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yovelkvartaluri saerTaSoriso referirebadi da recenzirebadi
samecniero-praqtikuli Jurnali #3-4 (54-55), 2019    

loid qarCava - mTavari redaqtori da saredaqcio kolegiis Tavmjdomare,
 biznesis administrirebis doqtori, asocirebuli profesori;
 saqarTvelos mecnierTa sabWos Tavmjdomare;
 saqarTvelos biznesis mecnierebaTa akademiis namdvili wevri; 
 fazisis saero-samecniero akademiis namdvili wevri.

ramaz abesaZe (paata guguSvilis ekonomikis 
institutis direqtori); nino abesaZe; anzor 
abralava; iuri ananiaSvili; Teimuraz ba-
bunaSvili (saqarTvelos biznesis mecnierebaTa 
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elberd batiaSvili; lela baxtaZe; givi 
bedianaSvili (evropis  universitetis global-
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(baTumis universiteti);  xaTuna beriSvili; 
Tamar gamsaxurdia; Tina gelaSvili; simon 
gelaSvili; ramaz gerliani; revaz gvele-
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danilCenko (belarusis saxelmwifo universite-
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universiteti, ukraina);  merab kakulia; revaz 
kvataSiZe (mineraluri nedleulis kavkasiis in-
stitutis direqtori); aleqsandre kvaSilava; 
gia kvaSilava; murTaz kvirkvaia (samecniero 
nawilis redaqtori, grigol robaqiZis saxelo-
bis universitetis biznesisa da marTvis skolis 
dekani); vasil kikutaZe; irakli kovzanaZe 
(saqarTvelos parlamentis safinanso-sabiujeto 
komitetis Tavmjdomare); kaxa korZaia (kavkasiis 
saerTaSoriso universitetis reqtori); paata 
koRuaSvili (saqarTvelos soflis meurneobis 
mecnierebaTa akademiis wevri);  enver lagvilava; 
lordi stiven lord loid-bagrationi 
(oqsfordis universiteti, inglisi); revaz 
lorTqifaniZe; ekaterine lomia (saerTa-

Soriso urTierTobebis samsaxuris ufrosi); 
Salva maWavariani (kavkasiis universitetis 
vice-prezidenti); elguja meqvabiSvili; nug-
zar nadaraia (fazisis saero-samecniero aka-
demiis prezidenti); daviT narmania; solomon 
pavliaSvili (saqarTvelos garemos dacvisa da 
soflis meurneobis ministris moadgile); vax-
tang sarTania; eTer sarjvelaZe; avTandil 
silagaZe (saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli 
akademiis namdvili wevri);  aleqsandre siWi-
nava; gela svirava (zugdidis saxelmwifo sas-
wavlo universiteti); dametken turekulova 
(yazaxeTis respublikis esTetikur mecnierebaTa 
akademiis akademikosi); slava fetelava; levan 
qistauri (saqarTvelos sapatriarqos wmida 
andria pirvelwodebulis saxelobis qarTuli 
universitetis ekonomikisa da biznesis marTvis 
fakultetis dekani); rusudan quTaTelaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universitetis biznes-
inJineringis fakultetis dekani); ekaterine Sa-
kiaSvili; Teimuraz Sengelia; giorgi SixaS-
vili; faia Sulenbaeva (yazaxeTis respublika); 
lali CageliSvili; daviT CerqeziSvili 
(aRmosavleT evropis universitetis reqtori); 
mixeil CikvilaZe; niko CixlaZe; avTandil 
CuTlaSvili;  elene xarabaZe; eTer xaraiS-
vili; revaz xarebava; vasil xizaniSvili; 
daviT jalaRonia (soxumis saxelmwifo uni-
versitetis ekonomikisa da biznesis fakultetis 
dekani); ivane jagodniSvili (saqarTvelos 
teqnikuri universitetis sainJinro ekonomikis, 
mediateqnologiebisa da socialur mecnierebaTa 
fakultetis dekani); jamlet janjRava (mTa-
vari redaqtoris moadgile); emzar jgerenaia; 
mixeil jibuti (saqarTvelos ekonomikur mec-
nierebaTa akademiis prezidenti); nana jRarkava. 

fasi 10 lari

SesaZlebelia, redaqcia yovelTvis ar iziarebdes avtoris azrs. 

© Jurnali `axali ekonomisti~, 2019w.
© gamomcemloba `loi~

saredaqcio kolegia:
mecnierebaTa doqtorebi, profesorebi:
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ეროვნული ვალუტა საქართველოში, 
ეკონომიკური განვითარების შემაფერხებელი 

თუ ხელშემწყობი ინსტრუმენტი

ლაშა მგელაძე
ეკონომიკის დოქტორი   
ტელ: (+995) 577229889
ელ.ფოსტა: lmgeladze@gmail.com

სი ახ ლეს არ წარ მო ად გენს, რომ ვა ლუ ტა ამა თუ 
იმ ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური ცხოვ რე ბის 
გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია. უფ რო მე ტიც ერ ოვ ნუ ლი 
ვა ლუ ტა (ერ ოვ ნუ ლი ბან კი სა და ფუ ლად საკ რე დი-
ტო პო ლი ტი კის არ სე ბო ბის ფარ გლებ ში) ქვეყ ნის 
ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რო ებ ის შე ფა სე ბის ერ თგვა რი 
სა ზო მი სა შუ ალ ებაა (თერ მო მეტ რია). მი სი მდგო-
მა რე ობა (დე ვალ ვა ცია, ინ ფლა ცია, დეფ ლა ცია) 
გვიჩ ვე ნებს თუ რამ დე ნად ჯან სა ღი მდგო მა რე ობაა 
ეკ ონ ომ იკ აში. შე სა ბა მი სად, რო ცა ვხე დავთ, რომ 
ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის მდგო მა რე ობა არ ად ამ აკ მა ყო-
ფი ლე ბე ლია (სა ხე ზეა ზო მა ზე მე ტი, ეკ ონ ომ იკ ურ ად 
ნი შან დობ ლი ვი, დე ვალ ვა ცია, ინ ფლა ცია ან დეფ ლა-
ცია) მი ზე ზი უნ და ვე ძე ბოთ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი 
ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის (ეკ ონ ომ იკ ური გა რე მოს) 
ხარ ვე ზებ ში, რამ გა მო იწ ვია ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის 
არ ას ახ არ ბი ელო მდგო მა რე ობა (მაგ. რამ მი იყ ვა ნა 
ვა ლუ ტა გა უფ ას ურ ებ ამ დე). მსგავს შემ თხვე ვებ ში, 
უმ ეტ ეს ად არა ეფ ექ ტი ანია, შე ეც ადო ერ ოვ ნუ ლი 
ვა ლუ ტის კურ სის დას ტა ბი ლუ რე ბას „მკურ ნა ლო-
ბას“ (ეს იგ ივეა რო ცა თერ მო მეტ რი მა ღალ ტემ პე-
რა ტუ რას გაჩ ვე ნებს უმ კურ ნა ლო არა ავ ად მყოფს, 
არ ამ ედ გა აც ივო თერ მო მეტ რი იმ იმ ედ ით, რომ მი სი 
ტემ პე რა ტუ რა აღ არ აიწ ევს). 

აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ ქვე ყა ნა ში ერ ოვ ნუ ლი 
ვა ლუ ტის არ სე ბო ბის ეკ ონ ომ იკ ური მი ზან შე წო ნი-

ლო ბა შემ დეგ ში მდგო მა რე ობს: უზ რუნ ველ ყო ფილ 
იქ ნეს ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის მეტ-ნაკ ლე ბი და მო უკ-
იდ ებ ლო ბა და შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს ერ ოვ ნუ ლი 
ეკ ონ ომ იკ ის დაც ვა გა რე რის კე ბი სა გან/რყე ვე ბი-
სა გან (ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ას მყი სი ერ ად, რომ არ 
შე ეხ ოს მსოფ ლი ოში წარ მოქ მნი ლი კრი ზი სე ბი და 
გა რე ეკ ონ ომ იკ ური საფ რთხე ები. ად რე თუ გვი ან 
წარ მოქ მნი ლი გლო ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ური საფ-
რთხე/კრი ზი სი მა ინც აღ წევს ერ ოვ ნულ ეკ ონ ომ იკ-
ამ დე, თუმ ცა მი სი ზი ან ის ხა რის ხი და მო კი დე ბუ ლია 
ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ურ პო ლი ტი კა ზე, თუ რამ დე ნად 
მომ ზა დე ბუ ლი ხვდე ბა ქვე ყა ნა წარ მოქ მნილ ეკ ონ-
ომ იკ ურ კრი ზისს). შე სა ბა მი სად, ერ ოვ ნუ ლი ბან კის 
ფუნ ქცი ები და ფუ ლად საკ რე დი ტო პო ლი ტი კაც 
სწო რედ აქ ეთ არ ის მი მარ თუ ლი (უნ და იყ ოს მი მარ-
თუ ლი), ხე ლი შე უწყოს ფი ნან სურ მდგრა დო ბას ქვე-
ყა ნა ში, ფი ნან სურ ბა ზარ ზე ჯან სა ღი გა რე მოს (ჯან-
სა ღი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბე ბის) დამ კვიდ რე ბას.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, გვინ და გან-
ვი ხი ლოთ ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის ფე ნო მე ნი სა ქარ-
თვე ლო ში. ვფიქ რობთ, რომ ბო ლო წლებ ში, ერ ოვ-
ნუ ლი ვა ლუ ტის (ლა რის) ირ გვლივ გან ვი თა რე ბუ ლი 
მოვ ლე ნე ბი (ცალ სა ხაა, რომ ლა რი პერ მა ნენ ტუ ლი 
გა უფ ას ურ ებ ის, შე იძ ლე ბა ით ქვას ინ ფლა ცი ის რე-
ჟიმ შია. აღ ნიშ ნუ ლი ქვე მოთ მო ცე მუ ლი გრა ფი კი და-
ნაც ნათ ლად ჩანს) კი დევ უფ რო აქ ტუ ალ ურს ხდის 

სტატიაეხებაქვეყნისადაბიზნესისათვისერთ-ერთმნიშვნელოვანსაკითხს,
ეროვნულვალუტასადაქვეყნისფულად-საკრედიტოპოლიტიკას.ნაშრომში
მიმოხილულიდაშეფასებულიაარსებულიმდგომარეობა, აღწერილიათურა
რისკებსქმნისეროვნულივალუტისარსებობაქვეყანაშიდარასმოიტანსქვეყ-
ნისთვისეროვნულვალუტაზეუარისთქმა.მოყვანილიასხვადასხვაქვეყნის
მაგალითებიდაშემოთავაზებულიაქვეყნისსავალუტოსისტემისმოწყობის
რეკომენდაციები/მოდელი.
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აღ ნიშ ნულ სა კითხს.
რო გორც ცნო ბი ლია, სა ქარ თვე ლო ში ერ თა-

დერთ სა გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ად და წე სე ბუ ლია 
ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა, ლა რი. „სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ-
ნუ ლი ბან კის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი 
კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, ქვე ყა ნა ში ფუნ ქცი ონ ირ ებს 
ერ ოვ ნუ ლი ბან კი, რომ ლის ფუნ ქცი ები შემ დე გი 
ფორ მით არ ის გან საზღვრუ ლი:

„1. ერ ოვ ნუ ლი ბან კის ძი რი თა დი ამ ოც ანაა ფა-
სე ბის სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

2. ერ ოვ ნულ მა ბან კმა უნ და უზ რუნ ველ ყოს სა-
ფი ნან სო სის ტე მის სტა ბი ლუ რო ბა და გამ ჭვირ ვა-
ლო ბა და ხე ლი უნ და შე უწყოს ქვე ყა ნა ში მდგრად 
ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდას, თუ ეს შე საძ ლე ბე ლია ისე, 
რომ საფ რთხე არ შე ექ მნას მი სი ძი რი თა დი ამ ოც-
ან ის შეს რუ ლე ბას.

3. ერ ოვ ნუ ლი ბან კის ფუნ ქცი ებია:
ა) შე იმ უშა ოს და გა ნა ხორ ცი ელ ოს ფუ ლად-საკ-

რე დი ტო და სა ვა ლუ ტო პო ლი ტი კა სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის მი ერ გან საზღვრუ ლი ძი რი თა დი მი-
მარ თუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად;

ბ) გა ნა ხორ ცი ელ ოს სა ფი ნან სო სექ ტო რის ზე-
დამ ხედ ვე ლო ბა;

გ) უზ რუნ ველ ყოს ფუ ლად-საკ რე დი ტო სის ტე-
მის ფუნ ქცი ონ ირ ება;

დ) ფლობ დეს, შე ინ ახ ოს და გან კარ გოს ოფ იცი-
ალ ური სა ერ თა შო რი სო რე ზერ ვე ბი;

ე) იყ ოს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ბან კი რი და 
ფის კა ლუ რი აგ ენ ტი...

ვ) ხე ლი შე უწყოს სა გა დახ დო სის ტე მის უს აფ-
რთხო, მდგრად და ეფ ექ ტი ან ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას;

ზ) გა ნა ხორ ცი ელ ოს სა ქარ თვე ლოს ფუ ლის ნიშ-
ნე ბის ემ ისია;

თ) სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი სა და მე თო-
დო ლო გი ებ ის შე სა ბა მი სად აწ არ მო ოს და გა ავ რცე-
ლოს ქვეყ ნის სა ფი ნან სო და სა გა რეო სექ ტო რე ბის 
სტა ტის ტი კა;“ [2, მუხ ლი 3]

ას ევე:
„ერ ოვ ნუ ლი ბან კის ამ ოც ანაა სა ფი ნან სო სექ ტო-

რის ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბი სა და გამ ჭვირ ვა ლო ბის 
ხელ შეწყო ბა, მომ ხმა რე ბელ თა და ინ ვეს ტორ თა 
უფ ლე ბე ბის დაც ვა. ამ ამ ოც ან ის შე სას რუ ლებ ლად 
ერ ოვ ნუ ლი ბან კი ვალ დე ბუ ლია ხე ლი შე უწყოს 
სა ფი ნან სო სის ტე მის სტა ბი ლურ და ეფ ექ ტი ან 
ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი გა რე მოს 
ჩა მო ყა ლი ბე ბას, სის ტე მუ რი რის კის კონ ტროლს, 
პო ტენ ცი ური რის კე ბის შემ ცი რე ბას.“ [2, მუხ ლი 47]

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ, ზო გა დად, ქვე ყა ნა ში 
ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის არ სე ბო ბას მო რა ლუ რად 
(არ სე ბობს მო საზ რე ბა, რომ ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა 
ქვეყ ნის იდ ენ ტო ბას თან, სა ხელ მწი ფო ებ რი ობ ას თან 
პირ და პირ კავ შირ შია და მი სი გა უქ მე ბა ერ ოვ ნუ ლი 
იდ ენ ტო ბის და კარ გვის ტოლ ფა სია) და ეკ ონ ომ იკ-

ურ ად გა მარ თლე ბუ ლი მი ზე ზი აქ ვს, მი ზან შე წო ნი-
ლია ად ეკ ვა ტუ რად შე ვა ფა სოთ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ-
ლი მდგო მა რე ობა და მოკ ლედ მი მო ვი ხი ლოთ არ სე-
ბულ მდგო მა რე ობ ამ დე ლა რის მის ვლის ის ტო რია:

1. სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლი, ერ ოვ ნუ ლი, დრო ებ-
ითი ფუ ლის ერ თე ული - კუ პო ნი, შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა 
1993 წელს. კუ პო ნის შე მო ღე ბის აუც ილ ებ ლო ბა 
გა მოწ ვე ული იყო იმ ფაქ ტით, რომ 1992 წელს რუ-
სეთ მა, ფაქ ტობ რი ვად, შე აჩ ერა სა ქარ თვე ლოს თვის 
რუ სუ ლი რუბ ლის ბან კნო ტე ბის მი წო დე ბა (მა ნამ დე 
ქვე ყა ნა ში სა გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ად რუბ ლი გა-
მო ყე ნე ბო და). შე სა ბა მი სად, რო გორც აღ ვნიშ ნეთ 
1993 წლის აპ რილ ში შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა დრო ებ ითი 
ფუ ლა დი ერ თე ული კუ პო ნი.

უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ კუ პო ნი ქვე ყა ნა ში არ-
სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის გა მო მა ლე ვე გა და ვი და 
ინ ფლა ცი ურ მდგო მა რე ობ აში 1993-1994 წლებ-
ში ინ ფლა ცია სა შუ ალ ოდ, 50-70%-ს, ხო ლო პუ რი 
მხო ლოდ ტა ლო ნებ ზე იყ იდ ებ ოდა. იმ პე რი ოდ ში 
პენ სია ამ ერ იკ ული 10 ცენ ტის ეკ ვი ვა ლენ ტს, ხო ლო 
სა შუ ალო ხელ ფა სი – 1,5 აშშ დო ლარს შე ად გენ და. 
[29] ინ ფლა ცი ური მდგო მა რე ობა კი მა ლა ვე ჰი პე-
რინ ფლა ცი აში გა და იზ არ და. 

