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ABSTRACT
In the 21st century, the business has become a digital technology-driven system that can hugely impact con-

sumer behavior and labor productivity. The use of the Internet in the new information age is a visible example 
of globalization. Electronic platforms offer continuous information dissemination, interactive communication 
with users, and digital systems for conducting transactions in the modern economy. In the context of the digital 
revolution, along with the changes made to improve services, the electronic transformation of banks has also 
become necessary, as modern technologies can increase the productivity, permanence, and transparency of the 
use of information.

The paper identifies the key features of digital marketing that make companies successful in the banking 
sector. The use of digital channels in the financial industry is growing day by day and, regardless of the level of 
development of countries, is characterized by a growing trend everywhere. The article analyzes digital banking 
marketing strategies and opportunities that are indispensable conditions for attracting customers in a changing 
business environment.

The paper highlights the role of social media in shaping individual messaging in the banking industry and 
creating a product tailored to the target audience. Based on secondary data analysis, the focus is on the role of 
mobile marketing in digital banking marketing. It is noted that mobile marketing simplifies the implementation 
of banking operations for customers.

The article highlights the importance of switching to digital services in the banking industry during the CO-
VID-19 pandemic, indicators of digital channel usage, customer engagement in mobile banking, and forecasts for 
the future. It has been shown that in the context of the COVID-19 pandemic, the key issue for banks is to identify 
consumer confidence-building indicators. The paper presents the latest statistics that have reflected on the 
underlying characteristics of consumer behavior from the beginning of the COVID-19 pandemic to the present 
day. After analyzing the secondary data, the article found that the active use of smartphones has increased the 
importance of online advertising, which will continue in the future. With this in mind, the key recommendations 

FEATURES OF THE USE OF DIGITAL FEATURES OF THE USE OF DIGITAL 
MARKETING IN THE BANKING SECTORMARKETING IN THE BANKING SECTOR
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that financial companies need to follow to succeed and optimize their budgets are precisely in the direction of 
popular digital platforms.

One of the most important issues of the paper is the increased consumption of cryptocurrency in the world, 
which is due to its sharp increase in popularity among users. Based on the above, the article shows that if technol-
ogy companies expand the use of digital currency, the forms of physical services of banks will become obsolete, 
and the only way to popularize banking products will remain digital marketing.

Keywords: Digital Marketing, Banking Marketing, Mobile Banking, COVID-19 Pandemic.

ან ოტ აცია
21-ე სა უკ უნ ეში ბიზ ნე სი ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ით მარ თვა დი სის ტე მა გახ და, რო მელ საც მომ ხმა რე-

ბელ თა ქცე ვა სა და შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბა ზე უდ იდ ესი გავ ლე ნის მოხ დე ნა შე უძ ლია. ახ ალ ინ ფორ მა ცი-
ულ ერ აში ინ ტერ ნე ტის გა მო ყე ნე ბა გლო ბა ლი ზა ცი ის თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თია. თა ნა მედ რო ვე ეკ ონ ომ იკ აში 
ელ ექ ტრო ნუ ლი პლატ ფორ მე ბი გვთა ვა ზო ბენ ინ ფორ მა ცი ის უწყვეტ გავ რცე ლე ბას, მომ ხმა რებ ლებ თან 
ინ ტე რაქ ტი ულ კო მუ ნი კა ცი ას და ტრან საქ ცი ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის ციფ რულ სის ტე მებს. გა ტა რე ბუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბის პა რა ლე ლუ რად, ციფ რუ ლი რე ვო ლუ ცი ის პი რო ბებ ში, მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
მიზ ნით, ბან კე ბის ელ ექ ტრო ნუ ლი ტრან სფორ მა ცი აც აუც ილ ებ ელი გახ და, ვი ნა იდ ან თა ნა მედ რო ვე ტექ-
ნო ლო გი ებს ინ ფორ მა ცი ის გა მო ყე ნე ბის პრო დუქ ტი ულ ობ ის, პერ მა ნენ ტუ ლო ბი სა და გამ ჭვირ ვა ლო ბის 
ზრდის უნ არი გა აჩ ნია. 

ნაშ რომ ში გა მოვ ლე ნი ლია ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გის ის ძი რი თა დი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, რომ ლე ბიც სა ბან-
კო სექ ტორ ში კომ პა ნი ებ ის წარ მა ტე ბას გა ნა პი რო ბებს. სა ფი ნან სო ინ დუს ტრი აში ციფ რუ ლი არ ხე ბის 
გა მო ყე ნე ბა დღი თიდღე იზ რდე ბა და, ქვეყ ნე ბის გან ვი თა რე ბის დო ნის მი უხ ედ ავ ად, ყველ გან მზარ დი 
ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა. სტა ტი აში წარ მოდ გე ნი ლია ციფ რუ ლი სა ბან კო მარ კე ტინ გის სტრა ტე გი ებ ისა 
და შე საძ ლებ ლო ბე ბის ან ალ იზი, რომ ლე ბიც ბიზ ნე სის ცვა ლე ბად გა რე მო ში მომ ხმა რე ბელ თა მო ზიდ ვის 
შე უც ვლე ლი პი რო ბაა. 

ნაშ რომ ში გა მოკ ვე თი ლია სო ცი ალ ური მე დი ის რო ლი სა ბან კო ინ დუს ტრი აში ინ დი ვი დუ ალ ური შეტყო-
ბი ნე ბე ბის ფორ მი რე ბი სა და მიზ ნობ რივ აუდ იტ ორი აზე მორ გე ბუ ლი პრო დუქ ტის შექ მნის პრო ცეს ში. 
მე ორ ადი მო ნა ცე მე ბის შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია მო ბი ლუ რი მარ კე ტინ გის 
როლ ზე ციფ რულ სა ბან კო მარ კე ტინ გში. აღ ნიშ ნუ ლია, რომ მო ბი ლუ რი მარ კე ტინ გი მომ ხმა რებ ლი სათ ვის 
სა ბან კო ოპ ერ აცი ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ას ამ არ ტი ვებს. 

სტა ტი აში გა მოკ ვე თი ლია COVID-19-ის პან დე მი ის პე რი ოდ ში სა ბან კო ინ დუს ტრი აში ციფ რულ სერ-
ვი სებ ზე გა დარ თვის მნიშ ვნე ლო ბა, აგ რეთ ვე ციფ რუ ლი არ ხე ბის გა მო ყე ნე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, მო ბი ლურ 
ბან კინ გში მომ ხმა რე ბელ თა ჩარ თვის დო ნე და სა მო მავ ლო პროგ ნო ზე ბი. ნაჩ ვე ნე ბია, რომ COVID-19-ის 
პან დე მი ის პი რო ბებ ში ბან კე ბი სათ ვის მთა ვა რი სა კითხია მომ ხმა რე ბელ თა ნდო ბის გან მა პი რო ბე ბე ლი 
მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა მოვ ლე ნა. ნაშ რომ ში წარ მოდ გე ნი ლია უახ ლე სი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი, რომ ლე-
ბიც, COVID-19-ის პან დე მი ის დაწყე ბი დან დღემ დე, მომ ხმა რე ბელ თა ქცე ვის ძი რე ულ მა ხა სი ათ ებ ლებ ზე 
აის ახა. მე ორ ადი მო ნა ცე მე ბის ან ალ იზ ის შე დე გად სტა ტი აში დად გე ნი ლია, რომ სმარ ტფო ნე ბის აქ ტი ურ მა 

ნუგზართოდუა,
ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი,

თსუ ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის 
ფა კულ ტე ტის პრო ფე სო რი,

მარ კე ტინ გის კა თედ რის ხელ მძღვა ნე ლი
ელ.ფოს ტა: nugzar.todua@tsu.ge 

მობ: (+995 593) 32 16 55 

ნინოგოგიტიძე,
თსუ ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის 

ფა კულ ტე ტის დოქ ტო რან ტი
ელ.ფოს ტა: ninogogitidze18@yahoo.com 

მობ: (+995 591) 40 77 00

ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გის გა მო ყე ნე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გის გა მო ყე ნე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი 
სა ბან კო სექ ტორ შისა ბან კო სექ ტორ ში
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გა მო ყე ნე ბამ ონ ლა ინ რეკ ლა მის მნიშ ვნე ლო ბა გა ზარ და, რაც მო მა ვალ შიც შე ნარ ჩუნ დე ბა. აღ ნიშ ნუ ლის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ის ძი რი თა დი რე კო მენ და ცი ები, რომ ლე ბიც სა ფი ნან სო კომ პა ნი-
ებ მა წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად უნ და გა ით ვა ლის წი ნონ და თა ვი ან თი ბი უჯ ეტ ის ოპ ტი მი ზა ცია, სწო რედ, 
პო პუ ლა რუ ლი ციფ რუ ლი პლატ ფორ მე ბის მი მარ თუ ლე ბით მო ახ დი ნონ. 

ნაშ რო მის ერთ-ერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს სა კითხად წარ მო ჩე ნი ლია მსოფ ლი ოში კრიპ ტო ვა ლუ ტის გაზ-
რდი ლი მოხ მა რე ბა, რა საც მომ ხმა რებ ლებ ში მი სი პო პუ ლა რო ბის მკვეთ რი მა ტე ბა გა ნა პი რო ბებს. აქ ედ ან 
გა მომ დი ნა რე, სტა ტი აში ნაჩ ვე ნე ბია, რომ თუ ტექ ნო ლო გი ური კომ პა ნი ები ციფ რუ ლი ვა ლუ ტის გა მო-
ყე ნე ბას გა აფ არ თო ებ ენ, ბან კე ბის ფი ზი კუ რი მომ სა ხუ რე ბის ფორ მე ბი მოძ ვე ლე ბუ ლი აღ მოჩ ნდე ბა და 
სა ბან კო პრო დუქ ტე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის ერ თა დერთ გზად სწო რედ ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გი დარ ჩე ბა.

საკვანძოსიტყვები: ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გი, სა ბან კო მარ კე ტინ გი, მო ბი ლუ რი ბან კინ გი, COVID-19-ის 
პან დე მია.

შე სა ვა ლი
თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოში მომ ხმა რე ბელ თა 

მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ციფ რუ ლი 
ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბის გა რე შე წარ მო უდ-
გე ნე ლია. 21-ე სა უკ უნ ის კონ კუ რენ ტულ გა რე მო ში 
ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გი მყიდ ვე ლებ თან მუდ მი ვი 
ინ ტე რაქ ცი ის თვის შე უც ვლე ლია, რომ ლი თაც კომ-
პა ნი ები ახ ალი მომ ხმა რებ ლე ბის მო ზიდ ვას, მათ თან 
გრძელ ვა დი ანი ურ თი ერ თო ბის დამ ყა რე ბას და 
გა ყიდ ვე ბის ზრდას ახ ერ ხე ბენ (Robul, 2020). ციფ-
რუ ლი ტრან სფორ მა ცია გლო ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ის 
ფორ მი რე ბის ახ ალ ფაქ ტო რებს წარ მო შობს, რომ-
ლი თაც მომ ხმა რე ბე ლი სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბის მი-
ღე ბას დრო სა და სივ რცე ში შე უზღუ და ვად ითხოვს 
(Yushaeva & Vakhabova, 2020). სა ერ თა შო რი სო 
კვლე ვე ბი ად ას ტუ რებს, რომ ბან კე ბის მი ერ ტექ-
ნო ლო გი ური ინ ოვ აცი ებ ის გა მო უყ ენ ებ ლო ბა მომ-
ხმა რებ ლე ბის მხრი დან ფი ნან სუ რი პრო ვა იდ ერ ებ ის 
შეც ვლის მი ზე ზი ხდე ბა. ტრა დი ცი ული სა ბან კო 
მომ სა ხუ რე ბა მთელ მსოფ ლი ოში სა მუ შაო დრო ით 
იზღუ დე ბა, ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გი კი დრო ით და 
გე ოგ რა ფი ულ საზღვრებს არ ღვევს (Nso, 2018). 

ციფ რუ ლი მე დი ის მთა ვარ მა ხა სი ათ ებ ელს 
წარ მო ად გენს მა სა ლის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა, რაც 
ციფ რულ სა რეკ ლა მო სის ტე მებს, ტრა დი ცი ულ თან 
შე და რე ბით, უნ ივ ერ სა ლურს ხდის. 2000 წლი დან 
ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გის სწრა ფად მზარ დი ეტ აპი 
დად გა, რო დე საც მო ბი ლუ რი ტექ ნო ლო გი ებ ის 
გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და შე სა ბა მი სი აპ ლი კა ცი ებ ის შე-
მუ შა ვე ბის შე დე გად, ტრა დი ცი ულ მარ კე ტინ გთან 
და საბ რუ ნე ბე ლი გზე ბი ჩა იკ ეტა (Umamaheswari & 
Kumawat, 2021). 2020 წლის თვის მსოფ ლიო სა რეკ-
ლა მო ინ დუს ტრი ის ბი უჯ ეტ მა შე ად გი ნა 20 მლრდ 
აშშ დო ლა რი, ხო ლო ციფ რუ ლი რეკ ლა მის გზით 
პრო დუქ ცი ის გა ყიდ ვე ბის მო ცუ ლო ბა 33%-ით 
გა იზ არ და (Statista, 2020). COVID-19-ის პან დე მი ამ 

ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გის სტა ტის ტი კა მთლი ან ად 
შეც ვა ლა. ინ ტე რაქ ტი ული სა რეკ ლა მო ბი ურ ოს მო-
ნა ცე მე ბით, 2020 წელს, წი ნა წელ თან შე და რე ბით, 
ტრა დი ცი ული რეკ ლა მის ხვედ რი თი წი ლი 30%-ით 
შემ ცირ და და, შე სა ბა მი სად, ონ ლა ინ რეკ ლა მის მნიშ-
ვნე ლო ბა გა იზ არ და (Interactive Advertising Bureau, 
2021). კერ ძოდ, 2020 წელს, პან დე მი ის მი უხ ედ ავ ად, 
ციფ რულ რეკ ლა მა ზე გა წე ულ მა და ნა ხარ ჯებ მა 
12%-ით მო იმ ატა, ხო ლო ინ ტერ ნეტ რეკ ლა მე ბი დან 
მი ღე ბულ მა შე მო სა ვალ მა 2.7 მლრდ აშშ დო ლარს 
მი აღ წია (CNBC, 2021). ამ ას თან, აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, 
რომ სო ცი ალ ური მე დი არ ეკ ლა მე ბი დან მი ღე ბუ ლი 
შე მო სა ვა ლი 23%-ით გა იზ არ და (CISION, 2021). 
შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ რეკ ლა მის შემ ქმნე ლებ-
მა, მომ ხმა რებ ლებ თან ერ თად, ციფ რულ მე დი აში 
გა და ინ აც ვლეს. ონ ლა ინ რეკ ლა მის მნიშ ვნე ლო ბა 
გან სა კუთ რე ბით შეც ვა ლა სმარ ტფო ნე ბის გა-
მო ყე ნე ბამ. 2021 წლის იან ვრის თვის მო ბი ლუ რი 
ტე ლე ფო ნე ბის მომ ხმა რე ბელ თა რა ოდ ენ ობ ამ 
5,29 მლრდ-ს (მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ობ ის 67,1%-ს) 
მი აღ წია. ამ ას თან, აღ სა ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტი, რომ 
ბო ლო ერთ წე ლი წად ში მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბის 
მომ ხმა რე ბელ თა რა ოდ ენ ობა 93 მლნ-ით (1,8%-ით) 
გა იზ არ და (DataReportal, 2021). მო ბი ლუ რი ტე ლე-
ფო ნე ბის მომ ხმა რე ბელ თა რა ოდ ენ ობ ის ზრდამ 
გა მო იწ ვია მო ბი ლურ აპ ლი კა ცი ებ ზე სა რეკ ლა მო 
და ნა ხარ ჯე ბის მკვეთ რი მა ტე ბა. კერ ძოდ, 2020 
წელს მო ბი ლუ რი რეკ ლა მის ხარ ჯებ მა რე კორ-
დულ, 223 მლნ აშშ დო ლარს მი აღ წია, რაც წი ნა 
წლის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელს 17%-ით აღ ემ ატ ება 
(Statista, 2021). სმარ ტფო ნე ბის მომ ხმა რე ბელ თა 
60% კომ პა ნი ებს უშუ ალ ოდ, მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი-
ებ ით უკ ავ შირ დე ბა (HubSpot, 2021). ექ სპერ ტე ბის 
შე ფა სე ბით, მიმ დი ნა რე ტენ დენ ცი ები მო მა ვალ შიც 
შე ნარ ჩუნ დე ბა, ამ იტ ომ სა ბან კო კომ პა ნი ებ მა ონ-
ლა ინ სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ები სმარ ტფო ნებს უნ და 
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მო არ გონ. ამ ას თან, სტა ტის ტი კუ რი პროგ ნო ზე ბი 
ცხად ყოფს, რომ ონ ლა ინ რეკ ლა მა ზე გა წე ული და-
ნა ხარ ჯე ბი საგ რძნობ ლად გა იზ რდე ბა Youtube-ზე 
და სო ცი ალ ურ მე დი აშ იც. შე სა ბა მი სად, ბან კებ მა, 
წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად, ბი უჯ ეტ ის ოპ ტი მი ზა ცია, 
სწო რედ, ამ მი მარ თუ ლე ბით უნ და მო ახ დი ნონ.

თა ნა მედ რო ვე მარ კე ტინ გის მკვლე ვა რე ბი 
ფლო ბენ ფარ თო სპექ ტრის ინ სტრუ მენ ტებს, რომ-
ლებ საც, მომ ხმა რე ბელ თა გა მოც დი ლე ბის ოპ ტი-
მი ზე ბით, კომ პა ნი ის თვის მზარ დი შე მო სა ვა ლი 
მო აქ ვთ. გა სუ ლი ორი წლის გან მავ ლო ბა ში მარ კე-
ტო ლო გე ბის რო ლის მნიშ ვნე ლო ბა, წი ნა წლებ თან 
შე და რე ბით, კომ პა ნი ებ ში საგ რძნობ ლად გა იზ არ და. 
დღე ის ათ ვის ბან კე ბი ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
მიმ წო დე ბელ ერ თა დერთ ინ სტი ტუტს აღ არ წარ-
მო ად გენს, ვი ნა იდ ან ბა ზარ ზე ციფ რუ ლი ბან კე ბი 
და ციფ რუ ლი მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ები 
გა მოჩ ნდა (Makudza, 2020). დღე ის ათ ვის სა ბან კო 
მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში მარ კე ტინ გის თა ნა მედ რო-
ვე ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბა ზე მოთხოვ ნა სწრა-
ფად იზ რდე ბა (OECD, 2020). აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ-
დი ნა რე, თა ნა მედ რო ვე მარ კე ტო ლო გე ბი ბან კებ ში 
ციფ რულ მარ კე ტინ გს აქ ტი ურ ად ნერ გა ვენ (Kitsios 
et al., 2021). შე სა ბა მი სად, ციფ რუ ლი სა ბან კო მარ-
კე ტინ გის შეს წავ ლას უცხო ელი მკვლე ვა რე ბი დიდ 
ყუ რადღე ბას აქ ცე ვენ (Hafez, 2021; Tran, 2021). 
პრობ ლე მის აქ ტუ ალ ობ ის მი უხ ედ ავ ად, ქარ თულ 
სა მეც ნი ერო ლი ტე რა ტუ რა ში ციფ რუ ლი სა ბან კო 
მარ კე ტინ გის შე სა ხებ კვლე ვე ბი მწი რია. მარ თა ლია, 
ეკ ონ ომ იკ ის სხვა დას ხვა სფე რო ში ციფ რუ ლი მარ-
კე ტინ გის გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით ჩვენ ში 
შეს რუ ლე ბუ ლია გარ კვე ული კვლე ვე ბი (Apil et al., 
2009; Todua & Jashi, 2013; Todua & Jashi, 2018; Todua, 
2018; Todua, 2019; Urotadze, 2020), მაგ რამ ის ინი არ-
ას აკ მა რი სია სა ქარ თვე ლოს სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბის 
ბა ზარ ზე მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის სიღ რმი სე ული 
ან ალ იზ ის ჩა სა ტა რებ ლად. პრობ ლე მის აქ ტუ ალ-
ურ ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე, კვლე ვის მი ზა ნია ციფ-
რუ ლი სა ბან კო მარ კე ტინ გის ახ ალი ტენ დენ ცი ებ ის 
გა მოვ ლე ნა. კვლე ვის მე თო დო ლო გი აში გა მო ყე ნე-
ბუ ლია ლი ტე რა ტუ რუ ლი მა სა ლე ბის ან ალ იზი და 
დაკ ვირ ვე ბის მე თო დე ბი.

ციფ რუ ლი სა ბან კო 
მარ კე ტინ გის მნიშ ვნე ლო ბა

სა ბან კო მარ კე ტინ გი წარ მო იშ ვა მარ კე ტინ-
გუ ლი მომ სა ხუ რე ბის დი ფე რენ ცი რე ბის შე დე გად 
(Nelson, 1999). სა ბან კო მარ კე ტინ გის კონ ცეფ ცი ის 
შე მუ შა ვე ბა გა ნა პი რო ბა გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში 

ფი ნან სუ რი სექ ტო რის მნიშ ვნე ლო ვან მა ზრდამ, რა-
საც ხე ლი შე უწყო სა ფი ნან სო ინ დუს ტრი აში ახ ალი 
კონ კუ რენ ტე ბის გა ჩე ნამ და ბა ზარ ზე მრა ვალ ფე-
რო ვა ნი შე საძ ლებ ლო ბე ბის წარ მო შო ბამ (Ogbadu 
& Abdullahi, 2013). ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გი ბან კებს 
ახ ალი მი მარ თუ ლე ბით წარ მო ჩე ნის შან სს აძ ლევს 
(Lumpkin & Schich, 2020). კვლე ვე ბი ცხად ყოფს, 
რომ ციფ რუ ლი სა ბან კო მარ კე ტინ გის გა მო ყე ნე ბა 
ამ არ ტი ვებს გა დახ დის პრო ცესს, ხო ლო ად გი ლი სა 
და დრო ის შე უზღუ და ვად სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბას-
თან წვდო მა მომ ხმა რებ ლებ ში და მო უკ იდ ებ ლო ბის 
შეგ რძნე ბას ამ აღ ლებს, ვი ნა იდ ან ად ამი ან ები ეძ ებ-
ენ ის ეთ ბრენ დებს, რომ ლე ბიც მო სა ხერ ხე ბელ და 
უნ იკ ალ ურ სერ ვი სებს ქმნი ან (Mehta & Shah, 2020). 

ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი სტრა ტე გი ებ ის გან-
ხორ ცი ელ ება უზ რუნ ველ ყოფს კომ პა ნი ებ ის ათ ვის 
წარ მა ტე ბის მიღ წე ვას, რაც უამ რავ მი მარ თუ ლე-
ბას, მათ შო რის, ტრა დი ცი ული მე დი ის ჩარ თუ ლო-
ბა საც, ით ვა ლის წი ნებს (Obara, 2021). ციფ რუ ლი 
მარ კე ტინ გი აუდ იტ ორი ას მათ თვის სა სურ ვე ლი 
ფა სე ულ ობ ებ ის შე თა ვა ზე ბით იზ იდ ავს (Hollebeek 
& Macky, 2019). მსოფ ლი ოში მოქ მე დი ბან კე ბის უმ-
რავ ლე სო ბა ინ ტერ ნეტ ბან კინ გს ბიზ ნე სის გან ვი-
თა რე ბის სტრა ტე გი ულ არ ხად იყ ენ ებს, რო მელ საც 
მომ ხმა რებ ლამ დე მიზ ნობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის მი ტა-
ნა და უბ რკო ლებ ლად შე უძ ლია (Vetrivel et al., 2020). 

ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გის ტექ ნო ლო გი ამ, ფი-
ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის სტან დარ ტი-
ზე ბის კუთხით, თა ვი სი რო ლი მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გააუმჯობესა. დი დი ხა ნია, უკ ან დარ ჩა დღე ები, რო-
დე საც კლი ენ ტე ბი სა ბან კო დარ ბა ზე ბის რი გებ ში 
კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის, სწავ ლის სა ფა სუ რის 
ან სხვა ფი ნან სუ რი გა რი გე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის 
მო ლო დინ ში იდ გნენ. ახ ლა ამ ყვე ლაფ რის გა კე თე-
ბა შე იძ ლე ბა კომ ფორ ტუ ლი სა ში ნაო გა რე მო დან 
სა ბან კო ბა რა თე ბის და ინ ტერ ნე ტის დახ მა რე ბით. 
გარ და ამ ისა, მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბის გა მო ყე-
ნე ბის ზრდის გა მო, ფი ნან სურ მა ინ სტი ტუ ტებ მა 
მო ბი ლუ რი მოწყო ბი ლო ბე ბის პრო ვა იდ ერ ებ თან 
პარ ტნი ორ ული ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი გა აფ ორ მეს, რა-
თა მომ ხმა რებ ლებს სმარ ტფო ნებ ზე მორ გე ბუ ლი 
სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბა შეს თა ვა ზონ. მარ თა ლია, 
ბან კო მა ტე ბით სარ გებ ლო ბა ბან კე ბის ყვე ლა ზე 
გავ რცე ლე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბაა, მაგ რამ, ბო ლო 
წლე ბის მო ნა ცე მე ბით, მო ბი ლუ რი ბან კინ გი მის 
გა მო ყე ნე ბას აჭ არ ბებს, ვი ნა იდ ან მო ბი ლუ რი ტე-
ლე ფო ნი მი უდ გო მელ ად გი ლებ ში, და ბალ ფა სა დაც 
კი ხელ მი საწ ვდო მია. ამ იტ ომ მო ბი ლუ რი ბან კინ გი 
სულ უფ რო მე ტად მიმ ზიდ ვე ლი ხდე ბა არა მარ-
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ტო ახ ალ გაზ რდე ბის თვის, არ ამ ედ სმარ ტფო ნე ბის 
მფლო ბე ლი ას აკ ოვ ანი ად ამი ან ებ ის თვი საც (Ananda 
at al., 2020). 

მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით სა ბან-
კო ინ დუს ტრი ის გა ციფ რუ ლე ბა გარ და უვ ალი იყო. 
ბან კებ ში ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბა 
ზრდის მათ პრო დუქ ტი ულ ობ ას და გამ ჭვირ ვა ლო-
ბას. მა გა ლი თად, ციფ რუ ლი გა დახ დე ბი მომ ხმა რებ-
ლებ ზე მე ტად მორ გე ბუ ლია. ის არ არ ის შეზღუ დუ-
ლი დრო სა და სივ რცე ში. ამ ტენ დენ ცი ამ შეც ვა ლა 
კონ კუ რენ ცია ბან კებ ში. კო მერ ცი ულ მა ბან კებ მა 
და იწყეს ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გის გა მო ყე ნე ბა მომ-
ხმა რებ ლე ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. ელ ექ ტრო ნუ ლი 
ბან კინ გი ამ ცი რებს ხარ ჯებს და აძ ლი ერ ებს ურ თი-
ერ თო ბას კო მუ ნი კა ცი ის სხვა დას ხვა არ ხე ბის მეშ-
ვე ობ ით. მომ ხმა რე ბელ თა მი ზიდ ვას გა ნა პი რო ბებს 
კონ ცეფ ცია - ნე ბის მერ დროს და ნე ბის მი ერ ად გი-
ლას ბან კის გა მო ყე ნე ბა. სხვა დას ხვა სა რეკ ლა მო 
სტრა ტე გია სა ჭი როა იმ ის ათ ვის, რომ მომ ხმა რე ბე-
ლი და ინ ტე რეს დეს სა ბან კო პრო დუქ ტით ან მომ სა-
ხუ რე ბით. ბო ლო პე რი ოდ ის სა ბან კო ინ დუს ტრია 
დი დი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგას. სა ბან კო პრო დუქ-
ტის ან მომ სა ხუ რე ბის შე სა თა ვა ზებ ლად მრა ვა ლი 
ციფ რუ ლი არ ხი გა მო იყ ენ ება. ინ ფორ მა ცი ული 
ტექ ნო ლო გი ები ყიდ ვის პრო ცეს ში მომ ხმა რებ ლის 
მხრი დან გა დაწყვე ტი ლე ბის მარ ტი ვად მი ღე ბას 
უზ რუნ ველ ყოფს. ციფ რულ მა ტექ ნო ლო გი ებ მა 
სა ბან კო სექ ტორ ში რე ვო ლუ ცი ურ ცვლი ლე ბებს 
და სა ბა მი მის ცა. ციფ რუ ლი სა ბან კო მარ კე ტინ გი 
მომ ხმა რებ ლე ბი სათ ვის დე ტა ლუ რი და გა მიზ ნუ-
ლი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას გა ნა პი რო ბებს, რაც 
ბან კე ბი სათ ვის კონ კუ რენ ტუ ლი უპ ირ ატ ეს ობ ისა 
და წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის წი ნა პი რო ბაა. აღ ნიშ ნუ-
ლი დან გა მომ დი ნა რე, ციფ რუ ლი ტრან სფორ მა ცია 
სა ბან კო სექ ტორ ში უწყვე ტი პრო ცე სია, რო მე ლიც 
სა ბან კო და სა ფი ნან სო მომ სა ხუ რე ბას თან და კავ-
ში რე ბულ გა რე მო პი რო ბებს ცვლის (Kitsios at al., 
2021). 

დღე ვან დელ სამ ყა რო ში აქ ტუ ალ ურ ობ ის შე ნარ-
ჩუ ნე ბი სათ ვის ბან კე ბი ქმნი ან ციფ რუ ლი მარ კე ტინ-
გის გეგ მას, რო მე ლიც ვებ გვერ დებს, სო ცი ალ ურ 
მე დია მარ კე ტინ გს, ელ ექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის მარ-
კე ტინ გს, მო ბი ლურ ზე მორ გე ბულ სა ბან კო აპ ლი კა-
ცი ებს და ონ ლა ინ ბან კინ გს ინ ტეგ რი რე ბულს ხდის 
(Soniya & Santhosh, 2018). 

ბან კე ბი სა და საკ რე დი ტო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ათ-
ვის სო ცი ალ ური მე დია კო მუ ნი კა ცი ის შე უც ვლე ლი 
არ ხია, ვი ნა იდ ან ამ გზით მიზ ნობ რი ვი აუდ იტ ორი ის 
შერ ჩე ვა და მას თან წვდო მა უფ რო დე ტა ლი ზე ბუ-

ლად ხდე ბა. არ სე ბობს უამ რა ვი მი ზე ზი, რის გა მოც 
სო ცი ალ ური მე დია მარ კე ტინ გი სა ბან კო სექ ტორ ში 
აუც ილ ებ ლო ბად იქ ცა. დღეს, რო დე საც ტრა დი ცი-
ული სა რეკ ლა მო არ ხე ბი ჯერ კი დევ გა მო იყ ენ ება, 
სა ბან კო ინ დუს ტრი აში ონ ლა ინ ტექ ნო ლო გი ებ ის 
რო ლი ბევ რად მე ტია, ვიდ რე ოდ ეს მე. ამ იტ ომ სა ბან-
კო სფე როს წარ მა ტე ბის გა სა ღე ბი მარ ტივ ციფ რულ 
სა ბან კო ინ ტე რაქ ცი ებ შია. სულ რამ დე ნი მე წე ლია, 
რაც ბან კე ბი სო ცი ალ ურ მე დი ას მარ კე ტინ გუ ლი 
მიზ ნე ბის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად, კერ ძოდ, მომ ხმა-
რებ ლე ბის მო ზიდ ვის, შე ფა სე ბე ბის ან სა ჩივ რე ბის 
მი ღე ბი სათ ვის იყ ენ ებ ენ. სო ცი ალ ური მე დი ის დის-
ტან ცი ური რო ლი ცვლის ბან კის პერ სო ნა ლის მი-
ერ გა წე ულ მომ სა ხუ რე ბის პრო ცესს, რო მელ საც 
მომ ხმა რებ ლე ბის თვის მო სა ხერ ხებ ლად აქ ცევს 
(Mahboub, 2018). ამ ას თან, მომ ხმა რებ ლე ბი და-
ეყ რდნო ბი ან სო ცი ალ ური მე დი ას, თუ ბან კე ბი ამ 
არ ხე ბის სა შუ ალ ებ ით სა კუ თა რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის 
წარ მო ჩე ნას შეძ ლე ბენ (Dootson at al., 2016). დღეს 
სო ცი ალ ური მე დია ბან კე ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელი 
პლატ ფორ მაა. ამ იტ ომ ბან კე ბის უმ ეტ ეს ობა ფლობს 
გვერ დს სო ცი ალ ურ მე დია სივ რცე ში (Bačík at al., 
2015).

სო ცი ალ ური მე დია მარ კე ტინ გი სა ბან კო სექ-
ტორ ში გან სხვა ვე ბუ ლი სპე ცი ფი კით ხა სი ათ დე ბა. 
ბან კი ყო ველ თვის კონ სერ ვა ტი ულ ინ სტი ტუ ტე ბად 
მოიაზრება და ამ სტა ტუსს ბევრ შემ თხვე ვა ში ინ არ-
ჩუ ნებს. ამ ას თან, ინ ტერ ნეტ ბან კი ამ მხრივ უფ რო 
პროგ რე სუ ლია. სო ცი ალ ური მე დი ის გა მო ყე ნე ბა 
ბან კებს მიზ ნობ რი ვი აუდ იტ ორი ის უკ ეთ წვდო-
მის, მე ტი უკ უკ ავ ში რის მი ღე ბი სა და მო ნა ცე მე ბის 
დე ტა ლუ რად გა ზომ ვის შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს 
(Vejačka, 2017).

ბან კე ბი თა ვი ან თი საქ მი ან ობ ის ან ად მი ნის ტრა-
ცი ის მი მართ ენ თუ ზი აზ მის გა საღ ვი ვებ ლად იყ ენ-
ებ ენ კონ ტენტ მარ კე ტინ გს. ხა რის ხი ანი კონ ტენ ტის 
გა რე შე ბან კე ბის საქ მი ან ობა ონ ლა ინ სივ რცე ში 
წარ მო უდ გე ნე ლია. ეს არ ის გზა, რომ ლის დახ მა რე-
ბი თაც ციფ რუ ლი მარ კე ტო ლო გე ბი უკ ავ შირ დე ბი ან 
და იზ იდ ავ ენ მომ ხმა რებ ლებს. კონ ტენ ტის შექ მნა 
ბან კე ბის თვის შე იძ ლე ბა ნიშ ნავ დეს ელ ექ ტრო ნუ ლი 
წიგ ნის დამ ზა დე ბას, რო მე ლიც აჩ ვე ნებს ინ დი ვი-
დებს, თუ რო გორ უნ და მი უდ გნენ სეს ხის მი ღე ბას. 
ას ევე შე საძ ლე ბე ლია ზო გა დი ბლო გის ჩა ნა წე რე ბი 
მომ ხმა რე ბელ თა ინ ტე რე სის სა მიზ ნედ იქ ცეს, რად-
გან ბლო გი დან მი ღე ბუ ლი უფ ასო რჩე ვე ბი ფუ ლის 
და ზოგ ვის სა ინ ტე რე სო გზებს აჩ ვე ნებს. კონ ტენტ 
მარ კე ტინ გი არ ის რეკ ლა მის ირ იბი გზა, რო მელ მაც, 
შე საძ ლოა, მარ თლაც, და აფ იქ როს მომ ხმა რე ბე ლი 
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ბან კის გან დახ მა რე ბის მი ღე ბის სა ჭი რო ებ აზე. 
ას ევე და საშ ვე ბია პირ და პი რი რეკ ლა მაც ელ ექ-
ტრო ნუ ლი წიგ ნე ბის ელ-ფოს ტა ზე გაგ ზავ ნით და 
ლი დე რე ბის სი ის შექ მნით, რომ ლებ საც ამ გზით 
სა რეკ ლა მო შე თა ვა ზე ბე ბი მი ეწ ოდ ებ ათ (Sawhney 
& Ahuja, 2021). 

სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბის ბა ზარ ზე ციფ რუ ლი 
რე ვო ლუ ცი ის ერთ-ერ თი ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რია 
კრიპ ტო ვა ლუ ტა. ციფ რუ ლი ვა ლუ ტა სა შუ ალ ებ ას 
აძ ლევს მომ ხმა რებ ლებს, ნივ თე ბი ან მომ სა ხუ რე ბა 
უს აფ რთხოდ და პი როვ ნე ბის და ფიქ სი რე ბის გა რე შე 
შე იძ ინ ონ. ამ ან მარ კე ტო ლო გებს რეკ ლა მის შექ მნის 
გა სა ოც არი შე საძ ლებ ლო ბე ბი მის ცა. თუ კრიპ ტო-
ვა ლუ ტის პო პუ ლა რო ბა შე ნარ ჩუნ დე ბა, ბან კე ბის 
ფი ზი კუ რი მომ სა ხუ რე ბის ფორ მე ბი მოძ ვე ლე ბუ ლი 
აღ მოჩ ნდე ბა. შე სა ბა მი სად, სა ბან კო პრო დუქ ტე ბის 
სტი მუ ლი რე ბის ერ თა დერ თი გზა იქ ნე ბა ციფ რუ-
ლი მარ კე ტინ გი. ამ ას თან, აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ 
დღე ის ათ ვის, ფი ნან სუ რი სერ ვი სე ბის უპ ირ ატ ეს-
ობ ის მო სა პო ვებ ლად, ტექ ნო ლო გი ური კომ პა ნი-
ებ იც კრიპ ტო ვა ლუ ტის გა მო ყე ნე ბას ცდი ლო ბენ 
(Bhadeshiya, 2021).

COVID-19-ის პან დე მი ის გავ ლე ნა 
ციფ რულ სა ბან კო მარ კე ტინ გზე

სა ბან კო სექ ტორ ში სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო-
გი ებ ისა და მომ სა ხუ რე ბის სრულ ყო ფის კუთხით, 
ბო ლო ხა ნებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი 
გან ხორ ცი ელ და. ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის გა-
მო ყე ნე ბამ სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბის ბა ზარ ზე კონ-
კუ რენ ცი ის დო ნე საგ რძნობ ლად გა ზარ და. შე სა ბა-
მი სად, მომ ხმა რე ბელ თა მოთხოვ ნე ბიც იც ვლე ბა, 
რა საც გა ნა პი რო ბებს ის ფაქ ტი, რომ დღე ის ათ ვის 
მომ ხმა რებ ლებს სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბის მი ღე-

ბა ციფ რუ ლი პლატ ფორ მე ბის მეშ ვე ობ ით სურთ 
(Capgemini, 2021). COVID-19-ის პან დე მი ის გავ ლე ნა 
სა ბან კო სის ტე მის ტრან სფორ მა ცი ის პრო ცეს-
ში უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი აღ მოჩ ნდა. აღ ნიშ ნუ ლის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, მსოფ ლი ოს მრა ვა ლი ქვეყ ნის 
მთავ რო ბებ მა მი იღ ეს გა დამ წყვე ტი ზო მე ბი, რომ-
ლე ბიც მიზ ნად ის ახ ავ და ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე-
ობ ისა და კომ პა ნი ებ ის ათ ვის კო რო ნა ვი რუ სუ ლი 
პან დე მი ით გა მოწ ვე ული შე დე გე ბის შერ ბი ლე ბას 
(Marcu, 2021). COVID-19-ის პან დე მი ამ ბევ რი რამ 
გარ დაქ მნა სა ბან კო სის ტე მა ში, გან სა კუთ რე ბით, 
მუ შა ობ ის მე თო დე ბი. ამ ას თან, COVID-19-ის პან-
დე მი ამ და აჩ ქა რა სა ბან კო საქ მი ან ობ ის დი ჯი ტა-
ლი ზა ცია, ხე ლი შე უწყო ახ ალი ოპ ერ აცი ებ ისა და 
პრო ცე დუ რე ბის და ნერ გვას, ვი ნა იდ ან ას ეთ პი რო-
ბებ ში მომ ხმა რე ბელ თა მო ლო დი ნე ბი მკვეთ რად 
შე იც ვა ლა (Baicu at al.,2020). კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, 
რომ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში, მომ ხმა რე ბელ თა უმ ეტ-
ეს ობ ის აზ რით, COVID-19-ის პან დე მი ის გავ ლე ნით, 
სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბის ხერ ხე ბი გრძელ ვა დი ან 
პერ სპექ ტი ვა ში საგ რძნობ ლად შე იც ვლე ბა (Ernst 
& Young Global Limited, 2021).

COVID-19-ის პან დე მია შე იძ ლე ბა გახ დეს სა ფი-
ნან სო სექ ტო რის ყვე ლა ზე უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გა მოწ ვე ვა უახ ლეს ის ტო რი აში. COVID-19-ის პან დე-
მი ამ აიძ ულა სამ ყა რო, პრო დუქ ტე ბის ან ბრენ დე ბის 
შე ძე ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი რუ ტი ნუ ლი ტრან-
საქ ცი ებ იც კი სა ნან კო მო სა ხუ რე ბის მეშ ვე ობ ით 
გან ხორ ცი ელ დეს (Naeem & Ozuem, 2021). ბოს ტო-
ნის სა კონ სულ ტა ციო ჯგუ ფის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვა (Boston Consulting Group, 2021) ცხად ყოფს, 
რომ ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის პე რი ოდ ში 
მომ ხმა რე ბელ თა მნიშ ვნე ლო ვა ნი რა ოდ ენ ობა ჩა ერ-
თო ონ ლა ინ ბან კინ გში (იხ. დი აგ რა მა 1).
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COVID-19-ის  პანდემია შეიძლება გახდეს საფინანსო სექტორის ყველაზე უფრო 

მნიშვნელოვანი გამოწვევა უახლეს ისტორიაში. COVID-19-ის  პანდემიამ აიძულა 

სამყარო, პროდუქტების ან ბრენდების შეძენასთან დაკავშირებული რუტინული 

ტრანსაქციებიც კი სანანკო მოსახურების მეშვეობით  განხორციელდეს (Naeem & 

Ozuem, 2021). ბოსტონის საკონსულტაციო ჯგუფის მიერ ჩატარებული კვლევა  (Boston 

Consulting Group, 2021)  ცხადყოფს, რომ  ახალი კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში 

მომხმარებელთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა ჩაერთო ონლაინ ბანკინგში (იხ. 

დიაგრამა 1). 

დდიიააგგრრაამმაა  11  COVID-19-ის  პანდემიის გამო სხვადასხვა ქვეყნის მომხმარებლების 
ჩართვა ონლაინ ბანკინგში   

 
წყარო: Boston Consulting Group (2021). 

   ბოსტონის საკონსულტაციო ჯგუფის გამოკვლევამ აჩვენა, რომ 2020 

წლისათვის საბანკო მომსახურების სფეროში რესპონდენტების   23%  იყენებდა 

ონლაინ ბანკინგს, ხოლო 30% - მობილურ აპლიკაციებს   (იხ. დიაგრამა 2). ამ 

პერიოდში უნაღდო ანგარიშსწორება ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი გახდა. 

რესპონდენტების 20%-მა ინტერნეტ ბანკინგის და შუალედური აპლიკაციების 

მეშვეობით გადახდები გაზარდა. რესპონდენტთა 10%-სთვის კი საკრედიტო და 

სადებეტო ბარათების გამოყენების სიხშირე არ შეცვლილა. რესპონდენტების 69%-

32%
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მომხმარებლების პროცენტული რაოდენობა

დიაგრამა1.COVID-19-ისპანდემიისგამოსხვადასხვაქვეყნისმომხმარებლებისჩართვაონლაინბანკინგში

წყარო:BostonConsultingGroup(2021).
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ბოს ტო ნის სა კონ სულ ტა ციო ჯგუ ფის გა მოკ-
ვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ 2020 წლი სათ ვის სა ბან კო 
მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში რეს პონ დენ ტე ბის 23% იყ-
ენ ებ და ონ ლა ინ ბან კინ გს, ხო ლო 30% - მო ბი ლურ აპ-
ლი კა ცი ებს (იხ. დი აგ რა მა 2). ამ პე რი ოდ ში უნ აღ დო 
ან გა რიშ სწო რე ბა ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე მოთხოვ ნა დი 
გახ და. რეს პონ დენ ტე ბის 20%-მა ინ ტერ ნეტ ბან-
კინ გის და შუ ალ ედ ური აპ ლი კა ცი ებ ის მეშ ვე ობ ით 
გა დახ დე ბი გა ზარ და. რეს პონ დენ ტთა 10%-სთვის 
კი საკ რე დი ტო და სა დე ბე ტო ბა რა თე ბის გა მო ყე-
ნე ბის სიხ ში რე არ შეც ვლი ლა. რეს პონ დენ ტე ბის 
69%-ის თვის სა კუ თა რი ბან კის მი მართ ნდო ბა პან-
დე მი ის პე რი ოდ ში არ შეც ვლი ლა. მარ თა ლია, ას ეთი 
მომ ხმა რებ ლე ბი თა ვი ანთ ბან კებს ის ევ ენ დო ბი ან, 
მაგ რამ მა თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი რა ოდ ენ ობა (24%) 
შემ დე გი ექ ვსი თვის გან მავ ლო ბა ში პრო ვა იდ ერ ებ-
ის შეც ვლას გეგ მავს (Boston Consulting Group, 2021). 
ცვლი ლე ბე ბი გან სა კუთ რე ბით და მა ხა სი ათ ებ ელია 
ახ ალ გაზ რდა მომ ხმა რებ ლე ბი სათ ვის, რომ ლებ საც 
ციფ რულ ბან კებ ში თან ხე ბის გან თავ სე ბა უფ რო 
მო სა ხერ ხებ ლად მი აჩ ნი ათ. 
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ისთვის  საკუთარი ბანკის მიმართ ნდობა პანდემიის პერიოდში არ შეცვლილა. 

მართალია, ასეთი მომხმარებლები თავიანთ ბანკებს ისევ ენდობიან, მაგრამ მათი 

მნიშვნელოვანი რაოდენობა (24%)  შემდეგი ექვსი თვის განმავლობაში 

პროვაიდერების შეცვლას გეგმავს (Boston Consulting Group, 2021).    ცვლილებები   

განსაკუთრებით  დამახასიათებელია ახალგაზრდა მომხმარებლებისათვის, 

რომლებსაც  ციფრულ ბანკებში თანხების განთავსება უფრო მოსახერხებლად 

მიაჩნიათ.  

დდიიააგგრრაამმაა  22..    COVID-19-ის პანდემიის შედეგად ციფრული არხების გამოყენება საბანკო 
სექტორში  

 

წყარო: Boston Consulting Group (2021). 

 
 
 

დდაასსკკვვნნაა  

თანამედროვე ეტაპზე საბანკო მომსახურების ბაზარზე არსებობს ძლიერი 

კონკურენცია, ხოლო  მომხმარებლები ფულისა და ფინანსური საკითხების მიმართ 

საკმაოდ ინფორმირებულნი არიან. საფინანსო ბაზრის   წარმომადგენლები აღიარებენ, 

რომ 21-ე საუკუნეში  აუცილებელია ციფრული საბანკო მარკეტინგის განხორციელება, 

30
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ციფრული არხების გამოყენება პანდემიის 
პერიოდში

პანდემიის შემდგომი მაჩვენებლები

ონლაინ ბანკინგი მობილური აპლიკაციები

დიაგრამა2.COVID-19-ისპანდემიისშედეგადციფრულიარხებისგამოყენებასაბანკოსექტორში

წყარო:BostonConsultingGroup(2021).

დას კვნა
თა ნა მედ რო ვე ეტ აპ ზე სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბის 

ბა ზარ ზე არ სე ბობს ძლი ერი კონ კუ რენ ცია, ხო ლო 
მომ ხმა რებ ლე ბი ფუ ლი სა და ფი ნან სუ რი სა კითხე-
ბის მი მართ საკ მა ოდ ინ ფორ მი რე ბულ ნი არი ან. 
სა ფი ნან სო ბაზ რის წარ მო მად გენ ლე ბი აღი არ ებ ენ, 
რომ 21-ე სა უკ უნ ეში აუც ილ ებ ელია ციფ რუ ლი სა-
ბან კო მარ კე ტინ გის გან ხორ ცი ელ ება, რა თა მომ ხმა-
რებ ლებ თან ეფ ექ ტი ანი კო მუ ნი კა ცია დამ ყარ დეს.
ტექ ნო ლო გი ური პროგ რე სის კვალ დაკ ვალ, ბიზ ნეს-
გა რე მო იც ვლე ბა და მოქ მე დე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი 
მი მარ თუ ლე ბე ბი ყა ლიბ დე ბა, რო მელ თა გა უთ-
ვა ლის წი ნებ ლო ბა სა ბან კო სექ ტორ ში ბიზ ნე სის 
ჩა ვარ დნის რის კს ზრდის. COVID-19-ის პან დე მი ის 
გავ ლე ნამ სა ბან კო და სა ფი ნან სო მომ სა ხუ რე ბის 
ბა ზარ ზე ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გის გა მო ყე ნე ბის გა-
ფარ თო ებ ის აუც ილ ებ ლო ბა და ად ას ტუ რა. ბან კე ბის 
აქ ტი ვო ბა დრო სა და სივ რცე ში არ შეც ვლი ლა, თუმ-
ცა, მომ ხმა რებ ლებ თან ურ თი ერ თო ბის მე ნეჯ მენ ტს 
და ციფ რულ სა ბან კო მარ კე ტინ გს დღე ის ათ ვის 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მი სია აკ ის რია, რომ ლებ საც 
უწყვე ტი კვლე ვა და გან ვი თა რე ბა სჭირ დე ბა. 
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ABSTRACT
The article presents a broad overview covering the importance and formation of the circular economy as an 

independent concept, and its relationship with the phenomenon of new industrialization. A variety of interpreta-
tions of the concept of “circular economy” (foreign authors) is considered, the main approaches to its formation 
are determined. A comparative analysis of the main concepts of environmentalism economics (sustainable devel-
opment, greening, green economy, circular economy) is carried out according to key features. The evolutionary 
development of the generating imperatives principles of the concept formation has been studied; features, current 
state and general development prospects are described. The concept of a circular economy is a universal way 
for the formation of green growth in the development of countries, allowing to overcome global environmental 
problems. In the conclusion, the revised concept of a circular economy is presented. 

Keywords: circular economy, green economy.
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ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი,

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი
ელ.ფოსტა: lasha.tabatadze@iliauni.edu.ge

ანო ტა ცია
სტა ტი ა ში მო ცე მუ ლია ფარ თო მი მო ხილ ვა, რო მე ლიც მო ი ცავს წრი უ ლი ეკო ნო მი კის, რო გორც და მო უ-

კი დე ბე ლი კონ ცეფ ცი ის წარ მოქ მ ნას და ფორ მი რე ბას და მის ურ თი ერ თო ბას ახა ლი ინ დუს ტ რი ა ლი ზა ცი ის 
ფე ნო მენ თან. გა ნი ხი ლე ბა “წრიული ეკო ნო მი კის” (უცხოელი ავ ტო რე ბის) კონ ცეფ ცი ის ინ ტერ პ რე ტა ცი ე ბის 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბა, გა ნი საზღ ვ რე ბა მი სი ფორ მი რე ბის ძი რი თა დი მიდ გო მე ბი. ხორ ცი ელ დე ბა ეკო ლო გი ის 
ეკო ნო მი კის ძი რი თა დი კონ ცეფ ცი ე ბის (მდგრადი გან ვი თა რე ბა, გამ წ ვა ნე ბა, მწვა ნე ეკო ნო მი კა, წრი უ ლი 
ეკო ნო მი კა) შე და რე ბი თი ანა ლი ზი ძი რი თა დი მა ხა სი ა თებ ლე ბის მი ხედ ვით. შეს წავ ლი ლია კონ ცეფ ცი ის 
ფორ მი რე ბის მთა ვა რი პრინ ცი პე ბის ევო ლუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბა; აღ წე რი ლია მა ხა სი ა თებ ლე ბი, არ სე-
ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა და გან ვი თა რე ბის ზო გა დი პერ ს პექ ტი ვე ბი. დას კ ვ ნა ში მო ცე მუ ლია ცირ კუ ლა რუ ლი 
ეკო ნო მი კის გა ნახ ლე ბუ ლი კონ ცეფ ცია და და სა ბუ თე ბუ ლი ა, რომ წრი უ ლი ეკო ნო მი კის კონ ცეფ ცია არის 
უნი ვერ სა ლუ რი გზა ქვეყ ნე ბის გან ვი თა რე ბა ში მწვა ნე ეკო ნო მი კის ზრდის ფორ მი რე ბის თ ვის, რაც სა შუ-
ა ლე ბას იძ ლე ვა დაძ ლე ულ იქ ნას გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბი.

საკვანძოსიტყვები: ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კა, მწვა ნე ეკო ნო მი კა.
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INTRODUCTION
In the middle of the XX century, the world scientific 

community, having analyzed the negative trends of scien-
tific and technological revolution, came to the conclusion 
that the possibilities for economic growth by operating a 
linear (industrial) model on the scale of planetary devel-
opment were limited and began to search for alternative 
solutions, one of which was the concept of a circular 
economy. The world is now using a linear take-make-
dispose model. That is, the production of clothes looks 
like a chain, where a manufacturer takes a large amount 
of readily available natural resources and energy, uses 
them to make clothes, and then dispose of this product. 
Circular fashion is a regenerative system in which clothing 
can be reused in a circular fashion. The main idea behind 
the new pivot is that our products are valuable resources 
that should not be wasted at the end of their life cycles. 
Instead, we must keep them in a closed loop through reuse 
and recycling. The circular pattern invites each garment 
to be made in such a way that it can be reused. Thus, it 
is possible to protect the ecosystem from pollution and 
provide people with work. Moving from a linear to a 
circular economy has many benefits. First, it will reduce 
the burden on the environment and increase the security 
of the supply of raw materials. Second, consumers will be 
looking for more durable and innovative products that 
will improve their quality of life and save money in the 
long run. It’s not just independent or sustainable apparel 
brands that are driving a circular economy in fashion. Big 
brands are also active. In January 2018, 64 of the world’s 
leading fashion companies such as Adidas or Inditex, 
which includes Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear and 
Stradivarius, signed a pledge to accelerate the transition 
to a circular business model.[2] 

For example, Inditex has pledged that by 2020 its 
2,000 stores will partner with local organizations to 
redistribute and recycle clothing. Smaller brands like 
Rapanui Clothing are taking a cradle-to-cradle approach. 
It is about encouraging its customers to send used brand 
clothing for recycling, reuse or recovery. By 2030, H&M 
plans to switch to 100% recycled or sustainable packag-
ing, reduce water use in production by 25% and launch a 
function on the website that will allow consumers to find 
out the address of the factory where their clothes were 
produced, to get more information on the composition 
of materials and how they can be reused or disposed of. 
The brand was also one of the first to propose an in-store 
recycling scheme, in which customers were offered a 
£ 5 voucher in exchange for returning the garment for 
recycling. Also in April were produced from ecological 
materials: Piñatex - a leather substitute extracted from 
cellulose fibers of pineapple leaves, from Bloom Foam - a 
plant-based material made using freshwater algae bio-

mass (used in the production of shoes), as well as from 
Orange Fiber - silk fabric made from citrus cake, which 
remains during the production of juices.[3]

PROBLEMS AND CHALLENGES.
The works of foreign authors of the circular economy, 

various scientific-practical conferences, materials of 
international forums, research reports of international 
organizations, legislative-normative acts of local or in-
ternational importance in the field of research, including 
declarations and agreements were studied and critically 
reviewed. Two research questions for the research, were 
identified: ,,What are the main conceptual similarities and 
differences between sustainability and circular econom-
ics? How is a conceptually circular economy related to 
sustainability? There are two main types of definitions 
circular economy: definitions from a resource perspective, 
where the emphasis is on creation of a closed circulation 
of material resources and to reduce the introduction of 
new, untouched resources, and definitions, which ap-
ply not only to material resource management, but and 
other aspects such as changing consumption patterns. 
The transition to a circular economy characterized by re-
duced use of primary resources, preserving the maximum 
possible value of materials and products and changing 
consumption patterns.  Awareness of excess consumption 
is growing, but the global economy continues to exploit 
natural resources more and more wastefully. On aver-
age, humanity annually consumes resources 1.75 times 
the Earth’s capabilities. If everyone lived like an average 
German, we would need about three Earth-equal planets 
to match the annual resources and waste generated. The 
solution to the problem of overexploitation of natural 
resources is their restoration and continuous circulation 
of resources within closed cycles of the economy. In a 
circular economy, products are used and repaired for as 
long as possible. They are then deconstructed so that the 
original materials can be reused to create new products 
of similar value. The current level of development of the 
circular economy is insufficient: its share in the world 
economy is on average 8.6%. However, in order to remain 
within the ecological capabilities of our planet, it is neces-
sary to increase it to 50–70%. [4]

In the German economy in 2019, the share of the 
circular economy was only 10.4% - in the sense that 
only 10.4% of the resources consumed in production 
were recyclable materials. Progress in this direction 
is moving rather sluggishly. Over the past six years, 
growth in Germany has been only 0.1% per year. Even 
if the country doubles its pace, it will only be able to 
reach 50% by 2215. In favor of a circular economy, 
there are arguments of not only ecological, but also 
economic properties. The economy requires resources 
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to produce goods and services and ultimately create 
shareholder value. Unless companies start using re-
cyclable materials radically more often, they will face 
resource constraints that will hamper their operations 
in the medium to long term. To become part of the cir-
cular economy, companies need to conduct a complete 
overhaul of their business models and answer the fol-
lowing questions for themselves: 
 What types of materials are used and how should 

the product design be redesigned to optimize the use 
of materials? 
 How can you organize the development, pro-

duction and marketing of products in such a way as 
to ensure a continuous and closed flow of resources?
 What types of business models are needed to 

enable long product life, end-of-life collection and 
recycling?
 What new ecosystems need to be created to enable 

reuse, product recovery and raw material recovery?
By 2030, the transition to a circular economy could 

create additional economic opportunities for Germany 
in the amount of 140-200 billion euros. Moreover, this 
figure does not take into account the additional value 
of this approach for the environment and the reduction 
of costs for society in the future. The largest source of 
economic value is the recovery and reuse of circulating 
materials. To capitalize on this value, companies need to 
redesign their products, build end-of-life systems from 
scratch, implement innovative business models, and 
develop new recycling technologies. Circular economy 
initiatives can also create new market opportunities, 
strengthen customer relationships, reduce risks, in-
crease employee motivation, and make supply chains 
more resilient to adverse events. This resilience can 
help companies weather unexpected shocks like the 
COVID-19 pandemic. Formulating and considering goals 
for recycling alone is far from sufficient and will not con-
tribute to the development of a circular economy: First, 
recycling is the last priority in describing the circular 
economy concept. Prior to this, many other strategies 
have emerged that promote the reduction, repair, or 
reuse of products or parts of products. For example, 
in the packaging industry, it is necessary to reduce the 
amount of packaging before processing. Reusing instead 
of recycling is also a circular solution that applies to 
packaging. Second, a company cannot realize a circular 
economy alone. [3] If all of a company’s packaging is 
100% recyclable or biodegradable, but markets do not 
have a proper collection system or recyclable infrastruc-
ture, then, unfortunately, circular production does not 
make sense. The circular economy requires a new type 
of collaboration and interaction between companies and 
stakeholders within the same industry or ecosystem. Ac-

cordingly, the company needs to work with stakeholders 
throughout the value chain to ensure that the cycles are 
closed. It even requires lobbying to influence policies to 
strengthen the circular economy, as a closed economy 
can / should also be shaped by policy instruments and 
new social goals. The European Commission is demon-
strating its willingness to invest in sustainable futures 
and thus halt or slow down the rise in global warming. 
Moreover, the Green Deal’s goals not only encompass the 
environmental need for a greener future, but also include 
economic and social considerations that enable Europe 
to pursue a resource-efficient and future-oriented 
growth strategy.Specific areas for action to achieve the 
goals and therefore European climate neutrality can be 
found in the Green Agreement. One of the main measures 
mentioned is “to promote more efficient use of resources 
through the transition to a clean circular economy.

Circular economics has been a hotly debated topic 
for a number of years, and although it has received 
widespread acceptance, it is not yet universally applied. 
In Germany, for example, the Circular Economy Act 
(Kreislaufwirtschaftsgesetz, KrWG) has been in force 
since 2012, which follows the principle of handling waste 
that is safe for humans and the environment, taking into 
account technical, economic and social aspects. There 
are also economic benefits. A company can stand out 
from the competition and leverage the efforts to create a 
circular economy as a competitive advantage. However, 
one must always distinguish between honest effort and 
conscientiousness. Moreover, inaction and continua-
tion of actions that are harmful to the environment and 
socially unfair are not environmentally or economically 
sustainable.  In the long term, the costs to the company 
will be much higher than the current investment costs of 
sustainability. The circular economy model is an attrac-
tive concept for business because it offers many specific 
strategies for implementation at the corporate level and 
allows organizations to not only focus on resource effi-
cient production, but also to ensure the reuse of resources 
throughout the value chain. At the political level, further 
legislation to strengthen the closed economy is also likely 
to be implemented. If the economy does not operate on its 
own, severe bans or high taxes are possible. Companies 
that are already operating today could be tax exempt, for 
example, or get an advantage because they are already 
complying with new standards and laws. It is also a clear 
competitive advantage for companies integrating a circu-
lar economy. Moreover, according to the EU and the Ellen 
MacArthur Foundation, a circular economy should lead 
to the creation of millions of new jobs and a significant 
increase in national GDP.[5] 

So if the goal is green growth (another interesting 
topic), circular economy can lead the European econo-



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

19#3-4(62-63), 2021, Vol. 16, Issue 3.

ISSN 1512-4649(Print)ISSN 1512-4649(Print)
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)
my to sustainable growth. There are many strategies a 
company can consider when developing circular prod-
ucts. Which circular economy strategy from downsizing 
to reuse best suits a company’s business model and 
goals varies from industry to industry. There are many 
innovative ways to create a closed loop at the corporate 
level. It is of course important that the company does 
not consider only one strategy, for example, recycling. 
Most manufacturers or packaging fillers, for example, 
are limited by recycling targets. They strive to produce 
recyclable packaging; if possible, integrate recycled 
materials into new packaging. For example, all major 
food companies have set such targets for recycling by 
2025 and are also on track to achieve them.

CONCLUSION
Prerequisites necessary for effective transition to 

a circular economy:
 the need to develop a legislative framework in 

the field of ecology along the way tightening;
 development and adoption of measures of state 

support for enterprises under holding the transition 
and / or carrying out activities in accordance with the 
principles of circular economy;
 support and stimulation of research activities in 

the direction of the circular economy;

 popularization and promotion of the ideas of the 
global network environmentally responsible business 
among Georgian companies;
 increasing the level of environmental education 

and self-awareness of representatives of Georgian society. 
Circular economy has tremendous potential for 

optimization management, technological solutions to 
eliminate the complex of ecological economic problems 
in the resource sphere. The formation of its theoreti-
cal foundations was influenced by economic theories 
of industrialization development of socio-economic 
systems. Summarizing the above, we can assume that 
the circular economy is an economic model based on 
the principles of circular closed technological and 
biological cycles, which can be considered as a kind 
of green economy tool for targeted action efforts to 
achieve sustainable development and the implementa-
tion of the key SDGs. The circular economy concept is 
a universal way to green growth in the development 
of countries, which makes it possible to replace the 
model of a linear economy, by the most: reducing the 
resource dependence of production, overcoming and 
smoothing the social economic stratification of the 
world’s population, solving environmental problems 
caused by global crisis and, as a result, achieve a stable 
state of the planet and save life on Earth.
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ანო ტა ცია
სტა ტია შე ე ხე ბა ქვეყ ნის / სა ქარ თ ვე ლოს გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ულ ხედ ვას. მას ში აღ ნიშ ნუ ლია 

ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი გა რე მო ე ბის შე სა ხებ. იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლია ძი რი თა დი მი ზა ნი /
ო რი ენ ტი რი, თუ სა ით უნ და იყოს მი მარ თუ ლი ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის ძა ლის ხ მე ვა - რა არის ის ძი რი თა-
დი, ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის სწრა ფი და სწო რი ტემ პით 
ზრდას / ს ვ ლას. გან საზღ ვ რუ ლია ძი რი თა დი ამო ცა ნე ბი რო მელ თა შეს რუ ლე ბაც უზ რუნ ველ ყოფს წარ-
მოდ გე ნი ლი მიზ ნის მიღ წე ვას და წარ მოდ გე ნი ლია ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა/ გეგ მა/ ძი რი თა დი 
მი მარ თუ ლე ბე ბი/ ჩარ ჩო, რომ ლის შე დე გა დაც უნ და იქ ნას მიღ წე უ ლი და სა ხუ ლი ამო ცა ნე ბის შეს რუ ლე ბა 
და მიზ ნის მიღ წე ვის კენ სწრა ფი სვლა.

ABSTRACT
The article includes strategic vision of development of the country / Georgia. It describes factors hindering 

development of the country, identifies the main goal / point of reference, where efforts should be directed to 
ensure development of the country -  what the main, starting point is, that ensures rapid / subsequent growth / 
progress of the country. The article determines the main tasks and by fulfilling these tasks, presented goal shall 
be achieved. The article includes development program / plan / main directions / frame and as a result of their 
implementation, identified objectives will be accomplished and fast achievement of the goal will be ensured. 

The article includes the author`s vision, proposal / recommendations of improvements in the various fields, 
such as: economics, social affairs, health care, security, agriculture, environmental protection, education, etc. It 
can be said, that the whole article represents a set of important and necessary recommendations for the count-
ry`s development.   

As a conclusion, we would like to underline, that we don`t think, that we have presented universal formula 
/ development vision. We only presented the guidelines, list of reforms, objectives and we believe, that their 
accomplishment / implementation is important for the future and subsequent development of the country - re-
ferred to in conclusion of the article. 

