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ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს 

დირექტორთან, ბატონდირექტორთან, ბატონ ილია თამარაშვილთან ილია თამარაშვილთან

- ბა ტო ნო ილია, გთხოვთ, მოკ ლედ წარ მოგ ვიდ
გი ნოთ თქვე ნი სა აგ ენ ტო. რო დის შე იქ მნა და რა იყო 
მი სი შექ მნის მი ზა ნი?

სოფ ლის გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტო სა ქარ თვე-
ლოს გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის 
სა მი ნის ტროს სის ტე მა ში შე მა ვა ლი უწყე ბაა, რო-
მე ლიც ახ ორ ცი ელ ებს პროგ რა მებ სა და პრო ექ-

ყველასთვისცნობილია,რომსოფლისგანვითარებისსააგენტობევრსაინტერესო
დასაჭიროპროექტებსახორციელებს.ამისშესახებბევრიინფორმაციადევსსააგ
ენტოსვებგვერდზე,ბევრიცშუქდებაპრესისსაშუალებით,მაგრამმოსახლეობის
დიდინაწილივერახერხებს(მ.შ.მეც)დეტალებშიმიადევნოსთვალყურისააგენ
ტოსსაქმიანობას,არადაესსაჭიროადახშირად,უმეტესწილად,სოფლისგანვითა
რებისთვისძალიანდიდიშესაძლებლობაა.ვფიქრობთ,სასურველია,რომმსგავსი
ინფორმაციაუფრომეტადიყოსცნობილისზოგადოებისფართომასებისთვის,მ.
შ.აკადემიურიწრისათვის.თემისაქტუალურობიდანდაპრაქტიკულიმნიშვნელო
ბიდანგამომდინარე,გთავაზობთინტერვიუსსაქართველოსგარემოსდაცვისადა
სოფლისმეურნეობისსამინისტროსთანარსებულია(ა)იპსოფლისგანვითარების
სააგენტოსდირექტორთან,ბატონილია თა მა რაშ ვილ თან.

ტებს არა მხო ლოდ სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო დარ გის 
ხელ შეწყო ბის თვის, არ ამ ედ გა რე მოს დაც ვი სა და 
სოფ ლის გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ ის პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის მიზ-
ნით სა აგ ენ ტო 2012 წლი დან საქ მი ან ობს, თუმ ცა 
ორ გა ნი ზა ცი ული ეფ ექ ტი ან ობ ის გაზ რდას და 
მო სახ ლე ობ ის სა ჭი რო ებ ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი, ევ-
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რო პუ ლი ტი პის სოფ ლის მე ურ ნე ობ ისა და სოფ ლის 
გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კის მარ თვის სის ტე მის ჩა-
მო ყა ლი ბე ბის მიზ ნით მუდ მი ვად მიმ დი ნა რე ობს 
გა ნახ ლე ბა. სწო რედ ამ იტ ომ გა სულ წელს გან ხორ-
ცი ელ ებ ული რებ რენ დინ გის შე დე გად ჩა მო ყა ლიბ და 
სოფ ლის გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტო. ჩვე ნი მი სიაა, 
სა ჭი რო რე სურ სე ბის ყვე ლა ზე ეფ ექ ტუ რად და სწო-
რად მი წო დე ბით, ფერ მერ თა და სოფ ლად მაცხოვ-
რე ბელ თა კე თილ დღე ობ ის ზრდის ხელ შეწყო ბა. 
ფერ მე რე ბი სათ ვის ჩვენ ვართ გზამ კვლე ვი წარ მა-
ტე ბუ ლი სოფ ლის კენ. 

- რო გო რია თქვე ნი სა აგ ენ ტოს სტა ტის ტი კა მი სი 
არ სე ბო ბის მან ძილ ზე? კერ ძოდ, რამ დე ნი პრო ექ
ტია გან ხორ ცი ელ ებ ული, რამ დე ნია ინ ვეს ტი ცი ებ ის 
მთლი ანი მო ცუ ლო ბა, რამ დე ნი ად ამი ანი და საქ მდა, 
თუ გაქ ვთ და ახ ლო ებ ითი მო ნა ცე მე ბი მა ინც?

სოფ ლის გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტო, აგ რა რუ ლი 
დარ გის თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი-
სად, ახ ორ ცი ელ ებს მიზ ნობ რივ პროგ რა მებ სა და 
პრო ექ ტებს სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის ღი რე ბუ ლე ბა თა 
ჯაჭ ვის ყვე ლა კომ პო ნენ ტის მხარ და სა ჭე რად. ეს 
გუ ლის ხმობს, რო გორც ფერ მერ თა და აგ რო ბიზ ნე-
სით და ინ ტე რე სე ბულ პირ თა პირ და პირ, საგ რან ტო 
დახ მა რე ბას, ას ევე, ხელს უწყობს სტრა ტე გი ული 
მი მარ თუ ლე ბე ბის მხარ და ჭე რას სის ტე მუ რი პროგ-
რა მე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის გზით.

2013 წლი დან, ახ ალი მიდ გო მე ბის შე დე გად, 
სოფ ლის მე ურ ნე ობ აში ჩარ თულ მე წარ მე ებ სა თუ 
ფერ მე რებს გა ეზ არ დათ იაფ ფუ ლად სახ სრებ ზე 
ხელ მი საწ ვდო მო ბა, რა მაც უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი გა-
ხა და დარ გში ინ ვეს ტი რე ბა. 

სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის პირ ვე ლა დი წარ მო ებ-
ის, გა და მა მუ შა ვე ბე ლი და შე ნახ ვა-რე ალ იზ აცი ის 
სა წარ მოო პრო ცე სე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მი მარ-
თუ ლე ბით მიმ დი ნა რე საკ რე დი ტო პორ ტფე ლი 1,3 
მლრდ ლარს აღ ემ ატ ება, 2013 წლი დან დღემ დე 
გა ცე მუ ლია 3 მლრდ ლარ ზე მე ტი აგ რო სეს ხი, რაც 
22-ჯერ აღ ემ ატ ება 2012 წელს სოფ ლის მე ურ-
ნე ობ ის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბულ საკ რე დი ტო 
პორ ტფელს (57 მი ლი ონ ლარს). სა ხელ მწი ფოს ფი-
ნან სუ რი მხარ და ჭე რით, სოფ ლის გან ვი თა რე ბის 
სა აგ ენ ტოს პროგ რა მე ბის ფარ გლებ ში, შექ მნი ლია/
გა დაიარაღებულია და ფუნ ქცი ონ ირ ებს 1000-ზე 
მე ტი სა წარ მო. 

ჩვენს მი ერ სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო დარ გის 
სტრა ტე გი ული მი მარ თუ ლე ბე ბის მხარ და ჭე რით, 
დღე ის ათ ვის:

• მთე ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით, გა შე ნე ბუ ლია 
13,604 ჰექ ტა რი ბა ღი, მათ შო რის, ვაშ ლის, ნუ შის, 

კაკ ლის, ლურ ჯი მოც ვის, თხი ლის, ზე თის ხი ლის 
და ა.შ. 

• მეცხო ვე ლე ობ ის გან ვი თა რე ბის თვის თა ნა და-
ფი ნან სე ბუ ლია 13,298 ბე ნე ფი ცი არი.

• სა მა ცივ რე და შემ ნახ ვე ლი მე ურ ნე ობ ის გან-
ვი თა რე ბის თვის თა ნა და ფი ნან სე ბუ ლია 1,705 ბე-
ნე ფი ცი არი.

• გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ებ ის მი მარ თუ-
ლე ბით თა ნა და ფი ნან სე ბუ ლია 1,100 ბე ნე ფი ცი არი.

• პროგ რა მის „ქარ თუ ლი ჩაი“ ფარ გლებ ში რე-
აბ ილ იტ ირ ებ ული ფარ თო ბი შე ად გენს 1,600 ჰექ-
ტარ ზე მეტს.

- პან დე მი ამ დე რო გო რი იყო სა შუ ალო წლი ური 
სტა ტის ტი კა იგ ივე მი მარ თუ ლე ბით და რო გო რია 
გა სუ ლი  2020 წლის სტა ტის ტი კა?

2020 წელს პან დე მი ას თან და მის გავ ლე ნებ თან 
ბრძო ლის პა რა ლე ლუ რად, ფერ მე რე ბის მხარ და-
სა ჭე რად გა ტარ და კომ პლექ სუ რი ღო ნის ძი ებ ები, 
შე მუ შავ და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის ან ტიკ რი ზი სუ ლი 
გეგ მა „ზრუნ ვა სო ფელ ზე და ფერ მე რებ ზე“. ან ტიკ-
რი ზი სუ ლი გეგ მა მო იც ავ და რო გორც ფერ მე რე-
ბის პირ და პირ დახ მა რე ბას, ას ევე ხელს უწყობ და 
სტრა ტე გი ული მი მარ თუ ლე ბე ბის მხარ და ჭე რას. 
პირ და პი რი დახ მა რე ბის პროგ რა მებ მა ფერ მე რებს 
პირ ვე ლა დი პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ის ხარ ჯე ბი 
მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უმ ცი რა. გაგ რძელ და ყვე ლა 
იმ პროგ რა მი სა, თუ პრო ექ ტის გან ხორ ცი ელ ება, 
რო მე ლიც სა ხელ მწი ფომ აგ რა რუ ლი დარ გის თა ნა-
მედ რო ვე მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად გან ვით რე ბის 
ხელ შეწყო ბის თვის შე იმ უშ ავა. არ სე ბუ ლი ვი თა-
რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რამ დე ნი მე მიმ დი ნა რე 
პრო ექ ტში ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და, რა მაც ის ინი უფ რო 
მოქ ნი ლი გა ხა და. 

სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის 
პრო ექ ტე ბის/პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ით 
შე დე გად: 

• იმ ბე ნე ფი ცი არ ებ ის რა ოდ ენ ობ ამ, ვინც ან ტიკ-
რი ზი სუ ლი პრო ექ ტე ბით/პროგ რა მე ბით ის არ გებ-
ლა, შე ად გი ნა 432 ათ ას ზე მე ტი ბე ნე ფი ცი არი, მათ 
ჯა მუ რად 76.1 მლნ ლა რის მო ცუ ლო ბის სარ გე ბე ლი 
მი იღ ეს;

• სოფ ლის მე ურ ნე ობ აში გან ხორ ცი ელ დე ბა 
152.9 მლნ ლა რის ინ ვეს ტი ცია;

• ფერ მე რებ მა/სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო მი წის 
მე სა კუთ რე ებ მა, მი იღ ეს 32.5 ათ ას ტო ნა ზე მე ტი 
მო ცუ ლო ბის აგ რო დი ზე ლის ფას დაკ ლე ბის ბა რა-
თე ბი;

• 18,000 ჰა-ზე მეტ ფარ თობ ზე გან ხორ ცი ელ და 
161 მლნ ლარ ზე მე ტი მო სავ ლის დაზღვე ვა.
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- რო გო რია მიმ დი ნა რე წლის 6 თვის მო ნა ცე მე ბი 
და პროგ ნო ზი წლის ბო ლოს თვის? 

პირ ვე ლა დი პრო დუქ ცი ის მხარ და ჭე რის მი მარ-
თუ ლე ბით გრძელ დე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბის 
გა დად გმა, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ „და ნერ გე მო მავ ლის“ 
ფარ გლებ ში გა შე ნე ბულ ბა ღებ ში მი ღე ბუ ლი მო-
სავ ლის რე ალ იზ აცი ით ფერ მე რებ მა შე მო სა ვა ლი 
უკ ვე მი იღ ეს. გაჩ ნდა სა ექ სპორ ტო შე საძ ლებ ლო-
ბე ბი, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია პროგ რა მის ფარ-
გლებ ში გა შე ნე ბულ ბა ღებ ში მი ღე ბუ ლი მო სავ ლის 
მზარ დი რა ოდ ენ ობ ით. ას ევე, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 
ეტ აპ ობ რი ვად იქ მნე ბა კარ გი სა ნედ ლე ულო ბა ზა 
ად გი ლობ რი ვი გა და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო-
ბი სათ ვის. თუმ ცა, კვლავ აქ ტი ურ ად გრძელ დე ბა 
პროგ რა მა, მიმ დი ნა რე წლის 6 თვის მო ნა ცე მე ბით 
უპ რე ცენ დენ ტოდ მა ღა ლია მოთხოვ ნა, წლის მე ორე 
ნა ხე ვარ ში გა ნაცხა დე ბის მი ღე ბა გა ნახ ლდე ბა და 
ამ რა ოდ ენ ობ ის ზრდა კვლავ არ ის მო სა ლოდ ნე ლი.

სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რით, მხო ლოდ ჩვე ნი 
საგ რან ტოს მეშ ვე ობ ით, უკ ვე ას ზე მე ტი შემ ნახ ვე-
ლი და გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მოა შექ მნი ლი. ამ 
მი მარ თუ ლე ბით წელს თა ნა და ფი ნან სე ბის 50-ზე 
მე ტი ხელ შეკ რუ ლე ბა გა ფორ მდა. 

კვლავ აქ ტი ურ ად გრძელ დე ბა არ ას ას ოფ ლო-
სა მე ურ ნეო მი მარ თუ ლე ბე ბის მხარ და ჭე რა. ამ 
კუთხით აღ სა ნიშ ნა ვია, „სოფ ლის გან ვი თა რე ბის 
პროგ რა მა“, რო მელ საც სოფ ლის გან ვი თა რე ბის სა-
აგ ენ ტო ევ რო კავ ში რი სა და გა ერ ოს გან ვი თა რე ბის 
პროგ რა მის მხარ და ჭე რით „სოფ ლი სა და სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ ის გან ვი თა რე ბის ევ რო პის სა მე ზობ ლო 
პროგ რა მის” ფარ გლებ ში ახ ორ ცი ელ ებს. პროგ რა მა, 
რომ ლის მი ზა ნია სოფ ლად არ ას ას ოფ ლო-სა მე ურ-
ნეო სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის გან ვი თა რე ბის მხარ-
და ჭე რა, ქე დას, ხუ ლოს, ბორ ჯო მის, ახ ალ ქა ლა ქის, 
თეთ რიწყა როს, ყაზ ბე გის, ლა გო დე ხი სა და დე დოფ-
ლის წყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ხორ ცი ელ დე ბა. 
მიმ დი ნა რე წელს აღ ნიშ ნულ პროგ რა მას ახ ალი მიზ-
ნობ რი ვი კომ პო ნენ ტი - მწვა ნე გრან ტე ბი და ემ ატა. 

მიმ დი ნა რე წლის შე მოდ გო მი სათ ვის და გეგ მი-
ლია გან ხორ ცი ელ დეს, სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერ-მი-
ნის ტრის მი ერ ინ იც ირ ებ ული სა სოფ ლოსა მე ურ
ნეო მე ქა ნი ზა ცი ის პროგ რა მა, რომ ლის ბი უჯ ეტი 
მიმ დი ნა რე წელს 50 მლნ ლა რი იქ ნე ბა. 

- ახ ლა ცო ტა დე ტა ლებ ში შე ვი დეთ და და ვა კონ
კრე ტოთ, რა სა ხის დახ მა რე ბე ბია სოფ ლის მე ურ ნე
ობ ის თვის თქვე ნი სა აგ ენ ტოს მეშ ვე ობ ით?

რო გორც ავ ღნიშ ნე, პირ და პი რი, საგ რან ტო 
დახ მა რე ბის პა რა ლე ლუ რად, ხელს ვუწყობთ მნიშ-
ვნე ლო ვან მი მარ თუ ლე ბებს სის ტე მუ რი პროგ რა-

მე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის გზით. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 
საგ რან ტო მხარ და ჭე რის პროგ რა მებ მა ფერ მე რებს 
პირ ვე ლა დი პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ის ხარ ჯე ბი 
მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უმ ცი რა. სის ტე მა ტი ურ ად მიმ-
დი ნა რე ობს აუთ ვი სე ბელ სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო 
მი წებ ზე სხვა დას ხვა კულ ტუ რის გა შე ნე ბა, გა ვე-
რა ნე ბუ ლი პლან ტა ცი ებ ის რე აბ ილ იტ აცია, ჩნდე ბა 
შე საძ ლებ ლო ბა, მოხ დეს გარ კვე ულ კულ ტუ რებ ში 
იმ პორ ტის ჩა ნაც ვლე ბა და ჩნდე ბა ახ ალი სა ექ სპორ-
ტო შე საძ ლებ ლო ბე ბი. 

ჩვე ნი სა აგ ენ ტოს პროგ რა მე ბის მეშ ვე ობ ით შე-
საძ ლე ბე ლია შე იქ მნას თა ნა მედ რო ვე მე ურ ნე ობ ები 
თუ სა წარ მო ები, რო მელ თა წარ მო ებ ული პრო დუქ-
ცი აც კუნ კუ რენ ტუ ნა რი ანი იქ ნე ბა სა ერ თა შო რი სო 
ბა ზარ ზე. 

კო ოპ ერ აცი ული სა წარ მო ებ ისა და სა სოფ-
ლო-სა მე ურ ნეო კო ოპ ერ ატ ივ ებ ის მხარ და ჭე რა 
წარ მო ად გენს სოფ ლი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის 
გან ვი თა რე ბის ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან მი მარ თუ-
ლე ბას. მა თი მხარ და ჭე რის მიზ ნით ხორ ცი ელ დე ბა 
სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბი. 

სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის ღი რე ბუ ლე ბა თა ჯაჭ ვის 
ყვე ლა კომ პო ნენ ტის მხარ და ჭე რის ფარ გლებ ში, 
რო გორც პირ ვე ლა დი პრო დუქ ცი ის, ას ევე გა და-
მა მუ შა ვე ბე ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის შექ მნის პა-
რა ლე ლუ რად, სოფ ლის გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტო 
ტექ ნი კურ დახ მა რე ბას უწ ევს ქარ თუ ლი აგ რა რუ ლი 
პრო დუქ ცი ის მწარ მო ებ ლებს სურ სა თის უვ ნებ-
ლო ბი სა და ხა რის ხის მარ თვის სა ერ თა შო რი სო 
სის ტე მე ბის/სტან დარ ტე ბის და ნერ გვი სა და ბრენ-
დი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 

- კერ ძოდ, რას გუ ლის ხმობს თი თოეული დახ
მა რე ბა ფერ მე რის თვის, სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის 
პირ ვე ლა დი პრო დუქ ცი ის შემ ქმნე ლებ ზე? უფ რო 
გა სა გე ბი რომ იყ ოს, უფ რო ჩა ვუღ რმავ დეთ თი
თოეულ მი მარ თუ ლე ბას. ანუ, ინ ფორ მა ცი ულ თან 
ერ თად პრაქ ტი კუ ლიც გავ ხა დოთ ჩვე ნი სა უბ არი. 

სოფ ლის გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტოს ფი ნან სუ რი 
მხარ და ჭე რა ფერ მე რებს ბიზ ნე სის წა მოწყე ბა სა 
და მის გან ვი თა რე ბა ში ეხ მა რე ბა, შე ღა ვა თი ანი 
აგ როკ რე დი ტი სა და საგ რან ტო კომ პო ნენ ტის 
კომ ბი ნა ცია, ქმნის რე ალ ურ შე საძ ლებ ლო ბას, 
რო გორც პირ ვე ლა დი, ას ევე გა და მა მუ შა ვე ბე ლი 
მი მარ თუ ლე ბით წარ მო ებ ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 
მა გა ლი თად, ფერ მერს აქ ვს შე საძ ლებ ლო ბა თან ხის 
ნა წი ლი მი იღ ოს გრან ტის სა ხით, ხო ლო და ნარ ჩე ნი 
ნა წი ლი შე ღა ვა თი ანი აგ როკ რე დი ტის სა შუ ალ ებ ით. 
საგ რან ტო თა ნა და ფი ნან სე ბის მი სა ღე ბად პროგ-
რა მით დად გე ნი ლი კრი ტე რი უმ ებ ის შე სა ბა მი სად 
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მოგ ვმარ თავს სა აგ ენ ტოს, ხო ლო შე ღა ვა თი ანი 
აგ როკ რე დი ტის მი სა ღე ბად კი მის თვის სა სურ ველ 
სა ფი ნან სო ინ სტი ტუტს. 

- რა მო ეთხო ვე ბა დახ მა რე ბის მი სა ღე ბად ბე ნე
ფი ცი არს თი თოეულ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში?

სოფ ლის გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტოს პრო ექ ტებ სა 
და პროგ რა მებ ში მო ნა წი ლე ობ ის მი ღე ბა შე უძ ლია 
რო გორც სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ფი ზი კურ პირს, 
ას ევე სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი-
სად რე გის ტრი რე ბულ ინ დი ვი დუ ალ ურ მე წარ მეს 
და იურ იდი ულ პირს, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს 
პრო ექ ტი თა თუ პროგ რა მით გან საზღვრულ კრი-
ტე რი უმ ებს. იურ იდი ული პი რის დამ ფუძ ნე ბე ლი 
ას ევე შე საძ ლოა იყ ოს უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქეც, 
რაც ქმნის დარ გში უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო-
ზიდ ვის სა შუ ალ ებ ას. 

რაც შე ეხ ება „შე ღა ვა თი ანი აგ როკ რე დი ტის 
პრო ექ ტს“, სეს ხე ბის გა ცე მას ახ ორ ცი ელ ებ ენ პარ-
ტნი ორი სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბი, დად გე ნი ლი პი-
რო ბე ბის შე სა ბა მი სად.ხო ლო პროგ რა მე ბის ვა დე ბი 
და პი რო ბე ბი დად გე ნი ლია თი თოეული პროგ რა მი-
სათ ვის ცალ-ცალ კე, რის შე სა ხე ბაც ინ ფორ მა ცია 
გან თავ სე ბუ ლია სა აგ ენ ტოს ვებ-გვერ დზე - rda.
gov.ge. 

- რო გო რი სა ხის დახ მა რე ბას მი იღ ებს გა და მა
მუ შა ვე ბე ლი წარ მო ებ ის მსურ ვე ლი პი რი (ალ ბათ 
იურ იდი ული)? მა გა ლი თად, სა ხელ მწი ფო აფ ინ ან
სებს საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის დიდ ნა წილს 1,5 მლნ 
ლა რამ დე კრე დი ტის შემ თხვე ვა ში. უფ რო ზუს ტად 
რომ გვითხრათ რა მიზ ნობ რი ობ ის უნ და იყ ოს კრე
დი ტი, და რამ დენ %ს რამ დე ნი წლის გან მავ ლო ბა ში 
და ფა რავს სა ხელ მწი ფო?

შე ღა ვა თი ანი აგ როკ რე დი ტის პროგ რა მით 
სარ გებ ლო ბა შე უძ ლია რო გორც იურ იდი ულ, ას-
ევე ფი ზი კურ პირს. პროგ რა მის ფარ გლებ ში სა-
აგ ენ ტოს მი ერ არა უმ ეტ ეს 48 თვის საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თის თა ნა და ფი ნან სე ბა ხდე ბა მსეს ხებ ლის 
მი ერ გა დახ დი ლი თან ხის პა რა ლე ლუ რად სეს ხის 
ძი რი თა დი თან ხის წლი ური 11%-მდე ოდ ენ ობ ით, 
რაც შე ეხ ება სეს ხის მიზ ნობ რი ობ ას პრო ექ ტის ფარ-
გლებ ში ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ებ ის თვის, კა პი ტა ლუ-
რი ხარ ჯე ბი სათ ვის, სეს ხი გა იც ემა ახ ალი სა სოფ-
ლო-სა მე ურ ნეო სა წარ მო ებ ის შექ მნის, არ სე ბუ ლი 
სა წარ მო ებ ის გა ფარ თო ებ ის, მო დერ ნი ზა ცი ის და 
არ სე ბულ სა წარ მო ებ ში სა რე მონ ტო სა მუ შაოების 
და სა ფი ნან სებ ლად. რო გორც გა და მა მუ შა ვე ბე ლი, 
ას ევე პირ ვე ლა დი სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო სა წარ-
მო ებ ის და ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი სა წარ მო ებ ის 
მი მარ თუ ლე ბით.

- შე ღა ვა თი ანი კრე დი ტე ბიც გან სხვავ დე ბა ერ
თმა ნე თი სა გან, ხომ? 

“შე ღა ვა თი ანი აგ როკ რე დი ტის“ პრო ექ ტის ფარ-
გლებ ში სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის პირ ვე ლა დი წარ მო-
ებ ის, გა და მა მუ შა ვე ბე ლი და შე ნახ ვა-რე ალ იზ აცი ის 
მი მარ თუ ლე ბით სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბის გან 
გა იც ემა, რო გორც შე ღა ვა თი ანი აგ როკ რე დი ტი ძი-
რი თა დი და საბ რუ ნა ვი სა შუ ალ ებ ებ ის თვის, ას ევე 
აგ რო ლი ზინ გი.

- შე ღა ვა თი ან კრე დი ტებ თან ერ თად არ ის გარ
კვე ული გრან ტე ბიც, რო მე ლიც პრო ექ ტის ღი რე ბუ
ლე ბის საკ მა ოდ სო ლი დურ ნა წილს წარ მო ად გენს. 
ეს რა შემ თხვე ვა ში ხდე ბა ზო გა დად და სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ ის რო მე ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი ხვდე ბა ამ 
კა ტე გო რი აში, იქ ნებ დაგ ვი კონ კრე ტოთ? 

რო გორც უკ ვე ავ ღნიშ ნე, საგ რან ტო თა ნა და-
ფი ნან სე ბა გა იც ემა სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის ღი რე-
ბუ ლე ბა თა ჯაჭ ვის ყვე ლა კომ პო ნენ ტში, ეს იქ ნე ბა 
პირ ვე ლა დი წარ მო ება, ინ ტენ სი ური და ნა ხევ რა დინ-
ტენ სი ური ბა ღე ბის გა შე ნე ბა, გა და მა მუ შა ვე ბე ლი 
და შემ ნახ ვე ლი სა წარ მო ებ ის თა ნა და ფი ნან სე ბა, 
ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბა, რაც მო იც ავს უვ ნებ ლო-
ბი სა და ხა რის ხის სა ერ თა შო რი სო სის ტე მე ბი სა 
და სტან დარ ტე ბის და ნერ გვა ში ხელ შეწყო ბას. 
მხარს ვუ ჭერთ ფერ მე რებს სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო 
ექ სტენ ცი ის მი მარ თუ ლე ბით, რაც მო იც ავს დარ-
გობ რივ ცოდ ნა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის ზრდას, და 
აგ რა რუ ლი მი მარ თუ ლე ბით კონ სულ ტა ცი ებს, რაც 
ხორ ცი ელ დე ბა სოფ ლის გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტოს 
რე გი ონ ული სამ სა ხუ რე ბი სა და მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ცენ ტრე ბის მეშ ვე ობ ით. აღ სა ნიშ ნა ვია, სოფ ლის 
გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა, რო მე ლიც 8 მიზ ნობ რივ 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ხორ ცი ელ დე ბა და სოფ ლად არ-
ას ას ოფ ლო-სა მე ურ ნეო, სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის 
გან ვი თა რე ბას უჭ ერს მხარს.

- რო მე ლი დარ გე ბია აღი არ ებ ული ყვე ლა ზე 
პრი ორ იტ ეტ ულ ად სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მე ურ
ნე ობ აში დღე ის ათ ვის? პრი ორ იტ ეტ ის მი ხედ ვით 
რომ დაგ ვი სა ხე ლოთ. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღ ინ იშ ნოს, რომ პირ ვე ლა დი 
პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ის მი მარ თუ ლე ბით რე გი-
ონ ებ ში გავ რცე ლე ბუ ლი კულ ტუ რე ბი ნი ად აგ-
ურ-კლი მა ტუ რი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
გან სხვავ დე ბა ერ თმა ნე თის გან, თუმ ცა ზო გა დად 
თუ ვი სა უბ რებთ უნ და ავ ღნიშ ნოთ, რომ ყვე ლა ზე 
გავ რცე ლე ბუ ლი კულ ტუ რე ბია კა კა ლი, ნუ ში, ვაშ-
ლი, ვა ზი, ლურ ჯი მოც ვი და სხვა. 

- სად შე უძ ლია და ინ ტე რე სე ბულ პირს ამ ომ წუ
რა ვი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა? 
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სოფ ლის გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტოს პროგ რა მე-
ბი სა და პრო ექ ტე ბის შე სა ხებ დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა-
ცია ხელ მი საწ ვდო მია სა აგ ენ ტოს ოფ იცი ალ ურ ვებ-
გვერ დზე - rda.gov.ge, აქ ტი ურ რე ჟიმ ში მოქ მე დებს 
სა ინ ფორ მა ციო სამ სა ხუ რი - 1501, ხელ მი საწ ვდო მია 
ონ ლა ინ ჩა ტის მომ სა ხუ რე ბა, სი ახ ლე ები ვრცელ-
დე ბა სო ცი ალ ური ქსე ლის სა შუ ალ ებ ით აც. ამ ავ-
დრო ულ ად, ხორ ცი ელ დე ბა სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო 
ექ სტენ ცია მთე ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით, სოფ ლის 
გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტოს 9 რე გი ონ ული სამ სა ხუ-
რი სა და 45 სა ინ ფორ მა ციო-სა კონ სულ ტა ციო მუ ნი-
ცი პა ლუ რი ცენ ტრის სა შუ ალ ებ ით. დის ტან ცი ური 
სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის პა რა ლე ლუ რად სოფ ლის 
გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტოს რე გი ონ ული სამ სა ხუ რე-
ბის თა ნამ შრომ ლე ბი ფერ მე რებს უწყვე ტად უწ ევ ენ, 
რო გორც სა ინ ფორ მა ციო, ას ევე, დის ტან ცი ურ და 
სა ვე ლე კონ სულ ტა ცი ებს. 

- თქვენ თვი თონ რას და ამ ატ ებ დით, რა მნიშ ვნე
ლო ვა ნი მო მენ ტი გა მოვ ტო ვეთ? 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღ ინ იშ ნოს, სოფ ლის მე-
ურ ნე ობ ის მდგრა დი და გრძელ ვა დი ანი გან ვი-
თა რე ბის თვის ერთ-ერ თი აუც ილ ებ ელი პი რო ბა 

დაზღვე ვის, რო გორც ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტის, 
ხელ მი საწ ვდო მო ბაა. სა ხელ მწი ფოს ხელ შეწყო ბით, 
ფერ მე რე ბი მო სა ვალს მო სა ლოდ ნე ლი სტი ქი ის გან, 
სეტყვის, წყალ დი დო ბის, ქა რიშ ხლი სა და ციტ რუსს 
სა შე მოდ გო მო ყინ ვის გან აზღვე ვენ. აგ რო დაზღვე-
ვის პროგ რა მის ფარ გლებ ში ბე ნე ფი ცი არს შე უძ-
ლია და აზღვი ოს 5 ჰა-მდე მი წის ნაკ ვე თი, ხო ლო 
მარ ცვლე ული კულ ტუ რის შემ თხვე ვა ში 30 ჰა; 
თი თოეული დამ ზღვე ვი 70% -იან თა ნა და ფი ნან-
სე ბას მი იღ ებს პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბულ 
ყვე ლა კულ ტუ რა ზე, ხო ლო ვაზ ზე 50%-ს. ამ ას თან, 
დამ ზღვევს შე საძ ლე ბე ლია დაზღვე ული ჰქონ დეს, 
რო გორც მარ ცვლე ული კულ ტუ რა, ისე სხვა კულ-
ტუ რე ბი ერ თდრო ულ ად. 

 დი დი მად ლო ბა ბა ტო ნო ილია, ამ დე ნი დრო 
რომ დაგ ვით მეთ და ამ ომ წუ რა ვი პა სუ ხე ბი გა ეც ით 
ჩვენს შე კითხვებს.

- თქვენც დი დი მად ლო ბა.

ინ ტერ ვიუ ჩა იწ ერა
ჟურ ნა ლის გან ყო ფი ლე ბის ხელ მძღვა ნელ მა

იური ქარ ჩა ვამ
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BENEFITS AND CHALLENGES OF APPLYING E-LEARNING 
IN THE GEORGIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM
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PhD in Business Administration,
Chancellor, Georgian Institute of Public Affairs (GIPA)
E.mail: giorgi.abashishvili@gmail.com
Cell:(+995 599) 089988

ABSTRACT 
E-learning has an increasingly important role within the ever-growing tertiary education system in many 

developed countries. While the research on e-learning is still relatively a novel discipline, with even a universally 
accepted definition being absent, there are numerous indications pointing to its increasing importance. For ex-
ample, in the US alone, some 35% of university students take at least one online degree, while the ratio has been 
steadily increasing in the recent years.

There are numerous underlying factors which support the intensification of e-learning. Most countries cannot 
keep up with the increasing demand for tertiary education by merely expanding their traditional universities – be 
it because of high needed fixed investments, or because or elevated costs of engaging the relatively scarce teaching 
staff. In the same time, the ICT revolution – as well as the ongoing COVID outbreak – both facilitate and require 
shifts to a delocalized contact between students and the teaching staff. In sum, this provides many developing 
countries with a mechanism of provision of tertiary education to large masses of prospective students without 
having to invest in physical infrastructure. 

However, this is not a process without challenges. Regulation in many countries is only yet to cope with these 
technology and demography-induced shifts in education. Some academic fields are not yet appropriate for 
distance learning. Cheating and plagiarism could be widespread if not tackled with appropriate strategies and 
technological solutions. This document examines these elements by providing an overview of the experiences 
in some of the countries where the e-learning system already took deep roots.

Georgia has much to gain if it includes e-learning in its tertiary education system. Georgia at this moment is, 
seemingly, one of the few relatively developed countries which still do not have a fully-fledged and accredited e-
learning platform within its tertiary education system. However, as World Bank data show, some 64% of Georgia’s 
high school graduates successfully enroll to a university, which is approx. 10 percentage points lower than OECD 
average, or as much as 25-30 percentage points lower than some of the world’s top education performers, such 
as Finland, the Netherlands or South Korea. While this gap needs to be bridged if Georgia is to tap the potential of 
the ongoing technological revolution, introduction of e-learning to its system may be of significant help, while it 
would not incur large additional costs. Indeed, numerous international examples show that in many countries, the 
number of students enrolled to universities soared following the introduction of e-learning, while the quality of 
education has not declined. In terms of increasing the base of potential enrollments, in Georgia’s case it is important 
to underline that e-learning may also be a mean of reaching out and connecting with members of the numerous 
Georgian diaspora. Also, setting up an e-learning platform also helps the universities to engage top lecturers in many 
educational domains at relatively low cost, meaning that more students may be given a higher quality education. 

COVID-19 outbreak is a case in point. The ongoing pandemics outbreak has shown, among other, that true 
business continuity for many education institutions, at all education levels, could have only been reached by 
employing adequate e-learning procedures. This means that those who have already instituted some forms of 
e-learning had fewer difficulties in overcoming the operative issues, while continuing to deliver education.

Keywords: Higher education, E-lerning.

DOI suffix: 10.36962/NEC6102202112
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სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 
სის ტე მა ში ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის სის ტე მა ში ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის 

უპ ირ ატ ეს ობ ები და გა მოწ ვე ვე ბიუპ ირ ატ ეს ობ ები და გა მოწ ვე ვე ბი
გი ორ გი აბ აშ იშ ვი ლი, 

ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის დოქ ტო რი,
სა ზო გა დო ებ რივ საქ მე თა ინ სტი ტუ ტის კან ცლე რი

ელ.ფოს ტა: giorgi.abashishvili@gmail.com
მობ:(+995 599) 089988

ან ოტ აცია
ელ ექ ტრო ნულ სწავ ლე ბას სულ უფ რო მნიშ ვნლო ვა ნი რო ლი ენ იჭ ება გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის მუდ-

მი ვად მზარ დი უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის 
კვლე ვე ბი შე და რე ბით ახ ალი მი მარ თუ ლე ბაა და მი სი სა ყო ველ თა ოდ მი ღე ბუ ლი გან მარ ტე ბა არ არ სე ბობს, 
მი სი მნიშ ვნე ლო ბის ზრდის და მა დას ტუ რე ბე ლი უამ რა ვი ფაქ ტი არ სე ბობს. მა გა ლი თად, მხო ლოდ აშშ-ში, 
უნ ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტთა და ახ ლო ებ ით 35%, სულ მცი რე, ერთ ონ ლა ინ აკ ად ემი ურ ხა რის ხს მა ინც 
იღ ებს, თუმ ცა უკ ან ას კნე ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი სტა ბი ლუ რად იზ რდე ბა.

მთე ლი რი გი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რე ბი არ სე ბობს, რომ ლე ბიც ხელს უწყო ბენ ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე-
ბის ინ ტენ სი ვო ბის ზრდას. ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა მხო ლოდ ტრა დი ცი ული უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის გა ფარ თო-
ებ ით უმ აღ ლეს გა ნათ ლე ბა ზე მზარდ მოთხოვ ნას ვერ აკ მა ყო ფი ლებს - დი დი მო ცუ ლო ბის ინ ვეს ტი ცი ებ ის 
სა ჭი რო ებ ისა, თუ შე და რე ბით მწი რი კვა ლი ფი ცი ური კად რე ბის მო ზიდ ვის ხარ ჯე ბის გა მო. ამ ავ დრო ულ ად, 
“სა ინ ფორ მა ციო-ტექ ნო ლო გი ური რე ვო ლუ ცია“, ის ევე რო გორც მიმ დი ნა რე კო რო ნა ვი რუ სის (COVID 19) 
გავ რცე ლე ბა, სტუ დენ ტე ბი სა და მას წავ ლებ ლე ბის დე ლო კა ლი ზა ცი ას უწყობს ხელს. მთლი ან ობ აში, ეს, 
ბევრ გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნას უზ რუნ ველ ყოფს მე ქა ნიზ მით, რომ ლი თაც შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა უამ რა ვი 
პერ სპექ ტი ული სტუ დენ ტი სათ ვის უმ აღ ლე სი გან ვი თა რე ბის მი წო დე ბა, ფი ზი კურ ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ში 
და მა ტე ბი თი ინ ვეს ტი რე ბის გა რე შე.

თუმ ცა ამ პრო ცესს გარ კვე ული გა მოწ ვე ვე ბიც ახ ლავს. ბევრ ქვე ყა ნა ში მოქ მე დი რე გუ ლა ცი ები ჯერ 
კი დევ ვერ უმ კლავ დე ბა გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში დე მოგ რა ფი ული და ტექ ნო ლო გი ური მი ზე ზე ბით გა მოწ-
ვე ულ ცვლი ლე ბებს. შე სა ბა მი სი სტრა ტე გი ისა და ტექ ნო ლო გი ური გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის არ არ სე ბო ბის 
შემ თხვე ვა ში, შე საძ ლე ბე ლია ად გი ლი ჰქონ დეს პლა გი ატს და გა ყალ ბე ბას. დო კუ მენ ტში გან ხი ლუ ლია 
ეს ელ ემ ენ ტე ბი, იმ ქვეყ ნე ბის მა გა ლით ზე, სა დაც ელ ექ ტრო ნულ სწავ ლე ბას უკ ვე ღრმა ფეს ვე ბი აქ ვს. 
ეს დო კუ მენ ტი ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი იდე ებ ის ერ თგვა რი შე ჯა მე ბაა. ამ ას თან, აღ წე რი ლია რამ დე ნი მე ქვეყ-
ნის, დი დი ბრი ტა ნე თის, გერ მა ნი ის, პო ლო ნე თის და სამ ხრეთ კო რე ის მა გა ლი თე ბი, სა დაც ელ ექ ტრო ნულ 
სწავ ლე ბას საკ მა ოდ ღრმა ფეს ვე ბი აქ ვს. სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში ელ ექ ტრო-
ნუ ლი სწავ ლე ბის ჩარ თვა ქვეყ ნი სათ ვის საკ მა ოდ მომ გე ბი ანი იქ ნე ბა. დღე ის ათ ვის, რო გორც ჩანს, სა-
ქარ თვე ლო, იმ მცი რე რიცხო ვან, შე და რე ბით გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებს შო რი საა, რომ ლებ საც უმ აღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში ჯერ კი დევ არ აქ ვს სრულ ყო ფი ლი და აკ რე დი ტე ბუ ლი ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის 
პლატ ფორ მა. თუმ ცა ღა, მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბი ცხად ყოფს, რომ აბ იტ ური ენ ტთა 64% წარ მა ტე ბით 
ირ იცხე ბა უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში, რაც 10%-ით ნაკ ლე ბია ვიდ რე ეკ ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბი სა 
და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) მაჩ ვე ნე ბე ლი და 25-30%-ით ნაკ ლე ბი ვიდ რე გა ნათ ლე ბის ხა-
რის ხის კუთხით მსოფ ლი ოს წამ ყვან ქვეყ ნებ ში - ფი ნეთ ში, ჰო ლან დი აში და სამ ხრეთ კო რე აში. ვი ნა იდ ან 
ეს წყვე ტა (gap) შე სავ სე ბია, თუ სა ქარ თვე ლოს სურს მიმ დი ნა რე ტექ ნო ლო გი ური რე ვო ლუ ცი ის პო ტენ-
ცი ალ ის გა მო ყე ნე ბა, ელ ექ ტრო ნუ ლი საც ვლე ბის და ნერ გვა, საგ რნობ ლად და ეხ მა რე ბა მას. ამ ას თან, დიდ 
ფი ნან სურ ხარ ჯებს არ გა მო იწ ვევს. მრა ვა ლი სა ერ თა შო რი სო მა გა ლი თი აჩ ვე ნებს, რომ ელ ექ ტრო ნუ ლი 
სწავ ლე ბის შე მო ღე ბის შემ დეგ, უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში სტუ დენ ტთა მე ტი რა ოდ ენ ობა ჩა ირ იცხა, ხო ლო გა-
ნათ ლე ბის ხა რის ხი არ გაუარესებულა. პო ტენ ცი ური ჩა რიცხვის ზრდის თვალ საზ რი სით, სა ქარ თვე ლოს 
შემ თხვე ვა ში, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბა შე საძ ლოა გახ დეს მრა ვალ რიცხო ვან ქარ თულ 
დი ას პო რას თან კავ ში რის სა შუ ალ ება. ამ ას თან, ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის პლატ ფორ მის აწყო ბა, უნ ივ-
ერ სი ტე ტებს, შე და რე ბით ნაკ ლე ბი და ნა ხარ ჯე ბით, სა უკ ეთ ესო ლექ ტო რე ბის მო ზიდ ვა ში და ეხ მა რე ბა. ეს 
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შე სა ვა ლი
უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბა ხში რად გა ნი ხი ლე ბა, 

რო გორც ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის მთა ვა რი 
მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა. მი სი გავ ლე ნა ეკ ონ ომ იკ ის 
ზრდა სა და გან ვი თა რე ბა ზე კარ გად არ ის და სა ბუ-
თე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა ში (XXX), რაც ფარ თოდ არ ის 
ცნო ბი ლი. უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბა ზრდის ად ამი ან-
ურ რე სურს, აუმ ჯო ბე სებს სა მუ შაო პრო ცე სებს და 
უმ რავ ლეს ქვე ყა ნა ში გა ნი ხი ლე ბა რო გორც „კა პი-
ტა ლი“. ეს არ ის მა ღალ კვა ლი ფი ცი ური კად რე ბის 
სან დო წყა რო, რო მე ლიც სა ჭი როა ინ ოვ აცი ური 
პრო ფე სი ული ამ ოც ან ებ ის შე სას რუ ლებ ლად. შე სა-
ბა მი სად, ამ ან შე იძ ლე ბა ხე ლი შე უწყოს ეკ ონ ომ იკ ის 
წარ მა დო ბის ზრდას, ის ევე რო გორც, უფ რო დი ნა-
მი ური შრო მი თი ბაზ რის შექ მნას.

უკ ან ას კნელ პე რი ოდ ში, ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში 
გა იზ არ და უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სო ცი ალ ურ-ეკ-
ონ ომ იკ ური მნიშ ვნე ლო ბა. მა გა ლი თად, ევ რო კავ-
ში რის უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბი 
(ბა კა ლავ რის ხა რის ხი დან დაწყე ბუ ლი, მეც ნი ერ-
ებ ათა დოქ ტო რის ხა რის ხის მიმ ღებ თა ჩათ ვლით), 
მო სახ ლე ობ ის და ახ ლო ებ ით 4% შე ად გე ნენ, ანუ 
და ახ ლო ებ ით 17 მლნ. ად ამი ანს. ეს რიცხვი თან და-
თან იზ რდე ბა. „Eurostat“-ის მაჩ ვე ნებ ლე ბით, 2013 
წლი დან 2017 წლამ დე, აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მი 0.14 
%-ით გა იზ არ და, ანუ თით ქმის 800000 ად ამი ან ით. 
მიმ დი ნა რე მე 4-ე ინ დუს ტრი ული რე ვო ლუ ცი ის 
ფარ გლებ ში, ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ვი-
თა რე ბის და გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, ეს ტენ დენ ცია მომ დევ ნო წლებ შიც 
შე ნარ ჩუნ დე ბა.

უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის გავ რცე ლე ბას თან ერ-
თად, ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის რო ლიც იზ რდე ბა. 
მე თო დო ლო გი ური სა კითხე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
რო გო რი ცაა მა გა ლი თად, ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე-
ბის სა ყო ველ თა ოდ მი ღე ბუ ლი გან მარ ტე ბი სა და 
მო ცუ ლო ბი თი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის სიმ-
ცი რე (რომ ლე ბიც მრა ვალ ქვე ყა ნას და ხან გრძლივ 
პე რი ოდს მო იც ავს), უკ ან სკნე ლი 15-20 წლის გან-
მავ ლო ბა ში ელ ექ ტრო ნი ლი სწავ ლე ბით მო სარ-
გებ ლე სტუ დენ ტთა რა ოდ ენ ობა, გან სა კუთ რე ბით 

გან ვით რე ბულ ქვეყ ნებ ში, სწრა ფად იზ რდე ბა. ეკ-
ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბის და გან ვი თა რე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD 2005) თა ნახ მად, ინ ტერ-
ნეტ ზე და მო კი დე ბუ ლი და სრუ ლად ელ ექ ტრო-
ნულ სწავ ლე ბებ ში სტუ დენ ტე ბის ჩარ თუ ლო ბის 
მას შტა ბე ბი მნიშ ვნე ლო ნად ნაკ ლე ბი იყო სა ერ თო 
რა ოდ ენ ობ ის 5%-ზე. თუმ ცა, ზო გი ერთ და წე სე ბუ-
ლე ბებ ში, დის ტან ცი ური დას წრე ბის ერთ კურ სზე 
მა ინც ჩარ თუ ლი სტუ დენ ტე ბის რა ოდ ენ ობა, ტი პი-
ურ ად ძალ ზედ მა ღა ლი იყო და სა ერ თო რა ოდ ენ ობ-
ის 30%-დან 50%-ს აღ წევ და. რო გორც უს აზღვრო 
(თა ვი სუ ფა ლი) უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ობ სერ ვა-
ტო რია (OBHE2006) აღ ნიშ ნავს, 2004 წელს გა ერ-
თი ან ებ ული სა მე ფოს უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის მხო ლოდ 
9% არ გა აჩ ნდა ინ სტი ტუ ტის ფარ გლებ ში ონ ლა ინ 
სწავ ლე ბის სტრა ტე გია, 2002 წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
აღ ნიშ ნუ ლის მხო ლოდ ნა ხე ვა რი იყო.

უკ ან ას კნელ პე რი ოდ ში ელ ექ რო ნუ ლი 
სწავ ლე ბის გავ რცე ლე ბა

გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ბო ლოდ რო ინ დე-
ლი მა გა ლი თე ბი ცხად ყოფს, რომ ელ ექ ტრო ნუ ლი 
სწავ ლე ბის წი ლი, მთლი ანი უმ აღ ლეს გა ნათ ლე ბის 
სფე რო ში, სწრა ფად იზ რდე ბა. მა გა ლი თად, ევ რო-
პუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის ას ოცი აცი ის (EUA 2013) 
მი ერ, წევ რი 249 უნ ივ ერ სი ტე ტის მა გა ლით ზე, ჩა-
ტა რე ბუ ლი ან ალ იზ ის მი ხედ ვით, პრაქ ტი კუ ლად, 
ყვე ლა უმ აღ ლე სი სას წავ ლე ბე ლი ელ ექ ტრო ნულ 
სას წავ ლო პლატ ფორ მას, მი ნი მა ლუ რი დო ზით 
მა ინც, იყ ენ ებს. უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის და ახ ლო ებ ით 
91% სწავ ლე ბის შე რე ულ სის ტე მას მი მარ თავს. 
ანუ უდ იდ ეს მა უმ რავ ლე სო ბამ, ტრა დი ცი ულ სას-
წავ ლო პრო ცეს ში ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის ელ-
ემ ენ ტე ბი შე იტ ანა. უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის 
40%-ზე მეტ მა თა ვი სი სტუ დენ ტე ბის მე ოთხე დი 
ჩარ თო ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის პრო ცეს ში, უნ-
ივ ერ სი ტე ტე ბის 30%-მა კი, სტუ დენ ტთა 75%-ზე 
მე ტი. აშშ-ის გა ნათ ლე ბის დე პარ ტა მენ ტის გა ნათ-
ლე ბის სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრის მო ნა-
ცე მე ბის მი ხედ ვით, 2018 წელს სტუ დენ ტთა რა ოდ-
ენ ობ ამ, რომ ლებ მაც სრუ ლად ან ნა წი ლობ რივ მი-

კი, იმ ას ნიშ ნავს, რომ უფ რო მე ტი სტუ დენ ტი შეძ ლებს უკ ეთ ესი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბას. კო რო ნა რო ვი რუ-
სის (COVID-19) აფ ეთ ქე ბა ნი შან დობ ლი ვი მა გა ლი თია. ვი რუ სით გა მოწ ვე ულ მა ცვლი ლე ბებ მა, ნათ ლად 
აჩ ვე ნა, რომ „ნამ დვი ლი ბიზ ნე სის უწყვე ტო ბა“ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის თვის, გა ნათ ლე ბის 
ყვე ლა დო ნე ზე, მხო ლოდ ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რე ბის გა მო ყე ნე ბით არ ის შე-
საძ ლე ბე ლი. მათ, ვი საც რა იმე ფორ მით, უკ ვე და ნერ გი ლი ჰქონ დათ ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბა, სას წავ ლო 
პრო ცე სის გა საგ რძე ლებ ლად ნაკ ლე ბი სირ თუ ლის გა და ლახ ვა მო უწი ათ.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბა, ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბა.
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იღ ეს ონ ლა ინ გა ნათ ლე ბა, 34% მი აღ წია, თით ქმის 
4%-ით მე ტი ვიდ რე 2016 წელს. მხო ლოდ აშშ-ში, 
ამ ჟა მად უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სას წავ ლებ ლე-
ბის და ახ ლო ებ ით 7 მლნ. სტუ დენ ტია დის ტან ცი ურ 
სწავ ლე ბა ში ჩარ თუ ლი, მა თი რიცხვი სტა ბი ლუ-
რად იზ რდე ბა. ეს ტენ დენ ცია გან სა კუთ რე ბით აქ-
ტუ ალ ურია სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში, რაც 
აშშ-ის უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის უდ იდ ეს სეგ მენ-
ტს წარ მო ად გენს. 2016-2018 წლებ ში სტუ დენ ტე-
ბის რა ოდ ენ ობა, რომ ლებ მაც რამ დე ნი მე ონ ლა ინ 
კურ სით მა ინც ის არ გებ ლეს, 4.1%-ით გა იზ არ და. 
ზრდის ტენ დენ ცია კერ ძო უნ ივ ერ სი ტე ტებ შიც შე-
სამ ჩნე ვია. არ აკ ომ ერ ცი ული ინ სტი ტუ ტე ბის სტუ-
დენ ტთა რა ოდ ენ ობა, რომ ლებ მაც სულ მცი რე ერ-
თი ონ ლა ინ კურ სით მა ინც ის არ გებ ლეს 3.5%-ით 
ხო ლო კო მერ ცი ულ ინ სტი ტუ ტებ ში 1.4%-ით გა-
იზ არ და. ერ ოვ ნუ ლი გა ნათ ლე ბის თვალ საზ რი სით, 
უცხო ელი სტუ დენ ტე ბის და ახ ლო ებ ით 35%-მა ერ-
თი ონ ლა ინ სას წავ ლო კურ სი მა ინც გაიარა, ხო ლო 
6%-მა სრუ ლად ონ ლა ინ პროგ რა მე ბით ის არ გებ-
ლა. იხ ილ ეთ და ნარ თი 1, რო მელ შიც მო ცე მუ ლია 
აშშ-ის წამ ყვა ნი უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის სია, 
რომ ლე ბიც სტუ დენ ტებს ნა წი ლობ რივ ან სრუ ლად 
ონ ლა ინ ხა რის ხის სას წავ ლო პროგ რა მებს სთა ვა-

ზო ბენ. მარ თა ლია, აღ ნიშ ნუ ლი კონ კრე ტუ ლად 
აშშ-ში არ სე ბულ ვი თა რე ბას გა მო ხა ტავს, თუმ ცა, 
ეს ტენ დენ ცია სხვა გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის-
თვი საც და მა ხა სი ათ ებ ელია (იხ. დიაგრამა 1-2.).

ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის გან მარ ტე ბა
იმ დროს, რო დე საც ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის 

მნიშ ვნე ლო ბა სულ უფ რო იზ რდე ბა, ტერ მი ნი „ელ-
ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის“ სა ყო ველ თა ოდ აღი არ-
ებ ული და მი სა ღე ბი გან მარ ტე ბის გარ შე მო ჯერ 
კი დევ ფარ თო დე ბა ტე ბი მიმ დი ნა რე ობს. ევ რო პუ-
ლი კო მი სია (European Commission 2001) ონ ლა ინ 
სწავ ლე ბას აღ წერს, რო გორც ახ ალი მულ ტი მე დია 
ტექ ნო ლო გი ებ ისა და ინ ტერ ნე ტის გა მო ყე ნე ბას 
სწავ ლის ხა რის ხის ას ამ აღ ლებ ლად, რო გორც ინ-
ფრას რტრუქ ტუ რა სა და მომ სა ხუ რე ბებ ზე წვდო-
მის გა სა ად ვი ლებ ლად, აგ რეთ ვე დის ტან ცი ური 
ურ თი ერ თო ბით და თა ნამ შრომ ლო ბით. აბ ად იმ 
(Abbad 2009) გან საზღვრა ონ ლა ინ სწავ ლე ბა, რო-
გორც ნე ბის მი ერი სწავ ლე ბა, რო მე ლიც ხორ ცი-
ელ დე ბა ელ ექ ტრო ნუ ლად. მალ ცის (Maltz 2005) 
მი ხედ ვით, ტერ მი ნი „ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბა“ 
გუ ლის ხმობს ფარ თოდ გავ რცე ლე ბულ, ონ ლა ინ-
დის ტან ცი ურ და ას ევე ჰიბ რი დულ სწავ ლე ბას. ონ-

4 
 

უმაღლესი სასწავლებლების სია, რომლებიც სტუდენტებს  ნაწილობრივ ან სრულად 
ონლაინ ხარისხის სასწავლო პროგრამებს სთავაზობენ. მართალია, აღნიშნული 
კონკრეტულად აშშ-ში არსებულ ვითარებას გამოხატავს, თუმცა, ეს ტენდენცია სხვა 
განვითარებული ქვეყნებისთვისაც დამახასიათებელია. 

დდიიააგგრრაამმაა  11..  შშეეეერრთთეებბუულლიი  შშტტაატტეებბიისს  უუმმააღღლლეესსიი  გგაანნაათთლლეებბიისს  დდააწწეესსეებბუულლეებბეებბიისს  მმიიეერრ  ეელლეექქტტრროონნუულლიი  
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ეელლეექქტტრროონნუულლიი  სსწწაავვლლეებბიისს  გგაანნმმაარრტტეებბაა  

იმ დროს, როდესაც ელექტრონული სწავლების მნიშვნელობა სულ უფრო იზრდება, ტერმინი 
„ელექტრონული სწავლების“ საყოველთაოდ აღიარებული და მისაღები განმარტების გარშემო ჯერ 
კიდევ ფართო დებატები მიმდინარეობს. ევროპული კომისია (European Commission 2001) ონლაინ 
სწავლებას აღწერს, როგორც ახალი მულტიმედია ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტის გამოყენებას 
სწავლის ხარისხის ასამაღლებლად, როგორც ინფრასრტრუქტურასა და მომსახურებებზე წვდომის 
გასაადვილებლად, აგრეთვე დისტანციური ურთიერთობით და თანამშრომლობით. აბადიმ (Abbad 
2009) განსაზღვრა ონლაინ სწავლება, როგორც ნებისმიერი სწავლება, რომელიც ხორციელდება 
ელექტრონულად. მალცის (Maltz 2005) მიხედვით, ტერმინი „ელექტრონული სწავლება“ 

არადისტანც
რ

დი აგ რა მა 1. შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
მი ერ ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის კურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა ში ჩარ თუ ლო ბის ხა რი ხი

წყა რო: გა ნათ ლე ბის დე პარ ტა მენ ტის სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრი
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ლა ინ სწავ ლე ბა, ეკ ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბი სა 
და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD 2005) მი-
ხედ ვით, არ ის ინ ფორ მა ცი ისა და სა კო მუ ნი კა ციო 
ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბა სწავ ლე ბის სხვა დას-
ხვა პრო ცეს ში, რა თა ხე ლი შე უწყოს და გა აძ ლი ერ-
ოს სწავ ლე ბა უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში. გან მარ-
ტე ბა ას ევე მო იც ავს ინ ფორ მა ცი ისა და სა კო მუ-
ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბას, რო გორც 
ტრა დი ცი ული სას წავ ლო პრო ცე სის შე მავ სე ბელს, 
ონ ლა ინ სწავ ლე ბას ან ორი მო დე ლის კომ ბი ნა-
ცი ას. ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის კომ პო ნენ ტე-
ბის და ნერ გვა მიზ ნად ის ახ ავს სწავ ლე ბის ხა რის-
ხის ამ აღ ლე ბას და მი სი ეფ ექ ტუ რო ბის ზრდას. 
ამ კვლე ვა ში, ჩვენ ვირ ჩევთ გუ ინე ის (Guiney 2014) 
გან მარ ტე ბას, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, „ელ ექ ტრო-
ნუ ლი სწავ ლე ბა“, ეს არ ის სწავ ლე ბა, რო მე ლიც 
ით ვა ლის წი ნებს ინ ფორ მა ცი ისა და სა კო მუ ნი კა-
ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის, მათ შო რის ინ ტერ ნე ტის და 
მო ბი ლუ რი მოწყო ბი ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბას, მა თი, 
შე და რე ბით სი მარ ტი ვის და მოქ ნი ლო ბის გა მო, 
სხვა დას ხვა ფორ მით გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით.

ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის სა ხე ობ ები
ას ინ ქრო ნუ ლი ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბა ეს, 

წყვე ტილ რე ჟიმ ში მიმ დი ნა რე სას წავ ლო პრო ცე-
სია, რომ ლის დრო საც სტუ დენ ტებს და პე და გო-
გებს ერ თდრო ულ ად ონ ლა ინ კავ ში რი არ აქ ვთ. 
ამ გვა რი ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის დროს შე-
საძ ლე ბე ლია ელ ექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის, ბლო გე-
ბის, ფო რუ მე ბის, ელ ექ ტრო ნუ ლი წიგ ნე ბის, CD და 

DVD დის კე ბის გა მო ყე ნე ბა და სხვა. მოს წავ ლე ებს, 
მათ თვის სა სურ ველ ნე ბის მი ერ დროს, შე უძ ლი ათ 
დო კუ მენ ტე ბის ჩა მოტ ვირ თვა, პე და გო გებ თან და 
სხვა სტუ დენ ტებ თან მი მო წე რა. ბევ რი სტუ დენ-
ტი უპ ირ ატ ეს ობ ას ას ინ ქრო ნულ ელ ექ ტრო ნულ 
სწავ ლე ბას ან იჭ ებს, ვი ნა იდ ან შე საძ ლებ ლო ბა ეძ-
ლე ვა, სა კუ თა რი დღის გან რი გის ცვლი ლე ბის გა-
რე შე, მის თვის სა სურ ვე ლი დრო ის მო ნაკ ვეთ ში, 
გაიაროს ონ ლა ინ სწავ ლე ბა.

ჰიბ რი დუ ლი ელ ექ ტრნუ ლი სწავ ლე ბა (ას ევე 
ცნო ბი ლია რო გორც შე რე ული კურ სე ბი) არ ის 
სას წავ ლო გა რე მო, რო მე ლიც პი რად და ონ ლა-
ინ ინ ტე რაქ ცი ას ით ვა ლის წი ნებს. რო გორც წე სი, 
ჰიბ რი დუ ლი კურ სე ბი სე მეს ტრის გან მავ ლო ბა ში 
რამ დე ნი მე პი რის პირ შეხ ვედ რას და სე სი ებს შო-
რის ვირ ტუ ალ ურ/ონ ლა ინ სივ რცე ში ურ თერ თო-
ბას გუ ლის ხმობს.

ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის უპ ირ ატ ეს ობ ები 
და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი

უმ აღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე-
ბებ ში ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის და ნერ გვას ბევ-
რი უპ ირ ატ ეს ობა აქ ვს და შე საძ ლე ბე ლია სწავ ლის 
პრო ცე სი საგ რძნობ ლად გააუმჯობესოს. არ სე-
ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის 
მთელ რიგ პო ზი ტი ურ მხა რე ებ ზე მი უთ ით ებს. აღ-
ნიშ ნუ ლი ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვის სა ფუძ ველ-
ზე, შეგ ვიძ ლია და ვა ხა რის ხოთ ელ ექ ტრო ნუ ლი 
სწავ ლე ბის უპ ირ ატ ეს ობ ები შემ დე გი თა ნა მიმ დევ-
რო ბით:
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უმაღლესი სასწავლებლების სია, რომლებიც სტუდენტებს  ნაწილობრივ ან სრულად 
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განვითარებული ქვეყნებისთვისაც დამახასიათებელია. 
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იმ დროს, როდესაც ელექტრონული სწავლების მნიშვნელობა სულ უფრო იზრდება, ტერმინი 
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კიდევ ფართო დებატები მიმდინარეობს. ევროპული კომისია (European Commission 2001) ონლაინ 
სწავლებას აღწერს, როგორც ახალი მულტიმედია ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტის გამოყენებას 
სწავლის ხარისხის ასამაღლებლად, როგორც ინფრასრტრუქტურასა და მომსახურებებზე წვდომის 
გასაადვილებლად, აგრეთვე დისტანციური ურთიერთობით და თანამშრომლობით. აბადიმ (Abbad 
2009) განსაზღვრა ონლაინ სწავლება, როგორც ნებისმიერი სწავლება, რომელიც ხორციელდება 
ელექტრონულად. მალცის (Maltz 2005) მიხედვით, ტერმინი „ელექტრონული სწავლება“ 
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წყა რო: გა ნათ ლე ბის დე პარ ტა მენ ტის სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრი
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1. მოქ ნი ლო ბა - სმედ ლის (Smedley 2010) თა ნახ-
მად, უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ელ ექ ტრო ნუ ლი 
საწ ვლე ბის და ნერ გვა სას წავ ლებ ლებს, პე და გო-
გებ სა და მსმე ნე ლებს შო რის ინ ფორ მა ცი ის გაც-
ვლის მოქ ნი ლო ბის მა ღალ ხა რის ხს უზ რუნ ველ-
ყოფს. 

2. ეფ ექ ტუ რო ბა - არ კორ ფუ ლი და აბა იდო (Ar-
korful and Abaidoo 2014) თვლი ან, რომ ცოდ ნის გა-
და ცე მის ეფ ექ ტუ რო ბა გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლია დი დი 
რა ოდ ენ ობ ის ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბით. 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის გა რე მო უფ რო ტო-
ლე რან ტუ ლია. ყვე ლა მომ ხმა რე ბელს, ას აკ ის, ეთ-
ნი კუ რი წარ მო მავ ლო ბის, რა სის და ად გილ მდე ბა-
რე ობ ის მი უხ ედ ავ ად, სა ინ ფორ მა ციო წყა რო ებ ზე 
წვდო მის თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა (Khan, 
2005). სან დლერ-სმი ტი და ბრა უნი (Sadler-Smith 
(2000) and Brown et al 2001) მი იჩ ნე ვენ, რომ ელ-
ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის და ნერ გვა და გან ხორ-
ცი ელ ება სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს შშმ პი რებს ნე ბის-
მი ერი ად გი ლი დან გა ნაგ რძონ გა ნა თე ბის მი ღე ბა. 

3. გა მარ ტი ვე ბუ ლი ინ ტე რაქ ცია - ვაგ ნერ მა და 
სხვებ მა (Wagner et al 2008) და ას კვნეს, რომ ელ-
ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბა პე და გო გებ სა და მსმე ნე-
ლებს შო რის კო მუ ნი კა ცი ისა და იდე ებს გაც ვლის 
კუთხით არ სე ბუ ლი ბა რი ერ ებ ის შემ ცი რე ბას 
უწყობს ხე ლა. ავ ტო რე ბი თვლი ან, რომ ელ ექ ტრო-
ნუ ლი სწავ ლე ბის პლატ ფორ მებ ში მო ნა წი ლე ობა 
პე და გო გებ სა და მსმე ნე ლებს შო რის კო მუ ნი კა ცი-
ას აად ვი ლებს. ზრდის მათ მო ტი ვა ცი ას და ხელს 
უწყობს მა თი ორ მხრი ვი ურ თი ერ თო ბის გა უმ ჯო-
ბე სე ბას, რაც თა ვის მხრივ ხელს უწყობს სწავ ლას. 

ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის გა რე მო სტუ დენ ტებს 
და მო უკ იდ ებ ლო ბა ში ეხ მა რე ბათ, იმ მი ზე ზით, რომ 
პე და გო გე ბი ცოდ ნის ერ თა დერთ წყა როს აღ არ 
წარ მო ად გე ნენ. ის ინი თვი თონ ხდე ბი ან სა კუ თა-
რი თა ვის მრჩევ ლე ბი და გზამ კვლე ვე ბი (Alsalem, 
2004). ჩჟა ნი და სხვე ბი (Zhang et al 2006) ხაზ გას-
მით აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბა 
გა ცი ლე ბით უფ რო მოქ ნი ლია რაც, ლექ ცი ებ ზე 
დას წრე ბის მიზ ნით, გამ გზავ რე ბის სა ჭი რო ებ ას 
ამ ცი რებს. ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბი სას, ჩჟა ნის 
(Zhang et al 2006) მი ხედ ვით, ინ ტე რაქ ტი ული ვი-
დეო სა შუ ალ ებ ით, სტუ დენ ტებს შე უძ ლი ათ თვა-
ლი ად ევ ნონ აუდ იტ ორი აში მიმ დი ნა რე ყვე ლა აქ-
ტი ვო ბას და იმ დენ ჯერ მო უს მი ნონ ლექ ტო რებს 
რამ დენ ჯე რაც მათ სურთ. ბრა უნ ის (Brown et al 
2008) და იუდა ილ ის (Judahil et al 2007) მი ხედ-
ვით, პე და გო გებს სტუ დენ ტებ თან ურ თი ერ თო ბის 
სხვა დას ხვა სა შუ ალ ება და და უყ ოვ ნებ ლი ვი უკ უკ-
ავ ში რის შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვათ.

4. ხარ ჯე ბის ეფ ექ ტუ რო ბა - არ კორ ფუ ლი და 
აბა იდო (Arkorful and Abaidoo 2014) მი იჩ ნე ვენ, 
რომ ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბა გა ცი ლე ბით ეკ ონ-
ომი ურია, ვი ნა იდ ან სტუ დენ ტებს და პე და გო გებს 
მოგ ზა ურ ობა არ უწ ევთ. ეს აგ რეთ ვე ფი ნან სუ რად 
მომ გე ბი ანია, ვი ნა იდ ან იგი სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა 
სტუ დენ ტე ბის მაქ სი მა ლუ რად დიდ მა რა ოდ ენ ობ-
ამ მი იღ ოს გა ნათ ლე ბა ფი ზი კუ რი ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რის გა ფარ თო ებ ის გა რე შე.

5. პე და გო გი ური შე მად გენ ლო ბის დე ფი ცი ტის 
პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა - ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე-
ბა პე და გო გე ბის მოგ ზა ურ ობ ის სა ჭი რო ებ ას ამ ცი-

დი აგ რა მა 3. ელ ექ ტრო ნუ ლი სწა ვე ბის სა ხე ობ ები

5 
 

გულისხმობს ფართოდ გავრცელებულ, ონლაინ-დისტანციურ და ასევე ჰიბრიდულ სწავლებას. 
ონლაინ სწავლება, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD 2005) 
მიხედვით, არის ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლების 
სხვადასხვა პროცესში, რათა ხელი შეუწყოს და გააძლიეროს სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში. 
განმარტება ასევე მოიცავს ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას, როგორც 
ტრადიციული სასწავლო პროცესის შემავსებელს, ონლაინ სწავლებას ან ორი მოდელის კომბინაციას. 
ელექტრონული სწავლების კომპონენტების დანერგვა მიზნად ისახავს  სწავლების ხარისხის 
ამაღლებას და მისი ეფექტურობის ზრდას. ამ კვლევაში, ჩვენ ვირჩევთ გუინეის (Guiney 2014) 
განმარტებას, რომლის მიხედვითაც, „ელექტრონული სწავლება“, ეს არის სწავლება, რომელიც 
ითვალისწინებს ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, მათ შორის ინტერნეტის და 
მობილური მოწყობილობების გამოყენებას, მათი, შედარებით სიმარტივის და მოქნილობის გამო, 
სხვადასხვა ფორმით გამოყენების მიზნით. 
 