უფ რო დე ტა ლუ რად კუ პო ნის გაც ვლი თი კურ სი 
დო ლარ თან მი მარ თე ბა ში შე დე გი სა ხის იყო: 1993 
წ. 25 ნო ემ ბე რი 1 აშშ დო ლა რი= 44 550კუ პო ნი; 30 
დე კემ ბე რი 1 აშშ დო ლა რი = 102 300კუ პო ნი; 26 
თე ბერ ვა ლი 1 აშშ დო ლა რი = 233 500 კუ პო ნი; 31 
მარ ტი 1 აშშ დო ლა რი = 384 000კუ პო ნი; 21 აპ რი ლი 
1 აშშ დო ლა რი = 1 025 000კუ პო ნი;

1994 წ. 26 მა ისი 1 აშშ დო ლა რი = 805 000კუ
პო ნი; 25 ივ ნი სი 1 აშშ დო ლა რი = 814 000კუ პო ნი; 
28 ივ ლი სი 1 აშშ დო ლა რი = 915 000კუ პო ნი; 20 
სექ ტემ ბე რი 1 აშშ დო ლა რი = 2 400 000კუ პო ნი; 23 
სექ ტემ ბე რი 1 აშშ დო ლა რი = 2 400 000კუ პო ნი; 29 
სექ ტემ ბე რი 1 აშშ დო ლა რი = 2 350 000კუ პო ნი. [30]

2. 1995 წელს ჰი პე რინ ფლა ცი ის მო თოკ ვი სათ ვის 
პირ ველ ეტ აპ ზე 1 აშშ დო ლა რი = 1 300 000 კუ პო ნის 
ოდ ენ ობ ით და ფიქ სირ და (და ჭე რილ იქ ნა სტა ბი-
ლუ რად კურ სი) და შემ დგომ ეტ აპ ზე შე მო ღე ბუ ლი 
იქ ნა (მი მოქ ცე ვა ში გაშ ვე ბუ ლი იქ ნა) ერ ოვ ნუ ლი 
ვა ლუ ტა - ლა რი.

1995 წლის 2 ოქ ტომ ბერს მოხ და კუ პო ნის დე-
ნო მი ნა ცია, შემ ცირ და მი სი მას შტა ბი მი ლი ონ ჯერ 
და დად გინ და გა დაც ვლის კურ სი 1 აშშ დო ლა რი = 
1, 3 ლა რი, [30]

3. სუ რა თის უკ ეთ და სა ნა ხად სა ინ ტე რე სოა ლა-
რის გაც ვლი თი კურ სის სტა ტის ტი კა აშშ. დო ლარ-
თან მი მარ თე ბა ში. კერ ძოდ, ლა რის წლი ური სა შუ-
ალო გაც ვლი თი კურ სი აშშ. დო ლარ თან მი მარ თე ბა-
ში წლე ბის მი ხედ ვით შემ დეგ ნა ირ ად გა მო იყ ურ ება: 

2001 წ. 1$=2.08; 
2002 წ. 1$=2.19; 
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2003 წ. 1$=2.15; 
2004 წ. 1$=1.92; 
2005 წ. 1$=1.81; 
2006 წ. 1$=1.78; 
2007 წ. 1$=1.67; 
2008 წ. 1$=1.49; 
2009 წ. 1$=1.67; 
2010 წ. 1$=1.78; 
2011 წ. 1$=1.69; 
2012 წ. 1$=1.65; 
2013 წ. 1$=1.66; 
2014 წ. 1$=1.77; 
2015 წ. 1$=2.28; 
2016 წ. 1$=2.35; 
2017 წ. 1$=2.5; 
2018 წ. 1$=2.53; 
2019 იან ვა რი-ოქ ტომ ბე რი მდგო მა რე ობ ით 

1$=2.78 (იხ. გრა ფი კი). [6]

ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სი ტუ აცია შემ დეგ ნა ირია:
1. შე იძ ლე ბა ით ქვას, ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა, , 2012 

წლი დან პერ მა ნენ ტუ ლი დე ვალ ვა ცი ის (თუ ფა სე ბის 
ცვლი ლე ბებს და ვაკ ვირ დე ბით თა მა მად შე იძ ლე ბა 
ით ქვას რომ ინ ფლა ცი ის) პრო ცეს შია (2002-2012 წწ. 
ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა გამ ყა რე ბის ტენ დენ ცი ით ხა-
სი ათ დე ბო და. ლა რი, აშშ დო ლარ თან მი მარ თე ბა ში 
2.19-დან 1.65-მდე გამ ყარ და. ლა რის შე მო ღე ბი დან 
1995 წლი დან 2002 წლამ დე პე რი ოდ ში კი ერ ოვ ნუ-
ლი ვა ლუ ტა აშშ დო ლარ თან მი მარ თე ბა ში 1.3-დან 
2.19-მდე გა უფ ას ურ და1). რო გორც ზე მოთ მოც მუ-
ლი მო ნა ცე მე ბი დან ირ კვე ვა - 2012 წელს, სა შუ ალ-
ოდ, 1$=1.65 ლა რის ტო ლი იყო, ხო ლო 2019 წლის 
იან ვარ-ოქ ტომ ბრის მდგო მა რო ებ ით 1$=2.78 ლარს.

2. ერ ოვ ნულ ვა ლუ ტას და კარ გუ ლი აქ ვს დაგ რო-
ვე ბის ფუნ ქცია. გრძელ ვა დი ანი ბიზ ნეს გათ ვლე ბის 
გა კე თე ბა (ლარ ზე იმ ედ ის დამ ყა რე ბა, და ნა ზო გე ბის 
ლარ ში გა კე თე ბა და ა.შ.) აზ რსმოკ ლე ბუ ლი და სა-
რის კოა. (აღ ნიშ ნულ ზე მი უთ ით ებს ე.წ. „ლა რი ზა-
ცი ის პროგ რა მა“[3] და ზე მოთ მო ტა ნი ლი ლა რის 
კურ სის გრა ფი კი).

3. მო სახ ლე ობა სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ფა სე-
ული ნივ თე ბის ყიდ ვა-გა ყიდ ვას (ეს კარ გად ჩანს 
უძ რა ვი ქო ნე ბი სა და ავ ტო მო ბი ლე ბის მა გა ლით ზე 
- ფასს ყვე ლა დო ლარ ში აფ იქ სი რებს) აწ არ მო ებს 
დო ლარ ში მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ აკ რძა ლუ ლია 
დო ლა რით ან გა რიშ სწო რე ბა.

4. ინ ვეს ტო რის თვის მკვეთ რად გაზ რდი ლია 
ფი ნან სუ რი/სა ვა ლუ ტო რის კი (მას აქ ვს უცხო ური 
ვა ლუ ტა მაგ. დო ლა რი და უნ და მო ახ დი ნოს ამ თან-
ხე ბის კონ ვერ ტა ცია ლარ ში სა ქარ თვე ლო ში ოპ ერ-
ირ ებ ის ათ ვის). გაზ რდი ლი ფი ნან სუ რი/სა ვა ლუ ტო 

1  მონაცემები მოცემულია საშუალო წლიური 
მდგომარეობით

რის კი ქვე ყა ნა ში ინ ვეს ტი ცი ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის 
სტი მუ ლის შემ ცი რე ბის/გაქ რო ბის ერთ-ერ თი ძი რი-
თა დი (მნიშ ვნე ლო ვა ნი) ფაქ ტო რია.

5. ერ ოვ ნუ ლი ბან კი ფუ ლად-საკ რე დი ტო პო ლი-
ტი კი სა და ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბის 
ფარ გლებ ში [ვა ლუ ტის კურ სის დაკ ვირ ვე ბა და 
მდგრა დო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თვის ღო ნის ძი ებ-
ებ ის გან ხორ ცი ელ ება, რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხე ბის 
გა ცე მა კონ კრე ტუ ლი ბან კე ბი სათ ვის, ბან კე ბის გამ-
სხვი ლე ბის ნე ბარ თვის, სეს ხის გა ცე მის პრო ცე დუ-
რე ბის გამ კაც რე ბა და ა.შ.] კი დევ უფ რო მო უქ ნელ, 
ხისტ და კონ ცეტ რა ცი ის მა ღა ლი ხა რის ხის მქო ნე 
სის ტე მას ქმნის. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლოვ ნად 
მცირ დე ბა ბა ზარ ზე ახ ალი მო თა მა შე ებ ის შეს ვლის 
სურ ვი ლი და ბა ზარ ზე არ ას ახ არ ბი ელო (შე და რე ბით 
არა ეფ ექ ტი ანი) კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მო იქ მნე ბა. 
აღ ნიშ ნულ ზე მეტყვე ლებს შემ დე გი ფაქ ტე ბი:

• ბოლოწლებისმანძილზესაბანკოსფეროში
მოთამაშეკომპანიების - კომერციულიბანკების
რაოდენობაშემცირდა. კერ ძოდ: 2012 წელს ბა ზარ-
ზე ოპ ერ ირ ებ და 19 კო მერ ცი ული ბან კი (აქ ტი ური 
ბან კი) მა შინ რო ცა 2019 წლის თე ბერ ვლის მდგო მა-
რე ობ ით ბა ზარ ზე მო თა მა შე აქ ტი ური კო მერ ცი ული 
ბან კე ბის რა ოდ ენ ობა 15-მდე შემ ცირ და. 

•  უცხოურიკაპიტალისმონაწილეობითმოთა-
მაშებანკებისრიცხვიშემცირდა. 2012 წელს უცხო-
ური კა პი ტა ლის მო ნა წი ლე ობ ით ბა ზარ ზე ოპ ერ ირ-
ებ და 17 კო მერ ცი ული ბან კი (ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი 
19 ბან კი დან) 2019 წელს კი ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 14-მდე 
შემ ცირ და (2014 წლამ დე მაჩ ვე ნე ბე ლი იზ რდე ბო და 
და უცხო ური კა პი ტა ლის მო ნა წი ლე ობ ით ბა ზარ ზე 
მო თა მა შე კო მერ ცი ული ბან კე ბის რიცხვი 20-მდე 
ხო ლო კო მერ ცი ული ბან კე ბის რიცხვი სულ 21-მდე 
გა იზ არ და. შემ დგომ კი კლე ბა და იწყო)
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• კლებისტენდენციითხასიათდებამიკროსა-
ფინანსოსექტორში მოთამაშე კომპანიებისრა-
ოდენობა. 2012 წელს ბა ზარ ზე ოპ ერ ირ ებ და 61 
მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცია და ბა ზა რი მზარ დი 
ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბო და - ბა ზარ ზე მო თა მა შე 
კომ პა ნი ებ ის რიცხვი იზ რდე ბო და. 2017 წლის მა ის-
ში ბა ზარ ზე მო თა მა შე კომ პა ნი ებ ის რა ოდ ენ ობ ამ 
88 ერ თე ული შე ად გი ნა. შემ დგომ (რე გუ ლა ცი ებ ის 
გამ კაც რე ბის შე დე გად) ბა ზა რი უკ ვე შემ ცი რე ბის 
ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბო და და 2019 წლის თე-
ბერ ვალ ში ბა ზარ ზე მო თა მა შე მიკ რო სა ფი ნან სო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის რა ოდ ენ ობა 63-მდე შემ ცირ და 

• შემცირებისტენდენციითხასიათდებამიკრო-
საფინანსოორგანიზაციებისკრებსითიაქტივებისა
დაპასივებიდინამიკა. სექ ტო რი 2012 წლი დან 2016 
წლის მე ოთხე კვარ ტლის ჩათ ვლით მზარ დი ტენ-
დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბო და. აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში 
აქ ტი ვე ბი სა და პა სი ვე ბის დი ნა მი კა 678,958,835 ლა-
რი დან 2,019,805,898 ლა რამ დე გა იზ არ და. შემ დგომ 
პე რი ოდ ში კი კლე ბა და იწყო და 2018 წლის ბო ლო-
სათ ვის 1,471,347,579 ლა რამ დე შემ ცირ და (ნა ხე ვარ 
მი ლი არდ ლარ ზე მე ტით შემ ცირ და მაჩ ვე ნე ბე ლი).

• არასაბანკოსადეპოზიტოდაწესებულებების
რაოდენობაშემცირდა. 2012 წელს ბა ზარ ზე ოპ ერ-
ირ ებ და 18 არ ას აბ ან კო სა დე პო ზი ტო და წე სე ბუ ლე-
ბა, რო მელ თა რა ოდ ენ ობა 2019 წლის თე ბერ ვლის 
მდგო მა რე ობ ით 2 ერ თე ულ ამ დე შემ ცირ და.

• არასაბანკოსადეპოზიტოდაწესებულებების
საკრედიტოკავშირებისაქტივებისადაპასივების
დინამიკამკვეთრადშემცირდა 2018 წელს 2012 
წელ თან შე და რე ბით მაჩ ვე ნე ბე ლი 6,364,020 ლა-
რი დან 2,387,457 ლა რამ დე შემ ცირ და (3,976,563 
ლა რით შემ ცირ და). აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 2016 წლის 
ბო ლომ დე აღ ნიშ ნუ ლი სექ ტო რიც მზარდ ხა სი ათს 
ატ არ ებ და აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში მაჩ ვე ნე ბე ლი 
9,468,370 ლა რამ დე გა იზ არ და.[4]

6. სა ინ ტე რე სოა ბო ლო დროს ლა რის მკვეთ რად 
გა უფ ას ურ ებ ის სა კითხი სა და ერ ოვ ნუ ლი ბან კის 
მი ერ ფუ ლად საკ რე დი ტო პო ლი ტი კის ფარ გლებ-
ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ღო ნის ძი ებ ებ ის მი მო ხილ-
ვა. კერ ძოდ, უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ივ ლი სის თვის 
მე ორე ნა ხე ვარ ში ლა რი მკვეთ რად გა უფ ას ურ და. 
2019 წლის 18 ივ ლისს ლა რის კურ სი დო ლარ თან 
მი მარ თე ბა ში შე ად გენ და 1$=2.87ლა რი. ამ ავე დღეს 
ერ ოვ ნულ მა ბან კმა გას ცა რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხი 7 
დღის ვა დით (25 ივ ლი სამ დე) 1,500,000,000 ლა რის 
ოდ ენ ობ ით (უნდ აღ ინ იშ ნოს, რომ მა ნამ დე 4 ივ ლისს 
ერ ოვ ნულ მა ბან კმა 340,000,000 ლა რით გა ზარ და 
გა ცე მუ ლი რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხის მო ცუ ლო ბა და 
გას ცა 1,190,000,000 ლა რი). 2019 წლის 25 ივ ლისს 
- 1$=2.90 ლარს (რო გორც ვხე დავთ ლა რი გა უფ-
ას ურ და), ერ ოვ ნულ მა ბან კმა ის ევ 7 დღის ვა დით 
გას ცა რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხი 1,450,000,000 ლა რის 

ოდ ენ ობ ით. 2019 წლის 1 აგ ვის ტო - 1$=2.97 ლარს 
(ლა რი მკვეთ რად გა უფ ას ურ და). მი უხ ედ ავ ად ამ ისა 
ერ ოვ ნუ ლი ბან კი გას ცემს რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხს 
7 დღის ვა დით 1,450,000,000 ლა რის ოდ ენ ობ ით. 
მე ორ ეს მხრივ ერ ოვ ნუ ლი ბან კი სა ვა ლუ ტო აუქ ცი-
ონ ზე კურ სის გამ ყა რე ბის მიზ ნით ყი დის 32,800,000 
დო ლარს რა საც მოჰ ყვა კურ სის გამ ყა რე ბა (ჩვე ნი 
მო საზ რე ბით დრო ებ ით ად) და 5 აგ ვის ტოს 1$=2.89 
ლარს გა უტ ოლ და.[5]