Key words - strategy, development plan, state governance, health care, defense, security, education, agricul-
ture, public service, public administration.
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ნაშ რო მი მო ი ცავს ავ ტო რი სე ულ გა უმ ჯო ბე სე ბის ხედ ვას, წი ნა და დე ბებ ს / რე კო მენ და ცი ებს ეკო ნო-
მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი, ჯან დაც ვის, უსაფ რ თხო ე ბის, აგ რა რუ ლი, გა რე მოს დაც ვის, გა ნათ ლე ბის და სხვა 
მი მარ თუ ლე ბით. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ მთე ლი ნაშ რო მი ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლი, სა-
ჭი რო რე კო მენ და ცი ე ბის ნაკ რე ბი ა.

და სას რულს გვინ და ვთქვათ, რომ ჩვენ არ ვფიქ რობთ, რომ უნი ვერ სა ლუ რი ფორ მუ ლა/ გან ვი თა რე ბის 
ხედ ვა წარ მო ვად გი ნეთ. უბ რა ლოდ გად მო ვე ცით ის ორი ენ ტი რე ბი, რე ფორ მე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი,  ამო ცა-
ნე ბი, რო მელ თა შეს რუ ლე ბა/ გან ხორ ცი ე ლე ბა, ვფიქ რობთ, რომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ქვეყ ნის სა მო მავ ლო 
გან ვი თა რე ბი სა და სწო რი სვლი სათ ვის - აღ ნიშ ნუ ლია ნაშ რო მის დას კ ვ ნა ში.

საკვანძოსიტყვები - სტრა ტე გი ა, გან ვი თა რე ბის გეგ მა, სა ხელ მ წი ფო მარ თ ვა, ჯან დაც ვა, თავ დაც ვა, 
უსაფ რ თხო ე ბა, გა ნათ ლე ბა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, სა ჯა რო სამ სა ხუ რი.

შე სა ვა ლი
თუ გა დავ ხე დავთ ჩვე ნი ქვეყ ნის უახ ლეს ის-

ტო რი ას (და მო უკ იდ ებ ლო ბის მი ღე ბი დან დრემ დე 
- ბო ლო 30 წე ლი) და ამ პე რი ოდ ში გან ვი თა რე ბულ 
მოვ ლე ნებს, ნათ ლად და ვი ნა ხავთ, რო გო რი წი-
ნა აღ მდე გო ბე ბით, იდე ური და პი რის პი რე ბე ბით 
და არ ათ ან მიმ დევ რუ ლო ბით იყო აღ სავ სე ქვეყ-
ნის ცხოვ რე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ეს პე რი ოდი. 
მმარ თვე ლო ბის ვერ ცერთ ეტ აპ ზე (ვერ ცერ თი 
ხე ლი სუფ ლე ბის დროს) ვერ მო ხერ ხდა ქვეყ ნის 
გან ვი თა რე ბის ძი რი თად პოს ტუ ლა ტებ ზე/ღერ ძზე 
შე თან ხმე ბა, რაც აუც ილ ებ ელია იმ ის ათ ვის, რომ 
ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბამ მი იღ ოს მწყობ რი და შე უქ-
ცე ვა დი ხა სი ათი - ქვე ყა ნა და ად გეს გან ვი თა რე ბის 
სწრაფ და ეფ ექ ტი ან გზას. 

ამ პე რი ოდ ში იყო რო გორც ჩა ვარ დნის ისე აღ-
მას ვლის ეტ აპ ები (გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან თუ რა 
ნა ბი ჯებს დგამ და ქვეყ ნის ხე ლი სუ ფა ლი), მაგ რამ 
უფ რო დი დი ხა ნი იყო/არ ის გა ურ კვევ ლო ბის პე-
რი ოდი - რო ცა არ ჩან და/არ ჩანს სა ით და რა ტომ 
მი დის ქვე ყა ნა - რო ცა ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის ხედ-
ვა/მი ზა ნი მხო ლოდ გან ცხა დე ბე ბის დო ნე ზეა დეკ-
ლა რი რე ბუ ლი და ეს გან ცხა დე ბე ბიც ბუნ დო ვა ნია 
და უამ რავ კითხვას ბა დებს.

შე სა ბა მი სად, სა ერ თო, მკა ფიო ხედ ვის/მიზ ნის 
არ ქო ნამ; საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დგომ 
სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბის გა მოც დი ლე ბის არ 
ქო ნამ; მძი მეა მაგ რამ უნ და ვა ღი არ ოთ - რიგ შემ-
თხვე ვებ ში არ ას აკ მა რის მა პატ რი ოტ იზ მმა; ერ-
თმა ნე თის მტრო ბამ - ყო ვე ლი ახ ალი ხე ლი სუ ფა ლი 
მთლი ან ად, ერ თი ხე ლის მოს მით ხაზს გა და უს ვამ და 

1ისრაზეცთითქმისყველანი,განსაკუთრებითსუფრებზე,ვსაუბრობთ,ჭეშმარიტებადმიგვაჩნიადათითქოსდა
ყველა ვთანხმდებით - რომ არა ერთმანეთის გაუტანლობა/დაუფასებლობა, საქმით პატრიოტიზმის ნაკლებობა,
მეტ-ნაკლები სიზარმაცე და მოუნდომებლობა ჩვენც მსოფლიო თანამეგობრობის ღირსეული, განვითარებული
წევრებივიქნებოდით.

2მათშორისცნებასსხვათანაბარპირობებში
3რეალობიდანაცდენამდე

წი ნა ხე ლი სუ ფა ლის ნა კე თებ საქ მეს (გა ნურ ჩევ-
ლად გა კე თე ბუ ლის ეფ ექ ტი ან ობ ის შე ფა სე ბი სა) 
და იწყებ და თა ვი დან და ა.შ. მიგ ვიყ ვა ნა იქ, სა დაც 
მი ვე დით - 30 წე ლია ერთ წრე ზე ვტრი ალ ებთ, უკ-
ეთ ეს შემ თხვე ვა ში ვბუქ სა ობთ, წინ სვლა ზე ხომ 
ზედ მე ტია სა უბ არი. უფ რო და უფ რო ღრმავ დე ბა 
ჩვენ სა და გან ვი თა რე ბულ სამ ყა როს შო რის არ სე-
ბუ ლი „უფ სკრუ ლი“ (გან ვი თა რე ბუ ლი სამ ყა რო სულ 
უფ რო წინ მი დის/ვი თარ დე ბა ჩვენ კი მათ თან და წე-
ვის ნაც ვლად სულ უკ ან-უკ ან მივ დი ვართ - უკ ეთ ეს 
შემ თხვე ვა ში სა თა ნა დოდ ვერ ვვი თარ დე ბით, რომ 
ეს „უფ სკრუ ლი“ ცო ტა მა ინც ამო ივ სოს).

ბევ რმა შე იძ ლე ბა პა თე ტი კუ რად მი იჩ ნი ოს ზე-
მო აღ ნიშ ნუ ლი გან ცხა დე ბა. უფ რო მე ტიც, ღი მი ლიც 
კი მოჰ გვა როს - ამ თით ქოს და ყვე ლას თვის ნაც ნო-
ბი, სადღეგ რძე ლოს მსგავ სი გან ცხა დე ბა სტა ტი აში 
რა მო სა ტა ნიაო. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, ჩვენ გა დავ წყვი-
ტეთ, სწო რედ მსგავს გაცხა დე ბას მივ ცეთ პრაქ-
ტი კუ ლი ში ნა არ სი1 ავ იღ ოთ იგი სა ფუძ ვლად და 
წარ მო ვად გი ნოთ ჩვე ნი მო საზ რე ბა - რა ტომ ვართ 
მსგავს სი ტუ აცი აში და რა არ ის გა სა კე თე ბე ლი იმ-
ის თვის, რომ ერ თხელ და სა მუ და მოდ გა ირ ღვეს ეს 
„მო ჯა დო ებ ული წრე“ და და ვად გეთ სწრაფ სო ცი-
ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის გზას.

ჩვენ შე ვეც დე ბით ზედ მე ტი ფორ მუ ლე ბი სა და 
ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლი რე ბის გა რე შე წარ მო ვად-
გი ნოთ ჩვე ნი მო საზ რე ბა და არ გუ მენ ტე ბი, რად გან 
ვთვლით, რომ „დაშ ვე ბებს“2 ციფ რუ ლი/„გან ტო ლე-
ბე ბით“ მო დე ლი რე ბი სას უფ რო დიდ „აც დე ნამ დე“3 
გავ ყა ვართ ვიდ რე ში ნა არ სობ რივ/არ აც იფ რულ 
მსჯე ლო ბას და არ გუ მენ ტი რე ბულ და სა ბუ თე ბებს. 
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ვთვლით, რომ ეკ ონ ომ იკა ფი ლო სო ფი ის ნა წი ლი უფ-
როა ვიდ რე მა თე მა ტი კუ რი მო დე ლი რე ბის (თუმ ცა 
ეს სულ სხვა მსჯე ლო ბის სა გა ნია).

რა ტომ ვი სა უბ რეთ ზე მო აღ ნიშ ნულ ზე:
ზე მო აღ ნიშ ნულ მა მიდ გო მებ მა/პრო ცე სებ მა 

გა მო იწ ვია ის, რომ ჩვენ გა დავ ყე ვით ერ თმა ნე თის 
გან სჯას, სა მარ თლი ან ობ ის აღ დგე ნა ზე „ზრუნ-
ვას“4 და უკ ან დაგ ვრჩა მთა ვა რი - სა ერ თო მიზ ნის, 
ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის მიზ ნის, იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა 
რო მე ლი მიზ ნის მიღ წე ვის გარ შე მო გა ვერ თი ან დე-
ბო დით და ყვე ლა ერ თად და ვიწყებ დით ზრუნ ვას ამ 
მიზ ნის მი საღ წე ვად.

შე სა ბა მი სად, შე იძ ლე ბა ით ქვას:
1. სა ნამ არ გვექ ნე ბა მკა ფიო პრაგ მა ტუ ლი და 

გა აზ რე ბუ ლი მი ზა ნი გან საზღვრუ ლი 
2. სა ნამ არ გვექ ნე ბა მკა ფიო პრაგ მა ტუ ლი და 

გა აზ რე ბუ ლი მიზ ნის მიღ წე ვის ამ ოც ან ები და მა თი 
შეს რუ ლე ბის ღო ნის ძი ებ ები გან საზღვრუ ლი

3. სა ნამ არ მოხ დე ბა „სა ერ თო ერ ოვ ნუ ლი შე-
რი გე ბა“ და ერ თმა ნე თის გან სჯის (ერ თმა ნეთ თან 
„ომ ის“) მა გივ რად ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა ზე ზრუნ ვა 
არ იქ ნე ბა პრი ორ იტ ეტი

ყო ველ გვა რი გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვა ზე 
ფიქ რიც კი ზედ მე ტია.

არ სე ბობს რი გი ად ამი ან ებ ისა, რომ ლე ბიც თვლი-
ან რომ ჩვენ და კარ გუ ლი გვაქ ვს „იდეა“, რომ ლის ირ-
გვლი ვაც მოხ დე ბა ერ ის კონ სო ლი და ცია და სწო რედ 
ეს არ ის პრობ ლე მის ერთ-ერ თი მთა ვა რი სა ფუძ ვე ლი. 
თუმ ცა, ჩვე ნი აზ რით, ეს სა კითხი სცდე ბა ჩვე ნი სტა-
ტი ის თე მას და სხვა ტი პის, ფი ლო სო ფი ურ, მსჯე ლო-
ბა ში გა დავ ყა ვართ, რო მე ლიც არ არ ის პირ და პირ 
კავ შირ ში ერ ის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა-
რე ბას თან. ის უფ რო იდე ოლ ოგი ურ-პატ რი ოტ ულ-
სუ ლი ერ კონ სო ლი და ცი ას თან არ ის კავ შირ ში.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ის მის 
კითხვა - რა შე იძ ლე ბა იყ ოს ეს მი ზა ნი და მი სი მიღ-
წე ვის მთა ვა რი ამ ოც ანა(ასევეამოცანები)რომე
ლიცმოგვცემსსწრაფისოციალურეკონომიკური
განვითარებისსაშუალებას?

პასუხიმარტივია:
მიზანი სწო რედ ის არ ის რა ზეც ყვე ლა ვსა უბ-

რობთ (რა ზეც ზე მო თაც ვი სა უბ რეთ) და თით ქოს 
ყვე ლა ვთან ხმდე ბით, რომ ესე უნ და იყ ოს - შევ ქმნათ 
მსოფ ლი ოში ერთ-ერ თი სწრა ფად გან ვი თა რე ბა დი 
და მზარ დი ქვე ყა ნა.

რაც შე ეხ ება ამოცანას - ეს არ ის სწრა ფი ეკ-

4ერთმანეთისთვისმტკიცებასვინუფრომაგარიადასხვადასხვაბანაკებადდაყოფას
5 აღსანიშნავია,რომჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა,დოლარში,1990-1993წლებში65.34%-ით,7.754მლრდ-$დან

2.688მლრდ-მდეშემცირდა,ერთსულმოსახლეზეკიეკონომიკა1,614.65$-დან547.33-მდედაეცა
6დათვლილიასაშუალოდ,ყოველწლიურად,10%-იანიზრდისშემთხვევაში

ონ ომ იკ ური ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფა, ჩვენ უნ და 
გა ვი ზარ დოთ უფ რო სწრა ფად ვიდ რე მსოფ ლი ოს 
გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი იზ რდე ბა, რა თა შევ-
ძლოთ და ვე წი ოთ და ფე ხი ავ უწყოთ მსოფ ლი ოს 
გან ვი თა რე ბის დო ნეს და ტემ პს. ამ ის თვის კი სა ჭი-
როა ყო ველ წლი ურ ად ორ ციფ რი ანი (სულ მცი რე 
10% და მე ტი) ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა. სწო რედ ორ 
ციფ რი ანი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდაა სა ჭი რო იმ ის თვის, 
რომ უახ ლო ეს 25-35 წე ლი წად ში შევ ძლოთ მსოფ-
ლი ოს გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის დღე ვან დე ლი 
სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური დო ნის/მდგო მა რე ობ ის 
მიღ წე ვა და შემ დგომ ეტ აპ ზე მათ თან გა თა ნაბ რე ბა. 

ასემაგალითად: 
•	 1990 წელს ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკა, რომ არ 

გაგ ვე ჩა ნა გე ბი ნა და ყო ველ წელს ორ ციფ რი ან ეკ-
ონ ომ იკ ურ ზრდა ზე (სა შუ ალ ოდ 10%) გვეზ რუ ნა5, 
დღეს ჩვე ნი ცხოვ რე ბის დო ნე (სიმ დიდ რე/ეკ ონ-
ომ იკა ერთ სულ მო სახ ლე ზე) იქ ნე ბო და 28,163.34$6 
თით ქმის სამ ჯერ უფ რო მა ღა ლი ვიდ რე დღე ვან-
დელ რუ სეთ ში (10,127), ჩი ნეთ ში (10,500), თურ-
ქეთ ში (8,538), არ გენ ტი ნა სა (8,442) და მექ სი კა შია 
(8,347). ჩვენ ქვე ყა ნა ში იქ ნე ბო და უფ რო მა ღა ლი 
ცხოვ რე ბის დო ნე ვიდ რე დღე ვან დელ სა ბერ ძნეთ ში 
(17,676), ეს პა ნეთ ში (27,063), ლი ეტუ აში (19,998), 
ეს ტო ნეთ ში (23,027), ლატ ვი ასა (17,620) და პო ლო-
ნეთ შია (15,656) [6]. იხ.გრაფიკიN1

•	 1993 წლი დან - მას შემ დეგ რაც ქვე ყა ნამ გა-
ნი ცა და სრუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური კო ლაფ სი/ვარ დნა 
(ეკ ონ ომ იკა 65.34%-ით და ეცა), დღემ დე ყო ველ წლი-
ური ორ ციფ რი ანი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის შე დე გად 
(დო ლარ ში ერთ სულ მო სახ ლე ზე - 7175.493) ჩვენ 
ვიქ ნე ბო დით დღე ვან დელ მექ სი კას (8,347$), არ გენ-
ტი ნა სა (8,442) და თურ ქეთ თან (8,538) ახ ლოს. ჩვე ნი 
ეკ ონ ომ იკა იქ ნე ბო და 20 მლრდ დო ლა რით (125.9%-
ით) უფ რო მე ტი (35,240 მლრდ) ვიდ რე დღეს არ ის 
(15,892 მლრდ $).

•	 დღეიდან (2020წლიდან), ყოველწლიურად
ორციფრიანიეკონომიკურიზრდის შე დე გად - 25 
წე ლი წად ში ვიქ ნე ბით (46,361.71 $-ით ერთ სულ მო-
სახ ლე ზე) დღე ვან დე ლი გერ მა ნი ისა და (46,208$), 
ჰონგ-კონ გის (46,334$) დო ნის ქვე ყა ნა; უფ რო 
მდი და რი (უფ რო მა ღა ლი ცხოვ რე ბის დო ნით) ვიდ-
რე დღე ვან დე ლი საფ რან გე თი (39,030), ის რა ელი 
(43,611), კა ნა და (43,258), ახ ალი ზე ლან დია (41,478), 
ინ გლი სი (40,285), იაპ ონიაა (39,539) და ა.შ. იხ.გრა
ფიკიN2
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30 წე ლი წად ში კი ვიქ ნე ბით (74,665.99$-ით ერთ 
სულ მო სახ ლე ზე) დღე ვან დე ლი მსოფ ლი ოს ყვე-
ლა ზე მდი დარ ქვე ყა ნა თა ხუ თე ულ ში. დღეს ამ აზე 
უფ რო მდი და რი ქვეყ ნე ბია მხო ლოდ ლუქ სემ ბურ-
გი (115,874$), შვე იც არია (87,087) და ირ ლან დიაა 
(85,268). დი დი ალ ბა თო ბით ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე 
სწრა ფად მზარ დი ქვე ყა ნა მსოფ ლი ოში. [5]

ვფიქ რობთ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ციფ რე ბი ნათ ლად 
გვაჩ ვე ნებს რა უნ და იყ ოს ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის 
ძი რი თა დი ღერ ძი და რამ ხე ლა მნიშ ვნე ლო ბა აქ-
ვს ეკ ონ ომ იკ ას ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბი სათ ვის (25 
წელ ში დღე ვან დე ლი გერ მა ნი ის ცხოვ რე ბის დო ნის 
მიღ წე ვა ნამ დვი ლად არ არ ის ცუ დი პერ სპექ ტი ვა). 
გვინ და აღ ვნიშ ნოთ, სწო რი ეკ ონ ომ იკ ური სა ფუძ-

ვლის გა რე შე სა თა ნა დოდ ვერ გან ვი თარ დე ბა ვერ-
ცერ თი დარ გი თუ მი მარ თუ ლე ბა, იქ ნე ბა ეს თავ-
დაც ვა, ჯან დაც ვა, მეც ნი ერ ება/გა ნათ ლე ბა და ა.შ. 
სის ტე მა/მი მარ თუ ლე ბა, რო მე ლიც არ დგას სწორ 
ეკ ონ ომ იკ ურ სტი მუ ლებ ზე/სა ფუძ ველ ზე ხდე ბა 
კონ კრე ტუ ლი პი რის/მმარ თვე ლის კე თილ ნე ბა ზე 
და უნ არ ებ ზე და მო კი დე ბუ ლი, რაც ზრდის რყე-
ვე ბის, არ ათ ან მიმ დევ რუ ლო ბის, უკ ვე მიღ წე ულ ის 
და კარ გვის და ა.შ. ალ ბა თო ბას.

აქ ვე გვინ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდა არ ის ყვე ლა სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის სა წინ-
და რი, რად გან ყვე ლა სექ ტორს/მი მარ თუ ლე ბას/
იდე ას გან ვი თა რე ბი სათ ვის ჭირ დე ბა ფუ ლა დი კა-
პი ტა ლი რი სი ეფ ექ ტი ან ად მო ბი ლი ზე ბაც ეკ ონ ომ-

6 
 

გგრრააფფიიკკიი  ##11  

 
 

 1993 წლიდან - მას შემდეგ რაც ქვეყანამ განიცადა სრული ეკონომიკური 

კოლაფსი/ვარდნა (ეკონომიკა 65.34%-ით დაეცა), დღემდე ყოველწლიური ორ 

ციფრიანი ეკონომიკური ზრდის შედეგად (დოლარში ერთ სულ მოსახლეზე - 

7175.493) ჩვენ ვიქნებოდით დღევანდელ მექსიკას (8,347$), არგენტინასა (8,442) 

და თურქეთთან (8,538) ახლოს. ჩვენი ეკონომიკა იქნებოდა 20 მლრდ 

დოლარით (125.9%-ით) უფრო მეტი (35,240 მლრდ) ვიდრე დღეს არის (15,892 

მლრდ $). 

 დდღღეეიიდდაანნ  ((22002200  წწლლიიდდაანნ)),,  ყყოოვვეელლწწლლიიუურრაადდ  ოორრ  ცციიფფრრიიაანნიი  ეეკკოონნოომმიიკკუურრიი  ზზრრდდიისს 

შედეგად - 25 წელიწადში ვიქნებით (46,361.71 $-ით ერთ სულ მოსახლეზე) 

დღევანდელი გერმანიისა და (46,208$), ჰონგ-კონგის (46,334$) დონის ქვეყანა; 

უფრო მდიდარი (უფრო მაღალი ცხოვრების დონით) ვიდრე დღევანდელი 

საფრანგეთი (39,030), ისრაელი (43,611), კანადა (43,258), ახალი ზელანდია 

(41,478), ინგლისი (40,285), იაპონიაა (39,539) და ა.შ. იხ. გრაფიკი#2 

  
  
  
  

7 
 

  
გგრრააფფიიკკიი  ##22  

 
 

30 წელიწადში კი ვიქნებით (74,665.99$-ით ერთ სულ მოსახლეზე) დდღღეევვაანნდდეელლიი  

მმსსოოფფლლიიოოსს  ყყვვეელლააზზეე  მმდდიიდდაარრ  ქქვვეეყყაანნაათთაა  ხხუუთთეეუულლშშიი..  დღეს ამაზე უფრო მდიდარი 

ქვეყნებია მხოლოდ ლუქსემბურგი (115,874$), შვეიცარია (87,087) და ირლანდიაა 

(85,268). დიდი ალბათობით ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ქვეყანა 

მსოფლიოში. [5] 

ვფიქრობთ ზემოაღნიშნული ციფრები ნათლად გვაჩვენებს რა უნდა იყოს ქვეყნის 

განვითარების ძირითადი ღერძი და რამხელა მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკას ქვეყნის 

განვითარებისათვის (25 წელში დღევანდელი გერმანიის ცხოვრების დონის მიღწევა 

ნამდვილად არ არის ცუდი პერსპექტივა). გვინდა აღვნიშნოთ, სწორი ეკონომიკური 

საფუძვლის გარეშე სათანადოდ ვერ განვითარდება ვერცერთი დარგი თუ 

მიმართულება, იქნება ეს თავდაცვა, ჯანდაცვა, მეცნიერება/განათლება და ა.შ. 

სისტემა/მიმართულება, რომელიც არ დგას სწორ ეკონომიკურ 

სტიმულებზე/საფუძველზე ხდება კონკრეტული პირის/მმართველის კეთილ ნებაზე 

და უნარებზე დამოკიდებული, რაც ზრდის რყევების, არათანმიმდევრულობის, უკვე 

მიღწეულის დაკარგვის და ა.შ. ალბათობას. 

გრა ფი კი N1

გრა ფი კი N2
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იკ ური ზრდის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია. მოკ ლედ რომ 
ვთქვათ ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდას მო აქ ვს ეკ ონ ომ იკ ური 
გან ვი თა რე ბა (ქვეყ ნი სა და მი სი მდგე ნე ლე ბის გან-
ვი თა რე ბა).

აღნიშნულიორიენტირსმინიმუმადედაჰყავს
არაეფექტიანიგადაწყვეტილებებისმიღებისათუ
ღონისძიებებისგანხორციელებისალბათობა,რად
განშეფასებისმარტივიორიენტირიაგაგვიყვანს
თუარაესათუისქმედებაორციფრიანეკონომ
იკურზრდამდე(თუარააღარვახორციელებთ).7

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ის მის 
კითხვა - რა უნ და გა კეთ დეს იმ ის თვის, რომ მი ვაღ-
წი ოთ შე დეგს/ამ ოც ან ის შეს რუ ლე ბას? პა სუ ხი აქ-
აც მარ ტი ვია - უნ და შევ ქმნათ ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე 
მიმ ზიდ ვე ლი ეკ ონ ომ იკ ური გა რე მო მსოფ ლი ოში. 
მარ ტი ვად რომ ვთქვათ. თა ვი სუ ფალ კა პი ტალს, 
რო მე ლიც უხ ვა დაა მსოფ ლი ოში და ეძი ებს ყა ირ-
ათი ან ად და ბან დე ბის გზებს, შე ვუქ მნათ ჩვენს ქვე-
ყა ნა ში უფ რო მარ ტი ვად და სარ ფი ან ად და ბან დე ბის 
პი რო ბა (აქ/ჩვენს ქვე ყა ნა ში, უნ და იყ ოს შე საძ ლე ბე-
ლი ყვე ლა ზე მარ ტი ვად და ყვე ლა ზე მომ გე ბი ან ად 
გან ხორ ცი ელ დეს ინ ვეს ტი ცია). 

სწო რი/ეფ ექ ტი ანი/მიმ ზიდ ვე ლი გა რე მოს შე-
საქ მნე ლად კი პირ ველ რიგ ში სა ჭი როა ქვე ყა ნას 
ჰქონ დეს (ქვე ყა ნამ შე იმ უშა ოს) გან ვი თა რე ბის ეფ-
ექ ტი ანი სტრა ტე გია და სა მოქ მე დო გეგ მა. 

სწო რედ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი გეგ მა იქ ნე ბა ჩვე ნი 
მიმ დი ნა რე ნაშ რო მის სა გა ნი და გან სა ხილ ვე ლი 
თე მა. წარ მო ვად გენთ გან ვი თა რე ბის გეგ მას, რო მე-
ლიც, ჩვე ნი აზ რით, შექ მნი ლი სი ტუ აცი იდ ან გა მომ-
დი ნა რე, იქ ნე ბა ოპ ტი მა ლუ რი ჩვე ნი ქვეყ ნის თვის. 

აქ ვე გვინ და აღ ვნიშ ნოთ, ჩვენ არ გვაქ ვს ამ ბი-
ცია, რომ ჩვენს მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი გეგ მა უნ ივ-
ერ სა ლუ რი და შე უც ვლე ლია. გეგ მის წარ მოდ გე ნის 
მი ზა ნია მკითხველს/სა ზო გა დო ებ ას და ვა ნა ხოთ ის 
ძი რი თა დი აქ ცენ ტე ბი/მი მარ თუ ლე ბე ბი/მიდ გო მე-
ბი, რა ზეც უნ და იქ ნეს გა მახ ვი ლე ბუ ლი ყუ რადღე ბა, 
ჩვე ნი აზ რით, მო მა ვალ ში - რაც გა ად ვი ლებს ზე მოთ 
წარ მოდ გე ნი ლი ამ ოც ან ის - ორ ციფ რი ანი ეკ ონ ომ-
იკ ური ზრდის, მიღ წე ვას და ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის 
სწო რი მი მარ თუ ლე ბით სვლას.

ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის გეგ მა
(არსებულირეალობიდანგამომდინარე)

სა ქარ თვე ლოს გა აჩ ნია უნ იკ ალ ური შე საძ ლებ-
ლო ბა ააშ ენ ოს პროგ რე სუ ლი, მო ქა ლა ქის ინ ტე-
რეს ზე მორ გე ბუ ლი, ად ამი ან ის გან ვი თა რე ბა სა და 

7რათქმაუნდააქგარკვეულიტიპისსოციალურიპროექტებიარიგულისხმება.მაგ.სიღარიბისზღვარსქვემოთ
მყოფიადამინებისდახმარებასახელმწიფოსპირდაპირიმოვალეობაა.თუმცაზღვარიგასათვალისწინებელია

თა ვი სუფ ლე ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი, ეკ ონ ომ იკ ურ ად და 
სო ცი ალ ურ ად ძლი ერი ქვე ყა ნა, სა დაც სა ხელ მწი ფო 
იქ ნე ბა პი როვ ნე ბი სათ ვის და პი როვ ნე ბა სა ხელ მწი-
ფო სათ ვის. ქვე ყა ნა, რო მე ლიც იქ ნე ბა მსოფ ლიო 
გან ვი თა რე ბუ ლი თა ნა მე გობ რო ბის ღირ სე ული და 
ან გა რიშ გა სა წე ვი წევ რი.

შე სა ბა მი სად, ქვეყ ნის მი ზა ნი უნ და იყ ოს გან-
საზღვრუ ლი შემ დე გი ფორ მით: შევ ქმნათ მსოფ-
ლი ოში ერთ-ერ თი სწრა ფად გან ვი თა რე ბა დი, კონ-
კუ რენ ტუ ნა რი ანი და მზარ დი ქვე ყა ნა.

მიზნისმიღწევისთვისდასახულიუნდაიქნას
შემდეგიამოცანები:

ეფექტიანისახელწიფომმართველობა-მცი რე, 
მოქ ნი ლი, წა მოჭ რილ პრობ ლე მებ სა თუ ამ ოც ან ებ ზე 
სწრა ფი და ეფ ექ ტი ანი რე აგ ირ ებ ის მქო ნე, გამ ჭვირ-
ვა ლე სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტი; დე ცენ ტრა ლი ზე-
ბუ ლი მმარ თვე ლო ბის სტი ლით.

შესაბამისი/ეფექტიანიეკონომიკურიგარემო
-რო მე ლიც შექ მნის ქვეყ ნის სწრა ფი/ნახ ტო მი სე-
ბუ რი გან ვი თა რე ბის სტი მულს.

ადეკვატურიდაეფექტიანისოციალურიგარე-
მოსფორმირება-ეს ნიშ ნავს გან ვი თა რე ბულ სა მო-
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ას.ქვეყ ნის ყვე ლა მო ქა ლა ქეს 
ექ ნე ბა თა ნა ბა რი სას ტარ ტო პი რო ბა ღირ სე ული 
გან ვი თა რე ბის თვის, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა 
მო ქა ლა ქის/ად ამი ან ის თა ვი სუფ ლე ბა და თა ვი სუ-
ფა ლი არ ჩე ვა ნის ქო ნის უფ ლე ბა.

ადეკვატურითავდაცვისუნარიანობა-ქვეყ ნის 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის, თა ვი სუფ ლე ბი სა და სტა-
ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის/უზ რუნ ველ სა-
ყო ფად

ეფექტიანიუსაფრთხოებისადასამართალდამ-
ცავისისტემა-სის ტე მა, რო მე ლიც ად ეკ ვა ტუ რად 
და იც ავს ქვეყ ნის უს აფ რთხო ებ ას და მარ თლწეს-
რიგს. სის ტე მა, სა დაც ად ამი ანს ექ ნე ბა კა ნო ნის 
წი ნა შე თა ნას წო რო ბი სა და და ცუ ლო ბის გან ცდა.

სამართლიანიქვეყანა- ეს ნიშ ნავს მი უკ ერ ძო-
ებ ელ და და მო უკ იდ ებ ელ სა სა მარ თლო სის ტე მას.

ეფექტიანიგანათლებისსისტემა- შე საძ ლე ბე-
ლი გახ დეს ხა რის ხი ანი, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი და 
მო მა ვალ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა.

ხელმისაწვდომიდა ხარისხიანიჯანდაცვის
სისტემა -ქვეყ ნის მას შტა ბით თა ნა მედ რო ვე სა-
უკ ეთ ესო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი ჯან დაც ვის 
მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა.

ღიადატოლერანტულიკულტურულიგარემო 
- ტრა დი ცი ულ ობ ისა და თა ნა მედ რო ვე ობ ის ნა ზა-
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ვი კულ ტუ რუ ლი გა რე მო. შე სა ბა მი სი სტი მუ ლე-
ბის შექ მნა კულ ტუ რუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა თუ 
ხე ლოვ ნე ბის სხვა დას ხვა დარ გე ბის გან ვი თა რე ბის 
თვალ საზ რი სით.

მდგრადიდაეფექტიანიბუნებრივიგარემო - 
ბუ ნებ რი ვი წი აღ ისე ულ ით, ტყით, წყლით და ა.შ. 
სარ გებ ლო ბის სის ტე მის გა მარ თვა. ბუ ნე ბათ სარ-
გებ ლო ბის ეფ ექ ტი ანი სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა.

ადეკვატურიდაარსებულრეალობასმორგე-
ბულისაგარეოპოლიტიკა-ევ რო პულ და ევ რო ატ-
ლან ტი კურ სის ტე მებ ში ინ ტეგ რა ცი ის გაღ რმა ვე ბა, 
მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა და მე ზო ბელ ქვეყ ნებ თან 
პო ლი ტი კუ რი თუ ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბის 
გაღ რმა ვე ბა

ენერგოუსაფრთხოებასადაენერგოდამოუკიდ-
ებლობისკენსწრაფვა-დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი, დე-
რე გუ ლი რე ბუ ლი და სწორ სტი მუ ლებ ზე აგ ებ ული 
ენ ერ გე ტი კუ ლი გა რე მოს ფორ მი რე ბა.

ტერიტორიულიმთლიანობის აღდგენისაკენ
სწრაფვა -და ბა ლან სე ბუ ლი, თან მიმ დევ რუ ლი და 
მი ზან მი მარ თუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის გან ხორ ცი ელ ება 
ქვეყ ნის მიმ ზიდ ვე ლო ბის ზრდი სა და მე გობ რუ ლი 
გა რე მოს ფორ მი რე ბის გზით.

ამოცანებისშესრულებისათვისგასატარებელი
ღონისძიებებირეფორმები

გა სა ტა რე ბე ლი რე ფორ მე ბის/ღო ნის ძი ებ ებ ის 
გან საზღვრამ დე გვინ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ ეკ ონ ომ-
იკა ფაქ ტობ რი ვად მო იც ავს ქვეყ ნის ყვე ლა სფე როს 
და მი სი გან ცალ კე ვე ბუ ლად გან ხილ ვა არ ამ არ თე-
ბუ ლია. 

ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის შე დე გად მაღ ლდე-
ბა ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე-
ობა, რაც მო იც ავს რო გორც უშუ ალ ოდ ეკ ონ ომ იკ-
ურ ისე სო ცი ალ ურ, ჯან დაც ვის, თავ დაც ვის, გა ნათ-
ლე ბის და ა.შ. სექ ტო რებს. შე სა ბა მი სად, ქე ყა ნა ში 
არ სე ბუ ლი ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბა, სფე რო უნ და იყ ოს 
სწორ ეკ ონ ომ იკ ურ სა ფუძ ველ ზე და შე ნე ბუ ლი. 
რე ფორ მე ბი უნ და იყ ოს მცი რე და ეფ ექ ტი ანი სა-
ხელ მწი ფო მი მარ თუ ლე ბის შექ მნი სა და ლი ბე რა-
ლურ პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი, მაქ სი მა ლუ რად 
„თვით კმა რი“ (ად ამი ან ის/მე ნე ჯე რის ზე გავ ლე ნა ზე 
ნაკ ლე ბად და მო კი დე ბუ ლი) სის ტე მე ბის შექ მნის კენ 
მი მარ თუ ლი (სა დაც ეს შე საძ ლე ბე ლია).

ეფ ექ ტი ანი სა ხელ წი ფო მმარ თვე ლო ბის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბა:

რე ფორ მე ბი მი მარ თუ ლი უნ და იყ ოს მცი რე, 
მოქ ნი ლი წა მოჭ რილ პრობ ლე მებ ზე სწრა ფად და 
ეფ ექ ტუ რად/ეფ ექ ტი ან ად რე აგ ირ ებ ადი სა ჯა რო 
სამ სა ხუ რის შე საქ მნე ლად. 

სა ხელ მწი ფო სამ სა ხუ რის შე ნახ ვის ხარ ჯი არ 
უნ და გას ცდეს თავ და პირ ვე ლად მშპ-ს 20%-ს, შემ-
დგომ შემ ცირ დეს მშპ-ს 11% პრო ცენ ტამ დე. ხო ლო 
რე ფორ მე ბი უნ და წა რი მარ თოს ისე, რომ შე ნახ ვის 
ხარ ჯი და ვი დეს 7%-მდე. 

სა ჯა რო მო ხე ლე თა და სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე-
ბის რა ოდ ენ ობ ის მაქ სი მა ლუ რად შემ ცი რე ბა. უნ და 
მოხ დეს ოპ ტი მი ზა ცია - ზედ მე ტი ფუნ ქცი ები, და-
წე სე ბუ ლე ბე ბი და თა ნამ დე ბო ბე ბი უნ და გი უქ მდეს 
(შე იქ მნას და ემ ატ ოს ფუნ ქცია იმ მი მარ თუ ლე ბით 
სა დაც გარ და უვ ლად აუც ილ ებ ელია).

ფუნქციებისდასაბიუჯეტოშემოსავლებისდე
ცენტრალიზაცია (რე გი ონ ში აკ რე ფი ლი გა და სა ხა-
დის ნა წი ლი უნ და დარ ჩეს რე გი ონ ში ვე). უნ და იქ ნას 
შე მო ღე ბულ ე.წ. გუ ბერ ნა ტო რე ბის არ ჩე ვი თო ბის 
პრინ ცი პი. გან ხორ ცი ელ დეს რე გი ონ ებ ის ეკ ონ-
ომ იკ ური შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო თა ნაბ რე ბი თი 
ეფ ექ ტი ანი გეგ მის შე მუ შა ვე ბი სა და ინ სტი ტუ ცი-
ონ ალ იზ აცი ის ღო ნის ძი ებ ები.

მაქ სი მა ლუ რად გა იზ არ დოს სა ზო გა დო ებ ის 
მხრი დან სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა თუ ჩი ნოვ-
ნი კე ბის საქ მი ან ობ ის კონ ტრო ლი. 

რე გი ონ ისა თუ ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბის 
შე მუ შა ვე ბის პრო ცე სი და ბი უჯ ეტი უნ და გახ დეს 
მაქ სი მა ლუ რად სა ჯა რო/გამ ჭვირ ვა ლე და უზ რუნ-
ველ ყო ფი ლი იქ ნას მო სახ ლე ობ ის ჩარ თუ ლო ბა. 

შე მო ღე ბულ იქ ნას გან სა ხორ ცი ელ ებ ელი ღო-
ნის ძი ებ ებ ის პრი ორ იტ ეტ ულ ობ ის პრინ ცი პი, ხო ლო 
რე გი ონ ში გან სა ხორ ცი ელ ებ ელი პრი ორ იტ ეტ ებ ის 
ნუს ხა შე მუ შავ დეს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობ ის 
აქ ტი ური ჩარ თუ ლო ბით.

რე ფორ მე ბი მი მარ თუ ლი უნ და იყ ოს რო გორც 
კო რუფ ცი ული გა რი გე ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
შემ ცი რე ბის კენ, ისე კო რუფ ცი ული და ნა შა ულ ებ ის 
დრო ულ ად პრე ვენ ცი ისა და აღ კვე თის მი მარ თუ ლე-
ბით. კო რუფ ცი ის შემ ცი რე ბის კუთხით გაგ რძელ-
დეს/გაღ რმავ დეს ევ რო პის საბ ჭოს კო რუფ ცი ის 
წი ნა აღ მდეგ სა ხელ მწი ფო თა ჯგუფ თან (GRECO) 
თა ნამ შრომ ლო ბა.

და იხ ვე წოს სა გან გე ბო სი ტუ აცი ებ ის მარ თვის 
სის ტე მა. 

განხორციელდესსაბიუჯეტოსისტემისდახვე
წა- მოხ დეს ე.წ. პროგ რა მულ ბი უჯ ეტ ზე სრუ ლად 
გა დას ვლა (ბი უჯ ეტ ში გა წე რი ლი ყვე ლა თეთ რის 
სა ჭი რო ება იქ ნას და სა ბუ თე ბუ ლი). ეს გა მო იწ ვევს 
თა ვი დან ვე, ბი უჯ ეტ ის და გეგ მვის საწყის ეტ აპ ზე, 
არ ამ იზ ნობ რი ვი ხარ ჯე ბის აღ კვე თის შე საძ ლებ ლო-
ბას (აღ კვე თას). შე სა ბა მი სად, აღ არ იქ ნე ბა სა ჭი რო 
ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯვის პრო ცეს ში არ ამ იზ ნობ რი ვი 
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ხარ ჯე ბის აღ კვე თის თვის და მა ტე ბი თი სპე ცი ალ-
ური ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის შე მო ღე ბა. მაქ სი მა ლუ-
რად შემ ცირ დე ბა კო რუფ ცი ისა და თან ხე ბის ფუ ჭად 
ხარ ჯვის ალ ბა თო ბა.

ეკ ონ ომ იკა და გა რე მოს დაც ვა:
გან ხორ ცი ელ დეს ლი ბე  რა ლურ (წნე ხის 

გაიოლებაზე/შემ ცი რე ბა ზე) პრინ ცი პებ ზე ორი ენ-
ტი რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური რე ფორ მე ბი. ქვე ყა ნა ბიზ-
ნე სის კე თე ბის სიიოლით უნ და მოხ ვდეს მსოფ ლიო 
რე იტ ინ გის პირ ველ სა მე ულ ში. მოხ დეს ბიზ ნე სის 
რე გუ ლი რე ბის რო გორც ინ სტი ტუ ცი ური ისე სა მარ-
თლებ რი ვი დახ ვე წა და ლი ბე რა ლი ზა ცია. 

რეფორმებიწარიმართოსისე,რომქვეყანაგა
ვიდესორციფრიან (10%დამეტი)ეკონომიკურ
ზრდაზე(ეს სა სი ცოცხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია. რო-
გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ ორ ციფ რი ანი ეკ ონ ომ იკ-
ური ზრდის შე ნარ ჩუ ნე ბა 25-30 წელ ში გაგ ვიყ ვანს 
დღე ვან დე ლი ევ რო პის გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის 
სო ცი ალ ურ ეკ ონ ომ იკ ურ მდგო მა რე ობ ამ დე და გაგ-
ვხდის ერთ-ერთ ყველ ზე უფ რო სწრა ფად მზარდ 
ქვე ყა ნას მსოფ ლი ოში).

საგადასახადოსისტემისრეფორმა -დარ ჩეს 
მხო ლოდ ერ თი გა და სა ხა დი (მაგ. გა და სა ხა დი ბრუნ-
ვი დან) გაიოლდეს სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი რე ბა 
(ერ თი გა და სა ხა დი ის ედ აც გააიოლებს). მაქ სი მა-
ლუ რად შე იკ ვე ცოს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის 
რო გორც ბიზ ნე სის მა კონ ტრო ლებ ლის ფუნ ქცი ები.

საბაჟოსისტემისრეფორმა - სა ბა ჟო ტა რი ფე-
ბის მაქ სი მა ლუ რად გა ნულ დეს იმ პორ ტი რე ბულ 
პრო დუქ ტზე, სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბი კი დევ უფ რო 
გა მარ ტივ დეს. სა მი ფე რის ზო ნებ ში გა ტა რე ბის 
პრო ცე დუ რე ბი და იხ ვე წოს - ეს გაზ რდის კონ კუ-
რენ ცი ას ში და ბა ზარ ზე, გა მოკ ვე თავს ქვეყ ნის უპ-
ირ ატ ეს ობ ებს, თუ რო მე ლი კუთხით გან ვი თა რე ბა 
ჩა აყ ენ ებს კონ კუ რენ ტულ უპ ირ ატ ეს ობ აში ქვე ყა-
ნას, იმ პორ ტი რე ბულ პრო დუქ ტთან შე და რე ბით. 
გა იზ რდე ბა ე.წ. „ლურ ჯი ოკე ან ის“ ზო ნე ბის ათ ვი სე-
ბის (ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ტის შექ მნის - ინ ოვ აცი-
ური აუთ ვი სე ბე ლი ბაზ რის სეგ მენ ტის ათ ვი სე ბის) 
სტი მუ ლი. 

ფინანსური/საბანკოსისტემისრეფორმა უნ და 
მოხ დეს რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა რა თა შემ ცირ დეს 
რის კე ბი სა ბან კო სფე როს თვის. სა ბან კო/სა ფი ნან-
სო სფე რო გა თა ვი სუფ ლდეს ზედ მე ტი რე გუ ლი-
რე ბი სა გან. ეს გა მო იწ ვევს უფ რო მე ტი კა პი ტა ლის 
მო ზიდ ვის, მე ტი ბან კის ბა ზარ ზე შე მოს ვლის და 
შე სა ბა მი სად კონ კუ რენ ცი ის გაზ რდის სტი მუ ლი რე-

8ტყისდაწყლისრესურსებისპრივატიზებაარმოიცავსწყლითანტყითსარგებლობისსამომხმარებლოდონეზე
აკრძალვას(მაგალითადსოკოსდაფიჩხისშეგროვებას,ანკესითთევზაობასანბანაობასდაა.შ.)

ბას. აღ ნიშ ნუ ლი შე ამ ცი რებს საპ რო ცენ ტო გა ნაკ-
ვეთს და უფ რო მარ ტივს და იოლს გახ დის ბიზ ნე სის 
დაკ რე დი ტე ბას. სა ხელ მწი ფოს რე ფორ მე ბი უნ და 
იყ ოს მი მარ თუ ლი სა ბან კო სის ტე მის საკ რე დი ტო 
რე იტ ინ გის BBB-დან BBB+ -მდე და შემ დგო მი რე-
იტ ინ გის მო პო ვე ბი სა კენ (ეს კი დევ უფ რო ხელ მი-
საწ ვდომს გახ დის უცხო ურ სა ვა ლუ ტო რე სურ სს).

შე მო ღე ბუ ლი უნ და იქ ნეს თა ვი სუ ფა ლი სა გა-
დამ ხდე ლო/სა ვა ლუ ტო სის ტე მა (ყვე ლა ვა ლუ ტის 
სა გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ად დაშ ვე ბა). ეს ფაქ-
ტობ რი ვად ნუ ლამ დე და იყ ვანს სა ვა ლუ ტო რის კს, 
რაც ინ ვეს ტო რის თვის დიდ სტი მულს გა აჩ ენს და-
აბ ან დოს ამ ქვე ყა ნა ში ფუ ლი. ას ევე, გა უმ არ ტი ვებს 
(თით ქმის ნუ ლამ დე და იყ ვანს სა ვა ლუ ტო რის კს) 
ოპ ერ ირ ებ ას ქვე ყა ნა ში მოქ მედ სა მე წარ მეო სუ-
ბი ექ ტებს.

უნ და მოხ დეს ეროვნულიბანკისგაუქმებადა
ე.წ.ორთოდოქსულისავალუტოსაბჭოსშემოღება. 
ეს მნიშ ვნე ლოვ ნად შე ამ ცი რებს სა ხელ მწი ფოს გან 
სა ბან კო სექ ტორ ზე წნეხს და მა თი და მორ ჩი ლე ბის 
მცდე ლო ბებს. გა აჩ ენს სტი მულს ბა ზარ ზე შე მო ვი-
დეს მე ტი ხა რის ხი ანი ბან კი... 

ლიცენზიებისდანებართვისსისტემისდახვე
წა არ სე ბუ ლი ნე ბარ თვე ბი სა და ლი ცენ ზი ებ ის 
რე ვი ზია და ფუ ჭი ნე ბარ თვე ბის გა უქ მე ბა. ლი ცენ-
ზი ებ ის და ნე ბარ თვე ბის გა ცე მის კი დევ უფ რო გა-
მარ ტი ვე ბა. ამ ას თან, უნ და მოხ დეს (შე საძ ლე ბე ლია 
სა ხელ მწი ფოს დახ მა რე ბით), პრო დუქ ტის ხა რის ხის 
შე მოწ მე ბის ლა ბო რა ტო რი ებ ის შექ მნა გან სა კუთ-
რე ბით საკ ვე ბი პრო დუქ ცი ის მი მარ თუ ლე ბით.

ფართომასშტაბიანიდა სწორ ეკონომიკურ
გათვლებზედამყარებულისახელმწიფოქონების
განსახელმწიფოებრიობა -უნ და მოხ დეს სა ხელ-
მწი ფოს ხელ ში არ სე ბუ ლი ყვე ლა აქ ტი ვის (რაც მი-
სი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ათ ვის არ არ ის გარ და უვ ლად 
აუც ილ ებ ელი) პრი ვა ტი ზე ბა

მათ შო რის:
სასოფლოსამეურნეომიწების პრივატიზება

 რაც, მათ შო რის, მო იც ავს მი წის უკ ვე არ სე ბუ-
ლი მფლო ბე ლე ბის თვის (ვინც ამ უშ ავ ებს წლე ბია 
მი წას) მი წის სა ჩუქ რად სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მას. 

ტყისმართვისპროგრამისშემუშავება  უნ და 
მოხ დეს ტყის რე სურ სე ბის პრი ვა ტი ზე ბა.

წყლისაუზებისმართვისკონცეფციისშემუშა
ვება რაც ლო ტე ბად და ყო ფას და პრი ვა ტი ზე ბას 
გუ ლის ხმობს შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბით8

კონკურენციისადასახელმწიფოშესყიდვების
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სისტემისდახვეწა  მა თი მაქ სი მა ლუ რად ლი ბე-
რა ლურ პრინ ცი პებ ზე აგ ებ ის მი მარ თუ ლე ბით. 
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მის მკვეთ რი 
ლი ბე რა ლი ზა ცია ალ ბათ ვერ მოხ დე ბა, რად გან 
სა ხელ მწი ფო/სა ბი უჯ ეტო სახ სრე ბის ხარ ჯვის 
კონ ტრო ლის თვი საა შექ მნი ლი. თუმ ცა დღეს არ-
სე ბუ ლი მო დე ლის უფ რო ლი ბე რა ლურ, მოქ ნილ 
და ეფ ექ ტი ან ფორ მად ჩა მო ყა ლი ბე ბა შე საძ ლე ბე-
ლია. კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სის ტე მა კი 
მაქ სი მა ლუ რად ლი ბე რა ლურ პრინ ცი პებ ზე უნ და 
აიგ ოს. ამ მი მარ თუ ლე ბით, რე გუ ლა ცია ყვე ლა ზე 
მკაც რი უნ და იყ ოს სა ხელ მწი ფო გა დაწყვე ტი ლე-
ბე ბის კონ კუ რენ ცი ული კუთხით შე ფა სე ბის/კონ-
ტრო ლის ნა წილ ში.

ბუნებრივირესურსებისმართვისსისტემისდახ
ვეწარე სურ სე ბით სარ გებ ლო ბის კონ კუ რენ ტუ ლი 
სის ტე მის შე მო ღე ბა და სარ გებ ლო ბის ფორ მე ბის 
დი ვერ სი ფი კა ცია.

ქვეყნის მდგრად განვითარებისრელსებზე
ეტაპობრივიგადაყვანა  მდგრა დი გან ვი თა რე ბა 
მო იც ავს ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ ად ისე 
გან ვი თა რე ბას, რომ გა რე მოს მი ად გეს მი ნი მა ლუ-
რი ზი ანი (არ და ზი ან დეს გა რე მო). თავ და პირ ველ 
ეტ აპ ზე, იმ ის ათ ვის, რომ ქვე ყა ნამ აიღ ოს სწრა ფი 
გან ვი თა რე ბის კურ სი მოკ ლე ვა და ში, შე საძ ლე ბე-
ლია ვერ მოხ დეს გა რე მოს სა თა ნა დო დაც ვა, თუმ ცა 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში, გან ვი თა რე ბის ზრდას თან 
ერ თად უნ და მოხ დეს გა რე მოს დაც ვის ღო ნის ძი-
ებ ებ ის გამ კაც რე ბაც.

სოფლისმეურნეობისსისტემისრეფორმა - გან-
ხორ ცი ელ დე ბა რე ფორ მა სის ტე მის რე გუ ლი რე ბი სა 
და ბი ურ ოკ რა ტუ ლი ბა რი ერ ებ ის მაქ სი მა ლუ რი 
შემ ცი რე ბის, სუბ სი დი რე ბის გა უქ მე ბი სა და კერ ძო 
სექ ტო რის რო ლის მაქ სი მა ლუ რად ზრდის მი მარ-
თუ ლე ბით (შედარებითდეტალურადწარმოდგე
ნილიაქვემოთ)

ჯან დაც ვის სის ტე მა: 
ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ასა და მო სახ ლე ობ აზე მორ-

გე ბუ ლი ევ რო პუ ლი დო ნის ჯან დაც ვის სის ტე მა. 
რე ფორ მე ბის შე დე გად ქვეყ ნის ყვე ლა მო ქა ლა ქეს 
მი უხ ედ ავ ად მი სი ად გილ სამ ყო ფე ლი სა უნ და შე-
ეძ ლოს ნა ხე ვა რი სა ათ ის შუ ალ ედ ში მი იღ ოს თა ნა-
მედ რო ვე სა უკ ეთ ესო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი 
სა მე დი ცი ნო/ჰოს პი ტა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა. ქვეყ ნის 
ყვე ლა მო ქა ლა ქე უნ და იქ ნას დაზღვე ული (სი ღა-
რი ბის ზღვარს ქვე მოთ მყო ფებს და უმ უშ ევ რებს 
უნ და აზღვევ დეს სა ხელ მწი ფო. უნ და გა იზ არ დოს 
სი ღა რი ბის ზღვა რი). 

რე ფორ მის ფარ გლებ ში, ქვეყ ნის მოთხოვ ნე ბის/

სა ჭი რო ებ ებ ის შე სა ბა მი სად, მოხ დე ბა: სა ვად მყო ფო 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა ნახ ლე ბა/შექ მნა; უბ ნის/
ოჯ ახ ის ექ იმ ის ინ სტი ტუ ტის გან ვი თა რე ბა/და იხ-
ვე წა და შე სა ბა მი სად აღ ჭურ ვა; ექ იმ ებ ისა და მათ 
მი ერ გა მო წე რი ლი რე ცეპ ტე ბის/და ნიშ ნუ ლი მკურ-
ნა ლო ბის ერ თი ანი ელ ექ ტრო ნუ ლი ბა ზის შექ მნა; 
სა ავ ად მყო ფოს, ექ იმს, სას წრა ფო დახ მა რე ბა სა და 
პა ცი ენ ტს შო რის ერ თი ანი „ონ ლა ინ“ (ელ ექ ტრო ნუ-
ლი - აუდიო-ვი დეო კო მუ ნი კა ცი ის) სივ რცის შექ მნა; 
ჯან დაც ვის დაზღვე ვის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა/
გა უმ ჯო ბე სე ბა; მე დი კა მენ ტე ბის იმ პორ ტის მაქ-
სი მა ლუ რი დე რე გუ ლი რე ბა (გა მო იწ ვევს წამ ლე ბის 
გაიაფებას) - შედარებითდეტალურადააწარმოდ
გენილიქვემოთ.

გა ნათ ლე ბის სის ტე მა:
თა ვი სუფ ლად მო აზ როვ ნე, გა ნათ ლე ბულ და სო-

ცი ალ ურ ად ად აპ ტი რე ბულ პი როვ ნე ბის შექ მნა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა - გა ნათ-
ლე ბის პროგ რა მე ბის დე ცენ ტრა ლი ზა ცია, ინ სტი-
ტუ ტე ბის პრი ვა ტი ზა ცია. სის ტე მის თა ვი სუ ფა ლი 
კონ კუ რენ ცი ის პირ ნცი პებ ზე გა დაყ ვა ნა.

რე ფორ მის ფარ გლებ ში უნ და მოხ დეს: სკო ლის 
ატ ეს ტა ტის წარ დგე ნის ვალ დე ბუ ლე ბის გა უქ მე ბა 
უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში; კერ ძო, ცენ ტრა ლუ-
რი რე გუ ლი რე ბი სა გან თა ვი სუ ფა ლი სკო ლე ბის 
შექ მნა (სწავ ლე ბის სტან დარ ტე ბის მაქ სი მა ლუ რი 
დე ცენ ტრა ლი ზა ცია სკო ლე ბამ დე/უნ ივ ერ სი ტე-
ტე ბამ დე და კერ ძო სკო ლე ბის რო ლის ზრდა); სკო-
ლის მოს წავ ლის ვა უჩ ერ იზ აცია (გა ნურ ჩევ ლად 
სკო ლის კუთ ვნი ლე ბი სა - კერ ძო თუ სა ხელ მწი ფო); 
უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის მაქ სი მა ლუ რი გან სა ხელ მწი-
ფო ებ რი ობა; უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის სას წავ ლო პროგ-
რა მე ბის თუ მი სა ღე ბი პრო ცე დუ რე ბის დად გე ნა ში 
მაქ სი მა ლუ რი თა ვი სუფ ლე ბის მი ცე მა - სას წავ ლო 
პროგ რა მე ბის ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლად რე გუ ლი რე ბის 
მაქ სი მა ლუ რი ლი ბე რა ლი ზა ცია; უმ აღ ლე სი სას წავ-
ლებ ლე ბის სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბის გა უქ მე ბა; 
პრო ფე სი ული სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის გან ვი-
თა რე ბა; გა ნათ ლე ბის სის ტე მის მსოფ ლიო გა ნათ-
ლე ბის სის ტე მას თან თავ სე ბა დო ბის ხელ შეწყო ბა; 
მსოფ ლი ოს წამ ყვა ნი სა უკ ეთ ესო უნ ივ ერ სი ტე-
ტე ბის სა ქარ თვე ლო ში შე მოს ვლის მაქ სი მა ლუ რი 
წა ხა ლი სე ბა - შედარებითდეტალურადააწარმოდ
გენილიქვემოთ.

სა სა მარ თლო სის ტე მა:
სა ხელ მწი ფო წნე ხის გან/გავ ლე ნის გან თა ვი-

სუ ფა ლი სა სა მარ თლო სის ტე მა - რე ფორ მე ბი მი-
მარ თუ ლი უნ და იქ ნეს მო სა მარ თლის (მათ შო რის 
რე გი ონ ის რა ონ ის მო სა მარ თლის) არ ჩე ვი თო ბის 
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პრინ ცი პე ბის და ნერ გვი სა კენ (რაიონულ მო სა მარ-
თლეს აირ ჩევს რაიონის/რე გი ონ ის მო სახ ლე ობა). 
ას ევე შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა მო და ვე მხა რე ებ მა, 
ურ თი ერ თთან ხმო ბის შემ თხვე ვა ში თი თონ აირ-
ჩი ონ მათ თვის სა სურ ვე ლი მო სა მარ თლე (მსგავს 
შემ თხე ვა ში მო სა მარ თლე, პირ ველ ინ სტან ცი აზე, 
შე საძ ლე ბე ლია იყ ოს ნე ბის მი ერი სა ქარ თვე ლოს 
მო ქა ლა ქე რო მე ლიც არ არ ის ნა სა მარ თლე ვი). 

თავ დაც ვა, სა მარ თალ დაც ვა და სა ხელ მწი ფო 
უს აფ რთხო ება:

სა ხელ მწი ფო/პო ლი ტი კუ რი წნე ხი სა გან/გავ ლე-
ნი სა გან თა ვი სუ ფა ლი თავ დაც ვის, სა მარ თალ დაც-
ვი სა და უს აფ რთხო ებ ის სის ტე მის შექ მნა-პო ლი-
ცი ის, თავ დაც ვი სა და უშ იშ რო ებ ის ორ გა ნო ებ ის/ინ-
სტი ტუ ტე ბი სა და სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზის რე ფორ მა 
(მაქ სი მა ლუ რი დე ცენ ტრა ლი ზა ცია). არ ჩე ვი თი პო-
ლი ცი ის უფ რო სე ბი სა და პრო კუ რო რე ბის სის ტე მის 
შე მო ღე ბა (რაიონის/რე გი ონ ის პო ლი ცი ის უფ როსს 
და პრო კუ რორს ის ევე რო გორც მო სა მარ თლეს უნ-
და ირ ჩევ დეს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობა). 

თავ დაც ვის სის ტე მის NATO-ს სტან დარ ტებ თან 
მაქ სი მა ლუ რი მი ახ ლო ება. ევ რო პულ და ევ რო ატ-
ლან ტი კურ სტრუქ ტუ რებ ში ინ ტეგ რა ცი ის კენ მი-
მარ თუ ლი ქმე დე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ება. ნა ტოს წევ-
რო ბის სა მოქ მე დო გეგ მის - MAP-ის მი ღე ბი სათ ვის 
სა ჭი რო ღო ნის ძი ებ ებ ის აქ ტი ური გან ხორ ცი ელ ება.

თავდაპირველეტაპზესრულადსაკონტრაქტო
სისტემაზე,ხოლოგრძელვადიანპერსპექტივაში
თავდაცვისსისტემისე.წ.შვეიცარიულმოდელზე
გადაყვანა.

კრი ზი სე ბის მარ თვი სა და უს აფ რთხო ებ ის 
სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბა და დახ ვე წა -ეფ ექ ტი-
ანი, არ სე ბულ გე ოპ ოლ იტ იკ ურ მდგო მა რე ობ აზე 
მორ გე ბუ ლი და რო გორც გლო ბა ლუ რი ისე ლო კა-
ლუ რი საფ რთხე ებ ის მა იდ ენ ტი ფი ცი რე ბე ლი საფ-
რთხე ებ ის შე ფა სე ბის დო კუ მენ ტის შექ მნა. მი სი 
აღ სრუ ლე ბის ეფ ექ ტი ანი მე ქა ნიზ მე ბის (რო გორც 
ინ სტი ტუ ცი ური ისე ნორ მა ტი ული) და ნერ გვა. ას-
ევე, კრი ზი სე ბის მარ თვის დო კუ მენ ტის შექ მნა და 
მი სი ეფ ექ ტუ რად აღ სრუ ლე ბის ეფ ექ ტი ანი მე ქა-
ნიზ მის შე მუ შა ვე ბა.

ენ ეგო უს აფ რთხო ება:
მი წო დე ბის და მო წო დე ბის წყა რო ებ ის დი ვერ სი-

ფი კა ცია, სა კუ თა რი ენ ერ გო წარ მო ებ ის გან ვი თა-
რე ბა და ხელ შეწყო ბა, ენ ერ გე ტი კის რე გუ ლი რე ბის 
სის ტე მის სა ფუძ ვლი ანი რე ფორ მა რე გუ ლა ცი ებ ის 
შერ ბი ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლე ბის და-
ნერ გვის მი მარ თუ ლე ბით. გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გო 
რე სურ სე ბის ეფ ექ ტი ანი ათ ვი სე ბა.

სო ცი ალ ური დაც ვა:
სო ლი და რო ბის პრინ ცი პის დამ კვიდ რე ბა; სი ღა-

რი ბის ზღვარს ქვე მოთ მყო ფი პი რე ბის საკ ვე ბით და 
თავ შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფა - დახ მა რე ბის ეტ აპ-
ობ რი ვი მო ნე ტი ზე ბის კენ სვლა; სა პენ სიო სის ტე მის 
რე ფორ მა, კერ ძო სა პენ სიო და ნა ზო გე ბის სის ტე მა-
ზე აგ ებ ული, ღირ სე ულ სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო-
ფა ზე მი მარ თუ ლი რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ელ ება. 
ზე მოთ წარ მოდ გე ნი ლი რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი-
ელ ებ ის/მი მარ თუ ლე ბე ბის დახ ვე წის შე დე გად 
მკვეთ რად გა იზ რდე ბა მო სახ ლე ობ ის სო ცი ალ ურ 
ეკ ონ ომ იკ ურ მდგო მა რე ბა (ქვეყ ნის სტრა ტე გი ის/
გეგ მის არ სი ად ამი ან ებ ის ყო ფა ცხოვ რე ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბა ზეა მი მარ თუ ლი).

კულ ტუ რა, სპორ ტი და ახ ალ გაზ რდო ბა:
მნიშ ვნე ლო ვა ნია კულ ტუ რი სა და სპორ ტის 

სფე რო ში კერ ძო სექ ტო რის რო ლის გაძ ლი ერ ება 
და სის ტე მის მარ თვის ინ სტი ტუ ცი ური მო დე ლის 
დახ ვე წა; კულ ტუ რუ ლი და სპორ ტუ ლი ცხოვ რე-
ბის თა ნა ბა რი ხელ მი საწ ვდო მო ბა მთე ლი ქვეყ ნის 
მას შტა ბით; კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სფე რო ში 
თა ვი სუ ფა ლი და კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს ჩა მო-
ყა ლი ბე ბა (იქ სა დაც ეს შე საძ ლე ბე ლია).

კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სფე რო ში, კრი ტი კუ-
ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია შემ დე გი ღო ნის ძი ებ ებ ის 
გან ხორ ცი ლე ბა: კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის 
(მათ შო რის ძეგ ლე ბის) გა ნუხ რე ლი დაც ვა და რე-
აბ ილ იტ აცია; კულ ტუ რის და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა და 
ან სამ ბლე ბის მაქ სი მა ლუ რად თა ვი სუ ფალ სა ბაზ რო 
პრინ ცი პებ ზე გა დაყ ვა ნა. ქარ თუ ლი კულ ტუ რი სა და 
ტრა დი ცი ებ ის მსოფ ლიო პო პუ ლა რი ზა ცი ის ხელ-
შეწყო ბა; კულ ტუ რი სა და სპორ ტის ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რის რე აბ ილ იტ აცია; კულ ტუ რი სა და სპორ ტის 
ინ სტი ტუ ცი ური რე გუ ლი რე ბის რე ფორ მა კონ ტრო-
ლის მე ქა ნიზ მე ბის მაქ სი მა ლუ რად შემ ცი რე ბი სა და 
სა ბაზ რო პრინ ცი პე ბის დამ კვიდ რე ბის მი მარ თუ ლე-
ბით; მუ ზე უმ ებ ის გან ვი თა რე ბის/რე აბ ილ იტ აცი ის 
პროგ რა მა - სა ზო გა დო ებ ასა და მუ ზე უმ ებს შო რის 
გა უცხო ებ ის შემ ცი რე ბა, მუ ზე უმ ებ ის ქვეყ ნის სო-
ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში 
სა თა ნა დოდ ჩარ თვა (მუ ზე უმ ებ ის სა ნა ხა ობ ითი, 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა მეც ნი ერო ფუნ ქცი ის 
აღ დგე ნა, პო პუ ლა რი ზა ცია და ქვეყ ნის ყო ველ დღი-
ური ცხოვ რე ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად გა დაქ ცე ვა). 
მუ ზე უმ ში და ცუ ლი ექ სპო ნა ტე ბის დაც ვი სა და 
კონ სერ ვა ცი ის სა თა ნა დო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის/
მა ტე რი ალ ურ-ტექ ნი კუ რი ბა ზის გა მარ თვა (ექ სპო-
ნატ თა დაც ვი სა და კონ სერ ვა ცი ის თა ნა მედ რო ვე 
სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბის შექ მნა). 
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ქვეყ ნის ყვე ლა რე გი ონ ში თა ნა მედ რო ვე ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რი თა და ტექ ნი კით აღ ჭურ ვი ლი მულ ტი-
ფუნ ქცი ური სპორ ტუ ლი კომ პლექ სე ბის აშ ენ ება 
(ინ ვეს ტო რე ბის მო ზიდ ვი თა და კერ ძო კა პი ტა ლის 
უშუ ალო ჩარ თუ ლო ბით); ე.წ. ქუ ჩის სპორ ტის გან-
ვი თა რე ბა [ყვე ლა უბ ან ში, სო ფელ სა თუ მრავ ლად 
და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტე ბის ეზო ებ ში სპორ ტუ ლი მო-
ედ ნე ბის (რო გორც ფეხ ბურ თის ისე კა ლათ ბურ თის, 
ჩოგ ბურ თის, რაგ ბის, ფრენ ბურ თის და ა.შ. მოწყო ბა 
(იმ ის მი ხედ ვით რის სა შუ ალ ებ ას აც იძ ლე ვა უბ ნის 
გა რე მო), სა ვარ ჯი შო კუთხე ებ ისა თუ შე სა ბა მი სი 
სპორ ტუ ლი თა მა შო ბე ბის მა გი დე ბის მოწყო ბა].

მო მა ვა ლი თა ობ ებ ის/ახ ალ გაზ რდო ბის ვა უჩ-
ერ იზ აცია სხვა დას ხვა სპორ ტუ ლი სა ხე ობ ებ ში 
ვარ ჯი ში სა თუ კულ ტუ რის წრე ებ ში სწავ ლის მი მარ-
თუ ლე ბით - უნ და მოხ დეს სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე-
მოთ მყო ფი ბავ შვე ბის ერ თი სა ხე ობ ის სპორ ტი სა 
თუ კულ ტუ რუ ლი წრის 100% - მდე ვა უჩ ერ იზ აცია 
(სპორ ტზე ან რა იმე წრე ზე სი არ ულ ის სურ ვი ლის 
შემ თხვე ვა ში). ას ევე, პერ სპექ ტი ული ახ ალ გაზ რდა 
სპორ ტსმე ნი სა თუ ხე ლო ვა ნის (მაგ. შე ჯიბ რე ბებ ში 
გა მარ ჯვე ბუ ლე ბის) 100% -მდე ვა უჩ ერ იზ აცია.

მეტითვალსაჩინოებისთვისგვინდაგამოვყოთ
რამდენიმესფეროდაუფროდეტალურადწარმო
ვადგინოთსფეროს/მიმართულებისგანვითარების
ჩარჩო/ძირითადიპრიორიტეტები

გა ნათ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მა
პრობლემა:
ძი რი თა დად, იშ ვი ათი გა მო ნაკ ლი სე ბის გარ და, 

არ ას ათ ან ადო ხა რის ხის გა ნათ ლე ბის სის ტე მა; 
ბავ შვის ინ ტე რე სებ სა და უნ არ ებ ზე არ არი მორ გე-
ბუ ლი სა შუ ალო გა ნათ ლე ბა (ყე ლა სწავ ლობს ერ თი 
და იგ ივე პროგ რა მით); ცენ ტრა ლი ზე ბულ მარ თვა-
ზე/წე სებ ზე და მო კი დე ბუ ლი სის ტე მა; შე უს აბ ამო/
გა უმ არ თა ვი გა ნათ ლე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და 
გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბი

ამოცანა:
შე იქ მნას ხა რის ხი ანი ბავ შვის უნ არ ებ სა და ინ-

ტე რე სებ ზე მორ გე ბუ ლი სა შუ ალო გა ნათ ლე ბი სა და 
სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბით აღი არ ებ ული ცოდ ნა სა 
და თა ვი სუ ფალ აზ როვ ნე ბა ზე, პრო ფე სი ონ ალ ად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის კენ (სო ცი ალ ურ ად ად აპ ტი რე ბულ 
პი როვ ნე ბის შექ მნა ზე) მი მარ თუ ლი უმ აღ ლე სი გა-
ნათ ლე ბის სის ტე მა.

რეფორმა:
•	 გა უქ მდეს ატ ეს ტა ტის წარ დგე ნის ვალ დე-

ბუ ლე ბა უმ აღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში მი სა ღე ბად. 

9ვფიქრობთ,რომსკოლამდელიაღზრდისდაწესებულებებიგანათლებისსისტემისნაწილია.

აბ არ ებს ყვე ლა ვინც აკ მა ყო ფი ლებს უმ აღ ლე სი 
სას წავ ლებ ლის ცოდ ნის მოთხოვ ნას მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა იარა თუ არა სკო ლა ში

•	 გარ და არ სე ბუ ლი სა შუ ალო სკო ლე ბი სა რო-
მე ლიც სა ხელ მწი ფოს მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სტან-
დარ ტე ბის (მი ნი მა ლუ რი მოთხოვ ნე ბის) მი ხედ ვით 
ას წავ ლი ან სკო ლებ ში, დაშ ვე ბულ იქ ნას სკო ლე ბი, 
რომ ლებ საც ექ ნე ბათ სრუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა (მი ნი-
მა ლუ რი თე მა ტუ რი მოთხოვ ნე ბით, მაგ. არ უნ და 
ას წავ ლონ უხ ამ სო ბა და ა.შ.) სწავ ლე ბის მი მარ თუ-
ლე ბით. მშო ბელ მა გა დაწყვი ტოს სად ას წავ ლის 
თა ვის ბავ შვს (ეს დრო თა გან მავ ლო ბა ში გა მო იწ-
ვევს სა ხელ მწი ფო სტან დარ ტებ ზე მორ გე ბუ ლი 
სკო ლე ბის ჩა ნაც ვლე ბას თა ვი სუ ფალ სწავ ლე ბა ზე 
მორ გე ბუ ლი სკო ლე ბით და გაჩ ნდე ბა მრა ვა ლი 
ალ ტერ ნა ტი ვა ბავ შვის თვის და არა ერ თი. კონ კრე-
ტუ ლი, ნა ხევ რად სა თუო სტან დარ ტულ გეგ მა ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი სკო ლა)

•	 სკო ლის ვა უჩ ერი არა მარ ტო სა ჯა რო სკო-
ლა ში არ ამ ედ კერ ძო სკო ლა შიც უნ და მიყ ვე ბო დეს 
ბავ შვს. ეს აღ კვე თავს სა ჯა რო სკო ლე ბის ხე ლოვ-
ნუ რად პრი ვი ლე გი რე ბულ სი ტუ აცი აში ჩა ყე ნე ბის 
პრაქ ტი კას და უბ იძ გებს სა ჯა რო სკო ლებს გახ დნენ 
უფ რო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ები

•	 უმ აღ ლეს გა ნათ ლე ბა ში ჩე მი აზ რით სა ერ-
თოდ არ არ ის სა ჭი რო ერ თი ანი მი სა ღე ბი გა მოც-
დე ბი. ყვე ლა უნ ივ ერ სი ტეტ მა გა დაწყვი ტოს რა 
კრი ტე რი უმ ებ ის სა ფუძ ველ ზე მი იღ ებს ბავ შვს. 
უნ ივ ერ სი ტე ტის ეფ ექ ტი ან ობა მა ინც მი სი გა მოშ ვე-
ბუ ლე ბის და საქ მე ბის მაჩ ვე ნებ ლით გა ნი საზღვრე ბა 
და შე სა ბა მი სად ყვე ლა შე ეც დე ბა უფ რო კვა ლი ფი-
ცი ურ უნ ივ ერ სი ტეტ ში მი მარ თოს ბავ შვი

•	 უნ და დარ ჩეს მხო ლოდ ერ თი სა ხელ მწი ფო 
უმ აღ ლე სი უნ ივ ერ სი ტე ტი სხვა უნ და გან კერ ძოვ-
დეს და უნ და მი ეც ეს სა შუ ალ ება თვი თონ შე ად გი-
ნონ სწავ ლის გეგ მა სა ხელ მწი ფო არ უნ და ჩა ერი ოს.

•	 მაქ სი მა ლუ რად უნ და შემ ცირ დეს უმ აღ ლე სი 
სას წავ ლებ ლე ბის და ფი ნან სე ბა სა ხელ მწი ფოს მი-
ერ. ეს შე ამ ცი რებს სა ხელ მწი ფო ზე და მო კი დე ბუ ლი 
სას წავ ლებ ლე ბის და აკ ად ემი ური წრის რა ოდ ენ ობ-
ას რაც უფ რო ობი ექ ტურს და მეც ნი ერ ება-ორი ენ-
ტი რე ბულს გახ დის ამ სის ტე მას. უფ რო კრი ტი კულს 
სა ხელ მწი ფო სად მი (სულ მცი რე ლოიალური არ 
იქ ნე ბა სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლის მი მართ)

•	 სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბე ბი 
(ბა ღე ბი)9 უნ და გა და ვი დეს ვა უჩ ერ ულ სის ტე მა ზე 
და სა ხელ წმი ფო ბა ღე ბი უნ და გა უქ მდეს ეტ აპ ობ-
რი ვად. ბაღ ში უფ ას ოდ ბავ შვის ტა რე ბის მე ქა ნიზ-
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მი უნ და მო იშ ალ ოს. ბავ შვზე გა მო იყ ოფა ვა უჩ ერი, 
რო მე ლიც სა შუ ალ ებ ას მის ცემს მშო ბელს, რო მელ 
სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბა შიც უნ და იქ წა იყ ვა-
ნოს ბავ შვი. ვა უჩ ერი იქ ნე ბა მიბ მუ ლი სი ღა რი ბის 
ზღვრთან. შე სა ბა მი სად, სი ღა რი ბის ზღვრის კრი-
ტე რი უმ ები უნ და გა და იხ ედ ოს (კრი ტე რი უმი უნ-
და გა იზ არ დოს). ანუ გა მო ყო ფი ლი ას იგ ნე ბე ბის 
ფარ გლებ ში ჯერ ვა ფი ნან სებთ სი ღა რი ბის ზღვარს 
ქვე მოთ მყოფ პი რებს უფ რო მე ტით და მე რე თუ 
გვაქ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სახ სრე ბი, და ფი ნან სე ბა 
გა და ნა წილ დე ბა სხვა სო ცი ალ ურ ფე ნებ ზე.

•	 ყოვ ლად გა უმ არ თლე ბე ლია ბა ღე ბის ას ოცი-
აცი ის და ბა ღე ბის მარ თვის ერ თი ანი სის ტე მის არ-
სე ბო ბა. უნ და დად გინ დეს მი ნი მა ლუ რი სტან დარ ტი 
რო გორ უნ და იყ ოს მოწყო ბი ლი სკო ლამ დე ლი აღ-
ზრდის და წე სე ბუ ლე ბა. მი ნი მა ლუ რი სტან დარ ტის 
ზე მოთ ბა ღებს უნ და მი ეც ეს სრუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა. 
მშო ბელ მა (მშო ბელ თა საბ ჭომ) და ბა ღის ად მი ნის-
ტრა ცი ამ უნ და გან საზღვროს რა და რო გორ ჭირ-
დე ბა აღ საზ რდელს.

•	 და იწყოს მუ შა ობა, რომ მსოფ ლი ოს წამ ყვან მა 
უნ ივ ერ სი ტე ტებ მა გახ სნან ფი ლი ალ ებ ის სა ქარ-
თვე ლო ში. ამ ის ათ ვის შე იქ მნას შე სა ბა მი სი გა რე მო 
და გან ხორ ცი ელ დეს შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ებ ები. 

•	 პრო ფე სი ული სას წავ ლებ ლე ბის სი ტე მის 
დახ ვე წა და სწავ ლე ბის ხა რის ხის ამ აღ ლე ბის კენ 
მი მარ თუ ლი რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ელ ება.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ლე ბა, 
ჩვე ნი აზ რით გა მო იწ ვევს, ეტ აპ ობ რი ვად, გა ნათ-
ლე ბის სის ტე მის ეფ ექ ტი ან ფორ მა ზე გა დას ვლას.

სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სის ტე მის რე ფორ მა
პრობლემა:
მოშ ლი ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და მი წის და მუ-

შა ვე ბის თვის სა ჭი რო ინ ვენ ტა რის/თა ნა მედ რო ვე 
ტექ ნო ლო გი ის სიმ წი რე; თა ნა მედ რო ვე ობ ას თან 
არა ად ეკ ვა ტუ რი/შე უთ ავ სე ბე ლი სის ტე მა, რო-
გორც ტექ ნო ლო გი ურ ად ას ევე ცოდ ნით; მოყ ვა ნი-
ლი პრო დუქ ტის სიმ წი რე სე ზო ნუ რო ბა და გა სა ღე-
ბის ბაზ რე ბის სიმ ცი რე; 5 ჰექ ტრამ დე (ჰექ ტრე ბად) 
და ნა წი ლე ბუ ლი მი წე ბი; მი წე ბის დი დი ნა წი ლის 
80-%-მდე სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბო ბა; 
მი წე ბის დი დი ნა წი ლის და უმ უშ ავ ებ ლო ბა. გა და-
მა მუ შა ვე ბე ლი წარ მო ებ ის და ბალ ეფ ექ ტი ან ობა/
არ არ სე ბო ბა და ა.შ.

ამოცანა:
შე იქ მნას თა ნა მედ რო ვე წარ მა ტე ბუ ლი სტან-

დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სის-

ტე მა, რო მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა არა სუბ სი-
დი ებ ზე არ ამ ედ ყო ჩაღ მე წარ მე ზე/გლეხ ზე.

რეფორმა:
უნ და ვი ცო დეთ, რომ, თუ გვინ და სოფ ლის მე-

ურ ნე ობ ის სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა, მა შინ გან ვი თა-
რე ბას თან ერ თად, სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სექ ტორ ში 
და საქ მე ბულ თა რიცხვი შემ ცირ დე ბა. შე სა ბა მი სად 
ამ რე ფორ მას უნ და მოყ ვეს სხვა რე ფორ მე ბიც, იმ ის-
ათ ვის, რომ გა მო თა ვი სუფ ლე ბულ მა ხალ ხმა ნა ხოს 
სხვა სამ სა ხუ რი.

•	 სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წე-
ბის პრი ვა ტი ზე ბა(მათშორისსაჩუქრადგადაცემა
მათთვის,ვინცუკვეამუშავებსარაქვსმიწისშე
ძენისსაშუალება) - მი წის სა ვარ გუ ლი, რო მელ საც 
არ ექ ნე ბა ქო ნე ბის/კერ ძო სა კუთ რე ბის სა ხე, ვერ 
ჩა დებ ბაკ ში, ვერ გა ყი დი ან ვერ მო იხ მარ რო გორც 
სა კუთ რე ბას, ვე რას დროს ვერ გახ დე ბა წარ მო ებ ის 
ჯაჭ ვის ეფ ექ ტი ანი ნა წი ლი. მი წის პრი ვა ტი ზე ბა 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში გა მო იწ ვევს მი წის ფონ დის 
„ყო ჩაღ“ ფერ მე რე ბის ხელ ში მოხ ვედ რას. არ იქ ნე ბა 
სა ჭი რო ხე ლოვ ნუ რად შექ მნი ლი/შე კო წი წე ბუ ლი 
ფერ მე რუ ლი გა ერ თი ან ებ ებ ის შექ მნა სწავ ლე ბი-
სა და გა დამ ზა დე ბის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის 
შექ მნა და ფერ მე რე ბის გა დამ ზა დე ბა - მი წას და-
ეპ ატ რო ნე ბა ის ვინც იც ის, რა, რა ტომ, რის თვის 
აწ არ მო ოს და რო გორ მო ახ დი ნოს შექ მნი ლი პრო-
დუქ ტის რე ალ იზ აცია. მსგავს ფერ მე რებს წარ მო-
ებ ის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად შე მო აქ ვს შე სა ბა-
მი სი (თა ნა მედ რო ვე წარ მა ტე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის 
შე სა ბა მი სი) ცოდ ნა მათ თან და საქ მე ბულ/საქ მი ან 
კავ შირ ში მყოფ მო სახ ლე ობ აში, რო ლე ბიც იძ ენ ენ 
თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მის უნ არ ჩვე-
ვებს და ხდე ბი ან კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ები ბა ზარ ზე.

•	 გა და მა მუ შა ვე ბე ლი წარ მო ებ ის გან ვი თა რე-
ბა - მაგ. 1. უნ და ავ იღ ოთ გარ კვე ულ გე ოგ რა ფი ულ 
მდე ბა რე ობ ები/წერ ტი ლე ბი ქვეყ ნის მას შტა ბით. 
2. და ვიწყოთ ინ ვეს ტო რე ბის მო ძი ება. ინ ვეს ტორს 
გა დავ ცეთ სარ გებ ლო ბა ში სა ხელ მწი ფო სა კუთ-
რე ბა ში არ სე ბუ ლი მი წის ნა წი ლი (მა გა ლი თად 200 
ჰექ ტა რი 5 წლის ვა დით) იმ პი რო ბით, რომ ის ამ 
პე რი ოდ ში ააშ ენ ებს თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე-
ბის შე სა ბა მის სოფ ლის მე ურე ობ ის პრო დუქ ტე-
ბის გა და მა მუ შა ვე ბელ სა წარ მოს. 3. სა ხელ მწი ფო 
იღ ებს ვალ დე ბუ ლე ბას სა წარ მომ დე მი იყ ვა ნოს 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რა - დე ნი, გა ზი, წყა ლი, გზა. 4. თუ 
ინ ვეს ტო რი პირ ნათ ლად შე ას რუ ლებს ნა კისრ ვალ-
დე ბუ ლე ბას (ააშ ენ ებს თა ნა მედ რო ვე სა წარ მოს), 
მის თვის სარ გებ ლო ბა ში გა და ცე მულ მი წას აჩ უქ-
ებს სა ხელ მწი ფო ან მი ყი დის ძა ლი ან იაფ ად (მაგ. 
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•	 აუც ილ ებ ელია სა ხელ წმი ფოს აქ ტი ური მუ შა-
ობა ინ ვეს ტო რე ბის მო ძი ებ ის ათ ვის და გა სა ღე ბის 
ბაზ რე ბის დი ვერ სი ფი ცი რე ბი სათ ვის.

•	 სა საწყო ბო და სა მა ცივ რე ხი ლის შემ ნახ ვე ლი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რე ბის შექ მნი სათ ვის სტი მუ ლე ბის 
შექ მნა და ინ ვეს ტო რე ბის მო ძი ება.

•	 სა სოფ ლო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა მარ თვა - 
მათ შო რის, სა მე ლი ორ აციო სის ტე მის მო წეს რი გე-
ბა, კერ ძო სექ ტო რის მაქ სი მა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბით

•	 სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო სის ტე მის მაქ სი მა ლუ-
რი დე რე გუ ლი რე ბა.

ჯან დაც ვის სის ტე მის რე ფორ მა10  
პრობლემა
•	 ჯან დაც ვის ფი ზი კუ რად ხელ მი საწ ვდო მო ბა 

შეზღუ დუ ლია - ქვე ყა ნა ში ჯან დაც ვის ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რის „თავ კომ ბა ლე ბია“; მაგ. ქუ თა ისი, 
თბი ლი სი, ბა თუ მი.

•	 შე სა ბა მი სი, კარ გად გა მარ თუ ლი ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რის მქო ნე სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
სიმ წი რე (რე ალ ურ ად არ გვაქ ვს სა ავ ად მყო ფო, შე-
სა ბა მი სი აღ ჭურ ვი ლო ბა)

•	 ფაქ ტი ურ ად არ არ სე ბობს/გა უმ არ თა ვია პირ-
ვე ლა დი ჯან დაც ვა - ოჯ ახ ის ექ იმ ის ინ სტი ტუ ტი 
გა უმ არ თა ვია (გან სა კუთ რე ბით სოფ ლად არ არ სე-
ბობს სოფ ლებ ში ოჯ ახ ის ექ იმ ები)

•	 და იგ ნოს ტი კის პრობ ლე მა
•	 ძვი რადღი რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბა
•	 უმ რავ ლეს შემ თხვე ვა ში, სა მე დი ცი ნო პერ სო-

ნალს არ გა აჩ ნია თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის შე-
სა ბა მი სი გა ნათ ლე ბა (და ბა ლი გა ნათ ლე ბის დო ნე).

ამოცანა
შე იქ მნას ხელ მი საწ ვდო მი და მა ღა ლი ხა რის ხის 

ჯან დაც ვის სის ტე მა. სა ქარ თვე ლოს ნე ბის მი ერი 
წერ ტი ლი დან პა ცი ენ ტს მაქ სი მუმ ნა ხე ვარ სა ათ ში 
უნ და შე ეძ ლოს მა ღა ლი ხა რის ხის (მათ შო რის ჰოს-
პი ტა ლუ რი) მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა.

გასატარებელიღონისძიებები
•	 გა ნი საზღვროს ად გი ლე ბი და სა ჭი რო სა წო-

ლე ბის რა ოდ ენ ობა. სა დაც აშ ენ დე ბა თა ნა მედ რო ვე 
სტან დარ ტე ბის ჰოს პი ტა ლე ბი (ისე რომ პა ცი ენ ტს 
სა ქარ თვე ლოს ნე ბის მი ერ წერ ტილ ში ყოფ ნი სას 
მაქ სი მუმ ნა ხე ვარ სა ათ ში შე ეძ ლოს ყვე ლა ტი პის 
სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მი ღე ბა)

•	 მო ძი ებ ულ იქ ნას ინ ვეს ტო რე ბი, რომ ლე ბიც 
10რეფორმისგეგმისშემუშავებაშიდახმარებაგაგვიწიაანდრობარკალაიამ,რომელსაცმედიცინისსფეროში

მუშაობისმრავალწლიანიგამოცდილებააქვს.2005წლიდანიგიროგორცსაქართველოსისეუცხოურიქვეყნების
სხვადასხვაკლინიკებშიეწევა/ეწეოდასამედიცინოსაქმიანობას.ბოლოექვსიწელიაიგიმალტისრესპუბლიკაში
დავინჩისჰოსპიტალისექიმია.

ამ წერ ტი ლებ ში ააშ ენ ებ ენ თა ნა მედ რო ვე ჰოს პი-
ტა ლებს. ინ ტე რე სი იქ ნე ბა ერ თის მხრივ მის მი ერ 
აშ ენ ებ ული ჰოს პი ტა ლი და მე ორ ეს მხრივ, ვალ-
დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის შემ თხვე ვა ში, მის თვის 
უს ას ყიდ ლოდ გა და ცე მუ ლი სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ-
ლე ბა, რო მე ლიც მდე ბა რობს ე.წ. „თავ კომ ბა ლებ ში“ 
უს ას ყიდ ლოდ გა და ცე მულ ქო ნე ბას/სა მე დი ცი ნო 
და წე სე ბუ ლე ბას ინ ვეს ტო რი გა მო იყ ენ ებს თა ვი სი 
სურ ვი ლი სა მებრ (უნ და შე უნ არ ჩუ ნებს პრო ფილს, 
უნ და არა) - ეს შე საძ ლე ბელს გახ დის სა ხელ მწი ფო 
სახ სრე ბის და ხარ ჯვის გა რე შე (გან საზღვრულ 
არე ალ ში/წერ ტი ლებ ში) აშ ენ დეს მსოფ ლიო დო ნის 
სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა ბი უჯ ეტო სახ სრე-
ბის ხარ ჯვის/ფლან გვის გა რე შე.

•	 შე იქ მნას/და იხ ვე წოს უბ ნის/ოჯ ახ ის ექ იმ ის 
ინ სტი ტუ ტი. შე სა ბა მი სად, ყვე ლა სო ფელ ში (ან 
შე საძ ლე ბე ლი რამ დე ნი მე სო ფელს ერ თი ემ სა ხუ-
რე ბო დეს) იქ ნე ბა ოჯ ახ ის ექ იმი ყვე ლა პირ ვე ლა დი 
დახ მა რე ბის თვის სა ჭი რო ინ ვენ ტა რით აღ ჭურ ვი ლი. 
ლი ცენ ზი რე ბულ ოჯ ახ ის ექ იმს შე ეძ ლე ბა ბი ნა ზე 
სტუმ რო ბაც; გა მარ ტივ დე ბა და მე ტად ხელ მი საწ-
ვდო მი გახ დე ბა და ნიშ ნუ ლე ბის გა მო წე რა (რა თა 
თა ვი დან იქ ნეს აც ილ ებ ული გარ თუ ლე ბუ ლი პრო-
ცე სის გა მო წამ ლე ბის ექ იმ ის და ნიშ ნუ ლე ბის გა რე-
შე შე ძე ნის შემ თხვე ვე ბი) 

•	 შე იქ მნას ერ თი ანი „ონ ლა ინ“ ბა ზა, რო მე ლიც 
სა შუ ალ ებ ას მოგ ვცემს სა ავ ად მყო ფო, სას წრა ფო 
და პა ცი ენ ტი ჩარ თუ ლი იქ ნან ერ თი ან „ონ ლა ინ“ 
სის ტე მა ში. ეს შე საძ ლე ბელს გახ დის გან ხორ ცი ელ-
დეს პა ცი ენ ტის სა ვად მყო ფო ში გა დაყ ვა ნამ დე (არა 
მარ ტო გა დაყ ვა ნამ დე, ჩვე ულ ებ რივ სი ტუ აცი აშ იც) 
სი ტუ აცი ის „ონ ლა ინ“ კონ ტრო ლი კვა ლი ფი ცი ური 
ექ იმ ის მი ერ.

•	 შე იქ მნას ერ თი ანი ელ ექ ტრო ნუ ლი ბა ზა, სა-
დაც და რე გის ტრი რე ბუ ლი იქ ნე ბა ყვე ლა ექ იმი და 
ყვე ლა დი აგ ნო ზი, გა მო წე რი ლი და ნიშ ნუ ლე ბა თუ 
ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა გან თავ სდე ბა ერ თი ან ელ ექ-
ტრო ნულ სის ტე მა ში [ექ იმ თა აღ რიცხვა (რე ეს ტრი) 
ეგ რეთ წო დე ბუ ლი რე გის ტრა ცია. ყვე ლა ექ იმს 
ექ ნე ბა თა ვი სი უნ ივ ერ სა ლუ რი ნო მე რი (რი გი თი 
ექ იმი, სპე ცი ალ ის ტი თუ ა.შ.) რი თაც მოხ დე ბა ექ იმ-
ის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა]. ეს მაქ სი მა ლუ რად გა მო ირ-
იცხავს და ვებს - სწო რად და ნიშ ნა თუ არ ას წო რად 
ექ იმ მა ესა თუ ის მკურ ნა ლო ბა, მი ნი მუ მა დე და ვა 
წამ ლე ბის ექ იმ ებ ის სა შუ ალ ებ ით გა სა ღე ბის შემ-
თხვე ვე ბი და ა.შ. 
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•	 ყვე ლა ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი ღო ნის ძი ება გა-
მოწ ვევს სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გაძ ვი რე ბას. 
მა ღა ლი ხა რის ხის მომ სა ხუ რე ბა ის ედ აც ძვი რია. 
ამ ის კომ პენ სა ცი ის თვის შე მო ღე ბუ ლი უნ და იქ ნას 
სა ვალ დე ბუ ლო-სა ყო ველ თაო დაზღვე ვა. ყვე ლა 
პი რი ვალ დე ბუ ლი იქ ნე ბა თა ვი სი სახ სრე ბით და-
ეზღვი ოს. სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ ად ამი ან ებ-
ის (ად ამი ან ებ ის ვი საც შე მო სავ ლე ბი არ გა აჩ ნია) 
დაზღვე ვის თან ხას გა და იხ დის სა ხელ მწი ფო.

•	 მოხ დეს წამ ლის შე მო ტა ნის/იმ პორ ტის პი რო-
ბე ბის მაქ სი მა ლუ რი დე რე გუ ლი რე ბა - თუ წა მა ლი 
უკ ვე იყ იდ ება გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნის ბა ზარ ზე, 
შე საძ ლე ბე ლი უნ და იყ ოს მი სი ზედ მე ტი ბი ურ ოკ-
რა ტი ული ბა რი ერ ებ ის/პრო ცე დუ რე ბის გავ ლის 
გა რე შე იმ პორ ტი - ად გილ წარ მო შო ბი სა თუ ამა 
თუ იმ ქვე ყა ნა ში წამ ლის მე დი კა მენ ტე ბის ბა ზარ-
ზე არ სე ბო ბის დამ დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტის 
სა ფუძ ველ ზე.

•	 შე საძ ლე ბე ლია დარ ჩეს რამ დე ნი მე მა გა ლი-
თად ორი ან სა მი სა ხელ მწი ფო ჰოს პი ტა ლი რო მე-
ლიც ჩვე ულ ებ რი ვად იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი (როგ როც 
კერ ძო) პრო ცეს ში და სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში 

(კრი ზი სულ სი ტუ აცი ებ ში) მო ემ სა ხუ რე ბა ად ამი-
ან ებს უფ ას ოდ (სა ხელ წმი ფოს ხარ ჯზე).

დას კვნა
ამ რი გად, წარ მოდ გე ნი ლი ნაშ რო მით შე ვე ცა-

დეთ დაგ ვე ნა ხე ბი ნა/გვეჩ ვე ნე ბი ნა ქვეყ ნის გან ვი-
თა რე ბის ძი რი თა დი შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რი/
ფაქ ტო რე ბი. ას ევე, წარ მოგ ვედ გი ნა პროგ რა მა, 
გეგ მა, ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რო მე ლიც, ჩვე ნი 
აზ რით, მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უწყობს ხელს ქვეყ ნის 
გან ვი თა რე ბის სწო რი მი მარ თუ ლე ბით სვლას და 
კრი ზე ბის დაძ ლე ვას. შე ვე ცა დეთ გან გვე საზღვრა 
ძი რი თა დი მი ზა ნი, რომ ლის კე ნაც უნ და იქ ნეს მი-
მარ თუ ლი ძა ლის ხმე ვა, რა თა მოხ დეს გან ვი თა რე ბის 
ტემ პის ზრდა და რე ალ ურ შე დე გე ბამ დე გას ვლა.

და სას რულს გვინ და ვთქვათ, რომ ჩვენ არ ვფიქ-
რობთ, რომ უნ ივ ერ სა ლუ რი ფორ მუ ლა/გან ვი თა რე-
ბის ხედ ვა წარ მო ვად გი ნეთ. უბ რა ლოდ გად მო ვე-
ცით ის ორი ენ ტი რე ბი, რე ფორ მე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი, 
ამ ოც ან ები რო მელ თა შეს რუ ლე ბა/გან ხორ ცი ელ-
ება, ვფიქ რობთ, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქვეყ ნის სა-
მო მავ ლო გან ვი თა რე ბი სა და სწო რი სვლი სათ ვის.
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ABSTRACT
Problems in the life insurance market must be taken into account by insurance companies, however, the public 

must also be aware of the benefits that life insurance can bring to them. By using this insurance, people are able 
to take care of their family financial stability in the event of an unforeseen event.

The aim of the paper is to promote the development of the life insurance market, improve the insurance 
culture and system, as well as increase public confidence in life insurance, conduct a study of the life insurance 
market and study the state of its development in Georgia.

 Systematic and logical generalization, analysis and synthesis methods of research were used to address this 
issue.

Conclusion.  Among the factors hindering the development of the insurance market, we can single out: Lack 
of information; Mentality; Economic situation of the population. At the same time it is necessary to develop the 
investment market, which will give incentives to people to invest in life insurance. In the field of pension and 
life insurance to develop and introduce new products that will be maximally adapted to different segments of 
the population. It is very important to popularize life insurance. Improve the control mechanism and control the 
objectivity and fairness of the contracts concluded in the life insurance service, monitor the extent to which the 
parties to the contract fulfill their obligations.

 It is necessary for insurance companies to adapt their products to different social strata as much as possible 
and to take into account their capabilities. To develop individual approaches to each customer.

Raise public awareness, raise their qualifications and introduce innovative approaches.
Keywords: life insurance, pension insurance, term, perpetual and mixed life insurance.
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ანო ტა ცია
სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი აუცი ლებ ლად უნ და გა ით ვა ლის წი ნონ სა-

დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებ მა, თუმ ცა, სა ზო გა დო ე ბა მაც უნ და გა აც ნო ბი ე როს ის სარ გე ბე ლი, რაც სი ცოცხ ლის 
დაზღ ვე ვამ შე იძ ლე ბა მო უ ტა ნოს მათ. აღ ნიშ ნუ ლი დაზღ ვე ვის გა მო ყე ნე ბით, ადა მი ა ნებს სა შუ ა ლე ბა აქვთ 
იზ რუ ნონ მა თი ოჯა ხის ფი ნან სურ სტა ბი ლუ რო ბა ზე გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი მოვ ლე ნის მოხ დე ნის შემ თხ ვე ვა ში.

აღ ნიშ ნუ ლი თე მის მი ზა ნია ხე ლი შე უწყოს სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის ბაზ რის გან ვი თა რე ბას, გა უმ ჯო ბეს-
დეს სა დაზღ ვე ვო კულ ტუ რა და სის ტე მა, ასე ვე გა ი ზარ დოს მო სახ ლე ო ბის ნდო ბა სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის 
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მი მართ, გან ხორ ცი ელ დეს სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის ბაზ რის კვლე ვა და მი სი გან ვი თა რე ბის მდგო მა რე ო ბის 
შეს წავ ლა სა ქარ თ ვე ლო ში. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის და მუ შა ვე ბი სას გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა კვლე ვის სის ტე მუ რი 
და ლო გი კუ რი გან ზო გა დე ბის, ანა ლი ზი სა და სინ თე ზის მე თო დე ბი.

დას კ ვ ნა. სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის ბაზ რის გან ვი თა რე ბის ხელ შემ შ ლელ ფაქ ტო რე ბი დან, შე იძ ლე ბა გა-
მოვ ყოთ: ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა; მენ ტა ლი ტე ტი; მო სახ ლე ო ბის ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა .ა მას თა ნა ვე 
აუცი ლე ბე ლია გან ვი თარ დეს სა ინ ვეს ტი ციო ბა ზა რი, რაც სტი მულს მის ცემს ადა მი ა ნებს გა ნა ხორ ცი ე ლონ 
ინ ვეს ტი ცი ე ბი სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის მი მარ თუ ლე ბით. სა პენ სიო და სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის სფე რო ში 
შე მუ შავ დეს და და ი ნერ გოს ახა ლი პრო დუქ ტე ბი, რომ ლე ბიც მაქ სი მა ლუ რად იქ ნე ბა მორ გე ბუ ლი მო სახ-
ლე ო ბის სხვა დას ხ ვა ფე ნა ზე. მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის პო პუ ლა რი ზა ცი ა. გა უმ ჯო-
ბეს დეს კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მი და გა კონ ტ როლ დეს სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის მომ სა ხუ რე ბა ში და დე ბუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ობი ექ ტუ რო ბა და სა მარ თ ლი ა ნო ბა, მოხ დეს მო ნი ტო რინ გი თუ რამ დე ნად ას რუ ლე ბენ 
ხელ შეკ რუ ლე ბის მო ნა წი ლე მხა რე ე ბი მათ ზე და კის რე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებს.

სა ჭი როა სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებ მა სა კუ თა რი პრო დუქ ტე ბი მაქ სი მა ლუ რად მო არ გონ სხვა დას ხ ვა 
სო ცი ა ლურ ფე ნას და გა ით ვა ლის წი ნონ მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი. თი თო ე უ ლი მომ ხ მა რებ ლის მი მართ შე ი-
მუ შა ონ ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მიდ გო მე ბი, კერ ძოდ: გა ა უმ ჯო ბე სონ მომ სა ხუ რე ო ბის ხა რის ხი, ინ ფორ მა ცი ის 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, ამაღ ლ დეს მა თი კვა ლი ფი კა ცი ის დო ნე და და ნერ გონ ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მე ბი.

საკვანძოსიტყვები: სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვა, სა პენ სიო დაზღ ვე ვა, ვა დი ა ნი, უვა დო და შე რე უ ლი სი-
ცოცხ ლის დაზღ ვე ვა.

შე სა ვა ლი
სი ცოცხლის დაზღვე ვას შე უძ ლია მნიშ ვნე ლო-

ვა ნირო ლი ით ამ აშ ოს ად ამი ან ებ ის კე თილ დღე ობ-
ის შე ნარ ჩუ ნე ბა ში და უზ რუნ ველ ყოს მა თი დაც ვა 
გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი რის კე ბი სა გან. სი ცოცხლის 
დაზღვე ვით ად ამი ან ებს სა შუ ალ ება ეძ ლე ვათ თა-
ვი და იზღვი ონ გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი შემ თხვე ვის 
შე დე გად სა კუ თა რი ან მა თი ახ ლობ ლის გარ დაც ვა-
ლე ბის შემ თხვე ვა ში შე მო სავ ლე ბის მო ულ ოდ ნე ლი 
და კარ გვი სა გან. მა გა ლი თად, კომ პა ნი ის წამ ყვა ნი 
თა ნამ შრომ ლის, ან ოჯ ახ ის მარ ჩე ნა ლის გარ დაც-
ვა ლე ბის შემ თხვე ვა ში, სი ცოცხლის დაზღვე ვის 
არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, შე საძ ლე ბე ლია გარ კვე ული 
ან აზღა ურ ებ ის მი ღე ბა, რა საც შე უძ ლია მდგო მა რე-
ობ ის ნა წი ლობ რივ შემ სუ ბუ ქე ბა.

მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია,მო სახ ლე ობ ამ კარ-
გად გა ან ალ იზ ოს ის სარ გე ბე ლი, რაც სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის არ სე ბო ბამ შე იძ ლე ბა მო უტ ან ოს. ამ ას-
თა ნა ვე სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ მა უნ და იზ რუ ნონ 
ად ამი ან ებ ის ათ ვის ხა რის ხი ანი მომ სა ხუ რე ბის შე-
თა ვა ზე ბა ზე.

ძი რი თა დი ნა წი ლი. 
პი რა დი დაზღვე ვის ერთ-ერ თი გა მორ ჩე ული 

სა ხეა სი ცოცხლის დაზღვე ვა. სი ცოცხლის დაზღვე-
ვის დროს სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვას დაზღვე ულ ის 
გარ დაც ვა ლე ბა ან გარ კვე ული ას აკ ის მიღ წე ვა 
წარ მო ად გენს.

სი ცოცხლის დაზღვე ვის ბაზ რის გან ვი თა რე-

ბას შე უძ ლია მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზე გავ ლე ნა იქ ონი-
ოს ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ურ წინ სვლა ზე.ქვე ყა ნა ში 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად შე იძ ლე ბა 
გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას სი ცოცხლის დაზღვე ვის პო-
ლი სე ბის შე დე გად მო ბი ლი ზე ბუ ლი და ნა ზო გე ბი. 
სი ცოცხლის დაზღვე ვის პო ლისს გა აჩ ნია გრძელ ვა-
დი ანი ხა სი ათი,მი სი გა მო ყე ნე ბის შე დე გად მი ღე ბუ-
ლი სახ სრე ბი,სა ხელ მწი ფოს მხრი დან მოხ მარ დე ბა 
კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე ბის ზრდას და სხვა დას ხვა 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი-
ელ ებ ის და ფი ნან სე ბას. სი ცოცხლის დაზღვე ვის 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება 
კა პი ტა ლის ბაზ რის გან ვი თა რე ბას, რად გან გა ნუ-
ვი თა რე ბე ლი კა პი ტა ლის ბა ზა რი სე რი ოზ ულ პრობ-
ლე მებს უქ მნის სი ცოცხლის დაზღვე ვის გრძელ ვა-
დი ანი სქე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბას.

სი ცოცხლის დაზღვე ვის არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, 
დაზღვე ულ ის გარ დაც ვა ლე ბის, ან გარ კვე ული ას აკ-
ის მიღ წე ვის შემ თხვე ვა ში, მზღვე ვე ლი სა დაზღვე ვო 
პრე მი ის სა ნაც ვლოდ ახ ორ ცი ელ ებს იმ თან ხის გა-
დახ დას, რაც სა დაზღვე ვო პო ლის შია მი თი თე ბუ ლი. 
ეს თან ხა შე იძ ლე ბა მი იღ ოს დამ ზღვევ მა ან სხვა 
პირ მა. იმ შემ თხვე ვა ში,თუ სი ცოცხლის დაზღვე ვის 
ხელ შეკ რუ ლე ბა სხვა პი რის მი მართ ხორ ცი ელ დე ბა, 
მა შინ აუც ილ ებ ელია ამ პი როვ ნე ბის ან მი სი კა ნო-
ნი ერი წარ მო მად გენ ლის წე რი ლო ბი თი დას ტუ რი 
[4. მუხ ლი 844].

სი ცოცხლის დაზღვე ვი სას, დაზღვე ული პი რის 
სი ცოცხლე წარ მო ად გენს დაზღვე ვის სა განს, ხო-
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ლო მი სი ქო ნებ რი ვი ინ ტე რე სი არ ის დაზღვე ვის 
ობი ექ ტი, რო მე ლიც უკ ავ შირ დე ბა დაზღვე ულ ის 
სი ცოცხლეს.ამ დე ნად, სი ცოცხლის დაზღვე ვის 
პო ლი სიეფ უძ ნე ბა კერ ძო პი რის სი ცოცხლეს და 
თან ხის ან აზღა ურ ება ხდე ბა ამ პი რის გარ დაც-
ვა ლე ბის შემ თხვე ვა ში. სი ცოცხლის დაზღვე ვა ში 
გავ რცე ლე ბუ ლი სა ხე ობ ებია - ვა დი ანი; უვ ადო და 
სი ცოცხლის საკ რე დი ტო დაზღვე ვა; შე მო სავ ლე ბის 
დაც ვის სქე მა.

ვა დი ანი სი ცოცხლის დაზღვე ვის პი რო ბებ-
ში, დაზღვე ვა მოქ მე დებს მხო ლოდ იმ პე რი ოდ ის 
გან მავ ლო ბა ში, რაც ხელ შეკ რუ ლე ბით არ ის გან-
საზღვრუ ლი. ქარ თუ ლი სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ები 
ვა დი ანი სი ცოცხლის დაზღვე ვი სას ან აზღა ურ ებ ენ: 
უბ ედ ური შემ თხვე ვით გა მოწ ვე ულ გარ დაც ვა ლე-
ბას და დაზღვე ულ ის გარ დაც ვა ლე ბას ბუ ნებ რი ვი 
მი ზე ზით. 

სი ცოცხლის უვ ადო დაზღვე ვის შემ თხვე ვა-
ში, სა დაზღვე ვო ან აზღა ურ ებ ის მი ღე ბა არ არ ის 
და მო კი დე ბუ ლი დაზღვე ულ ის გარ დაც ვა ლე ბის 
დრო ზე. დაზღვე ვის ეს მი მარ თუ ლე ბა ძი რი თა დად 
გან კუთ ვნი ლია იმ ად ამი ან ებ ის თვის, რო მელ თაც 
გაჩ ნი ათ შე საძ ლებ ლო ბა და სურ ვი ლი და იც ვან 
სა კუ თა რი ოჯ ახი მა თი გარ დაც ვა ლე ბით გა მოწ-
ვე ული ეკ ონ ომ იკ ური ზა რა ლი სა გან [9. მუხ ლი 3]. 
ამ სა ხის დაზღვე ვას არ გა აჩ ნია რა იმე ვა და და 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა რო დის გარ და იც ვლე ბა დაზღვე-
ული, სა დაზღვეო კომ პა ნია ვალ დე ბუ ლია სრუ-
ლად აუნ აზღა ურ ოს ოჯ ახს თან ხა. აუც ილ ებ ელია 
სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებს,რომ ლე ბიც მი მარ თა ვენ 
დაზღვე ვის ამ სა ხე ობ ას,გა აჩ ნდეთ სა ზო გა დო ებ ის 
მა ღა ლი ნდო ბა,რად გან იგი წარ მო ად გენს გრძელ ვა-
დი ან ინ ვეს ტი ცი ას. უვ ადო სი ცოცხლის დაზღვე ვა, 
სა ქარ თვე ლო ში ჯერ-ჯე რო ბით არ გვხვდე ბა.

სი ცოცხლის დაზღვე ვის კი დევ ერთ კი დევ 
ერთ სა ხეს წარ მო ად გენს სი ცოცხლის საკ რე დი ტო 
დაზღვე ვა.აღ ნიშ ნუ ლი პო ლი სი იც ავს მსეს ხებ ლის 
ოჯ ახს ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა გან, სეს ხის 
ვა დის ამ ოწ ურ ვამ დე, მი სი მო ულ ოდ ნე ლი გარ დაც-
ვა ლე ბის შემ თხვე ვა ში. სა ქარ თვე ლო ში, სი ცოცხლის 
საკ რე დი ტო დაზღვე ვის ვა და და მო კი დე ბუ ლია 
იმ ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე, რაც იდ ება დამ ზღვევ სა და 
მზღვე ველს შო რის. სი ცოცხლის დაზღვე ვის აღ-
ნიშ ნუ ლი სა ხე ობა სა ქარ თვე ლო ში ყვე ლა ზე მე ტად 
არ ის გავ რცე ლე ბუ ლი და მას თით ქმის ყვე ლა საკ-
რე დი ტო ორ გა ნი ზა ცია იყ ენ ებს.

სი ცოცხლის საკ რე დი ტო დაზღვე ვას აქ ტი ურ ად 
იყ ენ ებს „თი ბი სი ბან კი“,თა ვის მხრივ მზღვე ველს 
წარ მო ად გენს „ჯი პი აი ჰოლ დინ გი“. დაზღვე ვის 

პი რო ბე ბის მი ხედ ვით, თუ დაზღვე ული არ ის 18-დან 
55 წლამ დე ას აკ ის პი როვ ნე ბა და სეს ხის ჯა მუ რი 
სი დი დე არ ის ასი ათ ას აშშ დო ლარ ზე ნაკ ლე ბი, ან 
ტო ლი დაზღვე ვა ავ ტო მა ტუ რად ხორ ცი ელ დე ბა, 
ხო ლო თუ სეს ხე ბის ჯა მუ რი მო ცუ ლო ბა აღ ემ ატ ება 
ასი ათ ას დო ლარს, ამ შემ თხვე ვა ში ივ სე ბა დაზღვე-
ულ ის ჯან მრთე ლო ბის გა ნაცხა დი. მზღვე ვე ლის მი-
ერ სა დაზღვე ვო ან აზღა ურ ებ ის გა ცე მის სა ვალ დე-
ბუ ლო პე რი ოდი გა ნი საზღვრე ბა 6 თვის ვა დით [8].

სი ცოცხლის დაზღვე ვა ში ას ევე გვხვდე ბა შე-
რე ული დაზღვე ვაც, რო მე ლიც შემ დეგ სა ხე ებს 
მო იც ავს: გარ კვე ულ ას აკ ამ დე მიღ წე ვის დაზღვე ვა, 
გარ დაც ვა ლე ბის დაზღვე ვა, უბ ედ ური შემ თხვე ვის 
შე დე გად გა მოწ ვე ული გარ დაც ვა ლე ბის დაზღე ვა. 
სი ცოცხლის დაზღვე ვის შე რე ული პა კე ტის დროს 
დამ ზღვე ვი ახ ორ ცი ლებს სა კუ თა რი თა ვის დაზღვე-
ვას, მაგ რამ ამ ავე დროს უთ ით ებს სა დაღ ვე ვო 
შემ თხვე ვის დად გო მის შემ თხვე ვა ში ვინ მი იღ ებს 
თან ხას. რაც შე ეხ ება დაბ რუ ნე ბა დი სი ცოცხლის 
დაზღვე ვას, სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვის წარ მოქ-
მნის პი რო ბებ ში, დაზღვე ულს, ან მის კა ნო ნი ერ 
მემ კვიდ რე ებს უბ რუნ დე ბათ გაზ რდი ლი შე ნა ტა ნი 
სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ის მხრი დან. გარ დაც ვა ლე ბის 
შემ თხვე ვა ში ეს თან ხა შე ად გენს მთლი ანი შე ნა ტა-
ნე ბის 300%-ს. I ან II ჯგუ ფის ინ ვა ლი დო ბის წარ-
მო შო ბის დროს, თან ხა გა ნი საზღვრე ბა რო გორც 
სა ერ თო შე ნა ტა ნე ბის მო ცუ ლო ბის 200%, ხო ლო III 
ჯგუ ფის ინ ვა ლი დო ბის შემ თხვე ვა ში შე ნა ტა ნე ბის 
მთლი ანი ოდ ენ ობ ის 150%, მაგ რამ თუ სა დაზღვე ვო 
შემ თხვე ვას ად გი ლი ჰქონ და საწყის 6 თვე ში, მა შინ 
დამ ზღვე ვი იღ ებს სა ერ თო შე ნა ტა ნე ბის მხო ლოდ 
100%-ს.

სი ცოცხლის დაზღვე ვის ერთ-ერთ მი მარ თუ-
ლე ბას წარ მო ად გენს ას ევე შე მო სავ ლე ბის დაც ვის 
სქე მა. დაზღვე ვის ეს სა ხე ობა გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია მათ თვის ვი საც გა აჩ ნი ათ მა ღა ლი 
შე მო სავ ლე ბი და არ სე ბობს რა იმე რის კი,აღ ნიშ-
ნუ ლი შე მო სავ ლე ბის და კარ გვის, გა უთ ვა ლის წი-
ნე ბე ლი შემ თხვე ვის შე დე გად. თუ ად გი ლი ექ ნე ბა 
სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვას, დაზღვე ული იღ ებს 
გარ კვე ულ თან ხას. სი ცოცხლის დაზღვე ვის ეს მი-
მარ თუ ლე ბა სა ქარ თვე ლო ში არ გვხვდე ბა.

სი ცოცხლის დაზღვე ვის სა ხე ებ თან ერ თად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია გან ვი ხი ლოთ საპენსიოდაზღვე-
ვა,რომ ლის სა შუ ალ ებ ით აც პენ სი აზე გას ვლის 
შემ დეგ შე საძ ლე ბე ლია უზ რუნ ვე ლო ფი ლი იქ ნას 
დაზღვე ულ ის ათ ვის აუც ილ ებ ელი სახ სრე ბი, შრო-
მი სუ ნა რი ან ობ ის პე რი ოდ ში დაგ რო ვე ბუ ლი შე-
მო სავ ლე ბით. ამ დროს სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვას 
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წარ მო ად გენს არა დაზღვე ულ ის გარ დაც ვა ლე ბა, 
არ ამ ედ მი სი ცოცხლად დარ ჩე ნა პენ სი აზე გას ვლის 
მო მენ ტი სათ ვის.

კერ ძო სა პენ სიო დაზღვე ვა სა ქარ თვე ლო ში რე-
გუ ლირ დე ბა სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით „არ ას ახ ელ-
მწი ფო სა პენ სიო დაზღვე ვი სა და უზ რუნ ველ ყო ფის 
შე სა ხებ“. კერ ძო სა პენ სიო დაზღვე ვის გა მო ყე ნე ბის 
შემ თხვე ვა ში, სა ჭი როა ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე-
ბა სა პენ სიო სქე მის დამ ფუძ ნე ბელ სა და მე ან აბ რეს 
შო რის,რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც თი თოეულ მათ განს 
ენ იჭ ება გარ კვე ული ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რაც გუ ლის-
ხმობს იმ ას, რომ მე ან აბ რეს აქ ვს ვალ დე ბუ ლე ბა 
სა პენ სიო შე ნა ტა ნე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის, ხო ლო 
სა პენ სიო სქე მის დამ ფუძ ნე ბე ლი ვალ დე ბუ ლია 
უზ რუნ ველ ყოს მე ან აბ რე არ ას ახ ელ მწი ფო პენ სი ით 
[5. მუხ ლი 4]. სა პენ სიო დაზღვე ვის გან ვი თა რე ბა ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია 2019 წლის 1 იან ვრი დან, ამ ოქ მე-
დე ბუ ლი კა ნო ნი „დაგ რო ვე ბი თი პენ სი ის შე სა ხებ“, 
რომ ლის მი ხედ ვით, სა პენ სიო სქე მა ში გა წევ რი ან ება 
სა ვალ დე ბუ ლოა ყვე ლა იმ და საქ მე ბუ ლი სათ ვის, 
რო მე ლიც შე მო სავ ლებს ხელ ფა სის სა ხით იღ ებს. 
აღ ნიშ ნუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა არ ეხ ება და საქ მე ბუ-
ლებს, რო მელ თაც კა ნო ნის ამ ოქ მე დე ბამ დე შე-
უს რულ დათ 60 წე ლი (მა მა კა ცე ბის შემ თხვე ვა ში), 
ხო ლო 55 წე ლი (ქა ლე ბის შემ თხვე ვა ში). დაგ რო ვე-
ბი თი სა პენ სიო სქე მის მი ხედ ვით, დამ საქ მე ბე ლი 
ვალ დე ბუ ლია, და საქ მე ბუ ლის სა პენ სიო ან გა რიშ ზე 
და რიცხუ ლი ხელ ფა სის 2% გა და რიცხოს, 2% ირ-
იცხე ბა თა ვად და საქ მე ბუ ლის ან გა რი ში დან, ხო ლო 
2%-ს სა ხელ მწი ფო რიცხავს,თუ წლი ური შე მო სავ-
ლე ბის სი დი დე არ გა და აჭ არ ბებს 24 000 ლარს. თუ 
და საქ მე ბუ ლის წლი ური შე მო სავ ლე ბის ოდ ენ ობა 
გა დაც დე ბა 24 000 ლარს, და საქ მე ბუ ლის სა პენ სიო 
ან გა რიშ ზე სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ირ იცხე ბა მი სი 
ხელ ფა სის 1%, ხო ლო თუ და რიცხუ ლი ხელ ფა სის 
წლი ური სი დი დე, 60 000 ლარს გა დაც დე ბა, სა ხელ-
მწი ფო წყვეტს და საქ მე ბუ ლის სა პენ სიო ან გა რიშ ზე 
თან ხის ჩა რიცხვას [6]. სა პენ სიო ან გა რიშ ზე არ-
სე ბუ ლი თან ხა და ცუ ლია კა ნო ნით, წარ მო ად გენს 
ხელ შე უხ ებ ელ სა კუთ რე ბას და არ ექ ვემ დე ბა რე ბა 
ყა და ღას, ინ კა სოს, ან რო მე ლი მე აღ სრუ ლე ბის 
სხვა სა შუ ალ ებ ას. სა პენ სიო ას აკ ის მიღ წე ვამ დე, 
დაზღვე ულ ის გარ დაც ვა ლე ბის შემ თხვე ვა ში, სა პენ-
სიო ან გა რიშ ზე არ სე ბუ ლი თან ხა მემ კვიდ რე ობ ით 
გა და იც ემა.

დაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სქე მის სა შუ ალ ებ ით 
შე საძ ლე ბე ლია კა პი ტა ლის სა ინ ვეს ტი ციო ბა ზის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა და ქარ თუ ლი კა პი ტა ლის ბაზ რის 
გან ვი თა რე ბა. სა პენ სიო აქ ტი ვე ბის მო ცუ ლო ბამ, 

2021 წლის მა ის ის მდგო მა რე ობ ით შე ად გი ნა 1,420 
მი ლი არ დი ლა რი, სა იდ ან აც და რიცხუ ლი სარ გე ბე-
ლი იყო 148.8 მი ლი ონი ლა რი. სა პენ სიო აქ ტი ვე ბი 
ქარ თულ კო მერ ცი ულ ბან კებ შია გან თავ სე ბუ ლი 
და 11% წლი ური ეფ ექ ტუ რი სარ გე ბე ლი ერ იცხე-
ბა. აქ ტი ვე ბის 38% გან თავ სე ბუ ლია სარ გებ ლი ან 
მიმ დი ნა რე ან გა რი შებ ზე,ხო ლო 62% სა დე პო ზი ტო 
სერ თი ფი კა ტებ ში.სა პენ სიო აქ ტი ვე ბი ინ ვეს ტი-
რე ბუ ლია ლარ ში. ამ დრო ის ათ ვის უკ ვე 800-მდე 
ად ამი ან მა ის არ გებ ლა დაგ რო ვე ბი თი პენ სი ით. 
ყო ველ თვი ურ ად და ახ ლო ებ ით 11 000 ად ამი ანი 
უერ თდე ბა სქე მას და მა თი რა ოდ ენ ობა თან და თან 
იზ რდე ბა. კარ გად გან ვი თა რე ბუ ლი დაგ რო ვე ბი თი 
სა პენ სიო სის ტე მა ნიშ ნავს მო სახ ლე ობ ის და ზოგ ვი-
სად მი მიდ რე კი ლე ბის ზრდას, უმ უშ ევ რო ბის დო ნის 
შემ ცი რე ბას და პენ სი ონ ერ ებ ის ათ ვის ცხოვ რე ბის 
უკ ეთ ესი პი რო ბე ბის შექ მნას.

სი ცოცხლის დაზღვე ვის პო ლი სი შე იძ ლე ბა იყ-
ოს რო გორც კორ პო რა ტი ული, ას ევე სა ცა ლო და 
სა ხელ მწი ფო. სა ქარ თვე ლო ში ინ დი ვი დუ ალ ური პი-
რე ბის დაზღვე ვა ძი რი თა დად იურ იდი ული პი რე ბის 
შუ ამ ავ ლო ბით ხორ ცი ელ დე ბა, რად გან კორ პო რა-
ტი ული რის კის დო ნე შე და რე ბით უფ რო ნაკ ლე ბია, 
ვიდ რე ცალ კე ული პი როვ ნე ბე ბის დაზღვე ვას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბი.

2020 წელს სი ცოცხლის დაზღვე ვის სფე რო ში 
მო ზი დულ მა სა ერ თო სა დაზღვე ვო პრე მი ამ შე ად-
გი ნა 50,42 მი ლი ონი ლა რი, ხო ლო 2019 წელს 45,7 
მი ლი ონი ლა რი. სი ცოცხლის დაზღვე ვის მი მარ-
თუ ლე ბით შე ინ იშ ნე ბა მო ზი დუ ლი სა დაზღვე ვო 
პრე მი ის და ახ ლო ებ ით 10%-იანი ზრდა. აღ ნიშ ნულ 
პე რი ოდ ში ბაზ რის წი ლი სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის 
მი ხედ ვით შემ დეგ ნა ირ ად იყო გა ნა წი ლე ბუ ლი:

 y თი ბი სი დაზღვე ვა -5 1%;
 y ალ და გი - 28%;
 y ჯი პიაი - 8%;
 y იმ ედი L - 7%;
 y არ დი - 2%;
 y სხვა სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ები - 4% [7].

რაც შე ეხ ება სი ცოცხლის დაზღვე ვის სფე რო ში 
მო ზი დუ ლი პრე მი ის წილს მთლი ან სა დაზღვე ვო 
პრე მი აში,2020 წლის გან მავ ლო ბა ში ამ მაჩ ვე ნე-
ბელ მა 7,56% შე ად გი ნა. სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის 
ბრუ ტო მო გე ბამ, სი ცოცხლის დაზღვე ვის სფე რო ში, 
2020 წლის გან მავ ლო ბა ში შე ად გი ნა 31,66 მლნ ლა-
რი,ხო ლო ნე ტო მო გე ბა იყო 29,65 მლნ ლა რი.

ქარ თულ სა დაზღვე ვო ბა ზარ ზე იმ კომ პა ნი ებ-
ის ათ ვის, რომ ლე ბიც მომ ხმა რე ბელს სთა ვა ზო ბენ 
სი ცოცხლის დაზღვე ვის მომ სა ხუ რე ბას, მოქ მე-
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დებს მი ნი მა ლუ რი კა პი ტა ლის მოთხოვ ნა, რაც გუ-
ლის ხმობს იმ ას,რომ თუ სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ას 
სურს მომ ხმა რე ბელს შეს თა ვა ზოს სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის მომ სა ხუ რე ბა, აუც ილ ებ ელია გა აჩ ნდეს 
სა წეს დე ბო კა პი ტა ლის სა ვალ დე ბუ ლო მი ნი მა ლუ-
რი სი დი დე, რო მე ლიც შემ დეგ ნა ირ ად იც ვლე ბო და 
წლე ბის მი ხედ ვით:

 y 2 200 000 ლა რი - 2018 წლის 31 დე კემ ბრის 
ჩათ ვლით;

 y 4 200 000 ლა რი - 2019 წლის 1 იან ვრი დან;
 y 7 200 000 ლა რი -2 022 წლის 1 იან ვრი დან.

აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ევ რო კავ ში რის ქვეყ-
ნებ ში შე ად გენს 3 200 000 ევ როს. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ მი ნი მა ლუ რი კა პი ტა ლის 
მოთხოვ ნა ში ცვლი ლე ბე ბი ძა ლა ში უნ და შე სუ ლი ყო 
2021 წლის 1 იან ვრი დან, მაგ რამ მძი მე პან დე მი ური 
მდგო მა რე ობ ის გა მო ვალ დე ბუ ლე ბა ერ თი წლით 
გა და ვად და.

ერთ-ერ თი მსხვი ლი სა დაზღვე ვო კომ პა ნია, 
რო მე ლიც გა მო ირ ჩე ვა სი ცოცხლის დაზღვე ვის 
მი მარ თუ ლე ბით მო ზი დუ ლი სა დაზღვე ვო პრე მი ის 
სი დი დით, არ ის „სს სა დაზღვე ვო კომ პა ნია ალ და გი“. 
მის მი ერ გან ხორ ცი ლე ბულ სი ცოცხლის დაზღვე-
ვის მომ სა ხუ რე ბა ში ძი რი თა დი ნა წი ლი უკ ავია 
სი ცოცხლის დაზღვე ვის სა ცა ლო პა კეტს,კორ პო-
რა ტი ული პო ლი სე ბი ამ კომ პა ნი აში საკ მა ოდ მცი რე 
წილს იკ ავ ებს. სი ცოცხლის დაზღვე ვის კორ პო რა-
ტი ული პა კე ტი, ძი რი თა დად გვხვდე ბა კომ ბი ნი რე-
ბუ ლად უბ ედ ური შემ თხვე ვი სა გან დაზღვე ვას თან 
ერ თად. ქარ თულ სა დაზღვე ვო ბა ზარ ზე მომ ხმა-
რე ბელს სი ცოცხლის დაზღვე ვის სა ცა ლო და კორ-
პო რა ტი ულ მომ სა ხუ რე ბას სთა ვა ზობს ას ევე სს 
„სა დაზღვე ვო კომ პა ნია ჯი პი აი ჰოლ დინ გი“. მან 
პირ ველ მა შეს თა ვა ზა მომ ხმა რე ბელს სი ცოცხლის 
ონ ლა ინ დაზღვე ვის მომ სა ხუ რე ბა. სს „სა დაზღვე ვო 
კომ პა ნია ჯი პი აი ჰოლ დინ გი“-ის მი ერ გან ხორ ცი-
ლე ბულ სი ცოცხლის დაზღვე ვის მომ სა ხუ რე ბა ში 
ჭარ ბობს კორ პო რა ტი ული პო ლი სე ბი,რო მელ საც 
იყ ენ ებ ენ კომ პა ნი ები სა კუ თა რი თა ნამ შრომ ლე ბის 
მი მართ და გუ ლის ხმობს იმ ას,რ ომ თუ დამ ზღვე ვი 
კომ პა ნი ის თა ნამ შრო მე ლი ბუ ნებ რი ვი მი ზე ზით ან 
უბ ედ ური შემ თხვე ვის შე დე გად გარ და იც ვლე ბა, 
მი სი სა მარ თალ მემ კვიდ რე ები მი იღ ებ ენ გარ კვე-
ული ოდ ენ ობ ის სა დაზღვე ვო ან აზღა ურ ებ ას, რაც 
ხელ შეკ რუ ლე ბით იქ ნე ბა გან საზღვრუ ლი. „ჯი პიაი 
ჰოლ დინ გი“ მი მარ თავს ას ევე სი ცოცხლის დაზღვე-
ვის კერ ძო და სა ხელ მწი ფო პო ლი სებ საც.

ქარ თულ სა დაზღვე ვო ბა ზარ ზე სი ცოცხლის 
დაზღვე ვა ში მო ზი დუ ლი სა დაზღვე ვო პრე მი ის სი-

დი დი სა და გა ფორ მე ბუ ლი პო ლი სე ბის რა ოდ ენ ობ ის 
მი ხედ ვით 2020 წელს ლი დე რობ და თი ბი სი დაზღვე-
ვა, რად გან აღ ნიშ ნუ ლი კომ პა ნია ახ ორ ცი ელ ებს 
თი ბი სი ბან კის მსეს ხებ ლე ბის სეს ხზე მიბ მულ 
სი ცოცხლის საკ რე დი ტო დაზღვე ვას, რაც სა ვალ-
დე ბუ ლო ხა სი ათს ატ არ ებს.თი ბი სი დაზღვე ვა ში, 
სი ცოცხლის საკ რე დი ტო დაზღვე ვის მაქ სი მა ლუ რი 
თან ხა, შე ად გენს 500 000 აშშ დო ლარს, რაც იმ ას 
გუ ლის ხმობს,რომ მზღვე ვე ლი არ აან აზღა ურ ებს 
ამ სი დი დე ზე მეტ თან ხას, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, თუ 
რამ დე ნი იყო დარ ჩე ნი ლი მსეს ხებ ლის საკ რე დი ტო 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვის დად გო-
მის მო მენ ტი სათ ვის.