ეელლეექქტტრროონნუულლიი  სსწწაავვლლეებბიისს  სსაახხეეოობბეებბიი  

ასინქრონული ელექტრონული სწავლება ეს, წყვეტილ რეჟიმში მიმდინარე სასწავლო პროცესია, 
რომლის დროსაც სტუდენტებს და პედაგოგებს ერთდროულად ონლაინ კავშირი არ აქვთ. ამგვარი 
ელექტრონული სწავლების დროს შესაძლებელია ელექტრონული ფოსტის, ბლოგების, ფორუმების, 
ელექტრონული წიგნების, CD და DVD დისკების გამოყენება და სხვა. მოსწავლეებს, მათთვის 
სასურველ ნებისმიერ დროს, შეუძლიათ დოკუმენტების ჩამოტვირთვა, პედაგოგებთან და სხვა 
სტუდენტებთან მიმოწერა. ბევრი სტუდენტი უპირატესობას ასინქრონულ ელექტრონულ სწავლებას 
ანიჭებს, ვინაიდან შესაძლებლობა ეძლევა, საკუთარი დღის განრიგის ცვლილების გარეშე, მისთვის 
სასურველი დროის მონაკვეთში, გაიაროს ონლაინ სწავლება. 

 
ჰიბრიდული ელექტრნული სწავლება (ასევე ცნობილია როგორც შერეული კურსები) არის სასწავლო 
გარემო, რომელიც პირად და ონლაინ ინტერაქციას ითვალისწინებს. როგორც წესი, ჰიბრიდული 
კურსები სემესტრის განმავლობაში რამდენიმე პირისპირ შეხვედრას და  სესიებს შორის 
ვირტუალურ/ონლაინ სივრცეში ურთერთობას გულისხმობს. 

დდიიააგგრრაამმაა    33..  ეელლეექქტტრროონნუულლიი  სსწწაავვეებბიისს  სსაახხეეოობბეებბიი 

ეელლეექქტტრროონნუულლიი  სსწწაავვლლეებბიისს  უუპპიირრაატტეესსოობბეებბიი  დდაა  ნნააკკლლოოვვაანნეებბეებბიი  

ასინქრონული სინქრონული

ელექტრონული სწავლება 
 

- ვირტუალური აუდიტორიები 
- აუდიო და ვიდეო კონფერენციები
- ჩატები
 - ვებინარები
- პროგრამების გაზიარება
- ონლაინ მესინჯერი

- თვითსწავლება 
- დისკუსიები, ფორუმები, ჯგუფები 
- განცხადებების დაფები 
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რებს. დის ტან ცი ურ პლატ ფორ მა ში მო ნა წი ლე ობ-
ის გა მო, პერ სო ნა ლის მოგ ზა ურ ობა და გა და ად გი-
ლე ბა აუც ილ ებ ლო ბას აღ არ წარ მო ად გენს. ეს კი, 
იმ ას ნიშ ნავს, რომ უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი, რომ ლებ საც 
რო მე ლი მე კონ კრე ტულ სფე რო ში პე და გო გე ბი ეს-
აჭ ირო ებ ათ, მარ ტი ვად შეძ ლე ბენ ამ გა მოწ ვე ვას-
თან გამ კლა ვე ბას თა ნამ შრომ ლე ბის და უს წრებ-
ლად გა მო ყე ნე ბით. 

6. კმა ყო ფი ლე ბის დო ნის ამ აღ ლე ბა და სტრე
სის შემ ცი რე ბა - არ კორ ფუ რის და აბა იდ ოს (Arkor-
ful and Abaidoo 2014) ნაშ რო მე ბის მი მო ხილ ვის 
შე დე გად, აღ მოჩ ნდა, რომ ელ ექ ტრო ნულ მა სწავ-
ლე ბამ შე საძ ლოა მსმე ნელ თა კმა ყო ფი ლე ბის ხა-
რის ხი გა ზარ დოს. მათ, სა კუ თა რი ტემ პის მი ხედ-
ვით, შე უძ ლი ათ თვით გან ვი თა რე ბა. გან სა კუთ-
რე ბით ას ინ ქრო ნუ ლი ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის 
შემ თხვე ვა ში.

თუმ ცა ღა, ელ ექ ტრო ნულ მა სწავ ლე ბამ შე საძ-
ლოა სას წავ ლო პრო ცეს ში გარ კვე ული შე ფერ ხე-
ბე ბი გა მო იწ ვი ოს. არ სე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა აღ-
ნიშ ნუ ლი შე ფერ ხე ბე ბის მი მო ხილ ვის შე საძ ლებ-
ლო ბას იძ ლე ვა, რო მელ თა და ყო ფა რამ დე ნი მე 
ჯგუ ფად შე იძ ლე ბა:

1. პერ სო ნა ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ის არ არ სე ბო
ბა და სტუ დენ ტე ბის იზ ოლ აცია ელ ექ ტრო ნუ ლი 
სწავ ლე ბა, რო გორც გან თლე ბის მი ღე ბის მე თო-
დი, სტუ დენ ტებს დის ტან ცი აზე, მარ ტო ობ აში ამ-
ყო ფებს. ის ინი ინ ტე რაქ ცი ის და ურ თი ერ თო ბე ბის 
ნაკ ლე ბო ბას გა ნიც დი ან. ამ გვა რი ეფ ექ ტის თა ვი-
დან ას აც ილ ებ ლად, შთა გო ნე ბის წყა რო და დრო ის 
მარ თვის კარ გი უნ არია სა ჭი რო. გან მარ ტე ბე ბის და 
ინ ტერ პრე ტა ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე საძ ლოა 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბა ნაკ ლე ბად ეფ ექ ტუ რი 
აღ მოჩ ნდეს ვიდ რე სწავ ლის ტრა დი ცი ული მე თო დი. 
სწავ ლის პრო ცე სი გა ცი ლე ბით უფ რო მარ ტი ვია პე-
და გო გებ თან პი რის პირ შეხ ვედ რე ბის დროს;

2. სტუ დენ ტე ბის მხრი დან პო ტენ ცი ურ ად შეზ
ღუ  დუ ლი უკ უკ ავ ში რი  ტრა დი ცი ული სას წავ ლო 
პრო ცე სის დროს, პე და გო გებს სა შუ ალ ება აქ ვთ 
და უყ ოვ ნებ ლივ, პი რა დად გას ცენ პა სუ ხი სტუ ენ-
ტებს. სწავ ლის პრო ცეს ში გარ კვე ული სირ თუ ლე-
ებ ის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში, სტუ დენ ტებს მარ-
ტი ვად შე უძ ლი ათ ამ ის გა დაჭ რა, რო გორც ლექ-
ცი ის მიმ დი ნა რე ობ ის ას, ას ევე სა მუ შაო სა ათ ებ ის 
დროს. პერ სო ნა ლუ რი გა მოხ მა ურ ება სტუ დენ ტებ-
ზე და დე ბი თად მოქ მე დებს ვი ნა იდ ან ამ დიდ რებს 
და ამ არ ტი ვებს სწავ ლის პრო ცესს. ეს ყვე ლა ფე რი 
კი, მა თი მო ტი ვა ცი ის ამ აღ ლე ბას უწყობს ხელს;

3. ფო კუ სი რე ბა უფ რო მე ტად თე ორი აზე და 

არა პრაქ ტი კა ზე - პრობ ლე მა იმ აში მდგო მა რე ობს, 
რომ ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის პრო ვა იდ ერ ებ-
ის დი დი უმ რავ ლე სო ბა, მეტ წი ლად, თე ორი ული 
ცოდ ნის და არა პრაქ ტი კუ ლი უნ არ-ჩვე ვე ბის გან-
ვი თა რე ბა ზე აკ ეთ ებს აქ ცენ ტს. ამ ის მი ზე ზი გა სა-
გე ბია - ვირ ტუ ალ ურ სივ რცე ში თე ორი ული ლექ-
ცი ის ჩა ტა რე ბა გა ცი ლე ბით უფ რო მარ ტი ვია ვიდ-
რე პრაქ ტი კუ ლი მე ცა დი ნე ობ ის;

4. გა ყალ ბე ბის და პლა გი ატ ის პრე ვენ ცია - ვი-
ნა იდ ან ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის შემ თხვე ვა ში, 
შე საძ ლე ბე ლია სა გა მოც დო ტეს ტე ბი სხვის მი ერ 
იქ ნეს შევ სე ბუ ლი, გა ყალ ბე ბის პრე ვენ ცია ძალ ზედ 
რთუ ლია თუ არა შე უძ ლე ბე ლი. ელ ექ ტრო ნულ მა 
სწავ ლე ბამ, შე საძ ლოა, ხე ლი შე უწყოს მე კობ რე-
ობ ასა და პლა გი ატს, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გა ნა პი-
რო ბოს კო პი რე ბის (copy and paste) სი მარ ტი ვემ. 
თუმ ცა ღა, ის ეთი ნე გა ტი ური მოვ ლე ნა რო გო რი-
ცაა გა ყალ ბე ბა შე საძ ლე ბე ლია თა ვი დან იქ ნეს აც-
ილ ებ ული სწო რი სას წავ ლო სტრა ტე გი ის და ტექ-
ნო ლო გი ებ ის მეშ ვე ობ ით. სას წავ ლო სტრა ტე გია 
შე საძ ლოა ით ვალ სი წი ნებ დეს ესე ებ ის და წე რას ან 
სუ ბი ექ ტურ შე კითხვებს, ისე რომ სტუ დენ ტებ მა 
პი რა დად გას ცენ პა სუ ხი. ტექ ნო ლო გი ებ ის ნა წილ-
ში კი, შე საძ ლე ბე ლია ის ეთი ბრა უზ ერ ის გა მო ყე-
ნე ბა, რო გო რი ცაა „Respondus’ LockDown Browser“. 
ეს არ ის სპე ცი ალ ური ბრა უზ ერი, რომ ლი თაც რე-
გუ ლირ დე ბა სა გა მოც დო პრო ცე სი, ანუ სტუ დენ-
ტის კომ პი უტ ერი. ბრა უზ ერი ბლო კავს მე სი ჯებს, 
ეკ რა ნის კო პი რე ბას, კო პი რე ბას, მა უს ის მარ ჯვე ნა 
ღი ლაკს და სხვა.

5. გარ კვე ული აკ ად ემი ური დარ გე ბის ელ ექ ტრო
ნულ სწავ ლე ბას თან შე უს აბ ამ ობა - არ კორ ფუ ლი 
და აბა იდო (Arkorful and Abaidoo 2014) მი იჩ ნე ვენ, 
რომ ყვე ლა დის ციპ ლი ნა ტექ ნი კუ რად ვერ ექ ვე-
დემ დე ბა რე ბა ელ ექ ტრო ნულ სწავ ლე ბას. წმინ და 
სა მეც ნი ერო დარ გე ბი, რომ ლე ბიც პრაქ ტი კულ 
მე ცა დი ნე ობ ებ საც მო იც ავს, ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ-
ლე ბის მეშ ვე ობ ით, სა თა ნა დოდ (მა ღალ დო ნე ზე) 
ვერ ის წავ ლე ბა. მა თი აზ რით, სწავ ლე ბის ეს ფორ მა 
სო ცი ალ ური და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი მეც ნი ერ ებ ებ ის-
თვის უფ რო მი ზან შე წო ნი ლია. ის ეთი სფე რო ები, 
რო გო რე ბი ცაა სა მე დი ცი ნო და ფარ მა ცევ ტი კა, 
დი დი დო ზით პრაქ ტი კუ ლი ნა წი ლის არ სე ბო ბას 
მო ითხოვს. ვერც ერი რა ოდ ენ ობ ის ონ ლა ინ ლექ-
ცია ვერ შე უც ვლის სა მე დი ცი ნო ფა კულ ტე ტის 
სტუ დენ ტს აუტ ოფ სი ას1 და ინ ჟი ნერს სა წარ მო ში 
ჩა ტა რე ბულ პრაქ ტი კულ მე ცა დი ნე ობ ას. 

1 აუტოფსია  გვამის გაკვეთა დიაგნოსტიკური ან 
სამეცნიერო მიზნით.
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ტექ სტუ რი ნა წი ლი 1. რო გორ ხდე ბა 
დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის დროს ხა რის ხის 

მარ თვა და შე ნარ ჩუ ნე ბა. 

ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბას, რომ ლებ შიც ელ ექ-
ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბა რე გუ ლირ დე ბა, აკ რე დი ტა-
ცი ის პრო ცე სი რამ დე ნი მე ეტ აპს მო იც ავს, რის 
კონ ტროლ საც ერ ოვ ნუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო ინ-
სტი ტუ ტე ბი ახ ორ ცი ელ ებ ენ. ეს საკ ვან ძო სა კითხია 
სწავ ლის დო ნის კონ ტრო ლის თვის. თვი თონ უმ აღ-
ლე სი სას წავ ლებ ლე ბი ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის 
სხვა დას ხვა ფორ მას მი მარ თა ვენ, რაც მთლი ან ობ-
აში სწავ ლის ხა რის ხის შე ნარ ჩუ ნე ბას ემ სა ხუ რე-
ბა. კირ კპატ რი კის (Kirkpatrick 2005) მი ხედ ვით, 
ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
საქ მი ან ობა ძი რი თა დად მი მარ თუ ლია:

-	 სას წავ ლო გეგ მა და სწავ ლე ბა: აკ ად ემი ური 
სტან დარ ტე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის გან საზღვრა, 
პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბის დროს სტან დარ ტე ბის 
დად გე ნა, ეფ ექ ტი ან ობ ის შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მე ბის 
შექ მნა, სწავ ლე ბი სა და შე ფა სე ბის სტრა ტე გი ის 
შექ მნა, ხა რის ხის კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მის შექ მნა 
ონ ლა ინ ლექ ცი ებ ის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით და ა.შ;

-	 კო ლექ ტი ვის მხარ და ჭე რა: სას წავ ლო 
პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი ყვე ლა თა ნამ შრომ ლის გა-
დამ ზა დე ბა, სას წავ ლო პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
და დახ ვე წა, სა ინ ფორ მა ციო და სა კო მუ ნი კა ციო 
ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბა და ა.შ;

-	 სტუ დენ ტე ბის მხარ და ჭე რა: სას წავ ლო 
პრო ცე სის სტან დარ ტე ბის შექ მნა, სა მუ შაო პრო-
ცე დუ რე ბის, მათ შო რის სას წავ ლო მა სა ლე ბის 
გა ნახ ლე ბის რე გუ ლი რე ბა, სტუ დენ ტე ბის თვის 
და ვა ლე ბე ბის გან საზღვრა და სხვა;

-	 სტუ დენ ტე ბის შე დე გე ბი: სას წავ ლებ ლის 
დამ თავ რე ბის შემ დეგ სტუ დენ ტე ბის მიღ წე ვე ბის 
მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მე ბის შექ მნა, სწავ ლის პე-
რი ოდ ში მა თი შე დე გე ბის მუდ მი ვი მო ნი ტო რინ გის 
მე ქა ნიზ მე ბის, გა რე ინ დი კა ტო რე ბის ან სტან დარ-
ტე ბის გან საზღვრა და ა.შ.

უმ აღ ლეს გა ნათ ლე ბა ში ელ ექ ტრო ნულ სწავ ლე-
ბას ახ ასი ათ ებს ე.წ. ხა რის ხის სტან დარ ტე ბი (რუბ-
რი კე ბი), რომ ლე ბიც უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებს 
უდ გენს გან ვი თა რე ბის, კურ სე ბის შე მუ შა ვე ბის და 
შე ფა სე ბის გარ კვე ულ კრი ტე რი უმ ებს. ეს სტან-
დარ ტე ბი გა მო იყ ენ ება ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის 
შე ფა სე ბის თვის. ერ კე ნი (Ekren 2017) აცხა დებს, 
რომ რამ დე ნი მე საკ ნა ოდ ცნო ბი ლი მა გა ლი თი არ-
სე ბობს: 

-	 მი ჩი გა ნის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 

მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ხა რის ხის სტან დარ ტე ბი;
-	 ილ ინო ის ის უნ ივ ერ სი ტე ტის მი ერ შე მუ შა-

ვე ბუ ლი ხა რის ხის ონ ლა ინ კურ სი;
-	 ონ ლა ინ კურ სის შე ფა სე ბის პრო ექ ტი - მონ-

ტე რე ის ტექ ნო ლო გი ებ ის და გა ნათ ლე ბის ინ სტი ტუ-
ტი;

-	 სამ ხრეთ მი სი სი პის უნ ივ ერ სი ტე ტის სას-
წავ ლო ცენ ტრის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ონ ლა ინ 
კურ სის გან ვი თა რე ბის სა ხელ მძღვა ნე ლო;

-	 მი ჩი გა ნის ონ ლა ინ კო ლე ჯე ბის მი ერ შე მუ-
შა ვე ბუ ლი ონ ლა ინ კურ სის გან ვი თა რებს სა ხელ-
მძღვა ნე ლო;

-	 კა ლი ფორ ნი ის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე-
ტის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი „ჩი კო“-ს ხა რის ხის სტან-
დარ ტე ბი (Chico Rubric);

-	 და სავ ლეთ კა ლი ფორ ნი ის უნ ივ ერ სი ტე ტის 
მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ონ ლა ინ კურ სე ბის შე ფა სე ბის 
მე თო დო ლო გია;

-	 კა ნა დის ალ ბერ ტას ონ ლა ინ კამ პუ სის (E-
campus Alberta) ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის რუბ-
რი კა.

ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის
 ზე გავ ლე ნა ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აზე

ელ ექ ტრო ნულ სწავ ლე ბას ექ ნე ბა მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი პირ და პი რი და არ აპ ირ და პი რი ეფ ექ ტე ბი 
ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდა სა და გან ვი თა რე ბა ზე. აღ ნიშ-
ნუ ლი ეფ ექ ტე ბის პირ ვე ლი ჯგუ ფი მო იც ავს უშუ-
ალო გავ ლე ნას მშპ-ს ფორ მი რე ბა ზე, რო მელ საც 
მოჰ ყვე ბა ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის შე მო ღე ბის 
შე დე გად, სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში 
და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის შექ მნა. ზე მო აღ ნიშ ნუ-
ლი დან გა მომ დი ნა რე, ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის 
პლატ ფორ მე ბის შე მო ღე ბას სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში შე იძ ლე ბა მოყ ვეს ფი ნან სუ რი 
და ეკ ონ ომ იკ ური გავ ლე ნა, რო გორც სას წავ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბებ ზე, ას ევე ზო გა დად ეკ ონ ომ იკ ის 
ორ ივე მხა რე ზე - შე მო სავ ლებ ზეც და ხარ ჯებ ზეც. 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის პრო ცე სის უფ რო მა ღა-
ლი მოქ ნი ლო ბა ნიშ ნავს მე ტი სტუ დენ ტის წვდო მას 
გა ნათ ლე ბა ზე და შე სა ბა მი სად მეტ პო ტენ ცი ურ ღი-
რე ბუ ლე ბა სა და შე მო სა ვალს. ეს გავ ლე ნა შე იძ ლე-
ბა იყ ოს შე და რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი. მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ მო ნა ცე მე ბი ზო გა დად მწი რია, ზო გა დი 
ინ დი კა ტო რე ბი ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის გან ვი-
თა რე ბის მნიშ ვნე ლო ვან პო ტენ ცი ალ ზე მი უთ ით-
ებ ენ. მა გა ლი თად, აშშ–ის სას წავ ლო სტა ტის ტი კის 
თა ნახ მად - რომ ლე ბიც მა ღა ლი მო ცუ ლო ბით და 
დე ტა ლი რე ბით არ ის წარ მოდ გე ნი ლი, სტუ დენ ტთა 
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და ახ ლო ებ ით 35% სხვა დას ხვა ფორ მით მო ნა წი ლე-
ობს ინ ლა ინ სწავ ლე ბებ ში და 2016 წელ თან შე და რე-
ბით ზრდა 5%-ს შე ად გენს. ეს ნიშ ნავს, რომ გარ და 
ამ ისა, მხო ლოდ აშშ–ში ელ ექ ტრო ნულ კურ სებ ზე 
ჩა რიცხვის რა ოდ ენ ობ ის 1%-იან მა ზრდამ, შე საძ-
ლოა, სულ მცი რე 0,35 პ.პ გა ზარ დოს სტუ დენ ტე-
ბის სა ერ თო რა ოდ ენ ობა. ეს დო ნე შე იძ ლე ბა კი დევ 
უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყ ოს იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბა ჯერ კი დევ არ არ ის გან-
ვი თა რე ბუ ლი და სა დაც, აშშ-სგან გან სხვა ვე ბით, 
ჯერ კი დევ არ სე ბობს დი დი აუთ ვი სე ბე ლი პო ტენ-
ცი ალი. შე მო სავ ლის ზრდის გარ და, ელ ექ ტრო ნულ 
სწავ ლე ბას სხვა პირ და პი რი გავ ლე ნე ბიც გა აჩ ნია. 
უფ რო მრა ვა ლი სტუ დენ ტის წვდო მა გუ ლის ხმობს 
სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ურ აპ არ ატ ურ ას და 
პროგ რა მულ პრო დუქ ტებ ზე ხარ ჯე ბის ზრდას, რაც 
ამ შემ თხვე ვა ში შე და რე ბით მცი რე ეფ ექ ტის მქო ნეა.

ხარ ჯე ბის მხა რეს რაც შე ეხ ება, სწავ ლე ბის პრო-
ცე სის ელ ექ ტრო ნუ ლად ჩა ტა რე ბა გუ ლის ხმობს 
ხარ ჯე ბის მეტ ეფ ექ ტუ რო ბას. კერ ძოდ, ტრა დი-
ცი ულ გა ნათ ლე ბა ში გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რო-
გორც ოპ ერ ატი ული ხარ ჯე ბის ფარ თო სპექ ტრი 
სტუ დენ ტე ბის თვის და პე და გო გე ბის თვის, ას ევე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე ბი. წმინ და 
ფი ნან სუ რი და ნა ხარ ჯე ბის გარ და, ტრა დი ცი ული 
გა ნათ ლე ბა, მი სი მდე ბა რე ობ ას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი მა სი ური კონ ცენ ტრა ცი ით, მრა ვალ ქა ლაქ ში 
არ ის მა სი ური CO2- ის ემ ისი ის, სატ რან სპორ ტო 
სა ცო ბე ბის და შე ფერ ხე ბე ბის მი ზე ზი. ამ დროს, 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის პლატ ფორ მე ბის და ნერ-
გვა ამ ცი რებს ხარ ჯებ სა და სა ჭი რო ინ ვეს ტი ცი ებს, 
ას ევე, და უს წრებ ლად პე და გო გე ბის სას წავ ლო პრო-
ცეს ში ჩარ თვის შე საძ ლებ ლო ბას, რაც სხვაგ ვა რად 
შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და (ზრდის უფ რო მა ღა ლი 
კვა ლი ფი კა ცი ის პე და გო გებ თან წვდო მას). ზო გი-
ერ თი ფი ზი კუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ელ ექ ტრო-
ნუ ლი სწავ ლე ბის პლატ ფორ მე ბის სრულ ფა სო ვა ნი 
მი ღე ბის შემ დე გაც აუც ილ ებ ელი რჩე ბა. თუმ ცა ეს 
მნიშ ვნე ლოვ ნად ნაკ ლე ბი იქ ნე ბა ერ თე ულ სტუ-
დენ ტზე გათ ვლით, ვიდ რე სრუ ლად ტრა დი ცი ული 
სწავ ლე ბი სას - რაც გა ნა პი რო ბებს მას შტა ბურ 
ეკ ონ ომი ურ ეფ ექ ტს. ერთ სტუ დენ ტზე შე ფარ დე-
ბით შე მო სავ ლის პო ტენ ცი ური ზრდი სა და უფ რო 
მა ღა ლი ეფ ექ ტუ რო ბის ერ თობ ლი ობა გუ ლის ხმობს 
უფ რო მა ღალ პო ტენ ცი ურ წმინ და შე მო სა ვალს უმ-
აღ ლე სი და წე სე ბუ ლე ბე ბის თვის, რაც სა მეც ნი ერო 
კვლე ვი თი საქ მი ან ობ ის თვის მნიშ ვნე ლო ვან სახ-
სრებს გა მო ათ ავ ის უფ ლებს. ეს ას ევე ნიშ ნავს, რომ 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის მა სობ რივ მა და ნერ გვამ 

შე საძ ლოა, ას ევე გა მო ათ ავ ის უფ ლოს გარ კვე ული 
სა ჯა რო რე სურ სი სხვა საქ მი ან ობ ის თვის. ეკ ონ ომ-
იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა-
ნი ზა ცი ის OECD (2014) თა ნახ მად, წევრ ქვეყ ნებ ში 
არ სე ბუ ლი სა ჯა რო გა ნათ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბი 
სა შუ ალ ოდ ერთ სტუ დენ ტზე 13,958 აშშ დო ლარს 
ხარ ჯა ვენ უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის თვის. დაწყე ბუ-
ლი 8000 აშშ დო ლა რი დან ლატ ვი აში, ეს ტო ნეთ სა 
და სლო ვა კეთ ში და დამ თავ რე ბუ ლი 26,000 აშშ 
დო ლა რით აშშ-ში. ამ თან ხე ბის უმ ეტ ესი ნა წი ლი 
ხმარ დე ბა ძი რი თად სერ ვი სებს, რომ ლე ბიც, სხვა თა 
შო რის, მო იც ავს სა ჯა რო ან სუბ სი დი რე ბულ კერ ძო 
ხარ ჯებს სწავ ლე ბის პრო ცე სის ორ გა ნი ზა ცი ულ 
მომ სა ხუ რე ბა ზე, წიგ ნებ სა და სხვა სას წავ ლო მა-
სა ლებ ზე. ამ ას თან, ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის 
პლატ ფორ მებ მა შე იძ ლე ბა ხე ლი შე უწყოს ამ ხარ-
ჯე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის და ზოგ ვას, უფ რო 
ხელ მი საწ ვდო მი სას წავ ლო მა სა ლე ბის მი წო დე ბით. 
იგ ულ ის ხმე ბა, რომ ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის შე-
მო ღე ბა ეხ მა რე ბა ქვეყ ნებს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 
მა ძი ებ ელი სტუ დენ ტე ბის რა ოდ ენ ობ ის გაზ რდა-
ში იმ დო ნემ დე, რო მე ლიც მათ თვის მი უღ წე ვე ლი 
იქ ნე ბო და მხო ლოდ ტრა დი ცი ული გა ნათ ლე ბის 
მე თო დე ბით. მე ტი სტუ დენ ტის და პე და გო გის ჩარ-
თუ ლო ბა ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის პრო ცეს ში, 
ას ევე გუ ლის ხმობს, არ აპ ირ და პირ შე დე გებს. ელ-
ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის და ნერ გვა შე იძ ლე ბა და ეხ-
მა როს ქვე ყა ნას გა ზარ დოს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 
მქო ნე პი რე ბის წი ლი მთლი ან მო სახ ლე ობ აში, რაც 
ხელს შე უწყობს ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ის და ნერ-
გვას. მე ტიც, დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის გა რე მო ში 
მუ შა ობა სტუ დენ ტებს ეხ მა რე ბა გა ზარ დონ მა თი 
ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბის უნ არ-
ები. ეს გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რად გან 
ტექ ნო ლო გი ებ ის სა თა ნა დო გა მო ყე ნე ბამ შე იძ ლე ბა 
გააუმჯობესოს სტუ დენ ტის და მო კი დე ბუ ლე ბა სას-
წავ ლო პრო ცე სი სად მი და მე 4-ე სამ რეწ ვე ლო რე ვო-
ლუ ცი ის პი რო ბებ ში მას ად აპ ტა ცი აში და ეხ მა როს.

 1. ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის 
სის ტე მე ბის და ნერ გვი სა და გა მო ყე ნე ბის 

სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის 
მი მო ხილ ვა

ქვე მოთ მო ცე მულ თავ ში გან ხი ლუ ლია ევ რო პის 
სამ ქვე ყა ნა ში ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის მა გა-
ლი თე ბი. პირ ვე ლი ას ეთი მა გა ლი თია პო ლო ნე თი, 
აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვე ყა ნა გან ვი თა რე ბა დი 
ეკ ონ ომ იკ ით და გა ნათ ლე ბის სის ტე მით. პო ლო-
ნეთ ში ახ ლაც გრძელ დე ბა უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 
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სის ტე მა ში ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის და ნერ გვის 
პრო ცე სი. კვლე ვის ამ ნა წილ ში გან ხი ლუ ლია ქ. 
კრა კო ვის პა პი იოანე პავ ლე II სა ხე ლო ბის უნ ივ-
ერ სი ტე ტი, რო მელ მაც უკ ან ას კნელ წლებ ში ელ ექ-
ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის პლატ ფორ მე ბის და ნერ გვის 
კუთხით, დიდ წარ მა ტე ბას მი აღ წია. ას ევე გან ხი ლუ-
ლია ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის უფ რო ხან გრძლი ვი 
ტრა დი ცი ებ ის მქო ნე ქვეყ ნე ბის, დი დი ბრი ტა ნე თის, 
გერ მა ნი ის, სამ ხრეთ კო რე ის და თურ ქე თის მა გა-
ლი თე ბი. პირ ველ მა გა ლით ზე გან ვი ხი ლავთ თუ 
რო გორ ხდე ბა ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის პლატ-
ფორ მის და ნერ გვა საკ მა ოდ დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი 
გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში. უკ ან ას კნე ლი მა გა ლი თი 
გვიჩ ვე ნებს ჰა გე ნის უნ ივ ერ სი ტე ტის წარ მა ტე ბულ 
შემ თხვე ვას. ეს არ ის გერ მა ნი ის ყვე ლა ზე დი დი უმ-
აღ ლე სი სას წავ ლე ბე ლი, რო მე ლიც მხო ლოდ ონ ლა-
ინ სწავ ლე ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი (იხ. დიაგრამა 4.). 

ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბით გე ნე რი რე ბუ ლი და-
მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის უფ რო ზუს ტი შე ფა სე ბა 
უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის პი რო ბებ ში, ის ევე რო გორც 
მი სი წვლი ლი მშპ-ში, ამ ჟა მად არ არ ის ზუს ტად შე-
ფა სე ბუ ლი მო ნა ცე მებ ზე არ ას აკ მა რი სი წვდო მის 
გა მო. ამ ას თან, არ სე ბობს რამ დე ნი მე ნი შა ნი, რო-
მე ლიც მი უთ ით ებს ამ წვლი ლის საკ მა ოდ მა ღალ 
და მზარდ მნიშ ვნე ლო ბა ზე.

რაც შე ეხ ება ამ სექ ტო რის მი ერ წარ მოქ მნი ლი 
და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბას, ზო გი-
ერთ ად რე ულ ნაშ რომ ში მი თი თე ბუ ლია, რომ იგი 
შე და რე ბით მას შტა ბუ რი და სწრა ფად მზარ დია. 
მა გა ლი თად, „Global Market Insights“-ის ან ალ იზ მა 
(2019) და ად გი ნა, რომ გლო ბა ლუ რი ელ ექ ტრო ნუ-
ლი სწავ ლე ბის სა ბაზ რო მო ცუ ლო ბამ 2018 წელს 
190 მლრდ აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა. ამ ან ალ იზ ით 
ვა რა უდ ობ ენ, რომ 2025 წლის თვის ეს მო ნა ცე მე ბი 
300 მლრდ აშშ დო ლა რამ დე გა იზ რდე ბა, რაც ყო-

ველ წლი ურ 8%-იან ზრდის ტემ პს ნიშ ნავს. კვლე-
ვის თა ნახ მად, ზრდა მო იც ავს ყვე ლა გა ყიდ ვას, 
რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია სწავ ლის მარ თვის 
სის ტე მე ბის და ნერ გვას თან, რო გო რი ცაა თავ სე ბა-
დო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, დის ტან ცი ური შე ფა სე ბა, 
კომ პი უტ ერ ული ტრე ინ ინ გი, პროგ რა მე ბის მი წო-
დე ბა და ერ თობ ლი ვი სწავ ლე ბე ბი. ამ ას თან, უნ და 
აღ ინ იშ ნოს, რომ ეს თან ხა მო იც ავს ელ ექ ტრო ნუ ლი 
სწავ ლე ბის გა ყიდ ვებს, რო გორც კორ პო რა ტი ულ 
სექ ტორ ში, ას ევე უმ აღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში, რო მელ თა გან ეს უკ ან ას კნე ლი 
და ახ ლო ებ ით 50% -ს შე ად გენს. და ბო ლოს, აქ არ 
ხდე ბა პრო ცე სის მთლი ანი ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტე-
ბის ას ახ ვა და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა სა - ან/და 
მშპ - ში, მაგ რამ ეს არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი ის მნიშ-
ვნე ლო ვან ინ დი კა ტორს წარ მო ად გენს.

რაც შე ეხ ება მშპ-ს, ცნო ბი ლია, რომ უმ აღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის დო ნის ამ აღ ლე ბა და დე ბით გავ ლე ნას 
ახ დენს ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდა ზე. უდა ოდ, მა ღა ლი 
ხა რის ხის უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბი სად მი ფარ თო 
წვდო მის უზ რუნ ველ ყო ფა პირ და პირ კავ შირ შია 
გრძელ ვა დი ანი ეკ ონ ომ იკ ური მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბას თან, რად გან ეს 1) ამ დიდ რებს 
ად ამი ან ურ კა პი ტალს, სა მუ შაო ძა ლის ზო გა დი 
უნ არ ებ ის და კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბის გზით; 
2) ხელს უწყობს ინ ოვ აცი ას, რაც აუმ ჯო ბე სებს 
ეკ ონ ომ იკ ის შე საძ ლებ ლო ბებს ახ ალი ტექ ნო ლო-
გი ებ ის გან ვი თა რე ბის ან და ნერ გვი სათ ვის; 3) ხელს 
უწყობს ცოდ ნის გა ზი არ ებ ას. მა გა ლი თად, ვა ლე რო 
და ვან რი ნი ნის (Valero and Van Reenen 2019) თა-
ნახ მად, რე გი ონ ში უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის რა ოდ ენ ობ-
ის 10% იანი ზრდა იწ ვევს ამ რე გი ონ ში ერთ სულ 
მო სახ ლე ზე მშპ 0.4% -ით ზრდას. ბარ რო (Barro 
1997) ამ ტკი ცებს, რომ მამ რო ბი თი სქე სის წარ მო-
მად გენ ლის უმ აღ ლეს და წე სე ბუ ლე ბებ ში და მა-
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წყარო: ავტორი 

 
ელექტრონული სწავლებით გენერირებული დამატებითი ღირებულების უფრო ზუსტი 
შეფასება უმაღლესი განათლების პირობებში, ისევე როგორც მისი წვლილი მშპ-ში, ამჟამად არ 
არის ზუსტად შეფასებული მონაცემებზე არასაკმარისი წვდომის გამო. ამასთან, არსებობს 
რამდენიმე ნიშანი, რომელიც მიუთითებს ამ წვლილის საკმაოდ მაღალ და მზარდ 
მნიშვნელობაზე. 
 
რაც შეეხება ამ სექტორის მიერ წარმოქმნილი დამატებული ღირებულების შეფასებას, 
ზოგიერთ ადრეულ ნაშრომში მითითებულია, რომ იგი შედარებით მასშტაბური და სწრაფად 
მზარდია. მაგალითად, „Global Market Insights“-ის ანალიზმა (2019) დაადგინა, რომ 
გლობალური ელექტრონული სწავლების საბაზრო მოცულობამ 2018 წელს 190 მლრდ აშშ 
დოლარი შეადგინა. ამ ანალიზით ვარაუდობენ, რომ 2025 წლისთვის ეს მონაცემები 300 მლრდ 
აშშ დოლარამდე გაიზრდება, რაც ყოველწლიურ 8%-იან ზრდის ტემპს ნიშნავს. კვლევის 
თანახმად, ზრდა მოიცავს ყველა გაყიდვას, რომელიც დაკავშირებულია სწავლის მართვის 
სისტემების დანერგვასთან, როგორიცაა თავსებადობის უზრუნველყოფა, დისტანციური 
შეფასება, კომპიუტერული ტრეინინგი, პროგრამების მიწოდება და ერთობლივი სწავლებები. 
ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს თანხა მოიცავს ელექტრონული სწავლების გაყიდვებს, 
როგორც კორპორატიულ სექტორში, ასევე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, 
რომელთაგან ეს უკანასკნელი დაახლოებით 50% -ს შეადგენს. და ბოლოს, აქ არ ხდება პროცესის 
მთლიანი ეკონომიკური ეფექტების ასახვა დამატებული ღირებულებასა - ან/და მშპ - ში, მაგრამ 
ეს არსებული ტენდენციის მნიშვნელოვან ინდიკატორს წარმოადგენს. 
 
რაც შეეხება მშპ-ს, ცნობილია, რომ უმაღლესი განათლების დონის ამაღლება  დადებით 
გავლენას ახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე. უდაოდ, მაღალი ხარისხის უმაღლესი 
განათლებისადმი ფართო წვდომის უზრუნველყოფა პირდაპირ კავშირშია გრძელვადიანი 
ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესებასთან, რადგან ეს 1) ამდიდრებს ადამიანურ 
კაპიტალს, სამუშაო ძალის ზოგადი უნარების და კვალიფიკაციის ამაღლების გზით; 2) ხელს 
უწყობს ინოვაციას, რაც აუმჯობესებს ეკონომიკის შესაძლებლობებს ახალი ტექნოლოგიების  
განვითარების ან დანერგვისათვის; 3) ხელს უწყობს ცოდნის გაზიარებას. მაგალითად, ვალერო 
და ვან რინინის (Valero and Van Reenen 2019) თანახმად, რეგიონში უნივერსიტეტების 
რაოდენობის 10% იანი ზრდა იწვევს ამ რეგიონში ერთ სულ მოსახლეზე მშპ 0.4% -ით ზრდას. 
ბარრო (Barro 1997) ამტკიცებს, რომ მამრობითი სქესის წარმომადგენლის უმაღლეს 
დაწესებულებებში დამატებით ერთი წელი ასოცირდება მშპ – ის ზრდის 1.2%-ტთან. გემელი 
(Gemmel1996) მიიჩნევს, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის 

მგზავრობის ხარჯების
შემცირება 

პროოდუქტიულობის ზრდა 

ელექტრონული სწაველების
პლატფორმის შესავალი

მცირდება ხარჯები ფიზიკურ
ინფრასტრუქტურაზე 

ციფრული ტექოლოგიების  
მიმართ ცნობიერების ზრდა 

ფასის ეფექტურობის
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ჩარიცხულს სტუდენტთა
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ტე ბით ერ თი წე ლი ას ოც ირ დე ბა მშპ – ის ზრდის 
1.2%-ტთან. გე მე ლი (Gemmel1996) მი იჩ ნევს, რომ 
ეკ ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბის და გან ვი თა რე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) წევრ ქვეყ ნებ ში, უმ აღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის კა პი ტა ლის 1%-იანი ზრდა ას ოც ირ დე-
ბა მშპ-ის ზრდის ტემ პის 1.1 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტის 
ზრდას თან. ბა სა ნი ნი და სკარ პე ტა (Bassanini and 
Scarpetta2001) მი იჩ ნე ვენ, რომ ად ამი ან ური რე სურ-
სის 1%-იანი ზრდა მშპ-ს 0,57 %-იან ზრდას უკ ავ-
შირ დე ბა. ვი ნა იდ ან ლი ტე რა ტუ რა ში ერ თმნიშ ვნე-
ლოვ ნად არ არ ის გან საზღვრუ ლი პა სუ ხი კითხვა ზე, 
არ ის თუ არა გა ნათ ლე ბის ხარ ჯე ბი, პირ და პირ 
მიზ ნობ რი ვად და კავ ში რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ურ შე-
დე გებ თან, ამ მი ზეზ-შე დე გობ რი ვი კავ ში რის დად-
გე ნა დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით 
კი დევ უფ რო ნაკ ლე ბა დაა ცნო ბი ლი. კვლე ვის ეს 
სა გა ნი ჯერ კი დევ შე და რე ბით, ახ ალია და შემ დგო-
მი გან ვი თა რე ბის დი დი პო ტენ ცი ალი აქ ვს. თუმ ცა, 
ზო გი ერ თმა ად რე ულ მა კვლე ვამ უკ ვე, შე იძ ლე ბა 
გარ კვე ულ წი ლად, შუ ქი მოჰ ფი ნოს ამ სა კითხებს. 
მა გა ლი თად, აგი ომ იგ რი ან იკ ის ის (Agiomirgianikis.
Al2017) მატ რი ცუ ლი მა თე მა ტი კუ რი ან ალ იზ ის 
შე დე გად, აღ მოჩ ნდა, რომ სა ბერ ძნე თის ღია უნ ივ-
ერ სი ტე ტის ხარ ჯე ბი ქვეყ ნის მშპ-სთან პირ და პი რი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა 1,6 ტო ლი მყა რი კო ეფ იცი ენ ტით 
ხა სი ათ დე ბა, რაც ით ვა ლის წი ნებს პირ და პირ, ირ იბ 
და წარ მო ებ ულ ეფ ექ ტებს.

პო ლო ნე თის მა გა ლი თი
პო ლო ნეთ ში ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბა15 წლის 

წინ და ინ ერ გა. დორ სკას (Dorska2016) მო საზ რე ბით, 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბა, შეც ვლი ლი სას წავ ლო 
გა რე მოს პი რო ბებ ში, სტუ დენ ტებ სა და პე და გო-
გებს სწავ ლე ბის და ურ თი ერ თო ბის სხვა დას ხვა 
შე საძ ლებ ლო ბებს სთა ვა ზობს, რა საც აქ ტი ურ ად 
უჭ ერს მხარს მეც ნი ერ ებ ისა და გა ნათ ლე ბის სა მი-
ნის ტრო. დორ სკა აღ ნიშ ნავს, რომ პირ ვე ლი სა კა-
ნონ მდებ ლო ნორ მა, რო მელ მაც უნ ივ ერ სი ტე ტებს 
დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ნე ბა 
დარ თო, 2005 წელს „უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის შე სა-
ხებ“ კა ნონ ში იქ ნა შე ტა ნი ლი. აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის 
თა ნახ მად, გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტრო გან საზღვრავს 
მოთხოვ ნებს, რომ ლე ბიც უნ და დაკ მა ყო ფილ დეს, 
რა თა ჯგუ ფებ ში/კლა სებ ში, სა დაც დის ტან ცი ური 
სწავ ლე ბის ტექ ნო ლო გი ები და მე თო დე ბი გა მო იყ-
ენ ება, მოს წავ ლე ები უზ რუნ ველ ყო ფილ ნი იყ ვნენ 
სა თა ნა დო წვდო მით და შე სა ბა მი სი ხან გძლი ვო ბის 
სას წავ ლო დრო ით, რო გორც დას წრე ბულ ას ევე და-
უს წრე ბელ ფა კულ ტე ტებ ზე.

პო ლო ნე თის უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სა მი ნის-
ტრომ 2007 წელს შე მო იღო უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის წე სე ბი და მა თი სტან-
დარ ტი ზე ბა მო ახ დი ნა, ხო ლო 2011 წელს შეს წო რე ბა 
იქ ნა შე ტა ნი ლი. ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის სა-
გან მა ნათ ლებ ლო გა ერ თი ან ებ ის ქსე ლის „Eurydice“-
ის თა ნახ მად, პო ლო ნეთ ში ფა კულ ტე ტე ბი და კურ-
სე ბი დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის ტექ ნო ლო გი ით და 
მე თო დით შე იძ ლე ბა გა იმ არ თოს, თუ ლექ ცი ებ ის 
სა ერ თო სა ათ ებ ის რა ოდ ენ ობა სას წავ ლო პროგ რა-
მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ათ ებ ის 50%-ს არ აღ ემ-
ატ ება. ამ ას თან, უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბი უდ ნა 
აკ მა ყო ფი ლებ დნენ შემ დეგ მოთხოვ ნებს: 

1. პე და გო გე ბი შე სა ბა მის გა დამ ზა დე ბას გა დი-
ან დის ტან ცი ური სას წავ ლო კურ სე ბის გა მარ თვის 
მიზ ნით. გა დამ ზა დე ბის პრო ცე სი უმ აღ ლე სი გა ნათ-
ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბის მუდ მი ვი ზე დამ ხედ ვე ლო-
ბის პი რო ბებ ში მიმ დი ნა რე ობს;

2. სა ინ ფორ მა ციო და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო-
ლო გი ებ ზე და პროგ რა მებ ზე წვდო მა სტუ დენ ტე-
ბი სა და პე და გო გე ბის, რო გორც სინ ქრო ნულ, ას ევე 
ას ინ ქრო ნულ ინ ტე რაქ ცი ას უზ რუნ ველ ყოფს;

3. სა ლექ ციო და სას წავ ლო მა სა ლე ბი წარ მოდ-
გე ნი ლია ელ ექ ტო ნულ ფორ მატ ში;

4. სტუ დენ ტებს აქ ვთ წვდო მა პი რის პირ ლექ-
ცი ებ ზე, სას წავ ლო მე თო დო ლო გი ურ სე სი ებ ზე 
აკ ად ემი ურ და სხვა შე მად გენ ლო ბას თან, რო მე ლიც 
ახ ორ ცი ელ ებს სწავ ლე ბას, რო გორც უმ აღ ლე სი 
სას წავ ლებ ლის ცენ ტრა ლურ კამ პუს ში ას ევე ფი-
ლი ალ ებ ში;

5. სტუ დენ ტე ბის სას წავ ლო შე დე გე ბი სწავ ლე-
ბის პროგ რე სის დი ნა მი კა მუდ მი ვი მო ნი ტო რინ გის 
სა შუ ალ ებ ით კონ ტროლ დე ბა. გა მოც დე ბი (ან შე ფა-
სე ბის სხვა ფორ მე ბი) კურ სის ბო ლოს, უმ აღ ლე სი 
სას წავ ლებ ლის მთა ვარ კამ პუს ში ან ფი ლი ალ ებ ში 
ტარ დე ბა; 

6. სტუ დენ ტებ მა ას ეთ კურ სებ ში მო ნა წი ლე ობ-
ის ათ ვის შე სა ბა მის გა დამ ზა დე ბას გა დი ან.

ეკ ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი-
თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) უკ ან ას კნე ლი 
კვლე ვის (2019) თა ნახ მად, ელ ექ ტრო ნუ ლი ონ ლა ინ 
გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა პო ლო ნეთ ში შეს ღუ დუ ლია, 
თუმ ცა აშ კა რა ზრდა აღ ინ იშ ნე ბა. 2012 წლი სათ ვის 
ზრდას რულ თა რიცხვი, ვინც დის ტან ცი ური სა ხის 
სწავ ლე ბით ის არ გებ ლა, პო ლო ნეთ ში უფ რო მა ღა-
ლი იყო (43,7%) ვიდ რე ეკ ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ-
ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) 
სხვა წევრ ქვეყ ნებ ში. ამ ჟა მად შექ მნი ლია ნა ცი ონ-
ალ ური პლატ ფორ მა, რო მე ლიც ხელს უწყობს უმ-
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აღ ლეს სას წავ ლებ ლებს თა ვი სუ ფა ლი და ფარ თოდ 
ხელ მი საწ ვდო მი სას წავ ლო კურ სე ბი გა მარ თონ. 
აღ ნიშ ნუ ლი გუ ლის ხმობს სა ხელ მწი ფო თა ნა და ფი-
ნან სე ბას ელ ექ ტრო ნუ ლი გა ნათ ლე ბის ერთ-ერ თი 
სა ხე ობ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და და ნერ გვის მიზ ნით: 
1) სტუ დენ ტე ბი სათ ვის რე კო მენ დი რე ბუ ლია სას-
წავ ლო კურ სე ბი, რომ ლე ბიც სას წავ ლო პრო ცე სის 
და მა ტე ბით ელ ემ ენ ტად გა ნი ხი ლე ბა: 2) ყვე ლა სათ-
ვის ხელ მი საწ ვდო მი კურ სე ბი.

ტექ სტუ რი ნა წი ლი1: 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა პა პი 
იოანე პავ ლე II უნ ივ ერ სი ტეტ ში ქ. კრა კოვ ში

დორ სკას (Dorska2016) თა ნახ მად, პა პი იოანე 
პავ ლე II უნ ივ ერ სი ტე ტი პო ლო ნე თის რე გუ ლა ცი-
ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე-
ბის სის ტე მა ში 2009/10 აკ ად ემი ური წლი დან მო-
ნა წი ლე ობს. უნ ივ ერ სი ტე ტის გა დაწყვე ტი ლე ბით, 
სას წავ ლო სა ათ ებ ის რა ოდ ენ ობა ელ ექ ტრო ნუ ლი 
სწავ ლე ბის დროს შეზღუ დუ ლია სა ერ თო სა ათ ებ ის 
40%-მდე, რაც კა ნო ნით და წე სე ბულ ზღვარ ზე ნაკ-
ლე ბია. სხვა სა კა ნონ მდებ ლო მოთხოვ ნებს უნ ივ ერ-
სი ტე ტი შემ დე გი სა ხით ით ვა ლის წი ნებს:

1. პე და გო გი ური კო ლექ ტი ვი გა დამ ზა დე ბუ ლია 
დის ტან ცი ური სას წავ ლო კურ სე ბის გა მარ თვი
სა თის - ლექ ცი ები პირ ვე ლად იმ არ თე ბა უნ ივ ერ-
სი ტე ტის პლატ ფორ მის გა მო ყე ნე ბით. ყო ვე ლი 
სე მეს ტრის და საწყის ში, ლექ ტო რე ბი შე სა ბა მის 
გა დამ ზა დე ბას გა დი ან ელ ექ ტრო ნუ ლი კურ სე-
ბის შექ მნის პრინ ცი პებ თან, კურ სის სა თა ნა დოდ 
ჩა ტა რე ბას თან, მო ნა წი ლე თა პროგ რე სი სა და 
მთლი ან ად სას წავ ლო პრო ცე სის მო ნი ტო რინ გთან 
და კავ ში რე ბით.

2. უნ ივ ერ სი ტე ტი ტექ ნი კუ რად უზ რუნ ველ
ყოფს სტუ დენ ტე ბი სა და ლექ ტო რე ბის, რო გორც 
სინ ქრო ნუ ლი,ას ევე ას ინ ქრო ნუ ლი ინ ტე რაქ ცი
ის სა შუ ალ ებ ას - 2015 წლი დან უნ ივ ერ სი ტე ტი 
ეყ რდნო ბა „Moodle“-ის პლატ ფორ მას (Moodle 
platform - Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment). „Moodle“ არ ის სა ინ ფორ მა ციო ტექ-
ნო ლო გი ური სის ტე მა დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის 
პრო ცე სის სა მარ თა ვად. მას აქ ვს მარ ტი ვი და ეფ-
ექ ტუ რი ინ ტერ ფე ისი ინ ტერ ნეტ ბრა უზ ერ ებ ის ათ-
ვის, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს კურ სის სას წავ ლო 
მა სა ლებ ზე მარ ტივ წვდო მას და გა მო ყე ნე ბას. მომ-
ხმა რე ბელს შე უძ ლია და მა ტე ბი თი პროგ რა მე ბის 
ჩა მოტ ვირ თვის გა რე შე ის არ გებ ლოს სის ტე მის/
პლატ ფორ მის ყვე ლა ფუნ ქცი ით. პროგ რა მა აღ ჭურ-

ვი ლია მო დუ ლე ბით, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ 
თა ნამ შრომ ლო ბას სტუ დენ ტებ სა და ლექ ტო რებს 
შო რის სინ ქრო ნუ ლი და სინ ქრო ნუ ლი დო ნე ებ ის 
გა მო ყე ნე ბით.

3. სას წავ ლო და სა ლექ ციო მა სა ლე ბის ელ ექ
ტრო ნუ ლი ფორ მა ტით მი წო დე ბა - „Moodle” პლატ-
ფორ მა ზე სრუ ლად ხელ მი საწ ვდო მია უნ ივ ერ სი ტე-
ტის ავ ტო რი ზე ბუ ლი სას წავ ლო მა სა ლა, ანუ კურ სში 
მო ნა წი ლე სტუ დენ ტე ბი სათ ვის სრუ ლი სას წავ ლო 
მა სა ლა ზე წვდო მა თა ვი სუ ფა ლია

4. სტუ დენ ტებს აქ ვთ პი რის პირ სწავ ლე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა  უნ ივ ერ სი ტე ტი იყ ენ ებს ელ ექ-
ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის პლათ ფორ მას, რო გორც 
ტრა დი ცი ული სწავ ლე ბის გამ დიდ რე ბის და მა ტე-
ბით სა შუ ალ ებ ას. ვი ნა იდ ან ლექ ცი ებ ის 60% უშუ-
ალ ოდ უნ ივ ეს რი ტეტ ში მიმ დი ნა რე ობს. ამ ას თან, 
კონ სულ ტა ცი ებ ის და გა მოც დე ბის უმ ეტ ეს ობა, 
სტუ დენ ტებ სა და პე და გო გებს შო რის პი რა დი კო მუ-
ნი კა ცი ის სა ფუძ ველ ზე, უნ ივ ერ სი ტე ტის შე ნო ბა ში 
იმ არ თე ბა.

5. სტუ დენ ტე ბის აკ ად ემი ური წინ სვლის პრო
ცე სის მუდ მი ვი მო ნი ტო რინ გი, ცოდ ნის და უნ
არ ებ ის გა მოვ ლე ნა, სე მეს ტრუ ლი და წლი ური 
გა მოც დე ბის ჩათ ვლით  „Moodle“-ის პლატ ფორ-
მის გა მო ყე ნე ბით, პე და გო გებს შე უძ ლი ათ თვა ლი 
ად ევ ნონ სტუ დენ ტე ბის გან ვი თა რე ბას და ტეს ტე-
ბით შე ამ ოწ მონ მათ მი ერ ათ ვი სე ბუ ლი/მა სა ლა ან 
ცოდ ნის დო ნე. ლექ ტო რე ბი აკ ონ ტრო ლე ბენ სტუ-
დენ ტე ბის ციდ ნის დო ნეს მრავლ პა სუ ხი ანი ტეს-
ტე ბის მეშ ვე ობ ით. პე და გო გებს შე უძ ლი ათ შე აფ-
ას ონ სტუ დენ ტის მუ შა ობა, მი სი პლატ ფორ მას თან 
თა ნამ შრომ ლო ბის სტატ სის ტი კით. ლექ ტო რებს 
ას ევე შე უძ ლი ათ შეზღუ დონ სას წავ ლო მა სა ლა ზე 
წვდო მის დრო ან შეზღუ დონ სპე ცი ფი ური გვერ-
დის დათ ვა ლი ერ ებ ის რა ოდ ენ ობა. ამ ას თან, ყვე ლა 
სა ბო ლოო გა მოც და უშუ ალ ოდ უნ ივ ეს რსი ტე ტის 
შე ნო ბა ში ტარ დე ბა.

6. პე და გო გე ბის აქ ტი ურ ობ ის მო ნი ტო რინ გი  
უნ ივ ერ სი ტე ტი ამ ოწ მებს მო ცე მუ ლი სას წავ ლო 
კურ სის პროგ რა მუ ლი მოთხოვ ნე ბი სა და შე სა ბა-
მი სი აქ ტი ურ ობ ის შე სა ბა მი სო ბას. პროგ რა მუ ლი 
მა სა ლის დი დაქ ტი კუ რი ბა ზა ფას დე ბა (ე.წ. სი ლა-
ბუ სის ად აპ ტა ცია მოთხოვ ნებ თან, მიზ ნებ სა და სას-
წავ ლო მე თო დებ თან. ას ევე, სას წავ ლო მა სა ლე ბის 
ში ნა არ სის კონ ტრო ლი). სწავ ლე ბის მიზ ნე ბის და 
სტუ დენ ტე ბის მი ერ მიღ წე ული შე დე გე ბი ექ ვემ-
დე ბა რე ბა ზედ მი წევ ნით კონ ტროლს, უმ აღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის ერ ოვ ნუ ლი საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ-
ნე ბის თა ნახ მად.
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გა ერ თი ან ებ ული სა მე ფოს მა გა ლი თი
დი დი ბრი ტა ნე თის გა ნათ ლე ბის დე პარ ტა მენ-

ტის მი ერ ჩა ტა რე ბულ კვლე ვა ში (2018) ხაზ გას მუმ-
ლია, რომ დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა 
წარ მა ტე ბით არ ის დამ კვიდ რე ბუ ლი ამ ქვე ყა ნა ში. 
შე რე ული სწავ ლე ბის მე თო დი და ახ ლო ებ ით 50 
წლის გან მავ ლო ბა ში გა მო იყ ენ ება. თავ და პირ ვე-
ლად, კო მუ ნი კა ცია ფოს ტის მეშ ვე ობ ით ხორ ცი-
ელ დე ბო და. 1980-იანი წლე ბის ტექ ნო ლო გი ური 
მიღ წე ვე ბის შემ დეგ კი, კო მუ ნი კა ცი ის ელ ექ ტრო-
ნულ ფორ მებ ზე გა და ვი და. 2000-იანი წლებ ში ინ-
ტერ ნე ტის შე მოს ვლამ ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლის 
ხელ მი საწ ვდო მო ბა დიდ ბრი ტა ნეთ ში მკვეთ რად 
გა ზარ და. 2010-იან წლებ ში აღ ინ იშ ნა ე.წ. მა სობ-
რი ვი ღია ონ ლა ინ სწავ ლე ბე ბის კურ სე ბის (MOOC) 
პლატ ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბის სწრა ფი გავ რდე ლე ბა, 
ხო ლო შემ დგომ მა ტექ ნო ლო გი ურ მა მიღ წე ვებ მა 
ხე ლი შე უწყო სას წავ ლო პრო ცე სის მსვლე ლო ბი სას 
ონ ლა ინ ვი დე ოს, ინ ტე რაქ ტი ული გრა ფი კი სა და იმ-
იტ აცი ური მო დე ლი რე ბის გა მო ყე ნე ბას.

დი დი ბრი ტა ნე თის პო ლი ტი კამ აღ ნიშ ნულ ტექ-
ნო ლო გი ურ ტენ დენ ცი ებ ზე შე და რე ბით სწრა ფად 
მო ახ დი ნა რე აგ ირ ება. 1989 წელს მთავ რო ბამ და არ-
სა სა გან მა ნათ ლებ ლო ტექ ნო ლო გი ებ ის ერ ოვ ნუ ლი 
საბ ჭო, რო მე ლიც მხარს უჭ ერს სკო ლებ ში ინ ფორ-
მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ებ ის (ICT) გა მო ყე ნე ბას. ამ ას-
თან, 1993 წელს მთავ რო ბამ შექ მნა ინ ფორ მა ცი ული 
სის ტე მე ბის გა ერ თი ან ებ ული კო მი ტე ტი, უმ აღ ლეს 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ინ ფორ მა-
ცი ული ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბის მხარ და ჭე-
რის მიზ ნით. ამ ას თან, 2000-იან წლებ ში მი ღე ბულ 
იქ ნა მთე ლი რი გი სტრა ტე გი ული და პო ლი ტი კუ რი 
დო კუ მენ ტე ბი უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში 
დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის შემ დგო მი მხარ და ჭე რის 
მიზ ნით.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სხვა გან ვი თა რე ბულ ქვეყ-
ნებ თან შე და რე ბით, დი დი ბრი ტა ნე თის უმ აღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის რე გუ ლა ცი ები უფ რო ლი ბე რა ლუ რი 
და დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლია. უმ აღ ლე სი სა გან მა-
ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი არი ან ავ ტო ნო მი-
ური, და მო უკ იდ ებ ელი ორ გა ნი ზა ცი ები. მათ აქ ვთ 
შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზა და იურ იდი ული 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი, რო გორც აკ ად ემი ურ, ას-
ევე ად მი ნის ტრა ცი ულ სფე რო ებ ში. შე სა ბა მი სად, 
უმ აღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებს 
არ აქ ვთ შეზღუდ ვე ბი ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის 
მი წო დე ბას თან და კავ ში რე ბით, რაც გა ნა პი რო ბებს 
მათ მოქ ნი ლო ბას, თა ვად გან საზღვრონ სა სურ ვე ლი 
მიდ გო მა რო მელ საც შემ დგომ გა ნა ხორ ცი ელ ებ ენ.

დი დი ბრი ტა ნე თის გა ნათ ლე ბის დე პარ ტა მენ-
ტის კვლე ვის თა ნახ მად (2018), მრა ვალ უმ აღ ლეს 
სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბას უკ ვე აქ ვს შე მუ შა ვე ბუ-
ლი ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის პროგ რა მე ბი. იმ ის 
გა მო, რომ ბევრ და წე სე ბუ ლე ბა ში ელ ექ ტრო ნუ-
ლი სწავ ლე ბის პლატ ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბა უკ ვე 
უახ ლოვ დე ბა მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზღვარს, 
ის ინი ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის გა ფარ თო ვე ბას 
მნიშ ვნე ლო ვან პრი ორ იტ ეტ ად არ გა ნი ხი ლა ვენ. 
ზო გი ერ თი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა 
აცხა დებს, რომ და ინ ტე რე სე ბუ ლია ელ ექ ტრო ნუ ლი 
სწავ ლე ბის პლატ ფორ მე ბის გა ფარ თო ებ ით, რა თა 
უფ რო ვრცე ლი გე ოგ რა ფი ული არე ალი მო იც ვას.

ტექ სტუ რი ნა წი ლი 2: 
დიდ ბრი ტა ნეთ ში ელ ექ ტრო ნუ ლი

 სწავ ლე ბის მი მო ხილ ვა

გა ერ თი ან ებ ული სა მე ფოს გა ნათ ლე ბის დე პარ-
ტა მენ ტის კვლე ვის თა ნახ მად (2018), 215 და წე სე ბუ-
ლე ბა ახ ორ ცი ელ ებს ონ ლა ინ ან შე რე ული სწავ ლე-
ბის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას. ამ რა ოდ ენ ობ იდ ან 
და ახ ლო ებ ით 60%-ს წარ მო ად გე ნენ კერ ძო და წე სე-
ბუ ლე ბე ბი, ხო ლო მნიშ ვნე ლოვ ნად ნაკ ლე ბად არი ან 
წარ მოდ გე ნილ ნი სა ხელ მწი ფო უმ აღ ლე სი სას წავ-
ლებ ლე ბი. უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე-
ბუ ლე ბე ბის უმ ეტ ეს ობა ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის 
კურ სე ბი სათ ვის იყ ენ ებს„MOOC“ პლატ ფორ მას.

ინ გლი სის 24 უნ ივ ერ სი ტე ტი ელ ექ ტრო ნუ ლი 
სას წავ ლო კურ სე ბი სათ ვის იყ ენ ებს „Future Learn“ 
პლატ ფორ მას, ხო ლო რა მო დე ნი მე ბრი ტა ნუ ლი 
უნ ივ ერ სი ტე ტი აშშ-სა და ევ რო პა ში და ფუძ ნე ბულ 
„MOOC“ პლატ ფორ მებ თან თა ნამ შრომ ლობს, რომ-
ლე ბიც და ფუძ ნე ბუ ლი და გავ რცე ლე ბუ ლია აშშ-სა 
და ევ რო პა ში. მა გა ლი თად ლონ დო ნის იმ პე რი ალ 
კო ლე ჯი (London Imperial College) და ოქ სფორ დის 
უნ ივ ერ სი ტე ტი (Oxford University) იყ ენ ებ ენ „EdX“- 
პლატ ფორ მას, ხო ლო იმ პე რი ალი კო ლე ჯი (Imperial 
College), ლიდ სის უნ ივ ერ სი ტე ტი (Leeds University) 
და მან ჩეს ტე რის უნ ივ ერ სი ტე ტი (Manchester 
University) არი ან ონ ლან სწავ ლე ბის პლატ ფორ მა 
Coursera-ს წევ რე ბი.

სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი ყვე ლა ზე 
ხში რად ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის კურ სებს შემ-
დეგ დის ციპ ლი ნებ ში იყ ენ ებ ენ:

ჯან მრთე ლო ბა და სო ცი ალ ური დაც ვა; ბიზ ნე სის 
ად მი ნის ტრი რე ბა; მარ თვა და მე ნეჯ მენ ტი; მა თე მა-
ტი კის სა ფუძ ვლე ბი; ინ გლი სუ რი ენა; სა ინ ჟინ რო 
დარ გე ბი; სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ები.



aaee

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba

25#2(61), 2021, Vol. 16, Issue 2.

ISSN 1512-4649(Print)ISSN 1512-4649(Print)
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)

შე თა ვა ზე ბუ ლი კურ სე ბი, უმ ეტ ეს წი ლად, საკ-
მა ოდ ხან მოკ ლე ხან გძლი ვო ბის არი ან 3-დან 16 
კვი რამ დე, სა დაც კვი რის გან მავ ლო ბა ში სწავ ლის 
ხან გძლი ვო ბა 3-6 სა ათს შე ად გენს.

ღია უნ ივ ერ სი ტე ტი (Open University) არ ის უმ-
სხვი ლე სი უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე-
ბუ ლე ბა დიდ ბრი ტა ნეთ ში, რო მე ლიც ახ ორ ცი ელ ებს 
ონ ლა ინ სწავ ლე ბის პროგ რა მებს. სტუ დენ ტე ბის 
რა ოდ ენ ობ ის თვალ საზ რი სი თაც, თით ქმის 170 000 
სტუ დენ ტით, რო მელ თა გან 7 000 უცხო ელია, ის ას-
ევე არ ის უმ სხვი ლე სი უნ ივ ერ სი ტე ტი ბრი ტა ნეთ ში 
და ერთ – ერ თი უდ იდ ესი ევ რო პა ში. იგი 1969 წელს 
გა იხ სნა და მას არა ერ თხელ მი ენ იჭა ინ გლი სი სა 
და აუელ სის სა უკ ეთ ესო უნ ივ ერ სი ტე ტის წო დე ბა 
(სტუ დენ ტე ბის კმა ყო ფი ლე ბის ხა რის ხის კუთხით). 
ღია უნ ივ ერ სი ტე ტის სის ტე მა ში შე დის 132 უნ ივ ერ-
სი ტე ტი და კო ლე ჯი, რო მელ თა გან ყვე ლა ზე მე ტად 
ცნო ბი ლია დი ზა ინ ის, ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ის, ინ-
გლი სუ რი ენ ის, დე და მი წის და გა რე მოს დაც ვი თი 
მეც ნი ერ ებ ებ ის, კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ებ ის, 
გან ვი თა რე ბის კვლე ვე ბის, სო ცი ალ ური პო ლი ტი კის 
და სო ცი ალ ური საქ მი ან ობ ისა და სო ცი ოლ ოგი ის 
მი მარ თუ ლე ბე ბით. მსოფ ლიო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
რე იტ ინ გე ბის ცენ ტრის 2018 წლის შე ფა სე ბით, იგი 
36-ე ად გილ ზეა ბრი ტა ნეთ ში და 498-ე ად გილ ზე 
მსოფ ლი ოში.

გერ მა ნი ის მა გა ლი თი
სა ერ თა შო რი სო კვლე ვი თი ჟურ ნალ „IDEAL“-ის 

(2015) მი ერ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის თა ნახ მად, 
გერ მა ნი ის ყვე ლა, 16 ფე დე რა ცი ულ მი წას აქ ვს 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თვი თონ გან საზღვროს შე სა ბა-
მი სი სას წავ ლო სის ტე მა. ამ ის მი უხ ედ ავ ად, მათ ში 
მსგავ სე ბა უფ რო მე ტია ვიდ რე გან სხვა ვე ბა. მა შა-
სა და მე, გერ მა ნი ის გა ნათ ლე ბის სის ტე მა არ არ ის 
ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი: ყვე ლა ფე დე რა ცი ულ მი წას 
უფ ლე ბა აქ ვს სა კუ თარ საზღვრებ ში, გა ნათ ლე ბის 
სა კითხებ ზე თა ვად მი იღ ოს გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი. 
თი თოეულ ფე დე რა ცი ულ მი წას სა კუ თა რი გა ნათ-
ლე ბის სა მი ნის ტრო აქ ვს. ას ევე ად მი ნის ტრა ცი ული 
რე გუ ლა ცი ები, სწავ ლის ღი რე ბუ ლე ბი სა და სას წავ-
ლო პრო ცე სის ორ გა ნი ზე ბის თა ობ აზე. ერ ოვ ნულ 
დო ნე ზე ერ თი ანი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა კი ფე-
დე რა ცი აში შე მა ვა ლი ერ თე ულ ებ ის კო ორ დი ნა ცი-
ით ხორ ცი ელ დე ბა. 16-დან 13 ფე დე რა ლურ მი წას, 
სა კუ თარ რე გუ ლა ცი ებ ში, შე და რე ბით მოკ ლე ან 
ვრცე ლი, თუმ ცა მკა ფიო გან მარ ტე ბა აქ ვს გა კე თე-
ბუ ლი დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით. 