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, რომ (რო გორც ცნო ბი ლია ერ ოვ ნუ ლი ბან-
კი წარ მო ად გენს უკ ან ას კნე ლი იმ ედ ის კრე დი ტორს 
იგი რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხს გას ცემს კერ ძო ბან-
კე ბი სათ ვის რა თა გა და არ ჩი ნოს ის ის ნი კრი ზისს/
გა კოტ რე ბას): 1. ერ ოვ ნუ ლი ბან კი ეკ ონ ომ იკ აში, 
და მა ტე ბით ბრუნ ვა ში უშ ვებს 1.5 მი ლი არ დამ დე 
ლარს რი თაც ზრდის ფუ ლის მა სას ეკ ონ ომ იკ აში. 
ფუ ლის მა სის ზრდა კი (თუ იგი ეკ ონ ომ იკ ის ზრდის 
პრო პორ ცი ულ ად არ ხდე ბა) პირ და პირ კავ შირ-
შია ვა ლუ ტის გა უფ ას ურ ებ ას თან. უფ რო მე ტიც, 
მი უხ ედ ავ ად ლა რის დე ვალ ვა ცი ის მა ღა ლი მაჩ ვე-
ნებ ლი სა, ერ ოვ ნუ ლი ბან კი ბრუნ ვა ში ტო ვებს 1.5 
მი ლი არ დამ დე ლარს (სამ ჯერ აბ რუ ნებს რე ფი ნან-
სი რე ბის სეს ხის სა ხით უკ ან ეკ ონ ომ იკ აში). და სა-
ზუს ტე ბე ლია რა რის კე ბის გან ააც ილა ერ ოვ ნულ მა 
ბან კმა მსგავ სი ქმე დე ბით სა ბან კო სექ ტო რი (რა 
რის კე ბის სა პირ წო ნედ მოხ და ვა ლუ ტის მკვეთ რი 
გა უფ ას ურ ება). 2. 2019 წლის 1 აგ ვის ტოს ერ ოვ-
ნუ ლი ბან კი ერ თის მხრივ სა ვა ლუ ტო აუქ ცი ონ ზე 
ყი დის 32.8 მლნ. დო ლარს და მე ორ ეს მხრივ რე-
ფი ნან სი რე ბის სეს ხის სა ხით გას ცემს (ბრუნ ვა ში 
ტო ვებს) 1.5 მი ლი არ დამ დე ლარს. აღ ნიშ ნუ ლი 
ცალ სა ხად გვაჩ ვე ნებს თუ რამ ხე ლა რის კის ქვეშ 
აყ ენ ებს ქვე ყა ნას ფუ ლად-საკ რე დი ტო პო ლი ტი კის 
არ სე ბო ბა და რამ ხე ლა ძა ლის ხმე ვაა სა ჭი რო ერ ოვ-
ნუ ლი ვა ლუ ტის მდგრა დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის 
[შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ გა ცე მუ ლი რე ფი ნან სი რე-
ბის სეს ხი და ვა ლუ ტის კურ სი თან ხვედ რილ ურ თი-
ერ თკავ შირ შია]. 3. ფაქ ტია, რომ 32.8 მლნ. დო ლა რის 
სა ვა ლუ ტო აუქ ცი ონ ზე გა ყიდ ვის შე დე გად ვა ლუ-
ტის კურ სი გამ ყარ და (რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, ჩვე ნი 
აზ რით ეს დრო ებ ითი მოვ ლე ნაა რად გან კურ სის 
გა უფ ას ურ ებ ას არ მოჰ ყვა შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ებ-
ებ ის/რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა ეკ ონ ომ იკ ის გა ჯან-
სა ღე ბის მი მარ თუ ლე ბით) და 1$-ის ოფ იცი ალ ური 
გაც ვლი თი კურ სი ლარ თან მი მარ თე ბა ში 2.97 დან 3 
აგ ვის ტოს 2.89-მდე გამ ყარ და (თუმ ცა 7 აგ ვის ტოს 
მდგო მა რე ობ ით უკ ვე 1$=2.93) [5]. შე სა ბა მი სად, 
ცხა დია თუ რამ ხე ლა და დე ბით ეფ ექ ტს გა მო იწ ვევს 
რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხის სულ მცი რე გა ნა ხევ რე ბა 
(ანუ გა ცე მუ ლი 1,450,000,000 ლა რის ნა ხე ვა რის 
ბრუნ ვი დან ამ ოღ ება). ვა ლუ ტის კურ სი მკვეთ რად 
გამ ყარ დე ბა ხან გრძლი ვი ვა დით (ფუ ლის მა სის 
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შემ ცი რე ბა და შემ ცი რე ბუ ლი დო ნის შე ნარ ჩუ ნე ბა 
გა მო იწ ვევს ლა რის გამ ყა რე ბას ხან გრძლივ ვა დი ან 
პე რი ოდ ში). სპე ცი ალ ის ტე ბის ნა წი ლი მი იჩ ნევს, 
რომ ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის უც აბ ედ ად მკვეთ რი გამ-
ყა რე ბა უარ ყო ფი თად იმ ოქ მე დებს ეკ ონ ომ იკ აზე 
(მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში მა ინც), მაგ რამ ჩვე ნი აზ-
რით კრი ტი კუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია/აუც ილ ებ ელია 
ლა რის გრძელ ვა დი ანი პე რი ოდ ით გამ ყა რე ბა რა თა 
მოხ დეს ფი ნან სუ რი/სა ვა ლუ ტო რის კე ბის შემ ცი რე-
ბა და შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს ეკ ონ ომ იკ ური/ბიზ ნეს 
საქ მი ან ობ ის გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ზე მშვი დად 
და გეგ მვა. ეს მიღ წე ვა დია, თუ სულ მცი რე, მოხ დე ბა 
ბრუნ ვი დან ლა რის მა სის ეტ აპ ობ რი ვად ამ ოღ ება 
(ლა რის კურ სის ეტ აპ ობ რი ვი გამ ყა რე ბა). 

ას ევე, რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ და სა ზუს ტე-
ბე ლია, ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის პერ მა ნენ ტუ ლი გა-
უფ ას ურ ებ ის ფონ ზე, რა ტომ ტო ვებს ერ ოვ ნუ ლი 
ბან კი მი მოქ ცე ვა ში, (რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხის სა-
შუ ალ ებ ით გა ცე მულ) მი ლი არდ ნა ხე ვარ ლა რამ დე 
და მა ტე ბი თი მო ცუ ლო ბის თან ხას ბრუნ ვა ში. 

ოპონენტებმაშეიძლებათქვან, რომ ფუ ლა დი 
აგ რე გა ტე ბის ზრდა (რომ ლის ნა წი ლიც არ ის რე-
ფი ნან სი რე ბის სეს ხის მო ცუ ლო ბა) ას ახ ავს მხო-
ლოდ ფულ ზე მოთხოვ ნას. ფულ ზე მოთხოვ ნა კი 
ცვლა დია. ფუ ლა დი აგ რე გა ტე ბის ცვლი ლე ბა არ 
ას ახ ავს ეკ ონ ომ იკ ის თვის ფუ ლის საკ მა რის ზე მეტ 
ან საკ მა რის ზე ნაკ ლებ მი წო დე ბას. მას შემ დეგ, რაც 
ინ ფლა ცი ის თარ გე თი რე ბა ზე გა და ვი და ქვე ყა ნა 
ერ ოვ ნუ ლი ბან კი სა ოპ ერ აციო სა მიზ ნედ იყ ენ ებს 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს. ფუ ლის მა სის ცვლი ლე ბა 
გე უბ ნე ბა რამ დე ნით გა იზ არ და ან შემ ცირ და ფულ-
ზე მოთხოვ ნა. ფუ ლის რა მა სა გა იშ ვას ბრუნ ვა ში 
წყვეტს ეკ ონ ომ იკა და არა ცენ ტრა ლუ რი ბან კი. 
ამ იტ ომ რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბის 
ზრდა არ იწ ვევს ინ ფლა ცი ას და ლა რის გა უფ ას-
ურ ებ ას. 

ოპ ონ ენ ტე ბის სა პირ წო ნედ შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ: 

1. დღეს არ სე ბუ ლი სის ტე მა, რო გორ ობი ექ ტუ-
რა დაც არ უნ და იყ ოს მოწყო ბი ლი იგი, სა შუ ალ ებ ას 
იძ ლე ვა მი მოქ ცე ვა ში გაშ ვე ბუ ლი იქ ნას იმ აზე მე ტი 
მო ცუ ლო ბის ლა რის ბან კნო ტე ბი, ვიდ რე ეკ ონ ომ იკ-
ურ ად გა მარ თლე ბუ ლია. რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, 
გა უგ ებ არია, იმ ფონ ზე რო ცა ლა რის გაც ვლი თი 
კურ სი დო ლარ თან მი მარ თე ბა ში თით ქმის 3-მდე 
(1$=2.97ლარს 1 აგ ვის ტოს მო ნა ცე მით) ავ იდა, რა-
ტომ ტო ვებს ერ ოვ ნუ ლი ბან კი მი მოქ ცე ვა ში 1.5 მი-
ლი არ დამ დე ლარს რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხის სა ხით 
მი მოქ ცე ვა ში და პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში რა ტომ ყი-
დის 32.8 მლნ დო ლარს სა ვა ლუ ტო ბა ზარ ზე ლა რის 
კურ სის გამ ყა რე ბის მიზ ნით. და სა ზუს ტე ბე ლია რა 
ეკ ონ ომ იკ ურ მა მაჩ ვე ნებ ლებ მა გა ნა პი რო ბა მსგავ-
სი ოპ ერ აცი ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის აუც ილ ებ ლო ბა. 

2. ლა რი 2012 წლი დან თით ქმის 200% პრო ცენ-
ტით (1.7-ჯერ, 1.65-დან 2.75-მდე) გა უფ ას ურ და, 
მაგ რამ გვიმ ტკი ცე ბენ რომ ინ ფლა ცი ის თვალ-
საზ რი სით ყვე ლა ფე რი წეს რიგ შია (ამ ბო ბენ, რომ 
მიზ ნობ რი ვი ფარ გლებ ში მოძ რა ობს მაჩ ვე ნე ბე ლი). 
აღ ნიშ ნუ ლი ცალ სა ხად მიგ ვა ნიშ ნებს, რომ საქ მე 
გვაქ ვს მა ნი პუ ლა ცი ებ თან - მაჩ ვე ნებ ლე ბის არ ას-
წო რად და ან გა რი შე ბა სა და გა მო ყე ნე ბას თან. 

3. ჩვე ნი აზ რით სა კითხი უფ რო მარ ტი ვად დგას 
ვიდ რე ინ ფლა ცი ის თარ გე თი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბია. 
სა კითხი, სა ერ თო ჯამ ში, მოთხოვ ნა-მი წო დე ბის 
კა ნო ნამ დე და დის - იზ რდე ბა ფუ ლის მა სა მცირ-
დე ბა მოთხოვ ნა და შე სა ბა მი სად, უფ ას ურ დე ბა 
ლა რი. მცირ დე ბა ფუ ლის მა სა იზ რდე ბა მოთხოვ ნა 
და შე სა ბა მი სად, მყარ დე ბა ლა რი. ის, რომ ინ ფლა-
ცი ის თარ გე თი რე ბის მე ქა ნიზ მით ხელს ვუწყობთ 
სის ტე მის მდგრა დო ბას და ეკ ონ ომ იკ ის წინ სვლას 
უბ რა ლოდ ილ უზიაა, სა ქარ თვე ლოს პი რო ბებ ში, 
ჩვე ნი აზ რით. 

4. ას ევე, და სა ზუს ტე ბე ლია, უცხო ური ვა ლუ ტის 
სა გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ად აღი არ ებ ისა/შე მო ღე-
ბი სა და ლა რის გა უქ მე ბის შემ თხვე ვა ში, იქ ნე ბო და 
თუ არა მი მოქ ცე ვა ში (სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ აში) 
ფუ ლის ის რა ოდ ენ ობა, რაც დღეს ლა რის პი რო-
ბებ ში ბრუ ნავს ქვე ყა ნა ში (იგ ულ ის ხმე ბა ლა რის 
მო ცუ ლო ბის შე სა ბა მი სი უცხო ური ვა ლუ ტა). ჩვე ნი 
აზ რით, პა სუ ხი ცალ სა ხაა, რა თქმა უნ და მი მოქ ცე-
ვა ში იქ ნე ბო და უფ რო მცი რე მო ცუ ლო ბის ვა ლუ-
ტა ვიდ რე დღეს გვაქ მი მოქ ცე ვა ში ლა რის სა ხით. 
ფაქ ტია, რომ დღეს სა ჭი რო ზე მე ტი ლა რის მა საა 
გაშ ვე ბუ ლი მი მოქ ცე ვა ში. აღ ნიშ ნულ ზე ვა ლუ ტის 
პერ მა ნენ ტულ რე ჟიმ ში გა უფ ას ურ ება, შე იძ ლე ბა 
ით ქვას ინ ფლა ცია, მი უთ ით ებს. უცხო ური ვა ლუ ტის 
სა გა დამ ხდე ლო ვა ლუ ტად შე მო ღე ბი სა და ლა რის 
გა უქ მე ბის შემ თხვე ვა ში სა ჭი რო ზე მე ტი ფუ ლის 
მა სა უბ რა ლოდ ვერ იქ ნე ბა მი მოქ ცე ვა ში/ეკ ონ-
ომ იკ აში, იმ იტ ომ, რომ სა ხელ მწი ფოს და მა ტე ბი თი 
ბან კნო ტე ბის ემ ისი ის უფ ლე ბა არ ექ ნე ბა (ბრუნ ვა ში 
იქ ნე ბა მხო ლოდ ეკ ონ ომ იკ ის ზო მის, მი სი ზრდის 
შე სა ბა მი სი ვა ლუ ტა). 

ამასთან, ოპონენტების ზემოთ მოყვანილი
მოსაზრებისსაპირწონედ,გვინდაშემდეგიმაგა
ლითიმოვიყვანოთ:ოპონენტებისმოყვანილზე
მოთაღნიშნულმოსაზრებასემხრობაეროვნული
ბანკიც,რაცეროვნულიბანკისმიერ(2019წლის
30 აგვისტოს)გავრცელებულიგანცხადებითაც
დასტურდება:

„კი დევ ერ თხელ გან ვმარ ტავთ, რომ სა ქარ თვე-
ლო ში, ის ევე, რო გორც გან ვი თა რე ბუ ლი მო ნე ტა-
რუ ლი პო ლი ტი კის მქო ნე ყვე ლა სხვა ქვე ყა ნა ში, 
ფუ ლის მი წო დე ბა ხდე ბა ავ ტო მა ტუ რად ფულ ზე 
მოთხოვ ნის მი ხედ ვით. ვი ნა იდ ან ეკ ონ ომ იკ ის 
ზრდას თან ერ თად დრო თა გან მავ ლო ბა ში ფულ ზე 
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მოთხოვ ნაც შე სა ბა მი სად იზ რდე ბა, ფუ ლის აგ რე გა-
ტე ბის ზრდაც მხო ლოდ ფულ ზე მოთხოვ ნის ზრდას, 
და არა ეკ ონ ომ იკ ის თვის ფუ ლის ჭარბ მი წო დე ბას 
ას ახ ავს. ინ ფლა ცი ის თარ გე თი რე ბის რე ჟიმ ში 
ყვე ლა ცენ ტრა ლუ რი ბან კი (მათ შო რის სებ-იც), 
ოპ ერ აცი ულ მიზ ნად იყ ენ ებს საპ რო ცენ ტო გა ნაკ-
ვეთს. სწო რედ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის, და არა 
ფუ ლა დი აგ რე გა ტე ბის, ცვლი ლე ბა აწ ვდის ბა ზარს 
ინ ფორ მა ცი ას იმ ის შე სა ხებ, გამ კაც რდა, შერ ბილ-
და თუ უც ვლე ლი დარ ჩა მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კა. 
რაც შე ეხ ება სა ხელ დობრ ფუ ლა დი აგ რე გა ტე ბის 
ცვლი ლე ბას, ის მხო ლოდ ფულ ზე მოთხოვ ნის ზრდა-
სა ან შემ ცი რე ბა ზე მი უთ ით ებს. შე სა ბა მი სად, მო-
საზ რე ბე ბი, თით ქოს ფუ ლა დი აგ რე გა ტე ბის ზრდა 
იწ ვევს ინ ფლა ცი ას და/ან ლა რის გა უფ ას ურ ებ ას, 
მცდა რია.“ [22]

აღ ნიშ ნუ ლი გან ცხა დე ბის შემ დეგ, სექ ტემ ბრის 
თვე ში ერ ოვ ნუ ლი ბან კი ზრდის რე ფი ნან სი რე ბის 
სეს ხის მო ცუ ლო ბას და 2019 წლის 5 სექ ტემ ბერს, 
ბა ზარ ზე უშ ვებს 950,000,000 ლა რით მეტს, ჯამ-
ში 1,660,000,000 ლარს (რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხი 
710,000,000 ლა რამ დე იყო შემ ცი რე ბუ ლი 29 სექ-
ტემ ბრის მდგო მა რე ობ ით). შემ დგომ კი მთე ლი სექ-
ტემ ბრის გან მავ ლო ბა ში ზრდის რე ფი ნან სი რე ბის 
სეს ხის მო ცუ ლო ბას. 2019 წლის 26 სექ ტემ ბერს გა-
ცე მუ ლი რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხის მო ცუ ლო ბა უკ ვე 
1,970,000,000 ლარს უტ ოლ დე ბა. [4] სა ინ ტე რე სოა 
ის ფაქ ტი, რომ იმ ავე პე რი ოდ ში ქვე ყა ნა ში წარ მო-
იშ ვე ბა ინ ფლა ცი ის მო თოკ ვის აუც ილ ებ ლო ბა და 
ერ ოვ ნუ ლი ბან კი 1%-ით აძ ვი რებს რე ფი ნან სი რე ბის 
სეს ხის გა ნაკ ვე თის მო ცუ ლო ბას. ჯამ ში სეს ხის მომ-
სა ხუ რე ბის გა ნაკ ვე თი 7.5%-ით გა ნი საზღვრე ბა2. 
ანუ უკ ვე ლა რის გა უფ ას ურ ებ ის კი არა ინ ფლა ცი ის 
პრობ ლე მა დად გა ქვე ყა ნა ში დი დი მო ცუ ლო ბით 
ფუ ლის მა სის და მა ტე ბით მი მოქ ცე ვა ში გაშ ვე ბის 
შე დე გად.