თი ბი სი დაზღვე ვამ 2019 წლი დან, პან დე მი ური 
ვი თა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მო სახ ლე ობ ას შეს-
თა ვა ზა სპე ცი ალ ური დაზღვე ვის პა კე ტი, კერ ძოდ 
- „COVID-19-ის გარ თუ ლე ბე ბი სა გან დაზღვე ვა“, 
რო მელ საც შე უძ ლია დაზღვე ულ ის ან მი სი ოჯ ახ ის 
ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, თუ 
მას აღ ნიშ ნუ ლი ვი რუ სი მძი მე ფორ მებ ში გა ნუ ვი-
თარ და. თუ პი როვ ნე ბას სურს მი იღ ოს დაზღვე ვის 
აღ ნიშ ნუ ლი პო ლი სი, მან ერ თჯე რა დად უნ და გა და-
იხ ად ოს 19 ლა რი.

დაზღვე ულს აქ ვს ვალ დე ბუ ლე ბა, რომ ხელ შეკ-
რუ ლე ბის გა ფორ მე ბამ დე ხე ლი მო აწ ერ ოს სპე ცი-
ალ ურ დო კუ მენ ტზე, რაც ად ას ტუ რებს იმ ას, რომ 
დაზღვე ვის გა ფორ მე ბის მო მენ ტი სათ ვის მას არ 
ჰქონ და „COVID19“, ან არ ელ ოდ ებ ოდა ჩა ტა რე-
ბულ ტეს ტზე პა სუხს. ამ ას თა ნა ვე აუც ილ ებ ელია, 
რომ დაზღვე ულს არ ჰქონ დეს ჯან მრთე ლო ბის 
მდგო მა რე ობ ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სე რი ოზ ული 
პრობ ლე მე ბი. დაზღვე ვით სარ გებ ლო ბა შე უძ ლი ათ 
18-დან 65 წლამ დე ას აკ ის პი რებს,რო მელ თათ ვი საც 
მოქ მე დებს 20 დღი ანი მოც დის პე რი ოდი,რაც იმ ას 
გუ ლის ხმობს, რომ თუ სა დაზღვე ვო შემ თხვე ვას ად-
გი ლი ექ ნე ბა ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბი დან ოცი 
კა ლენ და რუ ლი დღის ვა და ში,სა დაზღვე ვო ან აზღა-
ურ ება მზღვე ვე ლის მი ერ არ იქ ნე ბა გა ცე მუ ლი.

რაც შე ეხ ება სა დაზღვე ვო ან აზღა ურ ებ ას,მის 
გა ცე მა ზე მოქ მე დებს შემ დე გი პრინ ცი პი:მო სარ-
გებ ლე მი იღ ებს 10 000 ლარს,თუ ვი რუ სის გარ თუ-
ლე ბის გა მო სა ჭი რო გახ და დაზღვე ულ ის ჰოს პი ტა-
ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა, ხო ლო თუ იგი გარ და იც ვლე ბა, 
„COVID 19“-ის გა მო, მი სი ოჯ ახი მი იღ ებს სა დაზღვე-
ვო ან აზღა ურ ებ ას 50 000 ლა რის ოდ ენ ობ ით.

სა დაზღვე ვო კომ პა ნია იმ ედი L-ში ფაქ ტობ რი-
ვად თა ნაბ რად არ ის წარ მოდ გე ნი ლი სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის კერ ძო, კორ პო რა ტი ული და სა ხელ მწი-
ფო პო ლი სე ბი. იმ ედი L სთა ვა ზობს მომ ხმა რე ბელს 
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სი ცოცხლის დაზღვე ვის ვა დი ან პო ლისს თვე ში 12 
ლა რად, ამ ას თა ნა ვე დაზღვე ულს ამ პო ლი სით სარ-
გებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში სხვა და მა ტე ბი თი მომ სა-
ხუ რე ბის მი ღე ბაც შე უძ ლია. უბ ედ ური შემ თხვე ვით 
გა მოწ ვე ულ გარ დაც ვა ლე ბა ზე მზღვე ვე ლი მო სარ-
გებ ლე ზე გას ცემს 5000 ლარს.

ხშირ შემ თხვე ვა ში გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ-
ში სი ცოცხლის დაზღვე ვის სფე რო ში მო ზი დუ ლი 
სა დაზღვე ვო პრე მი ები შე ად გენს მთლი ანი სა-
დაზღვე ვო პრე მი ებ ის და ახ ლო ებ ით ნა ხე ვარს და 
მეტს, მა შინ რო დე საც აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
სა ქარ თვე ლო ში 2020 წელს შე ად გენ და მხო ლოდ 
7,56%-ს, რაც იმ ით აც არ ის გან პი რო ბე ბუ ლი, რომ 
ჩვენს ქვე ყა ნა ში მხო ლოდ სი ცოცხლის ვა დი ანი და 
საკ რე დი ტო დაზღვე ვა მოქ მე დებს. მსოფ ლი ოში სი-
ცოცხლის დაზღვე ვის მი მარ თუ ლე ბით მო ზი დუ ლი 
პრე მი ები შე ად გენ და მთლი ანი სა დაზღვე ვო პრე მი-
ებ ის თით ქმის ნა ხე ვარს.

მსოფ ლიო სა დაზღვე ვო ბა ზარ ზე სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის მი მარ თუ ლე ბით მო ზი დუ ლი სა დაზღვე-
ვო პრე მი ებ ის მი ხედ ვით ქვეყ ნე ბის ათე ული 2020 
წლის გან მავ ლო ბა ში შემ დეგ ნა ირ ად გა მო იყ ურ ებ-
ოდა (იხ. ცხრილი N1) [20]:

რო გორც ცხრი ლიN1-დან ჩანს სი ცოცხლის 
დაზღვე ვა ში მო ზი დუ ლი პრე მი ებ ის მი ხედ ვით ლი-
დე რობ და აშშ, ჩი ნე თი და იაპ ონია,ხო ლო ყვე ლა ზე 
მა ღა ლი პრო ცენ ტუ ლი წი ლი გა აჩ ნდა ტა ივ ანს, იაპ-
ონი ას და იტ ალი ას.

დღე ის ათ ვის მსოფ ლი ოში სი ცოცხლის დაზღვე-
ვას უკ ავია ყვე ლა ზე მა ღა ლი პრო ცენ ტუ ლი წი ლი 
დაზღვე ვის სხვა სა ხე ებ თან შე და რე ბით. პან დე მი-

ური მდგო მა რე ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე პო პუ ლა რუ-
ლი ხდე ბა სი ცოცხლის ონ ლა ინ დაზღვე ვა.უპ ირ ატ-
ეს ობა არ ის ის, რომ გა ნაცხა დი შე იძ ლე ბა შე ივ სოს 
ინ ტერ ნე ტით და არ გახ დეს სა ჭი რო მრა ვალ გვერ-
დი ანი ფორ მის შევ სე ბა და ად გილ ზე მის ვლა.

მსოფ ლი ოს მას შტა ბით სი ცოცხლის ონ ლა ინ 
დაზღვე ვის გა მორ ჩე ული კომ პა ნია: სა დაზღვე ვო 
კომ პა ნია Bestoy-არ ის ერთ-ერ თი გა მორ ჩე ული 
კომ პა ნია, რო მე ლიც მომ ხმა რე ბელს სთა ვა ზობს 
სი ცოცხლის ონ ლა ინ დაზღვე ვის მომ სა ხუ რე ბას. 
მომ ხმა რებ ლებს შე უძ ლი ათ გა აფ ორ მონ 10, 15, 
20, 25 ან 30 წლი ანი სა დაზღვე ვო ხელ შეკ რუ ლე ბა. 
მაქ სი მა ლუ რი სა დაზღვე ვო ან აზღა ურ ება შე ად გენს 
1,500,000 აშშ დო ლარს. მი ნი მა ლუ რი სა დაზღვე ვო 
პრე მია იწყე ბა 16 დო ლა რი დან თვე ში.

სა დაზღვე ვო კომ პა ნია Ethos-მომ ხმა რებ ლებს 
სთა ვა ზობს სი ცოცხლის დაზღვე ვის ხელ შეკ რუ-
ლე ბის გა ფორ მე ბას 10-დან 30 წლამ დე.ეს კომ პა ნია 
იყო ერთ-ერ თი პირ ვე ლი, რო მელ მაც და ნერ გა სი-
ცოცხლის ონ ლა ინ დაზღვე ვის მომ სა ხუ რე ბა და არ 
ითხოვ და პო ლი სის გა ფორ მე ბამ დე დაზღვე ულ ის 
სა მე დი ცი ნო შე მოწ მე ბას.ყო ველ გვა რი სა მე დი-
ცი ნო შე მოწ მე ბის გა რე შე ად ამი ან ებს შე უძ ლი ათ 
და აზღვი ონ სა კუ თა რი სი ცოცხლე 1,000,000 აშშ 
დო ლა რად, ხო ლო თუ ის ინი გა ივ ლი ან სა მე დი ცი ნო 
შე მოწ მე ბას,მა შინ სა დაზღვე ვო ან აზღა ურ ებ ის ღი-
რე ბუ ლე ბა შე იძ ლე ბა უფ რო გა იზ არ დოს.

სი ცოცხლის ონ ლა ინ დაზღვე ვის კომ პა ნია 
Fabric-ი 25-დან 60 წლამ დე ას აკ ის მო სახ ლე ობ ის 
დაზღვე ვას მი მარ თავს.მი ნი მა ლუ რი სა დაზღვე ვო 
პრე მია შე ად გენს თვი ურ ად 6 აშშ დო ლარს, ხო ლო 

ქვეყანა
სიცოცხლის
დაზღვევაში

მოზიდულიპრემია

არასიცოცხლის
დაზღვევაში

მოზიდულიპრემია

სიცოცხლისდაზღვევაშიმოზიდული
პრემიისპროცენტული

წილიმთლიანდაზღვევაში

1 აშშ 628,522 1,831,601 26%

2 ჩი ნე თი 329,432 287,967 53%

3 იაპ ონია 341,328 118,019 74%

4 დი დი ბრი ტა ნე თი 264,221 102,022 72%

5 საფ რან გე თი 167,588 94,694 64%

6 გერ მა ნია 101,550 142,301 42%

7 სამ ხრეთ კო რეა 94,483 80,037 54%

8 იტ ალია 124,133 43,705 74%

9 კა ნა და 53,317 79,840 40%

10 ტა ივ ანი 97,423 20,401 83%

ცხრილიN1
მსოფლიოს10წამყვანიქვეყანამოზიდულისადაზღვევოპრემიებისმიხედვით(მლნ$)



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

39#3-4(62-63), 2021, Vol. 16, Issue 3.

ISSN 1512-4649(Print)ISSN 1512-4649(Print)
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)
სა დაზღვე ვო ან აზღა ურ ება მერ ყე ობს 100 000-დან 
5 000 000 აშშ დო ლა რამ დე.

Haven Life-მომ ხმა რებ ლებს, რო მელ თა ას აკი 
არ აღ ემ ატ ება 59 წელს, სთა ვა ზობს სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის მომ სა ხუ რე ბას, სა დაც სა დაზღვე ვო 
ან აზღა ურ ება შე იძ ლე ბა იყ ოს 3 000 000 აშშ დო ლა-
რი. თუ დაზღვე ულ ის ას აკი არ ის 60-დან 64 წლის 
ჩათ ვლით, მა შინ მაქ სი მა ლუ რი ან აზღა ურ ება გა-
ნი საზღვრე ბა 1 000 000 დო ლა რით.

Ladder-არ ის სი ცოცხლის ონ ლა ინ დაზღვე ვის მი-
მარ თუ ლე ბით მო მუ შა ვე ერთ-ერ თი უახ ლე სი კომ-
პა ნია, რო მე ლიც აზღვევს 20-დან 60 წლამ დე ას აკ ის 
მო სახ ლე ობ ას. სა დაზღვე ვო ან აზღა ურ ება მერ ყე-
ობს 100 000-დან 8 000 000 აშშ დო ლა რამ დე,რაც 
წარ მო ად გენს სი ცოცხლის ონ ლა ინ დაზღვე ვის 
სფე რო ში ერთ-ერთ უმ აღ ლეს მაჩ ვე ნე ბელს [21].

იმ ის ათ ვის, რომ სი ცოცხლის დაზღვე ვის პო ლი-
სი ხელ მი საწ ვდო მი იყ ოს მო სახ ლე ობ ის უმ ეტ ესი 
ნა წი ლი სათ ვის, აუც ილ ებ ელია დამ ზღვე ვი სათ ვის 
ნაკ ლე ბად საგ რძნო ბი იყ ოს მი სი ფა სი. აღ ნიშ ნუ ლი 
მიზ ნის მი საღ წე ვად საკ მა ოდ დი დი რო ლი ეკ ის რე ბა 
სა ხელ მწი ფოს მხრი დან რე გუ ლი რე ბის გაძ ლი ერ ებ-
ას სა დაზღვე ვო სფე რო ში. სი ცოცხლის დაზღვე ვის 
ღი რე ბუ ლე ბის გან საზღვრი სას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა 
ენ იჭ ება სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებს შო რის ჯან სა ღი 
კონ კუ რენ ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფას, რაც შექ მნის 
უკ ეთ ეს მომ სა ხუ რე ბის პი რო ბებს და კი დევ უფ-
რო ხელ საყ რელს გახ დის მომ ხმა რებ ლი სათ ვის 
დაზღვე ვის ამ სა ხე ობ ის გა მო ყე ნე ბას.

დას კვნა
სი ცოცხლის დაზღვე ვის ბაზ რის გან ვი თა რე ბის 

ხელ შემ შლელ ფაქ ტო რე ბი დან, შე იძ ლე ბა გა მოვ-
ყოთ:

 y ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა - სა ზო გა დო ებ ის 
საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლი არ არ ის ინ ფორ მი რე ბუ-
ლი დაზღვე ვის და კონ კრე ტუ ლად სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის მნიშ ვნე ლო ბას თან და კავ ში რე ბით.
მნიშ ვნე ლო ვა ნია,რომ მე ტი ინ ფორ მა ცია მი ეწ ოდ ოს 
სა ზო გა დო ებ ას სი ცოცხლის დაზღვე ვას თან და კავ-
ში რე ბით,რა შიც დი დი რო ლი ეკ ის რე ბა რო გორც 
სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებს,ას ევე სა ხელ მწი ფო საც;

 y მენ ტა ლი ტე ტი - მო სახ ლე ობ ის საკ მა ოდ დი დი 
ნა წი ლი არ ენ დო ბა სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებს. ხში-
რად ის ინი თავს იკ ავ ებ ენ გა ნა ხორ ცი ელ ონ გრძელ-
ვა დი ანი ინ ვეს ტი ცი ები სი ცოცხლის დაზღვე ვის 
სფე რო ში .ამ ას თა ნა ვე სა ქარ თვე ლო ში დაზღვე ვის 
კულ ტუ რა არ არ ის კარ გად გან ვი თა რე ბუ ლი,რაც 

თა ვის მხრივ უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის გან ვი თა რე ბა ზე;

 y მო სახ ლე ობ ის ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობა 
- სი ცოცხლის დაზღვე ვას უმ ეტ ეს ად მი მარ თავს 
მო სახ ლე ობ ის სა შუ ალო და მდი და რი ფე ნა,რომ ლე-
ბიც ცდი ლო ბენ, რომ შე მო სავ ლე ბის გარ კვე ული 
ნა წი ლი მემ კვიდ რე ებს შე მო უნ ახ ონ, ან გა ნა ხორ-
ცი ელ ონ შე მო სავ ლე ბის ინ ვეს ტი რე ბა მო მა ვალ ში 
და მა ტე ბი თი სახ სრე ბის მი ღე ბის მიზ ნით.სა ქარ-
თვე ლო ში მო სახ ლე ობ ის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს 
არ გა აჩ ნია იმ ის მა ტე რი ალ ური შე საძ ლებ ლო ბა, 
რომ გა ნა ხორ ცი ელ ოს ინ ვეს ტი რე ბა სი ცოცხლის 
დაზღვე ვა ში,რაც ხელს უშ ლის დაზღვე ვის ამ მი-
მარ თუ ლე ბის გან ვი თა რე ბას. სა ზო გა დო ებ ის ეკ ონ-
ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბას შე უძ ლია 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ზარ დოს სი ცოცხლის დაზღვე-
ვით მო სარ გებ ლე თა რა ოდ ენ ობა. ამ ას თა ნა ვე სა-
ჭი როა გან ვი თარ დეს სა ინ ვეს ტი ციო ბა ზა რი,რაც 
სტი მულს მის ცემს ად ამი ან ებს გა ნა ხორ ცი ელ ონ 
ინ ვეს ტი ცი ები სი ცოცხლის დაზღვე ვის მი მარ თუ-
ლე ბით. აუც ილ ებ ელია სა პენ სიო და სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის სფე რო ში შე მუ შავ დეს და და ინ ერ გოს 
ახ ალი პრო დუქ ტე ბი, რომ ლე ბიც მაქ სი მა ლუ რად 
იქ ნე ბა მორ გე ბუ ლი მო სახ ლე ობ ის სხვა დას ხვა ფე-
ნა ზე. ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია სი ცოცხლის დაზღვე-
ვის პო პუ ლა რი ზა ცია.სა ჭი როა გა უმ ჯო ბეს დეს კონ-
ტრო ლის მე ქა ნიზ მი და ჩა მო ყა ლიბ დეს შე სა ბა მი სი 
ორ გა ნო,რო მე ლიც გა აკ ონ ტრო ლებს სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის მომ სა ხუ რე ბა ში და დე ბუ ლი ხელ შეკ-
რუ ლე ბე ბის ობი ექ ტუ რო ბას და სა მარ თლი ან ობ ას, 
ას ევე და აკ ვირ დე ბა რამ დე ნად ას რუ ლე ბენ ხელ შეკ-
რუ ლე ბის მო ნა წი ლე მხა რე ები მათ ზე და კის რე ბულ 
ვალ დე ბუ ლე ბებს.

ქარ თულ სა დაზღვე ვო ბა ზარ ზე სა დაზღვე ვო 
კომ პა ნი ებ ის მხო ლოდ გარ კვე ული ნა წი ლი სთა-
ვა ზობს მომ ხმა რებ ლებს ინ დი ვი დუ ალ ურ მომ სა-
ხუ რე ბას. სა ქარ თვე ლო ში ინ დი ვი დუ ლუ რი პი რე ბი 
ძი რი თა დად ეზღვე ვი ან იურ იდი ული პი რე ბის 
შუ ამ ავ ლო ბით, რაც იმ ით არ ის გა მოწ ვე ული,რომ 
კორ პო რა ტი ული რის კი შე და რე ბით უფ რო ნაკ ლე-
ბია სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის ათ ვის.

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ვთვლით, რომ 
სა ქარ თვე ლო ში სი ცოცხლის დაზღვე ვის ბა ზა რი 
გან ვი თა რე ბის საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვან და ამ ავე 
დროს რთულ სა ფე ხურ ზეა. ამ ას თან, და კავ ში რე-
ბით ვთვლით, რომ სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ მა სა-
კუ თა რი პრო დუქ ტე ბი მაქ სი მა ლუ რად მო არ გონ 
სხვა დას ხვა სო ცი ალ ურ ფე ნას და გა ით ვა ლის წი ნონ 
მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი.თი თოეული მომ ხმა რებ ლის 
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მი მართ შე იმ უშა ონ ინ დი ვი დუ ალ ური მიდ გო მე ბი. 
კერ ძოდ: გააუმჯობესონ მომ სა ხუ რე ობ ის ხა რის ხი, 
ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბა, ამ აღ ლდეს მა თი 
კვა ლი ფი კა ცი ის დო ნე და და ნერ გონ ინ ოვ აცი ური 
მიდ გო მე ბი. ამ ას თა ნა ვე სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ მა 
მომ ხმა რებ ლებს უნ და შეს თა ვა ზონ სი ცოცხლის 
დაზღვე ვის უკ ეთ ესი პი რო ბე ბი,რა თა გა იზ არ დოს 
სა ზო გა დო ებ ის და ინ ტე რე სე ბა დაზღვე ვის ამ სა-
ხე ობ ის მი მართ.

სა ხელ მწი ფომ კი მაქ სი მა ლუ რად უზ რუნ ველ-

ყოს სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებს შო რის ჯან სა ღი 
კონ კუ რენ ცია და შე უქ მნას მათ ის ეთი პი რო ბე ბი 
და გა რე მო, რაც სა შუ ალ ებ ას მის ცემთ წარ მა ტე-
ბით და ეფ ექ ტი ან ად გა ნა ხორ ცი ელ ონ სა კუ თა რი 
საქ მი ან ობა. სი ცოცხლის გრძელ ვა დი ანი დაზღვე-
ვის გან ხორ ცი ლე ბი სათ ვის სა ჭი როა სა დაზღვე ვო 
კომ პა ნი ებ ის გრძელ ვა დი ანი ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ-
რო ბა, რა შიც დი დი რო ლი ეკ ის რე ბა სა ხელ მწი ფოს, 
რო მელ მაც უნ და უზ რუნ ველ ყოს პო ლი ტი კუ რი და 
ეკ ონ ომ იკ ური სტა ბი ლუ რო ბა.
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7. State Insurance Supervision Service of Georgia, statistical data, 2020–2021.
8. Terms of life insurance for retail customers of TBC Bank retail loan products.
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18. https://matsne.gov.ge/
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ABSTRACT
The formation process of foreign direct investment theories began in the second half 

of the twentieth century, it was period that the importance of foreign direct investment 
(FDI) in international capital movement increased, and this period was characterized 
by the rapid growth of multinational enterprises, which, in turn, is a major source of 
FDI. Scientific and technological progress has become the basis for decisions of trans-
national companies to invest capital in to different parts of the world and to coordinate 
and control its many branches from one country. During this period scientists actively 
began to develop theories and mathematical models of foreign direct investments, which 
meant studying the genesis of FDI, as well as analyzing their impact on the economy 
of both the host and the issuer countries. The analysis of foreign direct investment 
theories is closely related to the study of the activities of multinational corporations. 
Among them are some paradigms containing interesting discoveries that view the 
foreign direct investment as a contributing factor for the economic growth of the host 
country and its industrial development. In this article, the author consider the key 
theories and models of foreign direct investment:

1. The Product Life Cycle Theory, which is developed by Vernon; 2. Transnational 
companies and monopolistic computation theory, which is developed by Hymer; 3. 
Generalized theory of economic development, which is developed by Akamatsu; 4.The 
competitive advantage of nation’s theory, which is developed by Porter; 5.The eclectic 
paradigm and country’s investment development theory, which is developed by Dun-
ning; 6.Differential model of capital distribution between countries by Leontiev.

The theories and models provide a basic range of motives of investors’ behavior 
in the world market. It also makes it possible to analyze what impact foreign direct 
investment has on the economy of the recipient country and what forecast the recipi-
ent country’s economy will have.

Keywords: Globalization, Foreign Direct Investment, Economic Growth, Multina-
tional Corporations, Analysis of Basic Theories and models.
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების  
განვითარების ტენდენციებიგანვითარების ტენდენციები

სოფიკოჯვარშეიშვილი
მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო
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ანო ტა ცია
უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის თე ო რი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცე სი და იწყო მე-XX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა-

ხე ვარ ში, ზუს ტად ამ დრო თა მო ნაკ ვეთ ში გა ი ზარ და პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა 
კა პი ტა ლის სა ერ თა შო რი სო მოძ რა ო ბა ში, ეს ის პე რი ო დი ა, რო მე ლიც ხა სი ათ დე ბა მულ ტი ნა ცო ი ნა ლუ რი 
სა წარ მო ე ბის სწრა ფი ზრდით, რაც, თა ვის მხრივ, პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ძი რი თა დი წყა რო ა. 
სა მეც ნი ე რო ტექ ნო ლო გი უ რი პროგ რე სი გახ და იმის სა ფუძ ვე ლი, რომ ტრან ს ნა ცი ო ნა ლურ მა კომ პა ნი ებ მა 
გა დაწყ ვი ტეს თა ვი სი წარ მო ე ბის გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი გა ე ტა ნათ მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა კუთხე ებ ში და ერ თი 
ქვეყ ნი დან გა ე წი ათ თა ვი სი მრა ვა ლი ფი ლი ა ლე ბის, რო გორც კო ორ დი ნა ცი ა, ასე ვე კონ ტ რო ლი.  ზუს ტად 
აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში მეც ნი ე რებ მა აქ ტი უ რად და იწყეს პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის თე ო რი ე ბის 
ასე ვე მო დე ლე ბის შე მუ შა ვე ბა, რაც გუ ლის ხ მობ და მა თი გე ნე ზი სის შეს წავ ლას და ასე ვე მა თი გავ ლე ნის 
გა ა ნა ლი ზე ბას, რო გორც კა პი ტა ლის მიმ ღე ბი ასე ვე გამ ცე მი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ზე. პირ და პი რი უცხო უ რი 
ინ ვეს ტი ცი ე ბის თო რი ე ბის ანა ლი ზი მჭიდ როდ არის და კავ ში რე ბუ ლი მულ ტი ნა ცი ო ნა ლუ რი კორ პო რა ცი-
ე ბის საქ მი ა ნო ბის შეს წავ ლას თან.  მათ შო რის გარ კ ვე უ ლი პა რა დიგ მე ბი  შე ი ცავს სა ინ ტე რე სო აღ მო ჩე-
ნებს, რო მე ლიც გა ნი ხი ლავს პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებს, რო გორც მიმ ღე ბი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის და ინ დუს ტ რი უ ლი გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყობ ფაქ ტორს. წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ა ში ავ ტო რის მი ერ 
გან ხი ლუ ლია ვ.ლე ონ ტი ე ვის მო დე ლი და ასე ვე პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის საკ ვან ძო  თე ო რი ე ბი: 

1. ვერ ნო ნის სა ქონ ლის სა ერ თა შო რი სო წარ მო ე ბის ციკ ლის თე ო რი ა; 
2. ხა ი მე რის ტრან სე როვ ნუ ლი კომ პა ნი ე ბი და მო ნო პო ლუ რი კონ კუ რენ ცი ის თე ო რი ა; 
3. აკა მა ცუს გან ზო გა დე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თე ო რი ა; 
4. პორ ტე რის ერის კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის თე ო რი ა; 
5. და ნინ გის ეკ ლექ ტი კუ რი პა რა დიგ მა და ქვეყ ნის ინ ვეს ტი ცი უ რი გან ვი თა რე ბის თე ო რი ა.  
გან ხი ლუ ლი მო დე ლი და თე ო რი ე ბი გად მოგ ვ ცემს მსოფ ლიო ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ინ ვეს ტო რე ბის ქცე-

ვის მო ტი ვე ბის ძი რი თად სპექტრს. ასე ვე, შე საძ ლე ბელს ხდის , რომ გა ვა ა ნა ლი ზოთ, თუ რო გო რი გავ ლე ნა 
აქვს პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებს მიმ ღე ბი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ზე და თუ რო გო რი პროგ ნო ზი შიძ ლე ბა 
ჰქონ დეს რე ცი პი ენ ტი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კას.

საკვანძოსიტყვები:გლო ბა ლი ზა ცი ა, პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი, ეკო ნო მი კუ რი ზრდა, მულ-
ტი ნა ცი ო ნა ლუ რი კორ პო რა ცი ე ბი, ძი რი თა დი თე ო რი ე ბის და მო დე ლე ბის ანა ლი ზი.

შე სა ვა ლი
გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სებ მა და სა ერ თა შო რი-

სო ურ თი ერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბამ, ხე ლი შე უწყო 
პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის გა აქ ტი ურ-
ებ ას. მეც ნი ერ ებ მა და იწყეს გა მოკ ვლე ვა იმ ისა თუ 
რო გო რი გავ ლე ნა აქ ვს პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს-
ტი ცი ებს მიმ ღე ბი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აზე. არა ერთ 
ემ პი რი ულ კვლე ვებ ზე დაყ რდნო ბით იყო გან მტკი-
ცე ბუ ლი მო საზ რე ბა, რომ პირ და პი რი უცხო ური 

ინ ვეს ტი ცი ები, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია გან ვი თა-
რე ბად ქვეყ ნებ ში ხელს უწყობს მიმ ღე ბი ქვეყ ნის 
ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდას და გან ვი თა რე ბას, ას ევე არ ის 
სა პი რის პი რო მო საზ რე ბე ბიც. წი ნამ დე ბა რე სტა ტი-
აში ავ ტო რი წარ მო გიდ გენთ პირ და პი რი უცხო ური 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის რო გორც თე ორი ებს ას ევე მა თე მა-
ტი კურ მო დელს, რაც, თა ვის მხრივ, მოგ ვცემს შე-
საძ ლებ ლო ბას, რომ ღრმად გა ვა ან ალ იზ ოთ უცხო-
ელი ინ ვეს ტო რის ქცე ვის ძი რი თა დი ეკ ონ ომ იკ ური 
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1.სა ქონ ლის სა ერ თა შო რი სო 
წარ მო ებ ის ციკ ლი 

ერთ-ერ თი სა ბა ზი სო პირ და პი რი უცხო ური ინ-
ვეს ტი ცი ებ ის თე ორია არ ის ვერ ნო ნის „სა ქონ ლის 
სა ერ თა შო რი სო წარ მო ებ ის ციკ ლის“ თე ორია, 
რო მე ლიც შე იქ მნა 1966 წელს. [10] მან ეს თე ორია 
გა ნა ვი თა რა სა ქონ ლის სა ცი ცოცხლო ციკ ლის 
მრუ დის სა ფუძ ველ ზე. სა ქონ ლის სა ერ თა შო რი სო 
წარ მო ებ ის ციკ ლის თე ორია გვიჩ ვე ნებს დი ნა მი-
კურ ურ თი ერ თო ბას სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა სა და 
უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებს შო რის, გვიხ სნის ქვეყ ნებს 
შო რის სა ქონ ლის ურ თი ერ თგაც ვლის პრო ცესს და 
იმ მი ზე ზებს, რის სა ფუძ ველ ზეც ხდე ბა ქვეყ ნებს 
შო რის დარ გობ რი ვი გა და ად გი ლე ბა. თე ორი აში, 
ნაჩ ვე ნე ბია თუ რო გორ გა დაწყვე ტი ლე ბას იღ ებს 
აშშ-ს კორ პო რა ცი ები იმ ის ათ ვის, რომ გა ნა თავ სონ 
თა ვი სი პრო დუქ ცი ის წარ მო ება საზღვარ გა რეთ. 
აღ ნიშ ნუ ლი თე ორია ხსნის პირ და პი რი უცხო ური 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის დი ნა მი კის მო ტი ვა ცი ას, გან მარ-
ტავს სა ქონ ლის ქვეყ ნებს შო რის გაც ვლას და 
ად გენს მთე ლი მრეწ ვე ლო ბის გა და ად გი ლე ბის 
მი ზე ზებს. 

უცხო ეთ ში ახ ალი წარ მო ებ ის გახ სნას თან ერ-
თად უცხო ური კომ პა ნი ები ხში რად აბ ან დე ბენ თან-
ხებს უკ ვე არ სე ბულ წარ მო ებ აში, რაც თა ვის მხრივ 
კომ პა ნი ას აძ ლევს სა შუ ალ ებ ას, რომ გა მო იყ ენ ოს 
უკ ვე არ სე ბუ ლი სა ქონ ლის გა სა ღე ბის ბაზ რე ბი.

ვერ ნო ნი თა ვის თე ორი აში ამ ტკი ცებს, რომ პირ-
და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის გან ხორ ცი ელ ება 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია მხო ლოდ იმ ფირ მე ბი სათ ვის, რომ-
ლე ბიც აწ არ მო ებ ენ ინ ოვ აცი ურ პრო დუქ ტს მხო-
ლოდ სა სი ცოცხლო ციკ ლის გარ კვე ულ ეტ აპ ებ ზე, 
რო გო რიც არ ის სიმ წი ფე და ვარ დნა. პრო დუქ ტის 
გაც ნო ბა - ეს ის სტა დიაა, რო მე ლიც ვი თარ დე ბა 
ქვეყ ნის ში და ბა ზარ ზე ანუ ხდე ბა პრო დუქ ტის 
შეს ვლა ში და ბა ზარ ზე და მომ ხმა რებ ლის მი ერ 
მი სი გაც ნო ბა. რო დე საც ახ ალი სა ხის პრო დუქ ტი 
იქ მნე ბა, ყა ლიბ დე ბა რი გი პრობ ლე მე ბი, რო მე ლიც 
და მო კი დე ბუ ლია წარ მო ებ ის ტექ ნო ლო გი აზე, 
მოთხოვ ნის ელ ას ტი ურ ობ აზე და ა.შ. აღ ნიშ ნულ 
სი ტუ აცი აში ფირ მა - მწარ მო ებ ელი უპ ირ ატ ეს-
ობ ას ან იჭ ებს წარ მო ებ აზე კონ ტრო ლის გა წე ვას 
თა ვი ანთ ტრა დი ცი ულ ში და ბა ზარ ზე და ახ ლოს 
ყოფ ნას უშუ ალ ოდ მის მომ ხმა რე ბელ თან. ციკ ლის 
ამ ეტ აპ ზე კომ პა ნია ამ ჯო ბი ნებს, რომ არ გა იტ ან ოს 
მზა პრო დუქ ტი საზღვარ გა რეთ. თუმ ცა, რო დე საც 
პრო დუქ ტის წარ მო ება აღ წევს ზრდის და სიმ წი ფის 

ეტ აპს, მზარ დი კონ კუ რენ ცი ის თა ვი დან აც ილ ებ-
ის და ბა ზარ ზე გა ფარ თო ებ ის მიზ ნით, კომ პა ნი ას 
შე უძ ლია 

პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის გან ხორ-
ცი ელ ება, რაც იმ ას ნიშ ნავს, რომ აღ ნიშ ნულ ეტ აპ ზე, 
კომ პა ნია არ ის პრო დუქ ტის ექ სპორ ტი ორი ხო ლო 
ქვეყ ნე ბი - რე ცი პი ენ ტე ბი იმ პორ ტი ორ ები. ბო ლო 
სტა დი აზე, რო ცა წარ მო ება მცირ დე ბა ხდე ბა სა ქონ-
ლის სა წარ მოო ციკ ლის სრუ ლი სტან დარ ტი ზა ცია. 
სა სი ცოცხლო ციკ ლის ბო ლო ფა ზა ზე ფირ მა-ინ ვეს-
ტო რის სა ბა ზი სო ქვე ყა ნა ხდე ბა სა ქონ ლის იმ პორ-
ტი ორი, ხო ლო ქვე ყა ნა-რე ცი პი ენ ტი-ექ სპორ ტი ორი. 
ვერ ნო ნის თე ორი ის გა ან ალ იზ ებ ის სა ფუძ ველ ზე 
უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ პირ და პი რი უცხო ური ინ-
ვეს ტი ცი ის გან ხორ ცი ელ ება შე საძ ლე ბე ლია იმ 
შემ თხვე ვა ში, რო დე საც ქვეყ ნის ში და ბა ზარ ზე 
იზ რდე ბა კონ კუ რენ ცია, რო გორც აღ ვნიშ ნეთ ეს 
სა ქონ ლის სა სი ცოცხლო ციკ ლის მე ორე ან მე სა მე 
ფა ზა ში ხდე ბა, ამ პი რო ბებ ში კომ პა ნი ას უხ დე ბა 
კონ კუ რენ ტებ თან ბრძო ლა, რაც მა თი და სუს ტე ბის 
ერ თგვა რი სა ფუძ ვე ლია, აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სის თა-
ვი დან არ იდ ება შე საძ ლე ბე ლია, რო დე საც კომ პა ნია 
ახ ალ ბა ზარს ით ვი სებს.

2.ტრან სე როვ ნუ ლი კომ პა ნი ები 
და მო ნო პო ლი ური კონ კუ რენ ცია 

მე ოცე სა უკ უნ ის 60-იან წლებ ში ხა იმ ერ მა გა-
ან ალ იზა ის მი ზე ზე ბი, რის სა ფუძ ველ ზეც ტრან-
სე როვ ნუ ლი კომ პა ნი ები ახ დე ნენ ინ ვეს ტი რე ბას 
უცხო ეთ ში. მან და ად გი ნა, რომ უცხო ელი ინ ვეს-
ტო რე ბი ცდი ლო ბენ გა მო იყ ენ ონ თა ვი სი მო ნო პო-
ლუ რი ძა ლა უფ ლე ბა არ ას რულ ყო ფილ ბაზ რებ ზე 
და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლის მი სა ღე ბად, ას ევე მან 
გა მო ავ ლი ნა, რომ პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი-
ცია პირ და პირ კავ შირ შია პო ლი ტი კურ, სა ვა ლუ ტო 
და სხვა რის კებ თან.ხა იმ ერ ის მი ხედ ვით, ინ ვეს ტო-
რი - მო ნო პო ლის ტი, რომ ლის მი ზა ნია სა სა ქონ ლო 
ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის შე ნარ ჩუ ნე ბა, 
ახ ორ ცი ელ ებს პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ას. 
[4] მი სი მო საზ რე ბით იმ ის ათ ვის , რომ ფირ მამ 
გა ნა ხორ ცი ელ ოს და ბან დე ბა უცხო ურ ბა ზარ ზე, 
უნ და ჰქონ დეს ად გი ლობ რივ კომ პა ნი ებ თან შე და-
რე ბით უპ ირ ატ ეს ობ ები, რო გო რი ცაა: 1.სა ვაჭ რო 
ნი შა ნი; 2. კომ პა ნი ის მარ თვის გა მოც დი ლე ბა; 3. 
მას შტა ბურ წარ მო ებ აზე დი დი ეკ ონ ომია; 4. ახ ალი 
ტექ ნო ლო გი ები;

ხა იმ ერი თვლი და, რომ უცხო ელ მა ინ ვეს ტო-
რებ მა უნ და აით ვი სონ არ ას რულ ყო ფი ლი ბაზ რე ბი 
და მო ახ დი ნონ ინ ვეს ტი ცია საზღვარ გა რეთ, რაც, 
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თა ვის მხრივ, უფ რო მეტ რის კებ თან და ხარ ჯებ თან 
არ ის და კავ ში რე ბუ ლი ვიდ რე იგ ივე ინ ვეს ტი ცი ის 
გან ხორ ცი ელ ება თა ვი ანთ ქვე ყა ნა ში.

კინ დლბერ გერ მა 1969 წელს გა აფ არ თო ვა ეს 
კონ ცეფ ცია, თა ვის ნაშ რო მებ ში ის იკ ვლევ და ტრან-
სე როვ ნუ ლი კომ პა ნი ებ ის ში ნა გან ბუ ნე ბას და მი-
ზე ზებს, რომ ლიც ფირ მებს სა შუ ალ ებ ას აძ ლევ და 
გა ნე ხორ ცი ელ ებ ინ ათ პირ და პი რი უცხო ური ინ-
ვეს ტი ცი ები. მან გა მო ყო ტრან სე როვ ნუ ლი კომ პა-
ნი ებ ის უპ ირ ატ ეს ობ ის ოთხი ძი რი თა დი მი ზე ზი [6]:

1. სა სა ქონ ლო პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
უპ ირ ატ ეს ობა: მარ კე ტინ გის ტექ ნო ლო გია, იმ იჯი 
და სა ქონ ლის დი ფე რენ ცი აცია;

2. წარ მო ებ ის ფაქ ტო რებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
უპ ირ ატ ეს ობა: წარ მო ებ ის კონ ტრო ლი, სა კუ თა რი 
ტექ ნო ლო გი ებ ის არ სე ბო ბა, კად რე ბის კვა ლი ფი-
კა ცი ის დო ნე, ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მო ზიდ ვა;

3. უპ ირ ატ ეს ობა მას შტა ბის ეკ ონ ომი ის სფე-
რო ში;

4. სა ხელ მწი ფოს ჩა ურ ევ ლო ბა კომ პა ნი ის საქ-
მი ან ობ აში.

თუმ ცა ეს უპ ირ ატ ეს ობ ები არ არ ის გა დამ წყვე-
ტი ფაქ ტო რი უცხო ეთ ში წარ მო ებ ის ორ გა ნი ზე ბი-
სათ ვის. კომ პა ნი ას ას ევე შე უძ ლია ჩა ატ არ ოს ექ-
სპან სია სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე მზა პრო დუქ ცი ის 
ექ სპორ ტის სა ხით ან ლი ცენ ზი ის გა ყიდ ვით სა ქონ-
ლის წარ მო ებ აზე და მა ტე ბი თი ხარ ჯე ბის თა ვი დან 
აც ილ ებ ის მიზ ნით. ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი მა ინც 
კომ პა ნი ის სი დი დე, ანუ პერ სო ნა ლის რა ოდ ენ ობა 
და კომ პა ნი ის მო გე ბის მო ცუ ლო ბაა.

3. გან ზო გა დე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური 
გან ვი თა რე ბის თე ორია 

ამ ას პექ ტით აკ ამ აც უმ გა მო ყო სა მი დარ გობ რი-
ვი გან ვი თა რე ბის ფა ზა:

1. დარ გი ვერ აკ მა ყო ფი ლებს ად გი ლობ რივ 
მოთხოვ ნებს და შე დე გად კომ პა ნი ები იწყე ბენ 
უცხო ური პრო დუქ ცი ის იმ პორ ტი რე ბას, რაც თა-
ვის მხრივ ზრდის იმ პორ ტის მო ცუ ლო ბას;

2. უცხო ური კომ პა ნი ები იწყე ბენ მიმ ღებ ქვე-
ყა ნა ში თა ვი სი პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ას, იზ რდე ბა 
წარ მო ებ ის მო ცუ ლო ბა და ამ ავე დროს მცირ დე ბა 
იმ პორ ტი;

3. წარ მო ებ ის მო ცუ ლო ბა მე ტია, ვიდ რე ქვეყ ნის 
მოთხოვ ნი ლე ბა, შე სა ბა მი სად უცხო ური კომ პა-
ნი ები იწყე ბენ ჭარ ბი წარ მო ებ ული პრო დუქ ცი ის 
ექ სპორ ტი რე ბას სხვა ქვეყ ნებ ში. [7]

აკ ამ აც უს თე ორი ის სა ფუძ ველ ზე კო ჟი მამ გა-
მო ყო პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ის ორი სა-

ხე ობა: პრო სა ვაჭ რო და ან ტი სა ვაჭ რო. პრო სა ვაჭ რო 
- ის პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ციაა, რო მე ლიც 
გა და ად გილ დე ბა ერ თი ში გა არ აპ ერ სპექ ტი ული 
დარ გი დან მე ორე უცხო ურ დარ გში, რო მელ საც 
აქ ვს კარ გი კონ კუ რენ ტუ ლი უპ ირ ატ ეს ობ ები; ან-
ტი სა ვაჭ რო პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცია 
მი მარ თუ ლია უცხო ურ დარ გებ ში, რო მელ თაც არ 
აქ ვთ არ ანა ირი უპ ირ ატ ეს ობ ები და აქ ვთ მხო ლოდ 
ის მი ზა ნი, რომ ჩა ან აც ვლოს იმ პორ ტი. [8]

შემ დგომ აღ ნიშ ნუ ლი თე ორია გა ნა ვი თა რა თ.ოზ-
ავ ამ, იგი ამ ტკი ცებ და, რომ პირ და პი რი უცხო ური 
ინ ვეს ტი ცია გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში აძ ლი ერ ებს 
ეკ ონ ომ იკ ურ პროგ რესს. ას ეთ ქვეყ ნებს პირ და პი-
რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის სა ფუძ ველ ზე შე უძ-
ლი ათ გა ნა ვი თა რონ თა ვი ან თი წარ მო ება ახ ალი 
ტექ ნო ლო გი ებ ის დახ მა რე ბით, დრო ის ეკ ონ ომი ის 
მეშ ვე ობ ით გა აძ ლი ერ ონ ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა, რაც 
აუც ილ ებ ელი პი რო ბაა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი სექ-
ტო რის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სათ ვის. [5] 

4. ერ ის კონ კუ რენ ტუ ლი უპ ირ ატ ეს ობ ები 
პორ ტე რი თა ვის ნაშ რომ ში “ერ ის კონ კუ რენ ტუ-

ლი უპ ირ ატ ეს ობა“(1990) გა მო ყოფს ოთხ ფაქ ტორს, 
რაც გან საზღვრავს ტრან სე როვ ნუ ლი კომ პა ნი ებ ის 
კონ კუ რენ ტულ უპ ირ ატ ეს ობ ებს [9]:

1. კორ პო რა ტი ული სტრა ტე გია, სტრუქ ტუ რა 
და კონ კუ რენ ცია;

პორ ტე რი ხაზს უს ვამს კომ პა ნი ის მარ თვის 
სტრა ტე გი ის უპ ირ ატ ეს ობ ებს. იგი თვლის, რომ 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობა და მო კი დე ბუ ლია სტრა ტე-
გი ის ნა ცი ონ ალ ურ თა ვი სე ბუ რე ბებ ზე, ე.ი. ქვეყ ნის 
იმ პი რო ბებ ზე, რომ ლე ბიც გან საზღვრა ვენ ფირ-
მის მარ თვის თა ვი სე ბუ რე ბას და კონ კუ რენ ტუ ლი 
ბრძო ლის ხა სი ათს.

2. ფაქ ტო რე ბის: ად ამი ან ურ ის, ფი ზი კუ რის, 
ცოდ ნის, კა პი ტა ლის, ინ ფრას ტრუქ ტუ რის და ა.შ. 
მდგო მა რე ობა; იგი მი იჩ ნევს, რომ სა ხელ მწი ფო არ 
არ ის მემ კვიდ რე არ ამ ედ იგი ქმნის უფ რო მნიშ ვნე-
ლო ვან ფაქ ტო რებს რო გო რი ცაა კვა ლი ფი ცი ური 
სა მუ შაო ძა ლა, სა მეც ნი ერო ტექ ნი კუ რი ბა ზა, ინ-
ფრას ტრუქ ტუ რა და შე სა ბა მი სად ამ ით შე უძ ლია, 
რომ დას ძლი ოს არ ახ ელ საყ რე ლი გე ოგ რა ფი ული 
პი რო ბე ბი;

3. მოთხოვ ნის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი, რო გო რი-
ცაა: ქვე ყა ნა ში მოთხოვ ნის მო ცუ ლო ბა, მი სი ზრდის 
ტემ პი, მომ ხმა რებ ლე ბის და ხა სი ათ ება; პორ ტე რი 
აღ ნიშ ნავს, რომ ქვე ყა ნა ღე ბუ ლობს კონ კუ რენ ტულ 
უპ ირ ატ ეს ობ ებს იმ მრეწ ვე ლო ბებ ში სა დაც ში და 
ბა ზარ ზე უზ რუნ ველ ყო ფი ლია კომ პა ნი ებ ის ათ ვის 
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მომ ხმა რე ბელ ზე შე და რე ბით ნა ად რე ვი და ნა თე ლი 
წარ მოდ გე ნა. 

4. მე ოთხე კონ კუ რენ ტუ ლი უპ ირ ატ ეს ობ ის სა-
ხით პორ ტერ მა გა მო ყო დარ გობ რი ვი მრა ვალ ფე-
როვ ნე ბა. 

პორ ტე რი მუ შა ობ და შემ დეგ სა კითხებ ზე რო-
გო რი ცაა ქვეყ ნე ბის და რე გი ონ ებ ის კონ კუ რენ ტუ-
ნა რი ან ობა. მი სი მო საზ რე ბით მსოფ ლიო ბა ზარ ზე 
კონ კუ რენ ცი ას უწ ევ ენ არა ქვეყ ნე ბი არ ამ ედ ფირ-
მე ბი. იგი თვლი და, რომ თუ არ სე ბობს კონ კუ რენ-
ტუ ლი კომ პა ნი ები, მა შინ ის ინი ქმნი ან კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ან დარ გებს, და ის ინი თა ვის მხრივ ხელს 
უწყო ბენ სა ხელ მწი ფოს კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ას 
მსოფ ლიო ბა ზარ ზე. პორ ტე რის თე ორი ის მი ხედ ვით 
ერ ოვ ნუ ლი კე თილ დღე ობა არ არ ის მემ კვიდ რე-
ობ ითი, ის შრო მის შე დე გად იქ მნე ბა, იგი ამ ბობს, 
რომ შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის გაზ რდის მიზ ნით 
აუც ილ ებ ელია ინ ოვ აცი ებ ის მუდ მი ვი პრო ცე სი და 
მა თი სა წარ მო ებ ში და ნერ გვა. 

აღ ნიშ ნულ დე ტერ მი ნან ტებ ზე პორ ტე რის მო-
საზ რე ბით გავ ლე ნას ახ დენს ორი და მო უკ იდ ებ ელი 
ძა ლა, რო გო რი ცაა: „მთავ რო ბა“ და „შემ თხვე ვა“. 
მთავ რო ბა თა მა შობს აქ ტი ურ როლს იმ ის ათ ვის, 
რომ შექ მნას კონ კუ რენ ტუ ლი უპ ირ ატ ეს ობ ები, 
ხო ლო შემ თხვე ვა (გა რე შო კე ბი) გან საზღვრა ვენ 
მო ულ ოდ ნელ ცვლი ლე ბებს მსოფ ლიო ბა ზარ ზე, 
რო გო რი ცაა მოთხოვ ნის ცვლი ლე ბა, ომი, ბუ ნებ-
რი ვი კა ტას ტრო ფე ბი.

პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის გან ხორ-
ცი ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია მა შინ რო დე საც ქვე ყა ნის 
წარ მო ებ ებ ში მიღ წე ულია კონ კუ რენ ტუ ლი უპ ირ-
ატ ეს ობ ები.

5. ელ ეკ ტი კუ რი პა რა დიგ მა
და ნინ გმა ჩა მო აყ ალ იბა ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა-

რე ბის კონ ცეფ ცია, რომ ლის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი 
ელ ეკ ტი კუ რი პა რა დიგ მაა.[1] ეს თე ორია გვიხ სნის 
კომ პა ნი ის ინ ვეს ტი ცი ური მოქ მე დე ბის სა ხე ობ ებს 
და მო დე ლებს. ამ პა რა დიგ მის სა ფუძ ველ ზე დრო ის 
ყვე ლა მო მენ ტში უცხო ური აქ ტი ვე ბის მო ცუ ლო ბა, 
რო მელ საც აკ ონ ტრო ლებს მრა ვა ლე როვ ნუ ლი კომ-
პა ნია, გა ნი საზღვრე ბა სა მი ობი ექ ტუ რი მი ზე ზით, 
ანუ უპ ირ ატ ეს ობ ით[2]:

1. სა კუთ რე ბის ფლო ბის უპ ირ ატ ეს ობა : ეს არ ის 
უცხო ელი ინ ვეს ტო რე ბის თვის სა კუთ რე ბის ფლო-
ბის სპე ცი ფი კუ რი უპ ირ ატ ეს ობ ის სის ტე მა ნა ცი ონ-
ალ ურ ოპ ერ ატ ორ ებ თან მი მარ თე ბით, რომ ლე ბიც 
ძი რი თა დი კონ კუ რენ ტე ბია; 

2. ად გილ მდე ბა რე ობ ის უპ ირ ატ ეს ობ ები: ად-

გი ლობ რი ვი ფაქ ტო რე ბის წარ მო ებ ის და გა სა ღე-
ბის ბაზ რის სის ტე მა და სპე ცი ფი კუ რი პი რო ბე ბი, 
რომ ლებ საც სთა ვა ზო ბენ ცალ კე ული ქვეყ ნე ბი 
უცხო ელ ინ ვეს ტო რებს, მა გა ლი თად, ბაზ რის დაც-
ვის კო ნი უქ ტუ რა და კონ ტრო ლის სხვა მრა ვა ლი 
შე საძ ლებ ლო ბა;

3. ინ ტერ ნა ლი ზა ცი ის უპ ირ ატ ეს ობ ები, რაც 
ნიშ ნავს კერ ძო უპ ირ ატ ეს ობ ებ ის კონ ტროლს. ამ 
უპ ირ ატ ეს ობ ებ ის ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე და ნინ-
გმა და ას კვნა, ის, რომ კომ პა ნი ის თვის უცხო ეთ ში 
ინ ვეს ტი რე ბის სტი მუ ლია სა კუთ რე ბის ფლო ბის 
უპ ირ ატ ეს ობა, მაგ რამ ინ ვეს ტო რის თვის კონ კრე-
ტუ ლი ქვეყ ნის ას არ ჩე ვად პირ და პი რი ინ ვეს ტი-
რე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გილ მდე ბა რე ობ ის 
უპ ირ ატ ეს ობ ები;

6. ქვეყ ნის ინ ვეს ტი ცი ური 
გან ვი თა რე ბის თე ორია

აღ ნიშ ნუ ლი თე ორია ჩა მო აყ ალ იბა და ნინ გმა 
1979 წელს და გა მომ დი ნა რე ობს იმ მო საზ რე ბი დან, 
რომ ქვეყ ნის გა დაწყვე ტი ლე ბა პირ და პი რი უცხო-
ური ინ ვეს ტი ცი ის გან ხორ ცი ელ ებ ის თა ობ აზე გა-
ნი საზღვრე ბა მი სი ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის 
დო ნით.[3] ქვეყ ნე ბი თა ვის გან ვი თა რე ბა ში გა დი ან 
ხუთ ფა ზას. ვიდ რე ყვე ლა ფა ზას გან ვი ხი ლავ დეთ, 
სა ჭი როა გან ვმარ ტოთ ტერ მი ნი -„ინ ვეს ტი ცი ის 
ნე ტო ექ სპორ ტი“, რო მე ლიც გვიჩ ვე ნებს „ქვეყ ნი-
დან გა სუ ლი პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ის 
მო ცუ ლო ბა სა“ და „ქვე ყა ნა ში შე მო სუ ლი პირ და-
პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ის მო ცუ ლო ბას“ შო რის 
სხვა ობ ას. რო ცა „ინ ვეს ტი ცი ის ნე ტო ექ სპორ ტი“ 
და დე ბი თია, ეს ნიშ ნავს, რომ მო ცე მუ ლი ქვე ყა ნა 
საზღვარ გა რეთ უფ რო მეტ კა პი ტალს აბ ან დებს, 
ვიდ რე თვი თონ იზ იდ ავს. რო ცა უარ ყო ფი თია - 
ნიშ ნავს, რომ ქვე ყა ნა არ ის „ინ ვეს ტი ცი ის ნე ტო 
იმ პორ ტი ორი“.

გან ვი თა რე ბის პირ ველ ფა ზა ში ქვე ყა ნა იწყებს 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის იმ პორ ტი რე ბას იმ რა ოდ ენ ობ ით, 
რა რა ოდ ენ ობ აც მას ხელს შე უწყობს გა აფ არ-
თო ვოს წარ მო ება. იმ პორ ტი მთავ რდე ბა მე ორე 
ფა ზის და სას რულს. და ნინ გმა გან საზღვრა , რომ 
ნე ტო- იმ პორ ტი ორი ქვეყ ნე ბი არი ან ის ინი, რო მელ-
თაც აქ ვთ მა ღა ლი წი ლი მომ პო ვე ბელ დარ გებ ში, 
რომ ლე ბიც მუ შა ობ ენ ძველ ტექ ნო ლო გი ებ ზე და 
რომ ლის წარ მო ებ აც თა ვის მხრივ შრო მა ტე ვა დია. 
ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად, ჩნდე ბა 
თა ვი სუ ფა ლი ფი ნან სუ რი რე სურ სი და ფარ თოვ დე-
ბა წარ მო ება, კომ პა ნი ები იწყე ბენ კა პი ტა ლის ექ-
სპორ ტს, რა საც მე სა მე ფა ზა ქვია. ქვე ყა ნა მე ოთხე 
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ფა ზა ში ყა ლიბ დე ბა, რო გორც ნე ტო–ექ სპორ ტი ორი, 
მე ხუ თე ფა ზი დან ქვე ყა ნა ში კა პი ტა ლის იმ პორ ტი-
რე ბა უფ რო მე ტია ვიდ რე ექ სპორ ტი რე ბა. 

7. ქვეყ ნებს შო რის კა პი ტა ლის 
გა და ნა წი ლე ბის დი ფე რენ ცი ალ ური მო დე ლი 

(ვ.ლეონტიევისმოდელი)
ლე ონ ტი ევ ის მო დე ლის მი ხედ ვით [11] გა მოვ-

ლე ნი ლია პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის 
და დე ბი თი ზე გავ ლე ნა ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის გრძელ-
ვა დი ან გან ვი თა რე ბა ზე. აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლი გა-
ნი ხი ლავს ქვეყ ნე ბის ორ ჯგუფს: გან ვი თა რე ბულ 
და გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს, რომ ლებს შო რი საც 
კავ ში რი დამ ყა რე ბუ ლია პირ და პი რი უცხო ური ინ-
ვეს ტი ცი ებ ის მეშ ვე ობ ით. ლე ონ ტი ევ ის მო დელ ში 
აღ სა ნიშ ნა ვია, ის რომ ინ ვეს ტორ ქვეყ ნებს მი ეკ უთ-
ვნე ბა გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი, ხო ლო რე ცი პი ენტ 
ქვეყ ნებს გან ვი თა რე ბა დი.მო დე ლი დამ ყა რე ბუ ლია 
ორ მარ ტივ პრინ ციპ ზე:1. მულ ტიპ ლი კა ტო რის 
პრინ ციპ ზე, რო მე ლიც შემ დე გი გან ტო ლე ბით არ ის 
წარ მოდ გე ნი ლი I(t)=sY(t), სა დაც Y არ ის მთლი ანი 
წარ მო ება (გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის მთლი ანი 
ში და პრო დუქ ტი), I –ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ცუ ლო ბა, 
s – არ ის ინ ვეს ტი რე ბის ნორ მა, ინ ვეს ტი ცი ებ ის 
მულ ტიპ ლი კა ტო რი. 2. აქ სე ლე რა ტო რის პრინ ცი პი, 
რო მე ლიც შემ დე გი გან ტო ლე ბით არ ის წარ მოდ გე-
ნი ლიY(t) = I(t)/b ,სა დაც b არ ის ინ ვეს ტი ცი ებ ის 
აკ სე ლე რა ტო რი ან კა პი ტა ლის მო ცუ ლო ბის ზრდის 
კო ეფ იცი ენ ტი. მულ ტიპ ლი კა ტო რის და აქ სე ლე რა-
ტო რის პრინ ცი პის კომ ბი ნი რე ბა გვაძ ლევს სა შუ-
ალ ებ ას მი ვი ღოთ სა ბო ლო ოდ დი ფე რენ ცი ალ ური 
გან ტო ლე ბა , რო მე ლიც გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში 
აღ წერს გა მოშ ვე ბის დი ნა მი კას, რო მე ლის შემ დე გი 
გან ტო ლე ბით არ ის გა მო სა ხუ ლი : Ỳ (t) – (s/b)Y(t)=0 
(1)აღ ნიშ ნუ ლი გან ტო ლე ბის ამ ოხ სნად ით ვლე ბა 
ექ სპო ნენ ცი ალ ური ზრდის ფუნ ქცია:Y(t) = Y(0)
e(s*/b*)t (2).კა პი ტა ლის მო ცუ ლო ბა, რო მე ლიც გან ვი-
თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი დან მი ედ ინ ება გან ვი თა რე ბად 
ქვეყ ნებ ში , არ ის მუდ მი ვი და აღ ნიშ ნუ ლია h რაც 
ქვეყ ნის მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის გარ კვე ულ 
ნა წილს შე ად გენს, რო მე ლიც კა პი ტა ლის ექ სპორ-
ტი რე ბას გა ნიც დის. ამ შემ თხვე ვა ში და ბან დე ბუ ლი 
კა პი ტა ლის H(t) მო ცუ ლო ბა ტო ლია : H(t) = hYe(s*/b*)t 
(3) გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის ჯგუ ფი სათ ვის წარ-
მოდ გე ნი ლია ას ევე ან ალ ოგი ური და მო კი დე ბუ-
ლე ბა:1. მულ ტიპ ლი კა ტო რის მო დი ფი ცი რე ბუ ლი 
პრინ ცი პი, რო მე ლიც შემ დე გი გან ტო ლე ბით არ ის 
წარ მოდ გე ნი ლი I*(t) = s*Y*(t)+hY(0)e(s/b)t, სა დაც 
ვარ სკვლა ვით აღ ნიშ ნუ ლია გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ-

ნე ბი სათ ვის ან ალ ოგი ური პა რა მეტ რე ბი და ცვლა-
დე ბი, აღ ნიშ ნულ შემ თხვე ვა ში გან ვი თა რე ბა დი 
ქვეყ ნე ბის ინ ვეს ტი ცი ები შეს დგე ბა : ში და და გა რე 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის აგ ან, გა რე ინ ვეს ტი ცი ები კი, თა ვის-
მხრივ, გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი დან მო ედ ინ ება. 
2.აქ სე ლე რა ტო რის პრინ ცი პი, რო მე ლიც შემ დე გი 
გან ტო ლე ბით არ ის წარ მოდ გე ნი ლი Y*(t)=I*(t)/b*. 
ამ ორი პრინ ცი პის კომ ბი ნა ცი ის შე დე გად მი ვი ღებთ 
დი ფე რენ ცი ალ ურ გან ტო ლე ბას, რო მე ლიც აღ წერს 
გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში გა მოშ ვე ბის დი ნა მი კას:
Y*(t)- (s*/b* )Y*(t) – (h/b*) Y(0)e(s*/b*)t=0 (4) რო დე საც 
s*/b*≠s/b, მა შინ მი ვი ღებთ გან ტო ლე ბას: 

Y*(t)=[Y*(0) – H(0)/b*(s/b- s*/b* )] e(s*/b*)t+ [H(0)/
b*(s/b-s*/b*)]e(s/b)t (5)

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, გან ვი თა რე ბა დი 
ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა პირ და პირ არ ის 
და კავ ში რე ბუ ლი გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ეკ ონ-
ომ იკ ური ზრდის ტემ პებ ზე და საწყის კა პი ტალ ზე, 
რომ ლსაც გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი აბ ან დე ბენ 
გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში ანუ ახ ორ ცი ელ ებ ენ პირ-
და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ას. 

დას კვნა
პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის თე ორი ებ-

ის და მო დე ლე ბის შეს წავ ლა ძალ ზედ მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია მსოფ ლი ოს ეკ ონ ომ იკ ის ათ ვის. სა ერ თა შო რი სო 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის გა და ნა წი ლე ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ-
ლია თით ქმის მსოფ ლი ოს ყვე ლა ქვე ყა ნა. პირ და პი-
რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის შე მო დი ნე ბა და დე ბით 
გავ ლე ნას ახ დენს მიმ ღე ბი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ურ 
ზრდა ზე მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში თუ მიმ ღებ სა-
ხელ მწი ფოს აქ ვს ძლი ერი ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა, 
რო მე ლიც მი ზან მი მარ თუ ლია უცხო ური ინ ვეს ტი-
ცი ებ ის მო ზიდ ვის ხელ შეწყო ბა ზე. იმ ქვეყ ნებ ში 
სა დაც სა ხელ მწი ფოს არ აქ ვს მი ზან მი მარ თუ ლი 
ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კა, უცხო-
ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის და ბან დე ბა არ ით ვა ლის წი ნებს 
ქვე ყა ნა -რე ცი პი ენ ტის სტა ბი ლურ ზრდას, რაც 
ხში რად იწ ვევს დის ბა ლან სს ქვეყ ნის რე გი ონ ალ-
ური გან ვი თა რე ბა ში, რა საც, თა ვის მხრივ, მოყ ვე ბა 
მიმ ღებ ქვე ყა ნა ში სო ცი ალ ური და ძა ბუ ლო ბა. ამ-
დე ნად, მზარ დი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბებ ში მა ღალ-
ტექ ნო ლო გი ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვი სათ ვის 
ის არ გებ ლე ბენ მხო ლოდ ის ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც 
გა ნი ხი ლა ვენ პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებს, 
რო გორც ერთ-ერ თი მიმ ღე ბი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური 
პო ლი ტი კის პრი ორ იტ ეტ ულ ფაქ ტორს. გან ხი ლუ ლი 
თე ორი ები და მო დე ლი გვიხ სნის სა ერ თა შო რი სო 
კა პი ტა ლის გა და ად გი ლე ბის მო ტი ვებს, რომ ლე ბის 
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ძი რი თა დი ამ ოც ანაა, რომ დად გინ დეს მი ზე ზე ბი თუ 
რის სა ფუძ ველ ზე ფირ მა იღ ებს გა დაწყვე ტი ლე ბას, 
რომ გა აფ არ თო ვოს თა ვი სი ბიზ ნე სი და გა იტ ან ოს 
იგი საზღვარ გა რეთ, და თუ რო გო რი გავ ლე ნა აქ ვს 
პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ას მიმ ღე ბი ქვეყ ნის 
გან ვი თა რე ბა ზე. მრა ვა ლი მო საზ რე ბე ბის მი უხ ედ-
ავ ად წარ მოდ გე ნი ლი მეც ნი ერ ები ერ თსუ ლოვ ნე ბი 
არი ან იმ აში, რომ უცხო ელი ინ ვეს ტო რი აბ ან დებს 
თა ვის კა პი ტალს საზღვარ გა რეთ იმ ის ათ ვის, რომ 
ორ გა ნი ზა ცი ას შეს ძი ნოს უკ ეთ ესი პი რო ბე ბი, შეძ-
ლე ბის დაგ ვა რად შე ამ ცი როს სა წარ მოო ხარ ჯე ბი, 

გააუმჯობესოს სა წარ მოს ად გილ მდე ბა რე ობა, 
რაც თა ვის მხრივ აძ ლევს ორ გა ნი ზა ცი ას ახ ალი 
ბაზ რე ბის ათ ვი სე ბის სა შუ ალ ებ ას და ხდის კონ კუ-
რენ ტუ ნა რი ანს სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბით. ყვე-
ლა ემ პი რი ული გა მოკ ვლე ვის შე დე გი გვიჩ ვე ნებს, 
რომ პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის ათ ვის 
სა ერ თო ერ თი ანი თე ორი ული ახ სნა არ არ სე ბობს, 
რად გა ნაც თი თოეულ მეც ნი ერს აქ ვს თა ვი სი ინ-
დი ვი დუ ალ ური მიდ გო მა და თა ვი სი სპე ცი ფი კუ რი 
თე ორი ული ან ალ იზი პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი-
ცი ებ თან და კავ ში რე ბით.
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ABSTRACT
The Japanese economic miracle is known as the record period of Japanese economic growth between the end 

of World War II and the end of the Cold War (1945–1991).
One of the reasons for Japan’s rapid recovery from post-war trauma was the government’s successful economic 

reform. The government institution that dealt mainly with industrial policy in Japan was the Ministry of Industry. 
One of the most important economic reforms was the introduction-adaptation of the “Inclined Production Mode”.