დის ტან ცი ური გა ნათ ლე ბის პრო ცე სი ტრა დი-

ცი ულ ად უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე-
ბუ ლე ბე ბის მი ერ ხორ ცი ელ დე ბა და აკ ად ემი ური 
ხა რის ხის მი ნი ჭე ბით სრულ დე ბა. დის ტან ცი ური 
სტუ დენ ტე ბის რა ოდ ენ ობა 2000-იანი წლე ბის და-
საწყი სი დან სტა ბი ლუ რად იზ რდე ბა, რა საც გან სა-
კუთ რე ბით ხელს უწყობს დის ტან ცი ური სწავ ლის 
მსურ ველ თათ ვის უნ ივ ერ სი ტეტ ში ჩა რიცხვის უფ-
რო ხელ საყ რე ლი/მარ ტი ვი რე გუ ლა ცი ები. „IDEAL“-
ის (2015) გან ცხა დე ბით, უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის ამ გვა რი 
ძა ლის ხმე ვა ძი რი თა დად გა მოწ ვე ულია იმ მო ტი ვა-
ცი ით, რომ ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბა და მა ტე ბი თი 
ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მო ზიდ ვას უწყობს ხელს. 
სა ნამ გერ მა ნი ის უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა 
ჯერ კი დევ ტრა დი ცი ულ გა ნათ ლე ბის სეგ მენ ტზე 
არი ან ფო კუ სი რე ბულ ნი, ზო გი ერ თმა მათ გან მა უკ-
ვე შექ მნა სპე ცი ალ ური ცენ ტრე ბი დის ტან ცი ური 
გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბის თვის.

ტექ სტუ რი ნა წი ლი 3:
 ჰა გე ნის უნ ივ ერ სი ტე ტის 

(University of Hagen) მა გა ლი თი

ჰა გე ნის უნ ივ ერ სი ტე ტი, რო მე ლიც 1975 წელს 
და არ სდა ჩრდი ლო ეთ რა ინ - ვეს ტფა ლი აში მდე-
ბა რე ობს. ეს არ ის სა ზო გა დო ებ რი ვი კვლე ვი თი 
უნ ივ ერ სი ტე ტი, რო მე ლიც, პირ ველ რიგ ში, დის ტან-
ცი ურ სწავ ლე ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. გერ მა ნი ის 
სტა ტის ტი კის ფე დე რა ლუ რი ოფ ის ის თა ნახ მად, 
იგი ქვეყ ნის უდ იდ ესი უნ ივ ერ სი ტე ტია - რად გან მან 
2019/20 წლის ზამ თრის სე მეს ტრში 75 000-ზე მე ტი 
სტუ დენ ტი მი იზ იდა. უნ ივ ერ სი ტე ტის ვებ-გვერ დის 
თა ნახ მად, მი სი ხა რის ხის პროგ რა მე ბი და უწყვე ტი 
გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის პი რო ბე ბი სტუ დენ ტე ბის უმ-
რავ ლე სო ბი სათ ვის უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი ღე-
ბას ხელ მი საწ ვდომს ხდი ან. უნ ივ ერ სი ტე ტის ხუ თი 
ფა კულ ტე ტი ახ ორ ცი ელ ებს ფარ თო სპექ ტრის 
თე ორი ულ და გა მო ყე ნე ბით კვლე ვებს ჰუ მა ნი ტა-
რულ და სო ცი ალ ურ მეც ნი ერ ებ ათა, ფსი ქო ლო გი ის, 
მა თე მა ტი კის და კომ პი უტ ერ ული მეც ნი ერ ებ ის, 
ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის და 
სა მარ თლის საგ ნე ბის სფე რო ებ ში.

უნ ივ ერ სი ტე ტის სწავ ლე ბის კონ ცეფ ცია ემ ყა-
რე ბა შე რე ული სწავ ლე ბის მიდ გო მას, რო მე ლიც 
ით ვა ლის წი ნებს რო გორც ბეჭ დურ, მულ ტი მე დი ურ 
და ონ ლა ინ სას წავ ლო მა სა ლებს, ას ევე არ ჩე ვი თი 
პერ სო ნა ლუ რი სე მი ნა რე ბის და ღო ნის ძი ებ ებ ის 
ჩა ტა რე ბას. კურ სის ში ნა არ სი ხელ მი საწ ვდო მია 
მრა ვა ლი ფორ მით. გარ და ბეჭ დუ რი და ონ ლა ინ 
სას წავ ლო მა სა ლე ბი სა, სტუ დენ ტე ბი იყ ენ ებ ენ 
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ციფ რულ მე დი ას, სარ გებ ლო ბენ ჰა გე ნის უნ ივ-
ერ სი ტე ტის სას წავ ლო პლატ ფორ მა „Moodle“-ით. 
ის ინი ეს წრე ბი ან სე მი ნა რებ სა და პერ სო ნა ლურ 
ღო ნის ძი ებ ებს ჰა გე ნის კამ პუს ში და სხვა ნე ბის მი-
ერ რე გი ონ ალ ურ და სას წავ ლო ცენ ტრში რო გორც 
გერ მა ნი აში ას ევე საზღვარ გა რეთ. ჰა გე ნის ვირ ტუ-
ალ ური სტუ დენ ტუ რი გა რე მო სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს 
მათ, ონ ლა ინ რე ჟიმ ში, მარ ტი ვად მო აგ ვა რონ ყვე ლა 
ორ გა ნი ზა ცი ული სა კითხი.

სამ ხრეთ კო რე ის მა გა ლი თი
სამ ხრეთ კო რეა არ ის ქვე ყა ნა, რო მე ლიც ტრა-

დი ცი ულ ად, ტექ ნო ლო გი ებ ის დახ ვე წა სა და შექ-
მნა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. მას აქ ვს ყვე ლა პი რო ბა 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან ვი-
თა რე ბი სათ ვის. ეს არ ის მჭიდ როდ და სახ ლე ბუ ლი 
და ურ ბა ნი ზე ბუ ლი სა ზო გა დო ება მა ღალ სიჩ ქა-
რი ან ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მით, გა ნათ ლე ბის მა ღა ლი 
დო ნით და უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ჩა რიცხვის 
მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლით. და ნი ური სას წავ ლო ცენ-
ტრის „NUFFIC“- ის (2016) თა ნახ მად, კო რე ის უდ-
იდ ესი- ერ ოვ ნუ ლი ღია უნ ივ ერ სი ტე ტი (The Korea 
National Open University ) – 1970-იანი წლე ბი დან 
ტე ლე ვი ზი ის, რა დიო (სა გან მა ნათ ლებ ლო მა უწყებ-
ლო ბის სის ტე მა), კომ პაქტ დის კე ბით, ინ ტერ ნე ტის 
და ვი დეო-კა სე ტე ბის სა შუ ალ ებ ით ახ ორ ცი ელ ებს 
დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბას. 

კი ბერ უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი და ციფ რუ ლი გა ნათ ლე-
ბის კო ლე ჯე ბი, 1980-იან წლებ ში გან ხორ ცი ელ ებ-
ული რე ფორ მე ბის შემ დეგ უზ რუნ ველ ყო ფენ დის-
ტან ცი ურ გა ნათ ლე ბას. მარ თა ლია, საწყის ეტ აპ ზე, 
5 კი ბერ უნ ივ ერ სი ტე ტი არ სე ბობ და, 2009 წლი დან 
მა თი რიცხვი გა იზ არ და. ამ ის შემ დეგ, ის ინი, რო-
გორც დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი, 
„უწყვე ტი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“ (Lifelong Education 
Act) კა ნონს აღ არ ექ ვემ დე ბა რე ბი ან. ამ ჟა მად, მა თი 
საქ მი ან ობა გა ნი საზღვრე ბა „უმ აღ ლე სი გა ნათ-
ლე ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნის (Higher Education Act) 
პი რო ბე ბით, რო გორც დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის 
უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლე ბო და წე სე ბუ ლე ბე ბი. ის-
ინი სთა ვა ზო ბენ 2-3 წლი ან სა შუ ალო გა ნათ ლე ბის 
(junior college programs) და სა ბა კა ლავ რო პროგ რა-
მებს შე სა ბა მი სი ხა რის ხით.

თურ ქე თის მა გა ლი თი
ახ ალ გაზ რდა მო სახ ლე ობ ის გა მო - თურ ქე თის 

მო სახ ლე ობ ის სა შუ ალო ას აკი 32 წე ლია, ხო ლო 
გერ მა ნი ის - 46, ბრი ტა ნე თის - 40 და აშშ-ის - 38, 
თურ ქეთ ში უმ აღ ლეს გა ნათ ლე ბის პროგ რა მებ ში 

ჩა რიცხულ სტუ დენ ტთა ხვედ რი თი წი ლიც შე და-
რე ბით მა ღა ლია. 2018 წლის მდგო მა რე ობ ით, თურ-
ქეთ ში თით ქმის 7.5 მლნ სტუ დენ ტია, რაც მთლი ანი 
მო სახ ლე ობ ის თით ქმის 10%-ს შე ეს აბ ამ ება და ეს 
მაჩ ვე ნე ბე ლი, მნიშ ვნე ლოვ ნად აღ ემ ატ ება ევ რო-
კავ ში რის 27 ქვეყ ნის სა შუ ალო 4%-ს.

არ სე ბუ ლი დე მოგ რა ფი ული ვი თა რე ბა სა ინ ფორ-
მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ვი თა რე ბის პი რო ბებ ში, 
„ნა ყო ფი ერ ნი ად აგს“ წარ მო ად გენს თურ ქეთ ში 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე-
ბის სექ ტო რის ზრდის თვის. რო გორც ბოზ ქურ თი 
(Bozkurt 2019) აცხა დებს, თურ ქეთ ში გან საზღვრუ-
ლია რე გუ ლა ცი ები დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის თვის, 
ეს ენია - თა ვი სუ ფა ლი დას წრე ბის სის ტე მა, სა დაც 
ჩა რიცხვის თვის მი ნი მა ლუ რი მოთხოვ ნე ბია და წე-
სე ბუ ლი და სწავ ლის მოქ ნი ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბია 
და დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის სის ტე მა, რო მე ლიც 
გვთა ვა ზობს ნა წი ლობ რივ მოქ ნილ სის ტე მას. დის-
ტან ცი ური მე თო დის თა ნახ მად, სტუ დენ ტე ბი უნ-
და აკ მა ყო ფი ლებ დნენ წი ნას წარ გან საზღვრუ ლი 
ჩა რიცხვის მოთხოვ ნებს და სწავ ლის სა ფა სუ რის 
გა დახ დის პი რო ბით, ეს წრე ბი ან ონ ლა ინ კურ სებს, 
რომ ლე ბიც ონ ლა ინ სივ რცე ში, ონ ლა ინ მა სა ლე ბის 
გა მო ყე ნე ბით ტარ დე ბა. მე ტიც, ღია დას წრე ბის 
სის ტე მით, გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა ამ ჟა მად შე საძ-
ლე ბე ლია მხო ლოდ ორ მხრი ვი რე ჟი მით მო მუ შა ვე 
სა ხელ მწი ფო- ან ად ოლ უს, ათ ათ ურ ქის და სტამ ბუ-
ლის (Anadolu, Atatürk. Istanbul Universities) უნ ივ-
ერ სი ტე ტე ბი; იხ. ცხრი ლი 3), ხო ლო დის ტან ცი ური 
სწავ ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია კერ ძო ან სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში. უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის მი ერ ღია 
დას წრე ბით სწავ ლა მხო ლოდ პირ ვე ლი 2 წლის 
შე სა ბა მი სი და ბა კა ლავ რის ხა რის ხის მი ღე ბას ით-
ვა ლის წი ნებს, ძა ლი ან შეზღუ დუ ლია სა მა გის ტრო 
და და უშ ვე ბე ლია სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი (იხ. 
დიაგრამა 5.).

რე ალ ურ ად აც, ბოზ ქურ თი (Bozkurt 2019) აჩ ვე-
ნებს, რომ სტუ დენ ტთა მნიშ ვნე ლო ვა ნი რა ოდ ენ ობა 
- 7,5 მლნ-დან 3,5 მლნ, რაც თით ქმის 50%-ს შე ად-
გენს, ჩარ თუ ლია სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე-
ბე ბის სხვა დას ხვა დუ ალ ურ და ღია სწავ ლე ბებ ში.

ონ ლა ინ გა ნათ ლე ბის 90% ხორ ცი ელ დე ბა ან-
ად ოლ უს უნ ივ ერ სი ტე ტის მეშ ვე ობ ით, სა დაც, 
თურ ქე თის ონ ლა ინ გა ნათ ლე ბის მა ძი ებ ელ თა 
90% ჩა რიცხუ ლი. ამ უნ ივ ერ სი ტეტ ში სტუ დენ ტებს 
სა შუ ალ ება აქ ვთ ა) ჩა ირ იცხონ სა ხელ მწი ფო სა გან-
მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში მი ღე ბუ ლი მი ნი მა ლუ რი 
ქუ ლით. ბოზ გურ თი (Bozkurt 2019) მი უთ ით ებს, რომ 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი რა ოდ ენ ობა ირ იცხე ბა სა ხელ მწი ფო 
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სა გა მოც დო სის ტე მის მეშ ვე ობ ით. ბ) გა მოც დე ბის 
ჩა ბა რე ბის შემ დეგ, ჩა ირ იცხონ კვა ლი ფი კა ცი ის ას ამ-
აღ ლებ ლად; გ) გად მო ვიდ ნენ მო მიჯ ნა ვე ფა კულ ტე-
ტი დან; დ) მი იღ ონ მე ორ ადი გა ნათ ლე ბა. ან ად ოლ უს 
უნ ივ ერ სი ტეტ ში ფუნ ქცი ონ ირ ებს 17 ფა კულ ტე ტი 
(ბა კა ლავ რი ატი), აქ ედ ან სამ ში ღია დის ტან ცი ური 
სწავ ლე ბა იმ არ თე ბა, სამ ში გა მო იყ ენ ება აკ ად ემი ური 
სწავ ლე ბა, ოთხში იმ არ თე ბა პრო ფე სი ულ-ტექ ნი კუ რი 
კურ სე ბი, ცხრა უმ აღ ლე სის გა ნათ ლე ბის ფა კულ ტე-
ტია (ხუ თი მათ გა ნი სა მა გის ტრო და სა დოქ ტო რო 
ხა რის ხის) და აქ ვს 30 კვლე ვი თი ცენ ტრი. ბოზ ქურ თის 
(Bozkurt 2019) ცნო ბით, უნ ივ ერ სი ტეტ ში და საქ მე ბუ-
ლია 2,539 აკ ად ემი ური და 1,692 ად მი ნის ტრა ცი ული 
მუ შა კი. სტუ დენ ტე ბის რა ოდ ენ ობა 3,211,489 აღ წევს, 
39.577 კამ პუს ში და 3,170,622 და უს წრე ბე ლი, დის-
ტან ცი ური სწავ ლე ბის პროგ რა მე ბით. 1982 წლი დან, 
ან ად ოლ უს უნ ივ ერ სი ტე ტის ღია კურ სდამ თავ რე ბუ-
ლი სტუ დენ ტე ბის სა ერ თო რა ოდ ენ ობა და ახ ლო ებ ით 
2.8 მი ლი ონია.

დას კვნა
�	  მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვეყ ნის მო ნა ცე მე ბის 

მი ხედ ვით, უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის და უფ ლე ბის 
მსურ ველ თა რიცხვი აღ ემ ატ ება გა ნათ ლე ბის არ-
სე ბულ შე საძ ლებ ლო ბებს: აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის 
გა დაწყვე ტის სა უკ ეთ ესო გა მო სა ვა ლია უმ აღ ლეს 
სას წავ ლებ ლებ ში დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის სის ტე-
მის და ნერ გვა.
�	 დის ტან ცი ური გა ნათ ლე ბა ტრა დი ცი ული გა ნათ-

ლე ბის ყვე ლა ფორ მის ორ გა ნი ზა ცი ული, მე თო დუ რი 
და ტექ ნი კუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სა ხეც ვლი ლე ბაა, 
რო მე ლიც ჩა მო ყა ლიბ და ახ ალი ინ ფორ მა ცი ული 
ტექ ნო ლო გი ებ ის დი ნა მი ური გან ვი თა რე ბის შე დე გად 
�	  სტუ დენ ტის აღ ჭურ ვა თა ნა მედ რო ვე ციფ რუ-

ლი წიგ ნი ერ ებ ით ქარ თუ ლი უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 
სის ტე მის პო ლი ტი კის ერთ–ერ თი მთა ვა რი პრი ორ-
იტ ეტია და მის სა მარ თლებ რივ რე გუ ლა ცი ებ შიც, 
თუმ ცა ჯერ ჯე რო ბით არ ას რულ ყო ფი ლად, აის ახ ება 
(სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მა, სა ქარ-

თვე ლოს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის კა ნო ნი), აქ ედ ან 
გა მომ დი ნა რე, დის ტან ცი ური გა ნათ ლე ბის სა უნ ივ-
ერ სი ტე ტო პო ლი ტი კად ქცე ვა და მი სი პრაქ ტი კუ ლი 
გან ხორ ცი ელ ება სა ქარ თვე ლოს უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი-
სათ ვის პრი ორ იტ ეტს წარ მო ად გენს; 
�	 დის ტან ცი ური გა ნათ ლე ბა 21-ე სა უკ უნ ის ერთ-

ერ თი პრი ორ იტ ეტ ული მი მარ თუ ლე ბაა, თუმ ცა ამ 
სის ტე მამ სრუ ლად არ უნ და ჩა ან აც ვლოს ტრა დი ცი-
ული სწავ ლე ბის სის ტე მა. სწავ ლე ბის ეფ ექ ტი ან ობა 
გა იზ რდე ბა თუ დის ტან ცი ური გა ნათ ლე ბა იქ ნე ბა 
და მა ტე ბი თი სა შუ ალ ება. აღ ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პის დაც-
ვის შე დე გად ნე ბის მი ერს შე ეძ ლე ბა ის წავ ლოს მი სი 
სურ ვი ლის, დრო ის და შე საძ ლებ ლო ბის არ სე ბო ბის 
მი ხედ ვით. დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის სა ფუძ ვე ლი 
უნ და იყ ოს ტრა დი ცი ული სწავ ლე ბის აპ რო ბი რე ბუ ლი 
და სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
დახ ვე წი ლი ვერ სია;
�	  დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბა ში ერთ-ერთ ყვე ლა ზე 

მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა შობს ინ ტერ ნე ტი და ინ-
ტერ ნეტ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის თა ნა ბარ ზო მი ერ ება 
(რაც სა ქარ თვე ლო ში ჯერ ჯე რო ბით გარ კვე ულ ად 
პრობ ლე მას წარ მო ად გენს) რო დე საც სტუ დენ ტებს 
და პრო ფე სორ-მას წავ ლებ ლებს ექ ნე ბათ წვდო მა 
სხვა დას ხვა რე სურ სებ თან რო გო რე ბი ცაა ელ ექ ტრო-
ნუ ლი ფოს ტა, ვი დეოები, ფო ტო ები, სა ინ ფორ მა ციო 
და ფა, სხვა დას ხვა პროგ რა მუ ლი აპ ლი კა ცი ები და 
სხვა სა შუ ალ ებ ები. 
�	 დის ტან ცი ური გა ნათ ლე ბის და ნერ გვა გარ კვე-

ულ სიძ ნე ლე ებ თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი, რად გან 
მო სახ ლე ობა (და მათ შო რის სტუ დენ ტე ბი) ხა სი ათ-
დე ბა ცვლი ლე ბებ თან და სი ახ ლე ებ თან ად აპ ტა ცი ის 
სხვა დას ხვა უნ არ ით;
�	 დის ტან ცი ური გა ნათ ლე ბის ერთ-ერ თი მთა ვა რი 

სა მიზ ნე ჯგუ ფი პე რი ფე რი ები და რე გი ონ ებია, სა-
დაც ნაკ ლე ბია წვდო მა ხა რის ხი ან გა ნათ ლე ბა ზე და 
შე და რე ბით ნაკ ლე ბია ძლი ერი ტრე ნინგ ცენ ტრე ბი 
და სა ქარ თვე ლოს უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში გა ნათ ლე ბის 
მი ღე ბის მსურ ვე ლი უცხო ელი სტუ დენ ტე ბი;
�	 დის ტან ცი ური გა ნათ ლე ბის სის ტე მი დან მი ღე-
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თთაავვიისსუუფფაალლიი  დდაასსწწრრეებბიისს  სსიისსტტეემმაა, სადაც ჩარიცხვისთვის მინიმალური მოთხოვნებია 
დაწესებული და სწავლის მოქნილი შესაძლებლობებია და დდიისსტტაანნცციიუურრიი  სსწწაავვლლეებბიისს  სსიისსტტეემმაა, 
რომელიც გვთავაზობს ნაწილობრივ მოქნილ სისტემას. დისტანციური მეთოდის თანახმად, 
სტუდენტები უნდა აკმაყოფილებდნენ წინასწარ განსაზღვრული ჩარიცხვის მოთხოვნებს და 
სწავლის საფასურის გადახდის პირობით, ესწრებიან ონლაინ კურსებს, რომლებიც ონლაინ 
სივრცეში, ონლაინ მასალების გამოყენებით ტარდება. მეტიც, ღია დასწრების სისტემით, 
განათლების მიღება ამჟამად შესაძლებელია მხოლოდ ორმხრივი რეჟიმით მომუშავე 
სახელმწიფო-  ანადოლუს, ათათურქის და სტამბულის (Anadolu, Atatürk. Istanbul Universities) 
უნივერსიტეტები; იხ. ცხრილი 3), ხოლო დისტანციური სწავლება შესაძლებელია კერძო ან 
სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. უნივერსიტეტების მიერ ღია დასწრებით სწავლა მხოლოდ 
პირველი 2 წლის შესაბამისი და ბაკალავრის ხარისხის მიღებას ითვალისწინებს, ძალიან 
შეზღუდულია სამაგისტრო და დაუშვებელია სადოქტორო პროგრამები. 
 

დდიიააგგრრაამმაა  55..  ჩჩაარრიიცცხხვვეებბიი  თთუურრქქეეთთიისს  უუმმააღღლლეესსიი    გგაანნაათთლლეებბიისს  სსიისსტტეემმააშშიი  22000088  წწ..  ((მმწწვვაანნეეაა  --    

დდიისსტტაანნცციიუურრიი  გგაანნაათთლლეებბიისს  სსწწაავვლლეებბაა,,  ,,ყყვვიითთეელლიი  ყყვვეელლაა  სსხხვვაა))  

 
წყარო: ბოზქურთი(2019) 
 
რეალურადაც, ბოზქურთი (Bozkurt 2019) აჩვენებს, რომ სტუდენტთა მნიშვნელოვანი 
რაოდენობა -  7,5 მლნ-დან 3,5 მლნ, რაც თითქმის 50%-ს შეადგენს, ჩართულია 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა დუალურ და ღია სწავლებებში. 
 
ონლაინ განათლების 90% ხორციელდება ანადოლუს უნივერსიტეტის მეშვეობით, სადაც, 
თურქეთის ონლაინ განათლების მაძიებელთა 90% ჩარიცხული. ამ უნივერსიტეტში 
სტუდენტებს საშუალება აქვთ ა) ჩაირიცხონ სახელმწიფო საგანმანათლებლო სისტემაში 
მიღებული მინიმალური ქულით.  ბოზგურთი (Bozkurt 2019) მიუთითებს, რომ მნიშვნელოვანი 
რაოდენობა ირიცხება სახელმწიფო საგამოცდო სისტემის მეშვეობით. ბ) გამოცდების ჩაბარების 
შემდეგ, ჩაირიცხონ კვალიფიკაციის ასამაღლებლად; გ) გადმოვიდნენ მომიჯნავე 
ფაკულტეტიდან; დ) მიიღონ მეორადი განათლება. ანადოლუს უნივერსიტეტში 
ფუნქციონირებს 17 ფაკულტეტი (ბაკალავრიატი), აქედან სამში ღია დისტანციური სწავლება 
იმართება, სამში გამოიყენება აკადემიური სწავლება, ოთხში იმართება პროფესიულ-
ტექნიკური კურსები, ცხრა უმაღლესის განათლების ფაკულტეტია (ხუთი მათგანი სამაგისტრო 
და სადოქტორო ხარისხის) და აქვს 30 კვლევითი ცენტრი. ბოზქურთის (Bozkurt 2019) ცნობით, 
უნივერსიტეტში დასაქმებულია 2,539 აკადემიური და 1,692 ადმინისტრაციული მუშაკი. 
სტუდენტების რაოდენობა 3,211,489 აღწევს, 39.577 კამპუსში და 3,170,622 დაუსწრებელი,  
დისტანციური სწავლების პროგრამებით. 1982 წლიდან, ანადოლუს უნივერსიტეტის ღია 
კურსდამთავრებული სტუდენტების საერთო რაოდენობა დაახლოებით 2.8 მილიონია. 
 

დოქტორანტურა მასტერსი ბაკალავრიასოცირებული 

დი აგ რა მა 5. ჩა რიცხვე ბი თურ ქე თის უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში 2008 წ. 
(მწვა ნეა  დის ტან ცი ური გა ნათ ლე ბის სწავ ლე ბა, ,ყვი თე ლი ყვე ლა სხვა)

წყა რო: ბოზ ქურ თი(2019)
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ბუ ლი და ნა ზო გი ძი რი თა დად მი იღ ება გა ნათ ლე ბის 
ფი ზი კუ რად არ სე ბულ ქა ლაქ ში არ სე ბულ საცხოვ-
რებ ლის ხარ ჯე ბის, სას წავ ლო მა სა ლე ბის ღი რე ბუ-
ლე ბის, სატ რან სპორ ტო, სას წავ ლო აუდ იტ ორი ებ ის 
გა ნა თე ბის, კონ დი ცი რე ბის, და სუფ თა ვე ბის, გათ ბო-
ბის და სა იჯ არო ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბით; 
�	  დის ტან ცი ური გა ნათ ლე ბის უპ ირ ატ ეს ობა და 

ეფ ექ ტი Face-t–Face გა ნათ ლე ბას თან შე და რე ბით 
ვლინ დე ბა 1 სტუ დენ ტზე მო სუ ლი სა ოპ ერ აციო ხარ-
ჯე ბის შემ ცი რე ბით სტუ დენ ტე ბის რე გის ტრა ცი ის 
რა ოდ ენ ობ ის ზრდის შე დე გად
�	 დის ტან ცი ური გა ნათ ლე ბის სის ტე მის ერთ-ერთ 

უპ ირ ატ ეს ობ ას წარ მო ად გენს სტუ დენ ტე ბის და პრო-
ფე სორ მას წავ ლებ ლე ბის სატ რან სპორ ტო ხარ ჯე-
ბის და ზოგ ვა დის ტან ცი ურ ად გან ხორ ცი ელ ებ ული 
სას წავ ლო პრო ცე სის შე დე გად, რო მე ლიც მი იღ ება 
მგზავ რო ბის დრო ის (ღი რე ბუ ლე ბა ში გა მო ხა ტუ-
ლი) და ნა კარ გე ბის შემ ცი რე ბი დან უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
მგზავ რო ბის და ნა ხარ ჯის და ზოგ ვი დან;
�	 სტუ დენ ტის სა ერ თო და ნა ზო გი დის ტან ცი ური 

გა ნათ ლე ბის სის ტე მის და ნერ გვის შე დე გად მი იღ ება 
მგზავ რო ბის, საცხოვ რებ ლის, და სას წავ ლო მა სა ლებ-
ზე და ნა ხარ ჯე ბის და ზოგ ვის შე დე გად;
�	  სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის და ფი ნან სე ბა ზე მყო-

ფი უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის სა ხელ მწი ფო სარ გე ბე ლი 
დის ტან ცი ური გა ნათ ლე ბის სის ტე მის და ნერ გვის 
შე დე გად წარ მო ად გენს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ით 
გან საზღვრუ ლი და ფი ნან სე ბის ჯა მურ ეფ ექ ტს, რო-
მე ლიც გა მო იხ ატ ება უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის მი ერ დის-
ტან ცი ური სწავ ლე ბი დან და გა მო თა ვი სუფ ლე ბუ ლი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა შუ ალ ებ ით ტრა დი ცი ული 
გა ნათ ლე ბის მსურ ვე ლე ბი დან და მა ტე ბით მო ზი დუ-
ლი სტუ დენ ტე ბის სწავ ლის სა ფა სუ რი დან მი ღე ბულ 
სა ერ თო შე მო სა ვალ ში;
�	 გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს მი ერ სხვა პა სუ ხის-

მგე ბელ უწყე ბებ თან ერ თად უნ და მოხ დეს წა ხა ლი-
სე ბა და მო მა ვალ ში და საქ მე ბა ში ხელ შეწყო ბა სტუ-
დენ ტე ბი სათ ვის და საქ მე ბის ბა ზარ ზე მოთხოვ ნა დი 
ონ ლა ინ კურ სე ბის გავ ლის (სერ ტი ფი კა ტის აღ ებ ის) 
შემ თხვე ვა ში ონ-ლა ინ შე ფა სე ბის სის ტე მის შე მო ღე ბა 
და იმ პლე მენ ტა ცია უნ და მოხ დეს საზღვარ გა რე თის 
სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კის გა მო ყე ნე ბით; 
�	 უნ და გა ნი საზღვროს წე სი, რო მე ლიც და ად გენს 

ლი მი ტებს ონ-ლა ინ სწავ ლე ბის მსურ ვე ლე ბის რა ოდ-
ენ ობ აზე, იმ ის ათ ვის რომ სწო რად იქ ნეს გა მო ყე ნე-
ბუ ლი ინ ტერ ნე ტის ქსე ლის შე საძ ლებ ლო ბე ბი და არ 
მოხ დეს ქსე ლის გა დატ ვირ თა და სას წავ ლო პრო ცე-
სის შე ფერ ხე ბა და გან ხორ ცი ელ დეს ტრა დი ცი ული 
(Face2face) სწავ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა;
�	  დი დი უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის სას წავ ლო პრო ცეს-

ში, რომ ლებ საც სტუ დენ ტე ბის დი დი რა ოდ ენ ობ ის 

მო ზიდ ვის ტექ ნი კუ რი ბა ზი დან და ცნო ბა დო ბი დან 
გა მომ დი ნა რე სწავ ლე ბის ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბის 
უფ რო მე ტი დი ვერ სი ფი ცი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 
აქ ვს, აუც ილ ებ ლად უნ და იქ ნეს შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი 
ჰიბ რი დუ ლი სწავ ლე ბის პრო ცე სი (ონ-ლა ინ და ტრა-
დი ცი ულ ის შე რე ული); 
�	 დის ტან ცი ური გა ნათ ლე ბის პო ტენ ცი ური სარ-

გებ ლის მი ღე ბის ერთ-ერთ პერ სპექ ტი ულ მი მარ თუ-
ლე ბას წარ მო ად გენს პო ტენ ცი ური დამ საქ მე ბე ლი 
კომ პა ნი ის მი ერ მო მა ვალ ში და საქ მე ბუ ლი სტუ დენ-
ტი სათ ვის სპე ცი ალ ურ ად, დამ საქ მე ბე ლი კომ პა ნი ებ-
ის სა ჭი რო ებ ებ ზე მორ გე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის პრო ცეს-
ში (უნ ივ ერ სი ტეტ ში სპე ცი ალ ურ ად ორ გა ნი ზე ბუ ლი 
ტრე ნინ გი, სე მი ნა რი) ონ-ლა ინ ფორ მით ერ თობ ლი ვი 
(სტუ დენ ტი, ტრე ნე რი, დამ საქ მე ბე ლი კომ პა ნი ის წარ-
მო მად გე ნე ლი) მო ნა წი ლე ობ ის ათ ვის, სტუ დენ ტის და 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი პო ტენ ცი ური დამ საქ მებ ლის მი ერ 
გა დახ დი ლი სა ფა სუ რი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი; 
� 	  მი ზან შე წო ნი ლია პერ სპექ ტი ვა ში ცნო ბი ლი 

უცხო ური უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი 
სა უკ ეთ ესო და სა ქარ თვე ლოს და საქ მე ბის ბა ზარ ზე 
მოთხოვ ნა დი კურ სე ბის ნაკ რე ბის ონ ლა ინ პლატ ფორ-
მის(ჰა ბის) შექ მნა, რაც შე საძ ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში n-campus (ფი ზი კურ 
დას წრე ბით) სწავ ლის მი მარ თუ ლე ბით მო ზი დუ ლი 
ქარ თვე ლი და უცხო ელი სტუ დენ ტე ბი სათ ვის და მა-
ტე ბით აღ ნიშ ნუ ლი მოთხოვ ნა დი ონ ლა ინ კურ სე ბის 
შე თა ვა ზე ბით უცხო ურ უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში სწავ ლის 
არ სე ბულ ზე და ბალ ფა სად, უცხო ურ უნ ივ ერ სი-
ტე ტებ თან ურ თი ერთ და ინ ტე რე სე ბით და დე ბუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბით სას წავ ლო კურ სე ბის დის კონ ტი-
რე ბულ (შემ ცი რე ბულ) ფას ზე შე თან ხმე ბის წი ნას წარ 
მიღ წე ვით;
�	  დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის მხარ და ჭე რი სა და 

უსდ-ებ ის მო ტი ვა ცი ის ათ ვის, შე საძ ლებ ლად მიგ ვაჩ-
ნია ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის აღ მო ჩე ნა სა ხელ მწი-
ფოს მხრი დან, თა ნა და ფი ნან სე ბის პრინ ცი პით, რო დე-
საც უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის მხრი დან სწავ ლე ბა/სწავ ლის 
ახ ალი ფორ მე ბის და ნერ გვა, გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც 
აქ ტი ვო ბა მა თი მხრი დან. მსგავ სი ტი პის მხარ და ჭე-
რა ეფ უძ ნე ბა ე.წ. “perfrmance based“ და ფი ნან სე ბის 
მო დელს, რო მე ლიც ფარ თოდ არ ის გავ რცე ლე ბუ ლი 
და სავ ლეთ ში;
�	 აკ ად ემი ური პროგ რა მე ბის ფარ გლებ ში ის ეთი 

კომ პო ნენ ტე ბის შე თა ვა ზე ბამ, რო მელ თა გან ხორ ცი-
ელ ება შე საძ ლე ბე ლია დის ტან ცი ურ ად, სხვა დას ხვა 
სა ხის სი კე თის მომ ტა ნი იქ ნე ბა უსდ-თვის, კერ ძოდ: 
�  გა მო ათ ავ ის უფ ლებს გარ კვე ულ რე სურ სებს 

(აუდ იტ ორი ები, კომ პი უტ ერ ული კლა სე ბი და ა.შ.) და 
გა მო იწ ვევს ეკ ონ ომი ას ჩვე ულ ებ რივ პროგ რა მებ თან 
შე და რე ბით (ტექ ნი კუ რი პერ სო ნა ლის ხელ ფას ში, კო-
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მუ ნა ლუ რი და სხვა სა ხის სერ ვი სე ბის ან აზღა ურ ებ აში 
და ა.შ.), რაც შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს უნ ივ ერ სი-
ტე ტებს, ეს უკ ან ას კნელ ნი გა მო იყ ენ ოს სხვა დას ხვა 
ინ ოვ აცი ური მი მარ თუ ლე ბით და მა ტე ბი თი სერ ვი-
სე ბის შექ მნი სათ ვის, სტუ დენ ტზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
სას წავ ლო გა რე მოს ფორ მი რე ბის გაღ რმა ვე ბი სათ ვის, 
და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლის მი სა ღე ბად და ა.შ; 
�  ონ-ლა ინ პრო დუქ ტე ბის (ტრე ნინგ-მო დუ ლე ბი, 

აკ ად ემი ური პროგ რა მე ბი და მა თი კომ პო ნენ ტე ბი (ძი-
რი თა დი (majr) თუ და მა ტე ბი თი (minr) პროგ რა მე ბი) 
შექ მნით, უსდ-ები შეს ძლე ბენ მიზ ნობ რი ვი ბაზ რის 
გა ფარ თო ებ ას, რო გორც გე ოგ რა ფი ული ნიშ ნით, 
ისე სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით, რაც 
მათ თვის და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლე ბის გე ნე რი რე ბის 
პი რო ბა გახ დე ბა; 
�  ონ-ლა ინ სწავ ლე ბის მას შტა ბე ბის ზრდა მსოფ-

ლი ოში, ას ევე, შე იძ ლე ბა სა ინ ტე რე სო იყ ოს სა ქარ-
თვე ლოს უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი სათ ვის. ის ინი შე იძ ლე ბა 
გახ დნენ (და ინ ტე რე სე ბის შემ თხვე ვა ში) ამ ერ იკ ული 
თუ ევ რო პუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის ონ-ლა ინ პრო დუქ-
ტე ბის: ერ თი მხრივ, ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე იმ პორ-
ტი რე ბის ცენ ტრე ბი და მე ორე მხრივ, სა ქარ თვე ლოს 
სამ ხრეთ და აღ მო სავ ლეთ მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის უნ-
ივ ერ სი ტე ტებ ში მა თი გა და ტა ნის და გავ რცე ლე ბის 
ჰა ბე ბი. ამ შემ თხვე ვა ში, მა თი მხრი დან, ფაქ ტობ რი-
ვად, არ ანა ირი რე სურ სის ხარ ჯვა არ იქ ნე ბა სა ჭი რო, 
ხო ლო შე მო სა ვა ლი, საკ მა ოდ შე სამ ჩნე ვი მო ცუ ლო ბის 
შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს;
�	  თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ სა ქარ თვე ლო ში სწავ-

ლით და ინ ტე რე სე ბის მზარდ მაჩ ვე ნე ბელს, და ამ ას 
და ემ ატ ება ქვე ყა ნა ში ჯერ ჯე რო ბით უს აფ რთხო 
სი ტუ აცია CVID 19 ეპ იდ ემი ის გავ რცე ლე ბის მხრივ, 
უნ და ვი ვა რა უდ ოთ, რომ უცხო ელ სტუ დენ ტთა რა-
ოდ ენ ობა, მო მა ვალ ში კი დევ უფ რო გა იზ რდე ბა და 
უახ ლო ესი 2-3 წლის გან მავ ლო ბა ში მი აღ წევს და ახ-
ლო ებ ით15,0-17,0 ათ ასს.
�	 ელ ექ ტრო ნუ ლი/დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის პო-

პუ ლა რო ბა სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბით დღი თიდღე 
მა ტუ ლობს და სულ უფ რო მე ტი უმ აღ ლე სი სა გან მა-
ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა სთა ვა ზობს და ინ ტე რე სე-
ბულ პი რებს სწავ ლე ბის ამ ფორ მით ორ გა ნი ზე ბულ 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებს. სა ქარ თვე ლო ში 
დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის და ნერ გვის ხელ შეწყო-
ბის მიზ ნით მთე ლი რი გი ნა ბი ჯე ბია გა და სად გა მი, 
რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია ცვლი ლე ბებ თან იმ სა-
კა ნონ მდებ ლო და კა ნონ ქვემ დე ბა რე ნორ მა ტი ულ 
აქ ტებ ში, რო მე ლიც აწ ეს რი გებს უმ აღ ლე სი გა ნათ-
ლე ბის სის ტე მას: 
�  მნიშ ვნე ლო ვა ნია ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ-

ება „უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“ კა ნონ ში, რა თა 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის კა ნო ნით გან საზღვრულ 

დე ფი ნი ცი აში მო იხ სნას დათ ქმა, რო მე ლიც და კავ ში-
რე ბუ ლია სწავ ლე ბის ამ ფორ მით გან ხორ ცი ელ ებ ის 
ტე რი ტო რი ულ შეზღუდ ვას თან. აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი-
ლე ბა უზ რუნ ველ ყოფს სწავ ლე ბის დის ტან ცი ურ ად 
გან ხორ ცი ელ ებ ის შე საძ ლებ ლო ბას რო გორც სა-
ქარ თვე ლო ში, ას ევე მის ფარ გლებს გა რეთ მყო ფი 
სტუ დენ ტე ბის თვის. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი შეზღუდ ვის 
მოხ სნის გარ და, ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია უმ აღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის სა მი ვე სა ფე ხურ ზე თა ნა ბა რი მიდ გო მის 
დამ კვიდ რე ბის მიზ ნით, ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის 
და ნერ გვა და საშ ვე ბი გახ დეს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 
მე სა მე სა ფე ხურ ზეც. ამ ას თან, მი ზან შე წო ნი ლია გან-
ხორ ცი ელ დეს ცვლი ლე ბა „უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში ელ ექ ტრო ნუ ლი 
სწავ ლე ბის ფორ მით ორ გა ნი ზე ბუ ლი სა გან მა ნათ-
ლებ ლო პროგ რა მე ბის აკ რე დი ტა ცი ის ნა წილ ში, კერ-
ძოდ, მო იხ სნას შეზღუდ ვა რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს 
ას ეთი პროგ რა მე ბის სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე 
აკ რე დი ტა ცი ის პი რო ბას. 
�  ინ ტერ ნა ცი ონ ალ იზ აცი ის, სტუ დენ ტე ბის სა-

ერ თა შო რი სო მო ბი ლო ბი სა და სა ერ თა შო რი სო პარ-
ტნი ორ ობ ებ ის გაღ რმა ვე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია შე მუ შავ დეს და და ინ ერ გოს დის ტან-
ცი ურ ად მი ღე ბუ ლი უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის აღი არ ებ-
ის მე ქა ნიზ მე ბი. შე სა ბა მი სად, მი ზან შე წო ნი ლია ცვლი-
ლე ბის გან ხორ ცი ელ ება სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა 
და მეც ნი ერ ებ ის მი ნის ტრის 2010 წლის 1 ოქ ტომ ბრის 
№98/ნ ბრძა ნე ბით დამ ტკი ცე ბულ „სა ქარ თვე ლო ში 
გა ცე მუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო დო კუ მენ ტე ბის ნამ-
დვი ლო ბის და დას ტუ რე ბი სა და უცხო ეთ ში მი ღე ბუ ლი 
გა ნათ ლე ბის აღი არ ებ ის წეს ში“.
�  ელ ექ ტრო ნუ ლი/დის ტან ცი ური ფორ მით გან-

ხორ ცი ელ ებ ული უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მე ბის გა რე ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის 
ეფ ექ ტუ რად გან ხორ ცი ელ ებ ის მიზ ნით, მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია შე მუ შა ვე ბულ იქ ნას აკ რე დი ტა ცი ის 
სტან დარ ტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შე ფა სე ბის 
კრი ტე რი უმ ებ ისა და ინ დი კა ტო რე ბის/მტკი ცე ბუ-
ლე ბე ბის ად აპ ტი რე ბა. ამ ას თან, მი ზან შე წო ნი ლია 
მომ ზად დეს სა რე კო მენ და ციო ხა სი ათ ის სა ხელ-
მძღვა ნე ლო დო კუ მენ ტი. აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტი 
ხელს შე უწყობს უსდ-ებს პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბი სა 
და გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში უკ ეთ გაიაზრონ ელ-
ექ ტრო ნუ ლი/დის ტან ცი ური ფორ მით ორ გა ნი ზე-
ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის მი მართ 
სტან დარ ტე ბით დად გე ნი ლი მოთხოვ ნე ბი. ამ ას-
თან, მნიშ ვნე ლო ვა ნია აკ რე დი ტა ცი ის ექ სპერ ტთა 
კორ პუ სის გა დამ ზა დე ბა ელ ექ ტრო ნუ ლი/დის-
ტან ცი ური სწავ ლე ბის ფორ მით ორ გა ნი ზე ბუ ლი 
პროგ რა მე ბის შე მოწ მე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით. 
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დასავლეთის გუბერნატორთა უნივერსიტეტი 121,437 121,437 121,437 98,627 23.1% 70,504 72.2%

სამხრეთ ნიუ ჰემფშირის უნივერსიტეტი 104,068 96,912 500 97,412 84,550 15.2%' 56,371 72.8%

ფენიწსის უნივერსიტეტი არიზონა 95,777 94,472 342 94,814 102,495 -7.5% 162,003 -41.5%

გრანდ კანიონის უნივერსიტეტი 90,253 70,295 10,704 80,999 75,154 7.8% 54,543 48.5%

თავისუფლების უნივერსიტეტი 79,152 64,006 7,106 71,112 67,312 5.6% 72,519 -1.9%

მერილენდის უნივერსიტეტის კოლეჯი 60,603 48,432 5,996 54,428 53,080 48,677 11.8%

ვალდენის უნივერსიტეტი 50,360 50,360 50,360 49,680 1.4% 52,799 -4.6%

ამერიკის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის სისტემა 46,088 46,088 46,088 46,420 -0.7% 52,361 -12.0%

ცენტრალური ფლორიდის უნივერსიტეტი 68,475 10,269 29,001 39,270 38,073 3.1% 33,034 18.9%

ივი ტექნიკური საზოგადოების კოლეჯი 72,006 15,010 23,627 38,637 36,640 5.5%' 34,103 13.3%

ფლორიდის საერთაშორისო  უნივერსიტეტი 57,942 11,785 25,978 37,763 34,281 10.2% 26,341 43.4%

არიზონას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-სკაიშონგი 38,540 37,000 3051 37,305 30,422 22.6% 19,094 95.4%

კაპელას უნივერსიტეტი 37,171 37,171 37,171 36,284 2.4% 34,365 8.2%

აშფორდის უნივერსიტეტი 34,710i 34,705 5 34,710 36,452 -4.8%' 42,046 -17.4%

ბრიგამის ახალგაზრდა უნივერსიტეტი-აიდაჰო 42,341 21,053 11,395 32,448 42,057 -22.8% 33,551 -3.3%

პურდუს ინივერსიტეტი დევენპორტი Global-Davenport 30,512 30,512 0 30,512 33,287 -8.3% 45,268 -32.6%

ბრწყინვალე კოლეჯში 30,008 30,008 30,008 34,022 -11.8% 43,123 -30.4%

ლონ სტარ  კოლეჯის სისტემა 73,499 11,524 17,317 28,841 29,340 -1.7%' 21,811 32.2%

ჩემბერლენის უნივერსიტეტი-ილინოისი 27,629 25,033 1,317 26,350 25,757 2.3% 22,114 19.2%

ფლორიდის უნივერსიტეტი 52,218 4,766 21,513 26,279 30,795 -14.7% 28,838 -8.9%

კოლორადოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-კოლორადოს სპრ 26,184 25,038 886 25,924 25,093 3.3% 900 2780.4%

არლინგტონის ტეხასის უნივერსიტეტი 47,899 18,425 6,439 24,864 23,362 6.4%' 17,541 41.7%

არიზონას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-ტემპე 51,585 268 23,569 23,837 23,723 0.5% 22,809 4.5%

უნივერსიტეტი სამხრეთ ფლორიდაში - მთავარი კამპუსი 43,846 5,468 18,317 23,785 22,876 4.0% 20,993 13.3%

ჰიუსტონის სათემო  კოლეჯში 57,200 8,384 13,186 21,570 20,344 6.0% 19,111 12.9%

კოლუმბიის სამხრეთ უნივერსიტეტი 21,104 21,104 21,104 20,818 1.4%' 20,823 1.3%

კალიფორნიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-ნორთრიჯი 40,212 1,304 19,451 20,755 20,127 3.1% 16,130 28.7%

ოჰაიოს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-მთავარი კამპუსი 61,170 2,284 18,037 20,321 16,439 23.6% 11,747 73.0%

ვალენსიის კოლეჯში 46,521 7,987 12,318 20,305 18,746 8.3% 17,216 17.9%

სრული აფრების უნივერსიტეტი 20,170 14,554 5,168 19,722 18,212 8.3%' 19,939 -1.1%

ტეხასის ტექნიკური უნივერსიტეტი 38,209 3,513 15,508 19,021 17,369 9.5% 14,826 28.3%

ჰიუსტონის უნივერსიტეტი 46,324 1,646 16,613 18,259 16,558 10.3% 12,961 40.9%

ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტი 38,241 3,902 13,820 17,722 15,821 12.0% 12,517 41.6%

ილინოისის უნივერსიტეტი ურბანა-შამპანიაში 49,702 4,767 12,503 17,270 14,551 18.7%' 10,720 61.1%

ფლორიდას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 41,005 2,738 14,515 17,253 16,355 5.5% 12,858 34.2%

არიზონას უნივერსიტეტი 44,097 4,242 12,701 15,443 9.7% 9,660 75.4%

პეტერბურგის კოლეჯში 29,183 10,068 6,814 16,882 16,409 2.9% 16,501 2.3%

უნივერსტეტის უნივერსიტეტი - ცინსნატის მთავარი კამპუ 37,886 6,280 10,520 16,800 15,358 9.4%' 13,992 20.1%

დეВრის უნივერსიტეტი-ილინოისი 17,364 15,837 941 16,778 16,119 4.1% 20,458 -18.0%

სან დიეგოს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 35,303 646 15,788 16,434 14,170 16.0% 9,634 70.6%

სამხრეთ ნევადის კოლეჯი 34,169 6,621 9,291 15,912 15,368 3.5% 14,906 6.7%

აიოვას უნივერსიტეტი 31,656 3,022 12,073 15,095 9,363 61.2%' 12,784 18.1%

კენტის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი კენტში 28,122 3,953 11,117 15,070 14,235 5.9% 13,754 9.6%

კენესავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 35,420' 3,899 11,083 14,982 14,204 5.5% 10,056 49.0%

ალაბამის უნივერსიტეტი 38,390 3,786 11,148 14,934 11,697 27.7% 9,658 54.6%

მინესოტას – თვს სითის უნივერსიტეტი 50,734 1,095 13,571 14,666 13,689 7.1%' 10,037 46.1%

ჩრდილოეთ კაროლინას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი რალ 35,479 2,986 11,555 14,541 14,199 2.4% 12,321 18.0%

პენსილვანიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი - მსოფლიო  კა 14,458 14,458 14,458 14,301 1.1% 12,242 18.1%

ტეხასის უნივერსიტეტი რიო  გრანდე ველი 28,644 2,434 11,935 14,369 12,741 12.8% 9,914 44.9%

კალიფორნიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-ფულერტონი 40,280 2,161 12,133 14,294 13,957 2.4%' 11,148 28.2%

იუტას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 27,932 4,905 8,947 13,852 13,148 5.4% 13,360 3.7%

აღმოსავლეთის კარიბჭე  საზოგადოების კოლეჯი 13,940 12,576 1,1251 13,701 6,781 102.0% 1,091 1155.8%

ემბრი-რიდლის აერონავტიკური უნივერსიტეტი - მთელს 14,168 12,201 1,483 13,684 13,820 -1.0% 12,857 6.4%

ორეგონის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 30,986 6,565 6,917 13,482 12,725 5.9%' 10,148 32.9%

პენსილვანიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-მთავარი კამპუ 46,810 89 13,255 13,344 16,064 -16.9% 14,355 -7.0%

ჩრდილოეთ არიზონას უნივერსიტეტი 31,066 6,304 7,024 13,328 13,094 1.8% 11,769 13.2%

კალიფორნიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-საკრამენტო 31,902 578 12,655 13,233 11,659 13.5% 7,511 76.2%

ოჰაიოს უნივერსიტეტი-მთავარი კამპუსი 28,480 7,975 5,0301 13,005 12,909 0.7%' 10,828 20.1%

ფლორიდის ატლანტიკური უნივერსიტეტი 29,772 3,170 9,807 12,977 13,332 -2.7% 10,433 24.4%

აღმოსავლეთ კაროლინის უნივერსიტეტი 28,718 6,812 6,148 12,960 12,348 5.0% 12,011 7.9%

ფორტ ჰეისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 15,523 11,012 1,864 12,876 12,264 5.0% 10,950 17.6%

რუტერსის უნივერსიტეტი-ნიუ ბრანსვიკი 50,254 2,501 10,368 12,869 14,072 -8.5%' 10,652 20.8%

ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტი 37,316 2,164 10,589 12,753 10,199 25.0% 7,901 61.4%

ოსტინის ტეხასის უნივერსიტეტი 51,832 154 12,546 12,700 11,329 12.1% 7,021 80.9%

ნევადა-ლას-ვეგასის უნივერსიტეტი 30,457 1,492 11,188 12,680 12,520 1.3% 10,319 22.9%

იუტას ველის უნივერსიტეტი 39,931 3,097 9,476 12,573 11,219 12.1%' 9,557 31.6%

ალაბამის უნივერსიტეტი ბირმინგემში 21,923 5,603 6,935 12,538 11,409 9.9% 8,659 44.8%

კოლორადოს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-გლობალური კ 12,476 12,476 12,476 12,381 0.8% 9,838 26.8%

ძველი დომინიონის უნივერსიტეტი 24,176 6,011 6,385 12,396 11,705 5.9% 9,343 32.7%

ჩრდილოეთ ვირჯინიის საზოგადოების კოლეჯში 50,929 5,373 6,948 12,321 13,110 -6.0%' 13,421 -8.2%

ბროუარის კოლეჯი 40,784 5,162 7,000 12,162 11,328 7.4% 10,923 11.3%

თარან კანთრი კოლეჯი 51,100 5,824 6,036 11,860 11,921 -0.5% 10,377 14.3%

ნებრასკა-ლინკოლნის უნივერსიტეტი 25,820 1,649 10,178 11,827 10,896 8.5% 7,911 49.5%

ციუაოა ქანთრი კოლეჯი 23,440 5,150 6,6291 l1,779 11,617 1.4%' 12,266 -4.0%

აუსტინ ქანთრი კოლეჯი 40,799 4,760 6,988 11,748 11,222 4.7% 9,896 18.7%

ფლორიდის სახელმწიფო  კოლეჯი ჯექსონვილში 23,413 1,734 9,902 11,636 14,595 -20.3% 11,611 0.2%

ინდიანას უნივერსიტეტი-პურდოს უნივერსიტეტი-ინდიან 29,579 2,233 9,387 11,620 11,185 3.9% 9,807 18.5%

კუმბერლანდიის უნივერსიტეტი 13,472 6,473 5,046 11,519 8,214 40.2%' 4,752 142.4%

მიჩიგანის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 50,351 2,196 9,273 11,469 12,002 -4.4% 9,901 15.8%

იუტას უნივერსიტეტი 33,023 1,476 9,847 11,323 10,720 5.6% 8,598 31.7%

სემ ჰიუსტონის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 21,213 3,489 7,776 11,265 10,547 6.8% 9,278 21.4%

ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტი 26,152 8,722 2,521 11,243 9,822 14.5%' 8,119 38.5%

პორტლენდს საზოგადოების კოლეჯში 27,046 5,064 6,070 11,134 11,019 1.0% 10,849 2.6%

ვაშინგტონის ცენტრალური უნივერსიტეტი 12,342 3,180 7,872 11,052 4,770 131.7% 3,816 189.6%

სან-ფრანცისკოს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 29,778 418 10,593 11,011 10,264 7.3% 6,557 67.9%

თომას ედისონის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 10,934 10,836 98 10,934 11,945 -8.5%' 13,093 -16.5%

ვილინგტონის უნივერსიტეტი 14,786 7,750 3,123 10,873 8,839 23.0% 12,745 -14.7%

კალიფორნიის შტატის უნივერსიტეტი-ლონგ ბიგი 37,466 443 10,391 10,834 9,591 13.0% 6,084 78.1%

ტეხასის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 38,644 1,376 9,406 10,782 8,513 26.7% 5,798 86.0%

ცენტრალური პიემონტის საზოგადოებრივი კოლეჯი 18,824 4,1391 6,617 10,756 10,649 1.0%' 10,177 5.7%

სან-ხოსეს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 35,400 2,633 8,114 10,747 10,125 6.1% 6,426 67.2%

სან ჯაკინტოს საზოგადოებრივი კოლეჯი 32,137 3,529 7,207 1,736 9,493 13.1% 7,961 34.9%

რიო  სალადოს კოლეჯში 18,304 10,146 537 10,683 10,737 -0.5% 12,092 -11.7%

Wake ტექნიკური საზოგადოების კოლეჯი 21,872 5,474 5,077 10,551 10,158 3.9%' 22.1%

სადაბლეკის კოლეჯში 19,421 5,475 5,064 10,539 9,675 8.9% 8,514 23.8%

ნორთცენტრალ უნივერსიტეტი 10,535 10,535 10,535 10,788 -2.3% 11,029 -4.5%

ლამარის უნივერსიტეტი 14,783 7,109 3,409 10,518 9,501 10.7% 9,120 15.3%

სტრაიერის უნივერსიტეტი-გლობალური რეგიონი 10,498 10,389 36 10,425 8,789 18.6%' 6,885 51.4%

კალიფორნიის სახელმწიფო  პოლიტექნიკური უნივერსიტე 26,598 100 10,261 10,361 9,216 12.4% 6,298 64.5%.

და ნარ თი 1: აშშში ჩა რიცხულ სტუ დენ თთა სა ერ თო რა ოდ ენ ობ ები და წე სე ბუ ლე ბე ბის მი ხედ ვით
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დასავლეთის გუბერნატორთა უნივერსიტეტი 121,437 121,437 121,437 98,627 23.1% 70,504 72.2%

სამხრეთ ნიუ ჰემფშირის უნივერსიტეტი 104,068 96,912 500 97,412 84,550 15.2%' 56,371 72.8%

ფენიწსის უნივერსიტეტი არიზონა 95,777 94,472 342 94,814 102,495 -7.5% 162,003 -41.5%

გრანდ კანიონის უნივერსიტეტი 90,253 70,295 10,704 80,999 75,154 7.8% 54,543 48.5%

თავისუფლების უნივერსიტეტი 79,152 64,006 7,106 71,112 67,312 5.6% 72,519 -1.9%

მერილენდის უნივერსიტეტის კოლეჯი 60,603 48,432 5,996 54,428 53,080 48,677 11.8%

ვალდენის უნივერსიტეტი 50,360 50,360 50,360 49,680 1.4% 52,799 -4.6%

ამერიკის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის სისტემა 46,088 46,088 46,088 46,420 -0.7% 52,361 -12.0%

ცენტრალური ფლორიდის უნივერსიტეტი 68,475 10,269 29,001 39,270 38,073 3.1% 33,034 18.9%

ივი ტექნიკური საზოგადოების კოლეჯი 72,006 15,010 23,627 38,637 36,640 5.5%' 34,103 13.3%

ფლორიდის საერთაშორისო  უნივერსიტეტი 57,942 11,785 25,978 37,763 34,281 10.2% 26,341 43.4%

არიზონას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-სკაიშონგი 38,540 37,000 3051 37,305 30,422 22.6% 19,094 95.4%

კაპელას უნივერსიტეტი 37,171 37,171 37,171 36,284 2.4% 34,365 8.2%

აშფორდის უნივერსიტეტი 34,710i 34,705 5 34,710 36,452 -4.8%' 42,046 -17.4%

ბრიგამის ახალგაზრდა უნივერსიტეტი-აიდაჰო 42,341 21,053 11,395 32,448 42,057 -22.8% 33,551 -3.3%

პურდუს ინივერსიტეტი დევენპორტი Global-Davenport 30,512 30,512 0 30,512 33,287 -8.3% 45,268 -32.6%

ბრწყინვალე კოლეჯში 30,008 30,008 30,008 34,022 -11.8% 43,123 -30.4%

ლონ სტარ  კოლეჯის სისტემა 73,499 11,524 17,317 28,841 29,340 -1.7%' 21,811 32.2%

ჩემბერლენის უნივერსიტეტი-ილინოისი 27,629 25,033 1,317 26,350 25,757 2.3% 22,114 19.2%

ფლორიდის უნივერსიტეტი 52,218 4,766 21,513 26,279 30,795 -14.7% 28,838 -8.9%

კოლორადოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-კოლორადოს სპრ 26,184 25,038 886 25,924 25,093 3.3% 900 2780.4%

არლინგტონის ტეხასის უნივერსიტეტი 47,899 18,425 6,439 24,864 23,362 6.4%' 17,541 41.7%

არიზონას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-ტემპე 51,585 268 23,569 23,837 23,723 0.5% 22,809 4.5%

უნივერსიტეტი სამხრეთ ფლორიდაში - მთავარი კამპუსი 43,846 5,468 18,317 23,785 22,876 4.0% 20,993 13.3%

ჰიუსტონის სათემო  კოლეჯში 57,200 8,384 13,186 21,570 20,344 6.0% 19,111 12.9%

კოლუმბიის სამხრეთ უნივერსიტეტი 21,104 21,104 21,104 20,818 1.4%' 20,823 1.3%

კალიფორნიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-ნორთრიჯი 40,212 1,304 19,451 20,755 20,127 3.1% 16,130 28.7%

ოჰაიოს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-მთავარი კამპუსი 61,170 2,284 18,037 20,321 16,439 23.6% 11,747 73.0%

ვალენსიის კოლეჯში 46,521 7,987 12,318 20,305 18,746 8.3% 17,216 17.9%

სრული აფრების უნივერსიტეტი 20,170 14,554 5,168 19,722 18,212 8.3%' 19,939 -1.1%

ტეხასის ტექნიკური უნივერსიტეტი 38,209 3,513 15,508 19,021 17,369 9.5% 14,826 28.3%

ჰიუსტონის უნივერსიტეტი 46,324 1,646 16,613 18,259 16,558 10.3% 12,961 40.9%

ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტი 38,241 3,902 13,820 17,722 15,821 12.0% 12,517 41.6%

ილინოისის უნივერსიტეტი ურბანა-შამპანიაში 49,702 4,767 12,503 17,270 14,551 18.7%' 10,720 61.1%

ფლორიდას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 41,005 2,738 14,515 17,253 16,355 5.5% 12,858 34.2%

არიზონას უნივერსიტეტი 44,097 4,242 12,701 15,443 9.7% 9,660 75.4%

პეტერბურგის კოლეჯში 29,183 10,068 6,814 16,882 16,409 2.9% 16,501 2.3%

უნივერსტეტის უნივერსიტეტი - ცინსნატის მთავარი კამპუ 37,886 6,280 10,520 16,800 15,358 9.4%' 13,992 20.1%

დეВრის უნივერსიტეტი-ილინოისი 17,364 15,837 941 16,778 16,119 4.1% 20,458 -18.0%

სან დიეგოს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 35,303 646 15,788 16,434 14,170 16.0% 9,634 70.6%

სამხრეთ ნევადის კოლეჯი 34,169 6,621 9,291 15,912 15,368 3.5% 14,906 6.7%

აიოვას უნივერსიტეტი 31,656 3,022 12,073 15,095 9,363 61.2%' 12,784 18.1%

კენტის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი კენტში 28,122 3,953 11,117 15,070 14,235 5.9% 13,754 9.6%

კენესავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 35,420' 3,899 11,083 14,982 14,204 5.5% 10,056 49.0%

ალაბამის უნივერსიტეტი 38,390 3,786 11,148 14,934 11,697 27.7% 9,658 54.6%

მინესოტას – თვს სითის უნივერსიტეტი 50,734 1,095 13,571 14,666 13,689 7.1%' 10,037 46.1%

ჩრდილოეთ კაროლინას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი რალ 35,479 2,986 11,555 14,541 14,199 2.4% 12,321 18.0%

პენსილვანიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი - მსოფლიო  კა 14,458 14,458 14,458 14,301 1.1% 12,242 18.1%

ტეხასის უნივერსიტეტი რიო  გრანდე ველი 28,644 2,434 11,935 14,369 12,741 12.8% 9,914 44.9%

კალიფორნიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-ფულერტონი 40,280 2,161 12,133 14,294 13,957 2.4%' 11,148 28.2%

იუტას სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 27,932 4,905 8,947 13,852 13,148 5.4% 13,360 3.7%

აღმოსავლეთის კარიბჭე  საზოგადოების კოლეჯი 13,940 12,576 1,1251 13,701 6,781 102.0% 1,091 1155.8%

ემბრი-რიდლის აერონავტიკური უნივერსიტეტი - მთელს 14,168 12,201 1,483 13,684 13,820 -1.0% 12,857 6.4%

ორეგონის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 30,986 6,565 6,917 13,482 12,725 5.9%' 10,148 32.9%

პენსილვანიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-მთავარი კამპუ 46,810 89 13,255 13,344 16,064 -16.9% 14,355 -7.0%

ჩრდილოეთ არიზონას უნივერსიტეტი 31,066 6,304 7,024 13,328 13,094 1.8% 11,769 13.2%

კალიფორნიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-საკრამენტო 31,902 578 12,655 13,233 11,659 13.5% 7,511 76.2%

ოჰაიოს უნივერსიტეტი-მთავარი კამპუსი 28,480 7,975 5,0301 13,005 12,909 0.7%' 10,828 20.1%

ფლორიდის ატლანტიკური უნივერსიტეტი 29,772 3,170 9,807 12,977 13,332 -2.7% 10,433 24.4%

აღმოსავლეთ კაროლინის უნივერსიტეტი 28,718 6,812 6,148 12,960 12,348 5.0% 12,011 7.9%

ფორტ ჰეისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 15,523 11,012 1,864 12,876 12,264 5.0% 10,950 17.6%

რუტერსის უნივერსიტეტი-ნიუ ბრანსვიკი 50,254 2,501 10,368 12,869 14,072 -8.5%' 10,652 20.8%

ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტი 37,316 2,164 10,589 12,753 10,199 25.0% 7,901 61.4%

ოსტინის ტეხასის უნივერსიტეტი 51,832 154 12,546 12,700 11,329 12.1% 7,021 80.9%

ნევადა-ლას-ვეგასის უნივერსიტეტი 30,457 1,492 11,188 12,680 12,520 1.3% 10,319 22.9%

იუტას ველის უნივერსიტეტი 39,931 3,097 9,476 12,573 11,219 12.1%' 9,557 31.6%

ალაბამის უნივერსიტეტი ბირმინგემში 21,923 5,603 6,935 12,538 11,409 9.9% 8,659 44.8%

კოლორადოს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-გლობალური კ 12,476 12,476 12,476 12,381 0.8% 9,838 26.8%

ძველი დომინიონის უნივერსიტეტი 24,176 6,011 6,385 12,396 11,705 5.9% 9,343 32.7%

ჩრდილოეთ ვირჯინიის საზოგადოების კოლეჯში 50,929 5,373 6,948 12,321 13,110 -6.0%' 13,421 -8.2%

ბროუარის კოლეჯი 40,784 5,162 7,000 12,162 11,328 7.4% 10,923 11.3%

თარან კანთრი კოლეჯი 51,100 5,824 6,036 11,860 11,921 -0.5% 10,377 14.3%

ნებრასკა-ლინკოლნის უნივერსიტეტი 25,820 1,649 10,178 11,827 10,896 8.5% 7,911 49.5%

ციუაოა ქანთრი კოლეჯი 23,440 5,150 6,6291 l1,779 11,617 1.4%' 12,266 -4.0%

აუსტინ ქანთრი კოლეჯი 40,799 4,760 6,988 11,748 11,222 4.7% 9,896 18.7%

ფლორიდის სახელმწიფო  კოლეჯი ჯექსონვილში 23,413 1,734 9,902 11,636 14,595 -20.3% 11,611 0.2%

ინდიანას უნივერსიტეტი-პურდოს უნივერსიტეტი-ინდიან 29,579 2,233 9,387 11,620 11,185 3.9% 9,807 18.5%

კუმბერლანდიის უნივერსიტეტი 13,472 6,473 5,046 11,519 8,214 40.2%' 4,752 142.4%

მიჩიგანის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 50,351 2,196 9,273 11,469 12,002 -4.4% 9,901 15.8%

იუტას უნივერსიტეტი 33,023 1,476 9,847 11,323 10,720 5.6% 8,598 31.7%

სემ ჰიუსტონის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 21,213 3,489 7,776 11,265 10,547 6.8% 9,278 21.4%

ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტი 26,152 8,722 2,521 11,243 9,822 14.5%' 8,119 38.5%

პორტლენდს საზოგადოების კოლეჯში 27,046 5,064 6,070 11,134 11,019 1.0% 10,849 2.6%

ვაშინგტონის ცენტრალური უნივერსიტეტი 12,342 3,180 7,872 11,052 4,770 131.7% 3,816 189.6%

სან-ფრანცისკოს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 29,778 418 10,593 11,011 10,264 7.3% 6,557 67.9%

თომას ედისონის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 10,934 10,836 98 10,934 11,945 -8.5%' 13,093 -16.5%

ვილინგტონის უნივერსიტეტი 14,786 7,750 3,123 10,873 8,839 23.0% 12,745 -14.7%

კალიფორნიის შტატის უნივერსიტეტი-ლონგ ბიგი 37,466 443 10,391 10,834 9,591 13.0% 6,084 78.1%

ტეხასის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 38,644 1,376 9,406 10,782 8,513 26.7% 5,798 86.0%

ცენტრალური პიემონტის საზოგადოებრივი კოლეჯი 18,824 4,1391 6,617 10,756 10,649 1.0%' 10,177 5.7%

სან-ხოსეს სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 35,400 2,633 8,114 10,747 10,125 6.1% 6,426 67.2%

სან ჯაკინტოს საზოგადოებრივი კოლეჯი 32,137 3,529 7,207 1,736 9,493 13.1% 7,961 34.9%

რიო  სალადოს კოლეჯში 18,304 10,146 537 10,683 10,737 -0.5% 12,092 -11.7%

Wake ტექნიკური საზოგადოების კოლეჯი 21,872 5,474 5,077 10,551 10,158 3.9%' 22.1%

სადაბლეკის კოლეჯში 19,421 5,475 5,064 10,539 9,675 8.9% 8,514 23.8%

ნორთცენტრალ უნივერსიტეტი 10,535 10,535 10,535 10,788 -2.3% 11,029 -4.5%

ლამარის უნივერსიტეტი 14,783 7,109 3,409 10,518 9,501 10.7% 9,120 15.3%

სტრაიერის უნივერსიტეტი-გლობალური რეგიონი 10,498 10,389 36 10,425 8,789 18.6%' 6,885 51.4%

კალიფორნიის სახელმწიფო  პოლიტექნიკური უნივერსიტე 26,598 100 10,261 10,361 9,216 12.4% 6,298 64.5%.
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INSTITUTIONAL EVOLUTION OF HIGHER EDUCATION IN GEORGIA

ABSTRACT

Education policy is an important direction of Georgia’s security policy, of which higher education is an integral 
part. Institutions occupy an important place in its development. Regulatory norms, institutions, values, cultural 
patterns, forms of ownership are recognized directions for establishing progress in the education system, its 
arrangement and institutionalization.