მი უხ ედ ავ ად ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა ერ ოვ ნულ მა 
ბან კმა, შემ დეგ, ოქ ტომ ბრის თვე შიც გა ნაგ რძო 
რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხის მო ცუ ლო ბის ზრდა და 
2019 წლის 3 ოქ ტომ ბერს სეს ხის მო ცუ ლო ბამ 
2,050,000,000 ლარ მი აღ წია. 2019 წლის 24 ოქ-
ტომ ბრის მო ნა ცე მე ბით რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხის 
მო ცუ ლო ბამ 2,350,000,000 ლარს მი აღ წია. [4] აღ-
სა ნიშ ნა ვია, რომ ოქ ტომ ბრის თვე ში კვლავ დად გა 

2  ინფლაციის მო თოკ ვის ერ თ ერ თი ბერ კე ტი, რო
მე ლიც ქვეყ ნის ეროვ ნულ ბანკს გა აჩ ნი ა, რე ფი ნან სი რე
ბის სეს ხის პრო ცენ ტის გაზ რ და ა. აღ ნიშ ნუ ლი, რა თქმა 
უნ და, აისა ხე ბა კერ ძო ბან კე ბის მი ერ გა ცე მუ ლი სეს ხის 
გა ნაკ ვეთ ზე. უფ რო მე ტიც, მო ქა ლა ქე ე ბის გარ კ ვე ულ 
ნა წილს, ვი საც რე ფი ნან სი რე ბის გა ნაკ ვეთ ზე მიბ მუ ლი 
სეს ხე ბი აქვს უძ ვირ დე ბა უკ ვე აღე ბუ ლი სეს ხი. სექ ტემ
ბერ ში რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხის გა ნაკ ვე თის 1%ით გაზ
რ დამ გა მო იწ ვია 102,700 მომ ხ მა რებ ლის სეს ხის მომ სა
ხუ რე ბის პრო ცენ ტის ზრდა.

ინ ფლა ცი ის მო თოკ ვის აუც ილ ებ ლო ბა ქვე ყა ნა ში 
და ერ ოვ ნულ მა ბან კმა რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხის გა-
ნაკ ვე თი 1%-ით გა ზარ და. ჯამ ში რე ფი ნან სი რე ბის 
სეს ხის მომ სა ხუ რე ბის გა ნაკ ვეთ მა 8.5% შე ად გი ნა. 
აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბით 102,700 მომ ხმა რე-
ბელს კი დევ გა უძ ვირ და სეს ხი. [31]

რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხის გა ნაკ ვე თის ზრდის შე-
სა ხებ გა დაწყვე ტი ლე ბა 2019 წლის 23 ოქ ტომ ბერს 
იქ ნა მი ღე ბუ ლი. 24 ოქ ტომ ბერს კი ერ ოვ ნულ მა 
ბან კმა რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხის მო ცუ ლო ბა ის ევ 
გა ზარ და და მი მოქ ცე ვა ში გა უშ ვა/მი მოქ ცე ვი დან 
არ ამო იღო 2,350,000,000 ლა რი. [31, 4]

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი მკა ფი ოდ მი უთ ით ებს, თუ 
რამ დე ნად ფრაგ მენ ტულ, არა არ გუ მენ ტი რე ბულ 
და არა ეფ ექ ტი ან ფუ ლად-საკ რე დი ტო პო ლი ტი კას 
ახ ორ ცი ელ ებს ქვეყ ნის ერ ოვ ნუ ლი ბან კი. ას ევე, მკა-
ფი ოდ ჩანს, თუ რამ ხე ლა გავ ლე ნას ახ დენს ქვეყ ნის 
ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის მდგრა დო ბა ზე, მი მოქ ცე ვა ში 
არ სე ბუ ლი/გაშ ვე ბუ ლი ფუ ლის მა სის (რომ ლის 
ნა წი ლიც რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხის მო ცუ ლო ბაც 
არ ის) მო ცუ ლო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი კი დევ ერ თხელ მიგ-
ვა ნიშ ნებს, რომ ქვე ყა ნა ში უნ და შე იქ მნას ის ეთი 
სის ტე მე ბი, რო მე ლიც იქ ნე ბა „თვით კმა რი“ და არ 
იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტის 
(ინ სტი ტუ ტე ბის) მუ შა ობ ის ხა რის ხზე. და ა.შ.

რო გორც ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი დან 
ჩანს, რე გუ ლა ცი ებ ის გამ კაც რე ბამ (მათ შო რის 
ერ ოვ ნუ ლი ბან კის რე გუ ლი რე ბის მიკ რო სა ფი ნან სო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე გავ რცე ლე ბამ, სა წეს დე ბო კა პი-
ტა ლის 1 მლნ ლა რამ დე გაზ რდამ, მო გე ბის 100% 
მდე შემ ცი რე ბამ და ა.შ.) სწრა ფი სეს ხე ბის გამ ცე მი 
მცი რე და სა შუ ალო კომ პა ნი ებ ის (მიკ რო სა ფი ნან სო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის) საკ მაო რა ოდ ენ ობა გან დევ ნა 
ბაზ რი დან და სექ ტო რი მსხვი ლი კომ პა ნი ებ ის/
ბან კე ბის გამ გებ ლო ბის სფე რო ში მო აქ ცია (გამ-
კაც რე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ებ ის ფარ გლებ ში მხო ლოდ 
მსხვი ლი ბან კე ბი სათ ვის გახ და მომ გე ბი ანი სწრა ფი 
სეს ხე ბის გა ცე მა. აღ ნიშ ნულ ზე ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი 
ტენ დენ ცი აც მი უთ ით ებს - აქ ტი ვე ბი სა და პა სი ვე ბის 
წლი ური რა ოდ ენ ობა მხო ლოდ სა ბან კო სექ ტორ შია 
გაზ რდი ლი ბო ლო წლებ ში [4]). ას ევე, გარ თულ და/
გამ კაც რდა სეს ხის აღ ებ ის (გან სა კუთ რე ბით სა-
მომ ხმა რებ ლო სეს ხის მი ღე ბის) შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
რაც ბან კე ბის საქ მი ან ობ ის ათ ვის სა სი ცოცხლოდ 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია და ჩვე ნი ქვეყ ნის ზო მის 
ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა ზე პირ და პირ პრო პორ-
ცი ული გავ ლე ნა აქ ვს. (აღ ნიშ ნულ ზე მი უთ ით ებს 
კომ პა ნია „ტექ ნო ბუ მის“ შე მუ შა ვე ბუ ლი სქე მა, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც მომ ხმა რებ ლებს სა შუ ალ ება 
ექ ნე ბათ პრო დუქ ცია გან ვა დე ბით ბან კის გა რე შე 
შე იძ ინ ოს. კომ პა ნი ის წარ მო მად გენ ლე ბის თქმით, 
რე გუ ლა ცი ებ ის ამ ოქ მე დე ბის შემ დეგ, 2019 წლის 
იან ვარ ში წი ნა წლის შე სა ბა მის პე რი ოდ თან შე და-
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რე ბით გა ყიდ ვე ბი 50%-ით არ ის შემ ცი რე ბუ ლი. [7] 
ას ევე, მე ნა შე ნე თა ას ოცი აცი ის ხელ მძღვა ნე ლის 
შე ფა სე ბა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც სექ ტორ ში სა-
ბან კო/საკ რე დი ტო რე გუ ლა ცი ებ ის ამ ოქ მე დე ბის 
შემ დეგ გა ყიდ ვე ბის რა ოდ ენ ობა 30-40%-ით არ ის 
შემ ცი რე ბუ ლი, [8] ერ ოვ ნუ ლი ბან კის პრე ზი დენ ტის 
გან ცხა დე ბა: „მო მენ ტა ლუ რი გან ვა დე ბა 56%-ითაა 
შემ ცი რე ბუ ლი... გაზ რდი ლია მოთხოვ ნა ბიზ ნეს სეს-
ხებ ზე“ [9] და ა.შ.).

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მნიშ ვნე ლოვ-
ნად ზღუ დავს კონ კუ რენ ცი ას ბა ზარ ზე, ზრდის 
კონ ცენ ტრა ცი ის ხა რის ხს და კომ პა ნი ებს შო რის 
ბა ზარ ზე გა დარ ჩე ნი სათ ვის ბრძო ლა ში კარ ტე-
ლუ რი თუ სხვა დას ხვა კონ კუ რენ ცი ის დამ რღვევ 
ქმე დე ბად მიჩ ნე ულ გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის 
ალ ბა თო ბას. აფ ერ ხებს რო გორც სა ფი ნან სო, ისე 
ეკ ონ ომ იკ ის სხვა დას ხვა დარ გე ბის გან ვი თა რე ბას, 
რად გან გან ვი თა რე ბუ ლი სა ბან კო სფე რო (ბა ზარ ზე 
მიმ ზიდ ვე ლი გა რე მო, რო მე ლიც უფ რო მე ტი კომ პა-
ნი ის შე მოს ვლას იწ ვევს ბა ზარ ზე და ქმნის უფ რო 
მე ტი ფი ნან სუ რი რე სურ სის მო ზიდ ვის სტი მულს, 
ამ ცი რებს რის კებს და შე სა ბა მი სად საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვეთს ბა ზარ ზე) ეკ ონ ომ იკ ის სხვა დას ხვა დარ-
გე ბის სწრა ფი გან ვი თა რე ბის სა წინ და რია (რაც თა-
ვის მხრივ ამ ათუ იმ დარ გის სწრა ფი გან ვი თა რე ბის 
ხელ შემ წყო ბია) და პი რი ქით.

რასგამოიწვევსეროვნულვალუტაზეუარის
თქმადაყველავალუტისთავისუფალსაგადამხდე-
ლოსაშუალებადდაშვებაქვეყანაში(საგადამხდე-
ლოსაშუალებად,საბიუჯეტოდასაგადასახადო
ანგარიშსწორებისათვისდოლარის ან ევროსან
ორივესერთადშემოღება, ხოლოკერძოპირებს
შორისხელშეკრულებისნებისმიერ/მათთვისსა-
სურველვალუტაშიგაფორმებისშესაძლებლობა/
დაკანონება):

1. გაქ რე ბა დე ვალ ვა ცი ისა და ინ ფლა ცი ის პრობ
ლე მა. ის შე მო იფ არ გლე ბა მხო ლოდ მი მოქ ცე ვა ში 
დაშ ვე ბუ ლი ვა ლუ ტის (მაგ. დო ლა რის) სა ერ თა შო-
რი სო კურ სის შე სა ბა მი სად.

2. ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ვა ლუ ტა შე იძ ენს დაგ
რო ვე ბი სა და გრძელ ვა დი ანი ბიზ ნეს გეგ მებ ზე 
გათ ვლის ფუნ ქცი ას, რაც და მა ტე ბით სტი მუ ლებს 
გა აჩ ენს ინ ვეს ტი ცი ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ისა და ეკ-
ონ ომ იკ ის ზრდის მი მარ თუ ლე ბით.

3. გაქ რე ბა ფი ნან სუ რი/სა ვა ლუ ტო რის კე ბი ინ
ვეს ტო რი სათ ვის, რაც ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
შე მა ფერ ხე ბე ლი გა რე მო ებაა ინ ვეს ტი რე ბი სათ ვის. 
შე სა ბა მი სად გა იზ რდე ბა ქვე ყა ნა ში ინ ვეს ტი ცი ებ ის 
გან ხორ ცი ელ ებ ის სტი მუ ლი.

4. ქვე ყა ნას, ერ ოვ ნულ ბან კს, აღ არ ექ ნე ბა ფუ
ლის ემ ისი ის (ფუ ლის მოჭ რის/გა მოშ ვე ბის) სა შუ
ალ ება/უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. შე სა ბა მი სად, გაქ რე ბა 
ეკ ონ ომ იკ ური სი დუხ ჭი რის პე რი ოდ ში და მა ტე ბი თი 

ბან კნო ტე ბის/ფუ ლის მოჭ რის შე საძ ლებ ლო ბა. აღ-
ნიშ ნუ ლი, შექ მნის სტი მულს იმ ისა, რომ სა ხელ მწი-
ფომ გა ატ არ ოს უფ რო ეფ ექ ტი ანი ეკ ონ ომ იკ ური პო-
ლი ტი კა, რა თა ქვე ყა ნა ში შე მო ვი დეს და მა ტე ბი თი 
ფი ნან სუ რი რე სურ სი (იბ რუ ნოს ფუ ლის საკ მა რის მა 
რა ოდ ენ ობ ამ), რაც თა ვის მხრივ, და დე ბი თად აის-
ახ ება ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ მდგო მა-
რო ებ აზე ქვე ყა ნა ში.

5. ერ ოვ ნულ ბან კს აღ არ ექ ნე ბა ფუ ლადსაკ რე
დი ტო პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, 
რაც თა ვის მხრივ გა მო რიცხავს აღ ნი შუ ლი მი მარ-
თუ ლე ბით შეც დო მე ბის დაშ ვე ბი სა და კო რუფ-
ცი ული გა რი გე ბე ბის ალ ბა თო ბას (აღ არ იქ ნე ბა 
სა ხელ წმი ფო ორ გა ნო ებ ის არ ას წო რი ქმე დე ბე ბის 
გა მო დე ვალ ვა ცი ისა და ინ ფლა ცი ის ში ში). სის ტე მა 
გახ დე ბა მდგრა დი.

6. აზ რს და კარ გავს და აღ არ გან ხორ ცი ელ დე ბა 
ერ ოვ ნუ ლი ბან კის გან კო მერ ცი ული ბან კე ბის მი ერ 
ე. წ. „რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხის“ მან კი ერი პრაქ ტი კა. 

შე სა ბა მი სად, ბან კე ბი მო ექ ცე ვი ან უფ რო მე ტად 
კონ კუ რენ ტულ პი რო ბებ ში, რო გორც ერ თმა ნეთ-
თან, ისე შე და რე ბით მცი რე სა ფი ნან სო ორ გა ნი-
ზა ცი ებ თან. ბან კე ბის და ფი ნან სე ბის ერთ-ერ თი 
წყა რო აღ არ იქ ნე ბა სა ხელ მწი ფო სახ სრე ბი. ის ინი 
იძ ულ ებ ული გახ დე ბი ან თან ხე ბი მო იძი ონ მხო ლოდ 
სა ერ თა შო რი სო ბაზ რე ბი დან და მომ ხმა რებ ლი სა-
გან. აღ ნიშ ნუ ლი კი დევ უფ რო გა ამ ძაფ რებს კონ-
კუ რენ ცი ას ფი ნან სურ ბა ზარ ზე, აწ ევს ბან კე ბის 
მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხს, გააიაფებს კრე დი ტის პრო-
ცენ ტს, სის ტე მას გახ დის უფ რო მდგრადს, რად გან 
ბა ზარ ზე ად გილს უფ რო მო ხერ ხე ბუ ლი, მოქ ნი ლი 
და ეფ ექ ტი ანი კომ პა ნი ები და იკ ავ ებ ენ, რო მელ თაც 
ძა ლუძს სა ხელ მწი ფო დახ მა რე ბის გა რე შე ოპ ერ-
ირ ება. ას ევე, სის ტე მა გახ დე ბა სა ხელ მწი ფოს გან 
და მო უკ იდ ებ ელი, რაც შე ამ ცი რებს სა ხელ მწი ფოს 
მხრი დან ფი ნან სურ ინ სტი ტუ ტებ ზე წნე ხის ალ ბა-
თო ბას/შე საძ ლებ ლო ბას. შე სა ბა მი სად, გა იზ რდე ბა 
სის ტე მის მდგრა დო ბა ეფ ექ ტი ან ობა და კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ან ობა.

7. სა ხელ მწი ფოს გა უჩ ნდე ბა სტი მუ ლი, (გა-
მომ დი ნა რე იქ იდ ან, რომ სა ხელ მწი ფოს გა უქ რე ბა 
ფუ ლად-საკ რე დი ტო პო ლი ტი კის წარ მარ თვის და 
ფუ ლის ემ ისი ის სა შუ ალ ება) რომ შექ მნას მიმ ზიდ
ვე ლი გა რე მო სა ფი ნან სო/სა ბან კო სფე რო ში (მი სი 
ერ თა დერ თი ბერ კე ტი სის ტე მის მდგრა დო ბის თვის 
ზრუნ ვი სა მხო ლოდ ბა ზარ ზე მიმ ზიდ ვე ლი გა რე-
მოს შექ მნა ღა რჩე ბა. რაც შე იძ ლე ბა მე ტი ძლი ერი 
კომ პა ნია რომ ოპ ერ ირ ებ დეს ბა ზარ ზე). იზ რუ ნოს 
არა რე გუ ლა ცი ებ ის შე მო ღე ბა ზე, არ ამ ედ ბა ზარ ზე 
მიმ ზიდ ვე ლი პი რო ბე ბის და ნერ გვა ზე/შექ მნა ზე.

8. მი ნი მუ მა დე და ვა სა ხელ წი ფოს მი ერ, ერ
ოვ ნუ ლი ბან კი სა და რე გუ ლა ცი ებ ის შე მო ღე ბის 
სა შუ ალ ებ ით, სა ბან კო სექ ტორ ზე წნე ხის შე საძ
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ლებ ლო ბა. ეს, თა ვის მხრივ, მი ნი მუ მა დე და იყ ვანს 
ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის სა ხელ მწი ფო კო რუფ-
ცი ული ინ ტე რე სე ბის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელ მე ქა-
ნიზ მად გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას (მკვეთ რად 
შე ამ ცი რებს, კერ ძო ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტებ სა და 
სა ხელ მწი ფოს შო რის კო რუფ ცი ული გა რი გე ბე ბის 
ალ ბა თო ბას). გაზ რდის სა ბან კო სექ ტო რის და მო-
უკ იდ ებ ლო ბის ხა რის ხს და სის ტე მა გახ დე ბა უფ რო 
მდგრა დი. და ა.შ.