This success has been largely ensured to the interventionist policy of the Government of Japan and, in part, 
to the assistance provided by the United States in the form of the ,,Marshall Plan“.

Keywords: role of government, protectionism, reconstruction, US aid (“Marshall plan”), Japanese economic 
miracle.
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რო ლი მი სი მიღ წე ვის პრო ცეს შირო ლი მი სი მიღ წე ვის პრო ცეს ში
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               ელ.ფოს ტა:Basil.khizanishvili@yahoo.com,

                                       მობ:593 146 416

ან  ოტ  ა ცია
იაპ  ონ  უ რი ეკ  ონ  ომ  იკ  უ რი სას   წა  უ ლი ცნო  ბი  ლი ა, რო  გორც იაპ  ო ნი  ის ეკ  ონ  ომ  იკ  ის ზრდის რე  კორ   დუ  ლი 

პე  რი  ო დი, მე  ო რე მსოფ   ლიო ომ  ი სა და ცი  ვი ომ  ის დამ   თავ   რე  ბას შო  რის(1945–1991). ომ  ის შემ   დ გო  მი ტრავ  -
მი  დან იაპ  ო ნი  ის სწრა  ფი გა  მოს   ვ ლის  ერ თ -ერ   თი მი  ზე  ზი იყო მთავ   რო  ბის წარ   მა  ტე  ბუ  ლი ეკ  ონ  ომ  იკ  უ რი 
რე  ფორ   მა. სამ   თავ   რო  ბო ინ   ს ტი  ტუ  ცი ა, რო  მე  ლიც იაპ  ო ნი  ა ში ძი  რი  თა  დად ეხ  ებ  ო და ინ   დუს   ტ რი  ულ პო  ლი -
ტი  კას, იყო მრეწ   ვე  ლო  ბის სა  მი  ნის   ტ რო. ერ თ -ერ   თი ყვე  ლა  ზე მნიშ   ვ ნე  ლო  ვა  ნი ეკ  ონ  ომ  იკ  უ რი რე  ფორ   მა 
იყო “წარ მო ებ ის მიდ   რე  კი  ლი მო  დუ  სის”(“Inclined Production Mode”) შე  მო  ღე  ბა -ად  აპ   ტი  რე  ბა. აღ   ნიშ   ნუ  ლი 
წარ   მა  ტე  ბა ძი  რი  თა  დად უზ   რუნ   ველ   ყო  ფი  ლი იქ   ნა  იაპ  ო ნი  ის მთავ   რო  ბის ინ   ტერ   ვენ   ცი  ონ  ის   ტუ  რი პო  ლი  ტი -
კით და ნა  წი  ლობ   რივ, შე  ერ   თე  ბუ  ლი შტა  ტე  ბის მხრი  დან ,,მარ შა ლის გეგ   მის“ სა  ხით გა  წე  უ ლი დახ   მა  რე  ბით.

 საკვანძოსიტყვები:მთავ   რო  ბის რო  ლი, პრო  ტექ   ცი  ონ  იზ   მი, რე  კონ   ს ტ რუქ   ცი ა, აშ შ -ის დახ   მა  რე  ბა (,,მარ-
შა ლის გეგ   მა“), იაპ  ონ  უ რი ეკ  ონ  ომ  იკ  უ რი სას   წა  უ ლი.
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შე სა ვა ლი
იაპ ონია, აქ სი სის და ნარ ჩე ნი წევ რი სა ხელ-

მწი ფო ებ ის (გერ მა ნია, იტ ალია) მსგავ სად, მე ორე 
მსოფ ლიო ომ ის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, აღ მოჩ ნდა 
უაღ რე სად რთუ ლი ში და და გა რე სო ცი ალ ურ-ეკ-
ონ ომ იკ ური და პო ლი ტი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე. 
აღ ნიშ ნუ ლი სირ თუ ლე ებ ის დაძ ლე ვა შე საძ ლე ბე ლი 
გახ და ქვეყ ნის მთავ რო ბა თა მი ერ შე სა ბა მი სი ზო მე-
ბის გა ტა რე ბით გან ვი თა რე ბის სხვა და სხვა ეტ აპ ზე, 
რა მაც სა ბო ლო ოდ უზ რუნ ველ ყო კი დეც იაპ ონი ის 
ეკ ონ ომ იკ ური წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა. ეკ ონ ომ იკ ური 
ბუ მის დროს, იაპ ონია (აშშ-ის შემ დეგ), ეკ ონ ომ იკ-
ის მო ცუ ლო ბით სწრა ფად იქ ცა მე ორე ქვეყ ნად 
მსოფ ლი ოში. 1990-იან წლებ ში, დე მოგ რა ფი ულ მა 
სი ტუ აცი ამ იაპ ონი აში გა ნი ცა და სტაგ ნა ცია, და 
სა მუ შაო ძა ლის რიცხოვ ნე ბა უკ ვე აღ არ იზ რდე ბო-
და, რო გორც ეს ხდე ბო და გა სულ ათ წლე ულ ებ ში, 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ერ თი-ერ თე ული მუ შა კის 
პრო დუქ ტი ულ ობა (შრო მის ნა ყო ფი ერ ება ერ თე ულ 
მუ შაკ ზე) რჩე ბო და მა ღა ლი.[1] 

ეკ ონ ომ იკ ური სას წა ული შე იძ ლე ბა და იყ ოს ოთხ 
ეტ აპ ად: აღ დგე ნა (1946–1954), მა ღა ლი ზრდა (1955–
1972), ზო მი ერი/სტა ბი ლუ რი ზრდა (1972–1992) და 
და ბა ლი/უმ ნიშ ვნე ლო ზრდა (1992–2017).[2]

აღ ნიშ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური სას წა ული, მე ორე 
მსოფ ლიო ომ ის შემ დგომ, იაპ ონი ის (და სავ ლეთ 
გერ მა ნი ას თან და იტ ალ ის ათ ან ერ თად) მი ერ „ცი ვი 
ომ იდ ან“ მი ღე ბუ ლი სარ გებ ლის შე დე გია. აღ ნიშ-
ნუ ლი წარ მა ტე ბა ძი რი თა დად უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
იქ ნა იაპ ონი ის მთავ რო ბის ინ ტერ ვენ ცი ონ ის ტუ რი 
პო ლი ტი კით და ნა წი ლობ რივ, შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე-
ბის მხრი დან ,,მარ შა ლის გეგ მის“ (,,Marshall Plan“) 
სა ხით გა წე ული დახ მა რე ბით.[3]

იაპ ონ ური ეკ ონ ომ იკ ის გან მას ხვა ვე ბელ მა ხა-
სი ათ ებ ლებს ,,ეკ ონ ომ იკ ური სას წა ულ ის“ წლებ ში 
მო იც ავ და: მწარ მო ებ ლე ბის, მიმ წო დებ ლე ბის, დის-
ტრი ბუ ტო რე ბი სა და ბან კე ბის თა ნამ შრომ ლო ბა 
მჭიდ როდ და კავ ში რე ბუ ლი ჯგუ ფე ბით, სა ხელ წო-
დე ბით კე ირ ეცუ (A keiretsu იაპ ონ.: 系列), მძლავ რი 
სა წარ მო ებ ის კავ ში რებ სა და იაპ ონ ური შრო მის 
ორ გა ნი ზა ცი ის ( (Japanese labour organization 
ანუ, იაპ ონ. Shuntō (春闘), რო მე ლიც ჩვე ულ ებ რივ 
ით არ გმნე ბა რო გორც ,,spring [wages] offensive“ / 
,,გა ზაფხუ ლის [სა ხელ ფა სო] იერ იში“. სა უბ არია 
ხელ ფას თან და კავ ში რე ბულ ყო ველ წლი ურ მო ლა პა-
რა კე ბა თა თა ობ აზე, სა წარ მო თა პროფ. კავ ში რებ სა 
და დამ საქ მებ ლებს შო რის. მრა ვა ლი ათ ასი ას ეთი 
პროფ. კავ ში რი ერ თდრო ულ ად აწ არ მო ებს მო ლა-
პა რა კე ბებს, სწო რედ მარ ტის და საწყი სი დან.)) კარგ 

ურ თი ერ თო ბას სამ თავ რო ბო ბი ურ ოკ რა ტი ას თნ და 
მთე ლი სის ცოცხლის მან ძილ ზე გა რან ტი რე ბულ 
და საქ მე ბას (Shūshin koyō / 終身雇用 - მუდ მი ვი 
და საქ მე ბა იაპ ონი აში.) პროფ. კავ ში რუ ლი კუთხით 
ძლი ერ ორ გა ნი ზე ბულ მსხვილ კორ პო რა ცი ებ სა და 
ფაბ რი კებ ში.

ძი რი თა დი ნა წი ლი
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ იაპ ონია, ამ ერ იკ ის შე ერ-

თე ბუ ლი შტა ტე ბის მი ერ ხი რო სი მა სა და ნა გა საკ ში 
ატ ომ ური და ბომ ბვი სა და სხვა მო კავ ში რე თა სა ჰა-
ერო თავ დას ხმე ბის შე დე გად მძი მედ და ზა რალ და, 
მან მე ორე მსოფ ლიო ომ ის ტრამ ვა სწრა ფად მო იშ-
უშა და მო ახ ერ ხა 1960-იან წლებ ში, (შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბის შემ დეგ) მსოფ ლი ოში უდ იდ ესი ეკ ონ ომ-
იკ ური ერ თე ული გამ ხდა რი ყო[4], თუმ ცა, სა მი ათ-
წლე ულ ის შემ დეგ, ქვე ყა ნამ გა ნი ცა და ე.წ. ,,ზრდის 
რე ცე სია“, რად გან შე ერ თე ბულ მა შტა ტებ მა გა-
ნა ხორ ცი ელა ეკ ონ ომ იკ ური პრო ტექ ცი ონ იზ მის 
პო ლი ტი კა, იაპ ონ ური წარ მო ებ ის შე ვიწ რო ებ ისა 
და იაპ ონ ური იენ ის იძ ულ ებ ითი გა უფ ას ურ ებ ის 
მიზ ნით. შემ დგო მი რეპ რე სი ებ ის თა ვი დან ას აც-
ილ ებ ლად, იაპ ონი ამ მნიშ ვნე ლოვ ნად გააუმჯობესა 
სა კუ თა რი ტექ ნო ლო გი ური მიღ წე ვე ბის ხა რის ხი და 
მას შტა ბი, და გა ზარ და იენ ის ღი რე ბუ ლე ბა, რად გან 
იენ ის დე ვალ ვა ცია ქვე ყა ნა ში შექ მნი და და მა ტე ბით 
(ფი ნან სურ-ეკ ონ ომ იკ ურ) საფ რთხე ებს და მას მო-
უტ ან და შე საძ ლო მძი მე შე დე გებს ვაჭ რო ბა ში.[5]

ომ ის შემ დგო მი ტრავ მი დან იაპ ონი ის სწრა ფი 
გა მოს ვლის ერთ-ერ თი მი ზე ზი იყო მთავ რო ბის წარ-
მა ტე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური რე ფორ მა. სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნო, რო მე ლიც იაპ ონი აში ძი რი თა დად ეხ ებ-
ოდა ინ დუს ტრი ულ პო ლი ტი კას, იყო მრეწ ვე ლო ბის 
სა მი ნის ტრო.[6] ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ეკ ონ ომ იკ ური რე ფორ მა იყო “წარ მო ებ ის 
მიდ რე კი ლი მო დუ სის” (“Inclined Production Mode”) 
შე მო ღე ბა-ად აპ ტი რე ბა, რო მე ლიც პირ ველ რიგ ში 
ფო კუ სი რე ბუ ლია იმ გვა რი ნე დე ულ ის გა და მუ შა-
ვე ბა ზე, რო გო რიც არ ის ფო ლა დი, ქვა ნახ ში რი და 
ბამ ბა ((傾斜 産 ,,keisha seisan hoshiki“, ანუ ,,პრი ორ-
იტ ეტ ული წარ მო ებ ის მე თო დი“ (“priority production 
method”). მას ში იგ ულ ის ხმე ბა გან სხვა ვე ბუ ლი ფა-
სის, რა ოდ ენ ობ ისა და იმ პორ ტის კონ ტრო ლი, რა მაც 
ხე ლი შე უწყო წარ მო ებ ის ზრდას მრეწ ვე ლო ბის 
რამ დე ნი მე სა სი ცოცხლო დარ გის, გან სა კუთ რე ბით, 
ქვა ნახ ში რის, ფო ლა დი სა და ტექ სტი ლის მი მარ-
თუ ლე ბით)). მაგ., იმ დროს, სა ფე იქ რო წარ მო ება 
მო იც ავ და მთლი ანი სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ცი ის 
23.9%-ზე მეტს. 
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წარ მო ებ ის სტი მუ ლი რე ბის თვის იაპ ონი ის მთავ-
რო ბამ მხა რი და უჭ ირა სა მუ შაო ძა ლის ახ ალ რეკ-
რუ ტი რე ბას (მუ შე ბის, გან სა კუთ რე ბით ქა ლე ბის 
და ქი რა ვე ბას). ქალ თა რეკ რუ ტი რე ბის გაზ რდით, 
იაპ ონი ამ შეძ ლო ნგრე ვი დან აღ დგე ნის პრო ცე სის 
სრულ ყო ფი ლი მარ თვა. რეკ რუ ტი რე ბის კა ნონ მდებ-
ლო ბა მო იც ავ და სამ კომ პო ნენ ტს: მშრო მელ თა 
რე გი ონ ალ ურ რეკ რუ ტი რე ბა ზე (და ქი რა ვე ბა ზე) 
და ფუძ ნე ბულ რეს ტრუ ქცი ას (შეზღუდ ვა) და რე-
ლო კა ცი ას (გა და ად გი ლე ბა), ახ ალ სკო ლა დამ თავ-
რე ბულ თა პირ და პი რი რეკ რუ ტი რე ბის (სა მუ შა ოზე 
აყ ვა ნის) აკ რძალ ვას, და სა შუ ალო გა ნათ ლე ბის 
არ მქო ნე (სკო ლის გა რე შე მყო ფი/არ ას ას კო ლო) 
სა მუ შაო ძა ლის პირ და პირ რეკ რუ ტი რე ბას, [რაც 
წარ მო ებ და] შრო მის სა მი ნის ტროს მი ერ ცალ სა ხად 
დე ტა ლუ რი რე გუ ლა ცი ებ ის შე სა ბა მი სად.[7] 

მე ორე მი ზე ზი, რის გა მოც იაპ ონი ამ მე ორე 
მსოფ ლიო ომ ის გან სწრა ფად მო იკ ეთა, იყო კო რე ის 
ომ ის დაწყე ბა.[8] კო რე ის ომი მიმ დი ნა რე ობ და მხა-
რე ში (Chōsen (朝鮮)), რო მე ლიც იაპ ონი ის იმ პე რი ას 
ან ექ სი რე ბუ ლი ჰქონ და 1945 წლამ დე. რამ დე ნა დაც 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი მო ნა წი ლე ობ და კონ ფლიქ-
ტში კო რე ის ნა ხე ვარ კუნ ძულ ზე, მან ეკ იპ ირ ებ ის 
(აღ ჭურ ვი ლო ბის) შეს ყიდ ვის მიზ ნით მი მარ თა იაპ-
ონი ის ეკ ონ ომ იკ ას, რად გან მა ტე რი ალ ურ-ტექ ნი კუ-
რი (ლო ჯის ტი კის) უზ რუნ ველ ყო ფა აშშ-დან მა ლე ვე 
იქ ცა მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მად სამ ხედ რო ებ ის-
თვის. სულ მა ლე, იაპ ონი ის მრეწ ვე ლო ბამ, კო რე აში 
მებ რძო ლი ამ ერ იკ ული სამ ხედ რო ძა ლე ბის თვის 
უზ რუნ ველ ყო სა ჭი რო საბ რძო ლო და მა ტე რი ალ-
ურ-ტექ ნი კუ რი მა სა ლე ბის მი წო დე ბა. მოთხოვ ნამ 
სტი მუ ლი მის ცა იაპ ონი ას, წყნა რო კე ან ური ომ ის 
დეს ტრუქ ცი იდ ან (ნგრე ვი დან) მი ეღ წია ჩქა რი აღ-
დგე ნის თვის და სა ფუძ ვე ლი ჩა ეყ არა იმ სწრა ფი 
ექ სპან სი ის თვის (გა ფარ თო ებ ის თვის), რო მე ლიც 
ამ ას უნ და მოჰ ყო ლო და.

 აშშ-ის მხარ და ჭე რი სა და ში და ეკ ონ ომ იკ ური 
რე ფორ მის მიღ წე ვის შემ დეგ, 1950-იანი წლე ბი დან 
1970-იან წლე ბამ დე, იაპ ონი ამ შეძ ლო შორს გაჭ-
რი ლი ყო. გარ და ამ ისა, იაპ ონი ამ ას ევე და ას რუ ლა 
ინ დუს ტრი ალ იზ აცი ის პრო ცე სი და გახ და აღ მო-
სავ ლეთ აზი ის პირ ვე ლი გან ვი თა რე ბუ ლი ქვე ყა ნა. 
იაპ ონი ის ეკ ონ ომ იკ ამ პროგ რესს უფ რო სწრა ფად 
მი აღ წია, ვიდ რე არ სე ბობ და ამ ის მო ლო დი ნი.[9] 

ამ პე რი ოდ ის მთა ვარ მა ხა სი ათ ებ ელს წარ მო-
ად გენს ჰაიატო იკ ედ ას (Hayato Ikeda) ად მი ნის-
ტრა ცი ის სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის გავ ლე ნა, რაც 
აის ახ ებ ოდა ფარ თო მოხ მა რე ბა სა და ექ სპორ ტის 
სი დი დე ში. 

1954 წელს სრუ ლად ამ ოქ მედ და ეკ ონ ომ იკ ური 
სის ტე მა, რო მე ლიც იაპ ონი ის სა ერ თა შო რი სო 
ვაჭ რო ბი სა და მრეწ ვე ლო ბის სა მი ნის ტროს (MITI 
: Ministry of International Tarde and Industry) მი ერ 
იქ ნა და მუ შა ვე ბუ ლი 1949 წლი დან 1953 წლამ დე.
პრე მი ერ მი ნის ტრმა ჰაიატო იკ ედ ამ, რო მელ საც, 
ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის ცნო ბი ლი მეც ნი ერი, 
სტენ ფორ დის უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი ჩალ-
მერს ჯონ სო ნი ,,იაპ ონი ის ეკ ონ ომ იკ ური სას წა ულ ის 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან ინ დი ვი დუ ალ ურ არ ქი ტექ-
ტორს“ უწ ოდ ებს, გა ატ არა ძლი ერი ინ დუს ტრი ალ-
იზ აცი ის პო ლი ტი კა. ამ პო ლი ტი კამ გა ნა პი რო ბა 
„ზე-ჭარ ბი კრე დი ტე ბის/გა დაკ რე დი ტე ბის“ (‘over-
loaning’) წარ მოქ მნა (პრაქ ტი კა, რო მე ლიც დღემ დე 
გრძელ დე ბა), რაც იმ აში მდგო მა რე ობს, რომ იაპ-
ონი ის ბან კი გას ცემს სეს ხებს ქა ლა ქის ბან კებ ზე, 
რომ ლე ბიც, თა ვის მხრივ სა სეს ხო მომ სა ხუ რე ბას 
უწ ევ ენ (აკ რე დი ტე ბენ) სამ რეწ ვე ლო კონ გლო მე-
რა ტებს. ვი ნა იდ ან, იმ დროს იაპ ონი აში არ სე ბობ და 
კა პი ტა ლის დე ფი ცი ტი, სამ რეწ ვე ლო კონ გლო მე რა-
ტე ბი სა კუ თა რი (ფი ნან სუ რი) შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
იქ ით, ხში რად მა თი წმინ და ღი რე ბუ ლე ბის (ნე ტო 
აქ ტი ვე ბის) მიღ მა, სა სეს ხო ვალ დე ბუ ლე ბა თა და სა-
ფა რა ვად კვლავ სეს ხუ ლობ დნენ, რაც იმ ას იწ ვევ და, 
რომ ქა ლა ქის ბან კე ბი იაპ ონი ის ბან კი დან დი დი ოდ-
ენ ობ ის სეს ხებს იღ ებ დნენ, რა მაც იაპ ონი ის ერ ოვ-
ნულ ბან კს, მას ზე და მო კი დე ბულ ად გი ლობ რივ ბან-
კებ ზე სრუ ლი კონ ტრო ლის შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა.

გა და ჭარ ბე ბუ ლი დაკ რე დი ტე ბის სის ტე მამ 
(The system of over-loaning), კომ ბი ნი რე ბულ მა 
მთავ რო ბის მი ერ ან ტი მო ნო პო ლუ რი კა ნო ნე ბის 
შემ სუ ბუ ქე ბას თან (მო კავ ში რე ძა ლე ბის უმ აღ ლე-
სი მთა ვარ სარ და ლის [The Supreme Commander 
for the Allied Powers /SCAP კონ ტრო ლის ნარ ჩე ნი]), 
ას ევე გა ნა პი რო ბა კონ გლო მე რა ტუ ლი ჯგუ ფე ბის 
(სა ხელ წო დე ბით კე ირ ეცუ/Keiretsu) ხე ლახ ლა 
წარ მოქ მნა-გა მო ჩე ნა, რომ ლე ბიც ას ახ ავ დნენ ომ-
ის დრო ინ დელ კონ გლო მე რა ტებს ანუ ზა იბ აც უს 
(zaibatsu). ბიზ ნეს მე ნე ბის, მა სა რუ იბ უკ ასა (Masaru 
Ibuka) და აკიო მო რი ტას (Akio Morita) თა ოს ნო ბით, 
Sony-ს ეკ ონ ომ იკ ური გა უმ ჯო ბე სე ბის შე დე გად, 
კე ირ ეც უმ შეძ ლო ეფ ექ ტუ რად მო ეხ დი ნა რე სურ სე-
ბის ალ ოკ აცია (გა და ნა წი ლე ბა) და სა ერ თა შო რი სო 
დო ნე ზე გამ ხდა რი ყო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი.[10] 

კე ირ ეც უს კონ გლო მე რა ტე ბის წარ მა ტე ბის სა-
ფუძ ველს წარ მო ად გე ნენ ქა ლა ქის ბან კე ბი, რომ ლე-
ბიც გუ ლუხ ვად გას ცე მენ სეს ხებს და სხვა დას ხვა 
ინ დუს ტრი ებ ში ახ დე ნენ კროს-აქ ცი ული ჰოლ-
დინ გე ბის (cross-share holdings) ფორ მა ლი ზე ბას 
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(გა მარ ტი ვე ბა-პო პუ ლა რი ზე ბას). კე ირ ეც უმ ხე ლი 
შე უწყო ორ ივე, ჰო რი ზონ ტა ლურ და ვერ ტი კა ლურ 
ინ ტეგ რა ცი ას და გა მო რიცხა უცხო ური კომ პა ნი ებ-
ის არ სე ბო ბა იაპ ონ ური ინ დუს ტრი აში. კე ირ ეც უს 
მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბე ბი ჰქონ და MITI-სთან და 
ერ თმა ნეთ თან აქ ცი ებ ის ჯვა რე დი ნი გან თავ სე ბით 
(the cross-placement of shares), გა რე მი ტა ცე ბა-და-
პატ რო ნე ბის გან (take-overs) უზ რუნ ველ ყოფ და 
მათ დაც ვას. მა გა ლი თად, იაპ ონი ის გან ვი თა რე ბის 
ბან კის (Japan’s Development Bank) ფი ნან სე ბის 83% 
გა მო ყო ფი ლი იქ ნა ის ეთ სტრა ტე გი ულ დარ გებ ზე, 
რო გო რი ცაა: გემ თმშე ნებ ლო ბა, ელ ექ ტრო ენ ერ გია, 
ნახ ში რი და ფო ლა დის წარ მო ება.[11] კე ირ ეცუ გა-
დამ წყვე ტი აღ მოჩ ნდა პრო ტექ ცი ონ ის ტუ ლი ზო-
მე ბის თვის, რო მელ მაც და იც ვა იაპ ონი ის ნორ ჩი 
ეკ ონ ომ იკა.

კე ირ ეცუ ას ევე ხელს უწყობ და (და ახ ალ ის ებ-
და) და მო კი დე ბუ ლე ბის შეც ვლას იაპ ონ ელ მე ნე-
ჯე რებს შო რის, რომ ლე ბიც ჰგუ ობ დნენ და ბა ლი 
მო გე ბის მი ღე ბას მოკ ლე ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში 
(in the short-run), რად გან კე ირ ეცუ ნაკ ლე ბად ეხ ებ-
ოდა სა აქ ციო დი ვი დენ დე ბი სა (stock dividends) და 
მო გე ბის გაზ რდას და უფ რო მე ტად, - პრო ცენ ტის 
გა დახ დას (interest payments). მო ცე მუ ლი კომ პა ნი ის 
და ახ ლო ებ ით, მხო ლოდ აქ ცი ათა ორი მე სა მე დი იქ ნა 
გა ყი დუ ლი, რი თაც კე ირ ეც უმ შე არ ბი ლა სა ბაზ რო 
ფლუქ ტუ აცია (რყე ვე ბი) და თა ვის (კე ირ ეც უს) 
მე ნე ჯე რებს ნე ბა დარ თო აქ ცენ ტი გა და ეტ ან ათ 
გრძელ ვა დი ან და გეგ მა რე ბა სა და ბაზ რის წი ლის 
მაქ სი მი ზი რე ბა ზე, ნაც ვლად იმ ისა, რომ ფო კუ სი-
რე ბა მო ეხ დი ნათ მოკ ლე ვა დი ან მო გე ბა ზე.

იკ ედ ას ად მი ნის ტრა ცი ამ ას ევე შე მო იღო სა-
ვა ლუ ტო გა ნა წი ლე ბის პო ლი ტი კა (the Foreign 
Exchange Allocation Policy/ die Devisenallokations-
politik), იმ პორ ტის კონ ტრო ლის სის ტე მა (a system 
of import controls), რო მე ლიც შე იქ მნა (და მი მარ თუ-
ლია) უცხო ური სა ქონ ლის გან იაპ ონ ური ბაზ რე ბის 
წა ლეკ ვის თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად. MITI იყ ენ ებ და 
სა ვა ლუ ტო გა ნა წი ლე ბას (ვა ლუ ტის გა მო ყო ფას/
ას იგ ნე ბას the foreign exchange allocation) ეკ ონ ომ-
იკ ის სტი მუ ლი რე ბის თვის, ექ სპორ ტის პო პუ ლა რი-
ზა ცი ით, ინ ვეს ტი ცი ებ ის მარ თვი თა და წარ მო ებ ის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის მო ნი ტო რინ გით. 1953 წელს, 
MITI– მა, სა ექ სპორ ტო კავ ში რის სის ტე მის (the 
export-link system) გა და სინ ჯვის გზით გა და ხე და 
უცხო ური ვა ლუ ტის გა მო ყო ფის პო ლი ტი კას (For-
eign Exchange Allocation Policy), ში და მრეწ ვე ლო ბის 
გან ვი თა რე ბი სა და ექ სპორ ტის სტი მუ ლი რე ბის მიზ-
ნით. მოგ ვი ანო რე ვი ზია (გა და ხედ ვა/გა და სინ ჯვა), 

რო მე ლიც ეფ უძ ნე ბა წარ მო ებ ის შე საძ ლებ ლო ბებს 
ვა ლუ ტის გა მო ყო ფა ზე, მიზ ნად ის ახ ავს უცხო ური 
დემ პინ გის (foreign dumping) თა ვი დან აც ილ ებ ას.

სწრა ფი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის პე რი ოდ მა 1955-
1961 წლებს შო რის, გზა გა უხ სნა ოქ როს სა მო ცი ან-
ებს, მე ორე დე კა დას, რო მე ლიც ზო გა დად უკ ავ შირ-
დე ბა იაპ ონი ის ეკ ონ ომ იკ ურ სას წა ულს. 1965 წელს 
იაპ ონი ის ნო მი ნა ლუ რი მშპ შე ფას და 91 მი ლი არ დი 
აშშ დო ლარ ზე მე ტი ოდ ენ ობ ით. თხუთ მე ტი წლის 
შემ დეგ, 1980 წელს, ნო მი ნა ლუ რი მშპ გა იზ არ და 
რე კორ დულ, 1.065 ტრი ლი ონ დო ლა რამ დე.

პრე მი ერ-მი ნის ტრ (ყო ფი ლი MITI-ის მი ნის ტრი) 
იკ ედ ას ხელ მძღვა ნე ლო ბით, იაპ ონი ის მთავ რო ბამ 
წა მო იწყო ამ ბი ცი ური ,,შე მო სავ ლე ბის გა ორ მა გე-
ბის, ანუ ორ მა გი შე მო სავ ლის გეგ მა“ (,,income-dou-
bling plan“ / 所得倍増). იკ ედ ამ, გა სავ ლე ბის/ (და ნა)
ხარ ჯე ბის წა სა ხა ლი სებ ლად შე ამ ცი რა საპ რო ცენ-
ტო გა ნაკ ვე თე ბი და გა და სა ხა დე ბი კერ ძო აქ ტი ორ-
ებ ის თვის. გარ და ამ ისა, FILP (The Fiscal Investment 
and Loan Program)-ის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ფი ნან-
სუ რი მოქ ნი ლო ბის წყა ლო ბით, იკ ედ ას მთავ რო ბამ 
სწრა ფად გა აფ არ თო ვა სამ თავ რო ბო ინ ვეს ტი ცი ები 
იაპ ონი ის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ში. კერ ძოდ ეს ენია: 
ავ ტო ბა ნე ბის (სა ავ ტო მო ბი ლო მა გის ტრა ლე ბის), 
ჩქა როს ნუ ლი მა ტა რებ ლე ბის, მეტ რო ებ ის, აერ ოპ-
ორ ტე ბის, პორ ტე ბი სა (სა პორ ტო მოწყო ბი ლო ბის) 
და კაშ ხლე ბის მშე ნებ ლო ბა. იკ ედ ას მთავ რო ბამ 
ას ევე გა აფ არ თო ვა მთავ რო ბის ინ ვეს ტი ცი ები 
იაპ ონი ის ეკ ონ ომ იკ ის წი ნათ უგ ულ ვე ბელ ყო ფილ 
სა კო მუ ნი კა ციო სექ ტორ ში. თი თოეულმა ამ მოქ მე-
დე ბამ გა აგ რძე ლა იაპ ონი ის ტენ დენ ცია მმარ თუ ლი 
ეკ ონ ომ იკ ის კუთხით, რაც გა ნა სა ხი ერ ებ და კი დეც, 
შე რე ულ ეკ ონ ომ იკ ურ მო დელს.

იკ ედ ას მხრი დან ეკ ონ ომ იკ აში სა ხელ მწი ფოს 
ინ ტერ ვენ ცი ისა და რე გუ ლი რე ბის ერ თგუ ლე ბის 
პა რა ლე ლუ რად, მი სი მთავ რო ბა ბიძ გს აძ ლევ და და 
მი ის წრაფ ვო და ვაჭ რო ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის კენ. 
1960 წლის აპ რი ლის თვის ვაჭ რო ბის იმ პორ ტი იყო 
ლი ბე რა ლი ზე ბუ ლი 41 პრო ცენ ტით (შე და რე ბის-
თვის: 22 პრო ცენ ტით - 1956 წლის თვის). იკ ედა გეგ-
მავ და ვაჭ რო ბის 80 პრო ცენ ტამ დე ლი ბე რა ლი ზა ცი-
ას სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში. თუმ ცა, მის გეგ მებს 
შეხ ვდა სას ტი კი წი ნა აღ მდე გო ბა ორ ივე სფე რო დან, 
რო გორც სა სეს ხო ინ დუს ტრი ის (რო მე ლიც ყვა ოდა 
უზ ომო დაკ რე დი ტე ბით), ისე ნა ცი ონ ალ ის ტუ რი 
სა ზო გა დო ებ რი ობ ის მხრი დან, რომ ლე ბიც უფ-
რთხოდ ნენ უცხო ელ თა მი ერ სა წარ მო თა ხელ ში 
ჩაგ დე ბას. იაპ ონ ური პრე სა ლი ბე რა ლი ზა ცი ას 
ად არ ებ და „შა ვი ხო მალ დე ბის მე ორე გა მო ჩე ნას“, 
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„იაპ ონ ური კუნ ძუ ლე ბის და უც ვე ლო ბას, ვე ებ ერ-
თე ლა უცხო ური კა პი ტა ლის ტუ რი ძა ლე ბის (სა ხელ-
მწი ფო თა) თავ დას ხმის პი რის პირ“ და „იაპ ონი ის 
ეკ ონ ომ იკ ის მომ ზა დე ბას, ერ ოვ ნულ კა პი ტალ სა 
და უცხო ურ კა პი ტალს შო რის სის ხლის მღვრე ლი 
ბრძო ლის თვის.” იკ ედ ას ორ მა გი შე მო სავ ლის გეგ მა 
( income-doubling plan), მეტ წი ლად ეს იყო სა პა სუ ხო 
რე აქ ცია ამ მზარ დი ოპ ოზ იცი ისა და ლი ბე რა ლი ზა-
ცი ის შე სა ხებ ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი პა ნი კის 
მი მართ, სა ზო გა დო ებ რი ვი პრო ტეს ტის ჩახ შო ბის 
მიზ ნით. იკ ედ ას მო ტი ვე ბი მა ინც პრაგ მა ტუ ლი იყო 
და ეყ რდნო ბო და სა გა რეო პო ლი ტი კას. ის ვაჭ რო ბის 
ლი ბე რა ლი ზა ცი აზე გა და ვი და მხო ლოდ მას შემ დეგ, 
რო დე საც ში და რე გუ ლა ცი ებ ით უზ რუნ ველ ყო ფი-
ლი (და და ცუ ლი) იქ ნა ბა ზა რი, რაც ხელს უწყობ და 
(და უპ ირ ატ ეს მდგო მა რე ობ აში აყ ენ ებ და) იაპ ონი ის 
პრო დუქ ტებ სა და კომ პა ნი ებს. 

იკ ედ ამ, უცხო ურ დახ მა რე ბა თა გა ნა წი ლე ბის-
თვის ას ევე შექ მნა მრა ვა ლი მო კავ ში რე/მო ნა თე-
სა ვე უცხო ური დახ მა რე ბის სა აგ ენ ტო (Foreign 
Aid Distribution Agencies), რა თა სა ერ თა შო რი სო 
წეს რიგ ში იაპ ონი ის მო ნა წი ლე ობ ის მზად ყოფ ნის 
დე მონ სტრი რე ბა მო ეხ დი ნა და ხე ლი შე ეწყო ექ-
სპორ ტის სტი მუ ლი რე ბის თვის. ამ სა აგ ენ ტო ებ ის 
შექ მნა იყო არა მხო ლოდ მცი რე კონ ცე სია (დათ მო-
ბა) სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის თვის, არ ამ ედ 
სა ზო გა დო ებ ის ათ ვის გარ კვე ული ში შის გაქ რო ბაც 
ვაჭ რო ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბით. 
იკ ედა ხელს უწყობ და იაპ ონი ის გლო ბა ლურ ეკ ონ-
ომ იკ ურ ინ ტეგ რა ცი ას, 1955 წელს GATT-ში, 1964 
წელს კი IMF-სა და OECD-ში გა წევ რი ან ებ ით. რო-
დე საც იკ ედ ამ თა ნამ დე ბო ბა და ტო ვა, მთლი ანი 
ერ ოვ ნუ ლი პრო დუქ ტი (მეპ GNP) ფე ნო მე ნა ლუ რი 
13.9 პრო ცენ ტი ანი მაჩ ვე ნებ ლით გა იზ არ და.

1973 წელს, იაპ ონი ამ პირ ვე ლი ნავ თო ბის ფა სის 
შო კი (the first oil-price shock) გა ნი ცა და (1973 წლის 
ნავ თო ბის კრი ზი სი). ნავ თო ბის ფა სი ბა რელ ზე 3 დო-
ლა რი დან 13 დო ლა რამ დე გა იზ არ და. ამ პე რი ოდ ის 
გან მავ ლო ბა ში, იაპ ონი ის ინ დუს ტრი ული წარ მო ება 
შემ ცირ და 20% -ით, რად გან (ქვეყ ნის) სა წარ მოო 
(მი წო დე ბის) სიმ ძლავ რემ ვერ შეძ ლო ეფ ექ ტუ რი 
რე აგ ირ ება მოთხოვ ნის სწრაფ ზრდა ზე, ხო ლო კა-
პი ტალ ში (მან ქა ნა-მოწყო ბი ლო ბებ ში, ეკ იპ ირ ებ აში/
აღ ჭურ ვი ლო ბებ ში) ინ ვეს ტი ცი ებ ის ზრდა, ხში რად 
იწ ვევს არ ას ას ურ ველ შე დე გებს - მცირ დე ბა მი წო-
დე ბა და იზ რდე ბა ნედ ლე ულ ის ფა სი.[12] გარ და 
ამ ისა, მე ორე ნავ თო ბის შოკ მა 1978 და 1979 წლებ ში 
(ხე ლახ ლა) გა ამ წვა ვა ვი თა რე ბა, რად გან ნავ თო ბის 
ფა სი კვლავ გა იზ არ და ბა რელ ზე 13 დო ლა რი დან 

39.5 დო ლა რამ დე. ორი ნავ თო ბის კრი ზი სის სე რი-
ოზ ული გავ ლე ნის მი უხ ედ ავ ად, იაპ ონი ამ მო ახ ერ ხა 
გა ეძ ლო (მა თით გა მოწ ვე ული) შე დე გე ბის თვის და 
მო ეხ დი ნა პრო დუქ ცი ის კონ ცენ ტრა ცი აზე წარ მო-
ებ ის ფორ მი დან, ტექ ნო ლო გი ებ ზე კონ ცენ ტრა ცი ის 
წარ მო ებ ის ფორ მა ზე ტრან სფე რი (გა და ტა ნა).

ფაქ ტობ რი ვად, ტრან სფორ მა ცია იყო ნავ თო ბის 
კრი ზი სი სა და ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 
ჩა რე ვის შე დე გი. რო დე საც ნავ თო ბის ფა სი ათ-
ჯერ გა იზ არ და, გა იზ არ და წარ მო ებ ის (მო პო ვე ბის 
თვით ღი რე ბუ ლე ბის) ხარ ჯე ბიც. ნავ თო ბის კრი-
ზი სის შემ დეგ, იაპ ონია, ხარ ჯე ბის და ზოგ ვის მიზ-
ნით, იძ ულ ებ ული გა ხა და პრო დუქ ცი ის წარ მო ება 
გა და ეწყო გა ცი ლე ბით ეკ ოლ ოგი ურ ფორ მებ სა და 
ნავ თო ბის უფ რო ნაკ ლებ მოხ მა რებ ზე. ნავ თო ბის 
კრი ზი სის შემ დეგ, ინ დუს ტრი ული ცვლი ლე ბის გა-
მომ წვევ ყვე ლა ზე დიდ ფაქ ტორს წარ მო ად გენ და 
ფა სე ბის ზრდა ენ ეგ რო მა ტა რებ ლე ბე ზე, მათ შო რის 
ნედლ ნავ თობ ზე.[13] შე დე გად, იაპ ონია გა და ერ თო 
ტექ ნო ლო გი აზე კონ ცენ ტრი რე ბულ პროგ რა მა ზე 
(a technology-concentrating program), რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფ და მი სი ეკ ონ ომ იკ ის სტა ბი ლურ 
ზრდას და ამო ირ იცხა იმ ქვეყ ნე ბის სი იდ ან, რომ ლე-
ბიც ნავ თო ბის კრი ზი სის დროს მძი მედ და ზი ან დნენ. 

სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბი სა და მრეწ ვე ლო ბის 
სა მი ნის ტრომ (The Ministry of International Trade 
and Industry - MITI) მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ით ამ აშა, 
იაპ ონი ის ომ ის შემ დგომ აღ დგე ნა-გა ნახ ლე ბა ში. 
ზო გი ერ თი მეც ნი ერ ის აზ რით, არ ცერთ სამ თავ-
რო ბო რე გუ ლა ცი ას ან ორ გა ნი ზა ცი ას არ გა აჩ ნდა 
უფ რო მე ტი ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტი, ვიდ რე MITI-ს. 
”იაპ ონი ის ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ტემ პი, ფორ მა და შე დე გე ბი,” - წერს ჩალ მერს ჯონ-
სო ნი, - ”გა უგ ებ არია MITI-ს წვლილ ზე მი თი თე ბის 
გა რე შე” (Johnson, vii). MITI და არ სე ბუ ლი იქ ნა 1949 
წელს, რომ ლის თავ და პირ ვე ლი რო ლი მდგო მა რე-
ობ და სამ რეწ ვე ლო რა ცი ონ ალ იზ აცი ის პო ლი ტი კის 
წარ მარ თვა ში (1950), რაც გუ ლის ხმობ და ცალ-
კე ული დარ გე ბის ძა ლის ხმე ვის კო ორ დი ნი რე ბას, 
SCAP-ის დეფ ლა ცი ური რე გუ ლა ცი ებ ის შე დე გე ბის 
გა სა ნე იტ რა ლებ ლად. ამ გვა რად, სა ერ თა შო რი სო 
ვაჭ რო ბი სა და მრეწ ვე ლო ბის სა მი ნის ტრომ, იაპ-
ონი ის მთავ რო ბა სა და მრეწ ვე ლო ბის კერ ძო სექ-
ტორს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის ფორ მა ლი ზე ბა 
მო ახ დი ნა (ანუ, მათ შო რის არ სე ბულ კო ოპ ერ აცი-
ას მის ცა მყა რი ფორ მა). პო ლი ტი კის მას შტა ბე ბი 
(მო ცუ ლო ბა და ხა რის ხი) იყო სწო რედ ის ეთი, რომ, 
თუ MITI-ს სურ და ,,ფო ლა დის წარ მო ებ ის გა ორ მა-
გე ბა, ნეო-ზა იბ აც უს (the neo-zaibatsu) უკ ვე გა აჩ-
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ნდა (სა თა ნა დო) კა პი ტა ლი, სამ შე ნებ ლო აქ ტი ვი, 
სა წარ მოო მან ქა ნა-და ნად გა რე ბის შემ ქმნე ლე ბი/
მწარ მო ებ ლე ბი, სხვა აუც ილ ებ ელი ფაქ ტო რე ბი, 
რომ ლე ბიც უკ ვე ხელ მი საწ ვდო მი იყო ში და (,,სახ-
ლის“) პი რო ბებ ში. სა მი ნის ტრო სხვა დას ხვა დარ-
გს, მათ შო რის (ახ ლა დაღ მო ცე ნე ბულ) კე ირ ეც უს, 
კო ორ დი ნა ცი ას უწ ევ და კონ კრე ტუ ლი მიზ ნის კენ, 
ჩვე ულ ებ რივ, - ერ ოვ ნუ ლი წარ მო ებ ის მიზ ნე ბი სა 
და კერ ძო ეკ ონ ომ იკ ური ინ ტე რეს თა გა დაკ ვე თის 
წერ ტი ლის (თან ხვედ რის) მი მარ თუ ლე ბით.

MITI-მა ას ევე გა ზარ და ინ დუს ტრი ული უს აფ-
რთხო ება, ტექ ნო ლო გი ის იმ პორ ტის (ჩა)მო ცი ლე-
ბით სხვა სა ქონ ლის იმ პორ ტის გან. სა ერ თა შო რი-
სო ვაჭ რო ბი სა და მრეწ ვე ლო ბის სა მი ნის ტროს 
უცხო ური კა პი ტა ლის შე სა ხებ კა ნო ნი (MITI’s 
Foreign Capital Law) უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ან იჭ ებ-
და სა მი ნის ტროს, ეწ არ მო ებ ინა მო ლა პა რა კე ბე ბი/
გა ნე ხი ლა პი რო ბე ბი ტექ ნო ლო გი ის იმ პორ ტის 
ფა სის და პი რო ბე ბის თა ობ აზე. ტექ ნო ლო გი ური 
კონ ტრო ლის ამ ელ ემ ენ ტმა სა შუ ალ ება მის ცა მას, 
ხე ლი შე ეწყო იმ ინ დუს ტრი ებ ის თვის, რომ ლებ საც 
ის თვლი და პერ სპექ ტი ულ ად. იმ პორ ტი რე ბუ ლი 
ტექ ნო ლო გი ის და ბა ლი ღი რე ბუ ლე ბა იძ ლე ოდა 
სწრა ფი ინ დუს ტრი ული ზრდის შე საძ ლებ ლო ბას. 
პრო დუქ ტი ულ ობა მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბეს და 
ახ ალი ეკ იპ ირ ებ ის (აღ ჭურ ვი ლო ბის), მე ნეჯ მენ ტი-
სა და სტან დარ ტი ზა ცი ის გზით.

1952 წლის აგ ვის ტო ში, ეკ ონ ომ იკ ური სტა ბი ლი-
ზა ცი ის საბ ჭო სა და ვა ლუ ტის კონ ტრო ლის საბ ჭოს 
(the Economic Stabilization Board and the Foreign Ex-
change Control Board) გა უქ მე ბით, MITI-მა მო იპ ოვა 
ყვე ლა იმ პორ ტის რე გუ ლი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ეკ ონ ომ იკ ის სტა ბი ლი ზა-
ცი ის საბ ჭო ში MITI უკ ვე დო მი ნი რებ და, ას იდა/
იოშ იდ ას მთავ რო ბებ მა (the Ashida/Yoshida Govern-
ments) იგი გარ დაქ მნეს ეკ ონ ომ იკ ური გან ხილ ვის 
სა აგ ენ ტოს (the Economic Deliberation Agency) 
მარ ტივ „სა აზ როვ ნო რე ზერ ვუ არ ად (ცენ ტრად)“ 
(“think tank”), არ სე ბი თად MITI-ს გა უჩ ნდა სრუ ლი 
კონ ტრო ლის შე საძ ლებ ლო ბა იაპ ონი ის ყვე ლა იმ-
პორ ტზე. სა ვა ლუ ტო ბი უჯ ეტ ზე ძა ლა უფ ლე ბაც 
აგ რე თე უშუ ალ ოდ MITI- ს გა და ეცა.

იაპ ონი ის გან ვი თა რე ბის ბან კის (the Japan Devel-
opment Bank) და არ სე ბით, MITI-მა კერ ძო სექ ტო რი, 
გრძელ ვა დი ანი ზრდის თვის ას ევე უზ რუნ ველ ყო 
იაფი კა პი ტა ლით.იაპ ონი ის გან ვი თა რე ბის ბან კმა 
და უშ ვა წვდო მა ფის კა ლურ ინ ვეს ტი ცი ებ სა (the 
Fiscal Investment) და სა სეს ხო გეგ მებ ზე (the Loan 
Plan) (კერ ძო და ერ ოვ ნუ ლი და ნა ზო გე ბის დი დი 

გა ერ თი ან ება / a massive pooling of individual and 
national savings).ამ დრო ის თვის, FILP-ი აკ ონ ტრო-
ლებ და მსოფ ლი ოში უდ იდ ესი კო მერ ცი ული ბან კის 
ოთხჯერ მეტ და ნა ზო გებს.ამ ფი ნან სუ რი სიძ ლი-
ერ ით FILP-მა შეძ ლო შე ენ არ ჩუ ნე ბი ნა იაპ ონი ის 
სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ებ ის უჩ ვე ულ ოდ მა ღა ლი 
რა ოდ ენ ობა (ორ ჯერ მე ტი სამ შე ნებ ლო კომ პა ნია, 
ვიდ რე სხვა მსგავ სი მშპ-ის მქო ნე ქვე ყა ნა ში).

დას კვნა
მე ორე მსოფ ლიო ომ ში იაპ ონია ძლი ერ და ზი ან და. 

მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, ქვეყ ნის სწრა ფად აღ დგე ნის უნ-
არი ან ობ ამ, ,,იაპ ონ ური ეკ ონ ომ იკ ური სას წა ულ ით“ 
მა ინც გააოცა მა შინ დე ლი მსოფ ლიო. მთლი ან ობ აში, 
ომ ის შემ დგო მი პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში, მთელ 
მსოფ ლი ოში შე ინ იშ ნე ბა გარ კვე ული ინ დუს ტრი ული 
ზრდა იმ ქვეყ ნებ ში, რომ ლებ მაც გა ნი ცა დეს სამ რეწ-
ვე ლო წარ მო ებ ის მკვეთ რი ვარ დნა ომ ით მი ყე ნე ბუ-
ლი ზი ან ის გა მო. მა გა ლი თად, იაპ ონი ამ, და სავ ლეთ 
გერ მა ნი ამ და იტ ალი ამ, მი აღ წი ეს უკ იდ ურ ეს ად 
სწრაფ (ეკ ონ ომ იკ ურ) აღ დგე ნას. იაპ ონი აში, 1946 
წელს სამ რეწ ვე ლო წარ მო ება, ომ ამ დელ პე რი ოდ თან 
შე და რე ბით შემ ცირ და 27.6%-ით , მაგ რამ აღ დგა 
1951 წელს და 1960 წელს 350% -ს მი აღ წია.[14]

რე კონ სტრუქ ცი ის (აღ დგე ნის) პე რი ოდ ში და 
1973 წლის ნავ თო ბის კრი ზი სამ დე, იაპ ონი ამ შეძ-
ლო და ემ თავ რე ბი ნა თა ვი სი ინ დუს ტრი ალ იზ აცი-
ის პრო ცე სი, ცხოვ რე ბის დო ნის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გა უმ ჯო ბე სე ბი თა და მოხ მა რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ზრდით. 1955 წლი დან 1970 წლამ დე, ურ ბა ნუ ლი 
ოჯ ახ ებ ის სა შუ ალო ყო ველ თვი ური მოხ მა რე ბა 
გა ორ მაგ და.[15] გარ და ამ ისა, შე იც ვა ლა იაპ-
ონი აში მოხ მა რე ბის პრო პორ ცი ებ იც. შემ ცირ და 
ყო ველ დღი ური სა ჭი რო ებ ები ის ეთ სა სა ქონ ლო 
ერ თე ულ ებ ზე, რო გო რი ცაა საკ ვე ბი, ტან საც მე ლი 
და ფეხ საც მე ლი. ამ ის სა პი რის პი როდ, გა იზ არ და 
ავ ეჯ ის, სატ რან სპორ ტო, სა კო მუ ნი კა ციო და სამ-
კითხვე ლო (წიგ ნე ბი, ჟურ ნალ-გა ზე თე ბი) სა შუ ალ-
ებ ებ ის მოხ მა რე ბა. ხარ ჯვით მა წილ მა მკვეთ რად 
იმ ატა აგ რეთ ვე დას ვე ნე ბი სა და გარ თო ბის აქ ტი-
ვო ბებ ში. მოხ მა რე ბის დიდ მა ზრდამ ხე ლი შე უწყო 
მშპ-ს ზრდას, რად გან ის წარ მო ად გენ და სტი მულს 
წარ მო ებ ის ათ ვის.

იაპ ონი ის ფი ნან სუ რი გა ჯან სა ღე ბა გაგ რძელ და 
SCAP-ის წას ვლი სა და კო რე ის ომ ით წარ მოქ მნი ლი 
ეკ ონ ომ იკ ური ბუ მის შე ნე ლე ბის შემ დე გაც. იაპ-
ონი ის ეკ ონ ომ იკა გა და ურ ჩა ღრმა რე ცე სი ას, რაც 
გა მოწ ვე ული იყო ა.შ.შ.-იდ ან სამ ხედ რო შეს ყიდ ვე-
ბის და ნა კარ გით და აგ რძე ლებ და რენ ტა ბე ლურ დი-



54

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

#3-4(62-63), 2021, Vol. 16, Issue 3.

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

ნა მი კას. 1960-იანი წლე ბის ბო ლოს იაპ ონია აღ დგა 
მე ორე მსოფ ლიო ომ ის ფერ ფლი დან, რა თა მი ეღ წია 
გა სა ოც რად სწრა ფი და სრულ ყო ფი ლი ეკ ონ ომ-
იკ ური აღ მავ ლო ბის თვის. ნოქს კო ლე ჯის (Knox 
College) პრო ფე სო რის მი კი სო ჰა ნე (Mikiso Hane), 
ამ პე რი ოდ ის ფე ნო მენს აღ წერს ხა ტოვ ნად: ,,აყ ვა-
ვე ბის (კე თილ დღე ობ ის) უდ იდ ესი წლე ბი იაპ ონი ამ 
იხ ილა მხო ლოდ მას შემ დეგ, რაც მზის ქალ ღმერ თი 
(Sun Goddes) ჩა იკ ეტა ქვის კა რის მიღ მა, მი სი ვე ძმის, 

სუ სა ნო-ო-ს (Susano-o) მცდა რი საქ ცი ელ ის გა საპ-
რო ტეს ტებ ლად“.[16] ქვეყ ნის მთავ რო ბამ ხე ლი 
შე უწყო ომ ის შემ დგო მი იაპ ონი ის ეკ ონ ომ იკ ურ სას-
წა ულს, კერ ძო სექ ტო რის ზრდის სტი მუ ლი რე ბით. 
პირ ველ რიგ ში, შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა ინ სტი ტუ ცი ური 
რე გუ ლა ცი ები და პრო ტექ ცი ონ იზ მი, რი თაც ეფ-
ექ ტუ რად მოხ და ეკ ონ ომ იკ ურ კრი ზი სებ თან გამ-
კლა ვე ბა, ხო ლო მოგ ვი ან ებ ით, ქვე ყა ნა ვაჭ რო ბის 
გა ფარ თო ებ აზე ორი ენ ტირ და.
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ABSTRACT
One of the major problems of a market economy is unemployment, when a large part of the employable 

population cannot find work, becomes “redundant” and, as a rule, they form a reserve army of the unemployed.
Losing a job is one of the most frustrating events in a person’s life. Most people rely on their own income to 

maintain a standard of living. At the same time, people receive not only income from labor, but also get a sense 
of personal perfection. 

Losing a job means lowering your standard of living, worrying about the future, losing self-esteem. Therefore, 
it is not surprising that politicians in the process of fighting for a seat often talk about how their proposed policies 
will help create new jobs and tackle unemployment problems. Raising this issue is important today, when Georgia’s 
unemployment rate has reached a historic high and Georgians are trying to sell their votes in the elections for 
20-50 GEL. Unbelievable things were happening during the last election: bribery, threats, blackmail, physical or 
moral terror - these were the hallmarks of the last election. Why? The main reason for this is of course poverty 
and hardship, which is a result of the unemployment in the country.

The following main types of unemployment are distinguished: frictional, structural and cyclical unemploy-
ment, although there are other types (forms) of unemployment that exist in the modern economy.

The essence of frictional, structural, cyclical, seasonal, regional, hidden, demographic, institutional, voluntary 
and suspended unemployment and socio-economic consequences are explained through statistics.

As for the employment problem. It has been shown that in modern Georgia, as time goes on, the share of 
the employed population in the labor force is decreasing more and more. In 2007, 321,3 thousand people were 
employed in the public sector, while 1,256 1 thousand of our citizens were employed in the non-governmental 
sector. Recently, the number of employees in the public sector has greatly increased, however, by 2020 the number 
of employees in the non-governmental sector has decreased to 947,1 thousand. The answer is clear: the private 
sector does not create jobs.

It is also interesting to find employment by economic activity, for example: agriculture, forestry and fish farm-
ing had 202 thousand employees in 2020, while these data in 2017 were 246 thousand.

The number of people employed in wholesale and retail trade, repair of cars and motorcycles has increased. 
E.g. In 2017, their number was 174 thousand employees, and in 2020 this number increased to 188 thousand. 
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All this shows that we are a nation mainly employed in the field of trade and not a producing nation. The num-
ber of car and motorcycle mechanics has greatly increased. This shows that mostly our citizens are buying old, 
depreciated cars and motorcycles, that need major repairs. 

In addition, the number of employees in the field of transport and warehousing has positive dynamics. In 2017, 
70,1 thousand people were employed here, and in 2020, their number increased to 79,2 thousand.

Employment in economic activities, various sectors of the economy, rural and urban employment in different 
age groups are shown, as well as the number of self-employed.

Keywords: Unemployment, employed, market economy, income, economic activities, unemployment problems.
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რო გორც წე სი ისი ნი  ქმნი ან უმუ შე ვარ თა სა რე ზერ ვო არ მი ას.სა მუ შაო ად გი ლის და კარ გ ვა ერ თ -ერ თი 
ყვე ლა ზე უსი ა მოვ ნო მოვ ლე ნაა ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა ში. ადა მი ა ნი უმ რავ ლე სო ბა სა კუ თა რი 
შრო მით შე მო სავ ლებ ზე ამ ყა რებს ცხოვ რე ბის დო ნის შე ნარ ჩუ ნე ბას თან და კავ ში რე ბულ იმე დებს. ამას-
თან, ადა მი ა ნე ბი შრო მი სა გან არა მხო ლოდ შე მო სა ვალს, არა მედ არა მედ პი როვ ნუ ლი სრულ ყო ფი ლე ბის 
გრძნო ბა საც იღე ბენ. 

სა მუ შაო ად გი ლის და კარ გ ვა ცხოვ რე ბის დო ნის შემ ცი რე ბას, მო მა ვალ ზე წუ ხილს, სა კუ თა რი თა ვის 
პა ტი ვის ცე მის და კარ გ ვას ნიშ ნავს ამი ტო მაც არ გვიკ ვირს, რომ პო ლი ტი კო სე ბი სა ვარ ძ ლი სად მი ბრძო-
ლის პრო ცეს ში ხში რად სა უბ რო ბენ, თუ რო გორ შე უწყობს ხელს, მათ მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პო ლი ტი კა 
ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნას და უმუ შევ რო ბის პრობ ლე ბის დაძ ლე ვას.

ამ სა კითხის წა მო წე ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნის დღეს, რო ცა სა ქარ თ ვე ლომ  უმუ შევ რო ბის  დო ნემ ის ტო რი ულ 
მაქ სი მუმს მი აღ წია და ქარ თ ვე ლი ყვე ლა გზე ბით ცდი ლო ბას 20-50 ლა რად გა ყი დოს თა ვი სი  ხმა არ ჩევ ნებ ზე. 
წარ მუდ გე ნე ლი რამ ხდე ბო და ბო ლო არ ჩევ ნებ ზე. მოს ყიდ ვა, მუ ქა რა, შან ტა ჟი, ფი ზი კუ რი თუ მო რა ლუ რი 
ტე რო რი - ეს იყო ბო ლო არ ჩევ ნე ბის და მა ხა სი ა თე ბე ლი თვი სე ბა. რა იყო ეს- ამის ძი რი თა დი მი ზე ზი- რა 
თქმა უნ და სი ღა რი ბე და გა ჭირ ვე ბა ა, რო მე ლიც არის შე დე გი უმუ შევ რო ბი სა, რო მე ლიც  ქვე ყა ნა ში არის.

გა მო ყო ფენ უმუ შევ რო ბის შემ დეგ ძი რი თად სა ხე ებს, ესე ნი ა: ფრიქ ცი უ ლი, სტრუქ ტუ რუ ლი და ციკ-
ლუ რი იმუ შევ რო ბა, თუმ ცა არ სე ბობს უმუ შევ რო ბის  სხვა სა ხე ე ბი (ფორმები), რომ ლე ბიც არ სე ბო ბე ნენ 
თა ნა მედ რო ვე   ეკო ნო მი კა ში.

ამის მე რე, სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის მეშ ვე ო ბით, გან მარ ტე ბუ ლია ფრიქ ცი უ ლი, სტრუქ ტუ რუ ლი, 
ციკ ლუ რი, სე ზო ნუ რი, რე გი ო ნა ლუ რი, ფა რუ ლი, დე მოგ რა ფი უ ლი, ინ ს ტუ ტუ ცი ო ნა ლუ რი, ნე ბა ყო ფი ლე ე-
ბი თი და შე ჩე რე ბუ ლი უმუ შევ რო ვის არ სი და სო ცი ა ლურ -ეკონომიკური შე დე გე ბი.   

რაც შე ე ხე ბა, და საქ მე ბია პრობ ლე მას. ნაჩ ვე ნე ბი რომ, თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თ ვე ლო ში რაც დრო გა დის 
სულ უფ რო და უფ რო მცირ დე ბა და საქ მე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის ხვედ რი თი წი ლი სა მუ შაო ძა ლა ში 2007 წელს 
სა ხელ მ წი ფო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი იყო 321,3 ათა სი ადა მი ა ნი, ხო ლო არა სა ხელ მ წი ფო სექ ტორ ში და-
საქ მე ბუ ლი იყო 1,2561  ათა სი  ჩვე ნი მო ქა ლა ქე.  იმ დროს რო ცა სა ხელ მ წი ფო  სექ ტორ ში, ბო ლო პე რი ოდ ში 
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ძა ლი ან გა ი ზარ და მო სამ სა ხუ რე თა რიცხ ვი. 2020  წ.  947,1 ათა სამ დე შემ ცირ და არა სა ხელ მ წი ფო სექ ტორ ში 
და საქ მე ბულ თა ოდე ნო ბა. პა სუ ხი არის ცალ სა ხად, ჩვენ თან  კერ ძო სექ ტო რი  არ ქმნის სა მუ შაო ად გი ლებს.

ასე სა ინ ტე რე სო ა, და საქ მე ბა  ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის  მი ხედ ვით მაგ: სოფ ლის, სატყეო  და თევ ზის 
მე ორ ნე ო ბა ში 2020 წელს იყო 202 ათა სი  და საქ მე ბუ ლი, რო ცა ეს მო ნა ცე ბი 2017 წელს 246 ათა სი იყო . 
გაზ რ დი ლია სა ბი თუ მო და სა ცა ლო ვაჭ რო ბის, ავ ტო მო ბი ლე ბი სა და მო ტო ციკ ლე ტე ბის რე მონ ტ ზე და საქ-
მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის რიცხ ვი. მაგ. 2017 წელს მა თი რა ო დე ნო ბა იყო 174  ათა სი და საქ მე ბუ ლი, ხო ლო 2020 
წელს ეს რიცხ ვი 188 ათა სამ დე გა ი ზარ და. ყო ვე ლი ვე ეს აჩ ვე ნებს, რომ ჩვენ ვართ ძი რი თად ში ვაჭ რო ბის 
სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი ერი და არა მწარ მო ე ბე ლი ერი. ძა ლი ან არის გაზ რ დი ლი ავ ტო მან ქა ნე ბის და მო-
ტო ციკ ლე ტე ბის ხე ლოს ნე ბის რიცხ ვი, ეს აჩ ვე ნებს იმას, რომ ძი რი თად ში ჩვენ მო ქა ლა ქე ე ბი ყი დუ ლო ბებ 
ძველ, ამორ ტი ზი რე ბულ მან ქა ნებს და მო ტო ციკ ლებს, რომ ლე ბიც სა ჭი რო ე ბენ სე რი ო ზულ რე მონტს.

ასე ვე, და დე ბი თი დი ნა მი კა აქვს ტრან ს პორ ტის და და საწყო ბე ბის სფე რო ში და საქ მე ბულ თა რიცხოვ-
ნო ბას. 2017 წელს აქ და საქ მე ბუ ლი  იყო 70,1 ათა სი ადა მი ა ნი, ხო ლო 2020 წელს მა თი რიცხ ვი  79,2   ათა-
სამ დე გა ი ზარ და.

ასე ვე, მო ცე მუ ლი და საქ მე ბის მო ნა ცე მე ბი ეკო ნო მი კის სხვა დარ გებ ში. ასე ვე ნაჩ ვე ბე ბია და საქ მე ბა 
ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა მო ბის, ეკო ნო მი კის სხვა დას ხ ვა დარ გე ბის, სქე სობ რივ ჭრილ ში და საქ მე ბა, სოფ ლად 
და ქა ლა ქად და საქ მე ბა, სხვა დას ხ ვა ასა კობ რივ ჯგუ ფებ ში. ასე ვე, მო ცე მუ ლია თვით და საქ მე ბულ თა რა-
ო დე ნო ბა.

საკვანძოსიტყვები: უმუ შევ რო ბა, და საქ მე ბუ ლი, სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა, შე მო სა ვა ლი, ეკო ნო მი კუ რი 
საქ მი ა ნო ბა, უმუ შევ რო ბის პრობ ლე მა.

შე სა ვა ლი
სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო-

ვა ნი პრობ ლე ბაა უმ უშ ევ რო ბა, რომ ლის დროს 
შრო მი სუ ნა რი ანი მო სახ ლე ობ ის დი დი ნა წი ლი ვერ 
პო ულ ობს სა მუ შა ოს, იქ ცე ვა «ზედ მეტ» მო ქა ლა ქედ 
და რო გორც წე სი, ქმნის უმ უშ ევ არ თა სა რე ზერ ვო 
არ მი ას.