In conditions when there is no orderly, social protection-oriented system, as well as any clearly defined priori-
ties, all forms of discrimination in the labor system in the education system are excluded by the Georgian legisla-
tion. In this field, sufficient experience has been accumulated in public and private higher education institutions of 
Georgia. This approach was developed by the adoption of the Organic Law of Georgia on the Labor Code of Georgia. 

Georgia needs the development of institutions that will enable us to effectively realize the potential of the 
higher education system. It is also important to implement long-term education reform, which is openly sup-
ported by the World Bank.

Keywords: Institute, Institutionalization, Education Policy, Higher Education, European Standard Education 
System.
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შე სა ვა ლი
გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კა სა ქარ თვე ლოს უს აფ-

რთხო ებ ის პო ლი ტი კის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი მარ თუ-
ლე ბაა, რომ ლის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია უმ აღ ლე-
სი გა ნათ ლე ბა. მთა ვა რია, რომ სა ქარ თვე ლო ში 
შე იქ მნას ევ რო პუ ლი სტან დარ ტის გა ნათ ლე ბი სა 
სის ტე მა. მი სი პრინ ცი პე ბი მე-19 სა უკ უნ ეში სა ფუძ-
ვლი ან ად და ამ უშ ავ ეს ილია ჭავ ჭა ვა ძემ და ნი კო 
ნი კო ლა ძემ. ამ ის ათ ვის გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო-
ბა ენ იჭ ება სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის სის ტე მის 
ჰარ მო ნი ზე ბას ევ რო პულ გა ნათ ლე ბას თან, მეც ნი-
ერ ებ ას თან, მი სი მმარ თვე ლო ბის წე სებ თან, ინ სტი-
ტუ ტებ თან და პრინ ცი პებ თან.

სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის გან ვი-
თა რე ბა ში წამ ყვა ნი რო ლი უჭ ირ ავს ინ სტი ტუ ტე-
ბის, ანუ მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა მარ თლის ნორ მე ბის, 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის, ფა სე ულ ობ ებ ის, კულ ტუ რუ ლი 
ნი მუ შე ბის ერ თობ ლი ობ ას, სა კუთ რე ბის ფორ მებს. 
ინ სტი ტუ ტე ბი სის ტე მა ში პროგ რე სის დამ კვიდ რე-
ბის, მი სი მოწყო ბის, ინ სტი ტუ ცი ონ ალ იზ აცი ის და ინ-
სტი ტუ ცი ონ ალ იზ მის აღი არ ებ ული მი მარ თუ ლე ბაა.

ძი რი თა დი ტექ სტი
 სა ქარ თვე ლო 2005 წლის მა ის ში ბო ლო ნი ის 

პრო ცესს შეუერთდა, რო მე ლიც მიზ ნად ის ახ ავს 
ევ რო პის ქვეყ ნე ბის გა ნათ ლე ბის სის ტე მე ბის და ახ-
ლო ებ ასა და ჰარ მო ნი ზა ცი ას, ერ თი ანი ევ რო პუ ლი 
სივ რცის შექ მნას უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბი სათ ვის. 
პრო ცე სის მთა ვა რი მი ზა ნია, რომ ად ამი ან ებ მა და 
სა ხელ მწი ფო ებ მა მუდ მივ ცვა ლე ბად და მზარდ 
ინ ტერ ნა ცი ონ ალ ურ სა ზო გა დო ებ აში გან სა კუთ-
რე ბით გა აც ნო ბი ერ ონ უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის რო ლი. 
აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტის გა ზი არ ებ ის შე დე გე ბი 
აის ახა სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ახ ალ 

ინ სტი ტუ ტებ ში. შე იც ვა ლა სა კუთ რე ბის ინ სტი ტუ-
ტე ბი, უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი ავ ტო ნო მი ური და წე სე-
ბუ ლე ბე ბი, ხო ლო უნ ივ ერ სი ტეტ ში სწავ ლე ბა და 
კვლე ვა ურ თი ერ თი სა გან გა ნუ ყო ფე ლი გახ და, რომ-
ლე ბიც ავ ით არ ებ ენ კვლე ვებ სა და ინ ოვ აცი ებს და 
მუდ მი ვად მი ის წრაფ ვი ან უნ ივ ერ სა ლუ რი ცოდ ნი სა-
კენ. უზ რუნ ველ ყო ფი ლია კვლე ვა სა და სწავ ლე ბა ში 
მას წავ ლებ ლე ბის და სტუ დენ ტე ბის თა ვი სუფ ლე ბა, 
და ცუ ლია მათ მი ერ ის ეთი გა რე მო თი სარ გებ ლო-
ბა, რო მელ შიც შე საძ ლე ბე ლია კულ ტუ რი სა და 
ცოდ ნის შე ძე ნა. უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი ხელს უწყო ბენ 
სტუ დენ ტე ბი სა და მას წავ ლებ ლე ბის მო ბი ლო ბას. 
ამ ავ დრო ულ ად, უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი 
სტა ტუ სის, წო დე ბე ბის, გა მოც დე ბი სა და სტი პენ-
დი ებ ის მი ნი ჭე ბის ზო გად პო ლი ტი კას მი იჩ ნე ვენ 
მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტო რად დღე ვან დელ პი რო ბებ ში 
თა ვი ან თი მი სი ის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად.
l სა ქარ თვე ლო ში უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მიზ-

ნე ბია ქარ თუ ლი და მსოფ ლიო კულ ტუ რის ღი რე-
ბუ ლე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სათ ვის ხელ შეწყო ბა, 
პი როვ ნე ბის ინ ტე რე სე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
შე სატყვი სი უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა, 
l პი როვ ნუ ლი პო ტენ ცი ალ ის რე ალ იზ ება, ში და 

და სა გა რეო შრო მის ბა ზარ ზე უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე-
ბის მქო ნე პირ თა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის უზ რუნ-
ველ ყო ფა, სა მეც ნი ერო კვლე ვის პი რო ბე ბის შექ მნა, 
უზ რუნ ველ ყო ფა და გან ვი თა რე ბა,
l  სტუ დენ ტთა და აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლის 

მო ბი ლო ბის წა ხა ლი სე ბა.
აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად სა ხელ მწი-

ფო უზ რუნ ველ ყოფს შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ებ ებ ის 
გა ტა რე ბას. კერ ძოდ კი, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მიზ-
ნე ბის მი საღ წე ვად უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბა (რაც სხვებ თან ერ თად არ ის მნიშ-

უჭ ირ ავს  ინ სტი ტუ ტებს.   მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა მარ თლის ნორ მე ბი, და წე სე ბუ ლე ბე ბი, ფა სე ულ ობ ები, 
კულ ტუ რუ ლი ნი მუ შე ბი, სა კუთ რე ბის ფორ მე ბი, გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში  პროგ რე სის დამ კვიდ რე ბის, მი სი 
მოწყო ბის და ინ სტი ტუ ცი ონ ალ იზ აცი ის აღი არ ებ ული მი მარ თუ ლე ბაა.  

ის ეთ პი რო ბებ ში, რო დე საც არ არ სე ბობს მო წეს რი გე ბუ ლი, სო ცი ალ ურ და ცუ ლო ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
სის ტე მა, ას ევე,  რა იმე ნათ ლად გა მოკ ვე თი ლი პრი ორ იტ ეტ ები, სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გა მო ირ-
იცხა დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მა გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში შრო მით ურ თი ერ თო ბებ ში.  სა ქარ თვე ლოს 
სა ხელ მწი ფო და კერ ძო უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ამ მი მარ თუ ლე ბით საკ მაო გა მოც დი ლე ბა დაგ როვ და. 
ეს მიდ გო მა გა ნა ვი თა რა სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სის მი ღე ბამ. 

ამ ას თან, სა ქარ თვე ლოს სჭირ დე ბა ინ სტი ტუ ტე ბის  გან ვი თა რე ბა, რაც მოგ ვცემს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე-
ბის სის ტე მის პო ტენ ცი ალ ის ეფ ექ ტი ან რე ალ იზ ებ ას. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, აგ რეთ ვე, გა ნათ ლე ბის გრძელ ვა-
დი ანი რე ფორ მის გან ხორ ცი ელ ება, რა საც  ღი ად უჭ ერს მხარს მსოფ ლიო ბან კიც.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ინ სტი ტუ ტი, ინ სტი ტუ ცი ონ ალ იზ აცია, გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კა, უმ აღ ლე სი გა ნათ-
ლე ბა,  ევ რო პუ ლი სტან დარ ტის გა ნათ ლე ბი სა სის ტე მა.
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ვნე ლო ვა ნი) უზ რუნ ველ ყოფს: 
l უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა სა 

და ღიაობას, 
l აკ ად ემი ურ თა ვი სუფ ლე ბას, 
l უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ-

ლო ბას მთე ლი სი ცოცხლის გან მავ ლო ბა ში, 
l  აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლის, სა მეც ნი ერო 

პერ სო ნა ლი სა და სტუ დენ ტთა მო ნა წი ლე ობ ას გა-
დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სა და მი სი შეს რუ ლე ბის 
კონ ტრო ლის პრო ცეს ში, 
l უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე-

ბის მარ თვის და ამ და წე სე ბუ ლე ბა ში კონ კურ სე ბის 
სა ჯა რო ობ ასა და გამ ჭვირ ვა ლო ბას, 
l  უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში ყო ველ-

გვა რი დის კრი მი ნა ცი ის აკ რძალ ვას, მათ შო რის, 
აკ ად ემი ური, ეთ ნი კუ რი, სო ცი ალ ური ან რე ლი გი-
ური კუთ ვნი ლე ბის ან/და შე ხე დუ ლე ბის, სქე სი სა 
და სხვა ნიშ ნით.

გა ნათ ლე ბის რე ფორ მი რე ბულ მა სის ტე მამ, ბა კა-
ლავ რი ატ მა, მა გის ტრა ტუ რამ და დოქ ტო რან ტუ რამ, 
უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში, სას წავ ლო უნ ივ ერ სი ტე ტებ სა 
და კო ლე ჯებ ში სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებს უნ და 
მის ცეს სა შუ ალ ება, მაქ სი მა ლუ რად გა მო იყ ენ ონ 
თა ვი ან თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი და იყ ვნენ კონ კუ-
რენ ტუ ნა რი ან ნი სა ქარ თვე ლო სა და მსოფ ლი ოს 
შრო მის ბაზ რებ ზე. ამ მიზ ნით დი დი მნიშ ვნე ლო ბა 
აქ ვს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის დახ ვე წა სა 
და გან ვი თა რე ბას. ხა რის ხი ანი უმ აღ ლე სი გა ნათ-
ლე ბის ხელ შეწყო ბა სა ქარ თვე ლოს სა მეც ნი ერო 
პო ტენ ცი ალ ის გაზ რდი სა და ეკ ონ ომ იკ ის წინ სვლის 
ერთ-ერ თი წი ნა პი რო ბაა. ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სა მეც ნი ერო კვლე ვე ბი სა და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო-
ლო გი ებ ის სფე რო ში სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ-
ლო ბის გაღ რმა ვე ბა. თავ და პირ ვე ლად უმ აღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში ხის-
ტი, საფ რთხის შემ ცვე ლი ჩა ნა წე რი არ სე ბობ და 
უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის 
აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლის შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის 
შე სა ხებ. ამ შემ თხვე ვა ში ჩვენ ვგუ ლის ხმობთ იმ ას, 
რომ სა ხელ მწი ფოს მი ერ და ფუძ ნე ბუ ლი უმ აღ ლე სი 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის აკ ად ემი ურ 
თა ნამ დე ბო ბა ზე არ შე იძ ლე ბა არ ჩე ული ყო ფი ლი-
ყო 65 წელს მიღ წე ული პი რი, ხო ლო აკ ად ემი ურ 
თა ნამ დე ბო ბა ზე მყო ფი პი რი, რო მელ მაც მი აღ წია 
65 წელს, აკ ად ემი ური თა ნამ დე ბო ბი დან გან თა ვი-
სუფ ლდე ბო და აკ ად ემი ურ თა ნამ დე ბო ბა ზე არ ჩე ვის 
ვა დის გას ვლის შემ დეგ. 

კა ნო ნის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ჩა ნა წე რი ქმნი და 
საფ რთხეს, რომ 65 წელს მიღ წე ულ პერ სო ნალს, 

რო მელ მაც მი იღო სა თა ნა დო ცოდ ნა და და აგ რო ვა 
დი დი გა მოც დი ლე ბა, აღ არ ექ ნე ბო და შე საძ ლებ-
ლო ბა მი ეღო კონ კურ სში მო ნა წი ლე ობა და და ეკ-
ავ ებ ინა სა კონ კურ სო აკ ად ემი ური თა ნამ დე ბო ბა. 
აღ ნიშ ნულ მა ნორ მამ შემ დეგ ში ევ ოლ უცია გა ნი-
ცა და. ამ ჟა მად კა ნო ნით გა მო ნაკ ლი სი შე იძ ლე ბა 
დად გინ დეს უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე-
სე ბუ ლე ბის წეს დე ბით.

ახ ლა უკ ვე რო გორც წე სი, აღ ნიშ ნუ ლი ას აკ ის 
პერ სო ნა ლის კონ კურ სში დაშ ვე ბის შე საძ ლებ ლო-
ბებს წყვეტს უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე-
სე ბუ ლე ბის აკ ად ემი ური საბ ჭო. ას ეთი ცვლი ლე ბა 
დრო ული და გა მარ თლე ბუ ლი იყო. ის ეთ პი რო ბებ ში, 
რო დე საც არ არ სე ბობ და მო წეს რი გე ბუ ლი, სო ცი-
ალ ურ და ცუ ლო ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მა, 
ას ევე, რა იმე ნათ ლად გა მოკ ვე თი ლი პრი ორ იტ-
ეტ ები, ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა იყო. აღ სა-
ნიშ ნა ვია, რომ ას ეთი ას აკ ობ რი ვი შეზღუდ ვა არაა 
და წე სე ბუ ლი ეს ტო ნეთ ში, ლატ ვი აში, ლი ეტ უვ აში, 
ევ რო კავ ში რის სხვა და პოს ტსაბ ჭო თა ქვეყ ნებ ში. 
ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში თვი თონ აკ ად ემი ური 
პერ სო ნა ლი იღ ებს გა დაწყვე ტი ლე ბას სა პენ სიო 
ას აკ ის მიღ წე ვის შემ დეგ გა ვი დეს თუ არა პენ სი აზე, 
სა დაც თით ქმის არ ან აკ ლებ თან ხას მი იღ ებს, ვიდ რე 
ის იღ ებ და ხელ ფასს აკ ად ემი ურ თა ნამ დე ბო ბა ზე 
მუ შა ობ ის შე დე გად. მთა ვა რია რომ აკ ად ემი ური 
თა ნამ დე ბო ბის და კა ვე ბა მოხ დეს მხო ლოდ ღია კონ-
კურ სის წე სით, რო მე ლიც უნ და შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს 
გამ ჭვირ ვა ლო ბის, თა ნას წო რო ბი სა და სა მარ თლი-
ანი კონ კუ რენ ცი ის პრინ ცი პებს. სა ქარ თვე ლოს სა-
ხელ მწი ფო და კერ ძო უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ამ 
სფე რო ში საკ მაო გა მოც დი ლე ბა დაგ როვ და. 

ეს მიდ გო მა გა ნა ვი თა რა სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ-
ლი კა ნო ნის სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სის მი ღე-
ბამ. ახ ალი ნორ მის მი ხედ ვით კო დექ სმა და აკ ან ონა, 
რომ შრო მი თი ურ თი ერ თო ბა წარ მო იშ ობა მხა რე თა 
თა ნას წო რუფ ლე ბი ან ობ ის სა ფუძ ველ ზე, ნე ბის 
თა ვი სუ ფა ლი გა მოვ ლე ნის შე დე გად მიღ წე ული 
შე თან ხმე ბით. ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ას ევე, რომ 
შრო მით და წი ნა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ურ თი ერ თო ბებ-
ში, მათ შო რის, ვა კან სი ის შე სა ხებ გან ცხა დე ბის გა-
მოქ ვეყ ნე ბი სას და შერ ჩე ვის ეტ აპ ზე, აკ რძა ლუ ლია 
ნე ბის მი ერი სა ხის დის კრი მი ნა ცია რა სის, კა ნის ფე-
რის, ენ ის, ეთ ნი კუ რი და სო ცი ალ ური კუთ ვნი ლე ბის, 
ერ ოვ ნე ბის, წარ მო შო ბის, ქო ნებ რი ვი ან წო დებ რი ვი 
მდგო მა რე ობ ის, საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის, ას აკ ის, 
სქე სის, სექ სუ ალ ური ორი ენ ტა ცი ის, შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის, რე ლი გი ური, სა ზო გა დო ებ რი ვი, 
პო ლი ტი კუ რი ან სხვა გა ერ თი ან ებ ის ად მი, მათ შო-
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რის, პრო ფე სი ული კავ ში რი სად მი, კუთ ვნი ლე ბის, 
ოჯ ახ ური მდგო მა რე ობ ის, პო ლი ტი კუ რი ან სხვა 
შე ხე დუ ლე ბის გა მო ან სხვა ნიშ ნით. 

უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხი სა ქარ თვე ლო ში 
ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის შე სა ბა მი სი ნორ მე ბით 
რე გუ ლირ დე ბა. უმ აღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე-
სე ბუ ლე ბა ში სას წავ ლო და სა მეც ნი ერო-კვლე ვი თი 
მუ შა ობ ის, აგ რეთ ვე მი სი პერ სო ნა ლის პრო ფე სი-
ული გან ვი თა რე ბის ხა რის ხის სის ტე მა ტუ რი შე ფა-
სე ბის მიზ ნით არ სე ბობს ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო-
ფის მე ქა ნიზ მი, მათ შო რის, ძი რი თად სა გან მა ნათ-
ლებ ლო ერ თე ულ ში, რო მე ლიც მოქ მე დებს უმ აღ ლე-
სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის წეს დე ბის 
შე სა ბა მი სად. საზღვარ გა რე თის ქვეყ ნე ბი სა და მა თი 
უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
შე სა ბა მის სამ სა ხუ რებ თან კავ ში რის სა ფუძ ველ ზე 
ყა ლიბ დე ბა ხა რის ხის კონ ტრო ლის გამ ჭვირ ვა ლო ბა 
და მა თი უზ რუნ ველ ყო ფის მე თო დო ლო გია.

სა ქარ თვე ლო დან უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის სხვა დას-
ხვა მსოფ ლიო რე იტ ინ გებ ში ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე-
ტი, ილი ას სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი და სა ქარ-
თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტი ხვდე ბი ან. 
ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მსოფ ლიო რე იტ ინ გია 
QS World University Rankings, რო მე ლიც უნ ივ ერ-
სი ტე ტე ბის რე იტ ინ გის შედ გე ნის მიზ ნით იყ ენ ებს 
შემ დეგ ინ დი კა ტო რებს: აკ ად ემი ური რე პუ ტა ცია, 
დამ საქ მე ბელ თა შო რის რე პუ ტა ცია, სტუ დენ ტე-
ბი სა და პერ სო ნა ლის თა ნა ფარ დო ბა, პერ სო ნა ლის 
ცი ტი რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი, უცხო ელი პერ სო ნა ლი, 
უცხო ელი სტუ დენ ტე ბი. შე სა ბა მი სად, რან ჟი რე ბა 
ფა რავს უნ ივ ერ სი ტე ტის სწავ ლა-სწავ ლე ბის, კვლე-
ვი სა და ინ ტერ ნა ცი ონ ალ იზ აცი ის, უნ ივ ერ სი ტე ტის 
რე პუ ტა ცი ის შე ფა სე ბას. 

QS World University Rankings - ის 2021 წლის 
მსოფ ლი ოს უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის სა უკ ეთ ესო ათ-
ასე ულ ში თსუ 601-650 პო ზი ცი აზე იყო. ივ ანე ჯა-
ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტი QS World University Rankings - ის 
2022 წლის რან ჟი რე ბა ში 30 ად გი ლით და წი ნა ურ და 
და 571-580-ეპ ოზ იცი ას იკ ავ ებს. თბი ლი სის სა ხელ-
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი კვლავ ერ თა დერ თი უნ ივ-
ერ სი ტე ტია სამ ხრეთ კავ კა სი იდ ან, რო მე ლიც უკ ვე 
მე ორე წე ლია წარ მოდ გე ნი ლია QS World University 
Rankings - ის რან ჟი რე ბა ში. QS World University 
Rankings მსოფ ლიო უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის 2022 წლის 
რან ჟი რე ბას სა თა ვე ში მა სა ჩუ სეტ სის ტექ ნო ლი გი-
ური ინ სტი ტუ ტი (MIT) უდ გას. 

სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის და მათ შო რის უმ-

აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სა სურ ვე ლი დო ნის მიღ წე ვა 
მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად გან პი რო ბე ბუ ლია ქვეყ ნის 
მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის და შე სა ბა მი სად გა-
ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბის ზრდა ზე. ამ იტ ომ ქვეყ ნის 
ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ აზე, მის სწრაფ ზრდა-
ზე მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი 
მთლი ან ად გა ნათ ლე ბის სფე როს, მათ შო რის უმ-
აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის დო ნის ამ აღ ლე ბა.

სა ქარ თვე ლოს სტრა ტე გი ული პარ ტნი ორ ებ ის 
- აშშ-ს, ნა ტოს, ევ რო კავ ში რის, დი დი ბრი ტა ნე თის 
- დახ მა რე ბით არ ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რომ ქვე ყა ნა-
ში ამ აღ ლდეს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის დო ნე. აღ ნიშ-
ნუ ლის რე ალ ურ შე საძ ლებ ლო ბას გა ნა პი რო ბებს: 
l ევ რო კავ შირ თან უვ იზო მი მოს ვლა, 
l სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით შე მო ღე ბუ-

ლი ორ მა გი მო ქა ლა ქე ობა, 
l  ევ რო პა ში გაც ვლი თი პოგ რა მე ბით სტუ-

დენ ტთა გაგ ზავ ნის ფარ თო შე საძ ლებ ლო ბე ბი, იქ 
სწავ ლი სას სა ქარ თვე ლო დან წა სულ სტუ დენ ტებ ზე 
იგ ივე ტა რი ფე ბის და წე სე ბა, რო გორც ევ რო კავ ში-
რის მო ქა ლა ქე ებ ზე. 
l აღ სა ნიშ ნა ვია „ერ ას მუ სის“ პროგ რა მა, რომ-

ლი თაც ჩვენს მო ქა ლა ქე ებს ევ რო პა ში გა ნათ ლე ბის 
მი ღე ბის უპ რე ცე დენ ტო შე საძ ლებ ლო ბე ბი აქ ვთ, 
ანუ ზუს ტად ის ეთ ივე, რო გორც ევ რო პე ლებს. 
l ამ ყვე ლა ფერს კი დევ უნ და მი ემ ატ ოს ის, რომ 

სა ქარ თვე ლომ შეძ ლო და კო ვი დის პი რო ბებ ში 
დააარსა ქუ თა ის ის სა ერ თა შო რი სო უნ ივ ერ სი ტე ტი.

 აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ მსოფ ლიო ბან კთან 25-წლი-
ანი თა ნამ შრომ ლო ბის გან მავ ლო ბა ში, ჩვენს ქვე ყა-
ნა ში ბან კის 100-ზე მეტ პრო ექ ტში, და ახ ლო ებ ით, 
4.3 მლრდ აშშ დო ლა რის მო ცუ ლო ბის ინ ვეს ტი ცია 
გან ხორ ცი ელ და.

დღეს დღე ობ ით უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბა სა ქარ-
თვე ლო ში დგას გა მოწ ვე ვის წი ნა შე, რომ მი სი მი-
ღე ბა უმ ნიშ ვნე ლოდ ზრდი დეს და საქ მე ბის შან სს, 
აუმ ჯო ბე სებ დეს სა ხელ ფა სო და ნა მატს და მე ტად 
შე ეს აბ ამ ებ ამ ებ ოდ ეს შრო მის ბაზ რის მოთხოვ ნებს. 
ეს გა ნა პი რო ბებს იმ ას, რომ ხა რის ხი ანი გა ნათ ლე-
ბის მი ღე ბის მიზ ნით საზღვარ გა რეთ წა სუ ლი ქარ-
თვე ლი სტუ დენ ტე ბის რიცხვი იზ რდე ბა. 

სა ერ თა შო რი სო რე იტ ინ გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ 
სა ქარ თვე ლოს სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის მთა-
ვა რი გა მოწ ვე ვაა ში და კონ ფლიქ ტი, ეკ ონ ომ იკ ური 
პრობ ლე მე ბი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის 
და ფი ნან სე ბა ში. მნიშ ვნე ლო ვა ნია სტუ დენ ტე ბის 
სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ მდგო მა რე ობ ის, ცხოვ-
რე ბის პი რო ბე ბის, სწავ ლას თან და სა ერ თა შო რი სო 
მო ბი ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი.
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დას კვნა
მი უხ ედ ავ ად მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ სვლი სა, სა-

ქარ თვე ლოს სჭირ დე ბა ინ სტი ტუ ტე ბის ის ეთი 
შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა, რაც მოგ ვცემს უმ აღ ლე-
სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის პო ტენ ცი ალ ის ეფ ექ ტი-
ან რე ალ იზ ებ ას. ეს შე საძ ლე ბე ლია გა ნათ ლე ბის 
გრძელ ვა დი ანი რე ფორ მით. სწო რედ ას ეთ პრო ექ-
ტებს უჭ ერს მხარს მსოფ ლიო ბან კი სა ქარ თვე ლო ში. 

ამ ერ იკ ული და ევ რო პუ ლი გა ნათ ლე ბის გა-
მოც დი ლე ბა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი, წარ მა ტე ბუ ლი 
კა რი ერ ის აუც ილ ებ ელ პი რო ბად მი იჩ ნევს - თვით-
დის ციპ ლი ნას, შრო მის მოყ ვა რე ობ ას და სწო რი 
სტრა ტე გი ის არ ჩე ვას. ცხა დია, შრო მის გა რე შე ვერ-
სად ვე რა ფერს ვერ მი აღ წევთ. ამ იტ ომ, უმ ნიშ ვნე-
ლო ვა ნე სია, პრაქ ტი კა, სა კუ თარ თავ ზე მუ შა ობა, 
რად გან ნე ბის მი ერ ად ამი ანს, ნე ბის მი ერ პო ზი ცი-
აზე მაქ სი მუ მი მო ეთხო ვე ბა. ად ამი ანს, ას ევე, უნ და 
შე ეძ ლოს და სა ხუ ლი მიზ ნის კენ სტრა ტე გი ულ ად, 
მი ზან მი მარ თუ ლად სვლა და სწო რად გან საზღვრა, 
თუ რა ეტ აპ ზე რა არ ის სა ჭი რო.

მნიშ ვნე ლო ვა ნია მოს წავ ლე ებ სა და სტუ დენ-
ტებს გა ვუ ჩი ნოთ მო ტი ვა ცია, რომ ის ინი და ეწ აფ ონ 
სწავ ლას და ცოდ ნას და მო უკ იდ ებ ლად დაეუფლონ. 
მათ პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა უნ და შეძ ლონ და არა 
ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა. ბევ რად უფ რო ეფ-
ექ ტუ რი იქ ნე ბა, რო დე საც ის ინი თა ვად მიხ ვდე ბი-
ან, თუ რა ტომ სჭირ დე ბათ მათ ინ სტრუ მენ ტე ბი. 
თა ნა მედ რო ვე პროგ რა მე ბის ერთ-ერ თი მთა ვა რი 
მი ნუ სი ის არ ის, რომ ის ინი ხში რად სა განს უღ-
რმავ დე ბი ან, სა ფუძ ვლე ბის, ძი რი თა დი იდე ებ ისა 

და სა და ვო სა კითხე ბის მკა ფი ოდ ახ სნის გა რე შე. 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ ცოდ ნა გა ნი ხი ლე ბო დეს, 
რო გორც სე მან ტი კუ რი ხე. პირ ველ რიგ ში უნ და 
გა ვი გოთ ფუნ და მენ ტუ რი პრინ ცი პე ბი - ეს ხის 
ღე რო და დი დი ტო ტე ბია. მხო ლოდ ამ ის შემ დეგ 
უნ და გა და ვი დეთ ფოთ ლებ ზე (დე ტა ლე ბი). წი ნა-
აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში მათ არ აფ ერი ექ ნე ბათ ჩა-
მო სა კი დე ბე ლი. ცოდ ნის ამ ჟა მინ დე ლი ტეს ტე ბის 
სა ხით შე მოწ მე ბა არა მხო ლოდ არ იძ ლე ვა შე დეგს, 
არ ამ ედ მავ ნე ზე გავ ლე ნას ახ დენს სწავ ლა ზე. თა-
ვის თა ვად, ცოდ ნის შე მოწ მე ბა სა ჭი როა, მაგ რამ 
არა გა და ჭარ ბე ბუ ლად ტეს ტუ რი და ვა ლე ბე ბის 
სა ხით. პრეს ტი ჟუ ლად ის ეთი კურ სე ბი შე იძ ლე ბა 
ჩა ით ვა ლოს, სა დაც ას წავ ლი ან აზ როვ ნე ბას და 
უკ უკ ავ ში რის თვის სა ჭი რო უნ არ ებს უყ ალ იბ ებ ენ, 
რო დე საც სა კუ თა რი შეც დო მე ბის მი უკ ერ ძო ებ-
ლად გა ან ალ იზ ება შე უძ ლი ათ. 

მსოფ ლიო ბან კის აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტორ-
თა საბ ჭომ 2019 წლის 29 მა ისს და ამ ტკი ცა, და 18 
ივ ნისს ხე ლი მო ეწ ერა და ფი ნან სე ბის ხელ შეკ რუ-
ლე ბას სა ქარ თვე ლო ში გა ნათ ლე ბის რე ფორ მის 
პრო ექ ტის ფარ გლებ ში. პრო ექ ტი სრულ შე სა ბა მი-
სო ბა შია მსოფ ლიო ბან კის სა ქარ თვე ლოს თან პარ-
ტნი ორ ობ ის 2019-2022 წლე ბის სტრა ტე გი ას თან და 
ხელს უწყობს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას 2018-2023 
წლებ ში გა ნათ ლე ბის რე ფორ მის დღის წეს რი გის 
გან ხორ ცი ელ ებ აში. მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ სხვა ობ ის 
შემ ცი რე ბა, რო მე ლიც სწავ ლის შე დე გებ სა და შრო-
მის ბაზ რის მო ლო დი ნებს შო რის არ სე ბობს კად რე-
ბის კვა ლი ფი ცი ურ ობ ის თვალ საზ რი სით. 
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THE WORLD PANDEMIC- EXPERIMENT DEVELOPING 
DEGLOBALISATION

ABSTRACT

Globalization is the result of the development of civilization. This process has helped 
reduce transportation costs around the world, resulting in an increase in travelers around 
the world. Travel is even recognized as an important determinant of the spread of the dis-
ease. Therefore, globalization has become the mechanism of transmission of the infectious 
disease coronavirus (Covid-19) worldwide. Thus, coronavirus-related events pose additional 
practical and symbolic challenges to the globalization agenda. The purpose of this article is 
to determine the potential impact of the pandemic on the future direction of globalization.

Keywords: Covid-19, Deglobalisation, Economic Impact.

მსოფ ლიო პან დე მია - დეგ ლო ბა ლი ზა ცი ის შე საძ ლო მსოფ ლიო პან დე მია - დეგ ლო ბა ლი ზა ცი ის შე საძ ლო 

გან ვი თა რე ბის ექ სპე რი მენ ტიგან ვი თა რე ბის ექ სპე რი მენ ტი

ქრის ტი ნა ჯღან ჯღა ვა 
ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის დოქ ტო რი

E-mail:kjganjgava@yahoo.com

ან ოტ აცია

გლო ბა ლი ზა ცია წარ მო ად გენს ცი ვი ლი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბის შე დეგს. აღ ნიშ ნულ მა 
პრო ცეს მა ხე ლი შე უწყო მსოფ ლი ოში ტრან სპორ ტი რე ბის ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას, რა საც 
შე დე გად მოჰ ყვა მოგ ზა ურ თა ზრდა მთელ მსოფ ლი ოში. მოგ ზა ურ ობა კი აღი არ ებ ულია, 
რო გორც და ავ ად ებ ის გავ რცე ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან მსაზღვრე ლი ფაქ ტო რი. აქ ედ ან 
გა მომ დი ნა რე, გლო ბა ლი ზა ცია მსოფ ლი ოში გახ და ინ ფექ ცი ური და ავ ად ებ ის კო რო ნა-
ვი რუ სის (კო ვიდ-19) გა და ცე მის მე ქა ნიზ მი. ამ გვა რად, კო რო ნა ვი რუს თან და კავ ში რე-
ბუ ლი მოვ ლე ნე ბი გლო ბა ლი ზა ცი ის დღის წეს რიგ ში აყ ენ ებს და მა ტე ბით პრაქ ტი კულ 
და სიმ ბო ლურ გა მოწ ვე ვებს. აღ ნიშ ნუ ლი სტა ტი ის მი ზანს წარ მო ად გენს პან დე მი ის 
პო ტენ ცი ური ზე გავ ლე ნის დად გე ნა გლო ბა ლი ზა ცი ის სა მო მავ ლო მი მარ თუ ლე ბა ზე.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: კო ვიდ-19, ეკ ონ ომ იკ ური ზე გავ ლე ნა, დეგ ლო ბა ლი ზა ცია.
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შე სა ვა ლი
მსოფ ლი ოში კო რო ნა ვი რუ სის სწრა ფი გავ რცე-

ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს მსოფ ლიო 
წეს რიგ ზე. პან დე მი ამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი დარ ტყმა 
მი აყ ენა გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცესს, რაც თა ვის 
მხრივ დეგ ლო ბა ლი ზა ცი ის ექ სპე რი მენ ტს წარ მო-
ად გენს. ქვეყ ნებს შო რის ბა რი ერ ები იქ მნე ბა არა 
ვაჭ რო ბის და მიგ რა ცი ის ნა კა დე ბის შე სა ჩე რებ ლად, 
არ ამ ედ მიზ ნად ის ახ ავს ინ ფექ ცი ის გავ რცე ლე ბის 
შემ ცი რე ბას. ეკ ონ ომ იკ ური შე დე გე ბი კი შემ დე გია:

1. და ირ ღვა მო მა რა გე ბის ჯაჭ ვი;
2. ნდო ბა ბიზ ნე სის მი მართ შემ ცირ და;
3. მკვეთ რად იკ ლო სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბამ.
გლო ბა ლი ზა ცია მსოფ ლი ოში წარ მო ად გენს ინ-

დი ვი დე ბის ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფის 
სა შუ ალ ებ ას. ურ ბა ნი ზა ცი ის ზრდამ და მსოფ ლიო 
ეკ ონ ომ იკ ის უფ რო მჭიდ რო ინ ტეგ რა ცი ამ ხე ლი 
შე უწყო გლო ბა ლურ ურ თი ერ თკავ შირს.

 გლო ბა ლუ რი პან დე მია (კო ვიდ-19) უარ ყო ფით 
ზე გავ ლე ნას ახ დენს ეკ ონ ომ იკ აზე მოთხოვ ნი სა და 
მი წო დე ბის თვალ საზ რი სით. პირ ველ რიგ ში, მომ ხმა-
რებ ლე ბი და ინ ვეს ტო რე ბი ნდო ბას კარ გა ვენ პან-
დე მი ით და ზა რა ლე ბულ ბაზ რებ ზე, რის შე დე გა დაც 
მცირ დე ბა მოთხოვ ნა, მე ორე მხრივ, სა მუ შაო ძა ლის 
კლე ბა ამ ცი რებს მი წო დე ბას. ამ გვა რად სა ზო გა დო-
ებ რი ვი ჯან დაც ვის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია 
რე აგ ირ ებს არ სე ბულ პან დე მი აზე და გავ ლე ნას 
ახ დენს, ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კა ზე, 
ას ევე ვაჭ რო ბას, მოგ ზა ურ ობ ასა და ჯან დაც ვის 
სფე რო ზე.[4]

 
 კო ვიდ-19 - გლო ბა ლი ზა ცი ის 
შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი

კო ვიდ-19-ის პან დე მი ამ გა ნა პი რო ბა ვაჭ რო ბი-
სა და სა წარ მოო ქსე ლე ბის რღვე ვა. იზ ოლ აცი ის 
ზო მებ მა, წარ მო ებ ის სფე რო ში მოკ ლე ვა დი ანი 
პრობ ლე მე ბი გა მო იწ ვია, რაც თა ვის მხრივ აის ახა 
მრა ვალ ქვე ყა ნა ში სა ქო ნელ სა და მომ სა ხუ რე ბა ზე 
მოთხოვ ნის კლე ბა ზე. კომ პა ნი ები ცდი ლო ბენ შექ-
მნან სა კუ თა რი სა წარ მოო ჯაჭ ვე ბი, რაც ხელს შე-
უწყობს ეკ ონ ომ იკ ურ მდგრა დო ბას, იმ ის ათ ვის, რომ 
ჰქონ დეთ შე საძ ლებ ლო ბა მო ახ დი ნონ კრი ზი სის 
შემ დგომ პე რი ოდ ში სწრა ფი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა.
[5] თა ნა მედ რო ვე პე რი ოდ ში, პან დე მია გვევ ლი ნე ბა 
გლო ბა ლუ რი წარ მო ებ ის ქსე ლე ბის, რე ორ გა ნი ზა-
ცი ის მნიშ ვნე ლო ვან კა ტა ლი ზა ტო რად. ეკ ონ ომ-
იკ ური თვალ საზ რი სით, იმ ის ათ ვის რომ მოხ დეს 
ეფ ექ ტი ან ობ ის ზრდა კომ პა ნი ებ ის თვის, აუც ილ-
ებ ელია წარ მო ებ ის პრო ცე სის და ყო ფა ეტ აპ ებ ად 

და ოპ ტი მი ზე ბა მაქ სი მა ლუ რი ეფ ექ ტი ან ობ ის თვის. 
კო ვიდ-19-ის კრი ზი სი ამ სის ტე მის სი სუს ტე ებს 
თვალ სა ჩი ნოს ხდის. მა გა ლი თის თვის, აღ ნიშ ნუ-
ლის ერთ-ერ თი სა ვა რა უდო შე დე გია -კომ პა ნი ებ ის 
ნაკ ლე ბი უპ ირ ატ ეს ობ ის მი ნი ჭე ბა ეფ ექ ტი ან ობ ის 
მაქ სი მა ლურ ზრდა ზე , ამ ას თან მე ტად ორი ენ ტი-
რე ბულ ნი არი ან წარ მო ებ ის ჭარ ბი სიმ ძლავ რე ებ ის 
შექ მნა ზე, რო მე ლიც ხელს უწყობს სა ჭი რო მა რა გე-
ბის დაგ რო ვე ბას, დი ვერ სი ფი კა ცი ას - მი წო დე ბის 
ჯაჭ ვე ბის მო დერ ნი ზა ცი ის სა ხით.

 დეგ ლო ბა ლი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა

გლო ბა ლი ზა ცია ინ დი ვი დე ბის ეკ ონ ომ იკ ური 
და კულ ტუ რუ ლი ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ-
ალ ებაა. 2020 წლის და საწყის ში მსოფ ლიო ეკ ონ-
ომ იკა არ ამ დგრა დი იყო. აღ ნიშ ნუ ლი კი დევ უფ რო 
გაააქტიურა მსოფ ლი ოში არ სე ბულ მა პან დე მი ამ, 
მო იშ ალა წარ მო ებ ის მო მა რა გე ბის ჯაჭ ვე ბი, რაც 
აის ახა წარ მო ებ ის პრო ცე სის გა ჩე რე ბა სა და 
მკვეთრ შემ ცი რე ბა ში. ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ჩა მოთ 
ჩა მოთ ვლი ლი შე ეხო თით ქმის ყვე ლა ინ დუს ტრი-
ას.[1] კომ პა ნი ებ მა ვერ მი იღ ეს წარ მო ებ ის თვის 
სა ჭი რო მა სა ლე ბი მიმ წო დებ ლე ბის გან, გა უქ მდა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ღო ნის ძი ებ ები და პრე ზენ ტა-
ცი ები, სა ფონ დო ბაზ რებ მა და ცე მა გა ნი ცა დეს. 
შე დე გად, ბიზ ნეს მა და კარ გა ნდო ბა სა ერ თა შო-
რი სო მომ წო დებ ლე ბი სა და მწარ მო ებ ლე ბი სად მი 
და და იწყო მი წო დე ბის ჯაჭ ვე ბის მარ თვის ძი ება 
ქვეყ ნის ში და ბა ზარ ზე. კომ პა ნი ები, რომ ლე ბიც 
სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო პარ ტნი ორ ებს და მიმ წო-
დებ ლებს კონ ცენ ტრი რებ დნენ, ორი ენ ტა ცია აიღ ეს 
ში და მი წო დე ბის ჟაჭ ვე ბის შექ მნა ზე. უკ ან ას კნე ლი 
კი ნაკ ლე ბად გა ნიც დის წარ მო ებ ის შე ფერ ხე ბას 
კრი ზი სის დროს. „დე-გლო ბა ლი ზა ცია“- გლო ბა-
ლურ ეკ ონ ომ იკ აში გან ცალ კა ვე ბის პრო ცე სია. 
2008 წლის ფი ნან სუ რი კრი ზი სის შემ დეგ, რე გი ონ-
ული ბაზ რე ბი შე და რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი გახ და, 
ვიდ რე გლო ბა ლუ რი. ამ ას თან, ქვეყ ნებს შო რის 
ფი ნან სუ რი ნა კა დე ბი დღემ დე არ დაბ რუ ნე ბუ ლა 
2008 წლის დო ნეს, ას ევე მთე ლი რი გი ინ დი კა ტო-
რე ბი მი ან იშ ნებს „დე-გლო ბა ლი ზა ცი ის“ პრო ცეს-
ზე. მა გა ლი თად, სა ხელ მწი ფო ები და რე გი ონ ული 
ბლო კე ბი, რო გო რი ცაა ევ რო კავ ში რი ნაკ ლე ბად 
და მო კი დე ბუ ლია და ნარ ჩენ მსოფ ლი ოზე, თუმ ცა 
ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლი არ შეც ვლი ლა. აქ ტი ვე ბის 
დაგ რო ვე ბა სეს ხე ბით და სპე კუ ლა ცი ებ ით საკ მა-
ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ვიდ რე რე ალ ური ინ ვეს ტი ცი-
ები. და სავ ლე თის მრა ვა ლი ქვე ყა ნა ებ რძვის და ბალ 
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პრო დუქ ტი ულ ობ ას, ინ ვეს ტი ცი ათა სიმ ცი რეს და 
და ბალ ხელ პა სებს. ეს ქვეყ ნე ბი გა და დი ან კრი-
ზი სულ მდგო მა რე ობ აში და ამ მი მარ თუ ლე ბით 
ტენ დენ ცია არ მცირ დე ბა.ყო ვე ლი ვე ეს კი გა ნა-
პი რო ბებს დე-გლო ბა ლი ზა ცი ის სწრა ფი ტემ პით 
ზრდას.. ახ ალი ტექ ნო ლო გი ები ას ტი მუ ლი რებს 
„ოფ შო რინ გს“ - ად გი ლობ რი ვი წარ მო ებ ის ქსე ლე-
ბის შექ მნით. ამ გვა რად, კლი მა ტის ცვლი ლე ბის 
პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა მო ითხოვს შე და რე ბით 
მდგრად ად გი ლობ რივ სოფ ლის მე ურ ნე ობ ას და 
ტრან სპორ ტის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის რა დი კა ლურ 
რე ორ გა ნი ზე ბას.[2] სა ხელ მწი ფო ინ ვეს ტი ცი ებ ის 
მას შტა ბი, რო მე ლიც აუც ილ ებ ელია კო ვიდ-19-ის 
კრი ზის ტან საბ რძოლ ვე ლად, ას ახ ავს ერ ოვ ნუ ლი 
სა ხელ მწი ფო ებ ის მნიშ ვნე ლო ვან როლს გა დაწყვი-
ტოს სო ცი ალ ური და კლი მა ტუ რი სა გან გე ბო სი-
ტუ აცი ები.

 ყვე ლა აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რი ქმნის „დე-გლო ბა-
ლი ზა ცი ის კენ“ სწრაფ ვის დი ნა მი კას. ამ ის მარ თვა 
კი უდა ოდ, პროგ რე სუ ლი გზით შე იძ ლე ბა, გლო ბა-

ლუ რი მრა ვალ მხრი ვი და მო კი დე ბუ ლე ბის ახ ალი 
მიდ გო მით. აღ ნიშ ნუ ლი მი იღ ებს მრა ვალ მხრივ 
„დე-გლო ბა ლი ზა ცი ის“ ფორ მას: სა ერ თა შო რი სო 
თა ვი სუ ფა ლი კა პი ტა ლის მარ თვა დი შემ ცი რე ბით, 
რო მე ლიც აღ ად გენს მეთ დე მოკ რა ტი ას სა ხელ წი-
ფო სა და და რე გი ონ ებ ში.

 დას კვნა
კო ვიდ-19-ის პან დე მი ამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი დარ-

ტყმა მი აყ ენა გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცესს. თა ნა-
მედ რო ვე მსოფ ლი ოში გა მო იწ ვია მოგ ზა ურ ობ ის 
კლე ბა, ას ევე მრა ვალ ქვე ყა ნა ში - ქსე ნო ფო ბუ რი 
თავ დას ხმე ბი. პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
მოვ ლე ნე ბი, გლო ბა ლი ზა ცი ის დღის წეს რიგ ში 
აყ ენ ებს პრაქ ტი კულ და სიმ ბო ლურ გა მოწ ვე ვებს, 
ად ამი ან ური და ეკ ონ ომ იკ ური ზი ან ის მას შტა ბის 
გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბით, რო მე ლიც გა მო იწ ვია 
კო ვიდ-19-მა მსოფ ლი ოში. პან დე მია გახ და გარ-
დამ ტე ხი მო მენ ტი მთე ლი მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ-
ის თვის.
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GEORGIA’S TRANSIT POTENTIAL – 
COUNTRY’S COMPETITIVE ADVANTAGE

ABSTRACT

The recent years witnessed the repeated urgency of Georgia’s transport potential. In parallel, Georgia’s
role in the BRI initiative has become clear. Consequently, Georgia’s capabilities have become clearer, however, 

there are still issues in this regard, the study of which will greatly help the country to achieve SDGs and increase 
efficiency.

To achieve the above objective, complex recommendations have been developed within the scope of the 
survey that will significantly increase the country’s transport potential and attractiveness; however, it should 
also be noted that the impact of the transit corridor on the achievement of the Sustainable Development Goals 
(SDGs) to promote inclusive economic development/growth in the long-term perspective should be considered.

The survey is dedicated to the analysis of Georgia’s transit potential, opportunities, existing problems, chal-
lenges and prospects, as well as recommendations for the use of this potential to achieve the country’s Sustainable 
Development Goals (SDGs), which analyzes the country’s top priorities, current risks and economic development 
opportunities.

Keywords: Transit potential

საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალი - ქვეყნის საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალი - ქვეყნის 

კონკურენტული უპირატესობაკონკურენტული უპირატესობა

გი ორ გი აბ აშ იშ ვი ლი, 
ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის დოქ ტო რი,
სა ზო გა დო ებ რივ საქ მე თა 
ინ სტი ტუ ტის კან ცლე რი

სა ლო მე ლი პარ ტე ლი ანი, 
ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის მა გის ტრან ტი, 
სა ქარ თვე ლოს სა ზო გა დო ებ რივ 
საქ მე თა ინ სტი ტუ ტი

ან ოტ აცია
ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლოს სატ რან სპორ ტო პო ტენ ცი ალ ის აქ ტუ ალ ობა არა ერ თხელ 

გა მო იკ ვე თა. აღ ნიშ ნუ ლის პა რა ლე ლუ რად, ცალ სა ხა გახ და სა ქარ თვე ლოს რო ლი BRI ინ იცი ატ ივ ას თან 
და კავ ში რე ბით. შე სა ბა მი სად, მე ტად ნა თე ლი გახ და სა ქარ თვე ლოს შე საძ ლებ ლო ბე ბი, თუმ ცა ამ თვალ-
საზ რი სით კვლავ არ სე ბობს სა კითხე ბი, რო მელ თა შეს წავ ლაც მე ტად და ეხ მა რე ბა ქვე ყა ნას SDGs მიღ წე-
ვა სა და ეფ ექ ტი ან ობ ის ზრდა ში. 

ზე მოთ ქმუ ლის მი საღ წე ვად, კვლე ვის ფარ გლებ ში კომ პლექ სუ რი რე კო მენ და ცი ები შე მუ შავ და, რო-

DOI suffix: 10.36962/NEC6102202142
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შე სა ვა ლი
თუ ის ტო რი ულ მო ნა ცე მებს და ვეყ რდნო ბით, სა-

ქარ თვე ლო ზე გა მა ვალ ევ რო პა-კავ კა სია-აზი ის სატ-
რან სპორ ტო დე რე ფანს სა ფუძ ვე ლი ჩა ეყ არა 90-იან 
წლებ ში ევ რო პის მი ერ ინ იც ირ ებ ული პრო ექ ტე ბის 
შე დე გად, რო გო რი ცაა INOGATE(Interstate Oil and 
GAs Transportation to Europe) და TRACECA(Transport 
Corridor Europe-Caucasus-Asia).

სა ქარ თვე ლო თა ვი სი გე ოპ ოლ იტ იკ ური მდე ბა-
რე ობ ით ის ტო რი ულ ად წარ მო ად გენს მნიშ ვნე ლო-
ვან სატ რან ზი ტო ქვე ყა ნას და და მა კავ ში რე ბელ 
დე რე ფანს და სავ ლეთ სა და ცენ ტრა ლუ რი აზი ის 
ქვეყ ნებს შო რის. ას ეთი მდე ბა რე ობა ქვე ყა ნას დიდ 
პერ სპექ ტი ვას ან იჭ ებს მსოფ ლიო ცი ვი ლი ზა ცი ის 
პრო ცეს ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლის და სამ კვიდ-
რებ ლად.

სა ქარ თვე ლო ზე გა მა ვა ლი სატ რან ზი ტო დე რე-
ფა ნი წარ მო ად გენს ჩრდი ლო ეთ ით რუ სე თის ფე-
დე რა ცი ასა და ბე ლა რუს ზე გა მა ვა ლი ჩრდი ლო ეთ 
დე რეფ ნის და სამ ხრე თით თურ ქეთ სა და ირ ან ზე 
გა მა ვა ლი დე რეფ ნის ალ ტერ ნა ტი ვას და სავ ლეთ 
ევ რო პა სა და ცენ ტრა ლურ აზი ას შო რის ნავ თო ბის 
და გა ზის, ას ევე მშრა ლი ტვირ თის ტრან სპორ ტი-
რე ბის თვის.

2000-2010 წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში რკი ნიგ-
ზით გა და ზი დუ ლი ტვირ თე ბის მო ცუ ლო ბა ზრდის 
ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბო და, რა შიც უმ ეტ ესი იყო 
სატ რან ზი ტო ტვირ თე ბის ხვედ რი თი წი ლი, თუმ ცა 
აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დენ ცია გაუარესდა 2012 წლი დან, 
რა საც ჰქონ და რო გორც ობი ექ ტუ რი (გა რე ფაქ ტო-
რე ბით გა მოწ ვე ული), ას ევე სუ ბი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბი 
(მათ შო რის ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის 
გა ნუ ხორ ცი ელ ებ ლო ბა, სა ტა რი ფო სფე რო ში და-
ბა ლი კო ორ დი ნა ცია, ტვირ თნა კა დე ბის დი ვერ სი-
ფი ცი რე ბა).

ას ევე, ამ ავე პე რი ოდ ში იზ რდე ბო და სა ქარ თვე-
ლოს პორ ტე ბის (ბა თუ მი, ფო თი, სუფ სა, ყუ ლე ვი) 

მე ლიც მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზ რდის ქვეყ ნის სატ რან სპორ ტო პო ტენ ცი ალ სა და მის მიმ ზიდ ვე ლო ბას; ამ-
ას თან, უნ და აღ ინ იშ ნოს ის იც, რომ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია სატ რან ზი ტო დე რეფ ნის გავ ლე ნა მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის (SDGs) შეს რუ ლე ბა ზე გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში ინ კლუ ზი ური ეკ ონ ომ იკ ური 
გან ვი თა რე ბის/ზრდის უზ რუნ ველ სა ყო ფის მი საღ წე ვად.

კვლე ვა ეძ ღვნე ბა სა ქარ თვე ლოს სატ რან ზი ტო პო ტენ ცი ალ ის, შე საძ ლებ ლო ბე ბის, არ სე ბუ ლი პრობ-
ლე მე ბის, გა მოწ ვე ვე ბის და პერ სპექ ტი ვე ბის ან ალ იზს და აღ ნიშ ნუ ლი პო ტენ ცი ალ ის გა მო ყე ნე ბის რე-
კო მენ და ცი ებს ქვეყ ნის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის (SDGs) მი საღ წე ვად; რომ ლის ფარ გლებ შიც 
გა ან ალ იზ ებ ულია ქვეყ ნის მთა ვა რი პრი ორ იტ ეტ ები, მიმ დი ნა რე რის კე ბი და ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი. 

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: სატ რან ზი ტო პო ტენ ცი ალი.

მი ერ გა და მუ შა ვე ბუ ლი ტვირ თე ბის დი ნა მი კა, 
თუმ ცა ბო ლო წლებ ში სა ქარ თვე ლოს გავ ლით 
ტრან ზი ტუ ლი ტვირ თე ბის გა და ზიდ ვა მნიშ ვნე ლოვ-
ნად შემ ცირ და და შე სა ბა მი სად, სატ რან სპორ ტო 
დე რეფ ნის ფუნ ქცი ის მიმ ზიდ ვე ლო ბის ხა რის ხის 
დო ნე შე და რე ბით და ეცა. პო ტენ ცი ური სატ რან ზი-
ტო ნა კა დე ბი აღ ემ ატ ება კავ კა სი ის სატ რან ზი ტო 
დე რეფ ნის მი ერ ამ ჟა მად გა ტა რე ბულ მო ცუ ლო ბას, 
გან სა კუთ რე ბით არ ათხე ვა დი, მა სი ური პრო დუქ ტე-
ბის თვის. სხვა დას ხვა ან ალ იტ იკ ური მო ნა ცე მე ბით, 
ცენ ტრა ლუ რი აზი იდ ან მო მა ვა ლი ან ამ მი მარ თუ-
ლე ბით მი მა ვა ლი ტვირ თის შემ თხვე ვა ში, მხო ლოდ 
პო ტენ ცი ური მშრა ლი მა სი ური ტვირ თის 22 პრო-
ცენ ტი და კონ ტე ინ ერ ებ ში მო თავ სე ბუ ლი პო ტენ ცი-
ური სატ რან ზი ტო ტვირ თის 10 პრო ცენ ტი გა ივ ლის 
ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე.

სა ქარ თვე ლოს ტრან ზი ტი ტრან სპორ ტის სა ხე-
ობ ის მი ხედ ვით შე ად გენს სახ მე ლე თო გზით გა ტა-
რე ბუ ლი მთლი ანი ტვირ თის წო ნის და ახ ლო ებ ით 
60 პრო ცენ ტს, სა ქარ თვე ლოს რკი ნიგ ზის გა და ზიდ-
ვე ბის 75 პრო ცენ ტს და სა ქარ თვე ლოს პორ ტე ბის 
მი ერ გა ტა რე ბუ ლი ტვირ თე ბის მო ცუ ლო ბის თით-
ქმის 80 პრო ცენ ტს. 

სატ რან ზი ტო დე რეფ ნის შე სარ ჩე ვად გა დაწყვე-
ტი ლე ბა მი იღ ება ტვირ თის წარ მო შო ბის ად გი-
ლი დან და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლის მი მარ თუ ლე ბით 
გა და სა ტა ნად, კლი ენ ტე ბის წი ნა შე პა სუ ხის მგე-
ბელ ტვირ თის მფლო ბე ლებ სა და სატ რან სპორ ტო 
კომ პა ნი ებს შო რის ურ თი ერ თშე თან ხმე ბის სა ფუძ-
ველ ზე. ამ ას თან, ას ეთი გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა 
ხდე ბა გა ურ კვევ ლო ბის პი რო ბებ ში ძი რი თა დად 
ხარ ჯებ სა და მი წო დე ბის ვა დე ბის გა და ცი ლე ბის 
რის კს შო რის კომ პრო მი სის სა ფუძ ველ ზე.

კავ კა სი ის სატ რან ზი ტო დე რეფ ნის ორი ძი რი თა-
დი კონ კუ რენ ტი დე რე ფა ნი რომ ლე ბიც ემ სა ხუ რე ბა 
ცენ ტრა ლურ აზი ას შემ დე გია: სამ ხრე თის დე რე ფა
ნი (ირ ან ის გავ ლით); და ჩრდი ლო ეთ ის დე რე ფა ნი 



44

aaee
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba

#2(61), 2021, Vol. 16, Issue 2.

ISSN 1512-4649(Print)ISSN 1512-4649(Print)
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)

ბალ ტი ის ზღვის პორ ტე ბის, რუ სე თის და უკ რა ინ ის 
გავ ლით.

ტრან ზი ტი კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით და პი რი ქით

ჩი ნე თი დან ბა ქოს კენ კონ ტე ინ ერ ში მო თავ სე ბუ-
ლი ტვირ თის ექ სპორ ტის თვის სა მი გან სხვა ვე ბუ ლი 
კონ კუ რენ ტუ ლი დე რე ფა ნი არ სე ბობს:

ა)კავ კა სი ის სატ რან ზი ტო დე რეფ ნის გა მო ყე ნე-
ბა სა ქარ თვე ლოს ფო თის პორ ტის გავ ლით;

ბ) სამ ხრე თის დე რეფ ნის გა მო ყე ნე ბა ირ ან ის 
ბენ დერ-აბ ას ის პორ ტის გავ ლით;

გ)სტამ ბო ლის პორ ტი დან სახ მე ლე თო ტრან-
სპორ ტი რე ბა სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ის გავ ლით;

ან ალ იტ იკ ური მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, ხარ ჯე-
ბი და დრო უმ ცი რე სია ბენ დერ-აბ ას ის პორ ტი დან 
ბა ქომ დე ტრან სპორ ტი რე ბის შემ თხვე ვა ში. ფო თი 
წარ მო ად გენს მე ორე სა უკ ეთ ესო არ ჩე ვანს ხარ ჯის, 
მაგ რამ არა დრო ის თვალ საზ რი სით და ამ ას თან სა-
გუ ლის ხმოა, ის იც რომ ხარ ჯე ბის მი ხედ ვით მე სა მე 
არ ჩე ვა ნია სტამ ბუ ლი. 

თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ გა დამ ზი და ვე ბი და 
ტვირ თის მიმ ღე ბე ბი ყუ რადღე ბას აქ ცე ვენ, არა 
მარ ტო ფუ ლად ხარ ჯებ სა და დროს სატ რან ზი ტო 
დე რეფ ნის არ ჩე ვი სას:

ბენ დერ-აბ ას ის პორ ტზე გა მა ვა ლი მარ შრუ ტი 
შე იძ ლე ბა უპ ირ ატ ესი ვა რი ან ტი იყ ოს ხარ ჯე ბის 
მი ნი მი ზა ცი ის მხრივ, თუმ ცა ეს მარ შრუ ტი ხა სი-
ათ დე ბა შემ ცი რე ბუ ლი ხილ ვა დო ბით, სირ თუ ლე-
ებ ით ზაფხულ ში საგ ზაო ტრან სპორ ტი რე ბი სას 
და საზღვრის გა და საკ ვე თად სა ჭი რო ნაკ ლე ბად 
პროგ ნო ზი რე ბა დი დრო ით. 

სტამ ბო ლის შემ თხვე ვა ში ტვირ თის ხილ ვა დო ბა 
და სა იმ ედო ობა მა ღა ლია ძი რი თა დად უკ ეთ ესი საგ-
ზაო გა და ზიდ ვის მომ სა ხუ რე ბის, სა ქარ თვე ლოს თან 
საზღვრის უკ ეთ ეს ად პროგ ნო ზი რე ბა დი გა დაკ ვე-
თის, თურ ქე თის პორ ტებ ში მო ულ ოდ ნე ლი და ყოვ ნე-
ბის ნაკ ლე ბი ალ ბა თო ბის და აზი იდ ან გა და ზიდ ვის 
მომ სა ხუ რე ბა ში გაზ რდი ლი მოქ ნი ლო ბის გა მო.

მე ორე მხრივ, ფო თის პორ ტს გა აჩ ნია შუ ალ ედ-
ური ალ ტერ ნა ტი ვის შე თა ვა ზე ბის პო ტენ ცი ალი 
ხარ ჯე ბის და სა იმ ედო ობ ის თვალ საზ რი სით, პორ-
ტში სახ მე ლე თო სატ რან სპორ ტო მომ სა ხუ რე ბის და 
საზღვრის გა დაკ ვე თის პროგ ნო ზი რე ბა დი დრო ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, ამ ას თან გა სათ ვა ლის წი ნე ბე-
ლია ამ ინ დთან და კავ ში რე ბუ ლი შე საძ ლო და ყოვ-
ნე ბე ბი (წლის პირ ველ და ბო ლო კვარ ტლებ ში) და 
აზ ერ ბა იჯ ან ის საზღვარ ზე გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი 
არა ოფ იცი ალ ური გა დახ დე ბის არ სე ბო ბა.

ტრან ზი ტი ცენ ტრა ლუ რი აზი ის 
მი მარ თუ ლე ბით და პი რი ქით

ქვე მოთ წარ მოდ გე ნილ სცე ნარ ში შე და რე ბუ ლია 
სა მი დე რე ფა ნი (კავ კა სი ის სატ რან ზი ტო დე რე ფა ნი, 
ნო ვო რო სი ის კი/რუ სე თი და ბალ ტი ის ზღვის აუზ ის 
ქვეყ ნე ბი) გა და ზიდ ვის თვის წარ მო შო ბის სამ სხვა-
დას ხვა ად გილ სა და ყა ზა ხეთს შო რის, რაც ხაზს უს-
ვამს შე და რე ბით ინ ტეგ რი რე ბუ ლი და სატ რან ზი ტო 
მარ თვის მნიშ ვნე ლო ბას კავ კა სი ის სატ რან ზი ტო 
დე რეფ ნის გას წვრივ. წარ მო შო ბის სა მი პორ ტია: 
აშშ-ს პორ ტი (აღ მო სავ ლე თი სა ნა პი რო, ბალ ტი-
მო რი), ერთ-ერ თი უმ თავ რე სი შო რე ული აღ მო სავ-
ლე თის ცენ ტრა ლუ რი პორ ტი (შან ჰაი) და ხმელ-
თა შუ აზღვის პი რე თის უდ იდ ესი საზღვაო კა რიბ ჭე 
(ვა ლენ სია, ეს პა ნე თი). არ არ ის დი დი გან სხვა ვე ბა 
ხარ ჯის მი ხედ ვით ბალ ტი ის ზღვის პორ ტებ სა და 
კავ კა სი ის სატ რან ზი ტო დე რე ფანს შო რის. თუმ ცა, 
გა და ზიდ ვის ხარ ჯე ბის ცვლი ლე ბა ბა ქოს გავ ლით 
და, რაც უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია, სატ რან ზი ტო დრო-
ის პროგ ნო ზი რე ბის შე უძ ლებ ლო ბა (მაგ. და ყოვ ნე ბა 
კას პი ის ზღვის სა ბორ ნე მომ სა ხუ რე ბა ში) წარ მო ად-
გენს უდ იდ ეს შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტორს იმ ის ათ ვის, 
რომ კავ კა სი ის სატ რან ზი ტო დე რე ფანს მი ენ იჭ ოს 
უპ ირ ატ ეს ობა, გან სა კუთ რე ბით დრო ის მი მართ 
სენ სი ტი ური გა და ზიდ ვე ბის შემ თხვე ვა ში. ბალ ტი ის 
ზღვის პორ ტე ბის შემ თხვე ვა ში ერ თი ანი სა მარ შრუ-
ტო სარ კი ნიგ ზო ოპ ერ აცია ხორ ცი ელ დე ბა ერ თი ტა-
რი ფით კლა იპ ედ ასა და ალ მა ტის (დოს ტი კი) შო რის, 
დატ ვირ თვას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა და სახ დე ლე ბის 
და ტვირ თის სა საზღვრო გა ფორ მე ბის ხარ ჯე ბის 
ჩათ ვლით. ეს მარ შრუ ტი და გეგ მი ლია იმ გვა რად, რომ 
ტრან ზი ტის დრო არ აღ ემ ატ ებ ოდ ეს 8 დღეს. 

კავ კა სი ის სატ რან ზი ტო დე რე ფა ნის (CTC) 
ფუნ ქცი ონ ირ ება, ას ევე, მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა და მო
კი დე ბუ ლი ხარ ჯებ ზე აზ ერ ბა იჯ ან ის ტე რი ტო რი
აზე, რაც სა ქარ თვე ლოს კონ ტრო ლის ფარ გლებს 
სცილ დე ბა. სა ერ თო ფა სი მნიშ ვნე ლოვ ნად იზ რდე ბა 
ტვირ თის გა და ზიდ ვის სა შუ ალ ებ ის ცვლი ლე ბი სას 
სარ კი ნიგ ზო დან საგ ზაო ტრან სპორ ტზე და შემ დეგ 
სა ბო ლოო დის ტრი ბუ ცი ის ას აზ ერ ბა იჯ ან ში.

რო გორც აღ ინ იშ ნა, არ არ სე ბობს ერ თი ანი შე-
თან ხმე ბუ ლი სარ კი ნიგ ზო ტა რი ფი სა ქარ თვე ლოს 
რკი ნიგ ზა სა და აზ ერ ბა იჯ ან ის რკი ნიგ ზას შო რის 
და, ამ დე ნად, სა მარ შრუ ტო მა ტა რებ ლე ბი არ ფუნ-
ქცი ონ ირ ებს კო მერ ცი ული თვალ საზ რი სით ფოთ სა 
და ბა ქოს შო რის.

საზღვრის აზ ერ ბა იჯ ან ის მხა რეს არა ოფ იცი ალ
ური გა დახ დე ბის სა ჭი რო ებ ის მუდ მი ვი პრობ ლე მა, 
სრუ ლად აღ მოფხვრი ლი არ არ ის და მნიშ ვნე ლოვ
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ნად აფ ერ ხებს დე რეფ ნის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის 
ამ აღ ლე ბას.

წი თე ლი ხი დის სა ბა ჟო გამ შვებ პუნ ქტში აზ-
ერ ბა იჯ ან ის სა ბა ჟოს წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ 
არა ოფ იცი ალ ური გა და სა ხა დე ბის მოთხოვ ნა 
მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის საზღვრის გა დაკ ვე თის 
ხარ ჯებს. აუც ილ ებ ელია ამ პრობ ლე მის გა მოს წო-
რე ბი სათ ვის სა ქარ თვე ლოს და აზ ერ ბა იჯ ანს შო რის 
თა ნამ შრომ ლო ბა.

იმ ფონ ზე, რო ცა კონ ტე ინ ერ ულ გა და ზიდ ვებ ზე 
მოთხოვ ნა მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ არ და ცენ ტრა ლუ რი 
აზი ის მი მარ თუ ლე ბით, ჩვე ნი დე რე ფა ნი არა ეფ ექ
ტი ანია, რაც ხელს უშ ლის სა ქარ თვე ლოს ჩა მო ყა
ლი ბე ბას კონ კუ რენ ტულ სატ რან ზი ტო მარ შრუ ტად. 