შე ჯა მე ბის სა ხით, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ერ ოვ-
ნულ ვა ლუ ტა ზე უარ ის თქმის შე დე გად ერ ოვ ნულ 
ბან კს არ ექ ნე ბა ფუ ლის ემ ისი ისა (ფუ ლის მოჭ რის) 
და ფუ ლად-საკ რე დი ტო პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ელ-
ებ ის სა შუ ალ ება. შე სა ბა მი სად, მთავ რო ბას ეკ ონ-
ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის მე ტი სტი მუ ლი გა უჩ ნდე ბა, 
რა თა შე სა ბა მი სი მო ცუ ლო ბის უცხო ურ მა ვა ლუ ტამ 
(დო ლარ მა) იბ რუ ნოს ქვე ყა ნა ში. გაქ რე ბა უცხო ური 
ინ ვეს ტი ცი ის ათ ვის სა ვა ლუ ტო რყე ვე ბით გა მოწ ვე-
ული ფი ნან სუ რი რის კი მთლი ან ად. ეს შექ მნის სტი-
მუ ლებს რომ გან ვი თარ დეს ეკ ონ ომ იკა და შე სა ბა მი-
სად, გა იზ არ დოს რო გორც ქვეყ ნის კონ კუ რენ ტუ ნა-
რი ან ობა გლო ბა ლუ რად ისე კონ კუ რენ ცია ქვეყ ნის 
ში და ბა ზარ ზე. ბან კე ბი იძ ულ ებ ული იქ ნე ბი ან 
გახ დნენ უფ რო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი და მო იზ იდ-
ონ სა ერ თა შო რი სო სახ სრე ბი. გა ზარ დონ სერ ვი სის 
ხა რის ხი რომ მე ტი კლი ენ ტი და შე სა ბა მი სად მე ტი 
სახ სრე ბი მო იზ იდ ონ. ეს აამ აღ ლებს კონ კუ რენ ცი ას 
შრო მის ბა ზარ ზეც, გა იზ რდე ბა მოთხოვ ნა კვა ლი-
ფი ცი ურ კად რებ ზე და არა ოპ ერ ატ ორ ებ ზე და ა.შ. 
(წა ვა ჯაჭ ვუ რი რე აქ ცია რო მე ლიც და დე ბი თად 
შე ეხ ება ეკ ონ ომ იკ ის სხვა დას ხვა დარ გს). 

ოპ ონ ენ ტე ბი იტყვი ან, რომ ესა თუ ის უწყე ბა თუ 
არა ეფ ექ ტი ანია არ ნიშ ნავს რომ უწყე ბა არ გვჭირ-
დე ბა. უწყე ბის მმარ თველ ჯგუფ ში სწო რად უნ და 
მოხ დეს კად რე ბის შერ ჩე ვა, რომ ორ გა ნი ზა ცია გახ-
დეს ეფ ექ ტი ანი (რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ ზო გი 
სა ხელ მწი ფო ებ რი ობ ას თა ნაც აიგ ივ ებს ერ ოვ ნუ ლი 
ვა ლუ ტის არ სე ბო ბას). 

ოპ ონ ენ ტე ბის სა პირ წო ნედ შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ ჩვენ არ გვაქ ვს ფუ ფუ ნე ბა გვქონ დეს ერ ოვ ნუ-
ლი ვა ლუ ტა. გარ და იმ ისა, რომ ეს კვა ლი ფი ცი ური 
და პატ რი ოტი ად ამი ან ებ ის სის ტე მის სა თა ვე ში 
ყოფ ნას მო ითხოვს (რის ალ ბა თო ბაც გა მოც დი-
ლე ბი დან ჩანს რომ მცი რეა); ჩვე ნი მო ცუ ლო ბი სა 
და გან ვი თა რე ბის დო ნის ეკ ონ ომ იკ ის თვის უფ რო 
მეტ ეკ ონ ომ იკ ურ რის კებ თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი 
ვიდ რე რის კე ბის თა ვი დან აც ილ ებ ას თან [რიგ შემ-
თხვე ვებ ში მთე ლი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური გუნ დის 
ძა ლის ხმე ვა სწო რედ ლა რის კურ სის შე ნარ ჩუ ნე ბა სა 
და დას ტა ბი ლუ რე ბა ზეა მი მარ თუ ლი. ამ ის თვის იხ-
არ ჯე ბა დი დი რა ოდ ენ ობ ით ფი ნან სუ რი (მათ შო რის 
სა რე ზერ ვო ფონ დის რე სურ სი), ად ამი ან ური და 
ტექ ნი კუ რი რე სურ სი, რაც შე იძ ლე ბა ეკ ონ ომ იკ ის 

სხვა დას ხვა დარ გე ბის გან ვი თა რე ბას მოხ მა რე ბო-
და]. მთა ვა რი არ ის ის რომ ფი ნან სუ რი სექ ტო რის გა-
მარ თუ ლო ბა პირ და პირ პრო პორ ცი ულ ად აის ახ ება 
ეკ ონ ომ იკ ის სხვა დას ხვა დარ გე ბის გან ვი თა რე ბის 
ხა რის ხზე/ტემ პზე. შე სა ბა მი სად, უაღ რე სად დი დი 
მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის ხა რის-
ხს და გან ვი თა რე ბის სწორ სტი მუ ლებს.

ამასთან, გვინდაგანვიხილოთოპონენტების
ზოგიერთიმოსაზრება/არგუმენტიზემოაღნიშნულ
მიდგომასთანდაკავშირებით:

1. ყველავალუტისსაგადამხდელოსაშუალებად
დაშვებისშემთხვევაშიგართულდებაბიუჯეტის
დაგეგმვადასაგადასახადოშემოსავლებისადმი-
ნისტრირება

-გვინ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 
მო დე ლის პრაქ ტი კა ში და ნერ გვის შემ თხვე ვა ში 
სა ბი უჯ ეტო და სა გა და სა ხა დო კუთხით ად მი ნის-
ტრი რე ბი სათ ვის გა ნი საზღვრე ბა ერ თი ვა ლუ ტა 
(მაგ. დო ლა რი). ანუ ბი უჯ ეტ ის და გეგ მვა და გა და-
სა ხა დე ბის გა დახ და მოხ დე ბა ერთ ვა ლუ ტა ში, რაც 
მკვეთ რად გააიოლებს ად მი ნის ტრი რე ბის პრო ცესს.

-ას ევე, ად მი ნის ტრი რე ბის პრო ცე სის უფ რო მე-
ტად გა მარ ტი ვე ბის თვის შე საძ ლე ბე ლია და იწ ერ ოს 
შე სა ბა მი სი პროგ რა მა, რომ ლის სა შუ ალ ებ ით აც 
მოხ დე ბა ბი უჯ ეტ ში ჩა რიცხუ ლი გა და სა ხა დის/
თან ხის ავ ტო მა ტუ რი კონ ვერ ტა ცია (არ სე ბუ ლი 
კურ სით) სა ბი უჯ ეტო ან გა რიშ სწო რე ბის თვის დად-
გე ნილ ვა ლუ ტა ში (მაგ. დო ლარ ში).

2. ლარისდოლარითჩანაცვლებისშეთხვევაში,
როგორუნდამოხდესსაჭირორაოდენობისდოლა-
რებით/უცხოურივალუტითეკონომიკისმომარა-
გება(სახელწიფომრაგზებითუნდამოახერხოსსა-
ჭირორაოდენობისუცხოურივალუტისმოზიდვა).

-პა სუ ხი მარ ტი ვია, ეკ ონ ომ იკ იდ ან (მი სი ბრუნ ვი-
დან შე მო სუ ლი გა და სა ხა დე ბით). ერთ შემ თხვე ვა ში 
თუ სა გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ება არ ის ლა რი მე ორე 
შემ თხვე ვა ში იქ ნე ბა უცხო ური ვა ლუ ტა. 

-ას ევე, შე საძ ლე ბე ლია ამ არ გუ მენ ტს სა პა სუ ხო 
კითხვით ვუ პა სუ ხოთ. რო გორ ვა მა რა გებთ ეკ ონ ომ-
იკ ას დღეს ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტით? ანუ წე სით ბრუნ-
ვა ში ვუშ ვებთ ლა რის იმ რა ოდ ენ ობ ას რა რა ოდ ენ-
ობ აზ ეც არ ის მოთხოვ ნა ეკ ონ ომ იკ ის ზო მის (მი სი 
ზრდის ტემ პის) გათ ვა ლის წი ნე ბით. თუ სა ჭი რო ზე 
მე ტი რა ოდ ენ ობ ის ლარს (ეკ ონ ომ იკ ის ზო მის შე-
სა ბა მის ზე, მი სი ზრდის ტემ პზე მეტ რა ოდ ენ ობ ას) 
ვუშ ვებთ ბრუნ ვა ში ვიწ ვევთ დე ვალ ვა ცი ას/ინ ფლა-
ცი ას. ეკ ონ ომ იკ ის ზო მის შე სა ბა მი სი უცხო ური ვა-
ლუ ტა კი ის ედ აც ბრუ ნავს ეკ ონ ომ იკ აში. უბ რა ლოდ 
ჩვენ მას ვა ხურ და ვებთ ლარ ში რად გან აკ რძა ლუ ლი 
გვაქ უცხო ური ვა ლუ ტით ან გა რიშ სწო რე ბა.

ანუ,
ფუ ლა დი ერ თე ული მათ შო რის ერ ოვ ნუ ლი ვა-

ლუ ტა მიბ მუ ლია ეკ ონ ომ იკ აზე. თუ ეკ ონ ომ იკ ის 
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ზო მის შე სა ბა მი სი რა ოდ ენ ობ ის ფუ ლი არ არ ის 
მი მოქ ცე ვა ში იწყე ბა დე ვალ ვა ცია/ინ ფლა ცია ან 
დეფ ლა ცია. ანუ ფუ ლის მო ბი ლი ზე ბა უნ და მოხ დეს 
გაზ რდი ლი ეკ ონ ომ იკ ის შე დე გად რაც დი დი მო ცუ-
ლო ბის ეკ ონ ომ იკა გექ ნე ბა მით უფ რო მე ტი ფუ ლი 
იბ რუ ნებს ქვე ყა ნა ში და შე სა ბა მი სად უფ რო მე ტი 
ფუ ლის მო ბი ლი ზე ბის სა შუ ალ ება იქ ნე ბა. ერ ოვ ნუ-
ლი ვა ლუ ტის შემ თხვე ვა შიც ან ალ ოგი ურია. ფუ ლის 
ემ ისი ის უფ ლე ბა, უბ რა ლოდ, სა ხელ მწი ფოს აძ ლევს 
თა ვის ზე მორ გე ბუ ლი და ზო გა დად სა ზი ანო პო ლი-
ტი კის გან ხორ ცი ელ ებ ის სა შუ ალ ებ ას; მათ შო რის 
უფ ლე ბას, რომ მი მოქ ცე ვა ში გა უშ ვას სა ჭი რო ზე 
მე ტი (ეკ ონ ომ იკ ის ზო მის თვის შე სა ბა მის ზე მე ტი) 
ფუ ლა დი ბან კნო ტე ბი რაც იწ ვევს დე ვალ ვა ცი ას და 
სა ბო ლოო ჯამ ში ინ ფლა ცი ას. 

3. საქართველოსეკონომიკაარისიმპორტზედა-
მოკიდებული.გვაქვსუარყოფითისავაჭრობალან-
სი.ეროვნულოვალუტისარარსებობისშემთხვევა-
შიროგორმოხდებაქვეყნისსაჭირორაოდენობის
ვალუტითმომარაგება.

-რას ვა კე თებთ დღეს რით ვა ბა ლან სებთ უარ-
ყო ფი თი სა ვაჭ რო ბა ლან სით გა მოწ ვე ულ ვა ლუ ტის 
უკ მა რი სო ბას? 1. ეს არ ის ჩვე ნი ემ იგ რან ტე ბის მი ერ 
გად მო რიცხუ ლი თან ხე ბი რო მე ლიც უცხო ურ ვა-
ლუ ტა შია და ვცვლით ლარ ში. 2. ეს არ ის სა გა რეო 
ვა ლი/სეს ხი რო მელ საც ყო ველ წლი ურ ად ვი ღებთ 
და ეს ეც უცხო ურ ვა ლუ ტა შია და მი სი გა დაც ვლაც 
ლარ ში გვი წევს 3. ვას ხვი სებთ, პრი ვა ტი ზე ბას ვუ-
კე თებთ სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბას, რო მე ლიც შე საძ-
ლე ბე ლია გან ვა ხორ ცი ელ ოთ უცხო ურ ვა ლუ ტა ში 
4. ვი ღებთ სა ში ნაო ვალს ლარ ში ერ ოვ ნუ ლი ბან-
კის გან, რა საც სა ბო ლოო ჯამ ში მივ ყა ვართ ლა რის 
დე ვალ ვა ცი ასა და ინ ფლა ცი ამ დე. 

შე სა ბა მი სად, რო გორც ვხე დავთ, პირ ველ სამ 
შემ თხვე ვა ში უცხო ური ვა ლუ ტა შე მო დის ქვე ყა-
ნა ში რაც წა მო ყე ნე ბულ არ გუ მენ ტს აბ ათ ილ ებს. 
რაც შე ეხ ება სა ში ნაო ვალს, აღ ნიშ ნუ ლი ფუ ფუ ნე ბა 
გა უქ რე ბა ხე ლი სუ ფალს, რაც თა ვი დან აგ ვა რი-
დებს იმ რის კებს რაც იწ ვევს ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის 
გა უფ ას ურ ებ ასა და ინ ფლა ცი ას. რო გორც ზე მოთ 
აღ ვნიშ ნეთ სა ხელ მწი ფო იძ ულ ებ ული იქ ნე ბა გა ატ-
არ ოს უფ რო ეფ ექ ტი ანი ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა 
რომ გა იზ არ დოს ეკ ონ ომ იკა, ქვე ყა ნა ში შე მო ვი დეს 
მე ტი ფი ნან სუ რი რე სურ სი (იბ რუ ნოს ვა ლუ ტის საკ-
მა რის მა რა ოდ ენ ობ ამ). 

-მზარდ ეკ ონ ომ იკ აში სწრა ფად იზ რდე ბა უცხო-
ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ცუ ლო ბა/რა ოდ ენ ობა. 
რაც უზ რუნ ველ ყოფს ეკ ონ ომ იკ ის და მა ტე ბი თი 
ვა ლუ ტით მო მა რა გე ბას [(აბ ალ ან სებს ვა ლუ ტა ზე 
გაზ რდილ მოთხოვ ნას. ას ევე უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო 
ბა ლან სით გა მოწ ვე ულ უცხო ური ვა ლუ ტის ნაკ-
ლე ბო ბას). შე სა ბა მი სად, ხე ლი სუ ფალს გა უჩ ნდე ბა 
მე ტი სტი მუ ლი რა თა იზ რუ ნოს ეკ ონ ომ იკ ური გა-

რე მოს სრულ ყო ფა ზე და ხე ლი შე უწყოს უცხო ური 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის შე მო დი ნე ბას ქვე ყა ნა ში - ქვეყ ნის 
ეკ ონ ომ იკა გახ დეს სწრა ფად მზარ დი].

4. როგორაისახებაეროვნულივალუტისუცხო-
ურივალუტითჩანაცვლებასამამულონაწარმის
კონკურენტუნარიანობაზე (კერძოდ,როცაპარ-
ტნიორიქვეყნებისვალუტებიდოლარისმიმართ
გაუფასურდება,მაშინროგორიქნებაამისმიმართ
ექსპორტ-იმპორტისრეაქცია;რაბერკეტებიექნე-
ბახელისუფლებასქართულინაწარმისკონკურენ-
ტუნარიანობისშესანარჩუნებლად.დღესდღეობით
პარტნიორიქვეყნებისვალუტებისგაუფასურების
მიმართეროვნულიეკონომიკისადაპტაციახდება
გაცვლითიკურსისადექვატურირეაქციით, ანუ
ლარისნომინალურიდარეალურიგაცვლითიკურ-
სებისგაუფასურებით).

-აღ ნიშ ნუ ლი არ გუ მენ ტის/მო საზ რე ბის სა პირ-
წო ნედ უნ და ით ქვას, რომ, ჩვე ნი აზ რით, ეს სა კითხი 
ყვე ლა ვა ლუ ტის თა ვი სუ ფალ სა გა დამ ხდე ლო სა-
შუ ალ ებ ად დაშ ვე ბის შემ თხვე ვა ში კარ გავს აქ ტუ-
ალ ობ ას. სა ჭი რო აღ არ იქ ნე ბა ერ ოვ ნუ ლი ნა წარ მის 
და სა ცა ვად გაც ვლი თი კურ სით მა ნი პუ ლი რე ბა, 
რად გან მე წარ მეს თა ვი სი პრო დუქ ცია შე უძ ლია 
გა ყი დოს ნე ბის მი ერ ვა ლუ ტა ში (თუ თვლის, რომ 
მი სი პრო დუქ ტის გა ყიდ ვა მომ გე ბი ანია პარ ტნი ორი 
ქვეყ ნის ვა ლუ ტა ში, გა ყი დის პარ ტნი ორი ქვეყ ნის 
ვა ლუ ტა ში. მი თუ მე ტეს თუ ექ სპორ ტს ახ ორ ცი-
ელ ებს იმ ავე ქვე ყა ნა ში, რომ ლის მი მარ თაც უფ ას-
ურ დე ბა ქვე ყა ნა ში მბრუ ნა ვი ვა ლუ ტის რე ალ ური 
გაც ვლი თი კურ სი).