სა მუ შაო ად გი ლის და კარ გვა ერთ-ერ თი ყვე ლა-
ზე უსი ამ ოვ ნო მოვ ლე ნაა ნე ბის მი ერი ად ამი ან ის 
ცხოვ რე ბა ში. მო სახ ლე ობ ის უმ რავ ლე სო ბა სა კუ-
თა რი შრო მით მი ღე ბულ შე მო სავ ლებ ზე ამ ყა რებს 
ცხოვ რე ბის დო ნის შე ნარ ჩუ ნე ბას თან და კავ ში რე-
ბულ იმ ედ ებს. ამ ას თან და საქ მე ბუ ლი ად ამი ანი, არა 
მხო ლოდ შე მო სა ვალს იღ ებს,არ ამ ედ თავს პი როვ-
ნუ ლა დაც სრულ ყო ფი ლად გრძნობს.

სა მუ შაო ად გი ლის და კარ გვა ცხოვ რე ბის დო ნის 
შემ ცი რე ბას, მო მა ვალ ზე წუ ხილს, სა კუ თა რი თა ვის 
პა ტი ვის ცე მის და კარ გვას ნიშ ნავს.ამ იტ ომ აც არ 
გვიკ ვირს, რო დე საც პო ლი ტი კო სე ბი «სა ვარ ძლის-
თვის» ბრძო ლი სას ხში რად სა უბ რო ბენ, თუ რო გორ 
შე უწყობს ხელს მათ მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პო-
ლი ტი კა ახ ალი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნა სა და 
უმ უშ ევ რო ბის პრობ ლე ბის დაძ ლე ვას.

სა ხელ მწი ფოს ცხოვ რე ბის დო ნის მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი მაჩ ვე ნე ბე ლია ამა თუ იმ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი 
უმ უშ ევ რო ბის დო ნე.ად ამი ან ებს, რომ ლებ საც სურთ 
შრო მა, მაგ რამ ვერ შო ულ ობ ენ სა მუ შა ოს, ვერ შე-
აქ ვთ შექ მნა ში თა ვი ან თი წვლი ლი მთლი ანი ში და 

პრო დულ ტის შექ მნა ში. იმ ის მი უხ ედ ავ ად, უმ უშ ევ-
რო ბის გარ კვე ული დო ნის არ სე ბო ბა გარ და უვ ალია 
რე ალ ურ ეკ ონ ომ იკ აში, სა დაც კი ათ ას ობ ით ფირ მა 
და მი ლი ონ ობ ით მშრო მე ლია, უმ უშ ევ რო ბის დო ნე 
მა ინც არ სე ბობს. ასე რომ, რაც უფ რო მე ტა დაა 
მო სახ ლე ობა და საქ მე ბუ ლი ამა თუ ქვე ყა ნა ში, მით 
უფ რო მე ტია ამ ქვეყ ნე ბის მთლი ანი ში და პრო-
დუქ ტი და მით უფ რო მე ტა დაა გან ვი თა რე ბუ ლი 
სა ხელ მწი ფო.

ამ სა კითხის გან ხილ ვა მნიშ ვნე ლო ვა ნია დღეს, 
რო ცა სა ქარ თვე ლო ში უმ უშ ევ რო ბის დო ნემ ის-
ტო რი ულ მაქ სი მუმს მი აღ წია და ქარ თვე ლი ყვე ლა 
გზით ცდი ლობს 20-50 ლა რად გა ყი დოს თა ვი სი ხმა 
არ ჩევ ნებ ზე. წარ მო უდ გე ნე ლი რამ ხდე ბო და ბო ლო 
არ ჩევ ნებ ზე.მოს ყიდ ვა, მუ ქა რა, შან ტა ჟი, ფი ზი კუ რი 
თუ მო რა ლუ რი ტე რო რი - ეს ყვე ლა ფე რი იყო ბო-
ლო არ ჩევ ნე ბის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი სი ტუ აცია. 
ამ ის ძი რი თა დი მი ზე ზი, რა თქმა უნ და სი ღა რი ბე 
და გა ჭირ ვე ბაა, რო მე ლიც არ ის შე დე გი ქვე ყა ნა ში 
არ სე ბუ ლი უმ უშ ევ რო ბი სა.

ამ სტა ტი აში ჩვენ სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე-
ბით შე ვეც დე ბით მი მო ვი ხი ლით, რა ხდე ბა ამ მი მარ-
თუ ლე ბით სა ქარ თვე ლო ში, რო გო რია უმ უშ ევ რო ბა 
და და საქ მე ბის დო ნე ჩვენს ქვე ყა ნა ში. 

რო გორც ვთქვით, უმ უშ ევ რო ბა სა ბაზ რო ეკ ონ-
ომ იკ ის თან ხმლე ბი სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მოვ-
ლე ნაა. უმ უშ ევ რო ბის პი რო ბებ ში ეკ ონ ომ იკ ურ ად 
აქ ტი ური მო სახ ლე ობ ის ნა წი ლი ვერ იყ ენ ებს თა ვის 
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სა მუ შაო ძა ლას. შრო მის ბა ზარ ზე დარ ღვე ულია 
მოთხოვ ნა სა და მი წო დე ბას შო რის წო ნას წო რო ბა. 
ამ იტ ომ იქ მნე ბა სა მუ შაო ძა ლის სი ჭარ ბე.

გა მო ყო ფენ უმ უშ ევ რო ბის შემ დეგ ძი რი თად 
სა ხე ებს, ეს ენია: ფრიქ ცი ული, სტრუქ ტუ რუ ლი და 
ციკ ლუ რი და სხვა სა ხის უმ უშ ევ რო ბას. გან ვი ხი-
ლოთ თი თოეული მათ გა ნი.

ფრიქციულიუმუშევრობა – ეს არ ის უმ უშ ევ რო-
ბა, რო მე ლიც წარ მო იშ ობა მო მუ შა ვის ერ თი სა მუ-
შაო ად გი ლი დან მე ორ ეზე გა დას ვლი სას, რო მე ლიც 
ძი რი თად ში არ ის ნე ბა ყო ფი ლე ბი თი პრო ცე სი და 
გან პი რო ბე ბუ ლია რამ დე ნი მე მი ზე ზით: 

1. ახალისამუშაოადგილისძიებით;( რო მე ლიც 
არ ის უფ რო შე მო სავ ლი ანი);

2. მომხიბლავიახალისამუშაოპირობებით;
3. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარე-

სებით;
4. ოჯახურიმდგომარეობისშეცვლით;
თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე ლო ში,სა ბედ ნი ერ ოდ, 

მომ რავ ლდა ის ეთი შემ თხვე ვე ბი,რო ცა ახ ლად შექ-
მნი ლი ოჯ ახ ები უარს ამ ბო ბენ არ სე ბულ სა მუ შა-
ოზე და ახ ალ სა მუ შა ოს ირ ჩე ვენ, რო მე ლიც უფ რო 
მომ ხიბ ლა ვია,რაც იძ ლე ვა ვა კან ტუ რი ად გი ლე ბის 
სწო რად გან საზღვრის სა შუ ალ ებ ას. სწო რი ინ ფორ-
მა ცი ის მი ღე ბის შემ დეგ ის ინი ნე ბა ყო ფი ლე ბით 
ტო ვე ბენ არ სე ბულ სა მუ შაო ად გი ლებს.

რაც შე ეხ ება სტრუქ ტუ რულ უმ უშ ევ რო ბას, იგი 
არ ის არ ან ებ აყ ოფ ლო ბი თი ფორ მით და ძი რი თა დად 
მიმ დი ნა რე ობს, მა შინ, რო ცა და საქ მე ბუ ლი ვერ პა-
სუ ხობს კვა ლი ფი კა ცი ის შე სა ბა მის დო ნეს და სა მუ-
შა ოდ ან თა ვი სუფ ლდე ბა უშუ ალ ოდ ორ გა ნი ზა ცი ის 
ხელ მძღვა ნე ლე ბის მი ერ. ას ეთ დროს და საქ მე ბულს 
ეუბ ნე ბი ან, რომ იგი ვერ პა სუ ხობს არ სე ბულ გა მოწ-
ვე ვებს და ამ ის გა მო და ითხო ვეს სამ სა ხუ რი დან. აქ-
ვე ამ ატ ებ ენ, რომ შე სა ბა მი სი კვა ლიფ კა ცი ის ამ აღ-
ლე ბის შემ დეგ და აბ რუ ნე ბენ სამ სა ხურ ში. მაგ. რო ცა 
სა ქარ თვე ლო გა და ვი და ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ ზე და შე მო ვი და კომ-
პი უტ ერ ული სა ბუ ღალ ტრო პროგ რა მე ბი, ძა ლი ან 
ბევ რი მოქ მე დი,საბ ჭო თა კავ ში რის დრო ინ დე ლი 
ბუ ღალ ტე რი, ახ ალი რე ალ ობ ის გა მო, გა ათ ავ ის უფ-
ლეს სამ სა ხუ რი დან. გან სა კურ თე ბით უმ უშ ევ არ თა 
რა ოდ ენ ობა გა იზ არ და იმ ობი ექ ტებ ში, რო მელ თა 
პრი ვა ტი ზე ბა თა ვის დრო ზე კა ნო ნის დარ ღვე ვით 
გან ხორ ცი ელ და, არ შე ნარ ჩუნ და სა ვალ დე ბუ ლო, 
სა წარ მოს პრო ფი ლი. ამ ის შე დე გად კი მუ შა კე ბი 
მა სობ რი ვად და ითხო ვეს სამ სა ხუ რე ბი დან.

ციკ ლუ რი უმ უშ ევ რო ბა კი გა მოწ ვე ულია უმ-
უშ ევ რო ბის გა დახ რით მი სი ბუ ნებ რი ვი დო ნი დან. 

ცნო ბი ლია, რომ უმ უშ ევ რო ბის ბუ ნებ რო ვი დო ნე 
კი არ ის ის დო ნე, რო მე ლიც ბუ ნე ბა ში არ სე ბობს და 
იგი ბო ლო მო ნა ცე მე ბით შე ად გენს 4-5.5 პრო ცენ-
ტს. ციკ ლის ეს სტა დია ხა სი ათ დე ბა ერ თობ ლი ვი 
და ნა ხარ ჯე ბის და ბა ლი დო ნით, რო ცა სა ქო ნელ სა 
და მომ სა ხუ რე ბა ზე მოთხოვ ნა მცირ დე ბა, მნიშ ვნე-
ლოვ ნად ეც ემა წარ მო ებ ისა და და საქ მე ბის დო ნე, 
იზ რდე ბა და საქ მე ბულ თა გა მო თა ვი სუფ ლე ბის 
მას შტა ბე ბი, შე სა ბა მი სად, უმ უშ ევ რო ბის დო ნე 
მკვეთ რად იზ რდე ბა. 

გარ და ამ ისა, სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბობს სე ზო-
ნუ რი უმ უშ ევ რო ბა მრა ვალ დარ გში (მაგ. სოფ ლის 
მე ურ ნე ობა, კვე ბის მრეწ ვე ლო ბა, მშე ნებ ლო ბა) 
სხვა დას ხვა მი ზე ზის გა მო წარ მო ება არ ის სე ზო-
ნუ რი. მა გა ლი თად, ტუ რიზ მის სფე რო ში მო მუ შა ვე 
ად ამი ან ებ ის დი დი ნა წი ლი და საქ მე ბუ ლია ზაფხულ-
ში, ხო ლო სხვა სე ზონ ზე სა მუ შაო თით ქმის არ აქ-
ვს. იგ ივე შე იძ ლე ბა ით ქვას შე მოდ გო მა ზე, რო ცა 
სა სოფ ლო-სა მე ურ მეო სა მუ შაოებზე მო ქა ლა ქე ები 
არი ან და საქ მე ბულ ნი, ხო ლო სხვა პე რი ოდ ში ის ინი 
რჩე ბი ან სა მუ შაო ად გი ლის გა რე შე.

აგ რეთ ვე, არ სე ბობს რე გი ონ ალ ური უმ უშ ევ რო-
ბა. არ ცთუ იშ ვი ათ ად ად გი ლი აქ ვს ქვეყ ნის ცალ კე-
ული რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვით სპე ცი ფი კუ რი, ბე ნებ-
რი ვი-ეკ ონ ომ იკ ური პი რო ბე ბის (მცი რე მი წი ან ობ ის, 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის უკ მა რი სო ბა და ა.შ). მაგ. ას ეთი 
რე გი ონ ებს გა ნე კუთ ვნე ბა: რა ჭა- ლეჩხუ მი, სვა ნე-
თი, მთი ანი აჭ არა და სხვა. თუმ ცა, ეს პრობ ლე მა 
ნა წი ლობ რივ გა დაწყდა სვა ნეთ ში, რო ცა გა იხ სნა 
სამ თო -სათხი ლა მუ რო კუ რორ ტი.

ას ევე ბუ ნე ბა ში არ სე ბობს ფა რუ ლი უმ უშ ევ რო-
ბა. მი სი არ სი ის ეთია, რომ ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის 
დროს, ნა წი ლობ რი ვი დატ ვირ თვით ფუნ ქცი ონ ირ-
ებს სა წარ მო ები. ას ეთ დროს სა წარ მო ები კი არ ათ-
ავ ის უფ ლე ბენ მუ შა კებს,არ ამ ედ გა დაჰ ყავთ ის ინი 
არ ას რულ სა მუ შაო რე ჟიმ ზე ან უშ ვე ბენ უხ ელ ფა სო 
შვე ბუ ლე ბა ში.ის ინ ამ ით ფორ მა ლუ რად კვლავ რჩე-
ბი ან და საქ მე ბუ ლე ბად, თუმ ცა ის ინი,ფაქ ტობ რი-
ვად,უმ უშ ევ რე ბი არი ან.

ბუ ნე ბა ში ას ევე არ სე ბობს დე მოგ რა ფი ული უმ-
უშ ევ რო ბა უნ და ვთქვათ ის, რომ ამ ფორ მის უმ უშ-
ევ რო ბა სა ქარ თვე ლოს დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში 
არ ემ უქ რე ბა, რად გან უახ ლო ეს პე რი ოდ ში შე უძ-
ლე ბე ლია ჩვენს ქვე ყა ნა ში მოხ დეს დე მოგ რა ფი ული 
აფ ეთ ქე ბა და მო სახ ლე ობ ის ბუ ნებ რი ვი მა ტე ბა. 

დე მოგ რა ფი ული უმ უშ ევ რო ბის დროს ძა ლი ან 
მა ღა ლია მო სახ ლე ობ ის რა ოდ ენ ობ ის ზრდა, რო-
მე ლიც მნიშ ვნე ლოვ ნად აღ ემ ატ ება არ სე ბუ ლი სა-
მუ შაო ძა ლის რა ოდ ენ ობ ას. მოკ ლედ, რომ ვთქვათ 
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მო სახ ლე ობ ის რა ოდ ენ ობა და სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
რა ოდ ენ ობა არ ის და უბ ალ ან სე ბე ლი მაგ. დე მოგ-
რა ფი ული უმ უშ ევ რო ბის კლა სი კუ რი ნი მუ ში არ ის 
სა ხელ მწი ფო მი ან ვა რი (იგ ივე ბირ მა) ამ ქვე ყა ნა ში 
თა ვის დრო ზე მოხ და დე მოგ რა ფი ული აფ ეთ ქე ბა, 
ძა ლი ან მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ არ და ქვეყ ნის მო სახ-
ლო ბა, ხო ლო ეკ ონ ომ იკა მო უმ ზა დე ბე ლი იყო ამ 
სი ტუ აცი ის ათ ვის, რა მაც გა მო იწ ვია უმ უშ ევ რო ბის 
ზრდა.

ას ევე, არ სე ბობს ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური უმ უშ ევ-
რო ბა. იგი და კავ ში რე ბუ ლია სა მუ შაო ძა ლის მო უქ-
ნელ მუ შა ობ ას თან. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა მუ შაო 
ად გი ლე ბი არ ის, მო სახ ლე ობ ას ეს ინ ფორ მა ცია არ 
მი ეწ ოდ ება და სა მუ შაო ად გი ლე ბი აუთ ვი სე ბე ლია.

არ სე ბობს ას ევე, ნე ბა ყო ფი ლე ბი თი უმ უშ ევ რო ბა 
რო ცა სხვა დას ხვა გა რე მო ებ ის გა მო, თა ვი სი ფი-
ზი კუ რი წყო ბის, არ აშ რო მი თი შე მო სავ ლის გა მო, 
ად ამი ან ებს არ სურთ ჰქონ დეთ რე გუ ლა რუ ლი სა-
მუ შაო. სა ხელ მწი ფო კა ნო ნებ ზე დაყ რდნო ბით, ზედ-
მეტ მო სახ ლე ობ ად თუ ზედ მეტ მო ქა ლა ქედ არი ან 
მიჩ ნე ულ ები. შე ჩე რე ბუ ლი უმ უშ ევ რე ბის კა ტე გო-
რი ას მი ეკ უთ ვნე ბი ან ის ად ამი ან ები, რომ ლებ საც 
და კარ გუ ლი აქ ვთ მუდ მი ვი სა მუ შაო, შე გუ ებ ულ ნი 
არი ან არ სე ბულ მდგო მა რე ობ ას და ას რუ ლე ბენ 
არ არ ეგ ულ ირ ებ ად სა მუ შა ოს და სჯერ დე ბი ან მი-
ზე რულ ან აზღა ურ ებ ას.

ზო გა დად უმ უშ ევ რო ბა გა ნი ხი ლე ბა რო გორც 
უმ წვა ვე სი, სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მოვ ლე ნა, 
მი სი დო ნე მეტ წი ლად ას ახ ავს სა ხელ მწი ფო ებ ის 
გან ვი თა რე ბის ხა რის ხს. ამ პრო ცესს სა ზო გა დო-
ებ ის თვის მო აქ ვს საკ მა ოდ ნე გა ტი ური შე დე გი, 
ცალ კე ული ქვეყ ნე ბის სო ცი ალ ურ- ეკ ონ ომ იკ ურ 
და პო ლი ტი კურ მდგო მა რე ობ აზე.

უმ უშ ევ რო ბის ყვე ლა ზე ნე გა ტი ური შე დე გი 
არ ის მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის შე და რე ბით და-
ბა ლი დო ნის მო ცუ ლო ბა, რო ცა მო სახ ლე ობ ის დიდ 
ნა წილს ვერ შე აქ ვს თა ვი სი წვლილ სა ქონ ლი სა და 
მომ სა ხუ რე ბის დოვ ლა თის შექ მნა ში.

უმ უშ ევ რო ბა თა ვის ნე გა ტი ურ კვალს ტო ვებს 
ის ეთ სო ცი ალ ურ ფე ნო მენ ში, რო გო რიც არ ის და-
ნა შა ული, თა ვი სი ყვე ლა ნა ირი გა მოვ ლი ნე ბე ბით: 
ყა ჩა ღო ბა, ქურ დო ბა, ძარ ცვა, ძა ლა დო ბა ოჯ ახ-
ური კონ ფლიქ ტე ბი. არ ცთუ მარ ტი ვა დაა საქ მე 
ოჯ ახ ური ღა ლა ტის მი მარ თუ ლე ბით. უმ რავ ლეს 
შემ თხვე ვა ში ოჯ ახ ის ერ თი -ერ თი წევ რი სა მუ შა ოდ 
მი დის სხვა რე გი ონ ში ან სხვა ქვე ყა ნა ში და არ ცთუ 
იშ ვი ად ად ქმნის ახ ალ ოჯ ახს, რაც მთა ვა რია, ბავ-
შვე ბი წლო ბით რჩე ბი ან მშობ ლე ბის ყუ რადღე ბი სა 
და მზრუნ ვე ლო ბის გა რე შე.

ერ თი-ერ თი ნე გა ტი ური მოვ ლე ნა უმ უშ ევ რო-
ბი სა არ ის ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი დე მოგ რა ფი ული 
ვი თა რე ბა. ას ეთ დროს, ძა ლი ან მცირ დე ბა ქორ წი ნე-
ბა, იზ რდე ბა გან ქორ წი ნე ბე ბის რიცხვი, რო მე ლიც 
მო სახ ლე ობ ის რიცხოვ ნო ბას თა ვის დაღს ას ვამს. 

უმ უშ ევ რო ბა უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს მო სახ-
ლე ობ ის ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ობ აზე. ბო ლო 
პე რი ოდ ში ძა ლი ან არ ის მო მა ტე ბუ ლი სის ხლის 
მო მოქ ცე ვის სის ტე მის, გუ ლის, ენ დოკ რი ნო ლო გი-
ური და ავ ად ებ ები, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია 
ნერ ვულ და ძა ბუ ლო ბა სა და არ ას რულ ფა სო ვან კვე-
ბას თან. ეს ყვე ლა ფე რი არ ის უმ უშ ევ რო ბი სა და არ-
ას რულ ფა სო ვა ნი ცხოვ რე ბის წე სით გა მოწ ვე ული. 
ად ამი ან ებ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ბო ლო 25 -30 
წლის გან მავ ლო ბა ში ექ იმ თან არ არი ან ნამ ყო ფი, 
ის ინი უმ უშ ევ რე ბი და შე სა ბა მი სად სო ცი ალ ური 
პრობ ლე მის წი ნა შე არი ან.

ბო ლოს უნ და აღ ვნიშ ნო სრუ ლი ად ახ ლა ფე ნო მე-
ნი, რო მე ლიც ახ ლა ხან აღ მო ცენ და სა ქარ თვე ლო ში- 
ეს არ ის სა არ ჩევ ნო პრო ცე სებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
უმ სგავ სო ება- მოს ყიდ ვა, შან ტა ჟი, ფსი ქო ლო გი ური 
და ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბა, რო მე ლიც უკ ავ შირ დე ბა 
ძი რი თა დად სი ღა რე ბე სა და უმ უშ ევ რო ბას.

ას ევე, ის იც უნ და ით ქვას, რომ უმ უშ ევ რო ბა საც 
აქ ვს რამ დე ნი მე და დე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე 
ფაქ ტო რიც, ეს ენია:

1.	 არ სე ბობს მუდ მი ვი კონ კუ რენ ცია მო მუშ ვე-
თა შო რის. 

2.	 არ სე ბობს შრო მის მწარ მო ებ ლო ბის სტი მუ-
ლი რე ბის მო მენ ტე ბი. 

3.	 და საქ მე ბულ თა სო ცი ალ ური სტა ტუ სის იზ-
რდე ბა.

• ამ რი გად, გან ვი ხი ლეთ უმ უშ ევ რო ბის არ სი, 
მი სი სა ხე ები და წარ მოქ მნის მი ზე ზე ბი. იმ ის მი უხ-
ედ ავ ად გრძელ ვა დი ანია თუ მოკ ლე ვა დი ანია უმ-
უშ ევ რო ბა, იგი მა ინც თა მა შობს ნე გა ტი ურ როლს 
ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ურ ად გან ვი თა რე ბის საქ მე-
ში,თუმ ცა მა საც კი გა აჩ ნია და დე ბი თი მო მენ ტე ბი, 
რომ ლე ბიც გა მო იხ ატ ება იმ ით, რო მუ მუ შევ რო ბა 
ქმნის გარ კვე ულ რე ზერ ვებ სა და ზრდის მო მუ შა-
ვე თა კონ კუ რენ ცი ას.

შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ უმ უშ ევ რო ბა იყო და 
არ ის გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის თვის, მი სი აღ ორ-
ძი ნე ბის თვის უმ თავ რეს პრობ ლე მა. მე ტი სიცხა-
დი სათ ვის უნ და მო ვიყ ვა ნოთ სა ქარ თვე ლოს მა-
გა ლი თი. უმ უშ ევ რო ბის დო ნე 2010 წელს იყო 27,2 
პრო ცენ ტი, რო მე ლიც 2012 წელს უმ ნიშ ვნე ლოდ 
შემ ცირ და და შე ად გი ნა 26.7 %, 2020 წელს მი აღ წია 
18.5 პრო ცენ ტს. ეს ყვე ლა ფე რი უკ ავ შირ დე ბა კო-
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ვიდ პან დე მი ას. მთე ლი მსოფ ლიო იყო ჩა კე ტი ლი და 
მო სახ ლე ობა ვერ მი დი ოდა საზღვარ გა რეთ, ვერც 
ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ სა და ვერც ა.შ.შ-ში.

ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა უმ უშ ევ რო ბის მო ნა ცე-
მე ბი გენ დე რულ ჭრილ ში.2012 წელს კა ცე ბის 25 % 
იყო უმ უშ ევ არი, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი შემ ცირ და 2016 
წელს 17,6 % -მდე, ხო ლო 2020 წელს შე ად გი ნა 16,2 
%. რაც შეეეხება, ქა ლებს, 2010 წელს იყო 28,9 %, 
ხო ლო 2020 წელს ეს მო ნა ცე ბი შემ ცირ და და შე-
ად გი ნა 20,2 %.

ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა, რო გორ ნა წილ დე ბა ეს 
მო ნა ცე მე ბი ქა ლა ქი სა და სოფ ლის მო სახ ლე ობ ას 
შო რის. 2010 წელს სა მუ შაო ძა ლის 29,8 % იყო უმ უშ-
ევ არი ქა ლაქ ში. ეს მო ნა ცე მი და ეცა 2020 წელს და 
შე ად გი ნა 20,3 %. რაც შე ეხ ება სოფ ლის მო სახ ლე-
ობ ას, უმ უშ ევ რებ ში მა თი წი ლი იყო 23,3 %, ხო ლო 
2020 წელს კი -15,8 %. უმ უშ ევ რო ბის დო ნე სოფ ლად 
5 პრო ცენ ტით ნაკ ლე ბია, ვიდ რე ქა ლა ქებ ში. ის ფაქ-
ტი, რომ დიდ ქა ლა ქებ ში თვით და საქ მულ თა დი დი 
ნა კა დია,ამ დროს ის ინი სო ფელ ში რომ და საქ მე ბუ-
ლიყ ვნენ, ეს სხვა ობა კი დევ უფ რო მე ტი იქ ნე ბო და. 
ჩვენ არ ვუტყდე ბით სა კუ თარ თავს, რომ ვართ 
აგ რა რუ ლი მე ურ ნე ობ ის, მი წათ მოქ მე დი ქვე ყა ნა.

სა ინ ტე რე სოა უმ უშ ევ რო ბის მო ნა ცე მე ბი ას აკ-
ობ რი ვი ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით. 20-24 წლის ახ ალ გაზ-
რდებ ში ეს მო ნა ცე მი შე ად გენს 38,3 %, ხო ლო 25 -29 
ას აკ ობ რი ვი ჯგუ ფის ახ ალ გაზ რდე ბი უფ რო მე ტად 
პო ულ ობ ენ სამ სა ხურს. 2020 წელს უმ უშ ევ არი იყო 
23,2 %.ას ევე დი დია 35-39 წლის ახ ალ გაზ რდე ბის 
ხვედ რი თი წი ლი და უს აქ მე ბელ ად ამი ან ებ ში. 2020 
წელს ის შე ად გენ და 20,8 პრო ცენ ტს.

სა ქარ თვე ლოს სა ბაზრ ეკ ონ ომ იკ ის ერთ-ერთ 
უმ თავ რეს გა მოწ ვე ვად და საქ მე ბის ზრდა და უმ-
უშ ევ რო ბის დო ნის შემ ცი რე ბა წარ მო ად გენს, რაც 
შე სა ბა მი სად ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს პრი ორ იტ ეტს წარ მო ად გენს. 
ზო გა დად, სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში კერ-
ძო სექ ტო რის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა და ზრდა 
უმ უშ ევ რო ბის შემ ცი რე ბის ყვე ლა ზე ეფ ექ ტი ანი 
მე ქა ნიზ მია.ამ ას თან, უმ უშ ევ რო ბის შემ ცი რე ბი სა 
და და საქ მე ბის ზრდის მი მარ თუ ლე ბით ეფ ექ ტი ანი 
ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად. 

ჩვენ გან ვი ხი ლეთ, უმ უშ ევ რო ბის არ სი და მი სი 
სო ცი ალ ურ ეკ ონ ომ იკ ური შე დე გე ბი. ახ ლა ას ევე 
სა ინ ტე რე სოა, და საქ მის არ სი და რა ხდე ბა ამ მხრივ 
ჩვენს ქვე ყა ნა ში. უნ და ით ქვას, რომ მო სახ ლე ობა 
ბუ ნე ბა ში იყ ოფა აქ ტი ურ და პა სი ურ მო სახ ლე ობ ად. 
შრო მის სა ერ თა შო რი სო ბი ურ ოს თა ნახ მად, აქ ტი-
ური მო სახ ლე ობ ას მო იც ავს ან აზღა ურ ებ ად სა მუ-

შა ოს მქო ნე პი რე ბის და საქ მე ბის დო ნეს.არ სე ბობს 
უმ უშ ევ რო ბის გან საზღვრის სა მი გზა: 1. რო გორც 
ფიქ სი რე ბუ ლი მო სახ ლე ობ ის აქ ტი ური პი რე ბი სა და 
ფიქ სი რე ბუ ლი კა ტე გო რი ის მთლი ანი მო სახ ლე ობ ის 
თა ნა ფარ დო ბა; 2. რო გორც სა მუ შაო მქო ნე აქ ტი ური 
მო სახ ლე ობ ისა და მთლი ანი მო სახ ლე ობ ის თა ნა-
ფარ დო ბა; 3. რო გორც სა მუ შა ოს მქო ნე პი რე ბი სა და 
აქ ტი ური მო სახ ლე ობ ის თა ნა ფარ დო ბა. თუ პირ ვე ლი 
თა ნა ფარ დო ბა არ ის არ ის 50 %, ეს იმ ის ნიშ ნავს, რომ 
მო ცე მულ ქვე ყა ნა ში აქ ტი ურ მო სახ ლე ობ ას შედ გენს 
50 %-ი.თუ მე ორე თა ნა ფარ დო ბა არ ის 45%-ი, მა შინ 
სა მუ შა ოს მქო ნე პირ თა რა ოდ ენ ობა არ ის მთლი ანი 
მო სახ ლე ობ ის 45 %-ი. მე სა მე თა ნა ფარ დო ბა თუ, 
ვთქვათ, არ ის 95 %, მა შინ ყო ველ 100 შრო მი სუ ნა რი-
ანი პი რი დან და საქ მე ბუ ლია 95 პი რი, ანუ უმ უშ ევ რო-
ბის დო ნე არ ის 5 %. სა ინ ტე რე სოა, სა ქარ თვე ლო ში 
და საქ მე ბულ თა გა ნა წი ლე ბის პრო ცე სი სა კუთ რე ბის 
ფორ მე ბის მი ხედ ვით.

2007 წელს სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ-
ლი იყო 321,3 ათ ასი ად ამი ანი, ხო ლო არ ას ახ ელ მწი-
ფო სექ ტორ ში — 1,2561 ათ ასი ჩვე ნი მო ქა ლა ქე. იმ 
დროს, რო ცა სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში ბო ლო პე რი-
ოდ ში ძა ლი ან გა იზ არ და მო სამ სა ხუ რე თა რიცხვი, 
2020 წ. 947,1 ათ ას ამ დე შემ ცირ და არ ას ახ ელ მწი ფო 
სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა რა ოდ ენ ობა. პა სუ ხი 
არ ის ცალ სა ხა, ჩვენ თან კერ ძო სექ ტო რი არ ქმნის 
სა მუ შაო ად გი ლებს.

ას ევე, სა ინ ტე რე სოა და საქ მე ბა ეკ ონ ომ იკ ური 
საქ მი ან ობ ის მი ხედ ვით. მაგ. სოფ ლის, სატყეო და 
თევ ზის მე ურ ნე ობ აში 2020 წელს იყო 202 ათ ასი 
და საქ მე ბუ ლი, რო ცა ეს მო ნა ცე ბი 2017 წელს 246 
ათ ასია.

გაზ რდი ლია სა ბი თუ მო და სა ცა ლო ვაჭ რო ბის, 
ავ ტო მო ბი ლე ბი სა და მო ტო ციკ ლე ტე ბის შემ კე თე-
ბელ თა რა ოდ ენ ობა. მაგ, 2017 წელს ამ სფე რო ში 
და საქ მე ბუ ლი იყო 174 ათ ასი ად ამი ანი, ხო ლო 
2020 წელს ეს რიცხვი 188 ათ ას ამ დე გა იზ არ და. 
ყო ვე ლი ვე ეს აჩ ვე ნებს, რომ ჩვენ ვართ ძი რი თად-
ში ვაჭ რო ბის სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი ერი და არა 
მწარ მო ებ ელი.რო გორც ვხე დავთ, ძა ლი ან არ ის 
გაზ რდი ლი ავ ტო მან ქა ნე ბი სა და მო ტო ციკ ლე ტე-
ბის ხე ლოს ნე ბის რიცხვი. ეს აჩ ვე ნებს იმ ას, რომ 
ძი რი თად ში ჩვე ნი მო ქა ლა ქე ები ყი დუ ლო ბებ ძველ, 
ამ ორ ტი ზე ბულ მან ქა ნებს, რომ ლე ბიც სა ჭი რო ებს 
სე რი ოზ ულ რე მონ ტს.

ას ევე და დე ბი თი დი ნა მი კა აქ ვს ტრან სპორ ტი-
სა და და საწყო ბე ბის სფე რო ში და საქ მე ბულ თა 
რიცხოვ ნო ბას. 2017 წელს აქ და საქ მე ბუ ლი იყო 70,1 
ათ ასი ად ამი ანი, ხო ლო 2020 წელს მა თი რიცხვი 79,2 
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ათ ას ამ დე გა იზ არ და.

ას ევე, გაზ რდი ლია უძ რავ ქო ნე ბას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი ად ამი ან ებ ის და საქ მე ბის რიცხვი. თუმ ცა 
ეს ციფ რე ბი არ ის არ ას წო რი, რად გან ამ სფე რო ში 
დი დია იმ ად ამი ან ებ ის წი ლი, რომ ლე ბიც არ არი ან 
სა თა ნა დო ორ გა ნო ებ ში რე გის ტრი რე ბულ ნი და 
უკ ან ონ ოდ არი ან და საქ მე ბულ ნი. 

ეკ ონ ომ იკ ის სფე რო ში, დარ გე ბის მი ხედ ვით, 
და საქ მე ბუ ლი 1241,8 ად ამი ან იდ ან 83,3 ათ ასი არ ის 
მე ნე ჯე რის პო ზი ცი აზე, ტექ ნი კო სე ბი სა და დამ-
ხმა რე სპე ცი ალ ის ტის პო ზი ცი აზე და საქ მე ბუ ლია 
ყვე ლა ზე მე ტი 217,7 ათ ასი ად ამი ანი, ას ევე საკ მა ოდ 
ბევ რია მომ სა ხუ რე ბი სა და გა ყიდ ვის სფე რო ებ ში 
და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი, ხო ლო სოფ ლის, სატყეო და 
თევ ზის მე ურ ნე ობ აში- ყვე ლა ზე მე ტი 221, 4 ათ ასი 
ად ამი ანი. რაც შე ეხ ება ხე ლოს ნებ სა და მო ნა თე სა ვე 
სფე როს მუ შა კე ბის რა ოდ ენ ობა — 93,4. 

და საქ მე ბუ ლე ბი დან 26, 2% არ ის ქა ლი, ხო ლო 
მა მა კა ცი- 36, 4% ქა ლაქ ში არ აფ ორ მა ლუ რად არ ის 
და საქ მე ბუ ლი 30,2 %, ხო ლო სოფ ლად — მო სახ-
ლე ობ ის 35,6 %. მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა მუ შაო ძა ლის 
მაჩ ვე ნებ ლე ბის გენ დე რის მი ხედ ვით, სულ და საქ მე-
ბუ ლია 15 და მე ტი წლის და ახ ლო ებ ით 1 მი ლი ონ 620 
ათ ასი ად ამი ანი, რო მელ თა გან და საქ მე ბუ ლი- 566 
ათ ასი, და ქი რა ვე ბუ ლი- 440 ათ ასი, თვი და საქ მე ბუ-
ლი -145 ათ ასი, ხო ლო უმ უშ ევ არი -150 ათ ასი ად ამი-
ანი. მოკ ლედ, და საქ მე ბის დო ნე ქა ლე ბი სა არ ის 35 
პრო ცენ ტი, ხო ლო რაც შე ეხ ება მა მა კა ცებს, იგ ივე 
მაჩ ვე ნე ბე ლი გა მო იყ ურ ება შემ დეგ ნა ირ ად: 15 წელს 
გა და ცი ლე ბულ მო სახ ლო ებ აში და საქ მე ბუ ლია მი-
ლი ონ 420 ათ ასი ად ამი ანი. ეკ ონ ომ იკ ურ ად აქ ტი-
ური სა მუ შაო ძა ლა არ ის 720 ათ ასი, და საქ მე ბუ ლია 
609 ათ ასი, თვით და საქ მე ბუ ლია და ახ ლო ებ ით 140 
ათ ასი, ხო ლო უმ უშ ევ არია 111 ათ ასი. სა ბო ლო ოდ, 
და საქ მე ბის დო ნე მა მა კა ცებ ში არ ის 50 პრო ცენ ტი.

ას ევე, სა ინ ტე რე სოა და საქ მე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი 

ქა ლა ქე ბი სა და სოფ ლე ბის მი ხედ ვით. ქა ლა ქებ ში იყო 
და საქ მე ბუ ლი (15 და მე ტი წლის) 1 774,2 ად ამი ანი. 
ეკ ონ ომ იკ ურ ად აქ ტი ური მო სახ ლე ობა კი არ ის 946 
ათ ასი, რო მელ თა გან 718,2 ათ ასი ად ამი ანი არ ის 
და საქ მე ბუ ლი, გა ურ კვე ვე ლი ად ამი ან ებ ის რიცხვი 
შე ად გენს 0.8 ად ამი ანს, ხო ლო უმ უშ ევ არ თა რა ოდ-
ენ ობა არ ის 227,8. აქ ტი ურ ად მოქ მე დი სა მუ შაო ძა ლა 
არ ის 55,2 %, ხო ლო და საქ მე ბის დო ნე არ ის 41.9 %.

რაც შეეეხება, სოფ ლად მცხოვ რებ მო სახ ლე ობ-
ას, 2021 წელს იგი შე ად გენ და 1317,9 ად ამი ანს, მათ 
შო რის ეკ ონ ომ იკ ურ ად აქ ტი ური არ ის 1317,9 ათ ასი.

მათ შო რის ქვე ყა ნა ში ეკ ონ ომ იკ ურ ად აქ ტი ურ 
მო სახ ლე ობ ას შე ად გენს 496.5 ათ ასი ად ამი ანი, ხო-
ლო და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბუ ლი არ ის 238,6 ათ ასი, 
ხო ლო თვით და საქ მე ბუ ლი- 257,6 ათ ასი.

დას კვნა
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ გა ურ კვე ვე ლი ფორ მით არ ის 

და საქ მე ბუ ლე ბი 0.2 ათ ასი ად ამი ანი. უმ უშ ევ რო ბის 
დო ნე სოფ ლად მცხოვ რებ მო სახ ლე ობ აში არ ის 19 %, 
ხო ლო და საქ მე ბის დო ნე — 37.7 %. აქ ვე მინ და აღ-
ვნიშ ნო, რო გორც ქა ლა ქად ას ევე სოფ ლად, ჩე მის აზ-
რით, ძალ ზე შემ ცი რე ბუ ლია იმ ად ამი ან ებ ის რიცხვი, 
რომ ლე ბიც არი ან თვით და საქ მე ბუ ლი. მა გალ თად, 
რე პე ტი ტო რე ბის, მუ სი კის მას წავ ლებ ლე ბის, ე.წ 
«მაკ ლე რე ბი», ძი ძე ბის ნა წი ლი არ არ ის რე გის ტრი-
რე ბუ ლი სა თა ნა დო ორ გა ნო ებ ში და შე სა ბა მი სად 
არ არი ან გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლე ბი. ჩვენ შე ვე-
ცა დეთ სტა ტის ტი კუ რი მა სა ლე ბის გა მო ყე ნე ბით 
გვეჩ ვე ნე ბი ნა ბო ლო 15 წლის გან მავ ლო ბა ში, რო გორ 
მცირ დე ბო და და საქ მე ბუ ლე ბი სა და იზ რდე ბო და 
უმ უშ ევ რო ბის რიცხოვ ნო ბა. ამ სი ტუ აცი აში ყვე ლა-
ზე შე მაშ ფო თე ბე ლია ის ფაქ ტი, რომ სულ იზ რდე ბა 
ემ იგ რა ცი აში წა სუ ლი ჩვე ნი თა ნა მე მა მუ ლე ებ ის 
რიცხვი, რო მელ თა დი დი ნა წი ლი სა მო მავ ლოდ სა-
ვა რაუოდ არ დაბ რუნ დე ბა სა ქარ თვე ლო ში.
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ABSTRACT

Georgian public procurement accounts for a significant share of the country’s gross domestic product each 
year. One of the goals of public procurement policy is to reduce the share of simplified procurement in total 
procurement. Crises are particularly conducive to the implementation of simplified procurement to address 
emergencies, which in turn carry the risk of corruption and less transparency. That is why studying the impact 
of the Covid-19 pandemic on simplified procurement is interesting and topical. The purpose of this paper is to 
study the impact of the Covid-19 pandemic on simplified procurement by 2020. The theoretical-methodological 
basis of the research is the analysis of official statistics, official reports, various normative acts, and the latest 
scientific publications. The unified electronic system of the LEPL State Procurement Agency is used to achieve 
certain research objectives. The findings and recommendations will be interesting and useful for any stakeholder, 
especially for procuring organizations. 

Keywords: Covid-19 pandemic; Public procurement; Simplified procurement.

ანო ტა ცია
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბი ქვეყ ნის მთლი ა ნი ში გა პრო დუქ ტის მნიშ ვ ნე ლო ვან წილს იკა-

ვებს ყო ველ წ ლი უ რად. სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის პო ლი ტი კის ერ თ -ერთ მი ზანს კი მთლი ან შეს ყიდ ვებ ში 
გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვე ბის წი ლის შემ ცი რე ბა წარ მო ად გენს. კრი ზი სუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბი გან სა კუთ რე ბით 

Covid-19 პან დე მი ის გავ ლე ნა სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო Covid-19 პან დე მი ის გავ ლე ნა სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო 
შეს ყიდ ვებ ზე (გამარტივებული შეს ყიდ ვე ბის მა გა ლით ზე)შეს ყიდ ვებ ზე (გამარტივებული შეს ყიდ ვე ბის მა გა ლით ზე)

ანაჩაგელიშვილი
ბიზ ნე სის ად მი ნის ტ რი რე ბის დოქ ტო რან ტი, 

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი
ნათიასურმანიძე

ეკო ნო მი კის დოქ ტო რი, ასის ტენ ტ - პ რო ფე სო რი 
გუ რამ თა ვარ თ ქი ლა ძის თბი ლი სის სას წავ ლო უნი ვერ სი ტე ტი



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

63#3-4(62-63), 2021, Vol. 16, Issue 3.

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

INTRODUCTION
The spread of the Covid-19 pandemic has affected 

almost every area of   human activity, including public 
procurement. In Georgia, in this area, among other 
problems, there was a problem of abundance of sim-
plified procurement before the pandemic, however, it 
was characterized by a declining trend and created a 
positive picture of the future. Urgent procurement is 
more important when considering simplified procure-
ment, and in the latter - emergency procurement in 
further agreement with the State Procurement Agency. 
Unlike a tender, the reluctance of a simplified public 
procurement stems from its simple procedure, possible 
irrational spending of funds, non-transparency, risk of 
corruption, or other threats. That is why one of the goals 
of public procurement policy is to reduce the share of 
simplified procurement in total procurement, which is 
characterized by an increasing trend after the spread 
of the Covid-19 pandemic. It should be noted that in 
the early stages of the pandemic, there was a cessation1 
of tendering procedures by procuring entities and an 
increase in simplified procurement instead to address 
the urgent situation (Sisoshvili G., 2020) (IDFI, 2020). 

METHODOLOGY
The main objective of this research is to analyze 

the impact of the Covid-19 pandemic on simplified 
procurement by 2020. To achieve abovementioned 
objective, the research proceeds through a qualita-
tive approach with a systematic literature, official 
statistical information and reports, various norma-
tive acts review. To get some of information the uni-

1Whichismainlyduetothelongdeadlinessetbylawfortenderprocedures.
2Uninterruptedconductofeventsofstateandpublicimportanceforalimitedperiodoftime

fied electronic public procurement system was used 
as a research platform and official statistical informa-
tion was obtained from the 2020 annual report of the 
State Procurement Agency.

The findings and recommendations will be inter-
esting and useful for any stakeholder, especially for 
state procuring organizations.

OFFICIAL STATISTICS AND ANALYSIS RELATED 
TO SIMPLIFIED PROCUREMENT

Confirmation of the start of the active fight against 
the Covid-19 pandemic in Georgia was the approval 
of the Government of Georgia Decree N164 of January 
28, 2020 “Operational Response Plan for New Coro-
navirus Diseases”. The mentioned act determined the 
procurement of services/goods necessary for the provi-
sion of the planned measures to be carried out by the 
procuring organizations as a matter of urgency and/
or through the simplified procurement in accordance 
with Article 101, Paragraph 3, Subparagraph “d”2 of 
the Law of Georgia on State Procurement. As a result 
of the deteriorating epidemic situation in the country, 
the list of objects to be procured through urgent ne-
cessity and/or simplified procurement in accordance 
with Article 101, Paragraph 3, Subparagraph (d) of the 
Law of Georgia on State Procurement has been further 
increased. It should also be noted that according to 
Article 18, Paragraph 10 of the “Rules of Isolation 
and Quarantine” approved by the Resolution of the 
Government of Georgia 23 322 of May 23, 2020, the 
buyers were given the right to purchase the necessary 

უწყობს ხელს გა და უ დე ბე ლი აუცი ლებ ლო ბით გა მოწ ვე უ ლი ვი თა რე ბის აღ მო საფხ ვ რე ლად გა მარ ტი ვე ბუ-
ლი შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას, რომ ლე ბიც თა ვის მხრივ კო რუფ ცი ი სა და ნაკ ლე ბი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის 
რისკს შე ი ცავს. სწო რედ ამი ტომ Covid-19 პან დე მი ის გავ ლე ნის შეს წავ ლა გა მარ ტი ვე ბულ შეს ყიდ ვებ ზე 
სა ინ ტე რე სო და აქ ტუ ა ლუ რი ა.

წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მის მი ზანს წარ მო ად გენს Covid-19 პან დე მი ის გავ ლე ნის შეს წავ ლა 2020 წლის გან-
მავ ლო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ გა მარ ტი ვე ბულ შეს ყიდ ვებ ზე. 

კვლე ვის თე ო რი ულ - მე თო დო ლო გი ურ სა ფუძ ველს წარ მო ად გენს ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის, ოფი-
ცი ა ლუ რი ან გა რი შე ბის, სხვა დას ხ ვა ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი სა და უახ ლე სი სა მეც ნი ე რო პუბ ლი კა ცი ე ბის 
ანა ლი ზი. კვლე ვის გარ კ ვე უ ლი ამო ცა ნე ბის მი საღ წე ვად კი გა მო ყე ნე ბუ ლია სსიპ „სახელმწიფო შეს ყიდ-
ვე ბის სა ა გენ ტოს“ ერ თი ა ნი ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მა. 

მი ღე ბუ ლი დას კ ვ ნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი სა ინ ტე რე სო და სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა ნე ბის მი ე რი და ინ ტე-
რე სე ბუ ლი მხა რი სათ ვის, გან სა კუთ რე ბით კი შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის.

საკვანძოსიტყვები: Covid-19 პან დე მი ა; სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბი; გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვა.
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services/goods for the implementation of a number 
of medical measures and/or “ Pursuant to Article 101, 
Paragraph 3, Subparagraph “d” of the Law of Georgia 
on State Procurement, through simplified procurement 
with the consent of the State Procurement Agency. 
With the issuance of these acts, it was already clear 
that there would be an increase in both quantitative 
and monetary procurement. In 2020, 5,158,143,556 
GEL was procured in Georgia, which is equal to 10.4% 
of GDP. The share of simplified procurement from this 
amount is GEL 1,070,086,317, of which more than 
half comes from agricultural subsidies issued by the 
state, various medical equipment, and pharmaceutical 
products purchased in the process of dealing with the 
pandemic, as well as public procurement in compliance 
with the monetary3 threshold. (See Diagram №1) (State 
Procurement Agency 2020 Activity Report, 2021).

By 2020, the volume of simplified procurement ac-
counted for 21% of the total, which is 3% higher than 
in 2019. (State Procurement Agency 2020 Activity 
Report, 2021). According to the 2020 activity report 

3Stateprocurementofhomogeneousobjectsworthupto5,000GELismeant.

published by the State Procurement Agency in 2021, 
5,756 applications for simplified procurement were 
submitted to the State Procurement Agency in 2020 
through the SMP module, and their distribution ac-
cording to the grounds is as follows: (see Diagram № 
2) Urgency - 2,837 announcements, exclusive - 936 
announcements, quality deterioration - 104 announce-
ments, smooth running of the event for a limited time 
- 245 announcements, agreement after urgent purchase 
- 1,634 announcements. (State Procurement Agency 
2020 Activity Report, 2021)

It is noteworthy that out of 5,752 out of 5,756 ap-
plications submitted through the SMP module, 91% 
were approved, 368 applications were rejected by the 
purchaser, 143 applications were considered, and 23 
applications were rejected. (See Diagram №3) (State 
Procurement Agency 2020 Activity Report, 2021).

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
As official public procurement statistics show, the 

share of simplified procurement in total procurement 

Basis of purchase Access Rejection
Not 

discussed
Back 

requested
Total

An urgent need 2, 521 19 83 214 2, 837

Exclusive authority 866 2 25 43 936

Hold the event smoothly for a limited time 215 - 3 27 245

Avoid quality deterioration 75 2 8 19 104

Agreement with urgent need after purchase 1, 545 - 24 65 1, 634

Total 5, 222 23 143 368 5, 756

 
 

By 2020, the volume of simplified procurement accounted for 21% of the total, which is 3% 

higher than in 2019. (State Procurement Agency 2020 Activity Report, 2021). According to the 2020 

activity report published by the State Procurement Agency in 2021, 5,756 applications for simplified 

procurement were submitted to the State Procurement Agency in 2020 through the SMP module, and 

their distribution according to the grounds is as follows: (see Diagram № 2) Urgency - 2,837 

announcements, exclusive - 936 announcements, quality deterioration - 104 announcements, smooth 

running of the event for a limited time - 245 announcements, agreement after urgent purchase - 1,634 

announcements. (State Procurement Agency 2020 Activity Report, 2021) 

 

 
 

Diagram №2. Distribution of bids submitted in the e-Procurement System Simplified Procurement Agreement e-
module on the basis of the application (State Procurement Agency 2020 Activity Report, 2021, p: 50) 

 

37%

9%
7%

47%

TToottaall  11007700008866331177  GGeell

COVID 19 Purchases ‐ 399, 163, 958

Agricultural Subsidies ‐ 98, 642, 720

Purchases in compliance with the
monetary threshold ‐ 72, 192, 417

Other Purchases ‐ 500, 087, 222

 

It is noteworthy that out of 5,752 out of 5,756 applications submitted through the SMP module, 

91% were approved, 368 applications were rejected by the purchaser, 143 applications were 

considered, and 23 applications were rejected. (See Diagram №3) (State Procurement Agency 2020 

Activity Report, 2021). 

  
Diagram №3. Detailed statistics of bids submitted in the e-procurement simplified e-procurement agreement e-

module (State Procurement Agency 2020 Activity Report, 2021, p: 51) 

 

Basis of purchase Access Rejection Not discussed Back requested Total 

An urgent need 2, 521 19 83 214 2, 837 

Exclusive authority 866 2 25 43 936 

Hold the event smoothly for a limited time 215 - 3 27 245 

Avoid quality deterioration 75 2 8 19 104 

Agreement with urgent need after purchase 1, 545 - 24 65 1, 634 

Total 5, 222 23 143 368 5, 756 

 

 

Conclusions and recommendations 

As official public procurement statistics show, the share of simplified procurement in total 

procurement has been declining over the years, however, the spread of the pandemic has changed the 

picture and by 2020, simplified procurement has already increased by 3% compared to 2019. It is 

logically expected that in 2021 there will also be an increased rate. While the increase in the share of 

simplified procurement in total procurement is not a positive result, the benefits that this procurement 

49%

16%

2%
4%

29%

TToottaall::  55,,775566  ssttaatteemmeenntt

An urgent need 2, 837

Exclusive 936

Deterioration of quality 104

Hold the event smoothly for a
limited time 245

Agreement with urgent need after
purchase 1, 634

Diagram №1. Simplified Procurement (State 
Procurement Agency 2020 Activity Report, 2021, p: 11)

Diagram №2. Distribution of bids submitted in the 
e-Procurement System Simplified Procurement 

Agreement e-module on the basis of the application 
(State Procurement Agency 2020 Activity Report, 

2021, p: 50)

Diagram №3. Detailed statistics of bids submitted in the e-procurement simplified e-procurement 
agreement e-module (State Procurement Agency 2020 Activity Report, 2021, p: 51)
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has been declining over the years, however, the spread 
of the pandemic has changed the picture and by 2020, 
simplified procurement has already increased by 
3% compared to 2019. It is logically expected that in 
2021 there will also be an increased rate. While the 
increase in the share of simplified procurement in total 
procurement is not a positive result, the benefits that 
this procurement has brought in the fight against the 
Covid-19 pandemic are also noteworthy. It is through 
these simplified procurements that the epidemiologi-
cal situation in the country has been dealt with and 
managed. It should be noted that with the increase in 

the number of simplified procurements, the number 
of approvals issued by the State Procurement Agency 
also increased (91%) in 2020, which is well above the 
2019 figure (86%). As a recommendation, given the 
unpredictability and uncontrollability of the Covid-19 
pandemic, as well as the priority of its management, 
it is necessary for procurement organizations to con-
sider the issue of rational spending and transparency 
of funds. As for the annual procurement planning, it 
should be implemented properly, for which the issue 
of reducing the number of simplified procurements is 
of great importance.
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ABSTRACT
The relationship between nature and society is inconceivable without the contradictions that inevitably arise 

and exist during the period of coexistence between them. The history of their common existence is the unity of 
two tendencies. First, with the development of society and its fertile forces, man’s domination of nature is con-
stantly and rapidly expanding and expanding, which is already evident today on a planetary scale. And secondly, 
contradictions and unscrupulous attitudes towards human nature are constantly deepening. Nature, in spite of 
the innumerable diversity of its components, is one whole. That is why the influence of a person on certain parts 
of an outwardly submissive and peaceful nature is simultaneous (against the will of man), on all its components. 
The consequences of this relationship are sometimes unpredictable. Deficiencies at the general level of culture, 
and the neglect of the laws and characteristics of the living world by generations, are unfortunately a harsh real-
ity today. Bitter evidence of how stubbornly unwilling a person is to learn from their mistakes can be: misuse 
of forests, areas of land that have become unsuitable for agricultural use as a result of improper irrigation; Air - 
which is particularly dangerous to human health as a result of pollution - damages vital organs and so on. There 
are many examples to prove all this.

ეკოლოგია -  „სამყარო  მცირე სარკმლიდან“ეკოლოგია -  „სამყარო  მცირე სარკმლიდან“

DOI suffix: 10.36962/NEC62-6303-04202166

ანო ტა ცია
ბუ ნე ბა სა და სა ზო გა დო ე ბას შო რის ურ თი ერ თო ბა წარ მო უდ გე ნე ლია იმ წი ნა აღ მ დე გო ბა თა გა რე შე, 

რომ ლე ბიც აუცი ლებ ლად წარ მო იქ მ ნე ბა და არ სე ბობს მათ შო რის თა ნა არ სე ბო ბის პე რი ოდ ში. მა თი ერ თობ-
ლი ვი არ სე ბო ბის ის ტო რია ორი ტენ დენ ცი ის ერ თი ა ნო ბა ა. ჯერ ერ თი, სა ზო გა დო ე ბი სა და მი სი ნა ყო ფი ე რი 
ძა ლე ბის გან ვი თა რე ბით, კა ცის ბა ტო ნო ბა ბუ ნე ბა ზე მუდ მი ვად და სწრა ფად იზ რ დე ბა- ფარ თოვ დე ბა,  რაც 
დღეს  უკ ვე აშ კა რაა პლა ნე ტა რუ ლი მას შ ტა ბით.  და მე ო რეც, წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი და არა კე თილ სინ დი სი ე რი 
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და მო კი დე ბუ ლე ბა ადა მი ა ნი სა  ბუ ნე ბა ზე  მუდ მი ვად ღრმავ დე ბა. ბუ ნე ბა, მი უ ხე და ვად მი სი კომ პო ნენ ტე-
ბის უთ ვა ლა ვი მრა ვალ ფე როვ ნე ბი სა, არის ერ თი მთლი ა ნო ბა. სწო რედ ამი ტო მაც, პი როვ ნე ბის გავ ლე ნა 
გა რეგ ნუ ლად და მორ ჩი ლე ბულ და მშვი დო ბი ა ნი ხა სი ა თის გარ კ ვე ულ ნა წი ლებ ზე,  არის ერ თ დ რო უ ლი   
(ადამიანის ნე ბის მი უ ხე და ვად), მის ყვე ლა კომ პო ნენ ტ ზე. შე დე გე ბი  ამ ურ თი ერ თო ბი სა ზოგ ჯერ არაპ როგ-
ნო ზი რე ბა დი ა. ხარ ვე ზე ბი კულ ტუ რის ზო გად დო ნე ზე, და თა ო ბა თა  მი ერ  ცოცხა ლი სამ ყა როს კა ნო ნე ბი სა 
და მა ხა სი ა თებ ლე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფა სამ წუ ხა როდ, დღეს მძი მე რე ა ლო ბა ა. მწა რე მტკი ცე ბუ ლე ბა იმის 
შე სა ხებ, თუ რო გორ ჯი უ ტად არ სურს ადა მი ანს სა კუ თარ შეც დო მებ ზე სწავ ლა, შე იძ ლე ბა იყოს: ტყე ე-
ბის არას წო რი გა მო ყე ნე ბა, მი წის ფარ თო ბე ბი, რომ ლ თა არას წო რი მორ წყ ვის   შე დე გად უვარ გი სი გახ და  
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბით; ჰა ე რი - რო მე ლიც და ბინ ძუ რე ბის შე დე გად გან სა კუთ რე ბით სა-
ში შია ადა მი ა ნე ბის ჯან მ რ თე ლო ბი სათ ვის -   აზი ა ნებს რა  სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვან ორ გა ნო ებს და 
ა.შ. მრა ვა ლი მა გა ლი თი არ სე ბობს ამ ყვე ლაფ რის და სამ ტ კი ცებ ლად.

საკვანძოსიტყვები: ეკო ლო გი ა, ადა მი ა ნის და მო კი დე ბუ ლე ბა ბუ ნე ბა ზე.

შე სა ვა ლი
ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა-

ცე მე ბით, და ახ ლო ებ ით 9 მი ლი ონი ად ამი ანი - ანუ 
მსოფ ლი ოში ექ ვსი დან ერ თი ად ამი ანი - ჯერ კი დევ 
2015 წელს გარ და იც ვა ლა არ აჯ ან საღ პი რო ბებ ში 
ცხოვ რე ბის ან მუ შა ობ ის გა მო, რომ აღ არ აფ ერი 
ვთქვათ საკ ვებ ზე. აღ მოჩ ნდა, რომ შიდ სით, ტუ ბერ-
კუ ლო ზით და მა ლა რი ით და ავ ად ებ ულ თა სიკ ვდი-
ლი ან ობ ას სამ ჯერ და 15-ჯერ ომ ებ სა და სხვა სა ხის 
ძა ლა დობ რივ სიკ ვდილს გა და აჭ არ ბა, გა რე მოს 
და ბინ ძუ რე ბით გა მოწ ვე ულ მა სიკ ვდი ლი ან ობ ამ. (7)

ჰა ერ ის და ბინ ძუ რე ბით ყო ველ წლი ურ ად 7 მლნ 
ად ამი ანი იღ უპ ება. მსოფ ლი ოში მცხოვ რე ბი 6 მი ლი-
არ დი ად ამ ინ იდ ან მე სა მე დი ბავ შვე ბი არი ან, რომ-
ლთა ჯან მრთე ლო ბა საც საფ რთხე ექ მნე ბა სწო რედ 
და ბინ ძუ რე ბუ ლი გა რე მოს და კერ ძოდ ჰა ერ ის გა მო.

ამ ის მი ზე ზებს კი ძი რი თა დად ელ ექ ტრო ენ ერ გი-
ის გა მო მუ შა ვე ბა, სამ რეწ ვე ლო პრო ცე სე ბი, სამ თო 
მო პო ვე ბი თი და სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობა, 
ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა და სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ-
ები წარ მო ად გენს.( 1)

მსოფ ლი ოში არ სე ბულ სტან დარ თებ თან შე და-
რე ბით 6-ჯერ უფ რო მე ტად არ ის და ბინ ძუ რე ბუ ლი 
ჰა ერი., რო მელ საც ერთ წლამ დე ას აკ ის 17 მი ლი ონი 
ბავ შვი სუნ თქავს. 

„ამ ის შე სა ხებ ნათ ქვა მია გა ერ ოს ბავ შვთა ფონ-
დის (UNICEF) ახ ალ ან გა რიშ ში. მი სი ავ ტო რე ბი ხაზს 
უს ვა მენ, რომ ჰა ერ ის ხა რის ხის გაუარესებას სე რი-
ოზ ული შე დე გე ბი აქ ვს ბავ შვე ბის ჯან მრთე ლო ბა-
ზე. ტოქ სი კუ რი ჰა ერი უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს 
ბავ შვის ტვი ნის გან ვი თა რე ბა ზე. ჰა ერ ის გა და ჭარ-
ბე ბუ ლი და ბინ ძუ რე ბა ას ევე იწ ვევს სე რი ოზ ულ 
რეს პი რა ტო რულ და კი ბოს და ავ ად ებ ებს მცი რეწ-
ლო ვან ბავ შვებ ში.„(2)

ამ მხრივ არც სა ქარ თვე ლო იყო სა ხარ ბი ელო 

მდგო მა რე ობ აში, ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი-
ზა ცი ის (WHO) 2012 წლის მონაცემებით, ის მე ორე 
ად გილს იკ ავ ებ და მსოფ ლი ოში ჩრდი ლო ეთ კო რე ის 
შემ დეგ, 100 000 მო სახ ლე ზე ჰა ერ ის და ბინ ძუ რე ბით 
გა მოწ ვე ული სიკ ვდი ლი ან ობ ის თვალ საზ რი სით. (3) 

დღეს კი ეს ციფ რე ბი გა და ფა რა ვი რუ სით გა მოწ-
ვე ულ მა სიკ ვდი ლი ან ობ ამ, რო მელ მაც მთე ლი მსოფ-
ლიო მძი მე მდგო მა რე ობ აში ჩა აგ დო. და მერ წმუ ნეთ 
, რომ არა ას ეთი ფო ნი და ავ ად ებ ებ ისა, ვი რუ სი ასე 
დიდ ზი ანს არ მი აყ ენ ებ და სა ზო გა დო ებ ას.

ამ ას თან, გა რე მოს დეგ რა და ცია სე რი ოზ ულ ად 
აის ახ ება ზო გა დად ცხოვ რე ბის ხა რის ხზე და დე-
და მი წის ეკ ოს ის ტე მის წო ნას წო რო ბა ზე, ტყე ებ ის, 
ღია სივ რცე ებ ის, საზღვაო გა რე მო სა და ბი ომ რა-
ვალ ფე როვ ნე ბის და კარ გვის გა მო.

ად ამი ან ის არ აკ ეთ ილ სინ დი სი ერი ჩა რე-
ვა დღეს გა რე მო ში უარ ყო ფი თი ხდე ბა რო-
გორც ბუ ნე ბის თვის, ისე სა ზო გა დო ებ ის ათ-
ვის, რად გან მი სი შე დე გე ბი პრო დუქ ტი ული 
ძა ლე ბის გან ვი თა რე ბის მა ღა ლი დო ნის გა მო, 
ხში რად უკ ვე გლო ბა ლუ რი ხა სი ათ ისაა და იწ-
ვევს გლო ბა ლურ გა რე მოს დაც ვით პრობ ლე მებს. 
ტერ მი ნი “ეკ ოლ ოგია”, რო მე ლიც პირ ვე ლად გა-
მო იყ ენა გერ მა ნელ მა ბი ოლ ოგ მა ე. ჰე კელ მა 1866 
წელს, ეხ ება ცოცხალ ორ გა ნიზ მებ სა და გა რე მოს 
შო რის ურ თი ერ თო ბის მეც ნი ერ ებ ას. მეც ნი ერი 
თვლი და, რომ ახ ალი მეც ნი ერ ება მხო ლოდ ცხო ვე-
ლე ბის და მცე ნა რე ებ ის ურ თი ერ თო ბას თან იქ ნე-
ბო და და კავ ში რე ბუ ლი.

თავ და პირ ვე ლად, ტერ მი ნი „ეკ ოლ ოგია“ გუ ლის-
ხმობ და დის ციპ ლი ნას, რო მე ლიც სწავ ლობ და ფიქ-
სი რე ბუ ლი ეკ ოს ის ტე მე ბის ევ ოლ უცი ას. ახ ლაც კი, 
ზო გა დად ეკ ოლ ოგი ის კურ სებ ში მთა ვარ ად გილს 
იკ ავ ებს ძი რი თა დად ბი ოლ ოგი ური ხა სი ათ ის პრობ-
ლე მე ბი. ის უკ იდ ურ ეს ად ვიწ რო საგ ნის ში ნა არ სს 
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გუ ლის ხმობს. ამ ას თან, თა ვად ცხოვ რე ბა მნიშ ვნე-
ლოვ ნად აფ არ თო ებს ეკ ოლ ოგი ის პრობ ლე მე ბის 
გა დაჭ რის სპექ ტრს. 