რო გორც აღ ინ იშ ნა, ფოთ სა და ბა ქოს (და მის 
მიღ მა) შო რის ერ თი ანი სარ კი ნიგ ზო ტა რი ფის 
შე თა ვა ზე ბის შე უძ ლებ ლო ბა ქმნის გა ურ კვევ ლო-
ბას გა დამ ზი და ვებს და ექ სპე დი ტო რებს შო რის. 
ჩატ ვირ თვა/გად მოტ ვირ თვის ხში რად ცვა ლე ბა დი 
ხარ ჯე ბი ბა ქოს სარ კი ნიგ ზო დე პო ში და პორ ტში 
ხში რად იწ ვევს ლო გის ტი კის ოპ ერ ატ ორ ებ ის შეშ-
ფო თე ბას. თუმ ცა, CASPAR ბორ ნის სერ ვი სე ბის 
არ ასა იმ ედო ობა (რო მე ლიც უპ ირ ატ ეს ად თხე ვა დი 
ტვირ თის თვის გა მო იყ ენ ება), სა ვა რა უდ ოდ, ერთ-
ერ თი ყვე ლა ზე და მა ზი ან ებ ელი ას პექ ტია დე რეფ-
ნის არ ჩე ვას თან მი მარ თე ბა ში. აქ ედ ან გა მომ დი-
ნა რე, სა ჭი როა დე რეფ ნის აზ ერ ბა იჯ ან ის მხა რეს 
არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა, სა ქარ თვე-
ლოს სატ რან ზი ტო დე რეფ ნის პრი ორ იტ ეტ ული 
ვა რი ან ტად ჩა მო ყა ლი ბე ბი სათ ვის.

დის ბა ლან სი კონ ტე ინ ერ ში მო თავ სე ბულ ტვირ
თებ ში ცენ ტრა ლუ რი აზი იდ ან და პი რი ქით (უპ ირ ატ
ეს ად დატ ვირ თუ ლი კონ ტე ინ ერ ები გა და ად გილ დე ბა 
აღ მო სავ ლე თით) და შე ღა ვა თე ბის შე უს აბ ამ ობა 
სა ნა ოს ნო ებ სა და მო ვაჭ რე ებს შო რის, სატ რან ზი ტო 

კონ ტე ინ ერ ებ თან და კავ ში რე ბით და მა ტე ბით პრობ
ლე მებს ქმნის. რამ დე ნა დაც სა ნა ოს ნო კომ პა ნი ებს 
არ სურთ კონ ტე ინ ერ ებ ის გაშ ვე ბა ბა ქოს ფარ გლებს 
მიღ მა, ან უნ და იქ ნეს შე ძე ნი ლი კონ ტე ინ ერ ები, ან 
დი დი მო ცუ ლო ბის დე პო ზი ტი და და ქი რა ვე ბის სა-
კო მი სიო გა დახ დი ლი ცენ ტრა ლუ რი აზი ის მი მარ-
თუ ლე ბით ტრან ზი ტის თვის. ტვირ თის არ არ სე ბო ბა 
უკ უმ იმ არ თუ ლე ბით (ნა კა დის მი მარ თუ ლე ბი თი 
დის ბა ლან სი) ზრდის სატ რან სპორ ტო ხარ ჯებს.

სა ქარ თვე ლოს რო ლი პო ტენ ცი ურ სატ რან ზი ტო 
ნა კა დებ ში კვლავ შე და რე ბით და ბა ლია, გან სა კუ რე-
ბით არ ათხე ვა დი სატ რან ზი ტო ტვირ თე ბის თვის, 
რომ ლე ბიც მო ემ არ თე ბა ცენ ტრა ლუ რი აზი იდ ან ან 
პი რი ქით. ზო გი ერ თი კვლე ვით შე ფა სე ბუ ლია პო ტენ-
ცი ური სატ რან ზი ტო მოძ რა ობა, რომ ლის მო ზიდ ვაც 
სა ქარ თვე ლოს შე უძ ლია რე ალ ური სა ვაჭ რო მო ცუ-
ლო ბის სა ფუძ ველ ზე, კავ კა სი ის ნე ბის მი ერ მხა რეს 
მდე ბა რე რე გი ონ ის კენ და პი რი ქით. სულ და მი სა მარ-
თე ბუ ლი ტვირ თე ბის ნა კა დი, რო მე ლიც მი უთ ით ებს 
სატ რან ზი ტო პო ტენ ცი ალ ზე ფას დე ბა 125 მლნ. 
ტო ნით წე ლი წად ში, სა იდ ან აც 80 პრო ცენ ტი მო დის 
თხე ვად ტვირ თზე (უპ ირ ატ ეს ად და სავ ლე თის კენ 
მი მა ვა ლი მოძ რა ობა), 13 პრო ცენ ტი - მშრალ მა სი ურ 
ტვირ თზე და 7 პრო ცენ ტი კონ ტე ინ ერ ებ ში მო თავ სე-
ბულ ტვირ თზე. ცენ ტრა ლუ რი აზი იდ ან მო მა ვა ლი ან 
ამ მი მარ თუ ლე ბით მი მა ვა ლი ტვირ თის შემ თხვე ვა ში, 
მხო ლოდ პო ტენ ცი ური მშრა ლი მა სი ური ტვირ თის 
22 პრო ცენ ტი და კონ ტე ინ ერ ებ ში მო თავ სე ბუ ლი 
პო ტენ ცი ური სატ რან ზი ტო ტვირ თის 10 პრო ცენ ტი 
გა ივ ლის ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე. 
60-დან 82 პრო ცენ ტამ დე პო ტენ ცი ური მშრა ლი მა-
სი ური და კონ ტე ინ ერ ში მო თავ სე ბუ ლი ტვირ თე ბის 
ნა კა დი კავ კა სი ის კენ და პი რი ქით რე ალ ურ ად ირ ჩევს 
სა ქარ თვე ლოს, რო გორც სატ რან ზი ტო ქვე ყა ნას (იხ. 
ცხრილი 1).

წყა რო:მსოფლიობანკი,2014

ცხრი ლი 1. არ ათხე ვა დი მა სი ური ტვირ თი: სა ვა რა უდო სატ რან ზი ტო
 პო ტენ ცი ალი და ფაქ ტი ური ტრან ზი ტი სა ქარ თვე ლოს გავ ლით

ტვირთის წარმოშობის ან დანიშნულების ადგილი: 
      კავკასია  ცენტრალური აზია

პოტენციური ფაქტიური წილი პოტენციური ფაქტიური წილი

ტრანზიტი ტრანზიტი (%) ტრანზიტი ტრანზიტი (%)

მშრალი 6 3.6 60 12 2.6 22

კონტეინერი 2.8 2.3 82 3.9 0.4 10

სულ 8.8 5.9 67 15.9 3 19
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კავ კა სი ის სატ რან ზი ტო დე რეფ ნის პო ტენ ცი-
ალი, და მა ტე ბი თი სატ რან ზი ტო გა და ზიდ ვე ბის 
თვალ საზ რი სით, სა ჭი რო ებს შეს წავ ლას ალ ტერ-
ნა ტი ულ სატ რან ზი ტო მარ შრუ ტებ თან შე და რე ბის 
მიზ ნით. ამ ჟა მად, კავ კა სი ის სატ რან ზი ტო დე რე-
ფა ნი ას რუ ლებს შე და რე ბით უმ ნიშ ვნე ლო როლს 
არ ან ავ თობ პრო დუქ ტე ბის ტრან ზიტ ში ცენ ტრა-
ლურ აზი ასა და ევ რო პას შო რის. ამ ას თან, ბალ ტი ის 
ზღვის პორ ტე ბი წარ მო ად გე ნენ უპ ირ ატ ეს მარ-
შრუტს აზი ასა და ევ რო პას შო რის ექ სპორ ტის და 
იმ პორ ტი სათ ვის. ბალ ტი ის მარ შრუ ტის ერ თი კონ-
კრე ტუ ლი უპ ირ ატ ეს ობაა მოკ ლე მან ძი ლი ევ რო პის 
პორ ტებ სა და ბალ ტი ის ქვეყ ნე ბის პორ ტებს შო რის. 
USAID-ის მი ერ შეს რუ ლე ბულ კვლე ვა ში შე და რე-
ბუ ლია კავ კა სი ის სატ რან ზი ტო დე რეფ ნის (CTC) 
ეფ ექ ტი ან ობა ალ ტერ ნა ტი ულ მარ შრუ ტებ თან და 
დად გე ნი ლია, რომ თუ კავ კა სი ის სატ რან ზი ტო დე
რე ფა ნი (CTC) გახ დე ბა (ა) 10 პრო ცენ ტით იაფი (ბ) 
ტრან ზი ტის დრო შემ ცირ დე ბა ერ თი კვი რით; და (გ) 
სა იმ ედო ობა გა იზ არ დე ბა კას პი ის ზღვის გა დაკ ვე
თი სას, დე რე ფა ნი შე იძ ლე ბა გახ დეს გა ცი ლე ბით 
მიმ ზიდ ვე ლი და კონ კუ რენ ტუ ლი ალ ტერ ნა ტი ვა, 
რაც უზ რუნ ველ ყოფს გა ცი ლე ბით მეტ სატ რან ზი
ტო გა და ზიდ ვას და ხელს შე უწყობს ექ სპორ ტიიმ
პორ ტის ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას სა ქარ თვე ლო ში და 
მშპის ზრდას.

ფაქ ტო რე ბი (ობი ექ ტუ რი, სუ ბი ექ ტუ რი), 
რომ ლებ მაც გავ ლე ნა იქ ონია სატ რან ზი ტო 
დე რეფ ნის ფუნ ქცი ონ ირ ებ აზე (ტვირ თის 

მო ცუ ლო ბის შემ ცი რე ბა ზე)
სატ რან ზი ტო დე რეფ ნის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 

პო ტენ ცი ალ ის სრუ ლად გა მო ყე ნე ბის თვის სა ქარ-
თვე ლოს მთავ რო ბის ერთ-ერთ მთა ვარ პრი ორ იტ-
ეტს წარ მო ად გენს სატ რან სპორ ტო სექ ტო რე ბის 
კო ორ დი ნი რე ბუ ლი ფუნ ქცი ონ ირ ება და ტრანს-
ევ რო პუ ლი სატ რან სპორ ტო ქსელ ში ინ ტეგ რა ცია. 
ამ ის მი საღ წე ვად აუც ილ ებ ელია სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად სატ რან სპორ ტო ინ-
ფრას ტრუქ ტუ რის მო დერ ნი ზა ცია/მშე ნებ ლო ბა.

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის თვის ჩქა როს ნუ ლი 
სა ავ ტო მო ბი ლო მა გის ტრა ლის მშე ნებ ლო ბის დას
რუ ლე ბა და მი სი სა ერ თა შო რი სო სა ავ ტო მო ბი ლო 
გზე ბის სტან დარ ტებ თან ჰარ მო ნი ზა ცია ქვეყ ნი
სათ ვის ერთერთ პრი ორ იტ ეტ ულ სა კითხს წარ
მო ად გენს. 

სა ქარ თვე ლოს აღ მო სავ ლეთდა სავ ლე თის 
ჩქა როს ნულ სა ავ ტო მო ბი ლო მა გის ტრალ ზე ხდე-
ბა მთლი ანი სა გა რეო ტვირ თე ბის 60%-ზე მე ტის 

გა და ზიდ ვა. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ამ მა-
გის ტრა ლის გა უმ ჯო ბე სე ბა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია 
სა ქარ თვე ლოს სატ რან სპორ ტო და ლო ჯის ტი კურ 
ჰა ბად ჩა მო ყა ლი ბე ბი სათ ვის. ეს ხელს შე უწყობს 
სა ქარ თვე ლოს გავ ლით სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბას ერ თის მხრივ, ცენ ტრა ლურ აზი ასა 
და შო რე ულ აღ მო სავ ლეთს შო რის, ხო ლო მე ორ ეს 
მხრივ - თურ ქეთ სა და ევ რო პას შო რის. 

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ აღ მო სავ ლეთ-და სავ-
ლეთ ჩქა როს ნუ ლი მა გის ტრა ლის გა უმ ჯო ბე სე-
ბის პრო ექ ტის დი დი ნა წი ლი და ფი ნან სე ბუ ლია, 
და ფი ნან სე ბის პო ტენ ცი ური დე ფი ცი ტი კვლა ვაც 
არ სე ბობს (დე ფი ცი ტის სა ვა რა უდო ოდ ენ ობა 800 
მი ლი ონი აშშ დო ლა რი.

აღ მო სავ ლეთ-და სავ ლე თის ჩქა როს ნუ ლი მა-
გის ტრა ლის დე რეფ ნის გა უმ ჯო ბე სე ბის პროგ-
რა მის მიზ ნით აუც ილ ებ ელია მი სი ცალ კე ული 
მო ნაკ ვე თე ბის მშე ნებ ლო ბა/ რე აბ ილ იტ აცი ის მაქ-
სი მა ლუ რად შემ ჭიდ რო ვე ბულ ვა და ში დას რუ ლე ბა. 

ბო ლო სამ წე ლი წად ში სა ქარ თვე ლოს რკი ნიგ ზის 
ზა რალ მა და ახ ლო ებ ით ნა ხე ვა რი მი ლი არ დი დო ლა-
რის ოდ ენ ობ ის ზა რა ლი შე ად გი ნა.

2020 წელს სა ქარ თვე ლოს რკი ნიგ ზამ $ 52,7 მი-
ლი ონ ით იზ არ ალა, რაც 2019 წლის ზა რალს $ 51, 1 
მი ლი ონ ით აღ ემ ატ ება. ზა რა ლის მთა ვა რი მი ზე ზი 
კურ სთა შო რი სი სხვა ობ იდ ან მი ღე ბუ ლი და ნა კარ-
გე ბი იყო, რომ ლის ოდ ენ ობა. რკი ნიგ ზის ვალ დე ბუ-
ლე ბე ბის ოდ ენ ობა ნა ხე ვარ მი ლი არდ აშშ დო ლარს 
აჭ არ ბებს და მი სი მო ცუ ლო ბა ლა რის გა უფ ას ურ ებ-
ის გა მო 2020 წელს მკვეთ რად გა იზ არ და. (KPMG-ის 
მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რი ში)

2020 წელს სა ქარ თვე ლოს რკი ნიგ ზამ 11.1 მი-
ლი ონი ტო ნა ტვირ თი გა და ზი და, რაც 2019 წლის 
მაჩ ვე ნე ბელს 0.2 მი ლი ონი ტო ნით აღ ემ ატ ება. 
თუმ ცა რკი ნიგ ზის შე მო სა ვა ლი 2020 წელს ჯა-
მუ რად, სხვა დას ხვა სა ხის სარ კი ნიგ ზო მომ სა ხუ-
რე ბი დან $ 157, 3 მი ლი ონს შე ად გენს, რაც 2019 
წელ თან შე და რე ბით $ 0,6 მი ლი ონ ით ნაკ ლე ბია. 
 სს “სა ქარ თვე ლოს რკი ნიგ ზის” 100%-იანი წი ლი სს 
“სა პარ ტნი ორო ფონ დის” სა კუთ რე ბაა, რო მე ლიც 
თა ვის მხრივ 100%-ით სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი-
ფოს ეკ უთ ვნის. 

რკი ნიგ ზის მო გე ბა ყვე ლა ზე მა ღა ლი 2011 წელს 
იყო და $ 55,9 მი ლი ონს შე ად გენ და, ყვე ლა ზე დი დი 
ზა რა ლი - $ 230,2 კი 2018 წელს იყო. ზა რა ლის ას ეთი 
ზრდის მთა ვა რი მი ზე ზი სატ ვირ თო გა და ზიდ ვე ბის 
შემ ცი რე ბა იყო. 

2012 წელს რკი ნიგ ზის მი ერ გა და ზი დუ ლი ტვირ-
თე ბის მო ცუ ლო ბა 20.1 მი ლი ონ ტო ნას შე ად გენ და, 
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2013 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი 2018 წლის ჩათ ვლით, 
კი ტვირ თბრუნ ვის ოდ ენ ობა ყო ველ წლი ურ ად 
მცირ დე ბო და. 2018 წელს ტვირ თბრუნ ვა 10 მი ლი ონ 
ტო ნამ დე შემ ცირ და, 2019 წლი დან კი, სატ რან ზი ტო 
ნა კა დე ბის აღ დგე ნა და იწყო და ის ჯერ - 10.9 მი ლი-
ონი ტო ნა, 2020 წელს კი 11.1 მი ლი ონი ტო ნა გახ და.

ხში რად ავ ღა ნე თი სა და შუა აზი ის ტვირ თე ბი 
ქარ თულ პორ ტებს გვერ დს უვ ლი ან და გა და ზიდ-
ვის თვის სხვა გზას ირ ჩე ვენ, მა გა ლი თად, გზას 
ბალ ტი ის პი რე თის პორ ტე ბი დან. შემ დეგ კი ტრან-
სპორ ტი რე ბის თვის რუ სე თის რკი ნიგ ზას იყ ენ ებ ენ. 
ბევ რი გა დამ ზი და ვის აზ რით ეს რკი ნიგ ზა კონ კუ-
რენ ტუ ნა რი ანია, პრო დუქ ცია დრო ულ ად ჩა დის 
და ნიშ ნუ ლე ბის ად გილ ზე და ფა სე ბიც შე და რე ბით 
და ბა ლია. 

სა ინ ტე რე სო ტრენ დი შე იმ ჩნე ვა 2020 – 2021 
წლის (I-III) თვის შე და რე ბის თვალ საზ რი სით. აღ-
ნიშ ნუ ლის თა ნახ მად, 2021 წლის პირ ვე ლი სა მი თვის 
მი ხედ ვით გა და ზი დუ ლი ტვირ თე ბის მო ცუ ლო ბა 
2020 წლის იმ ავე პე რი ოდ თან შე და რე ბით 7.3 %-ით 
გა იზ არ და, რაც შე ეხ ება შე მო სა ვალს სატ ვირ თო 
გა და ზიდ ვე ბი დან, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 14%-ით.

2021-ში 2020 წელ თან შე და რე ბით ნავ თობ პრო-
დუქ ტე ბის გა და ზიდ ვა 33%-ით გა იზ არ და, მის გან 
მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი კი 42%-ით. აღ სა ნიშ ნა ვია 
ის ფაქ ტიც, რომ სა კონ ტე ინ ერო გა და ზიდ ვე ბიც 
ზრდა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბით გა მო ირ ჩე ვა.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 2021 წლის პირ ვე ლი კვარ-
ტლის შე დე გე ბი ბო ლო 6 წლის გან მავ ლო ბა ში რე-
კორ დუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია.

რკი ნიგ ზის მი ერ გა და ზი დუ ლი კონ ტე ინ ერ ებ ის 
რა ოდ ენ ობა, მი უხ ედ ავ ად 2016 წელს და ფიქ სი რე
ბუ ლი კლე ბი სა, 20172019 წლებ ში ზრდის ტენ დენ
ცი ით ხა სი ათ დე ბო და 

ამ ას თან, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ამ პე რი ოდ ში რკი-
ნიგ ზის სფე რო ში არ გან ხორ ცი ელ ებ ულა მსხვი ლი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტი.

ჯერ ჯე რო ბით ზრდის ტენ დენ ცი ით არ ხა სი-
ათ დე ბა რკი ნიგ ზით ტრან ზი ტად გა და ზი დულ 
ტვირ თე ბის ოდ ენ ობა და იგი 2.5 - 3.5 მლნ ტო ნის 
ფარ გლებ ში მერ ყე ობს 

ფო თის ნავ სად გუ რის ტვირ თბრუნ ვა ბო ლო 6 
წე ლი წად ში მხო ლოდ 6- 8 მლნ ტო ნის ფარ გლებ-
შია,ნავ სად გუ რის მომ სა ხუ რე ბა ერთ-ერ თი ყვე-
ლა ზე ძვი რადღი რე ბუ ლია შა ვი ზღვის აუზ ში და 
ამ ას თან მას ახ ალი სიმ ძლავ რე ები არ და მა ტე ბუ ლა .

ფო თის ნავ სად გურ ში ტვირ თის ჯა მუ რი გა-
და მუ შა ვე ბა დღე ის ათ ვის სა შუ ალო ევ რო პუ ლი 
ნავ სად გუ რის მხო ლოდ ერთ ნავ მი სად გო მის ტვირ-

თბრუნ ვის ტოლ ფა სია.
ბა თუ მის ნავ სად გუ რის მშრა ლი ტვირ თე ბის 

ტვირ თბრუნ ვა ბო ლო წლებ ში მხო ლოდ 0.6 - 1 მლნ 
ტო ნას შე ად გენს. ას ევე პროგ რე სი არ შე ინ იშ ნე ბა 
ახ ალი ტვირ თე ბის მო ზიდ ვის კუთხით.

ყუ ლე ვის ნავ სად გურ ში ტვირ თე ბის გა ტა რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა წე ლი წად ში 10 მლნ ტო ნაა, მა შინ 
რო დე საც ბო ლო 6 წე ლი წად ში მხო ლოდ 1,6-1,7 მლნ 
ტო ნა ტვირ თის გა და მუ შა ვე ბა ხდე ბა 

2020 წელს წი ნა წელ თან შე და რე ბით, გა და მუ-
შა ვე ბუ ლი კონ ტე ინ ერ ებ ის რა ოდ ენ ობ ამ იკ ლო 
რო გორც ბა თუ მის, ისე ფო თის საზღვაო ნავ სად-
გუ რებ ში. 

ამ ის სა ნაც ვლოდ მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ არ და 
ბა ქოს ნავ სად გურ ში გა და მუ შა ვე ბუ ლი ტვირ თის 
ოდ ენ ობა პან დე მი ის პი რო ბებ ში. ეს იმ ფონ ზე რო-
დე საც 2020 წელს გა იზ არ და ჩი ნე თი დან ევ რო პა ში 
და უკ უმ იმ არ თუ ლე ბით ტვირ თბრუნ ვა. 2020 წელს 
ამ სატ რან ზი ტო დე რე ფან ში რე კორ დუ ლი, 1.250 
მლნ კონ ტე ინ ერია გა და ზი დუ ლი. 2019 წელ თან 
შე და რე ბით 50%-იანი ზრდაა, რაც დი დი მაჩ ვე ნე-
ბე ლია. თუმ ცა ჩი ნე თი დან წა მო სუ ლი ტვირ თე ბის 
მხო ლოდ 0,7% გა ივ ლის სა ქარ თვე ლოს სარ კი ნიგ ზო 
ხაზ ზე. სა ერ თა შო რი სო სატ ვირ თო სა ავ ტო მო ბი ლო 
გა და ზიდ ვე ბი სტა ბი ლუ რად მზარ დი დი ნა მი კით 
ხა სი ათ დე ბო და. 2019 წელს სა ავ ტო მო ბი ლო ტრან-
სპორ ტით და ახ ლო ებ ით 10,7 მლნ ტო ნა ტვირ თი 
გა და იზ იდა, რაც გა სუ ლი წლის მაჩ ვე ნე ბელ თან 
შე და რე ბით 16,8%-ით მე ტია. ზრდის ტენ დენ ცია 
შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია 2020 წელ საც (იხ ცხრილი 2).

პან დე მი ის პე რი ოდ ში სატ ვირ თო გა და ზიდ ვე ბი 
არ შე ჩე რე ბუ ლა, თუმ ცა მოთხოვ ნის შემ ცი რე ბის 
გა მო ექ სპორ ტი ორ ებ იცა და იმ პორ ტი ორ ებ იც ამ-
ბო ბენ, რომ გა და ზიდ ვის მას შტა ბი შემ ცი რე ბუ ლია.

და დე ბი თი ტენ დენ ცია აღ ინ იშ ნა ტრან ზი ტუ ლი 
ტვირ თის მო ცუ ლო ბის კუთხით და 2019 წელს ბო-
ლო 5 წლის მან ძილ ზე მაქ სი მა ლუ რი ოდ ენ ობა ( 4,7 
მი ლი არ დი ტო ნა) და ფიქ სირ და 

პან დე მი ის პე რი ოდ შიც, სა ქარ თვე ლოს სატ რან-
ზი ტო დე რეფ ნე ბით, ტრან ზი ტად სა ავ ტო მო ბი ლო 
ტრან სპორ ტის მოძ რა ობა, არ შემ ცი რე ბუ ლა, ამ ის 
დას ტუ რი კი შემ დე გი ციფ რე ბია - 2020 წელს, იან-
ვარ-ივ ნი სის თვე ებ ის მი ხედ ვით, გზათ სარ გებ ლო-
ბის გა და სა ხა დით ბი უჯ ეტ ში აკ უმ ულ ირ ებ ული 
შე მო სა ვა ლი შემ დეგ ნა ირ ად გა მო იყ ურ ება:

2020 წლის იან ვარ - ივ ნის ში, სატ რან ზი ტო რე-
ჟი მით სა ქარ თვე ლო ზე გაიარა 138 000 ერ თე ულ მა 
სატ ვირ თო ავ ტო მო ბილ მა. მათ შო რის: იან ვა რი - 26 
500 ერ თე ული; თე ბერ ვა ლი - 18 000 ერ თე ული; მარ-
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ტი - 24 500 ერ თე ული; აპ რი ლი - 20 000 ერ თე ული; 
მა ისი - 20 500 ერ თე ული; ივ ნი სი - 29 500 ერ თე ული

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა ქარ თვე ლო ში ფა სი ანი 
გზე ბის გან საზღვრე ბა და ოდ ენ ობა სა კა ნონ მდებ-
ლო დო ნე ზე არ არ სე ბობს. ტრან ზი ტის რე ჟიმ ში 
მოძ რა ვი, რო გორც ქარ თუ ლი, ისე უცხო ური სატ-
ვირ თო ავ ტო მო ბი ლე ბი იხ დი ან “გზით სარ გებ ლო-
ბის სა ფა სურს” , რო მე ლიც 200 ლარს შე ად გენს. 
(რო მე ლიც არ ის 64 $-ის ექ ვი ვა ლენ ტი)

ევროკავშირისქვეყნებშიგზითსარგებლობის
საფასურის (ფასიანიგზები)ოდენობა,დივერსი
ფიცირებულიადადამოკიდებულია,სატრანსპორ
ტოსაშუალებისწონაზე,გზისკლასზე,საწვავის
სახეობაზე, ხმაურისდონეზედაფასიანიგზით
სარგებლობისპერიოდზე.საქართველოშიასეთი
კლასიფიკაციაარარსებობსდაგადასახადიუნ
იფიცირებულია.

აუც ილ ებ ელია გა ნი საზღვროს ძი რი თა დი სატ-
რან ზი ტო დე რეფ ნე ბის მან ძი ლე ბი - სარ ფი - ლარ სი 
499 კმ; ფო თი - ლარ სი 450 კმ; სარ ფი - სა დახ ლო - 
433 კმ; ფო თი - სა დახ ლო 404 კმ; სარ ფი - წე თე ლი 
ხი დი 436 კმ; ფო თი - წი თე ლი ხი დი 387 კმ. სატ რან-
ზი ტო დე რეფ ნე ბის მან ძი ლე ბის გა შუ ალ ედ ებ ის-
ას- სა შუ ალო სატ რან ზი ტო მან ძი ლი შე ად გენს 435 
კმ-ს; თუ გზით სარ გებ ლო ბის სა ფა სუ რის თან ხას - 

64,3 $ (200 ლარს) გავ ყოფთ სა შუ ალო სატ რან ზი ტო 
მან ძილ ზე - 435 კმ-ზე, მი ვი ღებთ სატ ვირ თო ავ ტოტ-
რან სპორ ტის მი ერ, სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ის 
სატ რან ზი ტო დე რეფ ნის 1 კმ-ში გა დახ დილ თან ხას, 
რო მე ლიც შე ად გენს 0,46 ლარს, ანუ 15 ამ ერ იკ ულ 
ცენ ტს. ევ რო პულ სივ რცე ში, ან ალ ოგი ური გა და სა-
ხა დი ერთ კი ლო მეტ რზე შე ად გენს: ბე ლო რუს ში - 12 
აშშ ცენ ტს, პო ლო ნეთ ში - 9 აშშ ცენ ტს, სლო ვა კეთ ში 
21 აშშ ცენ ტს, უნ გრეთ ში 19 აშშ ცენ ტს, ავ სტრი აში 
- 30 აშშ ცენ ტს, გერ მა ნი აში - 15 აშშ ცენ ტს.

სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე ტრან ზი ტად მოძ-
რა ვი სატ ვირ თო ტრან სპორ ტი სათ ვის და წე სე ბუ ლი 
გზით სარ გებ ლო ბის 200 ლა რი ანი გა და სა ხა დი, 
(რო მე ლიც არ ის 64 $-ის ექ ვი ვა ლენ ტი) ევ რო პულ 
ქვეყ ნებ თან მი მარ თე ბა ში, არ ის მო უქ ნე ლი, რად გა-
ნაც არ ით ვა ლის წი ნებს, ავ ტო მან ქა ნის ეკ ოლ ოგი ურ 
(ევ რო 5, 6) მდგო მა რე ბას; არ არ ის დი ვერ სი ფი ცი-
რე ბუ ლი, წო ნის ნორ მის და გზის გა ტე გო რი ის მი-
ხედ ვით, რაც რიგ გა დამ ზი და ვებს არ ას ამ რთლი ან 
მდგო მა რე ობ აში აყ ენ ებს; პრობ ლე მის და რე გუ ლი-
რე ბის თვალ საზ რი სით, მი ზან შე წო ნი ლია, გა და სა ხა-
დის და წე სე ბა გავ ლი ლი მან ძი ლის, წო ნის და გზის 
კა ტე გო რი ის მი ხედ ვით

2012 წლი დან გზით სარ გებ ლო ბის გა და სა ხა-
დის აკ უმ ლი რე ბით ბი უჯ ეტ ში შე ტა ნი ლი თან ხა, 

ცხრილი 2. 
სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით გადაზიდული ტვირთების

რაოდენობა (ათასი ტონა)

რეჟიმი 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/6 2020/6
საქართველოს  

ექსპორტი 692.0 910.6 968.9 1,430.8 1,253.7 1,513.0 723.9 619.5

ზრდა წინა წელთან
შედარებით - 31.6% 6.4% 47.7% -12.4% 20.7% - -14.4%

საქართველოს  იმპორტი 2,975.8 2,952.1 3,299.0 3,705.0 3,894.7 4,376.6 1,871.7 1,972.9

ზრდა წინა წელთან
შედარებით - -0.8% 11.8% 12.3% 5.1% 12.4% - 5.4%

საქართველოს
ტრანზიტი 2,638.3 2,708.4 2,886.1 3,628.5 3,992.5 4,783.2 2,209.5 2,509.2

ზრდა წინა წელთან
შედარებით - 2.7% 6.6% 25.7% 10.0% 19.8% - 13.6%

სულ 6,306.1 6,571.1 7,154.0 8,764.3 9,141.0 10,672.7 4,805.1 5,101.6

ზრდა წინა წელთან
შედარებით - 4.2% 8.9% 22.5% 4.3% 16.8% - 6.2%

წყარო:საქართველოსრეგიონულიგანვითარებისადაინფრასტრუქტურისსამინისტრო
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პერ მა ნენ ტუ ლად იზ რდე ბა და წლე ბის მი ხედ ვით 
შე ად გენ და: 

2012 წე ლი - $ 6,4 მლნ , 2013 წე ლი - $ 6,6 მლნ; 
2014 წე ლი - $ 6,8 მლნ; 2015 წე ლი - $ 15,2 მლნ; 2016 
წე ლი - $ 8,5 $ მლნ; 2017 წე ლი - $ 10,3 მლნ; 2018 წე-
ლი - $ 12,6 მლნ; 2019 წე ლი - $ 19,2 მლნ; 2020 წე ლი 
(8 თვე) - $ 12.3 მლნ. 

სა ქარ თვე ლოს გზებ ზე წე ლი წად ში ტრან ზი ტით 
მოძ რა ვი სატ ვირ თო ავ ტო მო ბი ლე ბის რა ოდ ენ ობა 
100 000 ერ თე ულ იდ ან 240 000 ერ თე ულ ამ დე მერ-
ყე ობს.

სა ქარ თვე ლოს გავ ლით ტრან ზი ტად გა და ზი დუ-
ლი ტვირ თის მო ცუ ლო ბა წე ლი წად ში სა შუ ლა ოდ 
და ახ ლო ებ ით 2 მლნ-დან 5 მლნ. ტო ნის ფარ გლებ ში 
მერ ყე ობს.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ჩვენს მე ზობ ლად არ სე ბუ-
ლი (ჩრდი ლო ეთ ის და სამ ხრე თის) სატ რან სპორ ტო 
დე რეფ ნე ბით ინ ტენ სი ურ ად ხდე ბა ტვირ თე ბის მო-
ზიდ ვა და მიმ დი ნა რე ობს ახ ალი რე ალ ობ ის შე სა ბა-
მი სი გა და მა წი ლე ბის პრო ცე სი, იზ რდე ბა რო გორც 
სა წარ მოო სიმ ძლავ რე ები ას ევე გა და მუ შა ვე ბუ ლი 
ტვირ თე ბის ნო მენ კლა ტუ რა. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე 
აუც ილ ებ ელია რე გი ონ ის მსხვილ მო თა მა შე ებს, 
შევ თა ვა ზოთ ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ით და სიმ
ძლავ რე ებ ით აღ ჭურ ვი ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და 
გა ვაძ ლი ერ ოთ სატ რან სპორ ტო სის ტე მის მუდ მი ვი 
გან ვი თა რე ბით ქვეყ ნის თვის პრი ორ ოტ ეტ ულ ად 
აღი არ ებ ული სატ რან სპორ ტო დე რეფ ნის გამ ტა
რუ ნა რი ან ობა 

ტვირ თნა კა დე ბის კლე ბა ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი 
პრო ექ ტე ბის (მათ შო რის ან აკ ლი ის პორ ტის პრო-
ექ ტის) გა ნუ ხორ ცი ელ ებ ლო ბის გარ და მრა ვალ 
ფაქ ტორ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი. მათ შო რის, ერთ 
ერ თი მათ გა ნია პორ ტებ ში კლი ენ ტებ ში მომ სა ხუ
რე ობ ის და ბა ლი დო ნე და ვა გო ნე ბის დე ფი ცი ტი 
სა ქარ თვე ლოს რკი ნიგ ზა ზე

აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის ერთ-ერ-
თი გზაა სა ქარ თვე ლო ზე გა მა ვა ლი სატ რან ზი ტო 
დე რეფ ნის გა ციფ როვ ნე ბა, რის თვი საც სა ჭი როა 
სატ რან ზი ტო დე რე ფან ში ლო გის ტი კის ციფ რუ ლი 
პლატ ფორ მის ფორ მი რე ბა. ამ ით გა იზ რდე ბა ქვე-
ყა ნა ში სატ ვირ თო გა და ზიდ ვე ბის ეფ ექ ტუ რო ბა 
და უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა მი სი მდგრა დო ბა..

სა ქარ თვე ლოს სატ რან ზი ტო დე რეფ ნის მიმ ზიდ
ვე ლო ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელია კონ კუ რენ ტუ ლი 
სა ნავ სად გუ რო მომ სა ხუ რე ბის ტა რი ფე ბის მოქ-
მე დე ბა 

სა ქარ თვე ლოს საზღვაო ნავ სად გუ რე ბი ხა სი ათ-
დე ბა ტა რი ფე ბის მზარ დი მაჩ ვე ნებ ლე ბით, კერ ძო 

ოპ ერ ატ ორ ებს შო რის შეზღუ დუ ლი კონ კუ რენ ცი ის 
გა მო, მი უხ ედ ავ ად ბო ლო დროს ტვირ თის გა და მუ-
შა ვე ბის გაზ რდი ლი სიმ ძლავ რე ებ ისა. ქარ თუ ლი 
ნავ სად გუ რე ბი გა მო ირ ჩე ვი ან სიძ ვი რით გე მე ბის 
მომ სა ხუ რე ობ ის ხარ ჯე ბის მი ხედ ვით შა ვი და მარ-
მა რი ლოს ზღვე ბის აუზ ში არ სე ბულ ნავ სად გუ რებ-
თან შე და რე ბით.

მა ღა ლი ტა რი ფე ბი, სა ვაჭ რო დის ბა ლან სი და 
ნავ მი სად გო მებ ზე ლო დი ნის ხან გრძლი ვი დრო 
წარ მო ად გენს ნავ სად გუ რებ ში და მა ტე ბი თი ტვირ
თნა კა დე ბის მო ზიდ ვის ხე ლის შემ შლელ ფაქ ტორს

სა ქარ თვე ლოს სატ რან ზი ტო დე რეფ ნის ფუნ
ქცი ონ ირ ებ ის ერთერთ ბა რი ერს წარ მო ად გენს 
ცალ მხრი ვი სა ტა რი ფო შე ღა ვა თე ბი:

კას პი ის ზღვის რე გი ონ ის ქვეყ ნე ბი დან (ყა ზა-
ხე თი, თურ ქმე ნე თი, აზ ერ ბა იჯ ანი) სა ქარ თვე ლოს 
მი მარ თუ ლე ბით, რო გორც წე სი, ტვირ თნა კა დე ბის 
მო ზიდ ვის მიზ ნით, მოქ მე დებს სპე ცი ალ ური შე-
ღა ვა თე ბი, გა და ზიდ ვის სა ტა რი ფო პო ლი ტი კი დან 
გა მომ დი ნა რე.

ამ ავე დროს, არ არ ის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შე ღა-
ვა თე ბი, ტვირ თე ბის და სავ ლე თი დან აღ მო სავ ლე-
თის კენ, შა ვი ზღვის პორ ტე ბის ტერ მი ნა ლე ბი დან, 
სა ქარ თვე ლო სა და აზ ერ ბა იჯ ან ის რკი ნიგ ზე ბის 
გავ ლით კას პი ის ზღვის აუზ ის ქვეყ ნე ბის მი მარ თუ-
ლე ბით გა და ზიდ ვის წა ხა ლი სე ბი სათ ვის. გარ კვე ულ 
ტვირ თებ სა და მი მარ თუ ლე ბა ზე, და სავ ლე თი დან 
აღ მო სავ ლე თი სა კენ გა და ზიდ ვის ღი რე ბუ ლე ბა 2–3 
ჯერ უფ რო მა ღა ლია, ვიდ რე იმ ავე ნო მენ კლა ტუ რის 
ტვირ თის გა და ზიდ ვა აღ მო სავ ლე თი დან და სავ-
ლე თის მი მარ თუ ლე ბით. შე სა ბა მი სად, რთუ ლია 
რე ვერ სუ ლი ტვირ თე ბის პოვ ნა, გა და ზიდ ვის ეფ-
ექ ტი ან ობ ის გა საზ რდე ლად, რად გან არ არ სე ბობს 
შე სა ბა მი სი, მოქ მე დი მე ქა ნიზ მე ბი, ტვირ თნა კა დე-
ბის მო სა ზი დად.

ას ევე, სა ინ ტე რე სოა, თუ რა ტომ არ ჩე ვენ სა-
ვაჭ რო კომ პა ნი ები ტვირ თე ბის მი წო დე ბას შა ვი 
ზღვი დან კას პი ის ზღვის აუზ ის ქვეყ ნებ ში ვოლ-
გა-დო ნის არ ხის გა მო ყე ნე ბით, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 
რომ სა ქონ ლის მი წო დე ბა უფ რო სწრა ფად და იაფ ად 
უნ და იყ ოს შე საძ ლე ბე ლი შა ვი ზღვი დან ცენ ტრა-
ლუ რი აზი ის ქვეყ ნებ ში, ავ ღა ნეთ სა და ჩი ნეთ ში, 
სა ქარ თვე ლო სა და აზ ერ ბა იჯ ან ის ტერ მი ნა ლე ბი სა 
და რკი ნიგ ზის გად მო ყე ნე ბით?

პა სუ ხი ამ კითხვა ზე ას ეთია: რად გან არ არ
სე ბობს შე სა ბა მი სი სა ტა რი ფო შე ღა ვა თე ბი და, 
ზო გა დად, არ არ სე ბობს ერ თი ანი პო ლი ტი კა ტვირ
თნა კა დე ბის და სავ ლე თი დან აღ მო სავ ლე თის მი მარ
თუ ლე ბით მო სა ზი დად.
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გა და ზიდ ვის ცალ მხრი ვი სა ტა რი ფო შე ღა ვა თე-
ბის პრობ ლე მის გა დაწყვე ტა ორ მხრი ვი სა ტა რი ფო 
პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა შია. ეფ ექ ტი ან ობ ის გაზ-
რდი სათ ვის, დე რე ფანს ეს აჭ ირო ება გა და ზიდ ვის 
ორ მხრი ვი სა ტა რი ფო შე ღა ვა თე ბის და წე სე ბა. ეფ-
ექ ტი ანი სატ რან სპორ ტო სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბას 
ტვირ თნა კა დის ორ მხრი ვი მოძ რა ობა ეს აჭ ირო ება. 
იმ ის თვის, რომ მო ვი ზი დოთ და მა ტე ბი თი მო ცუ ლო
ბე ბი და გა იზ არ დოს სატ რან სპორ ტო დე რეფ ნე ბის 
(ტრან სკას პი ური სა ერ თა შო რი სო სატ რან სპორ ტო 
მარ შრუ ტი სა და ლა პის ლა ზუ ლის) მიმ ზიდ ვე ლო ბა, 
აუც ილ ებ ელია, შე იქ მნას ერ თი ანი სა ტა რი ფო პო
ლი ტი კა ორ ივე მი მარ თუ ლე ბით და და იგ ეგ მოს შე
სა ბა მი სი მარ კე ტინ გუ ლი სა კო მუ ნი კა ციო კამ პა ნია.

ევ რა ზი ის ალ ტერ ნა ტი ული 
დე რეფ ნე ბის გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლოს

სატ რან ზი ტო პო ტენ ცი ალ ზე
სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე გა მა ვა ლი შუა 

დე რე ფა ნი (Middle Corridor), რო მე ლიც მო იც ავს 
ცენ ტრა ლუ რი აზია-კავ კა სი ის სატ რან სპორ ტო 
დე რეფ ნებს, წარ მო ად გენს ევ რო პა-აზი ის სატ რან-
სპორ ტო მარ შრუ ტის ნა წილს.

გე ოგ რა ფი ულ ად შუა დე რე ფა ნი (Middle Corri
dor), რო მე ლიც მო იც ავს ცენ ტრა ლუ რი აზია-კავ კა-
სი ის სატ რან სპორ ტო დე რეფ ნებს, წარ მო ად გენს ევ-
რო პა-აზი ის სატ რან სპორ ტო მარ შრუ ტის ნა წილს. 
2017 წლის მო ნა ცე მე ბით, ევ რო პა სა და აზი ას შო რის 
გა და ზი დუ ლი კონ ტე ინ ერ ებ ის (TEU) მო ცუ ლო ბა 
და ახ ლო ებ ით 22 მი ლი ონს შე ად გენს. აქ ედ ან 15 მი-
ლი ონი TEU ჩი ნე თი დან ევ რო პის მი მარ თუ ლე ბით 
გა და იზ იდ ება და 7 მი ლი ონი – ევ რო პი დან ჩი ნე თის-
კენ. აღ ნიშ ნუ ლი ტვირ თის მო ცუ ლო ბის (ტო ნებ ში) 
97 პრო ცენ ტი და ამ ტვირ თე ბის ღი რე ბუ ლე ბის 
70 პრო ცენ ტი გა და იზ იდ ება საზღვაო ტრან სპორ-
ტის მეშ ვე ობ ით. ავი ატ რან სპორ ტით გა და იზ იდ ება 
ტვირ თე ბის მო ცუ ლო ბის მხო ლოდ 2 პრო ცენ ტი, 
რაც გა და ზი დუ ლი ტვირ თის ღი რე ბუ ლე ბის 28 პრო-
ცენ ტს შე ად გენს.

სარ კი ნიგ ზო ტრან სპორ ტის წი ლი აღ ნიშ ნულ 
სატ რან სპორ ტო დე რე ფან ში გა და ზი დუ ლი მო ცუ-
ლო ბის მხო ლოდ 1 პრო ცენ ტს შე ად გენს, ხო ლო მი-
სი წი ლი გა და ზი დუ ლი ტვირ თის ღი რე ბუ ლე ბი დან 
მხო ლოდ 2 პრო ცენ ტია. აღ ნიშ ნუ ლი სარ კი ნიგ ზო 
გა და ზიდ ვა ხდე ბა ევ რა ზი ული ეკ ონ ომ იკ ური 
კო რი დო რის (EAEC) გავ ლით, სა იდ ან აც და ახ ლო-
ებ ით 70 პრო ცენ ტი პირ და პირ ჩი ნე თი-რუ სე თის 
კო რი დო რით გა და იზ იდ ება, ხო ლო 30 პრო ცენ ტი 
ჩი ნე თი-ყა ზა ხე თი-რუ სე თის გავ ლით. ჯერ ჯე რო-

ბით შუა დე რეფ ნის გავ ლით ტვირ თე ბის მხო ლოდ 
უმ ნიშ ვნე ლო რა ოდ ენ ობა მოძ რა ობს.

აზია-ევ რო პის სარ კი ნიგ ზო გა და ზიდ ვე ბის კონ-
კუ რენ ტუ ლი უპ ირ ატ ეს ობა გა და ზიდ ვის სის წრა-
ფე ში მდგო მა რე ობს. მა შინ რო ცა საზღვაო გა და-
ზიდ ვას ჩი ნე თის პორ ტე ბი დან ევ რო პამ დე 35 დღე 
სჭირ დე ბა, სარ კი ნიგ ზო ტრან სპორ ტის გა და ზიდ ვის 
დრო მხო ლოდ 14 დღეს შე ად გენს. სა მა გი ერ ოდ, 
სარ კი ნიგ ზო გა და ზიდ ვის ღი რე ბუ ლე ბა და ახ ლო-
ებ ით სამ ჯერ მე ტია, ვიდ რე საზღვაო გა და ზიდ ვის

აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რი მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას 
იქ ონი ებს სა მო მავ ლოდ სატ რან სპორ ტო სა ხე ობ ებ-
ისა და მარ შრუ ტე ბის შერ ჩე ვა ში და დი დი ალ ბა თო-
ბით მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის სა ქონ ლის თვის სწრა ფი 
და უს აფ რთხო მარ შრუ ტე ბის გა და ზიდ ვე ბის წი ლი 
გა იზ რდე ბა. 

შუა დე რეფ ნის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ძი რი
თად ხე ლის შემ შლელ პი რო ბას მი სი სიძ ვი რე და 
არ ას ან დო ობა წარ მო ად გენს. მა გა ლი თად სა კონ-
ტე ინ ერო სარ კი ნიგ ზო გა და ზიდ ვებ ში შუა აზი იდ ან 
ევ რო პის მი მარ თუ ლე ბით შუა დე რე ფა ნი და ახ ლო-
ებ ით 22 პრო ცენ ტით ძვი რია და 50 პრო ცენ ტით 
ხან გრძლი ვი, ვიდ რე EAEC-ის მარ შრუ ტი.

შუა დე რეფ ნის უმ თავ რეს გა მოწ ვე ვას კას პი ის 
ზღვა ზე სა ბორ ნე მომ სა ხუ რე ბის სიძ ვი რე, ას ევე სა-
ქარ თვე ლოს შა ვი ზღვის პორ ტე ბის და ბა ლე ფექ ტი-
ან ობა და არ ას ან დო ობა წარ მო ად გენს. მა გა ლი თად, 
ბო ლო წლებ ში უამ ინ დო ბის გა მო სა ქარ თვე ლოს 
პორ ტე ბი წე ლი წად ში სა შუ ალ ოდ 2 დან 3 თვის 
გან მავ ლო ბა ში არ ფუნ ქცი ონ ირ ებ დნენ, რა მაც დე-
რეფ ნის სა იმ ედო ობ აზე ნე გა ტი ური გავ ლე ნა იქ ონია 
და გარ კვე ულ წი ლად ხე ლი შე უწყო ტვირ თის გა და-
მი სა მარ თე ბას სხვა სატ რან სპორ ტო დე რეფ ნებ ში.

შუა დე რეფ ნის სიძ ვი რე გა მოწ ვე ულია ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რუ ლი და საზღვრის კვე თის პრო ცე დუ-
რუ ლი ბა რი ერ ებ ით და დე რეფ ნის ოპ ერ ირ ებ ის 
და ბა ლე ფექ ტი ან ობ ით. არ ას ან დო ობ ის უმ თავ რეს 
პრობ ლე მას ტვირ თე ბის გა და ზიდ ვის რო გორც 
ფა სის, ას ევე დრო ის არ აპ როგ ნო ზი რე ბა დო ბა წარ-
მო ად გენს.

იმ ის ათ ვის, რომ შუა დე რე ფან მა გა ზარ დოს თა-
ვი სი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობა, პირ ველ რიგ ში სა ჭი-
როა დე რეფ ნის საზღვაო კავ ში რის გა უმ ჯო ბე სე ბა, 
რა შიც ან აკ ლი ის ღრმაწყლო ვა ნი პორ ტის მშე ნებ-
ლო ბამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი უნ და შე იტ ან ოს. 
სა პორ ტო ოპ ერ აცი ებ ის ეფ ექ ტი ან ობ ის ზრდის და 
მომ სა ხუ რე ბის ტა რი ფე ბის შემ ცი რე ბის გა რე შე შუა 
დე რე ფანს გა უჭ ირ დე ბა კონ კუ რენ ცია გა უწი ოს 
რო გორც ჩრდი ლო ეთ ის მარ შრუტს (EAEC), ას ევე 
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სამ ხრე თის მარ შრუტ საც აღ მო სავ ლეთ აზი იდ ან 
ცენ ტრა ლურ აზი ამ დე, ირ ან ის გავ ლით.

შა ვი ზღის პორ ტე ბის პა რა ლე ლუ რად სა ჭი როა 
შუა დე რეფ ნის შე მად გენ ლო ბა ში შე მა ვალ კას პი ის 
ზღვის პორ ტებ ში ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი ღო ნის-
ძი ებ ებ ის გან ხორ ცი ელ ება პორ ტე ბის გამ ტა რუ ნა-
რი ან ობ ისა და ეფ ექ ტი ან ობ ის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. 
ას ევე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია კას პი ის ზღვა ზე სა ბორ ნე 
და სა კონ ტე ინ ერო მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, 
რი სი მიღ წე ვა რო გორც ტა რი ფე ბის, ას ევე სატ რან-
ზი ტო დრო ის შემ ცი რე ბით იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი.

უფ რო სრულ ყო ფი ლი და შე მა ჯა მე ბე ლი ან-
ალ იზ ის ათ ვის სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა იმ არ სე ბუ ლი 
სა ერ თა შო რი სო სატ რან ზი ტო დე რეფ ნის მოკ ლე 

და ხა სი ათ ება და შე და რე ბა, რომ ლე ბი თაც თა ნა მედ-
რო ვე ეტ აპ ზე აზი ის წყნა რი ოკე ან ის სა ნა პი რო ზე 
გან ლა გე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი და სავ ლეთ ევ რო პის ატ-
ლან ტი კის ოკე ან ის პი რა გან ვი თა რე ბულ სა ხელ მწი-
ფო ებს უკ ავ შირ დე ბი ან 

1. ჩრდი ლო ეთ ის საზღვაო დე რე ფა ნი; 
2. სამ ხრე თის საზღვაო დე რე ფა ნი; 
3. ტრან სციმ ბი რუ ლი სარ კი ნიგ ზო სატ რან ზი ტო 

დე რე ფა ნი; 
4. სამ ხრე თის სახ მე ლე თო სატ რან სპორ ტო დე-

რე ფა ნი; 
5. აბ რე შუ მის გზის, ანუ TRACECA-ს მულ ტი მო და-

ლუ რი ანუ შე რე ული ტი პის სატ რან ზი ტო დე რე ფა ნი 
(იხ. ცხრილი 3).

 მარშრუტი უპირატესობები ნაკლოვანებები

ჩრდილოეთის 
საზღვაო 

დერეფანი

აზია-
ჩრდილოეთყინულოვანი 

ოკეანის აუზი-
ჩრდილოეთ ევროპა 

(სკანდინავიის 
ქვეყნები)

მოკლე მანძილი, მცირე 
დრო და გადატვირთვის 

პორტების სიმცირე

სეზონურობა, ტექნიკური 
ბარიერების მაღალი დონე, მაღალი 

ტარიფები და საოპერაციო 
პროცედურების სირთულე

სამხრეთის 
საზღვაო 

დერეფანი 

აზია-ხმელთაშუა ზღვის 
აუზი-ჩრდილოეთ 

ევროპა

უსაფრთხოება, დაბალი 
ტარიფები და დაფარვის 

მასშტაბები

შორი მანძილი, დიდი სატრანზიტო 
დრო და სეზონურობა 

ტრანსციმბირული 
სარკინიგზო 
სატრანზიტო 

დერეფანი

ევროპა -რუსეთი 
(განშტოებები: 

ყაზახეთი-ჩინეთი; 
მონღოლეთი -ჩინეთი; 

კორეა) - იაპონია 

სატრანზიტო დრო, არ 
გააჩნია სეზონურობა, 

ერთი სატრანზიტო 
ქვეყანა და ერთი 

საბაჟო პროცედურა

შორი მანძილი, კორუფციის მაღალი 
დონე , ტექნიკური შეუთავსებლობა  

და გადატვირთვის საოპერაციო 
სირთულე

სამხრეთის 
სახმელეთო 
დერეფანი

აღმოსავლეთ ევროპა 
- თურქეთი- ირანი 

(განშტოებები: 
შუა აზია- ჩინეთი; 

სამხრეთ აზია - 
სამხრეთაღმოსავლეთ 
აზია- სამხრეთ ჩინეთი) 

არ გააჩნია 
სეზონურობა

გაუმართავი სატრანზიტო 
ინფრასტრუქტურა; საზღვრის 

გადაკვეთის ინსტიტუციონალური 
გაუმართაობა; პოლიტიკური 

არასტაბილურობა; 
ტვირთის გადაზიდვის 

უსაფრთხოების დაცვის 
დაბალი დონე; ლოგისტიკური 

მომსახურეობის დაბალი დონე; 
არაპროგნოზირებადი და 

ცვალებადი ტარიფები; დაუხვეწავი 
საოპერაციო პროცედურები

აბრეშუმის გზის, 
ანუ TRACECAს 

მულტიმოდალური 
ანუ შერეული 

ტიპის 
სატრანზიტო 

დერეფანი

აღმოსავლეთ ევროპა- 
შავი ზღვა-სამხრეთ 

კავკასია-კასპიის ზღვა-
შუა აზია-ჩინეთი

უმოკლესი მანძილი,  
მცირე სატრანზიტო 

დრო 

მულტიმოდალური/ შერეული 
ტიპის გადაზიდვა; გადაზიდვის 

საოპერაციო სირთულე; გამჭოლი 
ტარიფების არარსებობა; 

შეთანხმებული საერთო საბაჟო 
პროცედურების არარსებობა; 

საერთო შეთანხმებული 
სატრანსპორტო/ საზღვრის 
გადაკვეთის რეგულაციების 

არარსებობა; ტექნიკურ- 
ლოგისტიკური მომსახურეობის 

დაბალი დონე

ცხრი ლი 3. სა ერ თა შო რი სო სატ რან ზი ტო დე რეფ ნე ბი (წყარო:ავტორი)
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სა ქარ თვე ლოს სატ რან ზი ტო დე რეფ ნის 
გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი.

და მა ტე ბი თი სატ რან სპორ ტო ნა კა დე ბის 
მო ზიდ ვი სათ ვის ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი 
პრო ექ ტე ბის (მათ შო რის ლო გის ტი კუ რი 

ცენ ტრის) მშე ნებ ლო ბის პერ სპექ ტი ვა
ქარ თულ ბა ზარ ზე სა ერ თა შო რი სო მიმ წო დებ-

ლე ბი სა და სა ცა ლო ვაჭ რო ბის კომ პა ნი ებ ის შე მოს-
ვლამ გა ზარ და მოთხოვ ნა ხა რის ხი ან ლო გის ტი კურ 
სერ ვი სებ ზე.

თუმ ცა უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ სა ქარ თვე ლო ში 
ლო გის ტი კუ რი მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი ჩა მორ ჩე ბა 
ლო გის ტი კას თან მჭიდ როდ და კავ ში რე ბულ ის ეთ 
სექ ტო რებს, რო გო რე ბი ცაა სა ცა ლო ვაჭ რო ბა და 
დის ტრი ბუ ცია. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, ქარ თუ ლი ლო-
გის ტი კის სექ ტო რის ძი რი თად საქ მი ან ობ ად რჩე ბა 
ტრა დი ცი ული, ე.წ. ,,მე ორე მხა რის ლო გის ტი კა“ 
(2PL), კერ ძოდ კი, ის ეთი სერ ვი სე ბი, რო გო რე ბი ცაა 
ტვირ თე ბის გა და ზიდ ვა და მარ ტი ვი სა საწყო ბო 
ოპ ერ აცი ები. 

სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი მწარ მო ებ ლე ბი სა და 
სა ცა ლო მო ვაჭ რე ებ ის უმ ეტ ეს ობა არ იყ ენ ებს მას-
შტაბ ზე და ფუძ ნე ბულ და სპე ცი ალ იზ ირ ებ ულ მომ-
სა ხუ რე ბას, რო მელ საც „მე სა მე მხა რის ლო გის ტი კა“ 
(3PL) უზ რუნ ველ ყოფს. 

3PL მე სა მე მხა რის ლო გის ტი კა არ ის მომ სა ხუ რე-
ბა, რო მე ლიც მო იც ავს სრულ ლო გის ტი კურ მომ სა-
ხუ რე ბას: გა და ზიდ ვა, და საწყო ბე ბა, გა დატ ვირ თვა, 
დო კუ მენ ტა ცი ის მომ ზა დე ბა და სხვა.

გა ნუ ვი თა რე ბე ლი ლო გის ტი კუ რი გა რე მომ სა-
ხუ რე ბის შეს ყიდ ვის ერთ-ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზია 
3PL მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლე ბის ნაკ ლე ბო ბა, 
ას ევე, კომ პა ნი ებ ში გა რე მომ სა ხუ რე ბის შეს ყიდ-
ვის პრო ექ ტე ბის მარ თვის შეზღუ დუ ლი ცოდ ნა და 
უნ არ-ჩვე ვე ბი.

სა ქარ თვე ლოს თვის, რო გორც რე გი ონ ალ ური 
ლო გის ტი კუ რი ჰა ბის თვის ერთ-ერთ ძი რი თად 
გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს ად გი ლობ რივ და რე გი-
ონ ალ ურ მი წო დე ბის ჯაჭ ვებ ში და მა ტე ბუ ლი ღი-
რე ბუ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბე ბის (VAS) ინ ტეგ რა ცია. 
და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბე ბის 
ინ ტეგ რა ცია სა ქარ თვე ლოს სა შუ ალ ებ ას მის ცემს 
ტრან ზი ტუ ლი გა და ზიდ ვე ბი დან უფ რო მე ტი ეკ ონ-
ომ იკ ური სარ გე ბე ლი მი იღ ოს.

ქარ თუ ლი კომ პა ნი ებ ის ლო გის ტი კუ რი ხარ ჯე ბი 
მთლი ანი ხარ ჯე ბის სა შუ ალ ოდ 15-20%-ს შე ად გენს, 
რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად აღ ემ ატ ება სა ერ თა შო რი სო 
პრაქ ტი კა ში არ სე ბულ ნიშ ნულს. მა გა ლი თად, ევ-
რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში სა მომ ხმა რებ ლო სა ქონ ლის 

წარ მო ებ ის სა შუ ალო ლო გის ტი კუ რი ხარ ჯე ბი მი-
ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის 5%-ს შე ად გენს, სა ავ ტო-
მო ბი ლო მრეწ ვე ლო ბა ში - 4%-ს, ხო ლო ელ ექ ტრო-
აპ არ ატ ურ ის წარ მო ებ აში - 6%-ს. 

გა და ზიდ ვე ბის და დის ტრი ბუ ცი ის გაზ რდილ 
ხარ ჯებს სა ქარ თვე ლო ში გა ნა პი რო ბებს კონ სო-
ლი და ცი ისა და დე კონ სო ლი და ცი ის ოპ ერ აცი ებ ის 
დე ფი ცი ტი, ლო გის ტი კუ რი აქ ტი ვე ბის და ბა ლი 
მწარ მო ებ ლო ბა და მოძ რა ვი შე მად გენ ლო ბე ბის 
არა ეფ ექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბა. მა ღა ლი ლო გის ტი კუ რი 
ხარ ჯე ბის კი დევ ერ თი მი ზე ზია მა ღა ლი სა საწყო ბო 
და ნა ხარ ჯე ბი, რაც მი წო დე ბის ჯაჭ ვის მარ თვის არ-
ად ამ აკ მა ყო ფი ლე ბე ლი პრაქ ტი კის შე დე გია.

ლო გის ტი კუ რი ცენ ტრის სა შუ ალ ებ ით შე საძ ლე-
ბე ლი გახ დე ბა სა ქარ თვე ლოს რო გორც სატ რან ზი-
ტო ქვეყ ნის რო ლის გაძ ლი ერ ება კავ კა სი ის რე გი ონ-
ში. მსგავ სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის არ სე ბო ბა ბიძ გს 
მის ცემს მსხვილ სა ერ თა შო რი სო ლო გის ტი კურ 
კომ პა ნი ებს, და იწყონ თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე-
ბით აქ ტი ური ოპ ერ ირ ება სა ქარ თვე ლო ში. აქ ამ დე 
არ სე ბობ და მრა ვა ლი პრო ექ ტის დაწყე ბის მცდე-
ლო ბა, რაც მიზ ნად ის ახ ავ და ლო გის ტი კუ რი ცენ-
ტრე ბის ინ ტეგ რი რე ბას მშრა ლი პორ ტის ფუნ ქცი ით 
თბი ლი სის რე გი ონ ში. თუ კონ ტე ინ ერ ის და ტო ვე ბა 
კო ორ დი ნი რე ბუ ლია საზღვაო კომ პა ნი ებ თან (ან 
იმ არ თე ბა მა თი სა ხე ლით), თა ვი დან იქ ნე ბა აც ილ-
ებ ული კონ ტე ინ ერ ის ცა რი ელ მდგო მა რე ობ აში 
დაბ რუ ნე ბა. ამ ით შე საძ ლე ბე ლია სა ერ თა შო რი სო 
გა და ზიდ ვის ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა და ტვირ თის 
დაჯ გუ ფე ბის გა მო ყე ნე ბის ზრდა და სავ ლეთ სა-
ქარ თვე ლო დან, სომ ხე თი დან და აზ ერ ბა იჯ ან იდ ან. 
ამ ნა კა დე ბის მო ზიდ ვის პო ტენ ცი ალი შე იძ ლე ბა 
გაძ ლი ერ დეს, თუ ლო გის ტი კუ რი ცენ ტრი ინ ტეგ-
რი რე ბუ ლი იქ ნე ბა აერ ოპ ორ ტთან წვდო მით. ას ეთ 
პრო ექ ტებს უნ და მი ენ იჭ ოთ შე უზღუ და ვი წვდო-
მა სა ბა ზი სო ინ ფრას ტრუქ ტუ რას თან, თუ ის ინი 
შე სა ბა მი სო ბა ში იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლო ში მოქ მედ 
წე სებ თან.

სა ქარ თვე ლო ში ლო გის ტი კუ რი ცენ ტრე ბის 
მშე ნებ ლო ბით და გან ვი თა რე ბით ხე ლი შე ეწყო ბა 
ლო გის ტი კუ რი მომ სა ხუ რე ბის, მათ შო რის და მა-
ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბას, 
გაზ რდის ქვეყ ნის სატ რან ზი ტო და ლო გის ტი კურ 
პო ტენ ცი ალს, ას ევე წა ახ ალ ის ებს ექ სპორ ტს. გაჩ-
ნდე ბა ახ ალი სა მუ შაო ად გი ლე ბი და ქვე ყა ნა მი იღ-
ებს და მა ტე ბით პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებს. 

აღ მო სავ ლეთ-და სავ ლე თის ჩქა როს ნუ ლი ავ-
ტო მა გის ტრა ლის გან ხორ ცი ელ ებ ის ხელ შეწყო ბის 
პრო ექ ტის ერთ-ერ თი კომ პო ნენ ტი ით ვა ლის წი ნებს 
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სა ქარ თვე ლო ში ლო გის ტი კის დარ გის გან ვი თა-
რე ბას. ტექ ნი კურ-ეკ ონ ომ იკ ური და სა ბუ თე ბის 
დო კუ მენ ტის შე სა ბა მი სად შერ ჩე ულ იყო ორი 
ლო კა ცია - ერ თი აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში, 
სო ფელ კუ მის თან და მე ორე და სავ ლეთ ში, ქუ თა-
ის ის აერ ოპ ორ ტის მიმ დე ბა რედ. ას ევე მომ ზად და 
თი თოეული ლო გის ტი კის ცენ ტრის კონ ცეპ ტუ ალ-
ური დი ზა ინი, ბიზ ნეს მო დე ლი, გა კეთ და ბაზ რის 
ან ალ იზი, სო ცი ალ ური და გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის 
შე ფა სე ბა, ოპ ერ ირ ებ ის ოპ ტი მა ლუ რი მო დე ლი, გა-
ნი საზღვრა და საქ მე ბულ თა რა ოდ ენ ობა და სა ჭი რო 
კვა ლი ფი კა ცია.

მიმ დი ნა რე წლის აპ რილ ში და ან ონ სდა თბი-
ლის ში მშრა ლი პორ ტის, ანუ მშრა ლი ტვირ თის 
შე ნახ ვა ზე გათ ვლი ლი სა საწყო ბე/ლო გის ტი კუ რი 
ცენ ტრის ამ ოქ მე დე ბა 27 მი ლი ონი ანი სა ვა რა უდო 
ინ ვეს ტი ცი ით. პრო ექ ტის კონ ცეფ ცია მო იც ავს 
მშრა ლი პორ ტის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა-
რე ბას სა კონ ტე ინ ერო, სარ კი ნიგ ზო, სა ავ ტო მო ბი-
ლო და სა საწყო ბო მი მარ თუ ლე ბე ბით და პორ ტი 
მო ემ სა ხუ რე ბა რო გორც სა ქარ თვე ლოს, აგ რეთ ვე 
მთელ სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონს და გა და იქ ცე-
ვა რე გი ონ ის ლო გის ტი კურ ცენ ტრად. პრო ექ ტი 
ხელს შე უწყობს სა ქარ თვე ლო ში ლო გის ტი კუ რი 
მი მარ თუ ლე ბის გან ვი თა რე ბას, მი სი მეშ ვე ობ ით 
საგ რძნობ ლად გა ნიტ ვირ თე ბა ცენ ტრა ლუ რი ავ ტო-
მა გის ტრა ლი და შე იქ მნე ბა და მა ტე ბი თი სა მუ შაო 
ად გი ლე ბი.

სა ქარ თვე ლოს სატ რან ზი ტო ფუნ ქცი აზე 
ან აკ ლი ის პორ ტის მშე ნებ ლო ბის 

და დე ბი თად გა დაწყვე ტის 
მო სა ლოდ ნე ლი გავ ლე ნა

ძა ლი ან დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს, რომ სა ქარ-
თვე ლოს პორ ტებ ში შე მო ვი დეს დი დი ზო მის გე-
მე ბი. დღე ის ათ ვის ტვირ თის მი სა ღე ბად ფოთ ში ან 
ბა თუმ ში, პირ ველ რიგ ში ეს ტვირ თი უნ და იქ ნეს 
ჩა ტა ნი ლი სტამ ბულ ში, ჩა მო იტ ვირ თოს პრო დუქ-
ტი პა ტა რა გემ ზე და იმ პა ტა რა გე მით მი ტა ნი ლი 
იქ ნეს ფო თის ან ბა თუ მის პორ ტამ დე. ქარ თუ ლი 
პორ ტე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ათ ვის უაღ რე-
სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ქარ თვე ლო ში შე საძ ლე ბე ლი 
იქ ნე ბა და ახ ლო ბით ის ეთი დი დი ზო მის გე მე ბის 
შე მოს ვლა , რო გო რიც, მა გა ლი თად, უკ რა ინ აში 
შე დის. მა გა ლი თად, ჩი ნე თი დან მი მა ვა ლი დი დი 
გე მი პირ და პირ შე დის ოდ ეს ის პორ ტში, რი სი გან-
ხორ ცი ელ ებ აც დღე ის ათ ვის ქარ თულ პორ ტებ ში 
შე უძ ლე ბე ლია.

იმ ის გა მო, რომ სა ქარ თვე ლოს პორ ტებ ში დი დი 

გე მი ვერ შე მო დის,და მა ტე ბი თი გა დატ ვირ თვა სხვა 
ქვეყ ნის პორ ტებ ში და შემ დე გი ტრან სპორ ტი რე ბა 
ქარ თულ პორ ტე ბამ დე და მა ტე ბი თი ხარ ჯია და შე-
სა ბა მი სად, გა და ზიდ ვის ღი რე ბუ ლე ბა ფო თამ დე ან 
ბა თუ მამ დე ძვირ დე ბა”.