-ამ ას თან, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ გაც ვლი თი 
კურ სით მა ნი პუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მი ჩვე ნი ტი პის/
ზო მის ეკ ონ ომ იკ ის თვის ჩვე ნის აზ რით არ არ ელ ევ-
ან ტუ რია (დღემ დე რო მე ლი ერ ოვ ნუ ლი პრო დუქ ტი/
ნა წარ მი და ვი ცა ვით მსგავ სი მა ნი პუ ლი რე ბით?). 
რო გო რიც იქ ნე ბა დო ლა რის (ევ როს ან სა გა დამ-
ხდე ლო სა შუ ალ ებ ად აღი არ ებ ული სხვა ვა ლუ ტის) 
რე ალ ურ და ნო მი ნა ლურ გაც ვლი თი კურ სი, ან ალ-
ოგი ური გაც ვლი თი კურ სი ექ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს 
(და არა მგო ნია დო ლარ ზე ან ევ რო ზე ან სხვა სა-
გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ად აღი არ ებ ულ ვა ლუ ტა ზე 
უფ რო უკ ეთ ეს ად შეძ ლოს ლარ მა რე ალ ური და ნო-
მი ნა ლურ გაც ვლით კურ სებს შო რის მა ნი პუ ლი რე-
ბა). მოკ ლედ, რომ ვთქვათ დო ლა რი შეძ ლებს ლარ ზე 
უკ ეთ ეს ად გაც ვლი თი კურ სით მა ნი პუ ლი რე ბას. აქ 
ოპ ონ ენ ტებ მა შე იძ ლე ბა თქვან რომ, ეს გაც ვლი თი 
კურ სი იქ ნე ბა ამ ერ იკ ის ეკ ონ ომ იკ ის თვის და არა 
ქარ თუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის თვის (რად გან ამ ერ იკ ის რე-
ალ ური და ნო მი ნა ლუ რი გაც ვლი თი კურ სი უმ ეტ-
ეს ად გან სხვა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს თვის 
სა ჭი რო რე ალ ურ გაც ვლით კურ სზე). ოპ ონ ენ ტე ბის 
სა პირ წო ნედ შე იძ ლე ბა ით ქვას რომ. ეს არ გუ მენ ტი 
თე ორი ულია და სა ერ თო ჯამ ში ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ-
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ტის მდგრა დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას იმ ხე ლა ძა ლის-
ხმე ვა და რე სურ სი ჭირ დე ბა, იმ დე ნად ნე გა ტი ურ ად 
მოქ მე დებს სა ვა ლუ ტო რის კი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის 
გან ვი თა რე ბის სტი მულ ზე, რომ აღ ნიშ ნუ ლის სა პირ-
წო ნედ ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გაც ვლი თი კურ სით 
მა ნი პუ ლი რე ბის შე უძ ლებ ლო ბის მოყ ვა ნა არა ეფ-
ექ ტი ანია. იგი ვერ გა და წო ნის ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის 
მი მოქ ცე ვი დან ამ ოღ ებ ით გა მოწ ვე ულ სი კე თე ებს.

5. ოპონენტებისნაწილიფიქრობს,რომეროვ-
ნულივალუტისგაუქმებასადაუცხოურივალუ-
ტისსაგადამხდელოსაშუალებადშემოღებასთან
დაკავშირებითკონსესუსირომციქნასმიღწეული,
ამისუფლებასმაინცარმისცემსქვეყენასსაერ-
თაშორისოსაზოგადოებაანუცხოურივალუტის
ემიტენტიქვეყანა.

-რის უფ ლე ბას მის ცე მენ ქვე ყა ნას, ეს სა კითხი 
მხო ლოდ მას შემ დეგ ხდე ბა აქ ტუ ალ ური, რო ცა 
მი იღ ებ გა დაწყვე ტი ლე ბას შე მო იღო თუ არა უცხო-
ური ვა ლუ ტა სა გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ად. ჯერ 
სა კითხის ეფ ექ ტი ან ობა (ეკ ონ ომ იკ ური მარ თე-
ბუ ლე ბა) უნ და შე ფას დეს. ტექ ნი კურ დე ტა ლებ ზე 
მსჯე ლო ბა მას შემ დეგ უნ და გა იმ არ თოს, რო ცა 
სა კითხთან მი მარ თე ბა ში და დე ბი თი გა დაწყვე ტი-
ლე ბა იქ ნე ბა მი ღე ბუ ლი. 

-ნაშ რომ ში, ქვე მოთ, მოყ ვა ნი ლია სხვა დას ხვა 
ქვეყ ნის მა გა ლი თი, სა დაც უცხო ური ქვეყ ნის ვა-
ლუ ტა შე მო ღე ბუ ლია ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტად დე-ფაქ-
ტოც (ცალ მხრი ვად) და შე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ-
ზეც. შე სა ბა მი სად, პრე ცენ დენ ტე ბი არ სე ბობს და 
უფ ლე ბის მი ღე ბის სა კითხი არ უნ და იყ ოს და დე-
ბი თი გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი 
გა რე მო ება. 

-ის, რომ ნე ბის მი ერი ქვე ყა ნა შე საძ ლე ბე ლია 
იყ ოს დო ლა რი ზე ბუ ლი ცალ მხრი ვად (შე მო ღე ბუ-
ლი იქ ნას უცხო ქვეყ ნის ვა ლუ ტა სა გა დამ ხდე ლო 
სა შუ ალ ებ ად, ერ ოვ ნულ ვა ლუ ტად) აღ ნიშ ნუ ლი 
აქ ვს სტივ ჰან კე სა3 და კურტ შუ ლერს4 თა ვი ანთ ნაშ-
რომ ში „უს აფ რთხო ვა ლუ ტა სა ქარ თვე ლოს თვის“ 
- „...არ გენ ტი ნა და სხვა ქვე ყა ნა დო ლა რი ზე ბუ ლი 
შე იძ ლე ბა იყ ოს ყო ველ გვა რი ფორ მა ლუ რი შე თან-
ხმე ბის გა რე შეც“ მი უთ ით ებ ენ ავ ტო რე ბი [1, გვ.38].

6. ოპონენტებისნაწილითვლის,რომუცხოურ

3  სტივ ჰან კე  არის გა მო ყე ნე ბი თი ეკო ნო მი კის 
პრო ფე სო რი. 198182 წლებ ში მუ შა ობ და უფ როს ეკო
ნო მის ტად პრე ზი დენტ რე ი გა ნის ეკო ნო მი კურ მრჩე
ველ თა საბ ჭო ში. ჰან კემ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე ი
ტა ნა არ გენ ტი ნის, ეს ტო ნე თის, ლიტ ვის, ბულ გა რე თის, 
ბოს ნია და ჰერ ცო გო ვი ნის, მონ ტე ნეგ რო სა და ეკ ვა დო
რის სა ვა ლუ ტო რე ფორ მე ბის შე მუ შა ვე ბა ში.

4  კურტ შუ ლე რი  აშშს სა ხა ზი ნო დე პარ ტა მენ ტის 
სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მის ტი. იგი ასე ვე იყო აშშს კონ გ
რე სის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი კო მი ტე ტის უფ
რო სი ეკო ნო მის ტი და Johns Hopkinsის უნი ვერ სი ტე
ტის (ბალტიმორი) მკვლე ვა რი.

ვალუტაზეგადასვლაგამოიწვევსფასებისზრდას.
-ოპ ონ ენ ტე ბის სა პირ წო ნედ შე იძ ლე ბა ით ქვას, 

რომ ბო ლო წლე ბის მან ძილ ზე, რო გორც ზე მოთ 
აღ ვნიშ ნეთ, ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა პერ მა ნენ ტუ ლი 
გა უფ ას ურ ებ ის შე იძ ლე ბა ით ქვას ინ ფლა ცი ის რე-
ჟიმ შია. შე სა ბა მი სად საფ რთხე/ალ ბა თო ბა იმ ისა, 
რომ ფა სე ბი გა იზ არ დოს ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის არ სე-
ბო ბის შემ თხვე ვა ში უფ რო დი დია ვიდ რე უცხო ური 
ვა ლუ ტის (მაგ. დო ლა რის ან ევ როს) კა ნო ნი ერ სა გა-
დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ად შე მო ღე ბის შემ თხვე ვა ში.

-თუ ქვე ყა ნა გა ატ არ ებს შე სა ბა მის, მიმ ზიდ ვე-
ლი ეკ ონ ომ იკ ური გა რე მოს შექ მნის თვის სა ჭი რო 
რე ფორ მებს, ფა სე ბის ზრდის ალ ბა თო ბა ძა ლი ან 
შემ ცირ დე ბა.

-იმ ის ალ ბა თო ბა, რომ ფა სე ბი გა იზ არ დოს მცი-
რეა, ფა სე ბი ძი რი თა დად გან საზღვრუ ლი იქ ნე ბა 
უცხო ური ვა ლუ ტის შე მო ღე ბამ დე არ სე ბუ ლი ოდ-
ენ ობ ით. ბა ზარ ზე ძი რი თა დად იმ პორ ტი რე ბუ ლი 
სა ქო ნე ლია რომ ლის ფა სი ის ედ აც უცხო ურ ვა ლუ-
ტა შია, მაგ. დო ლარ ში ან ევ რო შია გან საზღვრუ ლი.

-ამ ას თან, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ ეკ ონ ომ-
იკ ური კა ნო ნე ბის თა ნახ მად ფა სი მოთხოვ ნი სა და მი-
წო დე ბის თა ნა ფარ დო ბის შე დე გად ყა ლიბ დე ბა (თუ 
ხე ლოვ ნურ ჩა რე ვას არ აქ ვს ად გი ლი). შე სა ბა მი სად, 
ცალ სა ხად გან საზღვრა, რომ ფა სე ბი გა იზ რდე ბა 
ან შემ ცირ დე ბა არ ამ არ თე ბუ ლია. მი თუ მე ტეს, თუ 
უცხო ური ვა ლუ ტის შე მო ღე ბამ დე, პრო დუქ ტზე ფა-
სი მოთხოვ ნა მი წო დე ბის თა ნა ფარ დო ბის შე დე გად 
არ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, სა ვა რა უდოა, რომ უცხო ური 
ვა ლუ ტის შე მო ღე ბის შემ დგო მაც ფა სი შე მო ღე ბამ-
დე არ სე ბუ ლი ნიხ რის ფარ გლებ ში იმ ოძ რა ვებს.

7. ქვეყნისეკონომიკაპირდაპირპროპორციულად
იქნებადამოკიდებულიუცხოურსავალუტოსახელ-
მწიფოზე(მისეკონომიკაზე)რაცარაეფექტიანია.

-რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ ჩვე ნი ქვეყ ნის ერ ოვ-
ნუ ლი ვა ლუ ტა ვერ ას რუ ლებს ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის 
და მო უკ იდ ებ ლო ბის ფუნ ქცი ას. ის ედ აც, სა ვა ლუ-
ტო ბერ კე ტი, ეკ ონ ომ იკ ის დაც ვის ან წა ხა ლი სე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით, შე მო იფ არ გლე ბა რე ალ ური და 
ნო მი ნა ლუ რი გაც ვლი თი კურ სის თა მა შით, რაც, 
სა ერ თო ჯამ ში, არა ეფ ექ ტი ანი უფ როა, ლა რის 
პი რო ბებ ში; უფ რო მე ტი პრობ ლე მა მო აქ ვს ლარს 
ვიდ რე აგ ვა რებს.

-რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა 
არ ის ეკ ონ ომ იკ ის სა ზო მი და არა მას ტი მუ ლი რე ბე-
ლი მე ქა ნიზ მი. შე სა ბა მი სად, უცხო ური ვა ლუ ტის 
სა გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ად დაშ ვე ბის შეთხვე ვა ში, 
(მი თუ მე ტეს იმ ფონ ზე რო ცა, კერ ძო ურ თი ერ თო-
ბებ ში, სა გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ად ნე ბის მი ერი 
ვა ლუ ტა იქ ნე ბა დაშ ვე ბუ ლი) სხვა ქვეყ ნის ეკ ონ-
ომ იკ აზე და მო კი დე ბუ ლე ბა იქ ნე ბა მი ნი მა ლუ რი. 

-პი რო ბი თად, სა გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ად თუ 
დო ლარს ან ევ როს შე მო ვი ტანთ და სა ზუს ტე ბე-
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ლი ხდე ბა ოპ ონ ენ ტე ბის მოყ ვა ნი ლი არ გუ მენ ტის 
მარ თე ბუ ლო ბა. ამ ერ იკ ის ან ევ რო პის კავ ში რის 
ეკ ონ ომ იკ ის ჩა მოშ ლის (კრი ზი სის, რე ცე სი ის) ალ-
ბა თო ბა უფ რო დი დია, თუ სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ-
იკ ის? პა სუ ხი ამ კითხვა ზე ცალ სა ხაა. რა თქმა უნ და 
სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის ჩა მოშ ლის ალ ბა თო ბა 
უფ რო დი დია. ამ ას თან, ამ ერ იკ ის ან ევ რო პის კავ-
ში რის ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სი ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის 
არ სე ბო ბის პი რო ბებ შიც აის ახ ება სა ქარ თვე ლო ზე 
იგ ივე დო ნით, რო გორც ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის არ 
არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში აის ახ ებ ოდა. ალ ბა თო ბა 
იმ ისა, რომ ამ ერ იკ ისა და ევ რო პის კავ ში რის სა-
გა დამ ხდე ლო ვა ლუ ტა გა უფ ას ურ დეს ისე, რომ 
სა ქარ თვე ლოს (მზარ დი ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ შიც 
კი) ერ ოვ ნულ პრო დუქ ტზე იქ ონი ოს საგ რძნო ბი 
უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა მი ნი მა ლუ რია.

-ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გა უქ მე ბა და სა გა დამ ხდე-
ლო სა შუ ალ ებ ად უცხო ური ვა ლუ ტის შე მო ტა ნა არ 
ნიშ ნავს კონ კრე ტუ ლი, ერ თი უცხო ური ვა ლუ ტის, 
ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით ან გა რიშ სწო რე ბის სა შუ-
ალ ებ ად და წე სე ბას. რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, 
შე მო ღე ბუ ლი ვა ლუ ტით, მხო ლოდ სა ბი უჯ ეტო და 
სა გა და სა ხა დო ურ თი ერ თო ბე ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
გას ტუმ რე ბა იქ ნე ბა სა ვალ დე ბუ ლო. კერ ძო ურ თი-
ერ თო ბებ ში, პი რებს შე ეძ ლე ბათ შე თან ხმდნენ ნე-
ბის მი ერ, მათ თვის მი სა ღებ ვა ლუ ტა ზე, რომ ლი თაც 
გა ნა ხორ ცი ელ ებ ენ ან გა რიშ სწო რე ბას. აღ ნიშ ნულ 
სქე მას კი მი ნი მუ მამ დე დაჰ ყავს ოპ ონ ენ ტე ბის 
მო საზ რე ბა ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის სა ვა ლუ ტო 
ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აზე პირ და პირ პრო პორ ცი ულ ად 
და მო კი დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ.

8. ვალუტაქვეყნისსუვერენიტეტისადაეროვ-
ნულობისნიშანიადამისიგაუქმებაშებღალვას
ქვეყნისსუვერენიტეტს.

-ჩვე ნი აზ რით ეს ემ ოცი ებ ამ დე მი სუ ლი კონ-
ტრარ გუ მენ ტია. ჩვენ თვის გა უგ ებ არია რა შუ აშია 
ქვეყ ნის სა გა დამ ხდე ლო სა შუ ლე ბა (ვა ლუ ტა) სუ-
ვე რე ნი ტეტ თან („ქარ თვე ლო ბის და კარ გვას თან“), 
ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გა უქ მე ბით ამ ოგ ვშლი ან 
და მო უკ იდ ბელ სა ხელ მწი ფო თა სი იდ ან? ქვე მოთ 
ვნა ხავთ ქვეყ ნებს რო მელ თაც არ აქ ვთ თა ვი ან თი 
ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა ან და მა ტე ბით სა გა დამ ხდე ლო 
სა შუ ალ ებ ად შე მო ღე ბუ ლი აქ ვთ უცხო ური ვა ლუ ტა 
(ერ ოვ ნულ ვა ლუ ტას თან ერ თად) და ეს მათ სუ ვე-
რე ნი ტეტ ზე არ ანა ირ გავ ლე ნას არ ახ დენს.

ვფიქრობთსაინტერესოამოვიყვანოთიმქვეყ
ნების მაგალითები, სადაც არფუნქციონირებს
ეროვნულივალუტა(სადაცუცხოქვეყნისვალუ
ტაასრულებსეროვნულივალუტისფუნქციებს)5:

ქვეყ ნე ბი, რო მე ლიც არ არი ან ევ რო ზო ნის წევ-

5  მა გა ლი თე ბის მოყ ვა ნა ინ ფორ მა ცი ულ ხა სი ათს 
ატა რებს, ზო გი მათ გა ნი შე იძ ლე ბა გა მოდ გეს ჩვე ნი მიდ
გო მის სა პირ წო ნედ, ზო გი არა. 

რე ბი და მათ ქვე ყან ში მოქ მე დებს ევ რო, რო გორც 
ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა: მონ ტე ნეგ რო, ან დო რა, მო ნა
კო, სანმა რი ნო, ვა ტი კა ნი.