ინ დუს ტრი ულ მა რე ვო ლუ ცი ამ, რო მე ლიც მე–18 
სა უკ უნ ეში და იწყო ევ რო პა ში, მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ცვლი ლე ბე ბი შე იტ ანა ბუ ნე ბა სა და ად ამი ანს შო-
რის ურ თი ერ თო ბა ში. ამ დრო ის ათ ვის ად ამი ანი, 
ის ევე რო გორც სხვა ცოცხა ლი არ სე ბე ბი, იყო მი სი 
ეკ ოს ის ტე მის ბუ ნებ რი ვი კომ პო ნენ ტი, მო თავ სე-
ბუ ლი მის სქე მებ ში და ცხოვ რობ და მი სი კა ნო ნე ბის 
შე სა ბა მი სად.

ნე ოლ ით ის რე ვო ლუ ცი ის დრო იდ ან, ანუ იმ დრო-
იდ ან, რო დე საც სოფ ლის მე ურ ნე ობა იქ ნა გა მო გო-
ნი ლი, შემ დეგ კი მე სა ქონ ლე ობა, კა ცობ რი ობ ასა და 
ბუ ნე ბას შო რის ურ თი ერ თო ბა თვი სობ რი ვად შე იც-
ვა ლა. ად ამი ან ის სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობა 
თან და თა ნო ბით ქმნის ხე ლოვ ნურ ეკ ოს ის ტე მებს, 
ე.წ აგ რო გე ნო ზებს, რომ ლე ბიც ცხოვ რო ბენ სა კუ-
თა რი კა ნო ნე ბის შე სა ბა მი სად: მა თი შე ნარ ჩუ ნე ბის-
თვის ის ინი სა ჭი რო ებ ენ მუდ მივ მი ზან მი მარ თულ 
შრო მას. ად ამი ან ის ჩა რე ვის გა რე შე, ის ინი ვერ 
იარ სე ბე ბენ. ად ამი ანს უფ რო და უფ რო მე ტი მი ნე-
რა ლე ბი გა მო აქ ვს „დე და მი წის ნაწ ლა ვე ბი დან“. მი სი 
საქ მი ან ობ ის შე დე გად, ბუ ნე ბა ში ნივ თი ერ ებ ებ ის 
მი მოქ ცე ვის დარ ღვე ვა იწყე ბა, იც ვლე ბა გა რე მოს 
ბუ ნე ბა. იზ რდე ბა მო სახ ლე ობ ის რა ოდ ენ ობა და 
პა რა ლე ლუ რად იზ რდე ბა ად ამი ან ის მოთხოვ ნი ლე-
ბე ბი, აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე შე სა ბა მი სად უფ რო და 
უფ რო იც ვლე ბა გა რე მოს თვი სე ბე ბიც.

კა ცობ რი ობ ას კი ახ ალი საზ რუ ნა ვი შე ემ-
ატა, ად ამი ან თა სი ცოცხლის დაც ვა ეკ ოლ ოგი-
ური თვალ საზ რი სით, რო მე ლიც არა მარ ტო 
გა რე ფაქ ტო რებ ში გა მო იხ ატა, არ ამ ედ თვით 
ად ამი ან თა სი ცოცხლე დად გა საფ რთხის ქვეშ.  
 გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ალ ური ხდე ბა ბუ ნე ბი სა და 
ად ამი ან ის ურ თი ერ თქმე დე ბის პრობ ლე მა. ეკ ოლ-
ოგი ური სა კითხე ბის მოგ ვა რე ბა არ ის ჩვე ნი დრო-
ის ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე აქ ტუ ალ ური გლო ბა ლუ რი 
პრობ ლე მა. არ სე ბი თად, კა ცობ რი ობ ის გა დარ ჩე ნა 
დე და მი წა ზე და მო კი დე ბუ ლია მის სწრაფ და წარ-
მა ტე ბულ გა დაწყვე ტა ზე.

დი ახ, ამ სა ხის პრობ ლე მე ბის არ სე ბო ბამ სა ზო-
გა დო ება და აფ იქ რა, რა უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
მათ თვის, ძვირ ფა სი ად გი ლე ბის, დი დი სა ხელ მწი-
ფო ებ ის აგ ლო მე რა ცი ებ ის შუ აგ ულ ში მოხ ვედ რა 
თუ, ად ამი ან ებ ის აგ ან და უზი ან ებ ელი, ხე ლუხ ლე-
ბე ლი, ეკ ოლ ოგი ურ ად სუფ თა ად გი ლე ბის მო ნა-
ხუ ლე ბა. თუ ად რე ამ სა კითხებს ყუ რადღე ბას არ 
აქ ცევ დნენ, დღეს თი თოეული ტუ რის ტი და ინ ტე-

რე სე ბუ ლია მოხ ვდეს არა რა დი აცი ული, შა ვი ღრუბ-
ლე ბით და ფა რულ და ად ამი ან ის სი ცოცხლის თვის 
სა შიშ ტე რი ტო რი აზე (თუმ ცა ბო ლო დროს ამ ად-
გი ლებ საც გა მო უჩ ნდა მსურ ვე ლე ბი), არ ამ ედ ის ეთ 
ად გი ლებ ზე სა დაც ის ინი სუ ლი ერ და ფი ზი კურ კომ-
ფორ ტს მი იღ ებ ენ, ანუ მათ ძა ლი ან კარ გად იცი ან 
სად და რა ტომ მი დი ან.

ტუ რის ტუ ლი კუთხით თუ მი ვუდ გე ბით ამ სა-
კითხებს, მა შინ ად ვი ლი მი სახ ვედ რია, რომ ტუ რის-
ტუ ლი ნა კა დე ბის ზრდამ, ანუ ად ამი ან თა მიგ რა ცი ის 
ზრდამ, უფ რო და ამ ძი მა ეკ ოლ ოგი ური პრობ ლე მე-
ბი. რა ტომ ღაც რო დე საც ტუ რიზ მზე ვსა უბ რობთ, 
ყო ველ თვის ვფიქ რობთ მის და დე ბით მხა რე ებ ზე, 
იმ ეკ ონ ომ იკ ურ შე მო სა ვალ ზე, რო მე ლიც საკ მა ოდ 
მიმ ზიდ ვე ლია. სწო რედ ამ იტ ომ, არ ავ ინ ფიქ რობს იმ 
უარ ყო ფით შე დე გებ ზე, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა დად-
გეს ამ სფე როს გან ვი თა რე ბით ჯერ ქვეყ ნის წი ნა შე, 
შემ დეგ კი კა ცობ რი ობ ის წი ნა შეც კი.

სე რი ოზ ულ რის კს წარ მო ად გენს ტუ რის ტე ბის 
ყოფ ნა ის ეთ ად გი ლებ ში, სა დაც ჯერ კი დევ არ არ ის 
შექ მნი ლი სა ჭი რო პი რო ბე ბი და შე უს აბ ამო ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რაა. ეს საკ მა ოდ უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ-
დენს არა მარ ტო ად გი ლობ რივ გა რე მო ზე, არ ამ ედ 
თვით ტუ რის ტე ბის მო ზიდ ვა ზეც.

ბო ლო პე რი ოდ ში covid-19 არ სე ბო ბამ, კი დევ ერ-
თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო მენ ტი გა მოკ ვე თა (ამ დროს 
მნიშ ვნე ლოვ ნად შე იზღუ და ად ამი ან თა გა და ად გი-
ლე ბა, გა ჩერ და მთე ლი რი გი სა წარ მო ები და ა.შ.). 
რო დე საც და იწ ერა, რომ ვე ნე ცი აში საცხოვ რე ბელ 
სახ ლებ თან თევ ზე ბი გა მოჩ ნდნენ, რო დე საც და-
იწ ერა, რომ ყი ნუ ლის დნო ბა შემ ცირ და, რო დე საც 
და იწ ერა, რომ ინ დუს ტრი ული ქა ლა ქე ბის თავ ზე 
ნის ლი აღ არ არ ის და ა.შ. 

დღეს მა ინც, ნათ ლად უნ და გვეს მო დეს, რომ 
ბუ ნე ბას ტუ რიზ მის გან დაც ვა სჭირ დე ბა. ხში რად 
ეს უარ ყო ფი თი შე დე გე ბი და დის ბა ლან სი ძა ლი ან 
გვი ან ვლინ დე ბა. წარ მო იქ მნე ბა ის ეთი შე უქ ცე ვა დი 
პრო ცე სე ბი, რომ ლე ბიც შემ დეგ ან ძა ლი ან რთუ ლად 
გა მო სას წო რე ბე ლია ან სა ერ თოდ მუდ მივ პრობ ლე-
მად რჩე ბა.

აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე სარ ბი ელ ზე გა მო ვი და 
ტუ რიზ მის კი დევ რამ დე ნი მე სა ხე ობა: სოფ ლის 
ტუ რიზ მი, აგ რო ტუ რიზ მი, მწვა ნე ტუ რიზ მი, ეკ ოტ-
ურ იზ მი და სხვა. თი თოეული მათ გა ნის და ნიშ ნუ-
ლე ბაა, რომ დამ სვე ნე ბელ მა მი იღ ოს მაქ სი მა ლუ რი 
სი ამ ოვ ნე ბა, გა რე მო ზე უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბის 
გა რე შე. თი თოეულ ეკ ოტ ურ ის ტს გათ ვით ცნო ბი-
ერ ებ ული აქ ვს გა რე მო სად მი თა ვი სი პა სუ ხის მგებ-
ლო ბა, მათ მი ნი მუ მამ დე დაჰ ყავთ ვე ლურ ბუ ნე ბა ზე 
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ეკ ოლ ოგი ური და სხვა სა ხის ზე მოქ მე დე ბის შე დე გე-
ბი და ამ ას თა ნა ვე ერ თად აუმ ჯო ბე სე ბენ ად გი ლობ-
რი ვი მო სახ ლე ობ ის ეკ ონ ომ იკ ურ კე თილ დღე ობ ას.

ეკ ოტ ურ ის ტთა სიმ რავ ლემ სხვა სა კითხე ბიც 
და აყ ენა დღის წეს რიგ ში, მა გა ლი თად მათ სჭირ დე-
ბო დათ ად გი ლობ რივ გა რე მოს თან შე თა ნაწყო ბი ლი 
კვე ბა, ანუ ეკ ოლ ოგი ურ ად სუფ თა საკ ვებ ზე მაქ ვს 
სა უბ არი, ას ეც არ ის, ეკო ტუ რის ტე ბი მი ილ ტვი ან 
სწო რედ ის ეთ რაიონებში, სა დაც ნაკ ლე ბად არ ის 
და ბინ ძუ რე ბუ ლი გა რე მო, სა დაც სუფ თა ჰა ერი, 
ლა მა ზი მცე ნა რე ები, მო ჭიკ ჭი კე ჩი ტე ბი და მო-
ფარ ფა ტე პეპ ლე ბით არ ის მო ფე ნი ლი მინ დვრე ბი, 
სა დაც ცი ვი ლი ზა ცი ის მარ წუ ხებ ში ჯერ კი დევ არ 
არ ის მოქ ცე ული არ სე ბუ ლი გა რე მო.

ას ეთი ად გი ლე ბი სა ბედ ნი ერ ოდ პლა ნე ტა ზე ჯერ 

კი დევ მრავ ლად არ სე ბობს. ამ იტ ომ აც ამ ად გი ლე-
ბის პირ ვე ლა დი (ენ დე მუ რი) სა ხით შე ნა ჩუ ნე ბის 
მიზ ნით შე მუ შა ვე ბუ ლი იქ ნა ის ეთი მიდ გო მე ბი, 
რო გო რი ცაა ტუ რის ტუ ლი ბი ლი კე ბის: სა ფეხ მავ ლო 
, საცხე ნოს ნო თუ ვე ლო ბი ლი კე ბის შექ მნა. 

მსოფ ლი ოში დი დი ხა ნია მსჯე ლო ბენ და ცდი-
ლო ბენ გა მო ას წო რონ ათე ული წლე ბის წინ დაშ-
ვე ბუ ლი შეც დო მე ბი, ევ რო პის ქვეყ ნებ ში მწვა ნე 
სა ფარ მა დი დი ხა ნია უკ ან და იწია, თუმ ცა ას ეთი 
მდგო მა რე ობა მხო ლოდ ევ რო პის თვის არ არ ის 

და მა ხა სი ათ ებ ელი, ის მრა ვა ლი ინ დუს ტრი ული 
ქა ლა ქი სა და თვით რე გი ონ ის პრობ ლე მაა დღეს. ამ 
პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად მსოფ ლიო და ირ აზ მა, 
მა გა ლი თის მო საყ ვა ნად სინ გა პუ რიც კმა რა. აი ის 
მცი რე ჩა მო ნათ ვა ლი რაც სინ გა პურ ში გა კეთ და 
ბო ლო პე რი ოდ ში:

სინ გა პუ რის ერთ-ერ თმა ყვე ლა ზე მიმ ზიდ ველ მა 
ად გილ მა Gardens by the Bay-მ, რო მე ლიც მო იც ავს 
სამ გან სხვა ვე ბულ სივ რცეს, მსოფ ლიო სა ზო გა დო-
ება აღ ტა ცე ბა ში მო იყ ვა ნა უნ იკ ალ ური ოაზ ის ით, 
მწვა ნე სივ რცე ებ ით, ყვა ვი ლის გუმ ბა თე ბით, შუ-
შის სათ ბუ რე ბით, ატ რაქ ცი ონ ებ ით, სუ პერ-ხე ებ ში 
ჩა შე ნე ბუ ლი სხვა დას ხვა ტექ ნო ლო გი ებ ით. აქ წარ-
მოდ გე ნი ლია კლი მატ-კონ ტრო ლის მქო ნე ყვე ლა ზე 
დი დი სათ ბუ რე ბი მსოფ ლი ოში. (4)

მას არ ჩა მო უვ არ დე ბა 27-სარ თუ ლი ანი, სას ტუმ-
რო Oasia Hotel Downtown, რომ ლის გა რე ფა სა დი 
ბუ ნებ რი ვი ვა ზი თაა “შე ფუ თუ ლი”. გან სა კუთ რე-
ბულ ეფ ექ ტს ქმნის ოთხი აყ ვა ვე ბუ ლი ტე რა სა, 
1,793 საყ ვა ვი ლე ყუ თით. ეს ულ ამ აზ ესი მწვა ნე ში 
ჩაფ ლუ ლი კოშ კი მე დი დუ რად გა და ყუ რებს შე ნო-
ბებს, თით ქოს ეუბ ნე ბა მათ მომ ბა ძეთ, ნა ხეთ რა 
მწვა ნე და ბუ ნებ რი ვი ვა რო. (5)

სას ტუმ რო ParkroyalonPickering-ში მზის პა-
ნე ლე ბი, სი ნათ ლის დამ ზო გა ვი ტექ ნო ლო გი ები, 
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წყლის შემ ნახ ვე ლი და წვი მის სენ სო რე ბია ჩა შე ნე-
ბუ ლი. მი სი ტე რა სე ბი მცე ნა რე ებ ითა და მო ედ ნე ბი-
თაა სავ სე. ბა ღე ბი, ჩან ჩქე რე ბი საყ ვა ვი ლე კედ ლე ბი 
და უვ იწყარ შთა ბეჭ დი ლე ბას ახ დენს ად ამი ან ზე. (6)

სინ გა პურ ში შევ ხვდე ბით მწვა ნე სა ხუ რა ვი ან შე-
ნო ბებს, ცა თამ ბჯე ნებს, რო მე ლე ბიც სტან დარ ტულ 
კო მერ ცი ულ შე ნო ბებ თან შე და რე ბით 35%-ით ნაკ-
ლებ ენ ერ გი ას მო იხ მა რენ, ხო ლო ლიფ ტე ბის მი ერ 
გა მო ყო ფი ლი კი ნე ტი კუ რი ენ ერ გია ელ ექ ტრულ 
ენ ერ გი ად გარ და იქ მნე ბა და სის ტე მა ში გა და ნა წილ-
დე ბა, ას ევე, წყლი სა და ორ თქლის წვე თებს სა ჰა ერო 
გან ყო ფი ლე ბე ბი დან აგ რო ვე ბენ და მწვა ნე სა ფა რის 
მო სარ წყა ვად იყ ენ ებ ენ.

ეს არ ის ქვე ყა ნა, სა დაც ინ ოვ აცი ურ ტექ ნო ლო-
გი ას მი ზან მი მარ თუ ლად და დი დი გუ ლის ყუ რით 
უდ გე ბი ან. 

ეს საკ მა ოდ ძვი რი სი ამ ოვ ნე ბაა დღეს, მაგ რამ 
რო დეს ღაც ხომ უნ და გა კეთ დეს? ჩვენ ბო ლოს და 
ბო ლოს მი ვალთ დას კვნამ დე, რომ თუ ჩვენ არ ვიქ-
ნე ბით, თუ მო მა ვა ლი არ გვექ ნე ბა, სა ერ თოდ ღირს 
კი ცხოვ რე ბა? ან სა ერ თოდ იარ სე ბებს კი კა ცობ რი-
ობა? უბ რა ლოდ აზ რი ეკ არ გე ბა ყვე ლა ფერს.

მო დით გავ ხა დოთ ჩვე ნი ცხოვ რე ბა ჯან მრთე ლი 
და უს აფ რთხო, რა შიც დაგ ვეხ მა რე ბა ეკ ოლ ოგი ური 
სახ ლე ბის, მწვა ნე სახ ლე ბის, სა ოჯ ახო სას ტუმ რო-
ებ ის მშე ნებ ლო ბა. მათ ზე, რო გორც ეკ ოლ ოგი ას თან 
ინ ოვ აცი ურ მიდ გო მა ზე ისე უნ და ვი სა უბ როთ. მი სი 
ერთ-ერ თი სა ხე ობაა “მწვა ნე სახ ლი”. რო გორც წე სი, 
ეს არ ის და ბა ლი ნა გე ბო ბე ბი. მა თი ჩა მოთ ვლი ლი მა-
ხა სი ათ ებ ლე ბის გარ და, სა ხუ რა ვი და ზოგ ჯერ მთე ლი 
სახ ლი მთლი ან ად და ფა რუ ლია ბა ლა ხით ან სხვა დას-
ხვა მწვა ნე მცე ნა რე ებ ით, რო მე ლიც რა თქმა უნ და 
და უვ იწყარ სი ლა მა ზეს აძ ლევს. ყვე ლა ეს ზღაპ რუ ლი 
საცხოვ რე ბე ლი თით ქოს არ არე ალ ურია, რო გორც 
მშვე ნი ერი ოც ნე ბა. ის ინი გან სა კუთ რე ბით პო პუ-
ლა რუ ლია ჩრდი ლო ეთ ამ ერ იკ აში და ჩრდი ლო ეთ 
ევ რო პის ქვეყ ნებ ში, თუმ ცა დღეს მათ ფარ თო გა მოხ-
მა ურ ება პო ვეს მსოფ ლი ოს თით ქმის ყვე ლა კუთხე ში.

სა ქარ თვე ლო შიც და იწყეს ეკო სახ ლე ბის, მწვა ნე 
სახ ლე ბის, სა ოჯ ახო სას ტუმ რო ებ ის მშე ნებ ლო ბა. 

ეს ნიშ ნავს, რომ მა თი მშე ნებ ლო ბი სას არ უნ და 
იყ ოს გა მო ყე ნე ბუ ლი ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბის-
თვის მავ ნე მა სა ლა. გა მო ყე ნე ბუ ლი უნ და იქ ნას 
ხის კარ კა სი, და მუ შა ვე ბუ ლი დამ ცა ვი მა სა ლით, 
ეკ ოლ ოგი ურ ად სუფ თა უნ და იყ ოს შე სა ფუ თი მა სა-
ლაც და შე ნო ბა უნ და იყ ოს ენ ერ გო ეფ ექ ტუ რი. ანუ, 
ჯან საღ საცხოვ რე ბელ გა რე მო ზე უნ და იყ ოს ორი-
ენ ტი რე ბუ ლი. აქ მთა ვა რი პრინ ცი პია: რე სურ სე ბის 
მი ნი მა ლუ რი მოხ მა რე ბა და მი ნი მა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბი. 
დღე ის ათ ვისუამ რა ვიტექ ნო ლო გია,მე თო დიდა
მა სა ლააშექ მნი ლიეკ ომ შე ნებ ლო ბი სათ ვის.თვით
გა მო გო ნე ბის პრო ცეს ში ინ ერ გე ბა ინ ოვ აცი ები, 
რომ ლიც თა ვის თა ვად გუ ლის ხმობს მო სახ ლე ობ ის 
ფი ზი კუ რი და ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფას. ას ეთი ნა გე ბო ბე ბი სი ახ ლეა სა ქარ თვე-
ლო ში. და საკ მა ოდ დიდ ხარ ჯებ თან არ ის და კავ-
ში რე ბუ ლი. ის ინი ჯერ ჯე რო ბით მცი რედ ნი არი ან.

მი  უხ  ედ  ავ  ად ამ  ი სა გა  დავ   წყ ვი  ტეთ ერთ მათ  -
გან   ზე შევ   ჩე  რე  ბუ  ლი  ყა  ვით. და გვინ   და წარ   მო  ვად  -
გი  ნოთ სა  ოჯ  ა ხო სას   ტუმ   რო „ეკ ო ს ახ ლი სა  ბე  რო“, 
რო  მე  ლიც მდე  ბა  რე  ობს სა  ქარ   თ ვე  ლოს ულ  ამ  აზ  ეს 
კუთხე  ში, კა  ხეთ   ში, ქ.ახ   მე  ტა, და  სა  ხე  ლე  ბა სა  ბე  რო, 
ბე  სი  კის ქ.12 ნო  მერ   ში, და რო  მელ   მაც საკ   მა  ოდ თა -
მა  მი ნა  ბი  ჯი გა  დად   გა ამ კუთხით.

ახ მე ტის რაიონი, თა ვი სი ად გილ მდე ბა რე ობ-
ით, ის ტო რი ული ძეგ ლე ბით, ფლო რით, ფა უნ ით, 
და ცუ ლი ტე რი ტო რი ებ ით, ნაკ რძა ლე ბით, ძა ლი ან 
მიმ ზიდ ვე ლია რო გორც უცხო ელ, ისე ქარ თველ 
მოგ ზა ურ თათ ვის. სას ტუმ რო ში მო სულ სტუ მარს 
აქ ვს შე საძ ლებ ლო ბა მო ინ ახ ულ ოს ალ ავ ერ დის 
ტა ძა რი, ცი ხე-ქა ლა ქი კვე ტე რა, ცხრა კა რა და ა.შ. 
ეს ტუმ როს ბა წა რის, ბა ბა ნე ურ ის ნაკ რძა ლებს, თუ-
შე თის და ცულ ტე რი ტო რი ებს.

სას ტუმ როს დამ ფუძ ნე ბე ლია ქალ ბა ტო ნი ცი ცი-
ნო ბა ინ დუ რაშ ვი ლი, რო მე ლიც სპე ცი ალ ობ ით არ ის 
ინ ჟი ნე რი, თუმ ცა აქ ვს საკ მა ოდ დი დი გა მოც დი ლე-
ბა კერ ძო წარ მო ებ ის და არ სე ბა-გაძ ღო ლის საქ მე ში. 
სა ოჯ ახო სას ტუმ რო „ეკ ოს ახ ლი სა ბე რო“ 2018 წელს 
და არ სდა. მას აქ ვს 5 სა ძი ნე ბე ლი, სა ერ თო სარ გებ ლო-
ბის ფარ თო სივ რცე, კე თილ მოწყო ბი ლი სა სა დი ლო 
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დარ ბა ზი, ბუ ხა რი, რო მე ლიც აშ ენ ებ ული და მო პირ-
კე თე ბუ ლია ეკ ოლ ოგი ურ ად სუფ თა სამ შე ნებ ლო 
მა სა ლით, გა მო ყე ნე ბუ ლია ეკ ლა რის ქვა, ხე, რაც 
დიდ მო წო ნე ბას იმ სა ხუ რებს სტუმ რებ ში. თვი თონ 
სას ტუმ როც მდე ბა რე ობს ეკ ოლ ოგი ურ ად სუფ თა 
ად გილ ზე, მდი ნა რე ორ ვი ლის მარ ჯვე ნა სა ნა პი რო ზე, 
შე მაღ ლე ბულ ბორ ცვზე შე რე ული ტყის მიმ დე ბა რედ, 
სა უკ ეთ ესო ხე დით კავ კა სი ონ ისა და ალ აზ ნის ველ-
ზე, აქ ვს დი დი და ტე რა სე ბუ ლი ლა მა ზი ეზო, აუზ ით, 
სპორ ტუ ლი მო ედ ნით, ყვა ვი ლე ბის ბა ღით, მან ქა ნე ბის 
სად გო მით, მომ სა ხუ რე პერ სო ნა ლით და სრუ ლი ად 
ნა ტუ რა ლუ რი, ეკ ოლ ოგი ურ ად სუფ თა პრო დუქ ტით.

სა ხელ წო დე ბაც ად გილ მდე ბა რე ობ იდ ან გა მომ-
დი ნა რე ობს, და სა ხელ საც ამ არ თლებს სრუ ლი ად, 
ამ აში დარ წმუ ნე ბა ად ვი ლია, თუ ერ თხელ მა ინც ეს-
ტუმ რე ბით და და აგ ემ ოვ ნებთ აქ არ სე ბულ კერ ძებს.

ტუ რის ტუ ლი სერ ვი სე ბის სრულ ყო ფის, მე ტი 
კომ ფორ ტის შექ მნის, სას ტუმ როს გა რე სივ რცე ებ-
ის უკ ეთ მოწყო ბის, და სტუ მარ თათ ვის ქარ თუ ლი 
ტრა დი ცი ებ ის გაც ნო ბის მიზ ნით იგ ეგ მე ბა კვე ბის 
ღია ბლო კის მოწყო ბა სამ ზა რე ულო სამ ზა დით და 
ბუხ რით, აქ ვეა ქარ თუ ლი თო ნეც.

ზაფხულ ში სტუმ რებს ხში რად აქ ვთ სურ ვი ლი 
ღია ცის ქვეშ ღა მის გა თე ვის, რის გა მოც უკ ვე მი-
ღე ბუ ლია ზო მე ბი კემ პინ გის მოწყო ბის (კარ ვე ბის, 
სა ძი ლე ტომ რე ბის, სა ლაშ ქრო შხა პის, ბი ოტუ ალ-
ეტ ის შე ძე ნის) სპორ ტუ ლი მო ედ ნის მიმ დე ბა რედ.

და რე გის ტრი რე ბუ ლი არ ის booking-ზე, Airbnb-
ზე, აქ ვს სა კუ თა რი ფე ის ბუქ გვერ დი, Ecohouse 
Sabero, ამ ავე სა ხელ წო დე ბის ინ ტერ ნეტ სა იტი.

რო გორც ყვე ლა სას ტუმ რო, ეს აც ძა ლი ან და აზ-
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ცხრაკარა და ა.შ.  ესტუმროს ბაწარის, ბაბანეურის ნაკრძალებს, თუშეთის დაცულ 

ტერიტორიებს. 

   სასტუმროს დამფუძნებელია ქალბატონი ციცინო ბაინდურაშვილი, 

რომელიც სპეციალობით არის ინჟინერი, თუმცა აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება 

კერძო წარმოების დაარსება-გაძღოლის საქმეში. საოჯახო სასტუმრო „ეკოსახლი 

საბერო“ 2018 წელს დაარსდა. მას აქვს 5 საძინებელი, საერთო სარგებლობის ფართო 

სივრცე, კეთილმოწყობილი სასადილო დარბაზი, ბუხარი, რომელიც აშენებული და 

მოპირკეთებულია  ეკოლოგიურად სუფთა სამშენებლო მასალით, გამოყენებულია 

ეკლარის ქვა, ხე, რაც დიდ მოწონებას იმსახურებს სტუმრებში. თვითონ სასტუმროც 

მდებარეობს ეკოლოგიურად სუფთა ადგილზე, მდინარე ორვილის მარჯვენა 

სანაპიროზე, შემაღლებულ ბორცვზე შერეული ტყის მიმდებარედ, საუკეთესო ხედით 

კავკასიონისა და ალაზნის ველზე, აქვს დიდი  დატერასებული ლამაზი ეზო, აუზით, 

სპორტული მოედნით, ყვავილების ბაღით, მანქანების სადგომით, მომსახურე 

პერსონალით და სრულიად ნატურალური, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტით. 

 
   სახელწოდებაც ადგილმდებარეობიდან გამომდინარეობს, და სახელსაც 

ამართლებს სრულიად, ამაში დარწმუნება ადვილია, თუ ერთხელ მაინც ესტუმრებით  

და დააგემოვნებთ აქ არსებულ კერძებს. 

    ტურისტული  სერვისების სრულყოფის, მეტი კომფორტის შექმნის, 

სასტუმროს გარე სივრცეების უკეთ მოწყობის, და სტუმართათვის ქართული 

ტრადიციების გაცნობის მიზნით  იგეგმება კვების ღია ბლოკის მოწყობა სამზარეულო 

სამზადით და ბუხრით, აქვეა ქართული თონეც. 

არ ალა მსოფ ლი ოში პან დე მი ის გა მო არ სე ბულ მა სი-
ტუ აცი ამ. ცხოვ რე ბა მშვი დი, უშ შფოთ ვე ლი, უს იხ არ-
ულო, ჟი ვილ-ხი ვი ლის გა რე შე, უს იც ოცხლო გახ და.

დას კვნა
1. პან დე მი ამ უარ ყო ფი თის გარ და და დე ბი თიც 

მოგ ვი ტა ნა. ად ამი ან ებ მა უფ რო მე ტი დრო და-
უთ მეს სა ჭირ ბო რო ტო სა კითხე ბის გან ხილ ვას და 
გა მოს წო რე ბას, უფ რო მახ ვი ლი თვა ლით შე ხე დეს 
არ სე ბულ სი ტუ აცი ას. მე ტად და ფიქ რდნენ და ჩა-
უღ რმავ დნენ იმ პრობ ლე მებს, რო მელ თაც ად რე 
მო უც ლე ლო ბით ვერ ამ ჩნევ დნენ. და მიხ ვდნენ, რომ 
დად გა დრო მო ძებ ნოს გზე ბი, რო მე ლიც ააც ილ ებს 
პრობ ლე მებს, და რო მე ლიც უფ რო მე ტად და ეხ მა-
რე ბა დახ ვე წოს და გა ალ ამ აზ ოს თა ვი სი ბიზ ნე სი. 

2. ეს სტაგ ნა ცი ის პე რი ოდი შან სს აძ ლევს ად ამი-
ანს გა მო ას წო როს შეც დო მე ბი რაც გა რე მოს და-
ზი ან ებ ას თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი. ანუ ეს კარ გი 
პე რი ოდია ახ ალი მიდ გო მე ბის და ნერ გვის, ახ ალი 
პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის, ანუ გა რე მოს თან 
და სა მე გობ რე ბე ლი პე რი ოდია. ად ამი ან მა არ ას ოდ-
ეს არ უნ და და ყა როს ფარ-ხმა ლი და ის მზად უნ და 
იყ ოს წუ თი სოფ ლის მი ერ ბო ძე ბუ ლი თი თოეული 
სა ათი, წუ თი, წა მი გა მო იყ ენ ოს. 

3. დი ახ, მე და ლი ონს ორი მხა რე აქ ვს, გა აჩ ნია, 
რო მე ლი მხრი დან მი ვუდ გე ბით. ად ამი ან ის და ნიშ-
ნუ ლე ბაც ხომ ესაა....დრო თა ვის სა სარ გებ ლოდ 
შე მო აბ რუ ნოს...გა მო იყ ენ ოს...რად გან იმ ედი ყო-
ველ თვის არ ის და ჩვენც მსოფ ლი ოს იმ ედ ის თვა-
ლით ვუ ყუ რებთ, იმ ედ ის თვა ლით ვუ ყუ რებთ მის 
გა ჯან სა ღე ბა-გა მო ჯან მრთე ლე ბას.

REFERENCES:
1. https://news.un.org/ru/story/2019/03/1350211
2. https://news.un.org/ru/story/2017/12/1316992
3. https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2017/EN_WHS2017_AnnexB.pdf
4. https://www.visitsingapore.com/see-do-singapore/nature-wildlife/parks-gardens/gardens-by-the-bay/
5. https://www.archdaily.com/800878/oasia-hotel-downtown-woha
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Parkroyal_Collection_Pickering
7. https://www.dw.com/ru/каждая-шестая-смерть-в-мире-вызвана-загрязнением-экологи-

и/a-41044577
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ABSTRACT
In 2014 after signing the Association Agreement between the European Union and Geor-

gia, a wide range of trade relations has been opened for the state of Georgia and was given 
the opportunity for the free trade. Chapter IV of the Agreement - “Trade and Trade-Related 
Issues”, the agreement about Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) includes the 
mechanism of economic integration with the EU and opens its internal market for Georgia. 
According to the agreement, if the required conditions are achieved, the world’s largest market 
will be opened for Georgia, which currently unites 28 countries and more than the 500 million 
customers. Utilizing this opportunity will lead increasing investment flows in the country, the 
emergence of new enterprises and export products, suppling of safe and harmless products to 
the customers. This will ultimately have a positive impact on the country’s economic growth 
and the development, nevertheless it is still a distant prospect.

In order to receive all the foreseen benefits of the Association Agreement, it became neces-
sary to identify and eliminate problems in the number of areas. According to the agreement, 
food safety is recognized as a political priority of the European Union. Created program of 
legislative approximation with the EU includes the fulfillment of commitments and the dead-
lines, which is an ongoing process. In the years of 2015-2020, in accordance with the DCFTA 
agreement, 146 legal acts had been aligned with the EU legislation in the fields of food safety, 
veterinary and phytosanitary. Despite all these achievements, the major challenge for both the 
regulators and business operators still remains to be the enforcement and putting into effect 
the EU required standards. As the most products in the EU market are subject to harmonized 
rules, that protect the consumers, public health and the environment, it excludes the adoption 
of different national rules - the product made in Georgia must comply with the EU standards. 
That is why the Georgian business operators have to: introduce internationally recognized 
systems in the enterprise; adapt to the new regulatory environment; create a harmless, quality 
and competitive product; attract the European partners and be able to produce the required 
quantity, which may need to involve the different and modern production technologies. There-
fore, it is essential to understand, that using the terms of the agreement do not completely 
depend on the smooth running of government agencies, as it largely depends on the personal 
progress of the business operators and the relevant associations.

Key words : Economic integration with Europe, food safety, international commitment, 
Association Agreement.
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ანო ტა ცია
ევ რო პას თან სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ე ბე ბის ფარ თო ას პა რე ზი გა იხ ს ნა მას შემ დეგ, რაც 2014 

წელს სა ქარ თ ვე ლომ ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბას მო ა წე რა ხე ლი და 
მი ე ცა თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე საძ ლებ ლო ბა. შე თან ხ მე ბის IV კა რი - „ვაჭრობა და ვაჭ რო ბას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი“, ევ რო კავ შირ თან ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი 
სა ვაჭ რო სივ რ ცის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბა (DCFTA), მო ი ცავს ევ რო კავ შირ თან ეკო ნო მი კუ რი ინ-
ტეგ რა ცი ის მე ქა ნიზმს და სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის ხსნის ევ რო კავ ში რის ში და ბა ზარს.  მოთხოვ ნი ლი 
პი რო ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა ქარ თ ვე ლოს გა ეხ ს ნე ბა მსოფ ლი ოს უმ ს ხ ვი ლე სი 
ბა ზა რი, რო მე ლიც ამ ეტაპ ზე აერ თი ა ნებს 28 ქვე ყა ნას და 500 მი ლი ონ ზე მეტ მომ ხ მა რე ბელს. 
ამ შე საძ ლებ ლო ბის გა მო ყე ნე ბა გა მო იწ ვევს ქვე ყა ნა ში სა ინ ვეს ტი ციო ნა კა დე ბის ზრდას, ახა ლი 
სა წარ მო ე ბი სა და სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ ცი ის გა ჩე ნას,  მომ ხ მა რებ ლის თ ვის უსაფ რ თხო და უვ-
ნე ბე ლი პრო დუქ ტის მი წო დე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი, სა ბო ლოო ჯამ ში პო ზი ტი უ რად აისა ხე ბა ქვეყ ნის 
ეკო ნო მი კურ ზრდა სა და გან ვი თა რე ბა ზე, თუმ ცა ეს ჯერ ჯე რო ბით შო რე უ ლი პერ ს პექ ტი ვა ა.

ხელ შეკ რუ ლე ბის სარ გებ ლის სრუ ლად მი ღე ბი სა და არ სე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის გა მო ყე-
ნე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლი გახ და რიგ სფე რო ებ ში  პრობ ლე მე ბის გა მოვ ლე ნა და აღ მოფხ ვ რა.  
დო კუ მენ ტის თა ნახ მად, სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა ევ რო კავ ში რის პო ლი ტი კურ პრი ო რი ტე ტად 
იქ ნა აღი ა რე ბუ ლი.  აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად შექ მ ნი ლია სა კა ნონ მ დებ ლო 
მი ახ ლო ე ბის პროგ რა მა, გა წე რი ლია ევ რო კავ ში რის კა ნონ მ დებ ლო ბას თან მი ახ ლო ე ბის ვა დე ბი 
- ეს არის ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე პრო ცე სი. 2015-2020 წლებ ში, DCFTA-ის შე თან ხ მე ბის ფარ გ ლებ ში, 
სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის, ვე ტე რი ნა რი ის და ფი ტო სა ნი ტა რი ის მი მარ თუ ლე ბით, ევ რო კავ ში რის 
კა ნონ მ დებ ლო ბას თან 146 სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი და ახ ლოვ და, თუმ ცა რე გი ონ ში არ სე ბუ ლი ზო-
გა დი ფო ნის გა მო, აღ ს რუ ლე ბის ნა წი ლი ჯერ კი დევ დიდ გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს რო გორც 
მა კონ ტ რო ლე ბე ლი ორ გა ნოს თ ვის, აგ რეთ ვე ბიზ ნე სო პე რა ტო რე ბის თ ვის. ვი ნა ი დან ევ რო კავ-
ში რის ბა ზარ ზე პრო დუქ ცი ის უმე ტე სო ბა ექ ვემ დე ბა რე ბა ჰარ მო ნი ზე ბულ წე სებს, რო მე ლიც 
იცავს მომ ხ მა რე ბელს, სა ზო გა დო ჯან მ რ თე ლო ბას, გა რე მოს და, ამავ დ რო უ ლად, გა მო რიცხავს 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ეროვ ნუ ლი წე სე ბის მი ღე ბას, სა ქარ თ ვე ლო ში წარ მო ე ბის სტან დარ ტი უნ და 
შე ე სა ბა მე ბო დეს ევ რო კავ ში რი სას. ამი ტო მაც ქარ თ ველ ბიზ ნე სო პე რა ტორს მო უ წევს: სა ერ თა-
შო რი სოდ აღი ა რე ბუ ლი სის ტე მე ბის და ნერ გ ვა სა წარ მო ში; ახალ მა რე გუ ლი რე ბელ გა რე მოს-
თან შე გუ ე ბა; უვ ნე ბე ლი და ხა რის ხი ა ნი, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი პრო დუქ ტის შექ მ ნა; ევ რო პე ლი 
პარ ტ ნი ო რე ბის მო ზიდ ვა და მათ მი ერ მოთხოვ ნი ლი რა ო დე ნო ბის წარ მო ე ბა, რაც შე საძ ლოა 
წარ მო ე ბის გან ს ხ ვა ვე ბულ და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ა საც მო ითხოვს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
არ სე ბი თად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმის გა აზ რე ბა, რომ შე თან ხ მე ბის პი რო ბე ბით სარ გებ ლო ბა არ არის 
და მო კი დე ბუ ლი მხო ლოდ სა ხელ მ წი ფო უწყე ბე ბის გა მარ თულ მუ შა ო ბა ზე, ვი ნა ი დან ეს მეტ წი-
ლად და მო კი დე ბუ ლია ბიზ ნე სო პე რა ტო რე ბის და  შე სა ბა მი სი ასო ცი ა ცი ე ბის პი რად პროგ რეს ზე.

საკვანძოსიტყვები: ევ რო პას თან ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ა, სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა, სა ერ-
თა შო რი სოდ აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა, ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბა.
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შე სა ვა ლი
ქვეყ ნის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა-

რე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია იგი ჩარ თუ ლი იყ ოს 
გლო ბა ლურ პრო ცე სებ ში. ეს, მეტ წი ლად, ხორ ცი-
ელ დე ბა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ-
შრომ ლო ბით, მათ გან მი ღე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ებ-
ისა და აღ ებ ული ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბით. 
სა ქარ თვე ლოს ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რე სის თვის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია მსოფ ლიო ას პა რეზ ზე თა ვის დამ-
კვიდ რე ბა და წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა პრი ორ იტ ეტ-
ულ სფე რო ებ ში. სა ქარ თვე ლოს პრო და სავ ლუ რი 
კურ სი აქ ვს, ამ იტ ომ მი სი სა გა რეო პო ლი ტი კის 
ერთ - ერთ მთა ვარ ამ ოც ან ას ევ რო პის ქვეყ ნებ თან 
მჭიდ რო, ურ თი ერ თსა სარ გებ ლო პარ ტნი ორ ული 
თა ნამ შრომ ლო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და გაღ რმა ვე ბა 
წარ მო ად გენს. ეკ ონ ომ იკ ური ინ ტეგ რა ცია ევ რო პე-
იზ აცი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ელ ემ ენ ტია - მომ სა ხუ რე-
ბის სფე რო, პრო დუქ ტის ექ სპორ ტი და, ზო გა დად, 
სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბა ევ რო პის ქვეყ ნებ თან. ამ 
მი მარ თუ ლე ბით სა ქარ თვე ლოს თვის უაღ რე სად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ევ რო კავ შირ თან ას ოც ირ ებ ის 
ხელ შეკ რუ ლე ბა, კონ კრე ტუ ლად კი „ღრმა და ყოვ-
ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცის 
შე სა ხებ შე თან ხმე ბა“ (DCFTA) და ამ შე თან ხმე ბის 
სარ გებ ლის სრულ ყო ფი ლად მი ღე ბის ხე ლის შემ-
შლე ლი ფაქ ტო რე ბის აღ მოფხვრა სა ქარ თვე ლოს 
ეკ ონ ომ იკ ისა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სექ ტო რის - სოფ ლის მე ურ ნე ობ ისა 
და სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის დარ გში. 

ევ რო კავ ში რი და, მი სი ეგ იდ ით, დო ნო რი ორ გა-
ნი ზა ცი ები მუდ მი ვად ეხ მა რე ბი ან სა ქარ თვე ლოს 
სხვა დას ხვა პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, ფუ ლა დი კონ-
ტრი ბუ ცი ისა თუ პრო ფე სი ული და ექ სპერ ტუ ლი 
მხარ და ჭე რით დაუახლოვდეს ევ რო კავ ში რის სტან-
დარ ტებს1. ამ ყვე ლაფ რის მი ზა ნია სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის ხელ შეწყო ბა DCFTA–ს შეს რუ ლე ბა სა 
და ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური ინ ტეგ რა ცი ის მიღ წე ვა-
ში ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე, რაც ქვეყ ნებს შო რის 
სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის და უბ რკო ლე ბე ლი 
მი მოც ვლის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ-
ტია. იქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, რომ დო კუ მენ ტში ხაზ-
გას მუ ლია სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა 
და მი სი კონ ტრო ლის გა უმ ჯო ბე სე ბის მოთხოვ ნე ბი, 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია 

1გაეროსგანვითარებისპროგრამა(UNDP)https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home.html
FAO-სდაEU-სერთობლივი„ENPARD“პროგრამაhttp://enpard.ge/ge/gaeros-ganvitharebis-prog/
გაეროსსაერთ.საფინანსოინსტიტუტისIFAD-ისპროგრამაhttps://mepa.gov.ge/Ge/Projects/Details/150
ევროპისსაინვესტივიობანკიEIBდასხვა

სა ქარ თვე ლოს მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ერ ებ აზე, ახ ალ მა რე-
გუ ლი რე ბელ გა რე მოს თან შე სა გუ ებ ლად. იმ ის გა-
მო, რომ ინ სტრუ მენ ტუ ლი და მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
რე ფორ მე ბი მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ვაჭ რო და კერ ძო 
სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა ში, შექ მნი ლია სა კა ნონ-
მდებ ლო მი ახ ლო ებ ის პროგ რა მა, გა წე რი ლია ევ-
რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან მი ახ ლო ებ ის 
ვა დე ბი, სა დაც გარ და მა ვა ლი პე რი ოდ ებ იც არ ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. იმ ის ათ ვის, რომ სა ქარ თვე-
ლომ მო ახ ერ ხოს ევ რო კავ შირ თან სა კა ნონ მდებ ლო 
და ახ ლო ება, ამ სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის 
გა მოს წო რე ბა უნ და მოხ დეს მის ყვე ლა სა ფე ხურ ზე. 
არ სე ბობს ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლის 
აღ მო უფხვრე ლო ბაც გა მო იწ ვევს არა მხო ლოდ ამ 
ხელ შეკ რუ ლე ბის სარ გებ ლის სრუ ლად მი ღე ბის 
შე ფერ ხე ბას, არ ამ ედ ქვეყ ნის სა გა რეო რე პუ ტა ცი-
ას აც შე უქ მნის საფ რთხეს. 

ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე პრო დუქ ცი ის უმ ეტ-
ეს ობა ექ ვემ დე ბა რე ბა ჰარ მო ნი ზე ბულ წე სებს, 
რო მე ლიც იც ავს მომ ხმა რე ბელს, სა ზო გა დო ჯან-
მრთე ლო ბა სა და გა რე მოს. ჰარ მო ნი ზე ბუ ლი წე სე ბი 
გა მო რიცხავს გან სხვა ვე ბუ ლი ერ ოვ ნუ ლი წე სე ბის 
მი ღე ბას და უზ რუნ ველ ყოფს პრო დუქ ცი ის თა ვი-
სუ ფალ მი მოქ ცე ვას ევ რო კავ ში რის ფარ გლებ ში. 
სა ქარ თვე ლომ უნ და მო ახ ერ ხოს სა კა ნონ მდებ ლო 
ინ სტუ მენ ტის მი ახ ლო ება დათ ქმულ ვა და ში და, 
რაც მთა ვა რია, შექ მნას ის ეთი უს აფ რთხო და ხა-
რის ხი ანი პრო დუქ ტი, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს 
ევ რო კავ ში რის სტან დარ ტებს.

სა სურ სა თო უს აფ რთხო ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფა 
ნე ბის მი ერი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის 
მთა ვა რი სა კითხია. ერ ოვ ნულ დო ნე ზე სა სურ სა თო 
უს აფ რთხო ება გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც თან მიმ დევ-
რუ ლი პროგ რა მე ბის ერ თობ ლი ობა, რომ ლის მთა-
ვა რი მი ზა ნია ქვეყ ნის მო სახ ლე ობ ის ჯან სა ღი და 
უვ ნე ბე ლი სურ სა თით სტა ბი ლუ რი მო მა რა გე ბა. სა-
ერ თა შო რი სო დო ნე ზე კი ეს არ ის ქვე ყა ნა თა შო რი სი 
ვაჭ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ძი რი თა დი ამ ოც ანა.

სა სურ სა თო უს აფ რთხო ებ ის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ-
ომ იკ ური ას პექ ტი, რაც მო სახ ლე ობ ის შე მო სავ ლე-
ბის იმ დო ნემ დე ზრდას გუ ლის ხმობს, რო მე ლიც 
რე ალ ურ ად უზ რუნ ველ ყოფს სურ სათ ზე ხელ მი-
საწ ვდო მო ბას, უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ევ რო პულ 
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ბა ზარ ზე „ევ რო“ ვა ლუ ტის ღი რე ბუ ლე ბის და მო-
სახ ლე ობ ის მა ღალ მსყიდ ვე ლუ ნა რი ან ობ ის გა მო. 
სა ქარ თვე ლოს ძი რი თა დი ამ ოც ანაა ევ რო კავ ში რის 
ბა ზარს მი აწ ოდ ოს მოთხოვ ნი ლი რა ოდ ენ ობ ის უვ-
ნე ბე ლი და ხა რის ხი ანი პრო დუქ ტი. რამ დე ნა დაც 
გა სა ხა რია ის ამ ბა ვი, რომ DCFTA -ს ფარ გლებ ში 
სა ქარ თვე ლოს 500 მი ლი ონი ანი ბა ზა რი ეხ სნე ბა, 
იმ დე ნად დი დი გა მოწ ვე ვაა ეს ქვეყ ნის თვის. იმ ის 
მი უხ ედ ავ ად, რომ შე თან ხმე ბის ძა ლა ში შეს ვლის-
თა ნა ვე სა ქარ თვე ლო ში წარ მო შო ბილ სა ქონ ლის 
იმ პორ ტზე ევ რო კავ შირ ში სა ბა ჟო გა და სა ხა დი გა-
უქ მდა (გარ და ნი ორ ისა, რო მელ ზეც სა ბა ჟო გა და-
სა ხა დი გა უქ მდე ბა ქვო ტის ფარ გლებ ში), ქვე ყა ნამ 
უნ და შეძ ლოს ბა ზარს პრო დუქ ტის მოთხოვ ნი ლი 
რა ოდ ენ ობა მი აწ ოდ ოს. 

2019 წელს, აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი-
ის ხვედ რი თი წი ლი ქვეყ ნის მთლი ან ექ სპორ ტში 
23%-ს შე ად გენ და. ამ წლის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ-
თვე ლო დან ექ სპორ ტი რე ბუ ლია 888.9 მლნ აშშ დო-
ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ-
ცია, კონ კრე ტუ ლად ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში კი 
- 130 მლნ აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის (15%).

2020 წლის კო ვიდ პან დე მი ის პი რო ბებ ში, არ-
სე ბუ ლი სირ თუ ლე ებ ის მი უხ ედ ავ ად, ქვე ყა ნა ში 
სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის და აგ რო ბიზ ნე სის წარ მო-
ებ ის, მი წო დე ბის და რე ალ იზ აცი ის პრო ცე სი არ 
შე ჩე რე ბუ ლა. ამ წელს სულ ექ სპორ ტი რე ბუ ლია 
942,2 მლნ აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის აგ რო სა-
სურ სა თო პრო დუქ ცია.

რაც შე ეხ ება მიმ დი ნა რე წელს, 2021 წლის 26 
სექ ტემ ბრის ჩათ ვლით, სა ქარ თვე ლო დან ექ სპორ-
ტი რე ბუ ლია 774.3 მლნ აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე-
ბის აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცია (რაც 26%-ით 
აღ ემ ატ ება 2020 წლის ან ალ ოგი ური პე რი ოდ ის 
მაჩ ვე ნე ბელს): რუ სე თი - 267.3 მლნ დო ლა რი, ევ-
რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში - 117.3 მლნ დო ლა რი, აზ-
ერ ბა იჯ ანი - 81.9 მლნ დო ლა რი, უკ რა ინა - 74.6 მლნ 
დო ლა რი და სომ ხე თი - 55.6 მლნ დო ლა რი.

სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით, აგ რო სა სურ სა თო 
პრო დუქ ცი ის ძი რი თა დი სა ექ სპორ ტო ბაზ რე ბია: 
რუ სე თი, ევ რო კავ ში რი, აზ ერ ბა იჯ ანი, უკ რა ინა და 
სომ ხე თი. ქვეყ ნის უმ სხვი ლე სი სა ვაჭ რო პარ ტნი-
ორ ები კი არი ან: თურ ქე თი, რუ სე თი და ჩი ნე თი. 
ფაქ ტია, რომ ქარ თუ ლი ბიზ ნეს სექ ტო რის წარ მო-
მად გენ ლე ბი უკ ვე თა ნამ შრომ ლო ბენ სხვა დას ხვა 
ქვეყ ნებ თან, დამ ყა რე ბუ ლი აქ ვთ სა ვაჭ რო ურ-

2მიწისნაკვეთისსაშუალოზომადაახლოებით0.2ჰექტარსშეადგენს.

თი ერ თო ბა და გა აქ ვთ პრო დუქ ტი ექ სპორ ტზე. 
ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებს რაც შე ეხ ება, ექ სპორ-
ტი რე ბულ პრო დუქ ტთა შო რის წარ მო ებ ული და 
გა და მუ შა ვე ბუ ლი სურ სა თი რთუ ლად თუ მო იძ-
ებ ნე ბა, ვი ნა იდ ან მსგავ სი ტი პის სა წარ მო თათ ვის 
მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა საკ მა ოდ 
რთუ ლია ქარ თვე ლი ბიზ ნე სო პე რა ტო რე ბის თვის. 
ამ იტ ომ აც, ზო გა დად, სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის მხო-
ლოდ რამ დე ნი მე ის ეთი პრო დუქ ტია სა ერ თა შო რი-
სო დო ნე ზე კონ კუ რენ ტუ ლი, რო გო რი ცაა ღვი ნო, 
მი ნე რა ლუ რი წყლე ბი, სპირ ტი ანი სას მე ლე ბი და 
თხი ლი. თუმ ცა, უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ 2021 წელს 
და ფიქ სირ და თაფ ლის რე კორ დუ ლი მაჩ ვე ნე ბე-
ლი - 26 სექ ტემ ბრის მდგო მა რე ობ ით 429 ათ ას აშშ 
დო ლარს შე ად გენს. მი სი ექ სპორ ტი 15 ქვე ყა ნა ში 
გან ხორ ცი ელ და, მათ შო რის ყვე ლა ზე დი დი რა ოდ-
ენ ობ ით ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში: საფ რან გე თი, 
ბულ გა რე თი და გერ მა ნია.

იმ ის მი უხ ედ ავ ად, რომ ევ რო კავ ში რი მა ღალ-
მსყიდ ვე ლუ ნა რი ანია და 500 მი ლი ონი ან ბა ზარს 
გვთა ვა ზობს, ბიზ ნეს სექ ტო რის წარ მო მად გენ-
ლებს, რომ ლე ბიც უკ ვე პარ ტნი ორ ობ ენ სხვა ქვეყ-
ნებ თან, სა ვა რა უდოა რომ გა უჭ ირ დე ბათ უფ რო 
მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის გაკ მა ყო ფი ლე ბა და ახ ალ 
სა ვაჭ რო გა რე მო ზე მორ გე ბა. ამ იტ ომ აც, მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია ამ პრო ცე სის მხარ და ჭე რა და ევ რო კავ-
ში რის ბაზ რის უპ ირ ატ ეს ობ ებ ის შე სა ხებ ცნო ბი-
ერ ებ ის ამ აღ ლე ბა, კონ ტაქ ტე ბი სა და პარ ტნი ორ-
ებ ის მო ძი ებ ისა და სა ერ თა შო რი სო სის ტე მე ბის 
ხელ შეწყო ბა სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბის მხრი-
დან. გარ და ამ ისა, სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მე ურ-
ნე ობ ის სექ ტო რის თვის ჯერ კი დევ და მა ხა სი ათ ებ-
ელია მცი რე მი წი ან ობა - დი დი რა ოდ ენ ობ ის მცი რე 
სა ოჯ ახო ტი პის მე ურ ნე ობ ები2, ამ იტ ომ აც მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის თა ნა-
მო ნა წი ლე ობ ის გაზ რდა ად გი ლობ რი ვი წარ მო ებ-
ის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში.

მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ობ ის ზრდას თან ერ თად, 
სოფ ლის მე ურ ნე ობ ისა და ცხო ვე ლე ბის წარ მო ებ ის 
გა აქ ტი ურ ება და ინ დუს ტრი ალ იზ აცია საკ ვებ ზე 
მზარ დი მოთხოვ ნის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად ქმნის 
რო გორც შე საძ ლებ ლო ბებს, აგ რეთ ვე გა მოწ ვე-
ვებს სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის თვის, რაც უფ რო მეტ 
პა სუ ხის მგებ ლო ბას აკ ის რებს სურ სა თის მწარ მო-
ებ ლებს. ურ ბა ნი ზა ცი ამ და სა მომ ხმა რებ ლო ჩვე ვე-
ბის შეც ვლამ, მოგ ზა ურ ობ ის ჩათ ვლით, გა ზარ და 
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ად ამი ან ებ ის რიცხვი, რომ ლე ბიც ყი დუ ლო ბენ და 
ჭა მენ სა ზო გა დო ებ რივ ად გი ლებ ში მომ ზა დე ბულ 
საკ ვებს. გლო ბა ლი ზა ცი ამ გა მო იწ ვია მომ ხმა რე-
ბელ თა მზარ დი მოთხოვ ნი ლე ბა საკ ვე ბის მრა ვალ-
ფე როვ ნე ბა ზე, რის შე დე გა დაც სულ უფ რო რთუ ლი 
და გრძე ლი გლო ბა ლუ რი კვე ბის ჯაჭ ვი შე იქ მნა. 
ად გი ლობ რი ვი ინ ცი დენ ტე ბი შე იძ ლე ბა სწრა ფად 
გა და იზ არ დოს სა ერ თა შო რი სო სა გან გე ბო სი ტუ-
აცი ებ ში პრო დუქ ტის გა ნა წი ლე ბის სიჩ ქა რი სა 
და დი აპ აზ ონ ის გა მო. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე ობს 
DCFTA-ს მოთხოვ ნა თა გან უმ თავ რე სი - ბა ზარს მი-
ეწ ოდ ოს უვ ნე ბე ლი სურ სა თი და კვე ბის სა წარ მო ებ-
ში და ნერ გი ლი იყ ოს სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი. 
სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის 
ევ რო კავ შირ ში შე მუ შა ვე ბუ ლია სის ტე მე ბი, რო-
მელ თა სა ფუძ ვე ლია “კარ გი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო 
პრაქ ტი კა” (GAP – Good Agricultural Practice), “კარ გი 
ვე ტე რი ნა რუ ლი პრაქ ტი კა” (GVP – Good Veterinarian 
Practice), “კარ გი წარ მო ებ ის პრაქ ტი კა” (GMP – Good 
Manufacturing Practice), “კარ გი ჰი გი ენ ის პრაქ ტი კა“ 
(GHP – Good Hygienic Practice), “კარ გი დის ტრი ბუ-
ცი ის პრაქ ტი კა” (GDP – Good Distribution Practice), 
“ კარ გი ვაჭ რო ბის პრაქ ტი კა” (GTP – Good Trading 
Practice) და სხვა. ეს სის ტე მე ბი სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს 
ბიზ ნე სო პე რა ტორს აწ არ მო ოს და მომ ხმა რე ბელს 
მი აწ ოდ ოს უვ ნე ბე ლი სურ სა თი. სურ სა თის წარ მო-
ებ ის, გა და მუ შა ვე ბი სა და დის ტრი ბუ ცი ის ყვე ლა 
ეტ აპს ად გენს სა ქარ თვე ლოს სურ სა თი სა და ცხო ვე-
ლის საკ ვე ბის კა ნონ მდებ ლო ბა, რო მელ თა მოთხოვ-
ნე ბის შე სა ბა მი სო ბას და სა ხელ მწი ფო კონ ტროლს, 
წლი ური პროგ რა მის შე სა ბა მი სად, ახ ორ ცი ელ ებს 
გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სა მი-
ნის ტროს სსიპ „სურ სა თის ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტო“ 
(კონ ტროლს ქვეყ ნის საზღვარ ზე უზ რუნ ველ ყოფს 
სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს სსიპ „შე-
მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის“ სა გა და სა ხა დო და სა-
ბა ჟო მე თო დო ლო გი ის დე პარ ტა მენ ტი). აქ ედ ან 
გა მომ დი ნა რე, ამ ინ სტი ტუ ტის კომ პე ტენ ცი ის და 
ბიზ ნეს სექ ტორ თან კო მუ ნი კა ცი ის გაძ ლი ერ ება 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი და არ სე ბი თია ევ რო-
კავ შირ ში პრო დუქ ტის ექ სპორ ტი სა და ეკ ონ ომ იკ-
ური ინ ტეგ რა ცი ის მი საღ წე ვად. სა ეჭ ვო ხა რის ხის 
პრო დუქ ტის ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე მოხ ვედ რა 
და უშ ვე ბე ლია, ამ იტ ომ აც ქვე ყა ნა ვალ დე ბუ ლია 
და ნერ გოს მოთხოვ ნი ლი სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბი, რომ ლე ბიც არ ამ ხო ლოდ ექ სპორ ტის-
თვის, არ ამ ედ სა ქარ თვე ლოს ში და ბაზ რის თვი საც 

ხა რის ხი ან პრო დუქ ტს შექ მნი ან. ას ეთი სტან დარ-
ტია საფ რთხის ან ალ იზ ისა და კრი ტი კუ ლი სა-
კონ ტრო ლო წერ ტი ლე ბის სის ტე მა, იგ ივე „ჰას პი“ 
(HACCP- Hazard Analyss and Critical Control Points 
System) - სა ერ თა შო რი სოდ აღი არ ებ ული სურ სა-
თის უვ ნებ ლო ბის მარ თვის პლატ ფორ მა, რო მე ლიც 
სურ სა თის წარ მო ებ ის პრო ცეს ში პო ტენ ცი ური 
საფ რთხე ებ ის დად გე ნას, მათ პრე ვენ ცი ასა და 
აღ მოფხვრას გუ ლის ხმობს. მი სი პრინ ცი პე ბი ჯერ 
კი დევ 1970 წელს აშშ-ში შე მუ შავ და, ხო ლო სა ქარ-
თვე ლო ში HACCP-ის სის ტე მის პრინ ცი პე ბის დაც-
ვა 2015 წლის 1 იან ვრი დან გახ და სა ვალ დე ბუ ლო 
ნედ ლი რძის გა და მა მუ შა ვე ბელ სა წარ მო ებ სა და 
სა საკ ლაოებში. დღე ის ათ ვის, კი ევ რო კავ ში რის რე-
გუ ლა ცი ებ ის შე სა ბა მი სად, სხვა დას ხვა პრო ფი ლის 
ბიზ ნე სო პე რა ტო რებ მა კრი ტი კუ ლი სა კონ ტრო ლო 
წერ ტი ლე ბის (HACCP) სის ტე მა ეტ აპ ობ რი ვად უნ და 
და ნერ გონ, ამ პრო ცე სის დას რუ ლე ბა და გეგ მი ლია 
2023 წლის თვის.

იქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, რომ ქარ თვე ლი გლე ხი 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ჩვე ულ ტექ ნო ლო გი ებს 
იყ ენ ებ და წარ მო ებ აში, მის თვის რთუ ლი შე იძ ლე ბა 
იყ ოს სი ახ ლე ებ ის მი ღე ბა და პრაქ ტი კა ში და ნერ გვა. 
ის ეთი სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი, რო გო რე ბი-
ცაა Global GAP, HACCP, GMP და GHP, ით ვა ლის წი ნებს 
თა ნა მედ რო ვე პრაქ ტი კებს და მა თი და ნერ გვა უზ-
რუნ ველ ყოფს სა წარ მო თა და მე ურ ნე ობ ებ ის დო ნის 
ამ აღ ლე ბას, იმ მოთხოვ ნა თა დაკ მა ყო ფი ლე ბას, 
რო მელ საც ითხოვს ევ რო კავ ში რის ბა ზა რი. ეს არ ის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა, რო მელ საც უნ და გა-
უმ კლავ დეს რო გორც სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბი, 
ას ევე კერ ძო სექ ტო რიც. სა ფი ნან სო რე სურ სებ ზე 
წვდო მის გაზ რდა, მე წარ მე თა დახ მა რე ბა თა ნა მედ-
რო ვე სტან დარ ტე ბის და ნერ გვა ში, ცნო ბი ერ ებ ის 
ამ აღ ლე ბა და ახ ალი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა-
რე ბა გა მო იწ ვევს კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის გაზ-
რდას და შექ მნის გლე ხის ფერ მე რად გარ დაქ მნის 
პრე ცენ დენ ტს.