თუ სა ქარ თვე ლოს პორ ტე ბი დი დი ზო მის გე მე-
ბის მი ღე ბას შეძ ლებს, ეს გა და ზიდ ვის პრო ცე დუ-
რა საც გა ამ არ ტი ვებს და ხარ ჯებ საც შე ამ ცი რებს.

თუ კი სა მო მავ ლოდ აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა მოგ-
ვარ დე ბა, სა ქარ თვე ლოს, რო გორც ტრან ზი ტუ ლი 
რე გი ონ ის, პო ტენ ცი ალი გა იზ რდე ბა. ქარ თულ გა-
დამ ზი დავ კომ პა ნი ებს კი მე ტი დატ ვირ თვით მო უწ-
ევთ მუ შა ობა, რაც მათ კი დევ უფ რო მეტ ფი ნან სურ 
სარ გე ბელს მო უტ ანს.

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის სა-
შუ ალ ებ ას სხვა მნიშ ვნე ლო ვან სტრა ტე გი ულ სარ-
გე ბელ თან ერ თად წარ მო ად გენს სა წარ თვე ლო ში ან-
აკ ლი ის ღრმაწყლო ვა ნი ნავ სად გუ რის მშე ნებ ლო ბა.

ან აკ ლი ის ნავ სად გუ რის მშე ნებ ლო ბა შექ მნის 
ხელ საყ რელ პი რო ბებს მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი აზე 
ლო გის ტი კუ რი ცენ ტრე ბი სა და ინ დუს ტრი ული 
ზო ნის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. ახ ალი პორ ტის მშე ნებ-
ლო ბა და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბის 
გან ვი თა რე ბის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა, რაც დი დად 
გაზ რდის ტვირ თბრუნ ვას სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო-
რი აზე. რაც ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია, პრო ექ ტს ექ-
ნე ბა დი დი პო ზი ტი ური სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური 
გავ ლე ნა და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში, რამ დე ნა დაც 
შე იქ მნე ბა ათ ას ობ ით ახ ალი სა მუ შაო ად გი ლი.

 ან აკ ლი ის ნავ სად გურს ექ ნე ბა შემ დე გი უპ ირ-
ატ ეს ობ ები: 

1. სტრა ტე გი ული მდე ბა რე ობა; 
2. შე საძ ლებ ლო ბა მი იღ ოს დი დი ზო მის გე მე ბი 

(მათ შო რის პა ნა მაქ სი); 
3. მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა „ერ თი გა ჩე რე ბის“ 

პრინ ცი პით; 
4. სწრა ფი და მარ ტი ვი პრო ცე დუ რე ბი; 
5. წლის ნე ბის მი ერ პე რი ოდ ში უს აფ რთხო ნა ოს-

ნო ბის შე საძ ლებ ლო ბა
პრო ექ ტის ჯა მუ რი ღი რე ბუ ლე ბა შე ად გენს 

2,5 მი ლი არდ დო ლარს, სა ხელ მწი ფო ინ ვეს ტორს 
გრძელ ვა დი ანი იჯ არ ით გა დას ცემს 1000 ჰექ ტარ 
მი წის ნაკ ვეთს და უზ რუნ ველ ყოფს პორ ტთან და-
მა კავ ში რე ბე ლი გზი სა და რკი ნიგ ზის მშე ნებ ლო ბას 

ნავ სად გუ რის წლი ური გამ ტა რუ ნა რი ან ობა სა-
ბო ლოო ჯამ ში მი აღ წევს 100 მი ლი ონ ტო ნა ტვირ თს. 
სა ხელ მწი ფო ას ევე უზ რუნ ველ ყოფს თა ვი სუ ფა ლი 
ინ დუს ტრი ული ზო ნის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბას პორ-
ტის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ის თვის. 
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პორ ტის სიღ რმე 20,5 მეტ რი იქ ნე ბა(ბა თუმ ში – 
14 მეტ რი, ფოთ ში – 8,5 მეტ რი), რაც სა შუ ალ ებ ას 
მის ცემს მას, მი იღ ოს 10,000 კონ ტე ინ ერი ანი (TEU) 
პა ნა მაქ სის (4000-7000 TEU) და „პოსტ პა ნა მაქ სის“ 
(7000-13000 TEU) ტი პის გე მე ბი

ან აკ ლი ის პორ ტი მო ემ სა ხუ რე ბა ბაზ რებს კავ კა-
სი ის რე გი ონ ში (სა ქარ თვე ლო, აზ ერ ბა იჯ ანი, სომ ხე-
თი), 17-მი ლი ონი ანი მომ ხმა რებ ლით, ცენ ტრა ლურ 
აზი აში (ყა ზა ხე თი, უზ ბე კე თი, თურ ქმე ნე თი, ყირ გი-
ზე თი და ტა ჯი კე თი) და ჩრდი ლო ეთ ირ ან ში, ჯამ ში 
147 მი ლი ონი ად ამი ან ით.

ბო ლო პე რი ოდ ში რო გორც ექ სპერ ტთა შო რის, 
ას ევე კერ ძო და სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რებ ში მიმ-
დი ნა რე ობს დის კუ სია, იმ ის თა ობ აზე, ეს აჭ ირო ება 
თუ არა სა ქარ თვე ლოს ორი „ღრმაწყლო ვა ნი“ ნავ-
სად გუ რი. აუც ილ ებ ელია მკა ფი ოდ გა ნი მარ ტოს 
რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია, ფოთ მა იტ ვირ თოს 
„ღრმაწყლო ვა ნი“ ნავ სად გუ რის ფუნ ქცია და რა 
ტექ ნი კურ პა რა მეტ რებს უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს 
ღრმაწყლო ვა ნი ნავ სად გუ რი.

ფო თის ნავ სად გუ რის შე სას ვლე ლი არ ხის სიღ-
რმე, რო მე ლიც ინ ტენ სი ური და სილ ვით ხა სი ათ დე-
ბა, შე ად გენს 13 მეტ რს, აღ ნიშ ნუ ლი სიღ რმის შე ნარ-
ჩუ ნე ბა - ფსკე რის გა საღ რმა ვე ბე ლი რე გუ ლა რუ ლი 
სა მუ შაოებით ნარ ჩუნ დე ბა. ამ ჟა მად, ნავ სად გუ რი 
იღ ებს მაქ სი მუმ 10.5 მ - მდე წყალ ში გის, 240 მ - მდე 
სიგ რძის 35 მ - მდე სი გა ნის გე მებს. შე და რე ბი სათ-
ვის ნო ვო რო სი ის კის და ოდ ეს ის ნავ სად გურ ში 10 
000 TEU ტე ვა დო ბის გე მე ბის პარ მეტ რე ბი მნიშ ვნე-
ლო ვა ნად აღ ემ ატ ება ფო თის არ სე ბულ პა რა მეტ-
რებს 12.7მ – 316მ – 45მ.

ფო თის ნავ სად გუ რის ჩრდი ლო ეთ ით გა ფარ თო-
ებ ის პი რო ბებ ში, ახ ალ აკ ვა ტო რი აში შე საძ ლე ბე ლი 
იქ ნე ბა მსხვილ ტო ნა ჟი ანი გე მე ბის მაქ სი მა ლუ რი 
საპ როგ ნო ზო 50 000 ტო ნა დედ ვე იტ ის მი ღე ბა, 
შე არ ებ ის ათ ვის ოდ ეს ის ღრმაწყლო ვან ნავ სად-
გურ მა 2018 წელს 117 000 ტო ნა დედ ვე ტის CASCO 
Shiping PANAMA კონ ტე ინ ერ მზი დი მი იღო. თუნ დაც 
გე მე ბის ამ მა ხა სი ათ ებ ლე ბით ფო თის ნავ სად გუ რი 
ვერ იქ ნე ბა „ღრმაწყლო ვა ნი“. გარ და ამ ისა ახ ალი 
ნავ სად გუ რის აკ ვა ტო რია რომ ლის ფარ თო ბი 17.5 
ჰექ ტა რია, 270 მეტ რზე გრძე ლი გე მის წრი ულ ად 
შე მობ რუ ნე ბა და უშ ვე ბე ლია.

რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია, ფო თის ნავ სად გუ რის 
ახ ალ აკ ვა ტო რი აში, დაღ რმა ვე ბი თი სა მუ შაოების 
გან ხორ ცი ელ ებ ის შე დე გად ნავ სად გუ რი გახ დეს 
„ღრმაწყლო ვა ნი“?

სა სურ ვე ლი სიღ რმე ებ ის მიღ წე ვა, რი თაც ფო თის 
ნავ სად გუ რი შეძ ლებს, „ღრმაწყლო ვა ნი“ ნავ სად გუ-

რე ბი სათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელი წყალ წყვის გე მე ბას 
მი ღე ბას, მუდ მი ვად მნიშ ვნე ლო ვან ფი ნან სურ და-
ნა ხარ ჯებ თან იქ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლი, გარ და ამ ისა 
სა თუოა რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა არ სე ბუ ლი 
ხე ლოვ ნუ რი ნა გე ბო ბე ბის ირ გვლივ დაღ რმა ვე ბა 
და ამ ნა გე ბო ბე ბის მდგრა დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა, 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია სირ თუ ლე ები - გე მე ბის მა-
ნევ რი რე ბი სას და სა ბუქ სი რე უზ რუნ ველ ყო ფი სას.

ფო თის ახ ალი ნავ სად გუ რი ში და აკ ვა ტო რი ის 
17.5 ჰექ ტარ ფარ თობს იკ ავ ებს, სა დაც ჭარ ბობს 4-6 
მეტ რის სიღ რმე ები, იმ ის ათ ვის, რომ არ და ირ ღვეს 
მო მიჯ ნა ვე ჰიდ რო ტექ ნი კუ რი ნა გე ბო ბე ბის სიმ ტკი-
ცე და მიღ წე ული იქ ნეს 13 მეტ რი ანი დაღ რმა ვე ბა, 
აუც ილ ებ ელია აკ ვა ტო რი ის და ახ ლო ებ ით 10 ჰექ-
ტარ ფარ თობ ზე დაღ რმა ვე ბი თი სა მუ შაოების გან-
ხორ ცი ელ ება. ბუ ნებ რი ვია, მაქ სი მუმ 13-მეტ რი ანი 
დაღ რმა ვე ბა ვერ ჩა ით ვლე ბა „ღრმაწყლო ვა ნი“ ნავ-
სად გუ რი სათ ვის მი სა ღებ კრი ტე რი უმ ად, რო დე საც 
ნო ვო რო სი ის კის და ოდ ეს ის ნავ სად გუ რებ ში 17 – 21 
მეტ რამ დე მერ ყე ობს დაღ რმა ვე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი.

ფო თის არ სე ბუ ლი ნავ სად გუ რის ინ ტენ სი ური 
და სილ ვის პი რო ბებ ში, იმ ის ათ ვის, რომ შე ნარ ჩუ-
ნე ბუ ლი იქ ნეს სა პას პორ ტე 13-მეტ რი ანი სიღ რმე, 
აუც ილ ებ ელია წე ლი წად ში სა შუ ალ ოდ 700 000 
მეტრ კუ ბი მი წის ამ ოხ აპ ვა (1 მეტრ კუ ბის ამ ოხ-
აპ ვის ღი რე ბუ ლე ბა 3 აშშ დო ლა რია). ინ ტენ სი ური 
და სილ ვის პი რო ბებ ში 13 მეტ რამ დე საპ რო ექ ტო 
ნიშ ნუ ლის მი საღ წე ვად, მხო ლოდ ნავ სად გუ რის 
სა კუთ რე ბა ში მყო ფი მი წა ხა პია „ნი კო ნი კო ლა ძის“ 
გარ და, აუც ილ ებ ელი იქ ნე ბა პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში 
და მა ტე ბი თი მი წა ხა პი ის და ქი რა ვე ბა, რაც მნიშ-
ვნე ლოვ ნად გაზ რდის ფი ნა სურ და ნა ხარ ჯებს. ამ 
პა რა მეტ რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მუდ მი ვად მზარ დი 
და ნა ხარ ჯე ბის პა რა ლე ლუ რად, წარ მო უდ გე ნე ლია 
ფო თის ნავ სად გუ რი აღ მოჩ ნდეს - „ღრმაწყლო ვა ნი“

გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან, რომ ფო თის ნავ სად გურ მა 
თა ვი სი ტექ ნი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბით, შე საძ ლოა ვერ 
შე ას რუ ლოს „ღრმაწყლო ვა ნის“ ფუნ ქცია, ან აკ ლი ის 
ნავ სად გურ თან მი მარ თე ბით რო მელ „ნი შა ში“ შე-
საძ ლოა და იმ კვიდ როს სა კუ თა რი ად გი ლი?

  აქ გა დამ წყვე ტია ქვეყ ნის სატ რან სპორ ტო პო-
ლი ტი კა, რო მე ლიც ამ ეტ აპ ზე სა ქარ თვე ლოს არ გა-
აჩ ნია. სატ რან სპორ ტო პო ლი ტი კის გან მსაზღვრელ 
დო კუ მენ ტში უნ და იქ ნეს გა წე რი ლი, ფო თის და 
ან აკ ლი ის ნავ სად გუ რე ბის რო ლი და ად გი ლი ტვირ-
თნა კა დე ბის გა და ნა წი ლე ბის ერ თი ან სქე მა ში, 
რო მე ლიც უპ ირ ველს ყოვ ლი სა მი მარ თუ ლი უნ და 
იქ ნეს, არ სე ბულ ნავ სად გუ რებს შო რის ტვირ თე ბის 
ოპ ტი მა ლურ გა და ნა წი ლე ბა ზე.
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პირ ველ რიგ ში - ფო თის ნავ სად გურ მა, სა სი კე-
თოდ უნ და გა მო იყ ენ ოს რუ სეთ - უკ რა ინ ას შო რის 
არ სე ბუ ლი და პი რის პი რე ბა. კერ ძოდ, რუ სეთ ზე გა-
მა ვა ლი ვოლ გა - დო ნის სამ დი ნა რო არ ხით მცუ რა ვი 
გე მე ბი სათ ვის რო მელ თა ტვირ თნა კა დი ევ რო პა ში, 
უკ რა ინ ის ნავ სად გრე ბი დან მი ემ არ თე ბო და, მო-
აწყოს „ზღვა - მდი ნა რე“ ბრტყელ დო ნი ანი გე მე ბის 
მი სა ღე ბად სა თა ნა დო ინ ფრას ტრუქ ტუ რა. ას ეთ 
ვი თა რე ბა ში, იმ ტვირ თნა კად მა , რო მელ მაც, ჩვე ნი 
დე რეფ ნით - ხმე ლე თით ვერ გაიარა, ირ იბ ად მა ინც 
ფო თის ნავ სად გურ ში აღ მოჩ ნდე ბა.

მე ორე - თუ ან აკ ლი ის ნავ სად გუ რი, ძი რი თა-
დად, აქ ცენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა ჩი ნე თის ნავ სად-
გუ რე ბი დან (შან ხაი, ლი უნ ან გა ნი და ა.შ.) 8 000 
- 10 000 TEU წყალ წყვის გე მე ბით პირ და პი რი 
მი მარ თუ ლე ბით - საზღვაო გა და ზიდ ვებ ზე, რად-
გა ნაც, ჩი ნე თი დან 3 000 - 4 000 TEU იანი გე მე ბის 
ევ რო პა ში გაგ ზავ ნა ეკ ონ ომ იკ ურ ად არ არ ენ ტა-
ბე ლუ რია, ფო თის ნავ სად გურ მა, გა ფარ თო ებ ის 
შე დე გად, საპ როგ ნო ზო ტექ ნი კუ რი პა რა მეტ რე-
ბის შე სა მა ბა მი სად, აუც ილ ებ ელია გა ზარ დოს 
კონ ტე ინ ერ მზი დე ბის დატ ვირ თვი ან ობა 1 500 TEU 
დან 3 000 – 4 000 TEU მდე, რი თაც შე საძ ლე ბე ლი 
იქ ნე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად შე ამ ცი როს ტა რი ფე ბი და 
გა ზარ დოს რენ ტა ბე ლო ბა. 

ას ევე, გვინ და მოკ ლე მო საზ რე ბა გა მოვ თქვათ 
პრო ექ ტის სა ხელ წო დე ბის შერ ჩე ვას თან და კავ ში-
რე ბით. მიგ ვაჩ ნია რომ აღ ნიშ ნუ ლი პორ ტი სათ ვის 
ძვე ლი „ლა ზი კის“ ნაც ვლად „ან აკ ლი ის“ სა ხელ წო-
დე ბის გა მო ყე ნე ბა პო ლი ტი კუ რად და სტრა ტე-
გი ული უს აფ რთხო ებ ის კუთხით უფ რო მი ზან შე-
წო ნი ლია, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ აფხა ზე თის და 
ე.წ სამ ხრეთ ოს ეთ ის ტე რი ტო რი აზე მცხოვ რე ბი 
მო სახ ლე ობ ის ნა წი ლის სე პა რა ტის ტუ ლი მიზ ნე ბი-
სათ ვის გა მო ყე ნე ბის მძი მე მა გა ლითს 

სა ქარ თვე ლოს სატ რან ზი ტო დე რეფ ნის პერ-
სპექ ტი ვებ ზე სა უბ რი სას აუც ილ ებ ელია აღ ინ იშ-
ნოს ან აკ ლი ის ღრმაწყლო ვა ნი პორ ტის პრო ექ ტის 
შე ფერ ხე ბის ერ თი და ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გვერ დი თი უარ ყო ფი თი ეფ ექ ტი:

საქართველოზეგამავალისატრანსპორტოდე
რეფნისსატრანზიტოფუნქციაშეიძლებამნიშვნე
ლოვნადშემცირდეს,ასევეშესაძლოამომიჯნავე
სატრანსპორტოდარგებმა,რეგიონშიდათმონ
სატრანზიტოდერეფნისათვისძირითადი,საყრდენ
სატრანსპორტორგოლებადგახდომისფუნქციადა
იგიმეზობელიქვეყნებისდაკონკურენტიდერეფ
ნებისნავსადგურებმაგადაინაწილონ.

დას კვნა
• სა ქარ თვე ლოს ხელ საყ რე ლი გე ოგ რა ფი ული 

მდე ბა რე ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე, აუც ილ ებ ელია 
ერ თი ანი სატ რან სპორ ტო სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე-
ბა და სატ რან ზი ტო პო ტენ ცი ალ ის მაქ სი მა ლუ რი 
გა მო ყე ნე ბა.

• თუ კავ კა სი ის სატ რან ზი ტო დე რე ფა ნი (CTC) 
გახ დე ბა 10 პრო ცენ ტით იაფი ტრან ზი ტის დრო 
შემ ცირ დე ბა ერ თი კვი რით და სა იმ ედო ობა გა იზ-
არ დე ბა კას პი ის ზღვის გა დაკ ვე თი სას, დე რე ფა ნი 
შე იძ ლე ბა გახ დეს გა ცი ლე ბით მიმ ზიდ ვე ლი და 
კონ კუ რენ ტუ ლი ალ ტერ ნა ტი ვა, რაც უზ რუნ ველ-
ყოფს გა ცი ლე ბით მეტ სატ რან ზი ტო გა და ზიდ ვას 
და ხელს შე უწყობს ექ სპორ ტი-იმ პორ ტის ხარ ჯე ბის 
შემ ცი რე ბას სა ქარ თვე ლო ში 

• სატ რან ზი ტო პო ტენ ცი ალ ის გან ვი თა რე ბის-
თვის. აუც ილ ებ ელია აღ მო სავ ლეთ-და სავ ლე თის 
ჩქა როს ნუ ლი მა გის ტრა ლის მშე ნებ ლო ბა - რე აბ ილ-
იტ აცი ის, რკი ნიგ ზის მო დერ ნი ზა ცი ისა და ან აკ ლი ის 
ღრმაწყლო ვა ნი პორ ტის პრო ექ ტე ბის დრო ული 
გან ხორ ცი ელ ება.

• აუც ილ ებ ელია რე გი ონ ის მსხვილ მო თა მა შე-
ებს, შევ თა ვა ზოთ ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ით და სიმ-
ძლავ რე ებ ით აღ ჭურ ვი ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და 
გა ვაძ ლი ერ ოთ სატ რან სპორ ტო სის ტე მის მუდ მი ვი 
გან ვი თა რე ბით ქვეყ ნის თვის პრი ორ იტ ეტ ულ ად 
აღი არ ებ ული სატ რან სპორ ტო დე რეფ ნის გამ ტა-
რუ ნა რი ან ობა 

• აუც ილ ებ ელია გაგ რძელ დეს ან აკ ლი ის 
საზღვაო ნავ სად გუ რის მშე ნებ ლო ბის პრო ექ ტი, 
რო მე ლიც მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას მო ახ დენს სა-
ქარ თვე ლოს სატ რან ზი ტო პო ტენ ცი ალ ის ამ აღ ლე-
ბა ზე, გაზ რდის სა ქარ თვე ლოს როლს რე გი ონ ში და 
აქ ცევს მას ლო გის ტი კურ ჰა ბად.

• სატ რან სპორ ტო სის ტე მე ბის სრულ ყო ფა სა-
ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი სატ რან-
სპორ ტო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის, მულ ტი მო და ლუ რი 
და ინ ტერ მო და ლუ რი გა და ზიდ ვე ბი სა და ლო გის-
ტი კუ რი ცენ ტრე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის 
გზით; 

•  აუც ილ ებ ელია გაგ რძელ დეს მუ შა ობა 
ტრანს-ევ რო პულ სატ რან სპორ ტო ქსელ ში (TEN-
T) სა ქარ თვე ლოს სატ რან სპორ ტო სის ტე მე ბის 
ინ ტეგ რა ცი აზე, აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის 
ქვეყ ნე ბის TEN-T-ის სა ინ ვეს ტი ციო გეგ მის შეს-
რუ ლე ბის გზით.

• ლო გის ტი კუ რი ცენ ტრის სა შუ ალ ებ ით შე-
საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა სა ქარ თვე ლოს რო გორც 
სატ რან ზი ტო ქვეყ ნის რო ლის გაძ ლი ერ ება კავ-
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კა სი ის რე გი ონ ში. მსგავ სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
არ სე ბო ბა ბიძ გს მის ცემს მსხვილ სა ერ თა შო რი სო 
ლო გის ტი კურ კომ პა ნი ებს, და იწყონ თა ნა მედ რო-
ვე სტან დარ ტე ბით აქ ტი ური ოპ ერ ირ ება სა ქარ-
თვე ლო ში.

• თბი ლის სა და ქუ თა ის ში თა ნა მედ რო ვე ლო გის-
ტი კუ რი ცენ ტრე ბის გან ვი თა რე ბა ხელს შე უწყობს 
ქვეყ ნის სატ რან ზი ტო და ლო გის ტი კუ რი პო ტენ ცი-
ალ ის გაზ რდას 

• ბა ქოთბი ლი სიყარ სის რკი ნიგ ზის პრო ექ ტის 
სრუ ლად ამ ოქ მე დე ბამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი უნ და 
შე ას რუ ლოს აზი ასა და ევ რო პას შო რის ტვირ თე ბის 
გა და ზიდ ვის თვის სა ჭი რო დრო ის შემ ცი რე ბა ში და 
შე სა ბა მი სად ქვეყ ნის გავ ლით და მა ტე ბი თი ტვირ-
თნა კა დე ბის მო ზიდ ვა ში.

• ბა ქოთბი ლი სიყარ სის რკი ნიგ ზის სარ კი ნიგ-
ზო ხა ზის გახ სნის პა რა ლე ლუ რად აუც ილ ებ ელია 
და მა ტე ბი თი ტვირ თე ბის მო ზიდ ვა. წი ნა აღ მდეგ 
შემ თხვე ვა ში შე საძ ლოა, გა იყ ოს სატ რან ზი ტო 
ტვირ თბრუნ ვა და ტვირ თე ბის გარ კვე ულ მა რა-
ოდ ენ ობ ამ გა და ინ აც ვლოს ახ ალ მი მარ თუ ლე ბა ზე, 
რაც ბუ ნებ რი ვად გა მო იწ ვევს ფო თი სა და ბა თუ მის 
ის ევე რო გორც ყუ ლე ვის პორ ტებ ში ტვირ თბრუნ-
ვის შემ ცი რე ბას.

• აუც ილ ებ ელია სატ რან ზი ტო დე რეფ ნის კონ-
კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ას ამ აღ ლებ ლად გაგ რძელ-
დეს სა ერ თა შო რი სო სატ რან სპორ ტო სის ტე მებ ში 
ინ ტეგ რა ცია და რე გი ონ ალ ური თა ნამ შრომ ლო ბის 
გაღ რმა ვე ბა. 

• სა ქარ თვე ლო ზე გა მა ვა ლი სატ რან ზი ტო დე-
რეფ ნის გა ციფ როვ ნე ბის მიზ ნით სა ჭი როა სატ-
რან ზი ტო დე რე ფან ში ლო გის ტი კის ციფ რუ ლი 
პლატ ფორ მის ფორ მი რე ბა, რაც გაზ რდის ქვე ყა ნა ში 
სატ ვირ თო გა და ზიდ ვე ბის ეფ ექ ტუ რო ბას და უზ-
რუნ ველ ყოფს მის მდგრა დო ბას.

• სატ რან ზი ტო დე რეფ ნის წი ნა შე არ სე ბუ ლი 
გა მოწ ვე ვე ბის აღ მოფხვრი სა და შემ დგომ გა უმ ჯო-
ბე სე ბი სათ ვის უნ და.გან ხორ ცი ელ დეს სა ქარ თვე-
ლო სა და შა ვი ზღვის ქვეყ ნებს შო რის სა ბორ ნე და 
სა კონ ტე ინ ერო მი მოს ვლის გან ვი თა რე ბა.

• სა ქარ თვე ლოს გე ოგ რა ფი ული მდე ბა რე ობ ის 
და ლო გის ტი კუ რი პო ტენ ცი ალ ის სრუ ლად ას ათ-
ვი სებ ლად უნ და გაგ რძელ დეს სა ერ თა შო რი სო 
მნიშ ვნე ლო ბის სატ რან ზი ტო და რე გი ონ ებ ის და მა-
კავ ში რე ბე ლი სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის მშე ნებ ლო ბა.

• სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე ტრან ზი ტად 
მოძ რა ვი სატ ვირ თო ტრან სპორ ტი სათ ვის და წე სე-
ბუ ლი გზით სარ გებ ლო ბის 200 ლა რი ანი გა და სა ხა-
დი, ($ 64-ის ექ ვი ვა ლენ ტი) ევ რო პულ ქვეყ ნებ თან 

მი მარ თე ბა ში, არ ის მო უქ ნე ლი, რად გა ნაც არ ით-
ვა ლის წი ნებს, ავ ტო მან ქა ნის ეკ ოლ ოგი ურ მდგო-
მა რე ბას; არ არ ის დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი, წო ნის 
ნორ მის და გზის გა ტე გო რი ის მი ხედ ვით, რაც რიგ 
გა დამ ზი და ვებს არ ას ამ რთლი ან მდგო მა რე ობ აში 
აყ ენ ებს; პრობ ლე მის და რე გუ ლი რე ბის თვალ საზ-
რი სით, მი ზან შე წო ნი ლია, გა და სა ხა დის და წე სე ბა 
გავ ლი ლი მან ძი ლის, წო ნის და გზის კა ტე გო რი ის 
მი ხედ ვით.

• სა ქარ თვე ლოს სატ რან ზი ტო პო ტენ ცი ალ-
ის გან სა ვი თა რებ ლად სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა 
საზღვაო ნავ სად გურ ში უნ და გან ხორ ცი ელ დეს 
სამ თავ რო ბო სერ ვი სე ბის გა ციფ როვ ნე ბა და ერ-
თი ონ ლა ინ პლატ ფორ მის ქვეშ გა ერ თი ან ება რაც 
ხელს შე უწყობს ტვირ თე ბის გამ ტა რუ ნა რი ან ობ ის 
გაზ რდას ნავ სად გუ რებ ში და ას ევე სა ქარ თვე-
ლოს ნავ სად გუ რებს მის ცემს შე საძ ლებ ლო ბას, 
წი ნას წარ და გეგ მონ ტვირ თნა კა დე ბი სა ხა ზო/
რე გუ ლა რუ ლი მი მოს ვლის გე მე ბი სათ ვის და ას-
ევე ტვირ თე ბის კა ტე გო რი ებ ისა და მო ცუ ლო ბის 
მი ხედ ვით. 

• სომ ხეთს, აზ ერ ბა იჯ ანს და რუ სეთს შო რის 
2020 წლის ახ ალი შე თან ხმე ბით გა უმ ჯო ბეს დე ბა 
მო ნა წი ლე მხა რე თა ეკ ონ ომ იკ ური პრობ ლე მე ბი, 
თუმ ცა შე იძ ლე ბა სა ქარ თვე ლოს სატ რან ზი ტო 
პო ტენ ცი ალი ნა წი ლობ რივ შე ას უს ტოს. ამ იტ ომ 
სა ქარ თვე ლოს თვის აუც ილ ებ ელია სტრა ტე გი ული 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის სწრა ფი დას
რუ ლე ბა და ამ ოქ მე დე ბა.

• ან აკ ლი ის ღრმაწყლო ვა ნი პორ ტის პრო ექ ტის 
შე ფერ ხე ბის ერ თი და ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გვერ დი თი უარ ყო ფი თი ეფ ექ ტი იქ ნე ბა სა ქარ თვე-
ლო ზე გა მა ვა ლი სატ რან სპორ ტო დე რეფ ნის სატ-
რან ზი ტო ფუნ ქცი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბა. 
ას ევე შე საძ ლოა მო მიჯ ნა ვე სატ რან სპორ ტო დარ-
გებ მა, რე გი ონ ში დათ მონ სატ რან ზი ტო დე რეფ-
ნი სათ ვის ძი რი თა დი, საყ რდენ სატ რან სპორ ტო 
რგო ლე ბად გახ დო მის ფუნ ქცია და იგი მე ზო ბე ლი 
ქვეყ ნე ბის და კონ კუ რენ ტი დე რეფ ნე ბის ნავ სად გუ-
რებ მა გა და ინ აწ ილ ონ.

• სა ქარ თვე ლოს თვის, რო გორც რე გი ონ ალ ური 
ლო გის ტი კუ რი ჰა ბის თვის ერთ-ერთ ძი რი თად 
გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს ად გი ლობ რივ და რე გი-
ონ ალ ურ მი წო დე ბის ჯაჭ ვებ ში და მა ტე ბუ ლი ღი-
რე ბუ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბე ბის (VAS) ინ ტეგ რა ცია. 
და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბე ბის 
ინ ტეგ რა ცია სა ქარ თვე ლოს სა შუ ალ ებ ას მის ცემს 
ტრან ზი ტუ ლი გა და ზიდ ვე ბი დან უფ რო მე ტი ეკ ონ-
ომ იკ ური სარ გე ბე ლი მი იღ ოს.



aaee

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba

57#2(61), 2021, Vol. 16, Issue 2.

ISSN 1512-4649(Print)ISSN 1512-4649(Print)
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)

REFERENCES:

1. Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia, Department of Transport and Logistics 
Development, http://www.economy.ge;

2. Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia, National Transport and Logistics Strategy 
of Georgia for 2021-2030, http://www.economy.ge;

3. Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia, Regional Development - Roads, projects 
in the regions, https://mrdi.gov.ge/en;

4. Roads Department, 2018-2024 projects, current, completed and future projects, http://www.georoad.ge;
5. USAID, 2017, Strengthening the Public-Private Sector Dialogue Platform in Parliament Research Report: 

Transportation and Logistics in Georgia: Key Challenges and Development Perspectives USAID Governance for 
Development, USAID Project Governance for Development. « Deloitte Consulting ’’, www.usaid.gov;

6. National Statistics Office of Georgia, 2021, Foreign Trade of Georgia 2021. January-April (preliminary), 
www.geostat.ge;

7. Poti Seaport, 2021, APM TERMINALS, Poti - News - https://www.apmterminals.com/poti;
8. World Bank, 2014, https://www.worldbank.org/en;
9. Georgian Railway., 2021, Georgian Rail Transportation Tariffs, http://www.railway.ge/en;
10. Government of Georgia, 2020, Socio-Economic Development Strategy of Georgia, gov.ge;
11. Georgian Railway, 2019 Infrastructure, Projects - Anaklia, http://www.railway.ge/en;
12. Maritime Transport Agency of Georgia, ports - http://mta.gov.ge/?lng=eng;
13. ADB, 2014-2018, Sector Assessment: Transport, www.adb.or;
14. Georgian Railway., Infrastructure, Statistics, http://www.railway.ge/en.
15. Veshapidze, S., Zubiashvili, T., (2020). About the Origins of Modern Geoeconomic Foundations of Georgia. 

Ecoforum Journal 9 (2).
16. Zubiashvili, T. and Veshapidze, S., 2019. Labour Emigration and Employment in Georgia. Humanities and 

Social Sciences Review, 9(01), pp.127-136.



58

aaee
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba

#2(61), 2021, Vol. 16, Issue 2.

ISSN 1512-4649(Print)ISSN 1512-4649(Print)
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)

Natia Terterashvili
TSU  Doctoral student 
in the Faculty of Economics and Business
E-mail: natia.terterashvili467@eab.tsu.edu.ge

EARLY EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC 
ON THE REAL ESTATE MARKET IN GEORGIA

ABSTRACT

The article analyzes the early effects of the COVID_19 pandemic on the Georgian real estate market. There 
are studies examining the impact of health deterioration and pandemic shocks on housing markets. Based on 
the analysis of the economic consequences caused by similar events in the past and the tools of state regulation 
in a crisis situation, parallels are drawn with the modern Covid pandemic. In studying the crisis situation in the 
real estate market, we also rely on the experience of the global financial crisis of 2007-2008, which is most often 
associated with the current situation. The research is mainly based on the data of the Georgian Public Registry 
on the real estate market, which is updated by months. The article also discusses the role and importance of gov-
ernment decision-making in the development business, which has helped the real estate market to some extent.

Crises are particularly damaging to the construction and real estate sectors, but we also expect that the real 
estate market will recover rapidly with the lifting of restrictions. This is based on the recent experience of Georgia, 
in particular, our simultaneous analysis of the results of the first wave of the COVID_19 pandemic. The situation 
was different during the crisis of 2007-2008, which was accompanied by war with Russia. Then the turn over of 
the construction sector decreased by 12% per year and it took about three years for the market to fully recover. At 
the same time, before 2008, the prices in the real estate market were very high, which confirmed the existence of 
a real estate “bubble”. In modern conditions, it is difficult to talk about the existence of a “bubble”, because before 
the pandemic real estate prices were balanced and stable. This fact allows for additional optimism.

The paper summarizes the main findings, identifies all the challenges the market are facing and also provides 
relevant recommendations for market participants.

Keywords: COVID_19 pandemic, Real Estate, Crisis, development business, State regulations.

COVID-19 პან დე მი ის ნა ად რე ვი ეფ ექ ტე ბი უძ რა ვი COVID-19 პან დე მი ის ნა ად რე ვი ეფ ექ ტე ბი უძ რა ვი 

ქო ნე ბის ბა ზარ ზე სა ქარ თვე ლო შიქო ნე ბის ბა ზარ ზე სა ქარ თვე ლო ში
ნა თია ტერ ტე რაშ ვი ლი, 

თსუ ეკ ონ ომ იკ ისა 
და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის დოქ ტო რან ტი

ტელ: 551-11-11-32;
ელ.ფოს ტა:natia.terterashvili467@eab.tsu.edu.ge

ან ოტ აცია
სტა ტი აში გა ან ალ იზ ებ ულია COVID_19 პან დე მი ის ნა ად რე ვი ეფ ექ ტე ბი სა ქარ თვე ლოს უძ რა ვი ქო ნე ბის 

ბა ზარ ზე. არ სე ბობს კვლე ვე ბი, რომ ლე ბიც შე ის წავ ლის ჯან მრთე ლო ბის გაუარესებისა და პან დე მი ური 
შო კე ბის გავ ლე ნას სა ბი ნაო ბაზ რებ ზე. წარ სულ ში მსგავ სი მოვ ლე ნე ბით გა მოწ ვე ული ეკ ონ ომ იკ ური 
შე დე გე ბი სა და კრი ზი სულ ვი თა რე ბა ში სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი რე ბის ინ სტრუ მენ ტე ბის ან ალ იზ ის სა ფუძ-
ველ ზე, გავ ლე ბუ ლია პა რა ლე ლე ბი თა ნა მედ რო ვე კო ვიდ პან დე მი ას თან. უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე არ სე-

DOI suffix: 10.36962/NEC6102202158
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ბუ ლი კრი ზი სუ ლი ვი თა რე ბის შეს წავ ლი სას ას ევე ვეყ რდნო ბით 2007-2008 წლის გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი 
კრი ზი სის გა მოც დი ლე ბას, რო მელ საც ყვე ლა ზე უფ რო ხში რად აკ ავ შრე ბენ დღე ვან დელ ვი თა რე ბას თან. 
კვლე ვა ძი რი თა დად ეყ რდნო ბა სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო რე ეს ტრის მო ნა ცე მებს უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზა რის 
შე სა ხებ, რო მე ლიც თვე ებ ის მი ხედ ვით ახ ლდე ბა. სტა ტი აში ას ევე გან ხი ლუ ლია სამ თავ რო ბო გა დაწყვე-
ტი ლე ბის რო ლი და მნიშ ვნე ლო ბა დე ვე ლო პე რულ ბიზ ნეს ში, რო მე ლიც გარ კვე ულ წი ლად და ეხ მა რა უძ-
რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარს. სუბ სი დი რე ბის პროგ რა მის დას რუ ლე ბის შემ დგომ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი 
ცხად ყოფს, რომ მთავ რო ბის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ულ სუბ სი დი რე ბის პროგ რა მას მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეფ ექ ტი 
ჰქონ და უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე მოთხოვ ნის სტი მუ ლი რე ბა ში და ას ევე გავ ლე ნა იქ ონია კრი ზი სის დროს 
სექ ტო რის სტა ბი ლი ზა ცი აზ ეც.

სტა ტი აში დას კვნის სა ხით ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი, გა მოვ ლე ნი ლია გა მოწ ვე ვე ბი, 
რომ ლის წი ნა შეც დგას ბა ზა რი, და ას ევე, გა ცე მუ ლია შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ები მას ში მო ნა წი ლე მხა-
რე ებ ის თვის.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: COVID-19 პან დე მია; უძ რა ვი ქო ნე ბა; კრი ზი სი; დე ვე ლო პე რუ ლი ბიზ ნე სი; სა ხელ-
მწი ფო რე გუ ლა ცი ები.

შე სა ვა ლი
2020 წლის 11 მარ ტს მსოფ ლიო ჯან დაც ვის 

ორ გა ნი ზა ცი ამ ახ ალი ვი რუ სი, სა ხელ წო დე ბით 
COVID-19, პან დე მი ად გა მო აცხა და. ვი რუს მა სწრა-
ფად მო იც ვა 200-ზე მე ტი ქვე ყა ნა და გლო ბა ლურ 
საფ რთხედ და გა მოწ ვე ვად იქ ცა.

2021 წლის 20 მა ის ის მდგო მა რე ობ ით სა ქარ თვე-
ლო ში აღ წე რი ლია სულ 334 705 ქე ისი, სა იდ ან აც 
4 540 გარ დაც ვა ლე ბის ფაქ ტი გვაქ ვს. გა მო ჯან-
მრთე ლე ბუ ლი კი 315 254 შემ თხვე ვაა. მო ნა ცე მე ბი 
ყო ველ დღი ურ ად იზ რდე ბა, ჯან დაც ვის სის ტე მა 
პა რა ლი ზე ბუ ლია, ქვე ყა ნა ში კი მოქ მე დებ და მკაც-
რი შეზღუდ ვე ბი, რომ ლის ნა წი ლი დღე საც არ გა-
უქ მე ბუ ლა [20]. რო გორც ვხე დავთ მდგო მა რე ობა 
საკ მა ოდ მძი ემეა.

არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის ან ალ იზ ის ას, ხში რად 
იხ სე ნე ბენ 2008 წლის ფი ნან სურ კრი ზისს და მის 
სა წი ნა აღ მდე გო ღო ნის ძი ებ ებს. სიმ პტო მე ბი ერ თი 
შე ხედ ვით მსგა ვია - ჩა მოშ ლი ლი სა ფონ დო ბირ ჟე ბი, 
რე ცე სია, იაფი ნავ თო ბი... თუმ ცა, კო რო ნა-კრი ზი-
სი თვი სებ რი ვად მა ინც სხვაა. პირ ველ რიგ ში, ეს 
ეხ ება რე ცე სი ის გა მომ წვევ მი ზე ზებს. 2008 წლის 
კრი ზისს წინ უძ ღვო და ხე ლოვ ნუ რად გაიაფებული 
და ად ვი ლად ხელ მი საწ ვდო მი ფუ ლი, რო მელ მაც 
მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში წა ახ ალ ისა ერ თობ ლი ვი 
მოთხოვ ნა. თუმ ცა “ბუშ ტი” მა ლე გას კდა, უძ რა ვი 
ქო ნე ბის ბა ზა რი ჩა მო იშ ალა და მთე ლი ფი ნან სუ რი 
სის ტე მა თან ჩა იყ ოლა [9]. კრი ზი სის და საწყი სი და-
კავ ში რე ბუ ლი იყო აშშ-ს უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე 
ე.წ. სუბ სტან დარ ტუ ლი იპ ოთ ეკ ური დაკ რე დი ტე-
ბის კრი ზის თან, რო მე ლიც 2007 წლის ზაფხუ ლის 
შემ დეგ გავ რცელ და სხვა ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ აზე. 
ამ ქვეყ ნებ ში ად გი ლობ რივ მა ფი ნან სურ მა დის ბა-

ლან სმა ხე ლი შე უწყო სუბ სტან დარ ტულ აქ ტი ვებ ზე 
პირ და პი რი და მო კი დე ბუ ლე ბის, აქ ტი ვე ბის გარ-
კვე ული კლა სე ბის მი მართ ნდო ბის და კარ გვა სა და 
ფი ნან სურ ბაზ რებ ზე ლიკ ვი დო ბის ამ ოწ ურ ვას [1].

კრი ზი სი, რო მე ლიც COVID-19-ის პან დე მი ამ 
გა მო იწ ვია სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლია. პან დე მი ის 
გავ რცე ლე ბას წარ მო ებ ის და ლო გის ტი კის შე ფერ-
ხე ბა მოჰ ყვა, რა მაც მი წო დე ბის კრი ზი სი წარ მოშ ვა. 
იძ ულ ებ ით მა იზ ოლ აცი ამ და სა ყო ველ თაო კა რან-
ტინ მა მკვეთ რად შე ამ ცი რა მოთხოვ ნაც. ნავ თო ბის 
ბა ზარ ზე ფა სე ბი და ეცა და მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ამ 
ორ მა გი დარ ტყმა მი იღო. თუ სა ფი ნან სო სექ ტორს 
პრობ ლე მე ბი შე ექ მნე ბა, კრი ზი სი თა ვის ყვე ლა ზე 
რთულ ფორ მას მი იღ ებს. მოკ ლედ, წარ სუ ლი ეკ ონ-
ომ იკ ური კრი ზი სე ბის გან გან სხვა ვე ბით, ამ ჯე რად, 
ეკ ონ ომ იკ ის და ავ ად ებ ის გან პრე ვენ ცია დგას დღის 
წეს რიგ ში.

ბუ ნებ რი ვია, პან დე მი ის მი ზე ზით უძ რა ვი ქო ნე-
ბის ბა ზარ ზე მდგო მა რე ობა ყველ გან გაუარესდა. 
ას ეთ დროს ყუ რადღე ბის ცენ ტრში მსოფ ლი ოს 
პირ ვე ლი ეკ ონ ომ იკ ის – აშშ-ის ბა ზა რი მო ექ ცა. 
ყვე ლა ზე კრი ზი სუ ლი თვე ები მარ ტი, აპ რი ლი და 
მა ისი იყო. მსგავ სად ამ ერ იკ ისა, ყვე ლა ზე დი დი 
ვარ დნა სა ქარ თვე ლოს უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზეც 
აპ რილ ში გვაქ ვს, რაც სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში 
უკ ავ შრდე ბა სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ გა-
მო ცე მულ დად გე ნი ლე ბას სრუ ლი ლოქ და უნ ისა და 
იძ ულ ებ ითი იზ ოლ აცი ის შე სა ხებ.

ქვეყ ნე ბის უმ ეტ ეს ობ ის ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კა 
ხა სი ათ დე ბა მხარ დამ ჭე რი ქმე დე ბით მთავ რო ბე-
ბის გან მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სე ნის თვის, რად-
გან პან დე მი ამ კრი ტი კუ ლად იმ ოქ მე და ბიზ ნე სის ამ 
ნა წილ ზე, იაფი კრე დი ტე ბი, გა და სა ხა დე ბის გან გა-
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თა ვი სუფ ლე ბა, საკ რე დი ტო გა რან ტი ები, ხელ ფა სე-
ბი სა და კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის და ფი ნან სე ბა, 
ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბა უმ უშ ევ არი მო სახ ლე ობ ის 
მხარ და სა ჭე რად და ა.შ. ამ შე ღა ვა თებ თან ერ თად 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა მი მარ თავს დე ვე ლო პე-
რუ ლი სექ ტო რის გა ჯან სა ღე ბის კენ მი მარ თულ ან-
ტი კრი ზი სულ გეგ მას, რო მე ლიც სწო რედ საცხოვ-
რე ბე ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის ბაზ რის სა ჭი რო ებ ებს 
პა სუ ხობს და მი სი საქ მი ან ობ ის ხელ შეწყო ბი სა კენ 
არ ის მი მარ თუ ლი. რად გან სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ-
იკ აში საცხოვ რე ბელ უძ რავ ქო ნე ბას მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი წი ლი უჭ ირ ავს, შე სა ბა მი სად სა ინ ტე რე სოა ამ 
კუთხით გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბის შე დე გი. 

ლი ტე რა ტუ რის ან ალ იზი
COVID პან დე მია ერ თა დერ თი არ არ ის პან დე მი-

ათა შო რის, რო მე ლიც კა ცობ რი ობ ას გა და უტ ანია, 
შე სა ბა მი სად, არ სე ბობს კვლე ვე ბი, რომ ლე ბიც ეხ-
ება ჯან მრთე ლო ბის გაუარესებისა და პან დე მი ური 
შო კე ბის გავ ლე ნას სა ბი ნაო ბაზ რებ ზე. მა გა ლი თად, 
აბ როს მა, ფილ დმა და გონ სა ლეს მა (2020წ) შე ის-
წავ ლეს ქო ლე რას პან დე მი ის გავ ლე ნა, ლონ დო ნის 
ერთ-ერთ სა მე ზობ ლო ში მე-19 სა უკ უნ ეში. კვლე ვამ 
აჩ ვე ნა, რომ პან დე მი იდ ან ათი წლის შემ დეგ საცხოვ-
რებ ლის ფა სე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად იყო შემ ცი რე ბუ ლი 
და უფ რო მე ტიც, გან სხვა ვე ბე ბი საცხოვ რებ ლის 
ფა სებ ში 160 წლის შემ დე გაც კი, კვლავ შე ნარ ჩუ-
ნე ბუ ლია [3].

ხო ლო ფრენ კი და კო რე ვა რი იკ ვლევ დნენ იმ 
მოვ ლე ნე ბის შე დე გებს, რო მე ლიც გა მო იწ ვია მე-17 
სა უკ უნ ის ამ სტერ დამ ში შა ვი ჭი რის აფ ეთ ქე ბამ და 
მე-19 სა უკ უნ ის პა რიზ ში ქო ლე რას ეპ იდ ემ ის გავ-
რცე ლე ბამ საცხოვ რებ ლის ფა სებ ზე. მათ თა ვი ანთ 
კვლე ვა ზე დაყ რდნო ბით გა მოთ ქვეს მო საზ რე ბა, 
რომ მო ცე მულ მა სი ტუ აცი ამ გა მო იწ ვია მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა საცხოვ რებ ლის ფა სებ ზე, იგი 
მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და და შე და რე ბით უმ ნიშ-
ვნე ლო იყო შემ ცი რე ბა ქი რის ფა სებ ში. ყვე ლა ზე 
დი დი ვარ დნა მოხ და პირ ვე ლი 6 თვე ში ის ეთ ად გი-
ლებ ში, რომ ლე ბიც ით ვლე ბო და ყვე ლა ზე მძი მედ 
და ზა რა ლე ბულ ად გი ლე ბად. თუმ ცა მათ მა კვლე ვამ 
აჩ ვე ნა ის იც, რომ ფა სე ბის ცვლი ლე ბა იყო გარ და მა-
ვა ლი და ორ ივე ქა ლა ქი მა ლე ვე და უბ რუნ და საწყის 
ფა სებს [6].

ვონ გი (2008) თა ვის ნაშ რომ ში მი უთ ით ებს, რომ 
სარ სის ეპ იდ ემი ამ გა მო იწ ვია 1,6%-იანი ვარ დნა 
საცხოვ რი სის ღი რე ბუ ლე ბებ ში, ხო ლო ამ პე რი-
ოდ ში გა რი გე ბე ბის მო ცუ ლო ბის 72% მო დი ოდა 
ჰონ-კონ გზე [8].

დე ვის მა (2004) გა მო იკ ვლია ჯან მრთე ლო ბის 
რის კე ბის ეფ ექ ტი უძ რა ვი ქო ნე ბის ფა სებ თან მი-
მარ თე ბა ში, მათ შო რის ბავ შთა ლე იკ ემი ის აქ ტი ური 
ქე ის ებ ის ეფ ექ ტის გავ ლე ნა საცხოვ რი სის ფა სებ ზე. 
კვლე ვა ჩა ტარ და ნე ვა დას იზ ოლ ირ ებ ულ სო ფელ-
ში. დე ვი სი მი იჩ ნევს, რომ სოფ ლებ ში, რომ ლე ბიც 
მე ტად და ზა რალ და ავ ად მყო ფო ბის მხრივ, საცხოვ-
რე ბე ლი სახ ლე ბის ფა სე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ-
და, იმ ად გი ლე ბის გან გან სხვა ვე ბით, რო მელ თაც 
ნაკ ლე ბი ზი ანი მი ად გა ამ მხრივ. კვლე ვის შე დე გე ბი 
ვრცელ დე ბა იმ პე რი ოდ ზე, რო დე საც გავ რცე ლე ბის 
რის კი მაქ სი მა ლუ რად მა ღა ლი იყო [7].

გა მო ცე მამ Currie, et al. (2015)-მა გა მო აქ ვეყ ნა 
კვლე ვა, რო მე ლიც ად გენს კავ ში რებს, სამ რეწ ვე ლო 
ქარ ხნე ბი დან ტოქ სი კუ რი ემ ისი ებ ის გა მო ყო ფა სა 
და საცხოვ რე ბე ლი ფარ თე ბის ღი რე ბუ ლე ბას შო-
რის. კვლე ვის მი ხედ ვთ სამ რეწ ვე ლო ქარ ხნე ბის 
გახ სნამ გა მო იწ ვია ამ ქარ ხნე ბი დან 800 მეტ რის რა-
დი უს ში, საცხოვ რე ბე ლი ფარ თე ბის ღი რე ბუ ლე ბის 
შემ ცი რე ბა და ახ ლო ებ ით 11%-ით [5].

რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, პან დე მი ის მი ზე ზით უძ რა-
ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე მდგო მა რე ობ ის გაუარესებით 
ყუ რადღე ბის ცენ ტრში მსოფ ლი ოს პირ ვე ლი ეკ ონ-
ომ იკ ის – აშშ-ის ბა ზა რი მო ექ ცა. ყვე ლა ზე კრი ზი-
სუ ლი თვე ები მარ ტი, აპ რი ლი და მა ისი იყო. შე სა-
ბა მი სად არ სე ბობს მო ლო დი ნე ბი და პროგ ნო ზე ბი :

Forbes-ის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბულ სტა ტი აში 
მო ცე მუ ლია 5 ავ ტო რი ტე ტუ ლი ეკ ონ ომ ის იტ ის 
შე ფა სე ბე ბი და პროგ ნო ზე ბი, რომ ლე ბიც ივ ნი სი-
დან მდგო მა რე ობ ის შე და რე ბით გა უმ ჯო ბე სე ბას 
აფ იქ სი რებ და და ვა რა უდ ობ და, რომ და დე ბი თი 
ტენ დენ ცია შემ დეგ თვე ებ ში გაგ რძელ დე ბა ოდა, 
ერთ-ერ თი მათ გა ნი – მარკ ფლე მინ გი უახ ლო ეს 
პერ სპექ ტი ვა ში ბაზ რის თა ნა მიმ დევ რულ აღ დგე ნას 
ვა რა უდ ობ და, მე ორე – რალფ მაკ ლო ლი ნი აღ ნიშ-
ნავ და, რომ მოვ ლე ნე ბი ტალ ღი სე ბუ რად გან ვი თარ-
დე ბო და, რაც სავ სე ბით ლო გი კუ რი იქ ნე ბო და თუ კი 
შე მოდ გო მა ზე COVID-19-ის ახ ალი შე მო ტე ვის მომ-
სწრე ნი გავ ხდე ბო დით[4]. ამ შემ თხვე ვა ში - რალფ 
მაკ ლო ლი ნის შე ნიშ ვნე ბი მე ორე ტალ ღას თან და-
კავ შრე ბით გა მარ თლდა და შე მოდ გო მა ზე კვლავ 
ინ ფი ცი რე ბის მე ორე ტალ ღა და იწყო, ბა ზარ ზე კი 
მოვ ლე ნე ბი ტალ ღსე ბუ რად გან ვი თარ და.

„The Economist გა ოც ებ ას გა მოთ ქვამ და იმ ის 
გა მო, რომ სა ბი ნაო ბა ზა რი არ ცთუ ისე მწვა ვედ 
რე აგ ირ ებ და შემ ქნილ კრი ზის ზე და აღ ნიშ ნავ და, 
რომ უკ ვე მა ის ში ფა სე ბი 4.3%-ით აღ ემ ატ ებ ოდა 
შარ შან დელს, ხო ლო COVID-19-ით გა მოწ ვე ული 
პრობ ლე მე ბი ვე რაფ რით შე ედ რე ბა 1990-იანი 
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წლე ბი სა და 2007-2009 წლე ბის კრი ზი სე ბის დროს 
ბა ზარ ზე მომ ხდარ უარ ყო ფით ცვლი ლე ბებს“[10].

Bari¸s K. Yor¸k - ის სტა ტია, რო მე ლიც იკ ვლევს 
COVID-19 პან დე მი ის გავ ლე ნის ნა ად რევ ეფ ექ ტებს 
სა ბი ნაო ბაზ რებ შე ამ ერ იკ აში, აქ ვეყ ნებს კვლე ვას, 
რო მელ შიც DD მრუ დის ან ალ იზ ით შე მოწ მდა სტა-
ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი და სა ხე ზე გვქონ და მზარ-
დი კო ლაფ სი ამ ერ იკ ის სა ბი ნაო ბა ზარ ზე ყვე ლა 
შტატ ში, სტა ტი აში აღ ნიშ ნუ ლია, რომ 16 აპ რი ლის 
შემ დგომ სა ბი ნაო ბა ზარ ზე აღ ინ იშ ნე ბა მზარ დი 
ტენ დენ ცია, ეს შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ბაზ რის აღ-
დგე ნის ნა ად რევ ნიშ ნად, თუმ ცა სა გუ ლის ხმოა ის 
მოვ ლე ნე ბი, რომ ლე ბიც გან ვი თარ დე ბა უახ ლო ეს 
მო მა ვალ ში და ამ ას გვიჩ ვე ნებს შემ დე გი კვლე ვა, 
რო დე საც უკ ვე სა ხე ზე გვექ ნე ბა პან დე მი ის მოც ვის 
ან ალ იზი [4].

სამ შე ნებ ლო ინ დუს ტია ერთ-ერ თი ყველ ზე აქ-
ტი ური დარ გია მთელ მსოფ ლი ოში. მას დი დი გავ-
ლე ნა აქ ვს ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აზე. გან ვი თა რე ბად 
ქვეყ ნებ ში სამ შე ნებ ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა 
მხო ლოდ მო მიჯ ნა ვე ინ დუს ტრი ებ ის გან ვი თა რე ბას 
კი არ უწყობს ხელს, არ ამ ედ და დე ბი თად მოქ მე დებს 
ქვეყ ნის სოფ ლის მე ურ ნე ობ აზე, სატ რან სპორ ტო 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ზე, სა მუ შაო ად გი ლე ბის რა ოდ-
ენ ობ აზე და ა.შ. სამ შე ნებ ლო ინ დუს ტრი ის გან ვი თა-
რე ბას თან სდევს სა მუ შაო ად გი ლე ბის მა ტე ბა, ეს კი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის თვის, გან სა-
კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც საქ მე ეხ ება გან ვი თა რე-
ბად ქვეყ ნებს - ის ეთ ებს, რო გო რიც სა ქარ თვე ლოა 
[2]. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ამ სფე როს პრობ ლე მე ბის 
ან ალ იზი და მხარ და ჭე რა, კრი ზი სის დროს, მნიშ ნე-
ლო ვა ნია ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის თვის.

კომ პა ნია „პროს პექ ტის” ექ სპერ ტე ბი აღ ნიშ ნა-
ვენ, რომ 2008 წლის შემ დეგ, ქარ თულ ბა ზარს კი-
დევ ჰქონ და კრი ზის თან ბრძო ლის გა მოც დი ლე ბა. 
პირ ვე ლი, 2015 წელს ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გა უფ-
ას ურ ებ ას და მა ტე ბით და ერ თო ეკ ონ ომ იკ ური კრი-
ზი სი სა ბერ ძნეთ ში და ვი ნა იდ ან ბა ზა რი დიდ წი ლად 
და მო კი დე ბუ ლი იყო ფუ ლად გზავ ნი ლებ ზე, აღ-
ნიშ ნულ მა ნე გა ტი ური გავ ლე ნა იქ ონია გა რი გე ბის 
რა ოდ ენ ობ აზე, 6%-ით შემ ცირ და ტრან ზაქ ცი ებ ის 
რა ოდ ენ ობა. მე ორე დარ ტყმა ბა ზარს მი ად გა 2019 
წლის პირ ველ კვარ ტალ ში - სა ბან კო რე გუ ლა ცი ებ-
ის გამ კაც რე ბამ გა ყიდ ვე ბის მო ცუ ლო ბა 29,9%-ით 
შე ამ ცი რა.

Galt&Taggart-ის მი ერ მა ის ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვის თა ნახ მად, რო მე ლიც ეხ ება დღე ვან დელ 
COVID_19 პან დე მი ის გავ ლე ნას უძ რა ვი ქო ნე ბის 
ბა ზარ ზე იან ვარ-თე ბერ ვალ ში, უცხო ურ ვა ლუ ტა ში 

რე კორ დუ ლად და ბა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის 
წყა ლო ბით, საკ მა ოდ გა იზ არ და იპ ოთ ეკ ური სეს ხე-
ბის გა ცე მა. გა ყიდ ვე ბი მარ ტის პირ ველ ნა ხე ვარ შიც 
კი იზ რდე ბო და, რაც თვის ბო ლოს თვის, და წე სე ბუ-
ლი შეზღუდ ვე ბის გა მო, მკვეთ რი და ცე მით შე იც ვა-
ლა – 37.6%-იანი კლე ბა და ფიქ სირ და [12]. 

არ აკ ომ ერ ცი ული ინ ტერ ნეტ პლატ ფორ მა Recov.
ge-ზე ვეც ნო ბით გა მოქ ვეყ ნე ბულ Colliers Interna-
tional Georgia-ს კვლე ვე ბის შე დე გებს. მკვლე ვა რე ბი 
გა ნი ხი ლა ვენ სა ბა ზი სო სცე ნარს, ზო მი ერი იზ ოლ-
აცი ის პი რო ბებ ში 2020 წლის ბო ლომ დე. კვლე ვი დან 
იკ ვე თე ბა, რომ ნე გა ტი ურია მო ლო დი ნე ბი მე დი უმ 
სეგ მენ ტის საცხოვ რე ბელ უძ რავ ქო ნე ბა ზე, რო-
გორც ტრან ზაქ ცი ებ ის, ისე ფა სის კუთხით. ამ 
სეგ მენ ტში უფ რო გა აქ ტი ურ დე ბა სპე კუ ლა ცი ური 
ტრან ზაქ ცი ები, უძ რა ვი ქო ნე ბის შემ ცი რე ბუ ლი 
ფა სის ხარ ჯზე. ეკ ონ ომ კლა სის შემ თხვე ვა ში ფა სი 
უმ ნიშ ვნე ლოდ შე იც ვლე ბა, თუმ ცა ტრან ზაქ ცი ებ ის 
რა ოდ ენ ობა ამ სეგ მენ ტშიც მო იკ ლებს. აღ სა ნიშ ნა-
ვია, რომ იზ ოლ აცი ის ფონ ზე მოთხოვ ნა იზ რდე ბა 
კერ ძო სახ ლებ ზე მათ შო რის ქა ლაქ გა რეთ. პრე-
მი უმ კლა სის შემ თხვე ვა ში წლის ბო ლომ დე მო სა-
ლოდ ნე ლია ტრან ზაქ ცი ებ ის შემ ცი რე ბა, თუმ ცა 
მა თი ვა რა უდ ით, ფა სი უმ ნიშ ვნე ლოდ შე იც ვლე ბა. 
ეს გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ აის ახ ება გა სა ქი რა-
ვე ბელ უძ რავ ქო ნე ბა ზე, სა დაც მო სა ლოდ ნე ლია 
რო გორც ტრან ზაქ ცი ებ ის, ისე, მათ შო რის, ფა სის 
შემ ცი რე ბაც. მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში მო სა ლოდ-
ნე ლია ტრან ზაქ ცი ებ ის შემ ცი რე ბა გან სა კუთ რე ბით 
ტუ რის ტულ არე ალ ებ ში, რო გო რე ბი ცაა: ბა თუ მი, 
ბა კუ რი ანი, გუ და ური [13].

წარ სულ ში გან ვი თა რე ბულ კრი ზი სებ თან შე და-
რე ბით, რო მე ლიც სტა ტი აში გან ვი ხი ლეთ COVID-
19-ით გა მოწ ვე ული კრი ზი სი ყვე ლა ზე მძი მეა მი სი 
გლო ბა ლუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე. სო ცი ალ ურ მა 
დის ტან ცი ამ უდ იდ ესი ზი ანი მი აყ ენა მომ სა ხუ-
რე ბის სფე როს, რაც უმ უშ ევ რო ბის დო ნეს კი დევ 
უფ რო მკვეთ რად გაზ რდის, ხან გრძლი ვი ვა დით 
შემ ცირ დე ბა ფუ ლა დი ნა კა დე ბის შე მო დი ნე ბაც სა-
ქარ თვე ლო ში. შექ მნილ სი ტუ აცი აში მო სახ ლე ობა 
პრი ორ იტ ეტს ან იჭ ებს თან ხის და ზოგ ვას. მოთხოვ-
ნის შემ ცი რე ბა კი დევ უფ რო შე ამ ცი რებს ფა სებს. 
თუმ ცა, გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან, რომ მოთხოვ ნის 
ელ ას ტი ურ ობა ფას თან მი მარ თე ბით უძ რა ვი ქო-
ნე ბის ბა ზარ ზე და ბა ლია, სა მო მავ ლოდ ფა სე ბის 
შემ ცი რე ბამ ნაკ ლებ სა ვა რა უდოა მოთხოვ ნის ზრდა 
გა მო იწ ვი ოს [14].

პან დე მი ის სა შუ ალო და გრძელ ვა დი ან გავ ლე-
ნა ზე უძ რა ვი ქო ნე ბის სა ერ თშო რი სო ფე დე რა ცი ის 
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FIABCI-ს პრე ზი დენ ტი ვა ლიდ მო უსა აღ ნიშ ნავს: 
„სექ ტორ ზე პან დე მი ის გავ ლე ნა არ სე ბი თია და 
მი სი ხა რის ხი და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა ეკ ონ ომ იკ-
ური საქ მი ან ობ ის შეზღუდ ვის ხან გრძლი ვო ბა ზე, 
თუმ ცა აქ ვე აღ ნიშ ნავს, რომ უძ რა ვი ქო ნე ბა სხვა 
სექ ტო რებ თან შე და რე ბით მე დე გია მსგავ სი რყე-
ვე ბი სად მი და შე საძ ლოა ნაკ ლე ბად და ზა რალ დეს, 
თუ კი მოხ დე ბა დრო ული ად აპ ტი რე ბა არ სე ბულ 
რე ალ ობ ას თან“ [15].

უძ რა ვი ქო ნე ბის ბაზ რი და ვი რუ სის 
გავ რცე ლე ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი 

სამ თავ რო ბო შეზღუდ ვე ბის 
სინ ქრო ნუ ლი ან ალ იზი

სა ქარ თვე ლო ში უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე წლის 
და საწყის ში და ფიქ სი რე ბუ ლი მცი რე დით აღ მა ვა ლი 
ტენ დენ ცია (იხ. დი აგ რა მა 1) COVID-19-ით გა მოწ ვე-
ულ მა შეზღუდ ვებ მა შე აჩ ერა. სა ჯა რო რე ეს ტრის 
ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტოს ოფ იცი ალ ური მო ნა ცე მე ბი-
ის ან ალ იზ ზე დაყ რდნო ბით შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ 
ყვე ლა ზე დი დი შემ ცი რე ბით 2020 წლის აპ რლის თვე 
ხა სი ათ დე ბო და (იხ. დიაგრამა 1).

დი აგ რა მა ზე ვხე დავთ, რომ ყვე ლა ზე დი დი 
ვარ დნა ფიქ სირ დე ბა 2020 წლის აპ რი ლის თვე ში. 
კონ კრე ტუ ლად კი წი ნა წლის შე სა ბა მის თვეს თან 
შე და რე ბით შემ ცი რე ბა 81.1% იყო, რაც ქვეყ ნის 
მას შტა ბით 11 698 ერ თე ულს შე ად გენ და.

2020 წლის აპ რი ლი, 2016-2019 წლე ბის იმ ავე 
თვეს თან შე და რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი კლე ბით 
გა მო ირ ჩე ოდა: 2016 წლის აპ რილ თან შე და რე ბით 
- კლე ბა 79.1%-ით, 2017 წლის აპ რილ თან შე და რე-
ბით - კლე ბა 80.2%-ით, 2018 წლის აპ რილ თან შე-
და რე ბით - კლე ბა 82.6%-ით, 2019 წლის აპ რილ თან 
შე და რე ბით - კლე ბა 81.1%-ით. კლე ბა და ფიქ სირ და 
რო გორც პირ ვე ლა დი (54.6%-ით), ისე - მე ორ ადი 
(85.0%) სა რე გის ტრა ციო ტრან ზაქ ცი ებ ის რა ოდ-
ენ ობ აში. 

სა რე გის ტრა ციო ტრან ზაქ ცი ებ ის თვის ინ დექ სი 
2020 წლის აპ რი ლის თვე ში (დე კემ ბე რი 2010=100) 
და ფიქ სირ და 0.278 დო ნე ზე, ბუ ნებ რი ვია იგი ჩა-
მორ ჩე ბა წი ნა წლის იმ ავე თვის ინ დექ სს (1.469). 
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე აშ კა რაა, რომ 2019 წლის იმ ავე 
თვეს თან შე და რე ბით 2020 წელს შემ ცი რე ბა გვაქ-
ვს სა ხე ზე, უძ რა ვი ქო ნე ბის რო გორც პირ ვე ლა დი 
(55.5%-ით), ისე მე ორ ადი (88.4%-ით) ტრან ზაქ ცი-
ებ ის რა ოდ ენ ობ აში [16] .

ცხრი ლი 1 გვიჩ ვე ნებს ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის 
წი ნა აღ მდეგ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ შე-
მო ღე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბის დი ნა მი კას. თუ მო ვახ-
დენთ და წე სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბის ქრო ნო ლო გი ის 
სინ ქრო ნი ზა ცი ას დი აგ რა მა 2-ზე მო ცე მულ უძ რა ვი 
ქო ნე ბის რე გის ტრა ცი ის დი ნა მი კას თან თვე ებ-
ის მი ხედ ვით, და ვი ნა ხავთ კავ შირს, ერ თი მხრივ, 
მთავ რო ბის მი ერ მი ღე ბულ გა დაწყვე ტი ლე ბე სა 
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დიაგრამა 1. უძრავი ქონების რეგისტრაციის დინამიკა 2010-2020 წწ თვეების მიხედვით 

(რეესტრი, 2020) 

 

შენიშვნა: დიაგრამა 1 აგებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებზე დაყრდნობით [[1166]].. 

დიაგრამაზე ვხედავთ, რომ ყველაზე დიდი ვარდნა ფიქსირდება 2020 წლის 

აპრილის თვეში. კონკრეტულად კი წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით  

შემცირება 81.1% იყო, რაც  ქვეყნის მასშტაბით 11 698 ერთეულს შეადგენდა. 