დღეს დღე ობ ით 30-მდე და მო კი დე ბულ, თუ და-
მო უკ იდ ებ ელ ქვე ყა ნა ში მოქ მე დებს ამ ერ იკ ული 
დო ლა რი, რო გორც ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა. [1, გვ.39] 
მათ შო რი საა: პა ნა მა, ეკ ვა დო რი, ელ სალ ვა დო რი, 
მარ შა ლის კუნ ძუ ლე ბი, მიკ რო ნე ზია, პა ლაუ, თერ
ქსქა იქ ოს ის კუნ ძუ ლე ბი, ბრი ტა ნე თის ვირ ჯი ნი ის 
კუნ ძუ ლე ბი, ზიმ ბაბ ვე, პუ ერ ტორი კო, ტი მორ
ლეს ტე (ტი მო რის დე მოკ რა ტი ული რეს პუბ ლი კა), 
ჩრდი ლო ეთ მა რი ან ას კუნ ძუ ლე ბი [10, 11] და ა.შ.

მონტენეგრო:დღეს დღე ობ ით მონ ტე ნეგ როს 
ფუ ლად ერ თე ულს, სა გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ას 
ევ რო წარ მო ად გენს. ქვე ყა ნა ში ჯერ კი დევ 90-იან 
წლებ ში არ სე ბობ და ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა. მონ ტე ნეგ-
როს ფუ ლა დი ერ თე ული იყო დი ნა რი. გა მომ დი ნა რე 
ინ ფლა ცი ის ძლი ან მა ღა ლი დო ნი სა, მონ ტე ნეგ რომ 
უარი თქვა სა კუ თარ ვა ლუ ტა ზე. 1999 წელს ერ ოვ-
ნულ ვა ლუ ტას თან (დი ნარ თან) ერ თად გერ მა ნუ ლი 
მარ კა და უშ ვა მი მოქ ცე ვა ში. 2000 წლი დან კი ერ-
ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა მთლი ან ად გერ მა ნულ მა მარ კამ 
ჩა ან აც ვლა (ბერ ლი ნის თან ხმო ბით, გერ მა ნუ ლი 
მარ კა იქ ნა დაშ ვე ბუ ლი ქვეყ ნა ში ერ თა დერთ სა-
გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ად). 2002 წლი დან კი, რო-
დე საც ევ რო პის კავ ში რის ქვეყ ნებ ში (მათ შო რის 
გერ მა ნი აში) შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა ერ თი ანი ვა ლუ ტა 
ევ რო, მონ ტე ნეგ რო ცალ მხრი ვად, ევ რო პის კავ ში-
რის თან ხმო ბის გა რე შე, გა და ვი და ევ რო ზე (ქვეყ ნის 
ერ თა დერთ სა გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ად ცალ მხრი-
ვად იქ ნა შე მო ღე ბუ ლი ევ რო). [12, 13] 

მონ ტე ნეგ როს მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის ვარ-
დნა ჰქონ და 1999წელს მშპ -9.4%-ით შემ ცირ და და 
837 მლნ დო ლა რი შე ად გი ნა. 2000 წლი დან კი (მას 
შემ დეგ რაც ბრუნ ვა ში მხო ლოდ გერ მა ნუ ლი მარ კა 
იქ ნა შე მო ღე ბუ ლი) ეკ ონ ომ იკ ამ ზრდა და იწყო. 2000
წელს ეკ ონ ომ იკ ის ზრდამ 3.1% შე ად გი ნა და 966 
მლნ. დო ლარს მი აღ წია. 2001წელს ზრდამ რე კორ-
დულ მაჩ ვე ნე ბელს 11.1%-ს მი აღ წია და 1,150 მლნ. 
დო ლა რი შე ად გი ნა. 2002წელს მონ ტე ნეგ როს მშპ-მ 
1,269 მლნ. დო ლა რი (ზრდა 1,9%), ხო ლო 2003წელს 
1,668 მლნ. დო ლა რი (ზრდა 2.5%) შე ად გი ნა.[24] 

ზემოაღნიშნულიდანირკვევა,რომეროვნული
ვალუტისსხვაქვეყნისვალუტითჩანაცვლების
შემდგომ,მონტენეგროსეკონომიკა3წელიწადში
(1999-2003წწ)თითქმისგაორმაგდა837მლნ-დან
1,668მლნდოლარამდეგაიზარდა(ასევემოგვარდა
ინფლაციისადადევალვაციისპრობელმა).

ას ევე, უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ 2018წლის მდგო-
მა რე ობ ით მონ ტე ნეგ როს ეკ ონ ომ იკ ამ 31,001 მლნ. 
დო ლა რი შე ად გი ნა

ევ რო დე-ფაქ ტო ვა ლუ ტაა ას ევე ანდორაში, 
ხო ლო ორ მხრი ვი შე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე ევ რო 
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ას ევე ოფ იცი ალ ური ვა ლუ ტაა ევ რო პის კავ ში-
რის შემ დეგ არ აწ ევრ ქვეყ ნებ ში მონაკოში (ევ რო 
შე მო ღე ბუ ლია მო ნე ტა რუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის 
სა ფუძ ველ ზე საფ რან გეთ სა და მო ნა კოს შო რის - 
მოქ მე დებს ევ რო პის კავ ში რის ფარ გლებს გა რეთ) 
[14], სანმარინოსა (მო ნე ტა რუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა 
იტ ალი ასა და სან-მა რი ნოს შო რის - მოქ მე დებს ევ-
რო პის კავ ში რის ფარ გლებს გა რეთ) [15] და ვატი
კანში (მო ნე ტა რუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა იტ ალი ასა და 
ვა ტი კანს შო რის - მოქ მე დებს ევ რო პის კავ ში რის 
ფარ გლებს გა რეთ) [16].

პანამა:დღეს დღე ობ ით პა ნა მის სა გა დამ ხდე ლო 
სა შუ ალ ებ ას დო ლა რი წარ მო ად გენს. მი მოქ ცე ვა შია 
ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის (ბალ ბო ას, რო მე ლიც შედ გე ბა 
100 სენ ტი სი მო სა გან) მხო ლოდ რკი ნის მო ნე ტე ბი, 
რა თა გაიოლდეს ვაჭ რო ბა, ფუ ლის რო გორც სა გა-
დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ის ფუნ ქცი ის შეს რუ ლე ბა (არ 
შე იქ მნას, რკი ნის მო ნე ტე ბი სა და ხურ და ფუ ლის 
კრი ზი სი). 1904 წელს, მას შემ დეგ რაც პა ნა მამ და-
მო უკ იდ ებ ლო ბა მო იპ ოვა, დღის წეს რიგ ში დად გა 
ახ ალი ვა ლუ ტის შე მო ღე ბის სა კითხი (მა ნამ დე 
პა ნა მა ში კო ლუმ ბი ური პე სო ფუნ ქცი ონ ირ ებ და). 
ქვე ყა ნა ში შე მო იღ ეს ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა ბალ ბოა 
რომ ლის კურ სი დო ლარ თან მი მარ თე ბა ში ერ თი 
ერ თზე (1 ბალ ბოა=1$) გა ნი საზღვრა. 1934 წლამ-
დე ვა ლუ ტა იყო ოქ რო ზე მიბ მუ ლი (1 ბალ ბო ას 
ოქ რო თი უზ რუნ ველ ყო ფის ოდ ენ ობა შე ად გენ და 
1,504გ. ოქ როს). ბალ ბო ას ოქ რო თი უზ რუნ ველ ყო-
ფის ოდ ენ ობა უმ ნიშ ვნე ლოდ აჭ არ ბებ და დო ლა რის 
ოქ რო თი უზ რუნ ველ ყო ფის ოდ ენ ობ ას. შე სა ბა მი სად 
1934 წლი დან მი ღე ბუ ლი იქ ნა გა დაწყვე ტი ლე ბა 
ბალ ბო ას კურ სი გან საზღვრუ ლი ყო მხო ლოდ დო-
ლარ თან მი მარ თე ბა ში და იგი, რო გორც ზე მოთ 
ვთქვით, გა ნი საზღვრა ერ თი ერ თზე. აღ სა ნიშ ნა ვია, 
რომ პა ნა მა ში ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის ბან კნო ტე ბი არ 
არ ის მი მოქ ცე ვა ში. ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის ფუნ ქცი ას 
დო ლა რი ას რუ ლებს (პა ნა მის ის ტო რი აში მხო ლოდ 
ერ თხელ, 1941 წელს, მი მოქ ცე ვა ში გაშ ვე ბუ ლი იქ ნა 
ბალ ბო ას ქა ღალ დის ბან კნო ტე ბი, მაგ რამ რამ დე-
ნი მე დღის შემ დეგ ბან კნო ტე ბი ამ ოღ ებ ული იქ ნა 
ბრუნ ვი დან. დღეს, 1941 წელს ბრუნ ვა ში გაშ ვე ბულ 
ბალ ბო ას ბან კნო ტებს, ირ ონი ულ ად, „შვიდ დღი ან 
დო ლა რებს“ უწ ოდ ებ ენ). [18, 19, 20]

უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ პა ნა მას მშპ 2018 წლის 
მო ნა ცე მე ბით 65,055 მლნ დო ლა რია. [27]

ზიმბაბვე: 1990-იანი წლე ბის ბო ლოს, ზიმ ბაბ ვე-
ში მოხ და ზიმ ბაბ ვუ რი დო ლა რის ჰი პე რინ ფლა ცია, 
რო მელ მაც თა ვის პიკს 2009 წელს მი აღ წია. შე სა-
ბა მი სად, 2009 წელს მოხ და ზიმ ბაბ ვუ რი დო ლა რის 
გა უქ მე ბა და შე იქ მნა სა ვა ლუ ტო კა ლა თა. სა ვა ლუ-
ტო კა ლა თა ში შე მა ვა ლი ვა ლუ ტე ბი ით ვლე ბო და/
ით ვლე ბა რო გორც კა ნო ნი ერი სა გა დამ ხდე ლო 
სა შუ ალ ება ქვე ყა ნა ში. სა ვა ლუ ტო კა ლა თა შედ გე ბა 

ამ ერ იკ ული დო ლა რის, ბრი ტა ნუ ლი ფუნ ტის, ევ როს, 
სამ ხრეთ აფ რი კის რან დის, ინ დუ რი რუ პი ას, ჩი ნუ-
რი იენ ის, ავ სტრა ლი ურ დო ლა რი სა და ბოტ სვა ნის 
პუ ლა სა გან. მი უხ ედ ავ ად სა ვა ლუ ტო კა ლა თა ში 
შე მა ვა ლი სხვა დას ხვა ვა ლუ ტი სა, ყვე ლა ზე გავ ცე-
ლე ბულ სა გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ება ზიმ ბაბ ვე ში 
მა ინც ამ ერ იკ ული დო ლა რია.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 2008 წელს (ერ ოვ ნუ ლი 
ვა ლუ ტის გა უქ მე ბამ დე) ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკა შემ-
ცირ და -16.3%-ით და 6,707 მლნ. დო ლა რი შე ად გი ნა. 
2009წელს ზიმ ბაბ ვეს ეკ ონ ომ იკა 7.4%-ით გა იზ არ-
და და 9,666 მლნ. დო ლა რი შე ად გი ნა. 2010წელს 
ეკ ონ ომ იკ ის ზრდამ 19.7% შე ად გი ნა და 12,042 მლნ. 
დო ლარს მი აღ წია. 2011წელს ეკ ონ ომ იკა 14.2%-ით 
გა იზ არ და და 14,102 მლნ. დო ლა რი შე ად გი ნა. 2012
წელს ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა 16.7%-ი იყო და 17,115 
მლნ. დო ლა რი გახ და. 2013 წელს ქვეყ ნის ეკ ონ-
ომ იკა 2%-ით გა იზ არ და და 19,091 მლნ. დო ლა რი 
შე ად გი ნა. [25]

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, რომ ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გა უქ მე ბის შემ-
დგომ, გარ და იმ ისა, რომ ზიმ ბაბ ვე ში ინ ფლა ცი ისა 
და დე ვალ ვა ცი ის პრობ ლე მა მოგ ვარ და; ეროვნული
ვალუტისგაუქმებიდან5წელში(2009-2013წწ.)ქვეყ-
ნისეკონომიკათითქმისგაორმაგდადა9,666მლნ.
დოლარიდან19,091მლნდოლარამდეგაიზარდა.

ას ევე, უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ 2018წლის მდგო-
მა რე ობ ით ზიმ ბაბ ვეს ეკ ონ ომ იკ ამ 31,001 მლნ. დო-
ლა რი შე ად გი ნა.[25]

ელსალვადორი: სალ ვა დო რი ერთ ერ თი ქვე ყა-
ნაა იმ ქვე ყა ნა თა შო რის რო მელ მაც უცხო ქვეყ ნის 
ვა ლუ ტა შე მო იღო/შე მო იტ ანა რო გორც თა ვი სი 
ერ ოვ ნუ ლი ფუ ლა დი ერ თე ული. 1980-იან წლებ ში 
სა მო ქა ლა ქო ომი მძვინ ვა რებ და. სა მო ქა ლა ქო ომ ის 
გა და ტა ნის შემ დგომ, 1992 წლი დან, ქვე ყა ნა ში გა ტა-
რე ბუ ლი იქ ნა მთე ლი რი გი ღო ნის ძი ებ ები გან ვლი-
ლი ათ წლე ულ ის მან ძილ ზე ში და კონ ფლიქ ტე ბის 
შე დე გად გა ნად გუ რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის კრი ზი სი-
დან გა მო საყ ვა ნად/აღ სად გე ნად (გან ხორ ცი ელ და 
სა ბან კო სის ტე მის პრი ვა ტი ზე ბა, მოხ და ეკ ონ ომ იკ-
ური შეზღუდ ვე ბის/ბა რი ერ ებ ის ლი ბე რა ლი ზა ცია 
და ა.შ.). იმ ის ათ ვის, რომ თა ვი დან აეც ილ ებ ინ ათ 
სალ ვა დო რის ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის-კო ლო ნის შემ-
დგო მი დეს ტა ბი ლი ზა ცია (რყე ვე ბი, ინ ფლა ცია), 
2001 წელს ოფ იცი ალ ურ სა გა დამ ხდე ლო სა შუ-
ლე ბად, შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა ამ ერ იკ ული დო ლა რი. 
დღეს დღე ობ ით დო ლა რი რჩე ბა სალ ვა დო რის ოფ-
იცი ალ ურ სა გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ად (თუმ ცა 
კო ლო ნი კვლავ ით ვლე ბა კა ნო ნი ერ სა გა დამ ხდე ლო 
სა შუ ალ ებ ად).

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 2001წელს ელ-სალ ვა დო რის 
ეკ ონ ომ იკა 12,283 მლნ. დო ლარს შე ად გენ და. 2002
წელს მაჩ ვე ნე ბე ლი 1.6%-ით გა იზ არ და და 12,664 



#3-4(54-55), 2019 weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE

19

მლნ. დო ლა რი შე ად გი ნა. 2003წელს ქვეყ ნის ეკ ონ-
ომ იკა 1.6%-ით გა იზ არ და და 13,244 მლნ. დო ლა რი 
შე ად გი ნა. 2004წელს ზრდა უმ ნიშ ვნე ლო იყო 0.9% 
და ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკა 13,725 მლნ. დო ლა რი გახ და. 
2005წელს ეკ ონ ომ იკ ურ მა ზრდამ 3.1% შე ად გი ნა 
და 13,698 მლნ. დო ლარს მი აღ წია. 2006წელს ზრდა 
4.3% იყო და ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკა 16,000 მლნ დო-
ლარს გა უტ ოლ და. [26]

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან ირ კვე ვა, რომ მას შემ დეგ, 
რაც ელ-სალ ვა დორ ში დო ლა რი ოფ იცი ალ ურ სა გა-
დამ ხდე ლო სა შუ ალ ება იქ ნა შე მო ღე ბუ ლი, 5 წელ ში 
(2002-2006 წწ.) ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკა თით ქმის 4,000 
მლნ. დო ლა რით გა ზარ და.