ევ რო კავ შირ თან, რო გორც მიმ ზიდ ველ, ახ ლომ-
დე ბა რე, მა ღალ შე მო სავ ლი ან ბა ზარ თან აგ რო ექ-
სპორ ტის გა ფარ თო ებ ის პო ტენ ცი ალი არ სე ბობს, 
თუმ ცა ამ ას დი დი გა მოწ ვე ვა უდ გას წინ. სა ჭი როა 
გა ცი ლე ბით მე ტი კვლე ვა ჩა ტარ დეს ამ მი მარ თუ-
ლე ბით, მაგ რამ ერ თი რამ ცხა დია, რომ ევ რო კავ-
ში რის საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის უს აფ რთხო ებ ის 
სტან დარ ტე ბი მთა ვა რი სა კითხია. EU იყ ენ ებს სა-
ნი ტა რუ ლი და ფი ტო სა ნი ტა რუ ლი სტან დარ ტე ბის 
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(SPS) ფარ თო ას ორ ტი მენ ტს, რა თა დარ წმუნ დეს, 
რომ ევ რო კავ ში რის მომ ხმა რებ ლებს უს აფ რთხო 
საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბი მი ეწ ოდ ება. უფ რო მე ტიც, 
ევ რო კავ შირ ში საკ ვე ბის მთა ვა რი დამ მუ შა ვებ ლე-
ბი და სუ პერ მარ კე ტის ქსე ლე ბი ნერ გა ვენ და მა-
ტე ბით კერ ძო სტან დარ ტებს, რომ ლე ბიც ხში რად 
აჭ არ ბე ბენ ევ რო კავ ში რის SPS სტან დარ ტებ საც 
კი. თხი ლის შემ თხვე ვა ში, შე და რე ბით მარ ტი ვია 
ამ სტან დარ ტებ თან თან ხვედ რა, რაც სა ქარ თვე-
ლო დან თხი ლის ევ რო კავ შირ ში ექ სპორ ტის წარ მა-
ტე ბის ახ სნის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა (2021 წლის 26 
სექ ტემ ბე რის მდგო მა რე ობ ით, კაკ ლო ვა ნი ხი ლის 
(ძი რი თა დად თხი ლი) ექ სპორ ტი შე ად გენს 65.8 მლნ 
აშშ დო ლარს - უმ სხვი ლე სი სა ექ სპორ ტო ბაზ რე-
ბია იტ ალია და გერ მა ნია). სხვა პრო დუქ ტე ბი სათ-
ვის, რო გო რი ცაა მა გა ლი თად ხორ ცპრო დუქ ტე ბი 
და რძის პრო დუქ ტე ბი, ეს სტან დარ ტე ბი ძა ლი ან 
მომ თხოვ ნია და ევ რო კავ ში რის ში და მწარ მო ებ-
ლებ სთვი საც კი გა მოწ ვე ვაა. გარ და იმ ისა, რომ 
აღ ნიშ ნუ ლი სტან დარ ტე ბი უშუ ალ ოდ სა წარ მო ში 
უნ და იყ ოს და ნერ გი ლი, მნიშ ვნე ლო ვა ნია რე გი ონ ში 
ვე ტე რი ნა რუ ლი მდგო მა რე ობა - გა მოწ ვე ვას წარ-
მო ად გენს ზო ონ ოზ ურ და ავ ად ებ ებ თან ბრძო ლაც. 
იმ ის ათ ვის, რომ სა წარ მომ უვ ნე ბე ლი პრო დუქ-
ტი შექ მნას, სა ჭი როა ცხო ვე ლუ რი წარ მო შო ბის 
სურ სა თი იყ ოს ჯან მრთე ლი. აქ მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სა ხელ მწი ფო სა საკ ლაოების და ლა ბო რა ტო რი-
ის ეფ ექ ტუ რი ბრძო ლა და ავ ად ებ ებ თან, რა საც 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფი ნან სუ რი სახ სრე ბი და დრო 
სჭირ დე ბა. ეს ის ეთი პრო ცე სია, სა დაც სა ჭი როა 
კომ პლექ სუ რი მიდ გო მა- „მინ დვრი დან სუფ რამ დე“, 
რომ მი ვი ღოთ ჯან სა ღი პრო დუქ ტი, რო მე ლიც შე-
ეს აბ ამ ება ევ რო კავ ში რის სტან დარ ტებს. 

დას კვნა
სა ქარ თვე ლო ში ამ ეტ აპ ის თვის და ბა ლია მწარ-

მო ებ ლუ რო ბა და სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბით მო-
სახ ლე ობ ის თვი თუზ რუნ ველ ყო ფის დო ნე. აგ რო-
ბიზ ნეს ში მიღ წე ული ზრდის ტემ პე ბი საკ მა რი სი არ 
არ ის ევ რო პულ ბა ზარ ზე თა ვის და სამ კვიდ რებ ლად. 
აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მე ბის მი უხ ედ ავ ად, გა სათ ვა-
ლის წი ნე ბე ლია, რომ სა ქარ თვე ლოს ბუ ნებ რი ვი და 
სხვა სა ხე ობ ის რე სურ სუ ლი პო ტენ ცი ალი გა აჩ ნია 
სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. ქვე ყა-

3KharaishviliE.,ErkomaiSviliG.,Chavleishvili.AgribusinessDevelopmentStrategyinGeorgia,-ICEMBIT2015:
17thInternationalConferenceonEconomicsandMarketingManagement,Madrid,Spain,November12-13,2015.

ნას შე უძ ლია გახ დეს თვით მყო ფა დი აგ რო სა სურ-
სა თო პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ის მხრივ და აგ რო ბიზ-
ნე სის გან ვი თა რე ბამ წარ მო ად გი ნოს ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდის ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტი3. 
დღე ვან დელ მსოფ ლი ოში ეკ ონ ომ იკ ური ინ ტეგ რა-
ცი ული პრო ცე სე ბი საკ მა ოდ სწრა ფად ვი თარ დე-
ბა, სა დაც შე ინ იშ ნე ბა სა ხელ მწი ფო ებ ის მზარ დი 
მის წრა ფე ბა, რომ რაც შე იძ ლე ბა ღრმად ჩა ერ თონ 
სა ერ თა შო რი სო ეკ ონ ომ იკ ურ სივ რცე ში. დღეს სა-
ქარ თვე ლოს თვის ამ მხრივ პრი ორ იტ ეტ ულია „ღრმა 
და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის სივ-
რცის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა (DCFTA)“, აქ ედ ან გა მომ-
დი ნა რე, ყვე ლა ის სფე რო, რო მე ლიც არ ეგ ულ ირ ებს 
ეკ ონ ომ იკ ას ან შე ეხ ება ქვეყ ნის უნ არს აწ არ მო ოს 
ვაჭ რო ბა, გარ კვე ულ რე ფორ მი რე ბას სა ჭი რო ებს. 
აღ ნიშ ნუ ლი შე თან ხმე ბა სა ქარ თვე ლო ში წარ მო-
ებ ულ სურ სათს ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე შეს ვლის 
შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს, თუმ ცა, იმ ის გა მო, რომ 
დღე ის ათ ვის ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბა სურ-
სა თის უვ ნებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით ცალ სა ხად 
აყ ალ იბ ებს მოთხოვ ნებს, რაც მო მა ვალ მა პარ ტნი-
ორ მა ქვეყ ნებ მა უნ და და აკ მა ყო ფი ლონ ევ რო კავ ში-
რის ბაზ რის გარ კვე ულ სეგ მენ ტზე სურ სა თის გან-
თავ სე ბი სათ ვის, სა შუ ალ ოვ ადი ან პერ სპექ ტი ვა ში 
აუც ილ ებ ელი გახ და სურ სა თის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
სის ტე მის ევ რო კავ ში რის მა რე გუ ლი რე ბელ სის ტე-
მას თან მი ახ ლო ება და ინ სტი ტუ ცი ური გან ვი თა-
რე ბა. იმ ის ათ ვის, რომ სა ქარ თვე ლომ მო ახ ერ ხოს 
ევ რო კავ შირ თან სა კა ნონ მდებ ლო და ახ ლო ება, ამ 
სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის გა მოს წო რე ბა 
უნ და მოხ დეს მის ყვე ლა სა ფე ხურ ზე. არ სე ბობს ხე-
ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლის აღ მო უფხვრე-
ლო ბაც გა მო იწ ვევს არა მხო ლოდ ამ ხელ შეკ რუ-
ლე ბის სარ გებ ლის მი ღე ბის შე ფერ ხე ბას, არ ამ ედ 
ქვეყ ნის სა გა რეო რე პუ ტა ცი ას აც შე უქ მნის საფ-
რთხეს. სა ზო გა დო ებ აში ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბა, 
ქარ თულ საწ რმო ებ სა თუ ფერ მებ ში სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი სა და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ის 
და ნერ გვა, მე ურ ნე ობ ებ ის გან ვი თა რე ბა-გა ფარ თო-
ება, ევ რო პუ ლი ბაზ რის უპ ირ ატ ეს ობ ებ ის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ბიზ ნეს სექ ტო რის თვის და 
ქვე ყა ნა ში ზო ონ ოზ ურ და ავ ად ებ ებ თან ეფ ექ ტუ რი 
ბრძო ლა ის მთა ვა რი გა მოწ ვე ვე ბია, რომ ლის წი ნა-
შეც დღეს სა ქარ თვე ლო დგას. აღ ნიშ ნულ სა კითხებ-
ზე მუ შა ობა უკ ვე დაწყე ბუ ლია ქვეყ ნის შე სა ბა მი სი 
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სამ თავ რო ბო ინ სტი ტუ ტე ბის მი ერ, ევ რო კავ ში რის 
ბა ზარ ზე წვდო მა კი მჭიდ რო დაა და კავ ში რე ბუ ლი 
ამ რე ფორ მე ბის დას რუ ლე ბა ზე. ამ ით სა ქარ თვე ლო 

ას რუ ლებს ერთ - ერთ მთა ვარ ამ ოც ან ას - ევ რო პის 
ქვეყ ნებ თან მჭიდ რო, ურ თი ერ თსა სარ გებ ლო პარ-
ტნი ორ ული თა ნამ შრომ ლო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 
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ABSTRACT
In the 21st century, international accounting standards are being introduced in more 

and more countries, which is a way of comparing the economic indicators of countries 
in the world economy. Many enterprises around the world submit financial statements 
to external customers. Although the financial statements of different countries are 
similar to each other, there are still some differences between them, which is due to 
many social, economic and legislative factors. Also, the creation of national accounting 
standards in these countries takes into account the interests of different categories of 
financial reporting users.

These differences are the reason why the financial statements of all enterprises are 
accompanied by explanatory notes, which provide an explanation of each element of the 
financial statements in accordance with the accounting policies of the enterprise. Reduc-
ing these differences is the goal of the International Accounting Standards Board (IASB).

The purpose of this article is to review the impact of the changes for enterprises 
registered in Georgia. Enterprises registered in Georgia from 2019 will face various ob-
ligations, which have led to changes in Georgian tax legislation and the introduction of 
international accounting standards. Accordingly, the management of the company focused 
on bringing each operation carried out in the company in compliance with international 
standards and Georgian legislation.

The purpose of financial reporting is to create a transparent and trustworthy business 
environment in the country. From 2019, enterprises will submit financial statements 
to the Accounting, Supervision and Audit Supervision Service. The submitted report 
is important for creating a transparent business environment and allows the country 
to be more informed, to have information about the current economic situation in the 
country. Consequently more submitted reports are important to get information about 
the economic situation of the country.

The information presented in the article builds on the experience gained over the last 
4 years, which includes the provision of financial reporting services in various sectors. 
Surveys conducted by company management and accountants and experience gained in 
preparing financial statements have had a significant impact on the findings in this article.

Keywords: Financial Reporting, International Standard, Certified Accountant.
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ანო ტა ცია
21-ე სა უ კუ ნე ში ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი უფ რო 

და უფ რო მეტ ქვე ყა ნა ში ინერ გე ბა, რაც მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი-
კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე და რე ბის გზას წარ მო ად გენს. მსოფ ლი ოს მრა ვა ლი სა წარ მო 
წა რუდ გენს გა რე მომ ხ მა რე ბელს ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა ერ თ მა ნე თის მსგავ სი ა, მათ შო რის მა ინც 
არ სე ბობს გარ კ ვე უ ლი გან ს ხ ვა ვე ბე ბი, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია მრა ვა ლი სო ცი ა ლუ რი, 
ეკო ნო მი კუ რი და სა კა ნონ მ დებ ლო ფაქ ტო რით. აგ რეთ ვე იმით, რომ ამ ქვეყ ნებ ში 
ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რის ხ ვის ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის შექ მ ნა ხდე ბა ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის მომ ხა რევ ბელ თა სხვა დას ხ ვა კა ტე გო რი ის ინ ტე რეს თა გათ ვა ლის წი-
ნე ბით. სწო რედ ეს გან ს ხ ვა ვე ბე ბია მი ზე ზი, იმი სა რომ ყვე ლა სა წარ მოს ფი ნან სურ 
ანაგ რ შ გე ბას თან ერ თ ვის გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვ ნე ბი, სა დაც მო ცე მუ ლია სა წარ მოს 
სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კის შე სა ბა მი სად, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის თო თო ე უ ლი ელე-
მენ ტის გან მარ ტე ბა. სწო რედ ამ გან ს ხ ვა ვე ბე ბის შემ ცი რე ბაა ბუ ღატ რუ ლი აღ რიცხ ვის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს (ბასსს) საქ მი ა ნო ბის მი ზა ნი. სტა ტი ის მი ზანს 
წარ მო ად გენს 2019 წლი დან სა ქარ თ ვე ლო ში რე გის ტ რი რე ბულ სა წარ მო ე ბის თ ვის გან-
ხორ ცი ელ ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის გავ ლე ნის მი მო ხილ ვა. 2019 წლი დან სა ქარ თ ვე ლო ში 
რე გის ტ რი რე ბუ ლი სა წარ მო ე ბი სხვა დას ხ ვა ვალ დე ბუ ლე ბის წი ნა შე დად გე ნენ, რაც 
სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბის ცვლი ლე ბებ მა და ბუ ღალ ტ რუ ლი 
აღ რიცხ ვი სა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვამ გა მო იწ ვი ა. შე სა ბა მი სად კომ-
პა ნი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლი გახ და კომ პა ნი ა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
თი თო ე უ ლი ოპე რა ცია შე სა ბა მი სო ბა ში მო სუ ლი ყო სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან 
და სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბას თან. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მი ზანს წარ მო-
ად გენს ქვე ყა ნა ში გან ჭირ ვა ლე და სან დ რო ბიზ ნეს გა რე მოს შექ მ ნა. 2019 წლი დან 
სა წარ მო ე ბი წა რად გე ნენ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ზე დამ-
ხედ ვე ლო ბის და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი. წარ დ გე ნი ლი ანაგ რი შე ბა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გამ ჭირ ვა ლე ბიზ ნეს გა რე მოს შე საქ მ ნე ლად და მე ტი ინ ფორ მი რე ბის 
სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ქვე ყა ნას, ფლობ დეს ინ ფორ მა ცი ას ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ეკო ნო-
მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ. შე სა ბა მი სად მე ტი წარ დ გე ნი ლი ან გა რიშ გე ბა მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნია ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად. 
სტა ტი ა ში წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცია ეყ რ ნო ბა ბო ლო 4 წლის გან მავ ლო ბა ში მი ღე-
ბულ გა მოც დი ლე ბას, რაც მო ი ცავს სხვა დას ხ ვა სექ ტორ ში ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
მომ ზა დე ბის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვას. კომ პა ნი ე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი სა და ბუ ღალ ტ-
რე ბის გა მო კითხ ვამ და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბის შე დე გად მი ღე ბულ მა 
გა მოც დი ლე ბამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა სტა ტი ა ში არ სე ბულ დას კ ვ ნებ ზე. 

საკვანძოსიტყვები:ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა, სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტი, სერ-
თი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტე რი.
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შე სა ვა ლი
მსოფ ლი ოში მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის ფი-

ნა ნუ რი მდგო მა რე ობა მრა ვა ლი წე ლია გა სა ჯა რო-
ებ ული ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბით იზ ომ ება. ფი ნან-
სუ რი ან გა რიშ გე ბა არ ის სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის 
გან მავ ლო ბა ში გან ხორ ცი ელ ებ ული სა მე ურ ნეო 
ოპ ერ აცი ებ ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია, რო მე ლიც არ ის 
ერ თგვა რი გზამ კვლე ვი ან გა რიშ გე ბით და ინ ტე რე-
სე ბუ ლი პირ თათ ვის. 

2021 წელს ბიზ ნეს სექ ტო რი მრა ვა ლი გა მოწ-
ვე ვის წი ნა შე დად გა. 2019 წელს სა ქარ თვე ლო ში 
შე იქ მნა ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის, ზე დამ ხედ ვე-
ლო ბი სა და აუდ იტ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ-
რი1, რომ ლის მი სი ას აც წარ მო ად გენს ეფ ექ ტუ რი 
ეკ ონ ომ იკ ური გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი სა ღე ბად 
სა ჭი რო ფი ნან სუ რი და მმარ თვე ლო ბი თი ინ ფორ-
მა ცი ის სან დო ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფა. გამ ჭირ ვა ლე 
გა რე მო კი ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის წი ნა პი რო ბაა. 
იმ ის ათ ვის რომ ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე-
ობ ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია შე ფა სე ბა დი და უფ რო 
მე ტად გამ ჭირ ვა ლე გახ დეს, სა ჭი როა სა ქარ თვე-
ლოს ტე რი ტო რი აზე არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცია ხელ მი საწ ვდო მი იყ ოს ყვე ლა და ინ ტე-
რე სე ბუ ლი პი რი სათ ვის. 

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
პი რე ბის ან გა რიშ გე ბა ში არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ას 
ძი რი თა დად იყ ენ ებ ენ სხვა დას ხვა ტი პის ეკ ონ-
ომ იკ ური გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი სა ღე ბად. ამ 
ინ ფორ მა ცი აზე დაყ რდნო ბით შე სა ლე ბე ლია და ინ-
ტრე სე ბულ მა პი რებ მა მი იღ ონს გა დაწყვე ტი ლე ბა 
სა წარ მოს გა ყიდ ვის ან ყიდ ვის, ინ ვე ტი ცი ის გან ხორ-
ცი ელ ებ ის შე სა ხებ, გა და ხორ ცი ელ ონ მუ შა კე ბის 
ხელ ფა სე ბის ცვლი ლე ბა, ნა სეს ხე ბის სახ სრე ბის 
შე ფა სე ბა, გან საზღვრონ სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი-
კა, გა სა ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბი სა და დი ვი დენ დე ბი 
და რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რია და ის ახ ონ მო მა ვა ლი 
მიზ ნე ბი. 

სწო რედ ამ მიზ ნით 2016 წელს სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტა მი იღო კა ნო ნი2, რომ ლის თა ნახ მა დაც 
სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბულ მა კომ პა ნი ებს და ეკ ის-
რათ ვალ დე ბუ ლე ბა 2019 წლი დან წა რედ გი ნათ გა-
სუ ლი 3 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა. ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბა მო იც ავს რამ დე ნი მე კომ პო ნეტს:

 yფი ნან სუ რი მდო მა რე ობ ის შე სა ხებ ან გა რიშ-
გე ბა ე.წ ბა ლან სი, 

 y საქ მი ან ობ ის შე დე გე ბის შე სა ხებ ან გა რიშ გე ბა 
ე.წ მო გე ბა ზა რა ლი, 

1  საქართველოსფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის ბრძანება # 223, ფინანსური აღრიცხვის,
ზედამხედველობისადააუდიტისსამსახურისდებულებისდამტკიცებისთაობაზე

2საქართველოსკანონიბუღალტრულიაღრიცხვის,ზედამხედველობისადააუდიტისშესახებ24ივნისი,2016

 yფუ ლა დი ნა კა დე ბის მოძ რა ობ ის ან გა რიშ გე ბა 
ე.წ cash flow, 

 y ორ გა ნი ზა ცი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა აღ რიცხვო 
პო ლი ტი კა, 

 y გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვნე ბი. 
იმ ის ათ ვის რომ მომ ხდა რი ყო სა ქარ თვე ლო ში 

არ სე ბუ ლი კომ პა ნი ებ ის ზო მი თი კა ტე გო რი ის მი-
ხედ ვით ინ დენ ტი ფი ცი რე ბა, მოხ და კომ პა ნი ებ ის 
და ყო ფა კა ტე გო რი ებ ის მი ხედ ვით. 

დღე ის მდგო მა რე ობ ით ორ გა ნი ზა ცი ები იყ ოფა 
6 კა ტე გო რი ად:

1. პირ ვე ლი კა ტე გო რი ის სა წარ მო;
2. მე ორე კა ტე გო რი ის სა წარ მო;
3. მე სა მე კა ტე გო რი ის სა წარ მო;
4. მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო;
5. ჯგუ ფე ბი;
6. არ ას ამ ეწ არ მეო (არ აკ ომ ერ ცი ული) იურ იდი-

ული პი რე ბი.
ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი კა ტე გო რი ებ ის მი ხედ ვით 

სა წარ მო ებს გა უჩ ნდათ სხვა და სახ ვა სა ხის ვალ-
დე ბუ ლე ბა ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცი ის წარ გე ნის 
მიზ ნე ბი სათ ვის.

პირ ვე ლი კა ტე გო რი ის სა წარ მოს გა ნე კუთ ვნე ბა 
ის ეთი სა წარ მო რო მელ თა აქ ტი ვე ბის ჯა მუ რი რა-
ოდ ენ ობა 50 მი ლი ონ ლარს აღ ემ ატ ება, შე მო სავ ლი 
100 მი ლი ონს, ხო ლო და საქ მე ბულ თა სა შუ ალო 
რა ოდ ებ ობა 250-ს. ან აკ მა ყო ფი ლებს ამ 3 კრი ტე-
რი უმ იდ ან მი ნი მუმ 2 კრი ტე რი უმს. 

აღ ნიშ ნუ ლი კა ტე გო რი ის სა წარ მო ები ვალ დე-
ბულ ნი არი ან წა რად გი ნონ ყო ველ წლი ურ ად აუდ-
იტ ებ ული ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სრუ ლი პა კე ტი. 

მე ორე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ებს მი ეკ უთ ვნე-
ბა ის სა წარ მო ები რო მელ თა აქ ტი ვე ბის ჯა მუ რი 
ღი რე ბუ ლე ბა 50 მი ლი ონს ლარს არ აღ ემ ატ ება, 
შე მო სა ვა ლი 100 მი ლი ონ ლარს, ხო ლო სა ან გა რიშ-
გე ბო პე რი ოში დას ქმე ბულ თა რა ოდ ენ ობა 250-ს. 
ან აკ მა ყო ფი ლებს ამ კომ პო ნენ ტე ბი დან მი ნი მუმ 2 
კრი ტე რი უმს. 

აღ ნიშ ნუ ლი კა ტე გი რი ის სა წარ მო ებ ის ფი ნან-
სურ ან გა რიშ გე ბას წა რად გე ნენ სრუ ლი პა კე ტით, 
და ვალ დე ბულ ნი არი ან წარ დგე ნი ლი ან გა რიშ გე ბა 
იყ ოს აუდ ირ ებ ული ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის, 
ან გა რი შე ბი სა და აუდ იტ ის ზე სამ ხედ ვე ლო ბის 
სამ სა ხურ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი და მო უკ იდ ებ ელი 
აუდ იტ ორ ული კომ პა ნი ებ ის და აუდ იტ ორ ებ ის მი ერ. 

რაც შე ეხ ება მე სა მე და მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა-
წარ მო ებ ის, ის ინი გა თა ვი სუფ ლე ბულ ნი არი ან აუდ-
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იტ ის გან, თუ სა წარ მოს ხელ მძღვა ნე ლო ბა თა ვად არ 
გა მოთ ქვამს სურ ვილს წა რად გი ნონ აუდ ირ ებ ული 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა. 

მე სა მე კა ტე გო რი ის სა წარ მოს მი ეკ უთ ვნე ბა ის 
სა წარ მო ბი, რო მელ თა აქ ტი ვე ბის ჯა მუ რი ღი რე-
ბუ ლე ბა 10 მი ლი ონ ლარს აღ ემ ატ ება, შე მო სავ ლი 
20 მი ლი ონ ლარს, ხო ლო და საქ მე ბულ თა სა შუ ალო 
რა ოდ ენ ობა 50-ს. ან აკ მა ყო ფი ლებს ამ 3 კრი ტე რი-
უმ იდ ან მი ნი მუმ ორს.

მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მოს გა ნე კუთ ვნე ბა 
ის სა წარ მე ბი, რო მელ თა აქ ტი ვე ბის ჯა მუ რი ღირ-
ბუ ლე ბა 1 მი ლი ონ ლარს არ აღ ემ ატ ება, შე მო სავ-
ლი 2 მი ლი ონს ხო ლო და საქ მე ბულ თა სა შუ ალო 
რა ოდ ედ ენ ობა 10-ს, ან აკ მა ყო ფი ლებს მი ნი მუმ ორ 
კრი ტე რი უმს. 

ჯგუ ფებს გა ნე კუთ ვნე ბა ის სა წარ მო ები რომ-
ლებ საც ყავთ შვი ლო ბი ლი სა წარ მო ები. 

რაც შე ეხ ება არ ას ამ ეწ არ მო (არ აკ ომ ერ ცი ულ) 
იურ იდი ულ პი რებს რო მელ თა მი ზა ნია არ ას ამ ეწ-
ამეო საქ მი ან ობა. 

სა ქარ თვე ლო ში უმ ეტ ესი ნა წი ლი სა წარ მო ებ ის 
მი ეკ უთ ვნე ბა მე სა მე და მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა-
წარ მოს. ეს სწო რედ ის სეგ მენ ტია სა დაც მო სახ ლე-
ობ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ლია და საქ მე ბუ ლი. 

2019 წელს მე სა მე და მე ოთხე კა ტე გო რი ებს 
ევ ალ ებ ოდ ათ ან გა რიშ გე ბის წარ დგე ნა 1 ოქ ტომ-
ბრამ დე, თუმ ცა მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ებს 
აღ ნიშ ნუ ლი მოთხოვ ნა გა და უვ ად დათ 2 წლის ვა-
დით და წარ დგე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა გა უჩ ნდათ 2021 
წლის 1 ოქ ტომ ბრამ დე. 

დას კვნა
ან გა რიშ გე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის გა ჩე ნას კომ პა-

ნი ის მმარ თვე ლე ბი და აყ ენა პრო ფე სი ონ ალი ბუ-
ღალ ტრე ბის სა ჭი რო ებ ის წი ნა შე. აღ მოჩ ნდა რომ 
ის ბუ ღალ ტრე ბი, რო მელ თა ვალ დე ბუ ლე ბა წლის 
გან მავ ლო ბა ში სა წარ მოს ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცი ის 
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ თან წარ გე ნით შე მო იფ-
არ გლე ბო და, მო უწი ათ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
შედ გე ნა, შე სა მა ბი სად ხელ მძვა ნე ლო ბა დად გა 
არ ჩე ვა ნის წი ნა შე გა და ემ ზა დე ბი ნათ არ სე ბუ ლი 
კად რე ბი თუ აღ ნიშ ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა გა და ეც ათ 
აუდ იტ ორ ულ კომ პა ნი ებ ზე. 

ორ ივე შემ თხვე ვა ში ყვე ლა კომ პა ნი ის თვის 
ან გა რიშ გე ბის წარ დგე ნის ვალ დე ბუ ლე ბამ გა ზარ-
და კომ პა ნი ის ბუ ღალ ტრუ ლი და აუდ იტ ორ ული 
მომ სა ხუ რე ბის და ნა ხარ ჯე ბი. რო გორც პრაქ ტი-
კამ გვიჩ ვე ნა ახ ალ მა რე გუ ლა ცი ებ მა გა მო იწ ვია 

3http://gfpaa.ge/site/index.php?tid=0&color=green&lid=35&sid=37

ბუ ღალ ტრებს შო რის კონ კუ რენ ცია. გარ კვე ულ მა 
კა ტე გო რი ამ, რომ ლებ შიც გაჩ ნდა სამ სა ხუ რის 
და კარ გვის ში ში, მი იღ ეს გა დაწყვე ტი ლე ბა თა ვად 
და ეფ ინ ან სე ბი ნათ კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბის-
თვის სა ჭი რო კურ სე ბი. შე სა ბა მი სად გა იზ არ და 
მოთხოვ ნა ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა ერ თა შო-
რი სო სტან დარ ტე ბის პრაქ ტი კულ და თე ორი ულ 
კურ სებ ზე. 

ბა ზარ ზე გა მოჩ ნდენ ორ გა ნი ზა ცი ები, რომ ლებ-
მაც დააორგანიზეს სხვა დას ხვა სა ხის ტრე ნინ გე ბი, 
სა დაც მსურ ველ თა რა ოდ ენ ობა დღი თიდღე იზ რდე-
ბო და. თუმ ცა სა წარ მო ებ ის ხელ მძღვა ნე ლო ბის მცი-
რე ნა წი ლი იყო ინ ფორ მი რე ბუ ლი თა ნამ შრო მელ თა 
კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბის სა ჭი რო ებ აზე. სწო რედ 
ამ იტ ომ გარ კვე ულ წი ლად ყვე ლა ზე და ბალ შე მო-
სავ ლი ანი პრო ფე სი ის წარ მო მად გენ ლე ბი თა ვად 
წევ დნენ და ნა ხარ ჯე ბის იმ ის ათ ვის რომ მო მა ვალ ში 
არ მომ ხდა რი ყო მა თი ჩა ნაც ვლე ბა კვა ლი ფი ცი ური 
ბუ ღალ ტრე ბით. 

კა ნონ მდებ ლო ბის ცვლი ლე ბის შე დე გად კომ-
პა ნი ებ მა და იწყეს ზრუნ ვა ფი ნან სუ რი აღ რიცხვის 
მო წეს რი გე ბა ზე, შე იძ ინ ეს ბუ ღალ ტრუ ლი პროგ რა-
მე ბი, მი იღ ეს მომ სა ხუ რე ბა კვა ლი ფი ცი ური ბუ ღალ-
ტრე ბი სა და აუდ იტ ორ ებ ის გან, რა მაც გა ზარ და 
კომ პა ნი ის და ნა ხარ ჯე ბი. 

თავ და პირ ვე ლად სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე-
ბის შე მუ შა ვე ბის დროს პრო ექ ტით გან საზღვრუ ლი 
იყო ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ზე ხელ მომ წერ პი რად 
პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტე რი3, ამ ის შემ დგომ 
მოხ და სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი სა წარ მო ებ ის 
სა ვალ დე ბუ ლო გა მო კითხვა შე მო სავ ლე ბის სამ-
სა ხუ რის ელ ექ ტრო ნუ ლი სის ტე მის მეშ ვე ობ ით, 
რა თა და ედ გი ნათ რამ დე ნი კომ პა ნია სარ გებ-
ლობ და პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრის მომ სა ხუ-
რე ბით. გა მო კითხვის შე დე გად დად გინ და, რომ 
გა მო კითხულ თა მხო ლოდ 10% სარ გებ ლობ და 
პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრის და აუდ იტ ორ ის მომ-
სა ხუ რე ბით. შე სა ბა მი სად ბა ზარ ზე გაჩ ნდე ბო და 
დის ბა ლან სი მოთხოვ ნა სა და მი წო დე ბას შო რის, 
კერ ძოდ, სერ ტი ფი ცი რე ბულ პრო ფე სი ონ ალი ბუ-
ღალ ტრის ად ამი ან ური რე სურ სი ვერ და ფა რავ და 
ყვე ლა კომ პა ნი ის მოთხოვ ნას. 

სწო რედ ამ იტ ომ კა ნო ნი აღ ნიშ ნუ ლი რე დაქ ცი ით 
არ დამ ტკიც და და ამ ოღ ებ ულ იქ ნა პრო ფე სი ონ ალი 
ბუ ღალ ტრე ბის ხელ მო წე რის მოთხოვ ნა. 

2020 წლის ან გა რიშ გე ბა ამ პე რი დი ოს დის თვის 
წარ დე ნი ლი აქ ვს 58 ათ ას ზე მეტ სა წარ მოს. 2020 
წლის მდგო მა რე ობ ით სა ქარ თვე ლოს პრო ფე სი-
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ონ ალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა ფე დე რა ცი-
აში რე გის ტრი რე ბუ ლია 467 სერ თი ფი ცი რე ბუ ლი 
ბუ ღალ ტე რი. შე სა ბა მი სად მოთხოვ ნა მი წო დე ბა ში 
საკ მა ოდ დი დი დის ბა ლან სია. 

2021 წელს კომ პა ნი ებ მა იზ რუ ნეს ბიზ ნეს ოპ-
ერ აცი ებ ის თან ხვედ რა ზე სა კა ნონ მდებ ლო კა ნონ-

მდებ ლო ბა სა და სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან, 
შე სა ბა მი სად კომ პა ნი ის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
მომ ზა დე ბას თან ერ თად და ინ ტე რე სე ბულ მა პი-
რებ მა მი იღ ეს სან დო ინ ფორ მა ცია კომ პა ნი ებ ის 
პო ზი ცი ის, მო გე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის 
შე სა ხებ. 
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SUMMARY
In the article - “Taxes - in terms of fairness, utility or solvency?” – it is discussed about the tax regime used 

in Georgia, which, despite many changes, has not become a stimulus for business development yet. The author 
notes that neither the preferential taxation of micro and small enterprises nor the Estonian model of taxation 
has caused a “Boom” of business prosperity in Georgia.

According to the author of the article, Georgia should immediately iimplement a progressive regime of taxa-
tion, ie taxation according to the solvency of the taxpayer. It will be  fair and beneficial to the country’s budget.

Keywords: taxes; Justice; Usefulness; Solvency.
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სტა ტი ა ში - „გადასახადები-სამართლიანობის,სარგებლიანობისთუგადახდისუნარიანობისმიხედ-
ვით?“ - სა უ ბა რია სა ქარ თ ვე ლო ში გა მო ყე ნე ბულ და ბეგ ვ რის რე ჟიმ ზე, რო მე ლიც მრა ვა ლი ცვლი ლე ბე ბის 
მი უ ხე და ვად, ჯერ - ჯე რო ბით ვერ იქ ცა ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის მას ტი მუ ლი რე ბელ ფაქ ტო რად. ავ ტო რი 
აღ ნიშ ნავს, რომ არც მიკ რო და მცი რე სა წარ მო თა შე ღა ვა თი ან მა და ბეგ ვ რამ და არც და ბეგ ვ რის ეს ტო-
ნურ მა მო დელ მა სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნე სის აყ ვა ვე ბის „ბუმი“ ვერ გა მო იწ ვი ა.

სტა ტი ის ავ ტო რის აზ რით, სა ქარ თ ვე ლომ და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და და ნერ გოს და  ბეგ ვ რის პროგ რე სუ ლი 
რე ჟი მი, ანუ და ბეგ ვ რა გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის გა დახ დის  უ ნა რი ა ნო ბის მი ხედ ვით. ეს სა მარ თ ლი ა ნიც 
იქ ნე ბა და ქვეყ ნის ბი უ ჯე ტის თ ვის სა სარ   გებ ლოც.

საკვანძოსიტყვები:გა და სა ხა დე ბი; სა მარ თ ლი ა ნო ბა; სარ გებ ლი ა ნო ბა; გა დახ დის  უ ან რი ა ნო ბა.

შე სა ვა ლი
30 წე ლია სა ქარ თვე ლომ და მო უკ იდ ებ ლო ბა 

მო იპ ოვა და 20 წე ლია სა ბაზ რი ეკ ონ ომ იკ აზე გა-
დას ვლის გზას ად გას. ის იმ ედი და მო ლო დი ნი, რაც 
სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ას სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ-
ის აგ ან ჰქონ და, დღი თი-დღე დნე ბა. აშ კა რაა, რომ 

მო სახ ლე ობ ის ძი რი თა დი მა სა დღეს უფ რო გა ჭირ-
ვე ბუ ლად ცხოვ რობს, ვიდ რე, გუ შინ ცხოვ რობ და. ეს 
„გუ შინ“ კი, „გუ შინ წინ დელ ზე“ უარ ესი იყო. ცხა დია, 
არც „გუ შინ“ და არც „გუ შინ წინ“ დღე ები არ არ ის, 
ეს წლე ბია...

წლე ბი მი დის სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის სი-
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ღა რი ბე ში და უიმ ედ ობ აში. გვე გო ნა, გა ვუძ ლებ დით 
სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ აზე გა დას ვლის ქა ოსს და გა მოჩ-
ნდე ბო და მწვა ნე შუ ქი გვი რა ბის ბო ლოს. ფაქ ტია, 
რომ ეს არ მოხ და. არც მა შინ და არც ეხ ლა, არ ავ ინ 
ამ ბობ და რამ დე ნი წე ლი სჭირ დე ბო და ამ გა დას-
ვლას. რო გორც ჩანს, არ გა დავ სუ ლართ, რად გა, 
ის ევ ქა ოსი და ის ევ გა სა ჭი რია - მა ტე რი ალ ურ იც 
და სუ ლი ერ იც.

აშ კა რაა, რომ ვერ ავ ირ ჩი ეთ სწო რი გზა, უფ რო 
სწო რად გზა კი სწო რად ავ ირ ჩი ეთ, მაგ რამ გა და-
სად გმე ლი ნა ბი ჯე ბი აგ ვე რია - პი რა დი ინ ტე რე სი 
წინ და ვა ყე ნეთ სა ხელ მწი ფო ებ რივ ზე. კი, ას ეთი 
სხვა გა ნაც მომ ხდა რა - სამ ხრეთ კო რე აშ იც, სინ გა-
პურ შიც, მაგ რამ, მათ აღი არ ეს, დაძ ლი ეს და „აზი ის 
ვეფხვე ბად“ იქ ცნენ. ჩვენ? ჩვენ, ამი ერ კავ კა სი ის 
რე გი ონ ის პირ ვე ლი სა ხელ მწი ფოს ამ ბი ცია გვქონ-
და ყო ველ თვის და, ვი ყა ვით კი დეც, ეხ ლა კი - რე-
გი ონ ში მა ში ნაც ყვე ლა ზე ჩა მორ ჩე ნი ლი სომ ხე თიც 
კი გვჯობ ნის - მო სახ ლე ობ ის და საქ მე ბი თაც და 
ცხოვ რე ბის დო ნი თაც. 

ას ეთ დროს, მთავ რო ბის მხრი დან მხო ლოდ ის 
გვეს მის, თუ რო გო რი ზრდა არ ის სა ქარ თვე ლო ში. 
ეტყო ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რე ბის ზრდა-გან ვი თა რე-
ბა-გა ფარ თო ება აქ ვთ მხედ ვე ლო ბა ში, რომ ლებ შიც 
თა ვი სი ოჯ ახ ის წევ რე ბი, მე გობ რე ბი, ნა თე სა ვე ბი 
და მა თი ახ ლოს მყო ფი ად ამი ან ები ჰყავთ და საქ მე-
ბულ ნი. ეს, ალ ბათ, სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის 
1-5%-ია, და, არა 95-99%. სა ოც არია, სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბა ში რო გორ არ ავ ის არ უჩ ნდე ბა კითხვა 
- რა ქნას ქვეყ ნის მო სახ ლე ობ ის ამ და ნარ ჩენ მა ნა-
წილ მა, რო გორ და რით იცხოვ როს, მით უფ რო, ამ 
პან დე მი ის პი რო ბებ ში?

ძი რი თა დი ტექ სტი
საზღვარ გა რეთ მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე-

ბის 200-300 წლის ის ტო რია გვამც ნობს, რომ სა ბაზ-
რო ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში ძი რი თა დი მო სახ ლე ობა 
კერ ძო სექ ტორ ში (ბიზ ნეს ში) საქ მდე ბა. სა ხელ მწი-
ფოს ევ ალ ება მხო ლოდ მათ ას ეთი თვით და საქ მე-
ბის თვის სა თა ნა დო პი რო ბე ბი შე უქ მნას. დღი დან 
და მო უკ იდ ებ ლო ბის გა მოცხა დე ბი სა სა ქართ ვე ლომ 
ოთხი მთავ რო ბა გა მო იც ვა ლა და, ვერ ცერ თმა მათ-
გან მა მო სახ ლე ობ ას ეს პი რო ბე ბი ვერ შე უქ მნა.

რა პი რო ბე ბი იყო ეს? ეს პი რო ბე ბი იყო: მარტივი
ბიზნესის სწავ ლე ბა დადაბალი გადასახადები. ყვე-
ლა ქვე ყა ნამ, ვინც ჩვენ თან ერ თად და ად გა სა ბაზ რო 
ეკ ონ ომ იკ ის გზას, მა გა ლი თად, უნ გრე თი, ჩე ხე თი, 
პო ლო ნე თი და სხვე ბი, გახ სნა ბიზ ნე სინ კუ ბა ტო რე ბი 
და მათ ში მო სახ ლე ობ ას მა სი ურ ად უფ ას ოდ ას წავ ლა 

მარ ტი ვი ბიზ ნე სი. ჩვენ, არ ცერ თი ინ კუ ბა ტო რი არ 
გაგ ვიხ სნია. რაც შე ეხ ება გა და სა ხა დებს, მხო ლოდ 
დი დი დრო ის გას ვლის შემ დეგ, ჯერ 2011 წელს და, 
შემ დეგ, 2018 წელს მი ვე ცით შე ღა ვა თე ბი მხო ლოდ 
მიკ რო და მცი რე სა წარ მო ებს, ის იც არა ყვე ლა ბიზ-
ნეს საქ მი ან ობ ას, არ ამ ედ, მხო ლოდ ზო გი ერ თს.

2018 წლის შემ დეგ, ამ სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა-
თე ბის მი უხ ედ ავ ად, მცი რე ბიზ ნე სის „აყ ვა ვე ბა“ 
მა ინც არ ჩანს (2018-2020 წლებ ში რე გის ტრი რე-
ბულ მცი რე სა წარ მოს რიცხვი გა იზ არ და მხო ლოდ 
12,8%-ით, ბრუნ ვა - 18%-ით, ხო ლო და საქ მე ბა შემ-
ცირ და 12%-ით) [1. გვ. 25, 27, 109]. გა მო დის რომ, 
ამ „მაშ ველ მა რგოლ მაც“ მცი რე ბიზ ნესს ვე რა ფე რი 
ვერ უშ ვე ლა. სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა ზე დი დი პრობ-
ლე მა არ ის უმ უშ ევ რო ბა. ას ეთ დროს, 2018-2020 
წლებ ში სა ქარ თვე ლოს მცი რე ბიზ ნეს ში ზრდის 
ნაც ვლად, და საქ მე ბა 12%-ით არ ის შემ ცი რე ბუ ლი. 
რომ იტყვი ან კო მენ ტა რე ბი ზედ მე ტია.

გვე ბა დე ბა ას ეთი აზ რი: იქ ნე ბა აჯ ობ ებს ეს 1%-
იანი გა და სა ხა დიც გა ვუ უქ მოთ ახ ლად გახ სნილ მცი-
რე ბიზ ნეს სტა ტუს მი ნი ჭე ბულ სა წარ მო ებს პირ ვე ლი 
5-10 წლის გან მავ ლო ბა ში (თა ნაც, გა ვა ფარ თო ვოთ 
მიკ რო და მცი რე სტა ტუ სის მი სა ნი ჭე ბელ საქ მი ან-
ობ ათა სია) და ამ მი ზე ზით ბი უჯ ეტ ის შე მო სავ ლებ ში 
გა მოწ ვე ული შემ ცი რე ბა ავ ან აზღა ურ ოთ პროგ რე-
სუ ლი გა და სა ხა დის შე მო ღე ბით, რო მე ლიც შე ეხ ებ ათ 
მა ღალ შე მო სავ ლი ან სა წარ მო ებს (და ად ამი ან ებს).

ცნო ბი ლია, რომ ქვე ყა ნა ში მოქ მე დი და ბეგ ვრის 
სის ტე მა სა მარ თლი ან ობ ისა და თა ნას წო რო ბის 
პრინ ცი პებს უნ და ეფ უძ ნე ბო დეს. ამ პრინ ცი პე ბის 
გან ხორ ცი ელ ება ორი გზით ხდე ბა. პირ ვე ლი ეფ-
უძ ნე ბა გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თა სარ გე ბელს, 
რაც მათ გა და სა ხა დის გა დახ დის ექ ვი ვა ლენ ტად 
მი იღ ეს სა ხელ მწი ფო მომ სა ხუ რე ბით, ხო ლო მე ორე 
- გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის შე საძ ლებ ლო ბას გა-
მო ხა ტულს გა დახ დის უნ არია ნო ბა ში.

მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ორ ივე ეს მიდ-
გო მა დი დი ხა ნია გა მო იყ ენ ეს. ჩვენ ვაცხა დებთ ევ-
რო პის კენ სწრაფ ვას, მაგ რამ ამ სფე რო ში 30 წე ლია 
მა თი პრაქ ტი კა, კერ ძოდ, და ბეგ ვრა გა და სა ხა დის 
გა დამ ხდე ლის გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის მი ხედ ვით, 
ჯე რაც ვერ დავ ნერ გეთ. 

ას ეთი და ბეგ ვრა პროგ რე სულ და ბეგ ვრად იწ ოდ-
ება., ანუ მე წარ მე ები იბ ეგ რე ბი ან მა თი შე მო სავ ლე-
ბის სი დი დის მი ხედ ვით. სა ქარ თვე ლო ში და ბეგ ვრა 
პრო პორ ცი ულია, ანუ ყვე ლა გა დამ ხდე ლი იბ ეგ რე ბა 
ერ თნა ირი გა ნაკ ვე თით - სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი - 
20%, მო გე ბის გა და სა ხა დი - 15% (მხედ ვე ლო ბა ში არ 
გვაქ ვს სტა ტუს მი ღე ბუ ლი მიკ რო და მცი რე სა წარ-
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მო ები). ას ეთ დროს, ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებს, 
რო მელ საც მსოფ ლი ოს ლი დე რო ბა ზე აქ ვს პრე ტენ-
ზია და, ჯერ-ჯე რო ბით არ ის კი დეც, ფი ზი კურ პირ თა 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი პროგ რე სუ ლი შკა ლით 
აქ ვს დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი, ხო ლო მო გე ბის გა და სა-
ხა დი - პროგ რე სულ-რეგ რე სუ ლის ჰიბ რი დით (ჯერ 
პროგრ ეს ული გა ნაკ ვე თე ბი, შემ დეგ რეგ რე სუ ლი). 
ამ ით აშშ-ს მთავ რო ბა ბა რი ერ ებს უქ მნის მსხვილ, 
მა ღალ მომ გე ბი ან კორ პო რა ცი ებს, რომ მათ დი დი გა-
და სა ხა დე ბის გან თა ვის ას არ იდ ებ ლად კორ პო რა ცია 
არ და ყონ მცი რე სა წარ მო ებ ად [2. გვ. 21].

იგ ივე მდგო მა რე ობაა ევ რო პის ქვეყ ნებ ში. დიდ 
ბრი ტა ნეთ ში სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის 3 გა ნაკ ვე-
თი მოქ მე დებს 0%-დან 50%-მდე დი აპ აზ ონ ით, საფ-
რან გეთ ში სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის დი აპ აზ ონია 
0-დან 50%-მდე, იტ ალი აში - 23%-0დან 43%-მდე, 
პორ ტუ გა ლი აში - 0%-დან 42%-მდე, შვე დეთ ში - 0%-
დან 56%-მდე, და ნი აში - 38%-დან 59%-მდე და ა. შ. 
[3. გვ. 62]. ევ რო პის ქვეყ ნებ ში დი ფე რენ ცი რე ბუ ლია 
იურ იდი ული პი რე ბის მო გე ბის გა და სა ხა დის გა ნაკ-
ვე თე ბიც. ერ თი სიტყვით, აშშ-იც და ევ რო პა შიც 
მოქ მე დი სა გა და სა ხა დი სის ტე მა სა მარ თლი ან ობ ის 
პრინ ციპ ზეა აგ ებ ული. იგ ივე ით ქმის აზი ის ქვეყ ნებ-
ზე - ჩი ნეთ ზე, იაპ ონი აზე, ინ დო ეთ ზე, სინ გა პურ ზე, 
სამ ხრეთ კო რე აზე და სხვებ ზე. ყვე ლა ზე მოთ და სა-
ხე ლე ბულ ქვეყ ნებ ში პროგ რე სუ ლი სა გა და სა ხა დო 
სის ტე მე ბია და ნერ გი ლი და მა თი გან ვი თა რე ბის 
პრაქ ტი კა გვიჩ ვე ნებს ას ეთი სა გა და სახ დო სის ტე-
მე ბის სა მარ თლი ან ობ ას და ვარ გი სი ან ობ ას.

აუც ილ ებ ლად უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ ჩვენ ას ეთი 
სა მარ თლი ანი სა შე მო სავ ლო გდა სა ხა დი გვქონ და.

სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ აზე გა დას ვლის პირ ველ 
წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში პროგ რე სუ ლი და ბეგ ვრის 
წე სი მოქ მე დებ და. ფი ზი კურ პირ თა სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხა დის გა ნა კვე თე ბი შემ დეგ ნა ირ ად იყო დი-
ფე რენ ცი რე ბუ ლი (ცხრი ლი 1).

ამ ცხრი ლი დან ჩანს, რომ ამ პე რი ოდ ში სა ქარ-
თვე ლო ში მოქ მე დებ და სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის 
რთუ ლი პროგ რე სუ ლი წე სი, რაც ნა ზარ დი თან ხის 
და ბეგ ვრა ში გა მო იხ ატ ება. ეს ჩანს შემ დე გი გა ან-
გა რი შე ბე ბი დან:

 y 10 000 000 კუ პო ნამ დე შე მო სავ ლის მქო ნე 
ფი ზი კუ რი პი რე ბი იხ დიდ ნენ მის 12%-ს ანუ 1 200 
000 კუ პონს;

 y 20 000 000 კუ პო ნამ დე შე მო სავ ლის მქო ნე ნი 
პირ ველ 10 000 000 კუ პონ ზე კვლა ვაც იბ ეგ რე ბოდ-
ნენ 12%-ით ანუ 1 200 000 კუ პო ნით, შემ დეგ კი მას 
ემ ატ ებ ოდა მე ორე 10 000 000 კუ პო ნის 15%-იანი 
გა და სა ხა დი ანუ 1 500 000 ანუ ამ შე მო სავ ლის მქო-
ნე ნი მთლი ან ად გა და იხ დიდ ნენ 1 200 000 + 1 500 
000 = 2 700 000 კუ პონს;

 y 30 000 000 კუ პო ნამ დე შე მო სავ ლის მქო ნე ნი 20 
000 000 კუ პონ ზე გა და იხ-დიდ ნენ 2 700 000 კუ პონს, 
რო მელ საც და ემ ატ ებ ოდა შე მო სავ ლის დარ ჩე ნი ლი 
წი ლის ანუ 10 000 000-ის 17%, რაც შე ად გენ და 1 
700 000 კუ პონს, ანუ ას ეთი შე მო სავ ლის მქო ნე ნი 
მთლი ან ად გა და იხ დიდ ნენ 2 700 000 + 1 700 000 = 
4 400 000 კუ პონს;

 y 30 000 001 და მე ტი კუ პო ნის შე მო სავ ლის მქო-
ნე ფი ზი კუ რი პი რე ბი, 30 000 000 კუ პონ შე მო სა ვალ-
ზე გა და იხ დიდ ნენ 4 400 000 კუ პონს, რო მელ საც 
და ემა ტე ბო და 20%-იანი გა და სა ხა დი გა მო ან გა რი-
შე ბუ ლი მხო ლოდ იმ შე მო სავ ლის მი მართ რო მე ლიც 
ამ 30 000 000 ლარ ზე მე ტი აღ მოჩ ნდე ბო და. თუ ეს 
ნა მა ტი იქ ნე ბო და, და ვუშ ვათ 15 000 000 კუ პო ნი, 
მა შინ გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლი ამ თან ხა ზე გა-
და იხ დი და მის 20%-ს ანუ 3 000 000 კუ პონს, ხო ლო 
მთლი ან ობ აში გა და სახ დე ლი ექ ნე ბო და 4 400 000 + 
3 000 000 = 7 400 000 კუ პო ნი.

ამ წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბობ და და უბ ეგ რა-
ვი მი ნი მუ მიც. ეს იყო შრო მის ან აზღა ურ ებ ის თვი ური 
მი ნი მა ლუ რი ოდ ენ ობა, რო მე ლიც არ იბ ეგ რე ბო და.

ცხრილი1
საშემოსავლოგადასახადისაქართველოში1994წელს[4,გვ.18]

ერ თობ ლი ვი და სა ბეგ რი შე მო სავ ლის ოდ ენ ობა 
კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში გა და სა ხა დის სი დი დე

10 000 000 კუ პო ნამ დე შე მო სავ ლის თან ხის 12%

10 000 001 კუ პო ნამ დე _ 20 000 000 კუ პო ნამ დე 12 00 000 კუ პონს + 10 000 000 კუ პონ ზე მე ტი 
თან ხის 15%

20 000 001 კუ პო ნამ დე _ 30 000 000 კუ პო ნამ დე 2 700 000 კუ პონს + 20 000 000 კუ პონ ზე მე ტი 
თან ხის 17%

30 000 001 კუ პო ნი და მე ტი 4 400 000 კუ პონს + 30 000 000 კუ პონ ზე მე ტი 
თან ხის 20% 
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პროგ რე სუ ლი იყო სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი 
ქარ თუ ლი ფუ ლის ერ თე ულ ის - ლა რის შე მო ღე ბის 
(1995 წ.) შემ დე გაც 2005 წლამ დე. ამ პე რი ოდ ში 
სა ქარ თვე ლო ში მოქ მედ სა გა და სა ხა დო კო დექ სით 
200 ლა რამ დე შე მო სა ვალ ზე ფი ზი კუ რი პი რე ბი იხ-
დიდ ნენ შე მო სავ ლის 12%-ს, ანუ 24 ლარს, 201 ლა-
რი დან 350 ლა რამ დე შე მო სა ვალ ზე იხ დიდ ნენ 200 
ლარ ზე კვლა ვაც 12%-ს, ხო ლო ნა მეტ 150 ლარ ზე 
(350 – 200 = 150) _ 15%-ს და ა. შ.

2004 წლის 22 დე კემ ბერს სა ქარ თვე ლო პრე-
ზი დენტ მი ხე ილ სა აკ აშ ვი ლის ხელ მო წე რით ას ამ-
ოქ მე დებ ლად დამ ტკი ცე ბულ ახ ალ სა გა და სა ხა დო 
კო დექ სში ფი ზი კურ პირ თა პროგ რე სუ ლი სა შე-
მო სავ ლო გა და სა ხა დი შე იც ვა ლა პრო პორ ცი ული 
გა და სა ხა დით და ყვე ლა რან გის შე მო სავ ლის მქო-
ნე თათ ვის და წეს და 12%-ის ტო ლად [5, გვ. 123]. 
ასე გაგ რძელ და 2008 წლამ დე. 2008 წელს გა უქ მდა 
რა 20%-იანი სო ცი ალ ური გა და სა ხა დი, 12%-იანი 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი გა იზ არ და 25%-მდე 
და მთლია ნო ბა ში თუ 2008 წლამ დე ორ ივე გა და სა-
ხა დი ჯა მუ რად შე ად გენ და 20 + 12 = 32%-ს, 2008 
წელს იგი დარ ჩა 25%. 2008 წლი დან სო ცი ალ ური 
გა და სა ხა დი აღ არ არ სე ბობს, 25%-მა სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხად მა კი იარ სე ბა 2009 წლამ დე, შემ დეგ კი, 
შემ ცირ და 20%-მდე და ასეა დღე საც.

არც 2005 წელს და არც შემ დეგ წლებ ში, არ ავ ის 
და უს აბ უთ ებია, რა ტომ შე იც ვა ლა სა შე მო სავ ლო 
პროგ რე სუ ლი გა და სა ხა დი პრო პორ ცი ულ ით, ან 
რით სა ბუთ დე ბა მი სი გა ნაკ ვე თის ას ეთი ცვლა: 12% 
→ 25% → 20%. ეკ ონ ომ იკ ური თე ორი ის კლა სი კო-

სე ბი მი უთ ით ებ ენ, რომ სა გა და სა ხა დო და ბეგ ვრა 
უნ და იყ ოს ზო მი ერი. ჩვენ შემ თხვე ვა ში რო მე ლია 
ზო მი ერი 12, 25 თუ 20%?

ჯერ კი დევ 2007 წელს, რო ცა გაჟღერ და მო-
სახ ლე ობ ის ად მი სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის 
და პი რე ბა, რომ იგი 2008 წლი დან სა შე მო სავ ლო და 
სო ცი ალ ურ ჯა მურ გა და სა ხადს 32%-დან 25%-მდე 
და წე ვას აპ ირ ებ და, რაც კი დეც მოხ და სო ცი ალ ური 
გა და სა ხა დის მთლი ანი გა უქ მე ბით და სა შე მო სავ-
ლო გა და სა ხა დის 12%-დან 25%-მდე ამ აღ ლე ბით, 
ეკ ონ ომ იკ ის ექ სპერ ტმა გია ხუ ხაშ ვილ მა, მას ზე 
ას ეთი კო მენ ტა რი გა აკ ეთა: „თუ ვინ მეს სურ და, 
რომ ორ ივე მხა რის თვის (იგ ულ ის ხმე ბა დამ ქი რა-
ვე ბე ლი და და ქი რა ვე ბუ ლი - გ. ა.) შე ღა ვა თი გა ეწია, 
ორ ივე გა და სა ხა დი უნ და და ეტ ოვ ებ ინა, რად გან 
თი თოეულს სხვა დას ხვა ფუნ ქცია და და ნიშ ნუ ლე ბა 
აქ ვს, და ორ ივ ეს გა ნაკ ვე თი უნ და შე ემ ცი რე ბი ნა - 
სა შე მო სავ ლო - 10, სო ცი ალ ური კი - 15 პრო ცენ ტი 
უნ და ყო ფი ლი ყო. ამ შემ თხვე ვა ში ყვე ლა ფე რი გარ-
კვე ული იქ ნე ბო და. ის რომ ამ ორი გა და სა ხა დის გა-
ერ თი ან ებ ით დამ ქი რა ვე ბელს საქ მე უმ არ ტივ დე ბა 
არ აკ ვა ლი ფი ცი ური არ გუ მენ ტია“ [6, გვ. 27]. ას ეთი 
მიდ გო მა და აღ ნიშ ნუ ლი კო მენ ტა რი ჩვენ სრუ ლი-
ად სა მარ თლი ან ად მიგ ვაჩ ნია, თუმ ცა აქ აც არ ჩანს, 
რა ტომ სა შე მო სავ ლო - 10 და სო ცი ალ ური - 15, ხომ 
არ აჯ ობ ებ და პი რი ქით თუ იქ ნე ბო და?

დასკვნა.დაგ ვი ან ებ ის მი უხ ედ ავ ად, სა ქარ თვე-
ლო ში უნ და და ინ ერ გოს და ბეგ ვრის პროგ რე სუ ლი 
სის ტე მა. ეს სა მარ თლი ან იც იქ ნე ბა და სარ გებ ლი-
ან იც ქვეყ ნის ბი უჯე ტის თვის.
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გა მო ვი და აკა დე მი კოს ნოდარჭითანავას კი დევ 
ერ თი სა ინ ტე რე სო და სა ჭი რო წიგ ნი „გლობალური
გამოწვევებიერთპოლუსიანმსოფლიოში“.

„წარმოდგენილ ნაშ რომ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ-
ლია ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის ტრან ს ფორ მა ცი ის 
30-წლიანი გა მოც დი ლე ბა, მი ზეზ - ფაქ ტო რე ბი, 
რომ ლებ მაც გა ნა პი რო ბეს ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი, 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ზიგ ზა-
გი სე ბუ რი ხა სი ა თი, კონ ტ რას ტუ ლი ნი შან - თ ვი სე-
ბე ბი, სა ზო გა დო ე ბა ში ინ ტე რე სე ბის და პი რის პი-
რე ბის პრო ცე სე ბი, კო რო ნა ვი რუ სის ეპი დე მი ით 
გა მოწ ვე უ ლი პრობ ლე მე ბი. შე მო თა ვა ზე ბუ ლია 
სის ტე მუ რი კრი ზი სი დან გა მოს ვ ლის დაჩ ქა რე ბი სა 
და ეკო ნო მი კის თვი სებ რი ვად ახალ ტრა ექ ტო რი-
ა ზე გა დას ვ ლის თ ვის კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი და მე თო-
დო ლო გი უ რი რე კო მენ და ცი ე ბი.

წიგ ნი გან კუთ ვ ნი ლია სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი-
ტი კუ რი და სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პრობ-
ლე მე ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი მკითხ ვე ლის თ ვის.“ 
ვკითხუ ლობთ წიგ ნის ანო ტა ცი ა ში.

ბა ტონ მა ნო დარ მა „პანდემიის გა მოცხა დე ბი-
დან სულ რამ დე ნი მე დღე ში, მე ტად სა ინ ტე რე სო, 
ფარ თო დი პა ზო ნის მო საზ რე ბე ბი შე მოგ ვ თა ვა-
ზა. მეც ნი ე რის მი ერ ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბის 
გან ხილ ვით მო ცუ ლი სა კითხ თა წრე, ეპი დე მი-
ით გა მოწ ვე უ ლი სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი თუ 
მსოფ მ ხედ ვე ლობ რი ვი პრობ ლე მე ბის ჩარ ჩო ებს 
იმ თა ვით ვე შორს გას ც და. პირ ველ სა ვე წე რილ ში 
გაცხა დე ბუ ლი მსოფ ლი ოს თ ვის ახა ლი გან საც დე-
ლის წარ მო სახ ვის მი სე უ ლი „ათი თე ზა“, რო მელ-
შიც მძვინ ვა რე ვი რუ სის ეპი დე მი ის გავ რ ცე ლე ბის 
შე დე გებ ზე დაკ ვირ ვე ბით შე ნიშ ნუ ლი გან სა კუთ-
რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრო ცე სე ბია ასა ხუ ლი, 
სა ჟურ ნა ლო ზე ბევ რად მეტ სა ყუ რადღე ბო, სა კა-
ცობ რიო და საქ რეს ტო მა თიო აზ რებს მო ი ცავს. 
მათ შო რის, ფუნ და მენ ტუ რი ა: „გლობალურ გა-
მოწ ვე ვებ თან თავ სე ბა დო ბის იმუ ნი ტე ტის გა მო-
მუ შა ვე ბი სა და ძლი ე რი სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე-
ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის აუცი ლებ ლო ბა ზე“ მი ნიშ ნე ბა. 
გან ვი თა რე ბულ მა მოვ ლე ნებ მა ცხად ყო, რომ გა-
მოც დი ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი და ლა კო ნუ რად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ყვე ლა დრო ის ეს მთა ვა რი საზ-
რუ ნა ვი ჩვე ნი ქვეყ ნის თ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლად 
აქ ტუ ა ლუ რი ა. 

ერ თ -ერთ თე ზა ში მკა ფი ოდ ით ქ ვა, რომ „დღეს 
პო ლი ტი კურ სიმ წი ფე ზე გა მოც დას აბა რებს ნა ცი-
ო ნა ლუ რი სა ხელ მ წი ფო, ეფექ ტი ა ნო ბა ზე - ქვეყ ნის 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი სის ტე მა, სა მო ქა ლა-
ქო თვით შეგ ნე ბა ზე - სა ზო გა დო ე ბა. გან ვ ლილ მა 
დრომ და ა დას ტუ რა, ეს სწო რედ რომ გა მოც და ა, 
- ურ თუ ლე სი, უმ ძი მე სი, უსას ტი კე სი შერ კი ნე ბა 
გლო ბა ლურ გა მოწ ვე ვებ თან. ამ ორ თაბ რ ძო ლას 
მსოფ ლი ო, ფაქ ტობ რი ვად, მო უმ ზა დე ბე ლი შეხ ვ-
და - ადა მი ა ნი ფა რის გა რე შე, უიარა ღოდ აღ მოჩ ნ-
და ხა ხა და ღე ბუ ლი ურ ჩხუ ლის წი ნა შე!

შექ მ ნილ უმ ძი მეს მდგო მა რე ო ბა ზე მო საზ რე-
ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სას, ბა ტონ მა ნო დარ მა მრავ-

ლის მეტყ ვე ლუ რად შე ნიშ ნა, რომ „ყველაფერს 
კო რო ნა ვი რუსს ნუ და ვაბ რა ლებთ, ეკო ნო მი კუ რი 
კრი ზი სის ფეს ვე ბი უფ რო შო რი დან მო დის“. ად ვი-
ლი მი სახ ვედ რი იყო, რომ სა თა ვე სა ქარ თ ვე ლოს 
და მო უ კი დებ ლო ბის დეკ ლა რი რე ბის შემ დ გომ, გა-
უ აზ რე ბე ლი სის ტე მუ რი გარ დაქ მ ნე ბის წი ა ღი დან 
იწ ვე რე ბო და და მსჯე ლო ბი სას მათ გვერდს ვერ 
ავუვ ლი დით.“ ამ ბობს რე დაქ ტო რის გვერ დ ზე ეკო-
ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი უ რი დოქ ტო რი,  
პრო ფე სო რი, ბა ტო ნი იური პა პას ქუ ა.

„დიალოგის ფორ მატ მა შექ მ ნა ახა ლი იდე ე ბის, 
პრობ ლე მე ბის, ბუ ნებ რივ - ბი ო ლო გი უ რი და სო ცი-
ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი კა ნო ნე ბის ურ თი ერ თ ქ მე დე-
ბის თით ქოს უხი ლავ პრო ცე სებ ზე წერ ტი ლო ვა-
ნი აქ ცენ ტი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა და ავ ტორ მაც 
მარ ტი ვად, სხარ ტად, მკა ფი ოდ გა მოკ ვე თა გა რე-
დან თავ ს მოხ ვე უ ლი იდე ო ლო გი უ რი ექ ს პან სი ის,  
გა მო უც დე ლო ბის, მარ თ ვის ან ბა ნის უცო დი ნა-
რო ბის, შიგ ნი დან დაშ ვე ბუ ლი უხე ში შეც დო მე ბის 
გა მო და სა ხიჩ რე ბუ ლი ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის რე-
ა ლუ რი სუ რა თი, აგ რეთ ვე ჯერ კი დევ სას წა უ ლებ-
რი ვად გა დარ ჩე ნი ლი მა ტე რი ა ლუ რი და ადა მი ა-
ნუ რი პო ტენ ცი ა ლის გო ნივ რუ ლად წარ მარ თ ვის 
პერ ს პექ ტი ვა.

დაკ ვირ ვე ბულ მკითხ ველს წი ნამ დე ბა რე წიგ ნი 
ხელს შე უწყობს ობი ექ ტუ რად აღიქ ვას ეროვ ნუ ლი 
ეკო ნო მი კის სიღ რ მი სე უ ლი პრო ცე სე ბი, გა აც ნო-
ბი ე როს რო გორც ხი ლუ ლი, ასე ვე უხი ლა ვი პრობ-
ლე მე ბი (პროცესები) და ნათ ლად წარ მო იდ გი ნოს 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის მო მა ვა ლი.“ 
ვკითხუ ლობთ სა მეც ნი ე რო რე დაქ ტო რის შე სა ვალ 
წე რილ ში.

axali wignebiaxali wignebi//NEW BOOKSNEW BOOKS
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