2020 წლის აპრილი, 2016-2019 წლების იმავე თვესთან შედარებით 

მნიშვნელოვანი კლებით გამოირჩეოდა: 2016 წლის აპრილთან შედარებით - კლება 

79.1%-ით, 2017 წლის აპრილთან შედარებით - კლება 80.2%-ით, 2018 წლის აპრილთან 

შედარებით - კლება 82.6%-ით, 2019 წლის აპრილთან  შედარებით - კლება 81.1%-ით. 

კლება დაფიქსირდა როგორც პირველადი (54.6%-ით), ისე - მეორადი (85.0%) 

სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობაში.  

სარეგისტრაციო ტრანზაქციების თვის ინდექსი 2020 წლის აპრილის თვეში  

(დეკემბერი 2010=100) დაფიქსირდა 0.278 დონეზე, ბუნებრივია იგი ჩამორჩება წინა 

წლის იმავე თვის ინდექსს (1.469). აქედან გამომდინარე აშკარაა, რომ 2019 წლის იმავე 

თვესთან შედარებით 2020 წელს შემცირება გვაქვს სახეზე, უძრავი ქონების როგორც 

პირველადი (55.5%-ით), ისე მეორადი (88.4%-ით) ტრანზაქციების რაოდენობაში [[1166]].. 
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უძრავი ქონების რეგისტრაციის დინამიკა 2010‐2020 წწ-
ში თვეების მიხედვით

თვე პირველადი რეგისტრაცია არაპირველადი რეგისტრაცია მთლიანად

შე ნიშ ვნა: დი აგ რა მა 1 აგ ებ ულია სა ჯა რო რე ეს ტრის ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტოს მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო-
ბით [16].

დი აგ რა მა 1. უძ რა ვი ქო ნე ბის რე გის ტრა ცი ის დი ნა მი კა 
20102020 წწ თვე ებ ის მი ხედ ვი თ (რეესტრი, 2020)
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(ცხრი ლი 1) და, მე ორე მხრივ, სა რე გის ტრა ციო 
ტრან ზაქ ცი ებ ის ზრდა-შემ ცი რე ბას შო რის (დი-
აგ რა მა 2).

რო გორც ვხე დავთ მრუ დი, რო მე ლიც გა მო სა-
ხავს უძ რა ვი ქო ნე ბის რე გის ტრა ცი ას ჯა მუ რად 
(დი აგ რა მა 2.) მიყ ვე ბა შეზღუდ ვებს (ცხრი ლი 1.), 
აპ რი ლის შუა რიცხვე ბამ დე იგი დაღ მა ვა ლია და 
გვიჩ ვე ნებს შემ ცი რე ბას, ხო ლო 27 აპ რი ლის შემ-
დგომ, შეზღუდ ვე ბის მოხ სნას თან ერ თად, მრუ დი 
იწყებს აღ მას ვლას და მდგო მა რე ობა შე და რე ბით 
სტა ბი ლურ დე ბა.

ეს მო ნა ცე მე ბი ცხად ყოფს, რომ 2020 წელს ამ 

პე რი ოდ ში უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზა რი, ის ევე რო გორც 
სხვა ეკ ონ ომ იკ ური ერ თე ულ ები, გა ნიც დიდ ნენ კრი-
ზის. აპ რი ლის თვე ში შე ინ იშ ნე ბო და ყვე ლა ზე დი დი 
ვარ დნა სა რე გის ტრა ციო ტრან საქ ცი ებ ში, რაც 
სა ვა რა უდ იდ უკ ავ შირ დე ბა 2020 წლის 21 მარ ტის 
დად გე ნი ლე ბით გა მო ცე მულ ერთ თვი ან სა გაგ ნგე-
ბო მდგო მა რე ობ ას. (იხ. დად გე ნი ლე ბა)

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი-
ჯი გა დად გა უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე მოთხოვ ნის 
სტი მუ ლი რე ბი სათ ვის პან დე მი ით გა მოწ ვე ული კრი-
ზი სის დროს. რაც გა მო იხ ატა იპ ოთ ეკ ურ სეს ხე ბის 
4%-იან სუბ სი დი რე ბა ში. დახ მა რე ბა ნამ დვი ლად 

შე ნიშ ვნა ; დი აგ რა მა 2. აგ ებ ულია სა ჯა რო რე ეს ტრზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე [16].
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დიაგრამა 2. უძრავი ქონების რეგისტრაციის დინამიკა 2020 წლის თვეების მიხედვით 

 

შენიშვნა ; დიაგრამა 2.  აგებულია საჯარო რეესტრზე გამოქვეყნებული მონაცემების საფუძველზე  [[1166]].. 

 

ცცხხრრიილლიი  11..  ვვიირრუუსსიისს  გგაავვრრცცეელლეებბიისს  შშეესსააჩჩეერრეებბლლაადდ  სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  მმთთაავვრროობბიისს  

გგაადდააწწყყვვეეტტიილლეებბიითთ  მმიიღღეებბუულლიი  შშეეზზღღუუდდვვეებბიი  

 

ცხრილი 1 გვიჩვენებს ვირუსის გავრცელების წინააღმდეგ საქართველოს 

მთავრობის მიერ შემოღებული შეზღუდვების დინამიკას. თუ მოვახდენთ 

დაწესებული შეზღუდვების ქრონოლოგიის სინქრონიზაციას დიაგრამა 2-ზე 

მოცემულ უძრავი ქონების რეგისტრაციის დინამიკასთან თვეების მიხედვით, 

დავინახავთ კავშირს, ერთი მხრივ, მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებესა 

(ცხრილი 1) და, მეორე მხრივ, სარეგისტრაციო ტრანზაქციების ზრდა-შემცირებას 

შორის (დიაგრამა 2). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
პირველადი რეგისტრაცია 19917 21124 13501 6127 8029 10159 12857 13008 15601 16659

არაპირველადი რეგისტრაცია 41854 45878 37201 5571 19786 46280 58416 47481 53508 52708

მთლიანად 61771 67002 50702 11698 27815 56439 71273 60489 69109 69367
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უუძძრრაავვიი  ქქოონნეებბიისს  რრეეგგიისსტტრრააცციიიისს  დდიინნაამმიიკკაა 2020 წწლლიისს  
თთვვეეეებბიისს  მმიიხხეედდვვიითთ

პირველადი რეგისტრაცია არაპირველადი რეგისტრაცია მთლიანად

დი აგ რა მა 2. უძ რა ვი ქო ნე ბის რე გის ტრა ცი ის დი ნა მი კა 2020 წლის თვე ებ ის მი ხედ ვით

შეზღუდვის გამოცხადების თარიღი მიღებული შეზღუდვები

18 მარტი დაიკეტა საზღვრები

21 მარტი გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა

30 მარტი თბილისის იუსტიციის სახლმა შეწყვიტა მუშაობა

31 მარტი გამოცხადდა კომენდატის საათი

16 აპრილი შეიზღუდა მანქანებით გადაადგილება

27 აპრილი
ავტომობილების გადაადგილების შეზღუდვა 

მოიხსნა
6 მაისი იუსტიციების სახლებმა განაახლეს მუშაობა

23 მაისი დასრულდა საგანგებო მდგომარეობა

ცხრი ლი 1. ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის შე სა ჩე რებ ლად სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
გა დაწყვე ტი ლე ბით მი ღე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბი
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დრო ული იყო, რად გან მდგო მა რე ობ ის კი დევ უფ რო 
დამ ძი მე ბა ბა ზარს გა მო უს წო რე ბელ შე დე გამ დე 
მი იყ ვან და.

2020 წლის გან მავ ლო ბა ში იპ ოთ ეკ ური სეს ხი 
სულ 8,443 მსეს ხე ბელს და უს უბ სი დირ და. ამ ას-
თან, გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის მთლი ანი პორ ტფე ლი 
827,949,335 ლა რი იყო. იპ ოთ ეკ ური სეს ხე ბის სუბ-
სი დი რე ბის პროგ რა მის დას რუ ლე ბის შემ დეგ ქვე ყა-
ნა ში ახ ალი იპ ოთ ეკ ური სეს ხე ბის გა ცე მა მკვეთ რად 
შე ნელ და. პირ ვე ლი სა მუ შაო კვი რის, ანუ 15 იან ვა რი 
- 25 იან ვრის პე რი ოდ ში იპ ოთ ეკ ებ ის მო ცუ ლო ბა 
TBC ბან კში 43.7%-ით შემ ცირ და. TBC Capital-ის მი-
ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი კვლე ვის მი ხედ ვით, იპ ოთ ეკ-
ური სეს ხე ბის შემ ცი რე ბას თან ერ თად შე სამ ჩნე ვია 
უძ რავ ქო ნე ბა ზე გა რი გე ბე ბის კლე ბაც, რაც 15-21 
იან ვრის პე რი ოდ ში 22%-ით იყო შემ ცი რე ბუ ლი 
[19]. ეს მო ნა ცე მე ბი ცხად ყოფს, რომ მთავ რო ბის 
მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ულ სუბ სი დი რე ბის პროგ-
რა მას მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეფ ექ ტი ჰქონ და უძ რა ვი 
ქო ნე ბის ბა ზარ ზე მოთხოვ ნის სტი მუ ლი რე ბა ში, 
ას ევე გავ ლე ნა იქ ონია კრი ზი სის დროს სექ ტო რის 
სტა ბი ლი ზა ცი აზ ეც.

ამ რი გად, კრი ზი სე ბი სამ შე ნებ ლო და უძ რა ვი 
ქო ნე ბის სექ ტო რებს გან სა კუთ რე ბით დიდ ზი ანს 
აყ ენ ებს, მაგ რამ ამ ას თან ვვა რა უდ ობთ, რომ უძ რა ვი 
ქო ნე ბის ბა ზა რი სწრა ფად აღ დგე ბა შეზღუდ ვე ბის 
მოხ სნას თან ერ თად. ამ ის სა ფუძ ველს გვაძ ლევს 
სა ქარ თვე ლოს უახ ლო ესი წარ სუ ლის გა მოც დი ლე-
ბაც, კერ ძოდ ჩვენს მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი სინ ქრო ნუ ლი 
ან ალ იზი COVID_19 პან დე მი ის პირ ვე ლი ტალ ღის 
შე დე გე ბის მი ხედ ვით. გან სხვა ვე ბუ ლი ვი თა რე ბა 
იყო 2007-2008 წლე ბის კრი ზი სი სას, რო მელ საც 
რუ სეთ თან ომ იც და ერ თო. მა შინ სამ შე ნებ ლო 
სექ ტო რის ბრუნ ვა წლი ური 12%-ით შე ამ ცი რა და 
ბაზ რის სრულ აღ დგე ნას და ახ ლო ებ ით სა მი წე ლი 
დას ჭირ და. ამ ას თან 2008 წლამ დე უძ რა ვი ქო ნე ბის 
ბა ზარ ზე ძა ლი ან მა ღა ლი ფა სე ბი ფიქ სირ დე ბო და, 
რაც უძ რა ვი ქო ნე ბის „ბუშ ტის“ არ სე ბო ბას ად ას-
ტუ რებ და. თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში კი რთუ ლია 
ვი სა უბ როთ „ბუშ ტის“ არ სე ბო ბა ზე, რად გან პან-
დე მი ამ დე უძ რა ვი ქო ნე ბის ფა სე ბი გა წო ნას წო რე-
ბუ ლი და სტა ბი ლუ რი იყო. ეს ფაქ ტი და მა ტე ბი თი 
ოპ ტი მიზ მის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა.

დას კვნა
პან დე მი ის მი ზე ზით უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე 

მდგო მა რე ობა ყველ გან გაუარესდა და მსოფ ლი ოს 
ქვეყ ნე ბის აბ სო ლი ტუ რი უმ რავ ლე სო ბის ეკ ონ ომ-
იკა მო ექ ცა კო ლაფ სში. 

სა ქარ თვე ლო ში უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე წლის 
და საწყის ში აღ ინ იშ ნე ბო და აღ მა ვა ლი ტენ დენ ცია, 
რო მე ლიც COVID-19-ით გა მოწ ვე ულ მა შეზღუდ-
ვებ მა შე აჩ ერა. სა ჯა რო რე ეს ტრის ერ ოვ ნუ ლი სა-
აგ ენ ტოს ოფ იცი ალ ური მო ნა ცე მე ბი ის ან ალ იზ ზე 
დაყ რდნო ბით, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ აპ რლის თვე 
ხა სი ათ დე ბო და ყვე ლა ზე დი დი შემ ცი რე ბით, რად-
გან ამ დროს ქვე ყა ნა ში იყო ამ ოქ მე დე ბუ ლი სრუ ლი 
ლოქ და უნი, სი ტუ აცი ის გა მოს წო რე ბის და შეზღუდ-
ვე ბის მოხ სნის შემ დეგ კი უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე 
კვლავ და იწყო ტრან ზაქ ცი ებ ის ზრდა. სამ შე ნებ ლო 
სექ ტო რის მხარ და სა ჭე რად მთავ რო ბის გა დაწყვე-
ტი ლე ბა იპ ოთ ეკ ური სეს ხე ბის სუბ სი დი რე ბის შე სა-
ხებ ნამ დვი ლად დრო ული იყო. რად გან პრობ ლე მის 
კი დევ უფ რო გამ წვა ვე ბა უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარს 
გა მო უს წო რე ბელ შე დე გამ დე მი იყ ვან და.

სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რა უმ ნიშ ნე ლო ვა ნე სია 
კრი ზი სის და საძ ლე ვად, სწო რედ ამ იტ ომ მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყ ოს რი გი რე კო-
მენ და ცი ები:

უმ თავ რე სია შე ნარ ჩუნ დეს მო სახ ლე ობ ის მსყიდ-
ვე ლო ბის უნ არი ან ობა, რის თვი საც მთავ რო ბამ 
მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბი უნ და გა ნა ხორ ცი ელ ოს, 
მათ შო რის: აუც ილ ებ ელია სწო რი მო ნე ტა რუ ლი 
პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა, რად გან გა მარ ტივ დეს იპ-
ოთ ეკ ური სეს ხე ბის აღ ება და ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის 
გა უფ ას ურ ებ ის შე ჩე რე ბა, რად გან ეს ფაქ ტო რე ბი 
მოთხოვ ნა ზე ახ დენს პირ და პირ გავ ლე ნას. 

პან დე მი ამ დე ტუ რიზ მი და უძ რა ვი ქო ნე ბა მჭიდ-
რო კავ შირ ში იყო ერ თმა ნე თან. დი დი იყო, ტუ რის-
ტუ ლი მიზ ნე ბით შე ძე ნი ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის წი ლი 
ეკ ონ ომ იკ აში, ქვეყ ნის ჩა კეტ ვის და ქი რის ფა სე ბის 
და ცე მით დი დი ზა რა ლი გა ნი ცა და ტუ რის ტულ მა 
სეგ მენ ტმა, ბუ ნებ რი ვია, რომ ამ მიზ ნე ბით შე ძე-
ნი ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის წი ლი შემ ცირ და, ამ იტ ომ 
მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბი შე მუ შა ვე ბუ ლი უნ და 
იყ ოს ტუ რის ტუ ლი სეგ მენ ტის გა დარ ჩე ნა-აღ დგე-
ნის კუთხი თაც.

დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს გა და სა ხა დე ბის შემ სუ-
ბუ ქე ბას, ამ ით სა ხელ მწი ფოს შე უძ ლია და ეხ მა როს 
მთელ სექ ტორს კრი ზი სის დაძ ლე ვა ში.

აუც ილ ებ ელია სა პა სუ ხო მოქ მე დე ბე ბი დე-
ვე ლო პე რე ბის მხრი და ნაც, მათ უნ და შე იმ უშა ონ 
ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მა და ჩა ერ თონ სა ხელ მწი ფო 
მხარ და ჭე რის პროგ რა მა ში, რომ შეძ ლონ კრი ზი-
სი დან გა მოს ვლა. დე ვე ლო პე რულ მა კომ პა ნი ებ მა 
რე ზერ ვის შექ მნა სა და ოპ ტი მი ზა ცი აზ ეც უნ და 
იმ უშა ონ, შეც ვა ლონ მარ კე ტინ გი სა და გა ყიდ ვე ბის 
მიდ გო მე ბი და გზე ბი, ამ ით ის ინი მო იპ ოვ ებ ენ ახ-
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ალ შე საძ ლებ ლო ბებს, რომ შე ინ არ ჩუ ნონ ბა ზარ ზე 
პო ზი ცი ები.

ბუ ნებ რი ვია შექ მნილ ვი თა რე ბა ში, მა შინ რო-
დე საც ვი რუ სი ელ ვის სის წრა ფით ვრცელ დე ბა, 
მძი მე კრი ზისს გა ნიც დი ან ეკ ონ ომ იკ ური ერ-
თუ ელ ები, იღ უპ ები ან ად ამი ან ები, სა მე დი ცი ნო 
სექ ტო რი პა რა ლი ზე ბუ ლია, ქვეყ ნე ბის უმ რავ-

ლე სო ბა ში მოქ მე დებს მკაც რი შეზღუდ ვე ბი და 
ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის შე ჩე რე ბის ზუს ტი დრო 
გან საზღვრუ ლი არ არ ის, შე უძ ლე ბე ლია აბ სო ლი-
ტუ რად სწო რი პროგ ნო ზე ბის გა კე თე ბა. მი უხ ედ-
ავ ად ამ ისა, ვვა რა უდ ობთ, რომ უძ რა ვი ქო ნე ბის 
ბა ზა რი სწრა ფად აღ დგე ბა შეზღუდ ვე ბის მოხ-
სნას თან ერ თად.
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ABSTRACT
In the 21st century, globalization is becoming more and more extensive as a phenomenon. The article dis-

cusses the popularization of globalization and its transformation as a world dilemma caused by new world rules. 
The aim of our research is to determine what kind of impact globalization has had, because judging by the 

example of our country, the country has undergone a transformation as well as political, economic, cultural, and 
social factors. 

One of the main integration processes is the goal of bringing individual groups into a single social and cultural 
framework of self-identification, which has become irreversible and poses a major problem for the identity of 
countries, as well as economic, social, political stability and security of the population.

In this article, we use the following research methods: Qualitative research methods, which include a qualita-
tive study of written documents, focus groups, monographic research, etc. A specific case study, on the example 
of Georgia, the same Case study method that helped us to better study and analyze the facts. The processes of 
globalization have somewhat reduced the sovereignty of states. Modern states are powerless to control or deal 
with globalization, to reduce or limit its scope.

However, this did not lead to the destruction of the states. By the way, some states have become more power-
ful. This is especially noticeable in the example of post-Soviet countries, one of the highlights of which is Georgia. 
Globalization, like all events, has its pros and cons, but the most worthy positive side of globalization is that it 
has created and established independent and sovereign states that are becoming stronger day by day in the 
scientific, social, cultural, political, and economic spheres.

Keywords: Independence, Georgia, Globalization, Post-Soviet Country, State.

გლო ბა ლი აზ ცი ის ძი რი თა დი აქ ტო რე ბის გავ ლე ნა გან ვი თა რე ბად გლო ბა ლი აზ ცი ის ძი რი თა დი აქ ტო რე ბის გავ ლე ნა გან ვი თა რე ბად 

და პოს ტსაბ ჭო თა ქვე ნებ ში  სა ქარ თვე ლოს მა გა ლით ზედა პოს ტსაბ ჭო თა ქვე ნებ ში  სა ქარ თვე ლოს მა გა ლით ზე
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შე სა ვა ლი
ნე ბის მი ერი სა ხის დის კუ სია გლო ბა ლი ზა ცი ის 

არ სი სა და მი სი ძი რი თა დი გან საზღვრე ბე ბის შე სა-
ხებ სა ბო ლოო ჯამ ში და კავ ში რე ბუ ლია სა ხელ მწი-
ფოს ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის სა კითხთან. 

გლო ბა ლი ზა ცია კა ცობ რი ობ ის შო რე ული 
წარ სუ ლი დან იღ ებს სა თა ვეს, იგი ის ტო რი ის ხან-
გრძლი ვი ეტ აპია, რო მე ლიც ნე ბის მი ერი დრო ისა და 
ეპ ოქ ის ათ ვის არ ის და მა ხა სი ათ ებ ელი. აღ ნიშ ნუ ლი 
პრო ცე სი მრა ვალ გზის ვი თარ დე ბო და და დღემ დე 
გა ნაგ რძობს გან ვი თა რე ბა სა და გავ რცე ლე ბას. თა-
ნა მედ რო ვე ეპ ოქ აში გლო ბა ლი ზა ცია ძველ თა გან ვე 
მომ დი ნა რე ინ ტეგ რა ცი ული პრო ცე სე ბის ახ ალი 
ეტ აპია და სრუ ლი სა ხით მე-20 სა უკ უნ ის მე ორე 
ნა ხე ვარ ში ჩა მო ყა ლიბ და. 

ახ ალი ტერ მი ნის გა ჩე ნა სა და პო პუ ლა რი ზა ცი ას 
მსოფ ლი ოში მიმ დი ნა რე თა ნა მედ რო ვე და მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ცვლი ლე ბი გა ნა პი რო ბებს. მა გა ლი თი სათ-
ვის, ფი ლო სო ფოს მა, ინ გლი სელ მა პო ლი ტი კურ მა 
თე ორ ეტ იკ ოს მა ჯე რე მი ბენ თჰემ მა და ნერ გა ტერ-
მი ნი „ინ ტერ ნა ცი ონ ალ ური“, რო მე ლიც გა მო ხა ტავ-
და თა ნა მედ რო ვე რე ალ ობ ას, კერ ძოდ კი ახ ალი, ნა-
ცი ონ ალ ური სა ხელ მწი ფო ებ ის წარ მოქ მნა სა და მათ 
შო რის დამ ყა რე ბულ ურ თი ერ თო ბებს, რო მე ლიც 
მას შემ დეგ „სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბად“ იწ-
ოდ ება. გლო ბა ლი ზა ცია თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოს 
გან ვი თა რე ბის კა ნონ ზო მი ერი და გან მსაზღვრე ლი 
ფაქ ტო რი გახ და.[9,გვ.52]

დღე ვან დე ლი გა გე ბით „გლო ბა ლი ზა ცია“, რო-
გორც ტერ მი ნი გა სუ ლი სა უკ უნ ის 80-იანი წლე ბის 
შუა პე რი ოდ ში წარ მო იშ ვა. მის გა მო ჩე ნას ამ ერ იკ-
ელი მეც ნი ერ-ეკ ონ ომ ის ტის ტ. ლე ვი ტის სა ხელს 
უკ ავ ში რე ბენ, რო მელ მაც 1983 „Harward Business 
Review-ში“ გა მო აქ ვეყ ნა სტა ტია და ამ ტერ მი ნით 
აღ ნიშ ნა მსხვი ლი ტრან სნა ცი ონ ალ ური კორ პო რა-

ივე Case study-ის მე თო დი, რო მე ლიც დაგ ვეხ მა რა  ფაქ ტე ბის უკ ეთ შეს წავ ლი სა და ან ალ იზ ის პრო ცეს ში. 
გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სებ მა სა ხელ მწი ფო თა სუ ვე რე ნი ტე ტი გარ კვე ულ წი ლად  შე ამ ცი რა. თა ნა მედ-

რო ვე სა ხელ მწი ფო ები უძ ლუ რე ბი არი ან აკ ონ ტრო ლონ ან გა უმ კლავ დნენ  გლო ბა ლი ზა ცი ას, შე ამ ცი რონ 
ან შეზღუ დონ მი სი მოქ მე დე ბის არე ალი. თუმ ცა, ამ ას სა ხელ მწი ფო ებ ის გა ნად გუ რე ბა არ გა მო უწ ვე ვია. 
პი ქი რით, ზო გი ერ თი სა ხელ მწი ფო უფ რო გაძ ლი ერ და. ეს გან სა კუთ რე ბით შე სამ ჩნე ვი ხდე ბა პოს ტსაბ-
ჭო თა ქვეყ ნე ბის მა გა ლით ზე, რომ ლის ერთ-ერ თი თვალ სა ჩი ნო ება სა ქარ თვე ლოა. გლო ბა ლი ზა ცი ას, ისე, 
რო გორც ყვე ლა მოვ ლე ნას აქ ვს და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე ები, თუმ ცა გლო ბა ლი ზა ცი ის ყვე ლა ზე 
ღირ სე ული და დე ბი თი მხა რე არ ის ის, რომ მი სი დახ მა რე ბით წარ მო იშ ვნენ და და არ სდნენ და მო უკ იდ ებ ელი 
და სუ ვე რე ნუ ლი სა ხელ მწი ფო ები, რომ ლე ბიც დღი თიდღე უფ რო ძლი ერ დე ბი ან სა მეც ნი ერო, სო ცი ალ ურ, 
კულ ტუ რულ, პო ლი ტი კურ და ეკ ონ ომ იკ ურ სფე რო ებ ში. 

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: გლო ბა ლი ზა ცია, და მო უკ იდ ებ ლო ბა, სა ქარ თვე ლო, სა ხელ მწი ფო, პოს ტსაბ ჭო თა 
ქვე ყა ნა.

ცი ებ ის მი ერ სხვა დას ხვა პრო დუქ ცი ის ბაზ რე ბის 
შერ წყმის ფე ნო მე ნი. გლო ბა ლი ზა ცია, იმ დე ნად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი და კომ პლექ სუ რი მოვ ლე ნაა, რომ 
გას ცდა დრო სა და სივ რცეს, და არ ღვია საზღვრე ბი, 
კონ ტი ნენ ტე ბი და ად ამი ან თა მოღ ვა წე ობ ის ყვე ლა 
სფე რო მო იც ვა. გარ და ამ ისა, დიდ როლს თა მა შობს 
ერ ებ ზე, რე ლი გი აზე, კულ ტუ რა ზე, ტექ ნო ლო გი-
ებ ზე, სა ხელ მწი ფოს პო ლი ტი კა ზე, ეკ ონ ომ იკ ასა 
და გან ვი თა რე ბა ზე, ას ევე სა ხემ წი ფო თა შო რის 
ურ თი ერ თო ბებ ზე. შე სა ბა მი სად, ვხვდე ბით ის ეთ 
ტერ მი ნებს, რო გო რე ბი ცაა „ეკ ონ ომ იკ ური გლო ბა-
ლი ზა ცია“, „პო ლი ტი კუ რი გლო ბა ლი ზა ცია“, „კულ-
ტუ რუ ლი გლო ბა ლი ზა ცია“ და სხვ. 

ჩვე ნი კვლე ვის მი ზა ნია და ვად გი ნოთ თუ რა 
სა ხის გავ ლე ნა მო ხა დი ნა გლო ბა ლი ზა ცი ამ, რად-
გან ჩვე ნი ქვეყ ნის მა გა ლი თით თუ ვიმ სჯე ლებთ, 
ტრან სოფ რმა ცია გა ნი ცა და ქვე ყა ნა ში რო გორც პო-
ლი ტი კურ მა, ას ევე ეკ ონ ომ იკ ურ მა, კულ ტუ რულ მა 
და სო ცი ალ ურ მა ფაქ ტო რებ მა. აღ ნიშ ნულ თა შო რის 
ერთ-ერ თი ძი რი თა დი ინ ტეგ რა ცი ული პრო ცე სე ბია, 
რომ ლის მი ზა ნი ცალ კე ული ჯგუ ფე ბის თვი თი დენ-
ტი ფი კა ცი ის ერ თი ან სა ზო გა დო ებ რივ და კულ-
ტუ რულ ჩარ ჩო ებ ში მოქ ცე ვაა,რა მაც შე უქ ცე ვა დი 
ხა სი ათი მი იღო და უდ იდ ეს პრობ ლე მას უქ მნის, 
რო გორც ქვეყ ნე ბის თვით მყო ფა დო ბას,ისე ეკ ონ-
ომ იკ ურ-სო ცი ალ ურ,პო ლი ტი კურ სტა ბი ლუ რო ბა სა 
და მო სახ ლე ობ ის უს აფ რთხო ებ ას. 

XX სა უკ უნ ის 90-იანი წლე ბი დან გლო ბა ლი ზა ცი-
ის პრო ცე სი დან მი ღე ბუ ლი სარ გე ბე ლი და სა ერ თა-
შო რი სო ეკ ონ ომ იკ ურ-პო ლი ტი კურ ურ თი ერ თო ბებ-
ში ერ ოვ ნულ სა ხელ მწი ფო თა რო ლის შემ ცი რე ბა 
ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე გან სჯა დი სა კითხია. თა ნა-
მედ რო ვე ეტ აპ ზე, გლო ბა ლი ზა ცი ის პრობ ლე მე ბის 
ზო გი ერ თი მკვლე ვა რი (გერ მა ნე ლი მკვლე ვა რე ბი 
ჰ. მარ ტი ნი და ხ. შუ მა ნი, რუ სი მეც ნი ერი მ. დე ლი-
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აგ ინი და სხვა) ყუ რადღე ბას ამ ახ ვი ლებს სა ერ თა-
შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ისა და ტრან სე როვ ნუ ლი 
კორ პო რა ცი ებ ის (ტეკ), ტრან სე როვ ნუ ლი ბან კე ბის 
(ტებ), ას ევე ცალ კე ული რე გი ონ ებ ის მზარდ როლ-
ზე, მა სობ რი ვი ცნო ბი ერ ებ ის ფორ მი რე ბი სათ ვის 
ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბა ზე, 
მათ ზე გავ ლე ნა ზე, ას ევე ერ ოვ ნუ ლი სა ხელ მწი ფოს 
რო ლის შე სუს ტე ბა ზე და ა.შ.[7]

გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცეს მა, სა ერ თო ფი ნან-
სურ მა რე გუ ლა ცი ებ მა, ეკ ონ ომ იკ ურ მა კარ გახ სნი-
ლო ბამ უდა ოდ და აჩ ქა რა კრი ზი სის გავ რცე ლე ბა. 
ამ ის ნა თე ლი მა გა ლი თია ევ რო პა ში და უს რუ-
ლე ბე ლი, გა უგ ებ არი ეკ ონ ომ იკ ური სტაგ ნა ცია. 
“მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის გლო ბა ლი ზა ცი ის გაღ-
რმა ვე ბამ თა ვი სი ნე გა ტი ური მხა რე ები მკა ფი ოდ 
გა მო ავ ლი ნა. კრი ზის მა გა და ინ აც ვლა თით ქმის 
ყვე ლა კონ ტი ნენ ტზე, შე ირ ყა სა ბან კო სექ ტო რე ბი 
აზი ის უდ იდ ეს ქვეყ ნებ ში - ჩი ნეთ ში, ინ დო ეთ ში, 
იაპ ონი აში, აგ რეთ ვე ის ეთ დიდ ქვეყ ნებ ში რო-
გო რი ცაა: ბრა ზი ლია, რუ სე თი, კა ნა და. კრი ზი სის 
მას შტა ბუ რო ბამ და გავ რცე ლე ბის სის წრა ფემ 
მთავ რო ბე ბის დაბ ნე ულ ობა გა მო იწ ვია. თა ვი დან 
თი თოეული სა ხელ მწი ფო ცდი ლობ და და მო უკ იდ-
ებ ლად შებ რძო ლე ბო და კრი ზი სულ პრო ცე სებს, 
მაგ რამ შემ დგომ ყვე ლას თვის ნა თე ლი გახ და, რომ 
ავ ტო ნო მი ურ რე ჟიმ ში კრი ზი სის დაძ ლე ვა შე უძ-
ლე ბე ლი იყო”.[3,გვ.15]

თუმ ცა, გან სხვა ვე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბა აქ ვს ამ-
ერ იკ ელ მეც ნი ერს, ნო ბე ლის პრე მი ის ლა ურე ატს 
ჯო ზეფ სტიგ ლიცს, რო მე ლიც თვლის, რომ გარ-
კვე ულ ად გლო ბა ლი ზა ცია გახ და და მა ტე ბი თი 
ფაქ ტო რი კრი ზი სის გაღ რმა ვე ბი სა. მის რე კო მენ და-
ცი ებს შო რის, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის რომ მსოფ ლიო, 
ერ ოვ ნუ ლი და კერ ძო ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი 
გახ დნენ მაქ სი მა ლუ რად გამ ჭვირ ვა ლე, და ცუ ლი 
იქ ნეს ერ თი ანი სტან დარ ტე ბი ფი ნან სურ სექ ტორ ში, 
შე იქ მნას ვა ლუ ტის ერ თი ანი, მსოფ ლიო რე ზერ ვე ბი.
[11] იაპ ონ ელი, წარ მო შო ბით ამ ერ იკ ელი ფი ლო სო-
ფო სის, პო ლი ტო ლო გის, პო ლი ტე კო ნო მის ტი სა და 
მწერ ლის ფრენ სის ფუ კუიამას თქმით, დღე ვან დელ 
ეპ ოქ აში შეგ ვიძ ლია ვი სა უბ როთ მხო ლოდ გლო-
ბა ლურ სა მომ ხმა რებ ლო კულ ტუ რა ზე, რო მე ლიც 
ვრცელ დე ბა მაკ დო ნალ დსი სა და კო კა-კო ლას 
მსგავ სი კომ პა ნი ებ ის მეშ ვე ობ ით. [6,გვ.43] მაგ რამ, 
სა ერ თოდ, კულ ტუ რა უფ რო მე ტია, ვიდ რე სა მომ-
ხმა რებ ლო ბა ზა რი, ეს უკ ან ას კნე ლი არ ის ზე და პი-
რუ ლი ას პექ ტი, კულ ტუ რას კი აქ ვს სიღ რმე და გავ-
ლე ნას ახ დენს ხალ ხთა კავ შირ ზე. სწო რედ ამ იტ ომ 
კულ ტუ რე ბი ჯერ კი დევ ინ არ ჩუ ნე ბენ ინ დი ვი დუ-

ალ ურ ობ ას. თუმ ცა, სწო რედ ამ სა კო მუ ნი კა ციო სა-
შუ ალ ებ ებ მა აზი ასა და სხვა სა ზო გა დო ებ ებს უფ რო 
მკვეთ რად და ან ახა ის გან სხვა ვე ბა, რო მე ლიც მა თი 
კულ ტუ რებს შო რის არ ის. [5,გვ.67] 

არ შე იძ ლე ბა არ ვი სა უბ როთ ინ ტერ ნეტ ზეც, 
რო მე ლიც გლო ბა ლუ რი კულ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე-
ბის ცენ ტრშია. გა რე მოც ვა, რო მელ შიც ქვე ყა ნას, 
კულ ტუ რას უხ დე ბა არ სე ბო ბა, დიდ გავ ლე ნას ახ-
დენს მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა-გან ვი თა რე ბა ზე, რად გან 
ამა თუ იმ სა ზო გა დო ებ აში სა ხელ მწი ფოს ურ თი-
ერ თო ბა აქ ვს გან სხვა ვე ბუ ლი კულ ტუ რის მქო ნე 
ერ თო ბებ თან. ურ თი ერ თო ბი სას ხდე ბა კულ ტუ რულ 
ღი რე ბუ ლე ბა თა გაც ვლა, ერ თო ბის ცნო ბი ერ ება გა-
ნიც დის მუდ მივ ტრან სფორ მა ცი ას. რო გორც უკ ვე 
აღ ვნიშ ნეთ, იყო პე რი ოდი, რო დე საც მსოფ ლიო არ 
წარ მო ად გენ და ერ თი ან სივ რცეს და და ყო ფი ლი იყო 
პა ტა რა სამ ყა რო ებ ად; ერ ები ხალ ხე ბი და კულ ტუ-
რე ბი არ იც ნობ დნენ ერ თმა ნეთს, არ ჰქონ დათ ურ-
თი ერ თო ბა. ინ ტერ ნე ტის წყა ლო ბით კი დღეს მსოფ-
ლიო გახ სნი ლია და ერ თი ან სივ რცეს წარ მო ად გენს. 
არ სე ბობს ფარ თო სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ლე ბე ბი, 
ტე ლე ფო ნი, სა ჰა ერო ტრან სპორ ტი, კოს მო სუ რი 
სად გუ რე ბი და, რაც მთა ვა რია, ინ ტერ ნე ტი. ყვე ლა 
ად ამი ან ური ურ თი ერ თო ბა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა 
დამ ყარ დეს სკო ლა ში, ქუ ჩა ში, კა ფე ში, ქარ ხა ნა ში, 
ინ ტერ ნეტ შიც ხორ ცი ელ დე ბა.[5, გვ.62-68]

ლ. თუ როუ ერ ოვ ნულ სა ხელ მწი ფო ებ თან და კავ-
ში რე ბით, ერ ოვ ნუ ლი მთავ რო ბის რო ლის შემ ცი რე-
ბის, ცი ვი ომ ის დას რუ ლე ბი სა და პა ტა რა-ქა ლაქ 
სა ხელ მწი ფო ებ ის არ სე ბო ბის ფაქ ტო რე ბის ემ პი-
რუ ლი შე დე გე ბის სა ფუძ ველ ზე აკ ეთ ებს დას კვნას, 
რომ “50 წლის შემ დეგ თა ნა მედ რო ვე ერ ოვ ნულ 
სა ხელ მწი ფო თა უმ რავ ლე სო ბა აღ არ იარ სე ბებს”. 
ლ. თუ რო უს მო საზ რე ბას ეხ მი ან ება პრო ფე სორ 
ზ. და ვი თაშ ვი ლის გან მარ ტე ბა: “გლო ბა ლი ზა ცი-
ის მთა ვა რი ნი შა ნი სა ხელ მწი ფო და ერ ოვ ნუ ლი 
საზღვრე ბის მოშ ლა, ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის 
გლო ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ით, ერ ოვ ნუ ლი კულ ტუ რის 
გლო ბა ლუ რი კულ ტუ რით, ხო ლო ერ ოვ ნუ ლი ცნო-
ბი ერ ებ ის გლო ბა ლუ რი ცნო ბი ერ ებ ით შეც ვლაა”. 
სა ხელ მწი ფოს როლ თან და კავ ში რე ბით ზო გი ერ თი 
მკვლე ვა რი აღ ნიშ ნავს, რომ “პლა ნე ტის ეკ ონ ომ იკ-
ური გა ერ თი ან ებ ის კვალ დაკ ვალ მოხ დე ბა პო ლი-
ტი კუ რი გლო ბა ლი ზა ცია, რო მე ლიც დამ თავ რდე ბა 
მსოფ ლიო მთავ რო ბის წარ მოქ მნით”. გლო ბა ლი-
ზა ცი ას გან სა კუთ რე ბით კრი ტი კუ ლად აფ ას ებ ენ 
გან ვი თა რე ბა დი და გარ და მა ვა ლი ეკ ონ ომ იკ ებ ის 
ქვეყ ნე ბის მეც ნი ერ თა უმ რავ ლე სო ბა, ის ინი უპ ირ-
ატ ეს ობ ას ან იჭ ებ ენ სა ხელ მწი ფოს მო ნა წი ლე ობ ით 
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ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის და მო უკ იდ ებ ელ გან ვი თა-
რე ბას და გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცესს გა ნი ხი ლა-
ვენ ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის შე მა-
ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რად. ამ ავე დროს, აღ ნიშ ნუ ლი 
ქვეყ ნე ბის მეც ნი ერ ები ყუ რადღე ბას ამ ახ ვი ლე ბენ 
ერ ოვ ნულ ტრა დი ცი ებ ზე, ფა სე ულ ობ ებ ზე, კულ-
ტუ რულ თვით მყო ფა დო ბა ზე, გლო ბა ლი ზა ცი ის 
უარ ყო ფით ზე გავ ლე ნა ზე ანუ აქ ცენ ტს აკ ეთ ებ ენ 
გლო ბა ლი ზა ცი ის შე საძ ლო ნე გა ტი ურ კულ ტუ-
რულ-პო ლი ტი კურ შე დე გებ ზე. ამ ავე დროს არ-
სე ბობს შე ხე დუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც მი უთ ით ებ ენ 
ერ ოვ ნუ ლი სა ხელ მწი ფოს რო ლის გაძ ლი ერ ებ ის 
აუც ილ ებ ლო ბა ზე. მსოფ ლიო ბან კის პრე ზი დენ ტი 
ამ ავე სა ერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ ტის მოხ სე ნე ბა ში 
– “სა ხელ მწი ფო ცვა ლე ბად მსოფ ლი ოში” – აღ ნიშ-
ნავს “ეფ ექ ტი ანი ერ ოვ ნუ ლი სა ხელ მწი ფოს გა რე შე 
შე უძ ლე ბე ლია მდგრა დი გან ვი თა რე ბა, რო გორც ეკ-
ონ ომ იკ ური, ისე სო ცი ალ ური”. აღ ნიშ ნულ შე ხე დუ-
ლე ბას ეხ მი ან ება მო საზ რე ბა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
“ერ ოვ ნულ მა სა ხელ მწი ფომ კი დევ უნ და ით ამ აშ ოს 
უმ თავ რე სი რო ლი, კერ ძოდ გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო-
ბებ ში და სა ხელ დობრ იმ იტ ომ, რომ გან ვი თა რე ბა 
არ ათ ან აბ რად მიმ დი ნა რე ობს”.[7]

 გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სებ მა სა ხელ მწი ფო თა 
სუ ვე რე ნი ტე ტი გარ კვე ულ წი ლად შე ამ ცი რა. შე იძ-
ლე ბა ვთქვათ, რომ თა ნა მედ რო ვე სა ხელ მწი ფო ები 
უძ ლუ რე ბი არი ან აკ ონ ტრო ლონ ან გა უმ კლავ დნენ 
გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სებ სა და შე ამ ცი რონ ან 
შეზღუ დონ მი სი მოქ მე დე ბის არე ალი. თუმ ცა, ამ ას 
სა ხელ მწი ფო ებ ის გა ნად გუ რე ბა არ გა მო უწ ვე ვია. 
პი ქი რით, ზო გი ერ თი სა ხელ მწი ფო უფ რო გაძ ლი ერ-
და. ეს გან სა კუთ რე ბით შე სამ ჩნე ვი ხდე ბა პოს ტსაბ-
ჭო თა ქვეყ ნე ბის მა გა ლით ზე, სა დაც წარ მო იშ ვა 
და მო უკ იდ ებ ელი, სუ ვე რე ნუ ლი სა ხელ მწი ფო ები, 
რომ ლე ბიც უფ რო ძლი ერ დე ბი ან პო ლი ტი კურ და 
ეკ ონ ომ იკ ურ სფე რო ებ ში. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის სა უკ ეთ ესო მა გა ლი თად შეგ-
ვიძ ლია სა ქარ თვე ლო მო ვიყ ვა ნოთ, რად გან გლო ბა-
ლი ზა ცი ის ეპ ოქ ის დად გო მას თან ერ თად სა ქარ თვე-
ლო შიც შე იც ვა ლა, და იხ ვე წა და გან ვი თარ და ბევ რი 
ის ეთი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ სტი ტუ ტი, რო გო რე ბი ცაა: 
სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი, ეკ ონ ომ იკ ური 
პო ლი ტი კა, ელ ექ ტრო ნუ ლი მას მე დია, კონ ფლიქ-
ტე ბის გა დაჭ რის გზე ბი, ად ამი ან ებ ის უფ ლე ბე ბის 
დაც ვა და ა.შ. რათ ქმა უნ და,გლო ბა ლი ზა ცი ას ის ეთი 
პრო ცე სე ბიც ახ ლავს თან, რო მელ თა გა დაჭ რა ერთ 
რო მე ლი მე ქვე ყა ნას, რო გო რი გან ვი თა რე ბუ ლი და 
ძლი ერ იც არ უნ და იყ ოს ის არ შე უძ ლია, ას ეთ ებია, 
მა გა ლი თად: ნარ კო მა ნია, ად ამი ან ებ ით ვაჭ რო ბა, 

ბირ თვუ ლი სა შიშ რო ება, სა ერ თა შო რი სო ტე რო-
რიზ მი, გლო ბა ლუ რი დათ ბო ბა, და ა. შ.[2,გვ.17] 

ფაქ ტია, რომ გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი სა ზო-
გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის თით ქმის ყვე ლა სფე როს 
შე ეხო და მი სი გავ ლე ნა მო სახ ლე ობ ის ყო ფა ზეც 
გავ რცელ და და აის აცა. მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის 
მი მართ კი არა ერ თგვა რო ვა ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
ჩა მო ყა ლიბ და. მო სახ ლე ობ ის აზ რი რამ დე ნი მე ნა წი-
ლად და იყო. აქ ედ ან, გა მოვ ყობთ სამ ჯგუფს, ეს ენია: 

ა).გლო ბა ლის ტე ბი, რომ ლე ბიც და დე ბი თად აფ-
ას ებ ენ გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცესს; 

ბ). ან ტიგ ლო ბა ლის ტე ბი, რომ ლე ბიც უარ ყო ფი-
თად აფ ას ებ ენ გლო ბა ლი ზა ცი ას; 

გ). ნე იტ რა ლე ბი - მო სახ ლე ობ ის ის ნა წი ლი, რო-
მელ თაც ნე იტ რა ლუ რი პო ზი ცია აქ ვთ და გლო ბა-
ლი ზა ცი ის პო ზი ტი ური და ნე გა ტი ური შე დე გე ბის 
რა ცი ონ ალ ურ შე ფა სე ბას ახ დე ნენ. 

 უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ან ტიგ ლო ბა ლის ტუ რი 
გან წყო ბა ძი რი თა დად არ ად ას ავ ლუ რი ქვეყ ნე ბის 
მო სახ ლე ობ აში იგ რძნო ბა, სა დაც გლო ბა ლი ზა ცია 
ვეს ტერ ნი ზა ცი ად – და სავ ლე თის გავ ლე ნის გაძ ლი-
ერ ებ ად არ ის მიჩ ნე ული. მა გა ლი თად, ტრან სნა ცი-
ონ ალ ური კორ პო რა ცი ები, რომ ლე ბიც და სავ ლუ რი 
კომ პა ნი ებია, ძარ ცვა ვენ სუსტ და გან ვი თა რე ბად 
ქვეყ ნებს, აჩ ან აგ ებ ენ მათ რე სურ სებს, ან გრე ვენ 
ნა ცი ონ ალ ურ ეკ ონ ომ იკ ას, მო ნე ბად აქ ცე ვენ ად-
გი ლობ რივ მო სახ ლე ობ ასა და კითხვის ნიშ ნის 
ქვეშ აყ ენ ებს ერ ოვ ნულ იდ ენ ტუ რო ბას. ზუს ტად 
ამ ში შის მი ზე ზია, რომ რიგ ქვეყ ნებ ში ნა ცი ონ-
ალ იზ მი აღ ორ ძინ და, ხო ლო ის ლა მურ სამ ყა რო ში 
ის ლა მუ რი ფუნ და მენ ტა ლიზ მის გავ რცე ლე ბას 
ხე ლი შე ეწყო. ან ტიგ ლო ბა ლის ტუ რი გან წყო ბა 
და სავ ლე თის სამ ყა რო შიც შე იმ ჩნე ვა, რად გან გა-
იზ არ და არ ალ ეგ ალ ური იმ იგ რა ცი ის მაჩ ვე ნე ბე-
ლი, მი სი გაზ რდა კი გლო ბა ლი ზა ცი ამ გა მო იწ ვია. 
გან ვი თა რე ბა დი სამ ყა რო დან მოზღვა ვე ბულ მა 
მიგ რან ტე ბის რა ოდ ენ ობ ამ ევ რო პის ქვეყ ნებ სა 
და აშშ-ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა შე იტ ანა 
მო სახ ლე ობ ის რა ოდ ენ ობ ის მხრივ, რაც მა ღა ლი 
ბუ ნებ რი ვი მა ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით სე რი ოზ-
ული საფ რთხეა. საფ რთხე იმ აში გა მო იხ ატ ება, 
რომ და სავ ლე თის ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში თა ვი იჩ ინა 
კულ ტუ რულ მა, რე ლი გი ურ მა, ნა ცი ონ ალ ის ტურ მა 
და და პი რის პი რე ბებ მა ად გი ლობ რივ და ჩა მო სულ 
მო სახ ლე ობ ას შო რის. ზუს ტად ამ იტ ომ, ბევ რი 
ცნო ბი ლი პო ლი ტი კო სი და მეც ნი ერი გა მო დის 
ერ ოვ ნუ ლი ღირ სე ბე ბი სა და ტრა დი ცი ებ ის დაც ვის 
მოთხოვ ნით. [1, გვ.25]

გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი მნიშ ვნე ლოვ-
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ნად ახ დენს გავ ლე ნას ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოს 
ფორ მი რე ბა ზე, მი თუ მე ტეს, რომ იგი გლო ბა ლურ 
ურ თერ თო ბა თა სის ტე მა ში ერთ-ერთ აქ ტი ურ გე-
ოპ ოლ იტ იკ ურ სუ ბი ექ ტად დამ კვიდ რდა, რო გორც 
თა ვი სი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სატ რან ზი ტო ფუნ ქცი ის 
მქო ნე ქვე ყა ნა და და სავ ლე თის დე მოკ რა ტი ული 
ღი რე ბუ ლე ბე ბის მა ტა რე ბე ლი და გან მსაზღვრე-
ლი სივ რცე. რათ ქმა უნ და, რო გორც მსოფ ლი ოს 
სხვა ქვეყ ნებ ში, ას ევე ჩვენს სა ხელ მწი ფო - სა-
ქარ თვე ლო ში გლო ბა ლი ზა ცი ას აქ ვს, რო გორც 
და დე ბი თი, ისე უარ ყო ფი თი შე დე გე ბი. იგი დიდ 
როლს თა მა შობს და უდ იდ ეს გავ ლე ნას ახ დენს 
ჩვე ნი ქვეყ ნის პო ლი ტი კურ, ეკ ონ ომ იკ ურ, სო ცი-
ალ ურ და კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ზე. ეს გა საკ ვი რი 
არ ცაა, რად გან გლო ბა ლი ზა ცია გან სა კუთ რე ბით 
დიდ გავ ლე ნას ახ დენს პოს ტსაბ ჭო თა ქვეყ ნე ბის 
დე მოკ რა ტი ული მო დერ ნი ზა ცი ის პრო ცეს ზე. 
გლო ბა ლუ რი პრო ცე სე ბი გა მო ირ ჩე ვა თა ვი ან თი 
ობი ექ ტუ რი ხა სი ათ ით, ამ იტ ომ ლო გი კუ რია ის რომ 
ის ინი თვით დი ნე ბით ვი თარ დე ბა და ან გა რიშს არ 
უწ ევს ქვეყ ნის შე საძ ლებ ლო ბებს, მის თვით მყო ფა-
დო ბას, უნ იკ ალ ურ ობ ას და რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე-
ბის ჩვე ნე ულ ხედ ვას, რაც სა ქარ თვე ლოს მო სახ-
ლე ობ ის ნა წილ ში ბა დებს მათ და მი ნი ჰი ლის ტურ 
გან წყო ბას. ეს ვალ დე ბუ ლე ბა ვრცელ დე ბა არა 
მარ ტო გან ვი თა რე ბად, არ ამ ედ გან ვი თა რე ბულ 
ქვეყ ნებ ზეც. 2008 წლის მსოფ ლიო ფი ნან სურ მა 
კრი ზის მა ცხად ყო, რომ სა ერ თო მსოფ ლიო გლო-
ბა ლუ რი პრო ცე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის გა რე შე 
არ არ სე ბობს ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის პროგ რე სი. 
ამ იტ ომ, გლო ბა ლურ კა ნონ ზო მი ერ ებ ათა შეც ნო ბა, 
მა თი გათ ვა ლის წი ნე ბა ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური გან-
ვი თა რე ბის პრო ცეს ში გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია ის ეთი სა ხელ მწი ფო ებ ის თვის, რო გო რიც 
ჩვე ნი ქვე ყა ნაა. [4, გვ.7] 

გან სა კუთ რე ბით დი დია გლო ბა ლი ზა ცი ის გავ-
ლე ნა, გან ვი თა რე ბად და პოს ტსაბ ჭო თა ქვეყ ნებ ზე, 
ის ეთ ქვეყ ნებ ზე, რო გო რიც სა ქარ თვე ლოა.საბ ჭო თა 
იმ პე რი ის ნან გრე ვებ ზე მყოფ პოს ტსაბ ჭო თა სა ქარ-
თვე ლო საც მო უწია ფე ხი აეწყო გლო ბა ლი ზა ცი ის-
ათ ვის. გლო ბა ლი ზა ცი ის შე დე გად, ნაკ ლებ გან ვი-
თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში სულ უფ რო ხში რია მსხვი ლი 
ინ ვეს ტო რე ბის შე მოს ვლა, რომ ლებ საც აქ ბევ რად 
უფ რო იაფი მუ შა ხე ლი და ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ეგ-
ულ ებ ათ. ეს მოვ ლე ნა კი გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს 
ახ ალ სა მუ შაო ად გი ლებს და ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი-
თა რე ბის შან სს აძ ლევს.[8] და სა მა ლი არ არ ის, რომ 
თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო ინ ტეგ რა ცი ას, გლო ბა ლი-
ზა ცი ის პრო ცესს, გა აჩ ნია რო გორც პო ზი ტი ური, 

ას ევე ნე გა ტი ური მხა რე ებ იც. ამ ერ იკ ელი მეც ნი ერ-
ის ი.ვა ლერ შტა ინ ის აზ რით “გლო ბა ლი ზა ცია სხვა 
არ აფ ერია, თუ არა თა ნა მედ რო ვე სი ნამ დვი ლის 
უდ იდ ესი შეც დო მა, სა ხე ლი სუფ ლე ბო დაჯ გუ ფე-
ბე ბის მი ერ თავ სმოხ ვე ული სიც რუე, ანუ პრო ცე სი 
რო მე ლიც არ წარ მო ად გენს თვი სობ რი ვად ახ ალ 
მოვ ლე ნას”. გლო ბა ლი ზა ცი ის ნე გა ტი ური ბუ ნე ბის 
მკა ფიო გა მო ხა ტუ ლე ბაა ასე გა წე ლი ლი მსოფ ლიო 
ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სი. რო მე ლიც ფაქ ტი ურ ად 
“დო მი ნოს პრინ ცი პით” მეტ-ნაკ ლე ბად მო ედო 
სხვა დას ხვა კონ ტი ნენ ტებ სა თუ ქვეყ ნე ბის ეკ ონ-
ომ იკ ებს. სწო რედ ამ იტ ომ აც, ჯერ კი დევ სიღ რმი-
სე ულ ად ვერ გა ერ კვია მსოფ ლიო თა ნა მედ რო ვე 
ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის წარ მო შო ბის მი ზე ზებ სა 
თუ მის თა ვი სე ბუ რე ბებ ში.[10,გვ.15-16]

დას კვნა
რა საკ ვირ ვე ლია, ის ეთი კომ პლექ სუ რი მოვ ლე ნა, 

რო გო რიც გლო ბა ლი ზა ციაა, ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად 
და დე ბი თი ან უარ ყო ფი თი ვერ იქ ნე ბა ყვე ლა ქვეყ-
ნის თვის თუ ად ამი ან ის თვის. 

თუმ ცა, ის ეთი გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნი სათ ვის, 
რო გო რიც პოს ტსაბ ჭო თა სა ქარ თვე ლოა, გლო ბა-
ლი ზა ცი ამ შე საძ ლებ ლო ბა მოგ ვცა თა ვი წარ მოგ ვე-
ჩი ნა სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე, ჩა ვერ თეთ მსოფ-
ლიო გლო ბა ლურ პრო ცე სებ ში, შევ ძე ლით იდე ებ ისა 
და გა მოც დი ლე ბის გაც ვლა-გა ზი არ ება, ახ ალ გაზ-
რდო ბა მა ღა ლი კლა სის გა ნათ ლე ბის მი ღე ბას უკ ვე 
ონ ლა ინ ცდი ლობს,დღეს დღე ობ ით ამ ის თვის ფი ზი-
კუ რი გა და ად გი ლე ბა აღ არ არ ის აუც ილ ებ ელი, რაც 
გა ცი ლე ბით აად ვი ლებს და აიაფ ებს გა ნათ ლე ბის 
მი ღე ბის, იდე ებ ის გაც ვლის, სი ახ ლე ებ ის შექ მნის 
და და ნერ გვის პრო ცე სებს,რო მე ლიც ხელს უწყობს 
კა ცობ რი ობ ის წინ სვლას. შე ქიმ ნა უამ რა ვი არ ას ამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ები, გან ვი თარ და ტექ ნო ლო-
გი ები, გლო ბა ლი ზა ცი ის შე დე გად ად ამი ან ებს აქ ვთ 
სხვა კულ ტუ რი სად მი იოლი წვდო მა, ბევ რად უკ ეთ 
იც ნო ბენ სხვა ერ ებ ის ტრა დი ცი ებს, რაც ერთ-ერ თი 
ყვე ლა ზე ეფ ექ ტუ რი გზაა ტო ლე რან ტო ბის კულ ტუ-
რის გან ვი თა რე ბის თვის.

სწო რედ ას ეთ სი ტუ აცი აში, პოს ტსაბ ჭო თა სა-
ქარ თვე ლო სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ამ ოც ანაა ერ-
ოვ ნუ ლი თვით მყო ფა დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის სა კითხი. 
ყვე ლას კარ გად გვეს მის, რომ გლო ბა ლი ზა ცი ის 
პრო ცესს გვერ დს ვერ ავ უვ ლით, ვერც მაგ რამ ქარ-
თულ მა სა ხელ მწი ფომ ყვე ლა ნა ირ ად უნ და ეც ად ოს 
გლო ბა ლი ზა ცი ის ფე ხის აწყო ბას თან ერ თად, შე-
ინ არ ჩნოს ერ ოვ ნულ-კულ ტუ რუ ლი იდ ენ ტო ბა და 
ქარ თუ ლი თვით მყო ფა დო ბა. 
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ABSTRACT
Conflicts remain an unresolved problem in the modern world, which is particularly 

difficult for such a small and developing country like Georgia. The collapse of the Union 
of Soviet Socialist Republics and the emergence of new sovereign states led not only to an 
adjustment of a world map but also global geostrategic changes. As a consequence, new 
centers of power appeared, operating through a variety of strategies to obtain a dominant 
position in the post-bipolar world. The South Caucasus region turned out to be especially 
“attractive” in this regard. Two of the conflicts in the abovementioned area arose directly 
in the territory of Georgia, and these conflicts remain unresolved. Research, analysis and 
search for settlement mechanisms of the conflicts in Abkhazia and Tskhinvali region are 
the most important challenges for Georgia, therefore, the purpose of our article is to pres-
ent the impact of Russia’s soft power in the existing conflicts and possible mechanisms 
for resolving the problem.

Keywords: Geopolitics, Abkhazia, Tskhinvali,  Conflicts.
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ან ოტ აცია
თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში გა და უჭ რელ პრობ ლე მად რჩე ბა კონ ფლიქ ტე ბი, რომ ლე ბიც გან სა კუთ რე-

ბით რთუ ლად აის ახ ება ის ეთ პა ტა რა და გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ზე, რო გო რიც სა ქარ თვე ლოა.  საბ ჭო თა 
სო ცი ალ ის ტუ რი კავ ში რის დაშ ლამ და სუ ვე რე ნუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ ის აღ მო ცე ნე ბამ გა მო იწ ვია, რო გორც 
მსოფ ლიო რუ კის კო რექ ტი რე ბა, ას ევე გლო ბა ლუ რი გე ოს ტრა ტე გი ული ცვლი ლე ბე ბი.  გაჩ ნდა ძალ თა ახ-
ალი ცენ ტრე ბი, რომ ლე ბიც სა კუ თა რი გავ ლე ნის მო სა პო ვებ ლად სხვა დას ხვა სტრა ტე გი ით მოქ მე დებ დნენ. 
სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონი ამ მხრივ მომ ხიბ ვლე ლი აღ მოჩ ნდა. აღ ნიშ ნულ არე ალ ში გან ვი თა რე ბუ ლი 
კონ ფლიქ ტე ბი დან ორი უშუ ალ ოდ სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე წარ მო იშ ვა და დღემ დე გა და უჭ რელ 
პრობ ლე მად რჩე ბა. აფხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ის კონ ფლიქ ტე ბის კვლე ვა, ან ალ იზი და და რე გუ-
ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის ძი ება, ერთ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი გა მოწ ვე ვაა სა ქარ თვე ლოს თვის, შე სა ბა მი-
სად ჩვე ნი სტა ტი ის მი ზა ნია წარ მო ვა ჩი ნოთ რუ სე თის რბი ლი ძა ლის გავ ლე ნა არ სე ბულ კონ ფლიქ ტებ ზე 
და  პრობ ლე მის და რე გუ ლი რე ბის სა ვა რა უდო მე ქა ნიზ მე ბი.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: გე ოპ ოლ იტ იკა, აფხა ზე თი, ცხინ ვა ლი, კონ ფლიქ ტე ბი.

შე სა ვა ლი
მსოფ ლი ოს პო ლი ტი კუ რი რუ კი დან საბ ჭო თა 

სო ცი ალ ის ტუ რი კავ ში რის გაქ რო ბა, რუს პო ლი ტი-
კოს თა და პო ლი ტო ლოგ თა გარ კვე ულ მა ნა წილ მა კა-
ტას ტრო ფად აღ იქ ვა. სო ცი ალ იზ მის სა ერ თა შო რი სო 
სის ტე მის ნგრე ვამ და პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში ახ-
ალი სუ ვე რე ნუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბამ 
და სა ბა მი და უდო მსოფ ლიო რუ კის კო რექ ტი რე ბას, 
გლო ბა ლურ გე ოს ტრა ტე გი ულ ცვლი ლე ბებს და სა-
ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის ახ ალ ეტ აპს. წარ მო-
იქ მნა ძა ლის ახ ალი ცენ ტრე ბი, რო მელ თა შო რი საც 
გავ ლე ნე ბის გა მო გა ჩა ღე ბულ მა ბრძო ლამ, კი დევ 
უფ რო და ძა ბა ის ედ აც რთუ ლი ვი თა რე ბა.

საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ მე ტად 
თვალ სა ჩი ნო გახ და პო ლი ტი კუ რი და ძა ბუ ლო ბა, 
რო მე ლიც მრა ვა ლი წლის გან მავ ლო ბა ში არ სე ბობ-
და კავ კა სი ის რე გი ონ ში. მოგ ვი ან ებ ით ვი თა რე ბა 
ღია და შეიარაღებულ კონ ფლიქ ტებ ში გა და იზ არ და. 
სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ის კონ ფლიქ ტე ბი დან 
ორი - აფხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ის, უშუ ალ-
ოდ სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე გან ხორ ცი ელ და 

და დღემ დე აქ ტუ ალ ურ გა და საჭ რელ პრობ ლე მად 
რჩე ბა.

სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი 
კონ ფლიქ ტე ბის მი მო ხილ ვა

აფხა ზე თის კონ ფლიქ ტი ქარ თულ სა ხელ მწი ფოს-
თან ჩრდი ლო კავ კა სი ელ თა და პი რის პი რე ბის ყვე ლა-
ზე მწვა ვე გა მოვ ლი ნე ბა აღ მოჩ ნდა, იგი 1992 წლის 14 
აგ ვის ტოს აფხა ზე თის ტე რი ტო რი აზე სა ქარ თვე ლოს 
სა ხელ მწი ფო საბ ჭოს შეიარაღებული ფორ მი რე ბე ბის 
შეყ ვა ნით და იწყო. ამ ავე დროს გროზ ნო ში გა მარ თულ 
ყრი ლო ბა ზე, კონ ფე დე რა ცი ამ მო ბი ლი ზა ცია გა მო-
აცხა და, რაც მოიაზრებდა აფხა ზე თის და სახ მა რებ-
ლად და სა ქარ თვე ლოს წი ნა აღ მდეგ საბ რძოლ ვე ლად 
მო ხა ლი სე თა დი დი მა სე ბის შეკ რე ბას.

ომ ში სა ქარ თვე ლოს წი ნა აღ მდეგ იბ რძო და 
ჩრდი ლო კავ კა სი ური წარ მო შო ბის თით ქმის ყვე ლა 
ეთ ნო სის წარ მო მად გე ნე ლი, რო გორც მო ხა ლი სე-
ები ისე და ქი რა ვე ბუ ლე ბი, რუ სე თის რე გუ ლა რუ ლი 
სამ ხედ რო შე ნა ერ თე ბი, მათ შო რის, სპე ცი ალ ური 
და ნიშ ნუ ლე ბის რაზ მე ბი.

აფხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ის კონ ფლიქ ტე ბის აფხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ის კონ ფლიქ ტე ბის 

გე ოპ ოლ იტ იკ ური გან ზო მი ლე ბაგე ოპ ოლ იტ იკ ური გან ზო მი ლე ბა

გვან ცა ჩხე იძე 
კავ კა სი ის სა ერ თა შო რი სო უნ ივ ერ სი ტე ტის 

პო ლი ტი კის მეც ნი ერ ებ ის სა დოქ ტო რო სა გან მა-
ნათ ლებ ლო პროგ რა მის დოქ ტო რან ტი, კავ კა სი ის 
სა ერ თა შო რი სო უნ ივ ერ სი ტე ტის, სო ცი ალ ურ მეც-
ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის კო ორ დი ნა ტო რი;

ირ აკ ლი მექ ვევ რიშ ვი ლი 
კავ კა სი ის სა ერ თა შო რი სო უნ ივ ერ სი ტე ტის 

პო ლი ტი კის მეც ნი ერ ებ ის სა დოქ ტო რო სა გან მა-
ნათ ლებ ლო პროგ რა მის დოქ ტო რან ტი, სსიპ ქა ლაქ 
თბი ლი სის, ალ ექ სან დრე ცინ ცა ძის სა ხე ლო ბის 
№150 სა ჯა რო სკო ლის დი რექ ტო რი;
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1993 წლის სექ ტემ ბერ ში და ეცა აფხა ზე თის 
დე და ქა ლა ქი სო ხუ მი. ქარ თულ მა სამ თავ რო ბო ჯა-
რებ მა მძი მე და მარ ცხე ბა გა ნი ცა დეს, რო მელ საც 
დი დი მსხვერ პლი მოჰ ყვა, 250 ათ ასი ად ამი ანი კი 
დევ ნი ლად იქ ცა.

აფხა ზე თის ტრა გე დი აში რომ რუ სე თის რო ლი 
დი დია, ამ ას კონ კრე ტუ ლი ფაქ ტე ბი მოწ მო ბენ. ამ 
სა კითხთან და კავ ში რე ბით სა ინ ტე რე სო ხედ ვას 
გვი ზი არ ებს პრო ფე სო რი თა მაზ ნა და რე იშ ვი ლი:

„რუ სე თის დიდ იმ პე რი ას, რო მელ საც სხვა დას ხვა 
ქვეყ ნე ბი სა და ხალ ხე ბის დაპყრო ბის მრა ვალ სა უკ-
უნ ოვ ანი გა მოც დი ლე ბით შე სა ნიშ ნა ვად შე უძ ლია 
გა თი შოს მი ზან ში ამ ოღ ებ ული ქვეყ ნის მო სახ ლე ობა 
და წარ მა ტე ბით გა ნა ხორ ცი ელ ოს იქ თა ვი სი გეგ მე ბი, 
არც ჩვე ნი გახ ლე ჩა და და პი რის პი რე ბა გაძ ნე ლე ბია 
და სპეც სამ სა ხუ რე ბის მრა ვალ წლი ანი მოღ ვა წე ობ ის 
შე დე გად აფხა ზი სათ ვის ქარ თვე ლი მტრის ხა ტიც 
დი დოს ტა ტუ რად გა მო ძერ წა.“ [6, გვ. 27]

რუ სე თის ფე დე რა ცია, დღემ დე თა ვის პრო პა-
გან დას აწ არ მო ებს აფხა ზე თის ტე რი ტო რი აზე 
მცხოვ რე ბი ად ამი ან ებ ის თვის. მტრის ხა ტი სა და 
გა ყალ ბე ბუ ლი ის ტო რი ებ ის შექ მნა, ჯერ-ჯე რო ბით 
სა უკ ეთ ეს ოდ გა მოს დის. 

ცხინ ვა ლის კონ ფლიქ ტი ტი პუ რი ეთ ნო-პო ლი ტი-
კუ რი ხა სი ათ ისაა. ამ და პი რის პი რე ბის და საწყი სად, 
შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ ქარ თულ სა ზო გა დო ებ აში მიმ-
დი ნა რე პრო ცე სე ბი. 1989 წლის 27 იან ვარს გა ზეთ 
„ლი ტე რა ტუ რულ სა ქარ თვე ლო ში“ გა მოქ ვეყ ნდა 
პრო ფე სორს თა მაზ შავ გუ ლი ძის სტა ტია რო მე ლიც 
ეხ ებ ოდა ენ ის სა კა ნონ მდებ ლო სტა ტუ სის გან-
საზღვრას, სა დაც გან ხი ლუ ლი იყო, რომ სამ ხრეთ 
ოს ეთ ის ავ ტო ნო მი ური ოლ ქის ტე რი ტო რი აზე საქ მის 
წარ მო ება, მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის თა ნახ მად, უნ-
და წარ მარ თუ ლი ყო სა ხელ მწი ფო ენ აზე - ქარ თულ 
ენ აზე. ამ ას მოჰ ყვა სა პა სუ ხო ქმე დე ბე ბი სამ ხრეთ 
ოს ეთ ის მხრი დან. რაც მოგ ვი ან ებ ით ეგ რედ წო დე-
ბულ „კა ნონ თა ომ ში“ გა და იზ არ და. მას შემ დეგ სი-
ტუ აცია მუდ მი ვად რთულ დე ბო და. და პი რის პი რე ბამ 
ეს კა ლა ცი ას მი აღ წია 2004-2008 წლებ ში.

2004 წლის აგ ვის ტო ში, ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში 
ქარ თულ-ოს ური და პი რის პი რე ბის ეს კა ლა ცია მოხ-
და, რა მაც სამ ხედ რო კონ ფრონ ტა ცი ის სა ხე მი იღო. 
კონ ფლიქ ტე ბის ეს კა ლა ცი ის მი ზე ზი იმ ჟა მინ დე ლი 
მთავ რო ბას მი ერ ერ გნე თის ბაზ რო ბის და ხურ ვა 
აღ მოჩ ნდა. ქარ თუ ლი მხა რე ამ ფაქ ტს ხსნი და კონ-
ტრა ბან დას თან ბრძო ლის აუც ილ ებ ლო ბით. 

„კონ ფლიქ ტის ეს კა ლა ცი აში დი დი რო ლი ით ამ-
აშა რო კის გვი რა ბის ფაქ ტორ მა, რომ ლის მეშ ვე ობ-
ით აც სამ ხრე თელ ოს ებს პირ და პი რი კავ ში რი აქ ვთ 

ჩრდი ლო ეთ ის რეს პუბ ლი კა - ალ ანი ას თან. სწო რედ, 
ამ გვი რა ბის წყა ლო ბით, სე პა რა ტის ტე ბი რე გუ ლა-
რუ ლად იღ ებ დნენ სამ ხედ რო და სხვა სა ხის დახ-
მა რე ბას რუ სე თის გან, რო გორც 1991-1992 წლის 
შეიარაღებული და პი რის პი რე ბის, ისე 2004 წლის 
აგ ვის ტოს ცნო ბი ლი მოვ ლე ნე ბის დროს.“ [7, გვ.102]

2004 წლის 13-14 აგ ვის ტოს ქ. ცხინ ვალ ში გა-
იმ არ თა შე რე ული სა გან გე ბო კო მი სი ის სა გან გე-
ბო სხდო მა, სა დაც ხე ლი მო ეწ ერა ოქ მს ცეცხლის 
შეწყვე ტის შე სა ხებ. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, მხა რე ები 
მუდ მი ვად ბრალს დებ დნენ ერ თმა ნეთს არ სე ბუ ლი 
შე თან ხმე ბის დარ ღვე ვა ში.

2008 წლის 7 აგ ვის ტოს, რუ სე თის ფე დე რა ცი ის 
58-ე რე გუ ლა რუ ლი არ მი ის 150-მდე ერ თე ულ მა ჯავ-
შან ტექ ნი კამ, რო კის გვი რა ბის გავ ლით, გად მოკ ვე თა 
სა ქარ თვე ლო-რუ სე თის სა ხელ მწი ფო საზღვა რი და 
ქა ლაქ ცხინ ვა ლის მი მარ თუ ლე ბით და იძ რა, რაც 
ფაქ ტობ რი ვად რუ სე თის მი ერ სა ქარ თვე ლოს წი ნა-
აღ მდეგ ფარ თო მას შტა ბი ანი სამ ხედ რო ოპ ერ აცი ის 
დაწყე ბას ნიშ ნავ და. კონ ფლიქ ტმა მო იც ვა მთე ლი 
სა ქარ თვე ლო, რა მაც სა ბო ლოო ჯამ ში მი იღო ქარ-
თულ-რუ სუ ლი სამ ხედ რო კონ ფრონ ტა ცი ის სა ხე. 

2008 წლის 12 აგ ვის ტოს რუ სეთ სა და სა ქარ თვე-
ლოს შო რის, ევ რო კავ ში რის შუ ამ ავ ლო ბით, და იდო 
ცეცხლის შეწყვე ტის შე სა ხებ 6 პუნ ქტი ანი შე თან ხმე-
ბა. აგ ვის ტოს ომ მა მსოფ ლი ოს და ან ახა, რომ რუ სე თი 
ოკ უპ ან ტია და ძა ლის მი ერი მე თო დე ბით ცდი ლობს 
სა ქარ თვე ლო ზე კონ ტრო ლის დამ ყა რე ბას. 

აუც ილ ებ ლად უნ და აღ ვნიშ ნოთ, სა ქარ თვე ლოს 
სწრაფ ვა ევ რო-ატ ლან ტი კუ რი სტრუქ ტუ რე ბის კენ. 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ წლე ბია ვცდი ლობთ ევ რო კავ-
შირ სა და ნა ტო ში გა წევ რი ან ებ ას, ჩვენ ნა ირი პა ტა რა 
და გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნის თვის, საკ მა ოდ რთუ ლია 
ეს პრო ცე სი, მით უფ რო თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ რუ სე-
თის წი ნა აღ მდე გო ბას ამ მი მარ თუ ლე ბით. აღ ნიშ ნუ ლი 
გა ერ თი ან ებ ის წევრ ქვეყ ნებს, რა თქმა უნ და, არ სურთ 
რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბის გა ფუ ჭე ბა, შე სა ბა მი სად 
უმ ოქ მე დო ნი არი ან. ჩვენს სიტყვებს ამ ტკი ცებს აგ ვის-
ტოს 2008 წლის ომი, რომ ლის დრო საც სა ქარ თვე ლოს 
ე.წ მე გო ბარ მა ქვეყ ნებ მაც ვერ შეძ ლეს ომ ის თა ვი დან 
არ იდ ება და მარ ტო აღ მოვ ჩნდით მტრის წი ნა შე. 

დას კვნა
ჩვე ნი აზ რით, იმ ის თვის, რომ არ სე ბუ ლი კონ-

ფლიქ ტე ბი და რე გუ ლირ დეს, აუც ილ ებ ელია რუ-
სეთ მა უარი თქვას აფხა ზე თი სა და ე.წ „ სამ ხრეთ 
ოს ეთ ის“ და მო უკ იდ ებ ლად ცნო ბა ზე. ამ ის შემ დეგ 
მოხ დე ბა ცხინ ვა ლის რე გი ონ ის სრუ ლი დე მი ლი ტა-
რი ზა ცია და სატ რან სპორ ტო კო მუ ნი კა ცი ებ ის თა-
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ვი სუფ ლად ფუნ ქცი ონ ირ ება. ეს, ერ თის მხრივ, ხელს 
შე უწყობს ქარ თულ-ოს ურ მხა რეს შო რის ნდო ბის 
აღ დგე ნას, ხო ლო მე ორ ეს მხრივ, შე საძ ლებ ლო ბას 
მის ცემს რე გი ონ ის ქვეყ ნებს იყ ვნენ სტრა ტე გი ული 
პარ ტნი ორ ები სხვა დას ხვა სფე რო ში.

სცე ნა რის ამ გვა რი გან ვი თა რე ბა, საკ მა ოდ 
რთუ ლი წარ მო სად გე ნია უახ ლო ეს პერ სპექ ტი ვა-
ში, რად გან სა ქარ თვე ლო ში დღეს არ სე ბუ ლი ში და 
პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბა არ გვაძ ლევს პო ზი ტი ურ 

პროგ ნო ზებ ზე ფიქ რის უფ ლე ბას. სამ წუ ხა როდ, 
ჯერ კი დევ არ სე ბო ბენ ის ეთი ქარ თვე ლე ბი, რომ-
ლე ბიც რუ სეთს და საბ ჭო თა სო ცი ალ ის ტურ კავ-
შირს მის ტი რი ან, შე სა ბა მი სად გზას მა ინც გა ნათ-
ლე ბულ და წიგ ნი ერ მო მა ვალ თა ობ აში ვხე დავთ, 
რომ ლე ბიც ქვე ყა ნას უკ ეთ ეს ობ ის კენ შეც ვლი ან და 
სწო რედ უკ ეთ ესი სა ქარ თვე ლო იქ ნე ბა აფხა ზე თი-
სა და ცხინ ვა ლის რე გი ონ ის მო სახ ლე ობ ის თვი საც 
სა სურ ვე ლი.

REFERENCES:

1. Art R., Jervis R., “International Politics”, article “Global Trends 2025”, Ilia State University 
Press, Tbilisi, 2011;

2. Brzezinski Z., “Big Chessboard” Publishing House “Artanuji”, Tbilisi, 2014;
3. Gasviani G., “Abkhazia at the end of the XIX century and XX century”, “Chronicle” Publishing 

House, Tbilisi, 2004;
4. Gachechiladze R., “Georgia in the World Context”, Second Updated Edition, Bakur Sulakauri 

Publishing House, Tbilisi, 2017;
5. Gegeshidze A., “Global Processes and Georgia”, “Guide to Democratization of Georgia”, Club 

of Independent Experts, Tbilisi, 2012;
6. Nadareishvili T., “Conspiracy against Georgia”, JSC “First Printing House” Tbilisi, 2000;
7. Pipinashvili D., “Conflicts in the South Caucasus and Problems of Regional Stability”, Tbilisi, 

2009;
8. Samadbegishvili S., GC Analysis “Intermediate End of the Nagorno-Karabakh Conflict as a 

Landmark Event for the Caucasus Region”, Tbilisi, 2020.



76

aaee
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba

#2(61), 2021, Vol. 16, Issue 2.

ISSN 1512-4649(Print)ISSN 1512-4649(Print)
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)

POLLING STATIONS - THE MAIN CORNERSTONE OF ELECTIONS

Tsiala Meladze 
Georgian Technical University Faculty 
of Business Technology PhD student in 
Public Management Program 
cia.meladze@mail.ru

ABSTRACT
In this article, we discuss the legislative proposal submitted by us, according to which we request an amend-

ment to Article 61, Part 1, Paragraph 1 of the Election Code of Georgia, according to which a new function was 
added to the member of the flow regulation commission - if necessary, electronically check In the list. In addi-
tion, Article 58 (4) (b) of the law requires a change, according to which special places for election observers and 
party representatives will be allocated at the polling station on polling day, from where they will be able to freely 
observe the election process at the polling station.

With these changes, the Election Code of Georgia will be able to better regulate the problems existing at the 
polling station on the polling day; It serves to create a safe, comfortable electoral environment for both the voter 
and the other persons involved in the election process in the line of duty.

Keywords: Elections, Legislative Proposal, Election Code.

სა არ ჩევ ნო უბ ნე ბი - არ ჩევ ნე ბის მთა ვა რი ქვა კუთხე დისა არ ჩევ ნო უბ ნე ბი - არ ჩევ ნე ბის მთა ვა რი ქვა კუთხე დი

ცი ალა მე ლა ძე 
სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტის 

ბიზ ნეს-ტექ ნო ლო გი ებ ის 
ფა კულ ტე ტის სა ჯა რო მარ თვის 

პროგ რა მის დოქ ტო რან ტი
ან ოტ აცია

სტა ტი აში ჩვენ გან ვი ხი ლავთ ჩვენს მი ერ წარ დგე ნილ სა კა ნონ მდებ ლო წი ნა და დე ბას, რომ ლის მი ხედ ვით 
ვითხოვთ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნულ კა ნო ნის სა ქარ თვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ სის 61 მუხ ლის 1 ნა წი ლის 
ე.ა პუნ ქტში შე ვი დეს ცვლი ლე ბა, რომ ლის მი ხედ ვით ნა კა დის მომ წეს რი გე ბელ კო მი სი ის წევ რს და ემ ატა 
ახ ალი ფუნ ქცია - სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში ელ ექ ტრო ნუ ლად გა და ამ ოწ მოს ამ ომ რჩევ ლის სა არ ჩევ ნო 
უბ ანი და ამ ომ რჩევ ლის ნო მე რი ამ ომ რჩე ველ თა სი აში. ამ ას თან, აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის 58-ე მუხ ლის მე-4 
ნა წი ლის ბ პუნ ქტშიც მოთხოვ ნი ლი გვაქ ვს გან ხორ ცი ელ დეს ცვლი ლე ბა, რომ ლის მი ხედ ვით კენ ჭის ყრის 
დღეს, სა არ ჩევ ნო უბ ან ზე, გა მო იყ ოფა სპე ცი ალ ური ად გი ლე ბი სა არ ჩევ ნო დამ კვირ ვებ ლე ბი სა და პარ ტი-
ის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის, სა იდ ან აც ის ინი შეძ ლე ბენ თა ვი სუფ ლად და აკ ვირ დნენ უბ ან ზე მიმ დი ნა რე 
სა არ ჩევ ნო პრო ცესს.

აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბით სა ქარ თვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ სი შეძ ლებს მე ტად მო აწ ეს რი გოს სა არ-
ჩევ ნო  უბ ან ზე, კენ ჭის ყრის დღეს არ სე ბუ ლი პრობ ლე მა ტი კა; იგი ემ სა ხუ რე ბა უს აფ რთხო, კომ ფორ ტუ ლი 
სა არ ჩევ ნო გა რე მო შე უქ მნას რო გორც ამ ომ რჩე ველს ისე არ ჩევ ნე ბის პრო ცეს ში ჩარ თულ სხვა პი რებს, 
რო მე ლიც ას რუ ლე ბენ სამ სა ხუ რე ობ რივ მო ვა ლე ობ ას. 

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: არ ჩევ ნე ბი, სა კა ნონ მდებ ლო წი ნა და დე ბა, სა არ ჩევ ნო კო დექ სი
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INTRODUCTION
Elections are one of the most important forms of de-

mocracy, and the quality of its development determines 
the level of development of the country. Consequently, 
elections have always played an important role in the 
history of democracies. It is part of a political process 
for which it is important to create an effective elec-
toral environment. Properly analyzed election laws 
and procedures are one of the prerequisites for fair, 
transparent elections. It is necessary to take steps that 
will guarantee the flow of the electoral process in the 
right direction in terms of organizational management 
[1, p. 155].

The election administration plays a key role in 
determining the degree of electoral democracy. The 
Election Administration of Georgia is an independent 
administrative body established in accordance with 
the Election Code of the Law of Georgia and, impor-
tantly, it is independent of other state bodies within 
its authority.

The Election Administration of Georgia includes:
A) the CEC and its staff;
B) the SEC and its apparatus;
C) district election commissions;
D) Precinct election commissions.
The highest body of the election administration 

of Georgia is the CEC. It is responsible for the work of 
election commissions at all levels and determines the 
uniform application of Georgian election legislation 
throughout Georgia.

The election administration should be an impartial 
body; To do this, attention should be paid to the rules of 
election of this body. The writings of the administration 
should be selected not on the basis of their political af-
filiation but on the basis of their professional qualities. 
What is meant by professional skills? They should be 
aware of election issues and be able to organize elec-
tions effectively. These are the main characteristics 
that the election administration should rely on. It is 
important to periodically train them on issues such as: 
electoral processes, international obligations, human 
rights standards.

Abraham Lincoln said, “The ballot is stronger than 
a bullet.” And if we want the voter to make his choice 
in a free environment, the polling stations must be 
arranged first.

According to the Election Code of Georgia, a poll-
ing station is an administrative election unit, which is 
established in accordance with the rules established 
by the legislation of Georgia, during elections and ref-
erendums for voting and counting of votes [2].

On June 28, 2021, the Parliament adopted amend-
ments to the Code of Georgia, which introduced a 

100-meter radius at polling stations and sanctions 
for violating the 100-meter radius rules. Accordingly, 
paragraph 12 of Article 45 of the Code was amended 
as follows:

“It is inadmissible to place agitation material 25 
meters from the entrance of the polling station. This 
material is subject to removal / dismantling / seizure. 
It is also inadmissible to physically obstruct the move-
ment of voters in the polling station or within 100 
meters of the polling station on the polling day. It is also 
inadmissible to gather people or register voters within 
100 meters of the polling station on polling day. ”[3]

On June 14, 2021, we proposed a legislative pro-
posal to the Parliament (N 1-7964 / 21/10), according 
to which we request an amendment to Article 61, Part 1, 
Paragraph 1 of the Organic Law of Georgia, according to 
which a new function was added to the member of the 
flow regulation commission. In this case, electronically 
verify the polling station and the number of voters in 
the voter list. The flow regulator is a member of the 
commission that regulates the flow of voters to the 
polling station. It asks the voter to present a Georgian 
citizen ID card or a Georgian citizen’s passport; It then 
checks with an ultraviolet lantern whether the voter 
is marked, and after making sure that the voter is not 
marked, gives the right to participate in the voting. Also, 
the flow regulator monitors how many voters stand at 
the voter registration desk. If more than two voters are 
standing at the registration table, the next voter enters 
the polling station temporarily. In addition, Article 
58 (4) (b) of the law requires a change, according to 
which special places for election observers and party 
representatives will be allocated at the polling station 
on polling day, from where they will be able to freely 
observe the election process at the polling station.

As you know, until 2013, voter cards were issued 
only once, 2-3 days before the elections. And then, for 
more voter awareness, its distribution was defined in 
two stages before the election. Voters arriving at the 
polling station in some cases do not remember which 
polling station they have the opportunity to vote at, 
and most often they do not know their number on the 
voter list. They may not have received this information 
for some reason. This makes it difficult for all voter 
registrars, as they spend most of their time searching 
for voters on voter lists. And finding voters by num-
bering makes their job much easier. In practice, voter 
registrars interfere with voter lists when searching 
by name and surname, and in addition to improper 
time management, this makes it even more difficult 
for them. The election process is flawed and a large 
number of voters are gathered at the polling station. 
In order for the registrars to simplify the work process 
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and save time, it is necessary for the voter to present 
his / her number to the registrar. Given the pandemic 
environment, the delay of voters at the polling station, 
especially inside the polling station, endangers the 
health of those inside the building.

Observers and party representatives often interfere 
with the election process and escalate the election. 
In practice, we encounter cases where observers or 
party representatives sit close to voter registrars and 
are not allowed to work in a quiet environment. This 
inconvenience will be caused not only by the registrars, 
but also by other members of the commission, who 
have a significant responsibility on polling day. Accord-
ingly, specially designated polling stations will reduce 
ongoing controversy at polling stations. Also, a certain 
distance will be maintained, which, in the context of 
today’s pandemic environment, is completely accept-
able and necessary.

The bill may have a positive impact on children’s 
rights, as voters who go to the polls with their children 
will not have to spend much time in the polling station, 
and the improved voting environment proposed by the 
bill will have a positive impact on children. The UK is 
positive about voters coming to the polls with their 
children, as it believes that with this move, children 
are becoming accustomed to respecting the democratic 
process.

During the election process, attention should be 
paid to the social distance of voters and the obser-
vance of appropriate hygienic norms. The election 
environment should be regulated so that the voter 
feels protected; Otherwise it will lead to a decrease in 
voter turnout.

France held local elections in 2020. Voters were in-
structed to bring their own pens and keep a one-meter 

distance in the rows. Despite security measures, turn-
out fell by about 20% compared to previous elections. 

In the US, voters who wished to run in the election 
and had symptoms were able to cast their ballots by 
mail. Consequently, to reduce the risks posed by the 
development of coronavirus, many states have begun 
to popularize the mail voting system so that more vot-
ers can vote[4]. 

South Korea has increased its staff in connection 
with the election. To what extent can Georgia do the 
same? Given that we are talking about the protection 
of social distance, and often elections in Georgia are 
held in a small room, the increase in the number of 
employees in election commissions can not have a 
positive impact on the pandemic situation in Georgia. 
The role of the flow regulator (one of the members of 
the election commission), which controls the number 
of voters in the territory of the polling station, will be 
important in the protection of social distance. 

CONCLUSION
With these changes, the Election Code of Georgia 

will be able to better regulate the problems existing at 
the polling station on the polling day; It serves to create 
a safe, comfortable electoral environment for both the 
voter and the other persons involved in the election 
process in the line of duty. Amendments to this law 
will regulate hitherto incompletely regulated election 
legal issues. Legislative changes provide: 
 Simplify the work process for voter registrars,
 Reducing the number of voters at the polling 

station,
 Improving time management,
 To neutralize a politically difficult background,
 Adherence to safety rules.

REFERENCES 

1. Demetrashvili A., Kvachadze M., Kublashvili K. Etc., “Handbook of Constitutional Law”, Tbilisi, 2005, p. 155 
(In Georgian) 

2. Paragraph 2 of Article 2 of the Election Code of Georgia, N5636-rs, Legislative Herald of Georgia, 10.01.2012 
(last verification 17. 07. 2021) (In Georgian) 

3. Paragraph 12 of Article 45 of the Election Code of Georgia, N5636-rs, Legislative Herald of Georgia, 
10.01.2012, (last verification 17. 07. 2021) (In Georgian) 

4.https://sector3.ge/Libraries/Download/391?fbclid=IwAR3yl6Kjzzb7BkhdvnlIk3BPcM1NCtyueOrBNiTe
YT_5Lzrq32mz4ttx0N8, (last verification 22. 07. 2021) 

5..https://cesko.ge/geo/list/show/13745-27-seqtembridan-saarchevno-administracia-amomrchevlebistvis-
sainformacio-baratebis-darigebas-iwyebs-16716(last verification 22. 07. 2021) 

6.https://www.bbc.com/news/explainers-56849080 , (last verification 22. 07. 2021).



aaee

79

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

ISSN 1512-4649(Print)ISSN 1512-4649(Print)
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)

axali wignebiaxali wignebi//NEW BOOKSNEW BOOKS

#2(61), 2021, Vol. 16, Issue 2.

ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური ეკ ონ ომ იკ ის ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური ეკ ონ ომ იკ ის 
ძი რი თა დი პა რა დიგ მე ბიძი რი თა დი პა რა დიგ მე ბი

 „ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური გან ვი თა რე ბა მსოფ-
ლი ოს ყვე ლა ქვეყ ნის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ფე ნო მე ნია რო გორც თე ორი ული, ას ევე პრაქ-
ტი კუ ლი თვალ საზ რი სით. ინ სტი ტუ ცი ონ ალ-
იზ მის მთა ვარ პრინ ციპს წარ მო ად გენს ფორ-
მა ლუ რი და არ აფ ორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის 
გან მსაზღვრე ლი გავ ლე ნის აღი არ ება ეკ ონ ომ-
იკ ის გან ვი თა რე ბა ზე. ეკ ონ ომ იკ ის წარ მა ტე ბა 
კი და კავ ში რე ბუ ლია არა მხო ლოდ ბუ ნებ რივ, 
სა ნედ ლე ულო და სა წარ მოო რე სურ სებ თან, 
არ ამ ედ წეს-ჩვე ულ ებ ებ თან, ხალ ხთა ტრა დი-
ცი ებ თან, კულ ტუ რულ ღი რე ბუ ლე ბებ თან, 
რე ლი გი ურ აღ მსა რებ ლო ბას თან, სა მარ თალ-
თან, ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის წარ მო ებ ის 
სა მარ თლებ რივ კულ ტუ რას თან“, ვკითხულ ბთ 
ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რის გია ზო იძ ის ახ ალ წიგ-
ნში „ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური ეკ ონ ომ იკ ის ძი რი-
თა დი პა რა დიგ მე ბი“. 

წიგ ნის რე დაქ ტო რია ბა ტო ნი თე იმ ურ აზ 
შენ გე ლია, ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო-

ფე სო რი, სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნე სის კა თედ რის 
გამ გე. ხო ლო რე ცენ ზენ ტე ბი: ქალ ბა ტო ნი ხა-
თუ ნა ბე რიშ ვი ლი, ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე-
ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე-
ტის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი; ქალ ბა ტო ნი 
და ლი სეხ ნი აშ ვი ლი, სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი 
უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი; ბა ტო ნი შო თა 
ვე შა პი ძე, ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ას-
ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი.

ავ ტორს აქ ვს სა უნ ივ ერ სი ტე ტო მი მარ თუ-
ლე ბით მუ შა ობ ის მრა ვალ წლი ანი გა მოც დი-
ლე ბა: არ ის მოწ ვე ული სპე ცი ალ ის ტი ბა თუ მის 
შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის 
ფა კულ ტეტ ზე, ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის 
დარ გობ რივ დე პარ ტა მენ ტში. პა რა ლე ლუ რად, 
არ ის მოწ ვე ული სპე ცი ალ ის ტი სა ქარ თვე ლოს 
ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი-
ნის ტროს ბა თუ მის სა ხელ მწი ფო საზღვაო აკ-
ად ემი ის ბიზ ნე სი სა და მარ თვის ფა კულ ტეტ ზე. 



80

aaee
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

ISSN 1512-4649(Print)ISSN 1512-4649(Print)
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)

axali wignebiaxali wignebi//NEW BOOKSNEW BOOKS

#2(61), 2021, Vol. 16, Issue 2.

ამ ჟა მად გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქ ვს 1 მო ნოგ რა ფია 
და 10-ზე მე ტი სა მეც ნი ერო ნაშ რო მი, მათ შო-
რის სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე (პო ლო ნეთ ში, 
რუ მი ნეთ ში, ლი ეტ უვ აში...). გარ და ამ ისა, მი-
ღე ბუ ლი აქ ვს მო ნა წი ლე ობა სხვა დას ხვა სა-
ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რივ სა მეც ნი ერო 
ფო რუ მებ ში.

წიგ ნში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ყუ რადღე ბა აქ-
ვს დათ მო ბი ლი კულ ტუ რის არ სს და კულ-
ტუ რუ ლი სხვა დას ხვა ობ ის მნიშ ვნე ლო ბას 
გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კა ში - კულ ტუ რის არ სს, 
კულ ტუ რუ ლი დე ტერ მი ნან ტე ბის როლს გლო-
ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა ში; რე ლი-
გი ას, რო გორც ზნე ობ რი ობ ის პირ ველ საწყისს 
და ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის სტი მუ ლა ტორს; ენ ას, 
რო გორც კულ ტუ რის ერთ-ერთ მთა ვარ, გა დამ-
წყვეტ ფაქ ტორს.

წიგ ნი 6 თა ვის გან შედ გე ბა:
წიგ ნის პირ ველ თავ ში სა უბ არია ინ სტი ტუ-

ცი ონ ალ ური ეკ ონ ომ იკ ის ფორ მი რე ბის ახ ალ 
სტრა ტე გი ებ ზე და წი ნა აღ მდე გო ბებ ზე. გა ან-
ალ იზ ებ ულია, რომ თა ნა მედ რო ვე გლო ბა ლი-
ზა ცი ის კვალ დაკ ვალ სამ ყა რო უფ რო და უფ რო 
მე ტად ერ თი ანი ხდე ბა. ქვეყ ნე ბი სულ უფ რო 
უახ ლოვ დე ბი ან ერ თმა ნეთს, ქმნი ან სა ერ თო 
კულ ტუ რას, გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტებს, ქცე-
ვის ნორ მებს, ბიზ ნე სის წე სებს. ამ ას თა ნა ვე, 
სხვა დას ხვა ქვეყ ნე ბის ხალ ხე ბი ინ არ ჩუ ნე ბენ 
სა კუ თა რი კულ ტუ რის ტრა დი ცი ებს. ისი ნი, 
ამ ავ დრო ულ ად, უფ რო მეტ იდ ენ ტი ფი ცი რე ბას 
ახ დე ნენ კროს კულ ტუ რულ ქცე ვის წე სებ ზე. 
აღ ნიშ ნუ ლი იძ ლე ვა სა შუ ალ ებ ას ად ამი ან ებ მა 
თავ და ჯე რე ბუ ლად იმ ოქ მე დონ მსოფ ლი ოს 
ნე ბის მი ერ დიდ ქა ლაქ ში. 

მე ორე თავ ში და სა ბუ თე ბუ ლია, რომ რე ლი-
გი ური ფაქ ტო რი, რო გორც ად ამი ან ის ე. წ. ზნე-
ობ რივ-მრწამ სი თი სინ დრო მი, ეკ ონ ომ იკ ური 
პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბის მთლი ან პრო ცეს ში 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს როლს ას რუ ლებს, სხვა შემ-
თხვე ვა ში კი - რე ლი გი ური ნი ჰი ლიზ მის, ან/და 
ნაკ ლე ბად ღვთის მო ში შე ობ ის დროს - ეკო ნო-
მი კის ვარ დნის მი ზეზ თა მაპ რო ვო ცი რე ბე ლიც 
კი ხდე ბა. აგ რეთ ვე, ზო გა დი თვალ საზ რი სით 
გა ან ალ იზ ებ ულია, რომ თა ნა მედ რო ვე ეკ ონ ომ-
იკ ური პო ლი ტი კა სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბის 
პი რო ბებ ში ეკ ონ ომ იკ ურ სუ ბი ექ ტთა წარ მო-

ებ ით-ეკ ონ ომი კუ რი აქ ტი ვო ბის ფონ ზე სა ქონ-
ლის (მომ სა ხუ რე ბის) უკ ეთ წარ მო ებ ის მიზ ნით 
ძი რი თა დი რე სურ სე ბის - მა ტე რი ალ ური და 
არ ამ ატ ერი ალ ური რე სურ სე ბის ეფ ექ ტუ რად 
გა მო ყე ნე ბი სა კენ არ ის მი მარ თუ ლი. ამ ას თან, 
წიგ ნში აღ ნიშ ნუ ლია, რომ ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი-
ტი კა ვერ იტ ანს და მის თვის უბ რა ლოდ უცხო 
სხე ულია საქ მი ანი ურ თი ერ თო ბე ბის და მაკ-
ნი ნე ბე ლი მო ცე მუ ლო ბე ბი, რაც სა ბო ლოო 
ჯამ ში, თა ვის მხრივ, ძი რე ული რე ლი გი ური 
მოთხოვ ნე ბი დან გა დახ ვე ვის ტოლ ფა სია. მა-
გა ლი თად, ბიუ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბე ბის კლე ბა 
და ხარ ჯვი თი ნა წი ლის და უს აბ უთე ბე ლი ზრდა, 
სა ხელ ფა სო ან სა პენ სიო ხა სი ათ ის სა კითხე ბის 
და ურ ეგ ული რებ ლო ბა, მო ნო პო ლიზ მი წარ მო-
ებ ისა და მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში და ფა სე ბით 
მა ნი პუ ლი რე ბა, სა ხელ მწი ფო ბი უჯე ტის თან-
ხე ბით თაღ ლი თო ბა და ფი ნან სუ რი მა ქი ნა ცი-
ები, არ აკ ეთ ილ სინ დი სი ერი რეკ ლა მა და სხვ. 

მე სა მე თავ ში გა ან ალ იზ ებ ულია სა ქარ-
თვე ლო ში მიმ დი ნა რე ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური 
და მმარ თვე ლო ბი თი გარ დაქ მნა-გა ნახ ლე ბის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბე ბი - რო გორც 
და დე ბი თი, ისე უარ ყო ფი თი შე დე გე ბი; შე ფა სე-
ბუ ლია რე გი ონ ის მას შტა ბით არ სე ბუ ლი სა შუ-
ალ ებ ები (რე სურ სე ბი), რო გორც ინ სტი ტუ ცი-
ონ ალ ური, ცი ვი ლი ზა ცი ური და ეკო ნო მი კუ რი 
ფე ნო მე ნი; გან საზღვრუ ლია ინ სტი ტუ ცი ონ ალ-
ური გან    ვი    თა რე ბის პრი ორი ტე ტე ბი, შეს წავ ლი-
ლია ეკ ონ ომ იკ ის ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური ჭრი   ლი; 
გა მოვ ლე ნი ლია სა ერ თა შო რი სო, გლო ბა ლუ რი 
პრო ცე სი სა და სა ხელ მწი ფოს ერ ოვ ნუ ლი მის-
წრა ფე ბე ბის თან ხვდო მა ში შე სა ბა მი სო ბის 
გზე ბი და მე თო დე ბი; წიგ ნის ამ თავ ში გან ხი-
ლუ ლია, რომ ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ურ სივრ ცეს 
ახ ასი ათ ებს მუდ მი ვი ცვა ლე ბა დო ბა. ინ სტი ტუ-
ტე ბი იც ვლი ან სტრუქ ტუ რას ან ნაც ვლდე ბი ან 
ახა ლი ინ სტი ტუ ტე ბით. ავ ტო რი ყუ რადღე ბას 
ამ ახ ვი ლებს იმ გა რე მო ებ აზე, რომ გარ კვე ული 
ინ სტი ტუ ტე ბის გაქ რო ბა არ ის არა ვა კუ უ მის 
შემ ქმნე ლი, არ ამ ედ შე დე გი სა ზო გა დო ებ ის 
ღი რე ბუ ლე ბე ბის და მიზ ნე ბის გრძელ ვა დი ანი 
ცვლი ლე ბის. შე დე გად, ხდე ბა გა დაჯ გუ ფე ბა 
ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ურ სივ რცე ში. ნაშ რომ ში მო-
ცე მუ ლია, რომ ვი ნა იდ ან სა ქარ თვე ლო ში მოქ-
მე დი ეკ ონო მი კუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი ბო ლომ დე 
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სრულ ყო ფი ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ჯერ კი დევ 
არ არ ის, ამ იტ ომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია მსოფ ლი ოს 
მო წი ნა ვე ინ სტი ტუ ტე ბის რე კო მენ და ცი ებ ის 
სა ქარ თვე ლო ში გად მო ტა ნა ად გი ლობ რი ვი თა-
ვი სე ბუ რე ბე ბის უეჭ ვე ლი გათ ვა ლის წი ნე ბით. 
ის ინი უზ რუნ ველ ყო ფენ, სტი მულს მის ცე მენ 
ქვეყ ნის მდგრად, სტა ბი ლურ ეკ ონ ომ იკ ურ 
გან ვი თა რე ბას. 

წიგ ნის მე ოთხე თავ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია 
ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური რე ფორ მე ბი, რო გორც 
ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ული 
მი მარ თუ ლე ბა; გან საზღვრუ ლია სა ქარ თვე-
ლოს ახ ალ ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ურ მო დელ ზე 
მოწყო ბის აუც ილ ებ ლო ბა; შეს წავ ლი ლია ინ-
სტი ტუ ცი ონ ალ ურ-მმარ თვე ლო ბი თი ურ თი-
ერ თო ბე ბის ტრან სფორ მა ცია და გან ვი თა რე ბა.

მე ხუ თე თავ ში ავ ტო რი ტე ტულ სა ერ თა შო-
რი სო სა რე იტ ინ გო ორ გა ნი ზა ცი ათა სტა ტის-
ტი კურ მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით ფუნ და-
მენ ტუ რა დაა გა მოკ ვლე ული სა ქარ თვე ლოს 
ად გი ლი და რო ლი სა ერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ-
ცი ონ ალ ურ ურ თი ერ თო ბა თა ქსელ ში.

წიგ ნის მე ექ ვსე თავ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია 
ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური გან ვი თა რე ბის ძი რი-

თა დი გა მოწ ვე ვე ბი, შე საძ ლებ ლო ბე ბი და 
პერ სპექ ტი ვე ბი; გა ან ალ იზ ებ ულია და შე მუ შა-
ვე ბუ ლია ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური რე ფორ მე ბის 
პერ სპექ ტი ული ხედ ვა სა ქარ თვე ლო ში. 

ნაშ რომ ში შე ჯა მე ბის სა ხით გა ან ალ იზ ებ-
ულია ბო ლო პე რი ოდ ის ეკ ონ ომ იკ ური პრო ცე-
სე ბი და აღ ნიშ ნუ ლის სა ფუძ ველ ზე ჩა მო ყა ლი-
ბე ბუ ლია, რომ სრულ ყო ფილ ინ სტი ტუ ტებ ზე 
დაყ რდნო ბით შე საძ ლე ბე ლია უთ ან სწო რო ბის, 
პო ლა რი ზა ცი ის, სი ღა რი ბის, უმ უშ ევ რო ბის 
დაძ ლე ვა, გა ნათ ლე ბის ამ აღ ლე ბა, ჯან დაც ვის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა, მთლი ან ობ აში კი, სა ზო გა დო-
ებ ის ინ კლუ ზი ური გან ვი თა რე ბა. 

წიგ ნი გან კუთ ვნი ლია უმ აღ ლე სი სას წავ-
ლებ ლე ბის ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის სპე-
ცი ა ლო ბე ბის სტუ დენ ტე ბი სა და აღ ნიშ ნუ ლი 
სა კითხე ბით და ინ ტე რე სე ბულ მკითხველ თა 
ფარ თო წრი სათ ვის.

ლო იდ ქარ ჩა ვა
ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის 

დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი,
ჟურ ნალ „The New Economist“-ის 

მთა ვა რი რე დაქ ტო რი
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World trends in the education system clearly point 
to the fact that innovative development and a success-
ful state are intellectually synonymous, while innova-
tive activity (entrepreneurship) is a constant search 
for opportunities beyond the resources currently con-
trolled.

Both theoretically and practically, the research of 
the innovative sector of the economy is a priority in 
the modern world. Moreover, the innovative develop-
ment of countries is recognized as a non-alternative 
factor of global economic progress.

The world is progressing at a rapid pace, as evi-
denced by the rapid “moral depreciation” of scientific 
and technical achievements. Developing countries are 
making significant strides in shaping and moderniz-
ing national innovation systems. They develop state 
innovation policies, create appropriate legal bases 
and innovative infrastructure, strengthen the pro-
paganda of small innovative entrepreneurship and 
science-based production, colossally increase invest-
ments in scientific research and development and etc.

In this regard, the textbook of Irakli Jangavadze, 
a young researcher, Doctor of Economics and lecturer 
at the Georgian Technical University, entitled “Funda-
mentals of Innovative Economics” is noteworthy.

It should be noted that the paper fully meets the 
basic standards of the textbook and is intended for 

the target audience - predominantly undergraduate 
students. Namely: the book consists of 16 chapters, at 
the end of which we find thematic questions. There 
are used numerous briefcases, tables, diagrams, satu-
rated with modern information and up to 200 sources.

As for the content of the textbook, the main focus 
is on the stages of development of the society, the the-
oretical aspects of innovative development, the con-
cept of innovation, the essence and prehistory, also, 
on the peculiarities of innovations, indicators and op-
portunities for innovative development of Georgia.

Besides, it analyzes the role and importance of in-
novation policy in modern conditions, worldproven 
national innovation systems and strategic models, 
features of eco-innovation, intellectual capital and in-
novative infrastructure, etc.

Based on the above, as a reviewer, I strongly sup-
port the use of Irakli Jangavadze’s intellectual 
work - “Fundamentals of Innovative Economy” 
as a guide by higher education universities in the 
study of economics and business students.

Revaz Shengelia
Doctor of Economics,

Professor of Georgian Technical University,
Editor-in-Chief of the scientific

 journal “Economics”.

REVIEW OF IRAKLI JANGAVADZE’S TEXTBOOK: 
“FUNDAMENTALS OF INNOVATIVE ECONOMY”

რრეეცცეენნზზიიაა  იირრააკკლლიი  ჯჯაანნგგაავვააძძიისს  სსაახხეელლმმძძღღვვაანნეელლოოზზეე::  

  „„იინნოოვვააცციიუურრიი  ეეკკოონნოომმიიკკიისს  სსააფფუუძძვვლლეებბიი““..  

 

განათლების სისტემის მსოფლიო ტენდენციები აშკარად მიგვანიშნებენ იმ 

ფაქტზე, რომ ინოვაციური განვითარება და წარმატებული სახელმწიფო აზრობრივად 

სინონიმებია, ხოლო ინოვაციური საქმიანობა (მეწარმეობა) არის მოცემულ მომენტში 

კონტროლირებად რესურსებს მიღმა არსებული შესაძლებლობების მუდმივი ძიება. 

როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული თვალსაზრისით, ეკონომიკის 

ინოვაციური სექტორის კვლევა თანამედროვე სამყაროს პრიორიტეტული 

მიმართულებაა. უფრო მეტიც - ქვეყანათა ინოვაციური განვითარება გლობალური 

ეკონომიკური პროგრესის უალტერნატივო ფაქტორადაა აღიარებული. 

მსოფლიო უსწრაფესი ტემპით პროგრესირებს, რაზეც სამეცნიერო-ტექნიკური 

მიღწევების სწრაფი „მორალური ცვეთაც“ მეტყველებს. განვითარებადი ქვეყნები 

მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამენ ეროვნული ინოვაციური სისტემების ფორმირებისა 
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რე ცენ ზია ირ აკ ლი ჯან გა ვა ძის სა ხელ მძღვა ნე ლო ზე:რე ცენ ზია ირ აკ ლი ჯან გა ვა ძის სა ხელ მძღვა ნე ლო ზე:
 „ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკ ის სა ფუძ ვლე ბი“ „ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკ ის სა ფუძ ვლე ბი“

გა ნათ ლე ბის სის ტე მის მსოფ ლიო ტენ დენ ცი ები 
აშ კა რად მიგ ვა ნიშ ნე ბენ იმ ფაქ ტზე, რომ ინ ოვ აცი-
ური გან ვი თა რე ბა და წარ მა ტე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო 
აზ რობ რი ვად სი ნო ნი მე ბია, ხო ლო ინ ოვ აცი ური 
საქ მი ან ობა (მე წარ მე ობა) არ ის მო ცე მულ მო მენ ტში 
კონ ტრო ლი რე ბად რე სურ სებს მიღ მა არ სე ბუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის მუდ მი ვი ძი ება.

რო გორც თე ორი ული, ისე პრაქ ტი კუ ლი თვალ-
საზ რი სით, ეკ ონ ომ იკ ის ინ ოვ აცი ური სექ ტო რის 
კვლე ვა თა ნა მედ რო ვე სამ ყა როს პრი ორ იტ ეტ ული 
მი მარ თუ ლე ბაა. უფ რო მე ტიც - ქვე ყა ნა თა ინ ოვ-
აცი ური გან ვი თა რე ბა გლო ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ური 
პროგ რე სის უალ ტერ ნა ტი ვო ფაქ ტო რა დაა აღი არ-
ებ ული.

მსოფ ლიო უს წრა ფე სი ტემ პით პროგ რე სი რებს, 
რა ზეც სა მეც ნი ერო-ტექ ნი კუ რი მიღ წე ვე ბის სწრა-
ფი „მო რა ლუ რი ცვე თაც“ მეტყვე ლებს. გან ვი თა-
რე ბა დი ქვეყ ნე ბი მნიშ ვნე ლო ვან ნა ბი ჯებს დგა მენ 
ერ ოვ ნუ ლი ინ ოვ აცი ური სის ტე მე ბის ფორ მი რე ბი სა 
და მო დერ ნი ზა ცი ის თვალ საზ რი სით. შე იმ უშ ავ ებ-
ენ სა ხელ მწი ფო ინ ოვ აცი ურ პო ლი ტი კას, ქმნი ან 
შე სა ბა მის სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზებ სა და ინ ოვ აცი-
ურ ინ ფრას ტრუქ ტუ რას, აძ ლი ერ ებ ენ მცი რე ინ-
ოვ აცი ური მე წარ მე ობ ისა და მეც ნი ერ ებ ატ ევ ადი 
წარ მო ებ ის პრო პა გან დას, კო ლო სა ლუ რად ზრდი ან 
მეც ნი ერ ულ კვლე ვა-გან ვი თა რე ბა ში და ბან დე ბულ 
ინ ვეს ტი ცი ებს და სხვ.

ამ მხრივ სა ყუ რადღე ბოა ახ ალ გაზ რდა მეც ნი-
ერ-მკვლე ვა რის, ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რის და სა ქარ-
თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტის ლექ ტო რის, 
ირ აკ ლი ჯან გა ვა ძის სა ხელ მძღვა ნე ლო, სა ხელ წო
დე ბით „ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკ ის სა ფუძ ვლე ბი“.

უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ნა შორ მი სრუ ლად აკ მა-
ყო ფი ლებს სა ხელ მძღვა ნე ლოს ძი რი თად სტან დარ-
ტებს და გან საზღვრუ ლია მიზ ნობ რივ აუდ იტ ორი-

აზე - უპ ირ ატ ეს ად ბა კა ლავ რი ატ ის სტუ დენ ტებ ზე. 
კერ ძოდ: წიგ ნი შედ გე ბა 16 თა ვის გან, რო მელ თა ბო-
ლოს ვხვდე ბით თე მა ტუ რი ხა სი ათ ის შე კითხვებს. 
აქ ვე წარ მოდ გე ნი ლია თა ნა მედ რო ვე ინ ფორ მა ცი ით 
გა ჯე რე ბუ ლი არა ერ თი ქე ისი, ცხრი ლი, დი აგ რა მა, 
ნა ხა ზი და გა მო ყე ნე ბუ ლია 200-მდე წყა რო.

რაც შე ეხ ება სა ხელ მძღვა ნე ლოს ში ნა არს, ძი-
რი თა დი ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია სა ზო გა-
დო ებ ის გან ვი თა რე ბის ეტ აპ ებ ზე, ინ ოვ აცი ური 
გან ვი თა რე ბის თე ორი ულ ას პექ ტებ ზე, ინ ოვ აცი-
ებ ის ცნე ბა ზე, არ სსა და პრე ის ტო რი აზე. ას ევე, 
ინ ოვ აცი ებ ის თა ვი სე ბუ რე ბებ ზე, ინ დი კა ტო რებ ზე, 
სა ქარ თვე ლოს ინ ოვ აცი ური გან ვი თა რე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბებ ზე.

აქ ვე, გა ან ალ იზ ებ ულია ინ ოვ აცი ური პო ლი ტი-
კის რო ლი და მნიშ ვნე ლო ბა თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ-
ში, მსოფ ლი ოში აპ რო ბი რე ბუ ლი ერ ოვ ნუ ლი ინ ოვ-
აცი ური სის ტე მე ბი და სტრა ტე გი ული მო დე ლე ბი, 
ეკო ინ ოვ აცი ებ ის, ინ ტე ლექ ტუ ალ ური კა პი ტა ლი სა 
და ინ ოვ აცი ური ინ ფრას ტრუქ ტუ რის თა ვი სე ბუ რე-
ბე ბი და სხვ.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, რო გორც 
რე ცენ ზენ ტი, მტკი ცედ ვუ ჭერ მხარს ირ აკ ლი 
ჯან გა ვა ძის ინ ტე ლექ ტუ ალ ური ნაშ რო მის  „ინ ოვ
აცი ური ეკ ონ ომ იკ ის სა ფუძ ვლე ბი“ს სა ხელ მძღვა
ნე ლოდ გა მო ყე ნე ბას უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის 
მი ერ ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის სპე ცი ალ ობ ის 
სტუ დენ ტე ბის სას წავ ლო პრო ცეს ში.

რე ვაზ შენ გე ლია
ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი,

სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი 
უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი,

ჟურ ნალ „ეკ ონ ომ იკა“-ს 
მთა ვა რი რე დაქ ტო რი,
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მრა ვალ მხრი ვი უნ არ ისა და ნი ჭის მფლო ბე ლი, მრა ვალ მხრი ვი უნ არ ისა და ნი ჭის მფლო ბე ლი, 
პრო ფე სო რი - ალ ექ სან დრე კვა ში ლა ვა 91 წლი საა!პრო ფე სო რი - ალ ექ სან დრე კვა ში ლა ვა 91 წლი საა!

უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა უნ და ვა ღი არ ოთ, რომ 
შარ შან დე ლი საიუბილეო (90) წე ლი გა მორ ჩა 
ჩვენს რე დაქ ცი ას, რა თა მიგ ვე ლო ცა ჩვე ნი 
ჟურ ნა ლის სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის უხ უც ესი 
წევ რი სათ ვის, ბა ტონ ალ ექ სან დრე კვა ში ლა
ვას თვის, მაგ რამ ახ ლა ვცდი ლობთ, გა მო ვას-
წო როთ.

არი ან წარ მა ტე ბუ ლი ად ამი ან ები თა ვი ანთ 
პრო ფე სი აში ერ თი მი მარ თუ ლე ბით, რაც ერ-
თობ და სა ფა სე ბე ლი და პა ტივ სა ცე მია, მაგ-
რამ რო ცა ად ამი ანი მრა ვალ მხრი ვი უნ არ ით 
არ ის და ჯილ დო ებ ული, ეს მრა ვალ ჯერ უფ რო 
და სა ფა სე ბე ლია. სამ წუ ხა როა, რომ ას ეთ ად-
ამი ან ებს დღე ვან დე ლი დრო და გა რე მო ება 
არ ას ათ ან ადო ყუ რადღე ბას უთ მობს. უფ რო 
მე ტად თვით რეკ ლა მა ზე არი ან გა და სულ ნი, 
რა საც სო ცი ალ ური ქსე ლის სა შუ ალ ებ ით ახ-
ორ ცი ელ ებ ენ უმ ეტ ეს წი ლად, ხო ლო ვი საც 
ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ ლო ბაც აქ ვს, ყვე ლა ნა ირ 
მე დი ას აშუ ალ ებ ას იყ ენ ებს, ხში რად გა და ჭარ-
ბე ბულ და მო სა ბეზ რე ბელ დო ნემ დეც კი. 

ბა ტო ნი ალ ექ სან დრე კვა ში ლა ვა იმ თა ობ ას 
მი ეკ უთ ვნე ბა, რო მელ ნიც საქ მეს მეტ დროს 
უთ მო ბენ, ვიდ რე თვით რეკ ლა მას. ჩვენ შე ვეც-
დე ბით, რომ მკითხვე ლის წი ნა შე წარ მო ვად გი-
ნოთ ბა ტო ნი ალ ექ სან დრეს მი ერ გან ვლი ლი 
ღირ სე ბით აღ სავ სე გრძე ლი გზა, რო მელ მაც 
ცხრა ათე ული წე ლი წა დი მო იტ ოვა უკ ან.

მოკ ლედ გა გაც ნობთ მის ბი ოგ რა ფი ას: 
და იბ ადა 1930 წლის 10 ივ ნისს მარ ტვი ლის 
რაიონის კურ ზუს თე მის სო ფელ გო დო გან ში. 
ზო გა დი სა შუ ალო გა ნათ ლე ბა მი იღო კურ ზუს 
სა შუ ალო სკო ლა ში 1937-1948 წლებ ში. 1949 
წელს ქუ თა ის ში და ამ თავ რა სა ბუ ღალ ტრო 
კურ სე ბი, და 2 წე ლი იმ უშ ავა ბუ ღალ ტრად მარ-
ტვი ლის რაიონში. 1951-1953 წლებ ში მსა ხუ-
რობ და სა ვალ დე ბუ ლო სამ ხედ რო სამ სა ხურ ში 
(გერ მა ნი აში), სა იდ ან აც ოფ იც რის წო დე ბით 
დაბ რუნ და. შემ დეგ ის ევ ბუ ღალ ტრად იმ უშ ავა 
ერთ წელ ზე მეტ ხანს, ხო ლო 1955 წლის პირ ვე-
ლი ნა ხევ რი დან, რო გორც ოფ იც ერ მა, მუ შა ობა 
და იწყო ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს სის ტე-
მა ში, სა დაც 2004 წლამ დე (49 წე ლი) იმ უშ ავა. 
აქ ედ ან პრაქ ტი კულ სა მუ შა ოზე ძი რი თა დად 
გა მო ძი ებ აში, სა მეც ნი ერო და სა მეც ნი ერო-
პე და გო გი ურ სა მუ შაოებზე. არ ცერთ ამ სა-
მუ შა ოს შეს რუ ლე ბა ში ან შემ სრუ ლებ ლე ბის 
ხელ მძღვა ნე ლო ბა ში ხარ ვე ზი არ ჰქო ნია. 

ბა ტო ნი ალ ექ სან დრე გახ ლავთ სპეც სამ-
სა ხუ რის პოლ კოვ ნი კი, ომ ისა და შრო მის ვე-
ტე რა ნი, 11 მედ ლი სა და ღირ სე ბის ორ დე ნის 
კა ვა ლე რი, მრა ვა ლი ქე ბის სი გე ლი სა და სხვა 
ჯილ დო ებ ის მფლო ბე ლი, ში ნა გან საქ მე თა სა-
მი ნის ტროს წარ ჩი ნე ბუ ლი მუ შა კი, რე ფე რი რე-
ბა დი და რე ცენ ზი რე ბა დი, მათ შო რის, სა ერ თა-
შო რი სო ჟურ ნა ლე ბის სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის 
წევ რი, პო ეტი, მწე რალ თა, მეც ნი ერ თა და სა-
ზო გა დო მოღ ვა წე თა აკ ად ემია „ქალ დე ასა“ და 
სხვა დას ხვა 5 დარ გობ რი ვი აკ ად ემი ის ნამ დვი-
ლი წევ რი - აკ ად ემ იკ ოსი, იურ იდი ულ მეც ნი ერ-
ებ ათა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი, სა მარ თალ ში 
18 წიგ ნის, 300-ზე მე ტი სა მეც ნი ერო შრო მი სა 
და 700-ზე მე ტი სა მეც ნი ერო რე კო მენ და ცი ის 
ავ ტო რი. მი სი რე კო მენ და ცი ებ ის და ნერ გვით 
მი ღე ბუ ლია დი დი ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტი და 
სხვა მრა ვა ლი სო ცი ალ ური სარ გე ბე ლი, რომ-
ლის შე სა ხე ბაც ქვე მოთ მო გახ სე ნებთ. გა მოქ-
ვეყ ნე ბუ ლი აქ ვს ლექ სთა ორი კრე ბუ ლი.

სა დაც კი მუ შა ობ და ბა ტო ნი ალ ექ სან დრე, 
ყვე ლა გან იყო ინ იცი ატ ივი ანი და ყო ველ თვის 
ზედ მი წევ ნით ას რუ ლებ და მას ზე და კის რე ბულ 
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მო ვა ლე ობ ებს. ხო ბის რაიონში მუ შა ობ ის პე-
რი ოდ ში ა. კვა ში ლა ვა სსრ კავ ში რის ში ნა გან 
საქ მე თა სა მი ნის ტროს მი ერ და ჯილ დო ვე ბულ 
იქ ნა სსრკ შსს მი ლი ცი ის ფრი ად ოს ნის სამ
კერ დე ნიშ ნით. რის შემ დე გაც იგი გა იგ ზავ ნა 
სას წავ ლებ ლად მოს კოვ ში ხელ მძღვა ნე ლი 
მუ შა კე ბის მო სამ ზა დე ბელ უმ აღ ლეს სკო ლა-
ში, სა დაც კონ კურ სის წე სით ჩა ირ იცხა. ამ ავე 
სკო ლა ში, რო გორც სწავ ლა ში მო წი ნა ვე, იგი 
ჩა რიცხეს სა მეც ნი ერო წრე ში სის ხლის სა მარ-
თლის სპე ცი ალ ობ ით. 

ნი ჭი ერ მა ახ ალ გაზ რდამ ამ წრე ში მე ორე 
კურ სზე სა მეც ნი ერო მოხ სე ნე ბა გა აკ ეთა სის-
ხლის სა მარ თალ ში, რო მელ შიც გა აბ ათ ილა 
წრე ში თა ვი სი ხელ მძღვა ნე ლი სა და სხვა პრო-
ფე სო რის აზ რე ბი, რომ ლე ბიც ურ თი ერ თსა წი-
ნა აღ მდე გოდ იყ ვნენ მი მარ თულ ნი. აღ მო აჩ ინა 
და და ას აბ უთა ხარ ვე ზის არ სე ბო ბა სსრკ სის
ხლის სა მარ თლებ რივ ნორ მა ში, რის თვი საც 
საბ ჭო თა კავ ში რის უმ აღ ლეს მა სა ატ ეს ტა ციო 
კო მი სი ამ წი ნას წარ, მე ორე კურ სზე სწავ ლის 
დროს, ადი უნ ქტუ რა ში (გა სამ ხედ რო ებ ული 
სას წავ ლებ ლე ბის ას პი რან ტუ რის სა ხელ წო დე-
ბა) მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ყო ველ გვა რი 
და ვა ლე ბე ბი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბით,  იგი 
სსრკ შსს უმ აღ ლე სი სკო ლის დამ თავ რე ბის თა-
ნა ვე ამ ავე სკო ლის ადი უნ ქტუ რა ში უგ ამ ოც-
დოდ ჩა რიცხა და მას ვე სა დი სერ ტა ცი ოდ  მის 
მი ერ გა მოკ ვლე ული თე მა და უმ ტკი ცა.

       მოს კო ვი დან დაბ რუ ნე ბუ ლი ადი უნ კტი 
(ას პი რან ტი) ა. კვა ში ლა ვა სა ქარ თვე ლოს შსს-
ში თა ნამ დე ბო ბა ზე და ინ იშ ნა მი სი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის, ცენ ზი სა და პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი-
ლე ბის გა ფარ თო ებ ის მიზ ნით, რაც ადი უნ ქტს 
სჭირ დე ბო და. აქ ვე, სწავ ლის პე რი ოდ ში მის 
მი ერ მე-2 კურ სზე შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და-
ცი ები გან ხორ ცი ელ და. 

სსრკ შს სა მი ნის ტრომ ეკ ონ ომ იკ ურ-სა მარ-
თლებ რი ვი კვლე ვის სა მეც ნი ერო კვლე ვი თი 
ლა ბო რა ტო რია შექ მნა და მი სი ზო ნა ლუ რი 
პუნ ქტი სა ქარ თვე ლო ში გახ სნა. ამ ლა ბო რა-
ტო რი ის უფ როს მეც ნი ერ თა ნამ შრომ ლად და 
კვლე ვის ძი რი თა დი თე მის: „ეკ ონ ომ იკ ურ-სა-
მარ თლებ რი ვი მდგო მა რე ობა სა ქარ თვე ლოს 
ჩა ის დამ ზა დე ბა-გა და მუ შა ვე ბის სის ტე მებ ში“ 
ხელ მძღვა ნე ლად ა. კვა ში ლა ვა და ნიშ ნა. ეს 

უკ ან ას კნე ლი ყო ველ გვარ გა მოკ ვლე ვებს ატ-
არ ებ და სა კუ თა რი გეგ მის მი ხედ ვით, მის მი ერ 
მოწ ვე ული სპე ცი ალ ის ტე ბის მეშ ვე ობ ით და 
მი სი მო ნა წი ლე ობ ით. კვლე ვის პირ ველ სა ვე 
წელს (1975 წ.), ა. კვა ში ლა ვას მი ერ შე მუ შა-
ვე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ამ 
მოს პო ზა რა ლი ჩა ის ფაბ რი კებ ში, რო მე ლიც 
900 მი ლი ონ მა ნე თამ დე აღ წევ და და წა გე ბის 
ნაც ვლად, სა ქარ თვე ლოს ჩა ის ფაბ რი კებ მა 38 
მი ლი ონი მა ნე თის მო გე ბა მი იღ ეს. 

ბა ტონ ალ ექ სან დრეს ბა ქო ში, მოს კოვ ში, ლე-
ნინ გრად სა (სან ქტ-პე ტერ ბურ გი) და თბი ლის ში 
მი ღე ბუ ლი აქ ვს უმ აღ ლე სი იურ იდი ული, სპე-
ცი ალ ური და პო ლი ტი კუ რი გა ნათ ლე ბა. იყო სა-
ქარ თვე ლოს შსს  უმ აღ ლე სი სკო ლის, შემ დგომ 
აკ ად ემი ის უფ რო სის პირ ვე ლი მო ად გი ლე და 
თვი თონ ვე ახ ორ ცი ელ ებ და ამ და წე სე ბუ ლე-
ბებ ში სას წავ ლო და სა მეც ნი ერო საქ მი ან ობ ის 
ხელ მძღვა ნე ლო ბას. ამ ავე დროს, სრუ ლი დატ-
ვირ თვით ას რუ ლებ და პრო ფე სო რი სა და ამ ავე 
და წე სე ბუ ლე ბის გა მომ ცემ ლო ბის, - „იურ იდი-
ული აზ რი“, რე დაქ ტო რის მო ვა ლე ობ ებ საც. 

ა. კვა ში ლა ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი აქ-
ვს შეს რუ ლე ბუ ლი სა ქარ თვე ლო სა და მთე ლი 
სსრ კავ ში რის შსს ორ გა ნო ებ ის ოფ იც რე ბის 
უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბით იურ ის ტე ბის მომ ზა-
დე ბის საქ მე ში. მან პირ ველ მა გა მო ამ ჟღავ ნა 
დი დი მო რა ლუ რი და მა ტე რი ალ ური ზა რა ლის 
არ სე ბო ბა ამ სის ტე მა ში. მან ვე სსრკ შსს ორ
გა ნო ებ თან წი ნას წა რი შე თან ხმე ბით შე იმ უშ
ავა შსს ორ წლი ანი და სამ წლი ანი იურ იდი ული 
სკო ლა დამ თავ რე ბუ ლე ბის გა დამ ზა დე ბის ორ 
და სამ წლი ანი სას წავ ლო პროგ რა მე ბი, რო-
მელ თა მი ხედ ვი თაც სამ წლი ანი და ორ წლი ანი 
სკო ლა დამ თავ რე ბუ ლე ბი შე სა ბა მი სად ორ და 
სამ წე ლი წად ში აბ არ ებ დნენ შსს უმ აღ ლე სი 
სკო ლის სრუ ლი კურ სის (დას წრ. 4 წ. და უს წრ. 
5წ.) პროგ რა მე ბით სა ხელ მწი ფო გა მოც დებს. 

სსრკ შსს სას წავ ლოსა მეც ნი ერო და წე სე
ბუ ლე ბებ მა და ამ ავე სა მი ნის ტრომ მო იწ ონ
ეს პროგ რა მე ბი, შუ ამ დგომ ლო ბით შე ვიდ ნენ 
საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბა ში, მი იღ ეს თან ხმო ბა 
და გა აფ რთხი ლეს ა. კვა ში ლა ვა, რომ ეს პრო
ექ ტი თუ იქ ნე ბო და მი ღე ბუ ლი, იგი პირ ვე ლად 
ექ სპე რი მენ ტის სა ხით უნ და გა ნე ხორ ცი ელ
ებ ინა სსრკ შსს უმ აღ ლე სი სკო ლის თბი ლი სის 
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არც ად რე და არც ახ ლა, პო ლი ცია თუ მი ლი-
ცია ხალ ხში დი დი სიმ პა თი ით არ გა მო ირ ჩე ვა, 
მაგ რამ ამ სის ტე მა ში ნამ დვი ლად იყ ვნენ და 
არი ან კე თილ სინ დი სი ერი მუ შა კე ბი, რო მელ თა 
თავ და დე ბუ ლი (ხში რად სი ცოცხლის ფა სად) 
შრო მის შე დე გად გვაქ ვს ის წეს რი გი, რაც სა შუ-
ალ ებ ას გვაძ ლევს თა ვი და ცუ ლად ვიგ რძნოთ.

ბა ტო ნი ალ ექ სან დრეს შმთხვე ვა ში კი, რო-
მე ლიც არა მარ ტო სპეც სამ სა ხუ რის წარ მა ტე-
ბუ ლი პოლ კოვ ნი კი, პრო დუქ ტი ული მეც ნი ერი 
და პრო ფე სო რია, არ ამ ედ შე სა ნიშ ნა ვი პო ეტ იც. 
მის შე მოქ მე დე ბა ში ყუ რად სა ღე ბია არა მხო-
ლოდ ლი რი კა და ლა მა ზი სიტყვე ბი, არ ამ ედ 
400-ზე მე ტი გა რით მუ ლი სენ ტენ ცი ები. 

ვუ ლო ცავთ ბა ტონ ალ ექ სან დრე კვა ში ლა-
ვას საიუბილეო თა რიღს, კვლა ვაც დიდ ხანს 
სი ცოცხლეს, ჯან მრთე ლო ბა სა და ნა ყო ფი ერ 
სა მეც ნი ერო და შე მოქ მე დე ბით მოღ ვა წე ობ ას 
ვუ სურ ვებთ თა ვი სი ოჯ ახ ისა და სამ შობ ლოს 
სა კე თილ დღე ოდ.

სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის სა ხე ლით
ლო იდ ქარ ჩა ვა

The New Economist-ის
მთა ვა რი რე დაქ ტო რი

იურ იდი ულ ფა კულ ტეტს, რომ ლის უფ რო სის 
მო ად გი ლე სას წავ ლოსა მეც ნი ერო დარ გში 
იყო ბა ტო ნი ალ ექ სან დრე. ფა კულ ტე ტი ემ სა-
ხუ რე ბო და სა ქარ თვე ლოს, აზ ერ ბა იჯ ან სა და 
სომ ხეთს. 

ეს პროგ რა მა აღ ნიშ ნულ ფა კულ ტეტ ზე გან-
ხორ ცი ელ და. შსს მოს კო ვის უმ აღ ლე სი სკო ლის 
უშუ ალო მო ნა წი ლე ობ ითა და კონ ტრო ლის 
ქვეშ, რუ სულ ენ აზე ჩა ტარ და უმ აღ ლე სი გა-
ნათ ლე ბით იურ ის ტი ოფ იც რე ბის გა მო საშ ვე ბი 
პირ ვე ლი სა ხელ მწი ფო გა მოც და. ოფ იც რე ბის 
მომ ზა დე ბა მოს კო ვის უმ აღ ლე სი სკო ლის წარ
მო მად გენ ლებს ძა ლი ან მო ეწ ონ ათ. ის ინი კმა-
ყო ფი ლი დარ ჩნენ გა მო საშ ვე ბი კონ ტინ გენ ტის 
პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბით, გამ დიდ რე ბუ-
ლი თე ორი ული მომ ზა დე ბის მა ღა ლი დო ნი თა 
და გა მო საც დელ თა მი ერ კითხვებ ზე პა სუ ხის 
სრულ ყო ფი ლად გა ცე მის უნ არ ით. შემ დეგ გაგ
რძელ და მომ დევ ნო ან ალ ოგი ური გა მოშ ვე ბე ბი 
და სსრკ ხე ლი სუფ ლე ბა რომ დარ წმუნ და ექ
სპე რი მენ ტის მიზ ნის გა მარ თლე ბა ში, მთე ლი 
საბ ჭო თა კავ ში რის მას შტა ბით გა ავ რცე ლა 
თბი ლი სის ექ სპე რი მენ ტის მსგავ სად ან ალ
ოგი ურ მდგო მა რე ობ აში მყოფ ოფ იც ერ თა გა
დამ ზა დე ბა. 
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samecniero-praqtikuli Jurnali

statiebis miiReba Semdegi moTxovnebis gaTvaliswinebiT:

1. teqsti akrefili unda iyos Word-Si,  Sylfaen-Si, Sriftis zoma 12, intervali striqonebs 
Soris - 1,5, velebis daSoreba marjvena-marcxena mxares 2 da 3 sm. Sesabamisad, zeda da qveda – 
2,5 da 2,5sm. teqsti unda aikrifos gadatanebis gareSe. cxrilebi gadayvanili JPEG-Si. statiis 
minimaluri moculoba unda iyos 5 gverdi A4 formatis. 

2. avtoris saxeli, gvari, samecniero wodeba da Tanamdeboba, sakontaqto kordinatebi, 
(telefonebi, el.fosta), suraTis eleqtronuli versia JPEG-Si;

3. statias unda axldes anotacia qarTul da inglisur enebze, moculobiT 120-150 sityva,  
akrefili Sesabamisad Sylfaen-Si da Times New Roman-Si, Sriftis zoma 12. samecniero statias 
unda daerTos gamoyenebuli literaturis sia.

4. statia ibeWdeba inglisur, rusul, germanul da frangul enebzec. nebis mier SemTxvevaSi, 
aucilebeli moTxovnaa, reziume mogvawodoT qarTul, inglisur da rusul enebze.

statiis gamoqveynebis Rirebuleba Seadgens _ Jurnalis erTi gverdi 10 lari, romelsac av-
tori gadaixdis dadebiTi recenziis miRebis Semdeg, xolo Jurnalis Rirebuleba – 10 lari.

5. statiis gamoqveynebis, Jurnalis SeZenisa da/an gamoweris Rirebulebis gadaxda 
SesaZlebelia Sps “loi”-s angariSze: saidentifikacio kodi 204439296, angariSis nomeri                        
GE33LB0113168905809000, ss `liberTi banki”,  bankis kodia LERTGE22. 

eleqtronuli fosta: loidk@yahoo.com; www.neweconomist.com.ge; www.loi.com.ge  
tel: 299-05-76; 555 277 554; 558 944 800.

PS. statiebis mowodeba furclebiT an CD-T aucilebeli ar aris.

International Precise and Review Scientific-Practical Magazine

Continues taking articles according to this requests:
       1. Text must be gathered in Word, size of Sylfaen font 12, interval between lines - 1.5, borders in right and left 
side- 3 and 2sm. Also, up and down borders- 2.5 and 2.5sm. Text must be picked up without transferring. Tables 
should be in JPEC. The minimal size of article is 5pages of A4 format.  
      2. The first name of author, last name, scientific rank and post, coordinates (telephone number, e-mail), elec-
tronic version of photo in JPEG.
      3. The article must have abstract in Georgian and English languages. The size should be 120-150 words, it 
must be picked up in Sylfaen and in Times New Roman, size of font-12. Scientific article must have list of used 
literature. 
     4. The article will published in English, Russian, German and France languages. So, it is also our request to 
prepare reziume in Georgian, Egnlish and Raussian languages too.
      The price of article’s publication is- one page of journal 10 GEL (Lari) or 5 USD. And auhor will pay this price 
after getting positive respond. Also, the price of journal is 10 GEL (Lari) or 5 USD.
      5. The price of publication article, buying journal and subscription fee could be payed in Ltd. LOI’s account: 
identification code – 204439296, the account number- GE33LB0113168905809000,, “liberty bank”, central of-
fice, bank code LERTGE22.

Our coordinates:
 

e-mail: loidk@yahoo.com; www.neweconomist.com.ge; www.loi.com.ge 
Tel: 299 05 76; 555 277 554; 558 944 800.

PS. Giving articles with papres or CD-s, is not necessary.
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