 ას ევე, 2018წლის მდგო მა რე ობ ით ელ-სალ ვა დო-
რის ეკ ონ ომ იკა 26,067 მლნ. დო ლარს შე ად გენს. [26]

ეკვადორი:კი დევ ერ თი ქვე ყა ნაა, რო მელ მაც 
შე მო იღო ამ ერ იკ ული დო ლა რი, რო გორც ერ ოვ-
ნუ ლი ვა ლუ ტა (შე მო იტ ანა დო ლა რი ოფ იცი ალ ურ 
სა გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ად). 1980-იან წლებ ში 
ეკ ვა დო რის ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა-სუკ რე მნიშ ვნე-
ლოვ ნად გა უფ ას ურ და, რა მაც გა მო იწ ვია მკვეთ რი 
ინ ფლა ცია. 1999 წელს კი სი ტუ აცია სა ბან კო კრი-
ზი სამ დე მი ვი და. არა ეფ ექ ტურ მა მმარ თვე ლო ბამ/
მარ თვამ ქვე ყა ნა მძი მე მდგო მა რე ობ აში ჩა აგ დო. 
ქვე ყა ნა ში მა სი ური უმ უშ ევ რო ბა იყო რის გა მოც 
მო სახ ლე ობ ის დი დი ნა წი ლი იძ ულ ებ ული იყო წა სუ-
ლი ყო ემ იგ რა ცი აში. შექ მნი ლი მძი მე სი ტუ აცი იდ ან 
გა მომ დი ნა რე, 2000 წელს, მი ღე ბულ იქ ნა ქვეყ ნის 
კა ნო ნი ერ სა გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ად ამ ერ იკ ული 
დო ლა რის შე მო ღე ბის გა დაწყვე ტი ლე ბა. თუმ ცა 
არა ოფ იცი ალ ურ ად ქვე ყა ნა ში დო ლა რი ის ედ აც სა-
გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ას წარ მო ად გენ და. ქვეყ ნის 
დო ლა რი ზა ცია ის ედ აც მიმ დი ნა რე ობ და არა ოფ იცი-
ალ ური ფორ მით. დო ლა რის შე მო ღე ბის გა დაწყვე-
ტი ლე ბა უბ რა ლოდ ოფ იცი ალ ური გა ფორ მე ბა იყო 
იმ შე უქ ცე ვა დი პრო ცე სის, რაც მიმ დი ნა რე ობ და. 
ამ ნა ბიჯ მა მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უწყო ხე ლი ქვეყ ნის 
ეკ ონ ომ იკ ის დას ტა ბი ლუ რე ბას.

უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ 1999წელს ეკ ვა დო რის 
ეკ ონ ომ იკა -4.7%-ით შემ ცირ და და 19,7040 მლნ. 
დო ლა რი შე ად გი ნა. 2000წელს ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკა 
შემ ცირ და -1.1%-ით და 18,319 მლნ. დო ლა რი შე ად-
გი ნა. 2001წლიდან კი ეკ ონ ომ იკ ამ ზრდა და იწყო. 
ზრდის მაჩ ვე ნე ბელ მა 4.0%-ს მი აღ წია და 24,468 
მლნ. დო ლარს გა უტ ოლ და. 2002წელს ზრდა 4.1% 
შე ად გი ნა და 28,549 მლნ დო ლარს გა უტ ოლ და. 2003
წელს ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკა 2.7%-ით გა იზ არ და 32,443 
მლნ. დო ლა რი შე ად გი ნა. 2004წელს ეკ ვა დო რის 
ეკ ონ ომ იკა მნიშ ვნე ლოვ ნად 8.2%-ით გა იზ არ და და 
36,592 მლნ. დო ლა რი გახ და. 2005წელს კი ზრდა 
უკ ვე 5.3% იყო და ეკ ონ ომ იკ ის მაჩ ვე ნე ბე ლი 41,507 
მლნ. დო ლა რის ექ ვი ვა ლენ ტი გახ და. [28]

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლე ბი დან ირ კვე ვა, 

რომ მას შემ დეგ, რაც ეკ ვა დორ ში ოფ იცი ალ ურ 
სა გა დამ ხდე ლო სა შუ ალ ებ ად დო ლა რი იქ ნა შე მო-
ღე ბუ ლი, 6 წე ლი წად ში (2000-2005წწ.), ეკ ონ ომ იკა 
გა ორ მაგ და 18,319 მლნ. დო ლა რი დან 41,443 მლნ 
დო ლა რამ დე გა იზ არ და.

ამ ას თან, 2018წლის მო ნა ცე მე ბით ეკ ვა დო რის 
ეკ ონ ომ იკა 108,398 მლნ. დო ლა რის ტო ლია. [28]

მიკრონეზია:1979 წელს და მო უკ იდ ებ ლო ბის 
მი ღე ბის შემ დგომ მიკ რო ნე ზი აში მი მოქ ცე ვა ში და-
ტო ვეს ამ ერ იკ ული დო ლა რი რო გორც ერ ოვ ნუ ლი 
ვა ლუ ტა. მე ორე მსოფ ლიო ომ ის შემ დგომ ამ ერ იკ ასა 
და მიკ რო ნე ზი ას შო რის ჩა მო ყა ლიბ და მჭიდ რო ურ თი-
ერ თო ბე ბი. ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი, მე ორე 
მსოფ ლიო ომ ის შემ დგომ, მარ თავ და მიკ რო ნე ზი ას 
(რო გორც მი სი/ამ ერ იკ ის მზრუნ ვე ლო ბის ქვეშ შე-
მა ვა ლი წყნა რი ოკე ან ის აუზ ის კუნ ძუ ლე ბის ნა წილს) 
მის და მო უკ იდ ებ ლო ბის მი ღე ბამ დე. და მო უკ იდ ებ ლო-
ბის მი ღე ბის შემ დგომ ამ ერ იკ ასა და მიკ რო ნე ზი ას 
შო რის გა ფორ მდა ას ოც ირ ებ ის შე თან ხმე ბა (შე თან-
ხმე ბა ძალ ში 1986 წელს შე ვი და), რომ ლის თა ნახ მად 
ამ ერ იკა მიკ რო ნე ზი ის სახ მე ლე თო და საზღვაო 
გზე ბის გა მო ყე ნე ბის სა ნაც ვლოდ იღ ებს ვალ დე ბუ-
ლე ბას და ეხ მა როს ქვე ყა ნას ფი ნან სუ რად, და იც ვას 
მი სი ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობა და უზ რუნ ველ ყოს 
მიკ რო ნე ზი ის მო ქა ლა ქე ებ ის ათ ვის უვ იზო რე ჟი მი 
(უვ იზო მი მოს ვლა) ამ ერ იკ ის ტე რი ტო რი აზე.

ბრიტანეთისვირჯინიისკუნძულები:: ქვე ყა ნა 
1959 წლი დან იყ ენ ებს ამ ერ იკ ულ დო ლარს, რო-
გორც ერ ოვ ნულ ვა ლუ ტას. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ, 
სხვა ქვეყ ნე ბის გან გან სხვა ვე ბით, ამ ქვე ყა ნას სპე-
ცი ფი კუ რი გა რე მო ებ ებ ის გა მო აქ ვს აშშ დო ლა რი, 
რო გორც ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა, მი მოქ ცე ვა ში. 1. 
ქვეყ ნის მო სახ ლე ობა სულ 30 000 ად ამი ანს შე ად-
გენს და ას ეთი მცი რე მო ცუ ლო ბის ქვეყ ნის თვის 
ზედ მე ტი ძა ლის ხმე ვაა ჰქონ დეს სა კუ თა რი ერ ოვ-
ნუ ლი ვა ლუ ტა. 2. ძა ლი ან ახ ლო ურ თი ერ თო ბა აქ ვს 
ამ ერ იკ ას თან და ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკა სპე ცი ფი კუ რია 
- ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბა ქვეყ ნის მშპ-ს ნა ხე ვარს 
შე ად გენს; მო რე ნა ხე ვა რი კი ტუ რიზ მის სექ ტორ ზე 
მო დის. ამ რი გად, ქვე ყა ნა ში აშშ დო ლა რის გა მო ყე-
ნე ბა ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის უზ არ მა ზა რი ფუნ და-
მენ ტია. დო ლა რის ბრუნ ვას დი დი სარ გე ბე ლი მო-
აქ ვს ფი ნან სუ რი სექ ტო რი სათ ვის, მნიშ ვნე ლოვ ნად 
ამ ცი რებს ფი ნან სუ რი ოპ ერ აცი ებ ისა და ვა ლუ ტის 
გაც ვლის და ნა ხარ ჯებს, რაც თა ვის მხრივ, ხელს 
უწყობს ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა საც. KPMG-ს6 მო-
ნა ცე მე ბით მსოფ ლი ოში არ სე ბუ ლი ოფ შო რუ ლი 
კომ პა ნი ებ ის ნა ხე ვა რი ფორ მი რე ბულ იქ ნა (შე იქ მნა, 

6  სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნი ა. ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე დი
დი აუდი ტო რუ ლი მომ სა ხუ რე ბის კომ პა ნია (ასევე ეწე
ვა სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ა ნო ბა საც), შე დის მსოფ ლიო 
ოთხე ულ ში ისეთ დი დი კომ პა ნი ებ თან ერ თად რო გო რი
ცა ა: Deloitte, Ernst&Young (EY) and Pricewaterhouse 
Coopers (PWC). https://en.wikipedia.org/wiki/KPMG 
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და ფუძ ნდა) ბრი ტა ნე თის ვირ ჯი ნი ის კუნ ძუ ლებ ზე, 
რაც ამ ქვე ყა ნას აქ ცევს სა გა და სა ხა დო ტვირ თის-
გან გაქ ცე ვის ყვე ლა ზე უფ რო დიდ თავ შე საფ რად 
მსოფ ლი ოში (ის არ ის პლა ნე ტის ერთ-ერ თი უმ სხვი-
ლე სი სა გა და სახ დო თავ შე სა ფა რი). იმ ფაქ ტმა, რომ 
აშშ დო ლა რი არ ის ქვეყ ნის სა გა დამ ხდე ლო სა შუ-
ლე ბა (ას რუ ლებს ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის ფუნ ქცი ას) 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი წვლი ლი შე იტ ანა ბრი ტა ნე თის 
ვირ ჯი ნი ის კუნ ძუ ლე ბის ერთ-ერთ უმ სხვი ლეს ოფ-
შო რულ ზო ნად/ქვეყ ნად ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში.

ამრიგად, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, 
შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სა ქარ თვე ლო ში ერ ოვ ნუ-
ლი ვა ლუ ტის არ სე ბო ბა ხელს უშ ლის/აფ ერ ხებს 
ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბას. იგი ქმნის უფ რო მეტ 
პრობ ლე მას ვიდ რე აგ ვა რებს. 

შე სა ბა მი სად, ჩვე ნი აზ რით: 1. ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ-
ტა უნ და გა უქ მდეს; 2. სა ბი უჯ ეტო სა გა დამ ხდე ლო 
სა შუ ალ ებ ად ქვე ყა ნა ში უნ და იქ ნას შე მო ტა ნი ლი 
დო ლა რი ან ევ რო; 3. კერ ძო ურ თი ერ თო ბებ ში შე-
საძ ლე ბე ლი უნ და იყ ოს შე თან ხმე ბის ნე ბის მი ერ 
ვა ლუ ტა ში გა ფორ მე ბა; 4. ერ ოვ ნუ ლი ბან კი უნ და 
გა უქ მდეს; 5. შე საძ ლე ბე ლია შე იქ მნას სა ვა ლუ ტო 
საბ ჭო (ან ეს ფუნ ქცია შე ით ავ სოს რო მე ლი მე სა-
ხელ მწი ფო უწყე ბამ მაგ. ფი ნან სთა სა მინ სიტ რომ), 
რო მე ლიც, ეკ ონ ომ იკ ის დაზღვე ვის მიზ ნით, მო ახ-
დენს სა ვა ლუ ტო რე ზერ ვე ბის წარ მო ებ ას (ყვე ლა ზე 
ეფ ექ ტი ანია სა ვა ლუ ტო რე ზერ ვე ბი წარ მო ებ ულ 
იქ ნას ოქ რო ში) და მის გან თავ სე ბას სხვა ქვე ყა ნა ში 
(მაგ. შვე იც არი აში). ამ ით ქვე ყა ნა მი იღ ებს და მა ტე-
ბით შე მო სა ვალს რე ზერ ვებ ზე და რიცხუ ლი სარ გებ-
ლი დან (პრო ცენ ტი დან) და შემ ცირ დე ბა სა ვა ლუ ტო 
რე ზერ ვის არ ამ იზ ნობ რი ვად გა ხარ ჯვის რის კი.

არ სე ბობს, ალ ტერ ნა ტი ული მო საზ რე ბაც სა ვა-

ლუ ტო რე ფორ მას თან და კავ ში რე ბით, რაც გა მო იხ-
ატ ება არა ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გა უქ მე ბა ში, არ ამ ედ 
მი სი ფიქ სი რე ბუ ლი კურ სით სა ვა ლუ ტო რე ზერ ვებ-
თან მი მაგ რე ბა ში. უქ მდე ბა ერ ოვ ნუ ლი ბან კი, იქ მნე ბა 
ეგ რეთ წო დე ბუ ლი ორ თო დოქ სუ ლი სა ვა ლუ ტო საბ-
ჭო, რო მე ლიც ქმნის სა ვა ლუ ტო რე ზერ ვს უცხო ურ 
ვა ლუ ტა ში და ამ ვა ლუ ტას ამ აგ რებს, ფიქ სი რე ბუ ლი 
კურ სით, ერ ოვ ნულ ვა ლუ ტას. ანუ რა მო ცუ ლო ბის 
სა ვა ლუ ტო რე ზერ ვიც ექ ნე ბა სა ხელ წმი ფოს მი სი 
შე სა ბა მი სი ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტა იქ ნე ბა მი მოქ ცე ვა ში. 
ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის კურ სი იქ ნე ბა ფიქ სი რე ბუ ლი 
სა ვა ლუ ტო რე ზერ ვის ვა ლუ ტას თან მი მარ თე ბა ში. 
აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა/რე ფორ მა კარ გად აქ ვს აღ წე-
რი ლი სტივ ჰან კე სა და კურტ შუ ლერს თა ვის წიგ ნში/
ნაშ რომ ში „უს აფ რთხო ვა ლუ ტა სა ქარ თვე ლოს
თვის“. შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნულ სა კითხს ვრცლად 
აღ არ შე ვე ხე ბით. აღ ვნიშ ნავთ ერ თს, რომ ეს მო დე ლი 
ბევ რად უკ ეთ ესი იქ ნე ბა ჩვე ნი ქვეყ ნის თვის ვიდ რე 
დღეს არ სე ბუ ლი მო დე ლია. თუმცაჩვენმაინცერ-
ოვნულივალუტისგაუქმებასუფროვემხრობით
(უფროეფექტიანმექანიზმადმიგვაჩნია). მა ინც, თუ 
ქვეყ ნის პო ლი ტი კა სა ვა ლუ ტო საბ ჭოს მო დე ლით 
წა ვა მა შინ, ჩვე ნი აზ რით უმ ჯო ბე სია სა ვა ლუ ტო რე-
ზერ ვე ბი გა ნი საზღვროს ოქ რო თი და არა უცხო ური 
ბან კნო ტე ბით.

შე ჯა მე ბის სა ხით გვინ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ ჩვენ 
უპ ირ ატ ეს ობ ას ვა ნი ჭებთ ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის 
გა უქ მე ბის ზე მოთ ნახ სე ნებ/აღ წე რილ მო დელს. 
ვფიქ რობთ, რომ ეს ბევ რად უკ ეთ ესი იქ ნე ბა ჩვე ნი 
ქვეყ ნის თვის. სა კითხს აქ ტუ ალ ობ ას მა ტებს ქვე-
ყა ნა ში დღეს არ სე ბუ ლი სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური 
მდგო მა რე ობა და ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის მერ ყე ვი 
(არ ას ტა ბი ლუ რი) მდგო მა რე ობ აც.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა

1. სტივ ჰან კე, კურტ შუ ლე რი - „უს აფ რთხო ვა ლუ ტა სა ქარ თვე ლოს თვის“, თა ვი სუ ფა ლი უნ ივ ერ სი ტე-
ტის გა მომ ცემ ლო ბა, 2010 წ. 178 გვ.

2. სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი „ერ ოვ ნუ ლი ბან კის შე სა ხებ“ 
3. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2017 წლის 11 იან ვრის #1 დად გე ნი ლე ბა - „სა ბან კო კრე დი ტის/სეს ხის 

სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნულ ვა ლუ ტა ში კონ ვერ სი ისა და სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ სუბ სი დი რე ბის 
გან ხორ ცი ელ ებ ის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“

4. სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის ოფ იცი ალ ური ვებ გვერ დი https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=304 
„ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი“, „მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის კრებ სი თი აქ ტი ვე ბი სა და პა სი ვე ბის დი-
ნა მი კა“, „არ ას აბ ან კო სა დე პო ზი ტო და წე სე ბუ ლე ბე ბის საკ რე დი ტო კავ ში რე ბის აქ ტი ვე ბი სა და პა სი ვე ბის 
დი ნა მი კა“, „რე ფი ნან სი რე ბის აუქ ცი ონ ზე გა ცე მუ ლი სეს ხე ბი“, „ლა რის ოფ იცი ალ ური გაც ვლი თი კურ სი 
ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის მი მართ“ - გა და მოწ მე ბუ ლია 2019 წლის 25 ოქ ტომ ბრის მდგო მა რე ობ ით

5. სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის ვებ-გვერ დი https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=304 შე მოწ მე ბუ-
ლია 2019 წლის 25 ოქ ტომ ბრის მდგო მა რე ობ ით

6. ვებ გვერ დი ww.lari.ge; http://www.lari.ge/index.php?do=currency/chart&code=USD
7. „Business Media Georgia“ ელ ექ ტრო ნუ ლი სა ინ ფორ მა ციო ვებ გვერ დი www.bm.ge, სტა ტია -„ტექ ნო 

ბუმ მა მო იფ იქ რა სქე მა, რი თაც პრო დუქ ცი ის შე ძე ნა გან ვა დე ბით, ბან კის გა რე შე, იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი“ 
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– 2019 წე ლი 31 მარ ტი, 11:20, https://www.bm.ge/ka/article/quotteqno-bummaquot-moifiqra-sqema-ritac-
produqciis-shedzena-ganvadebit-bankis-gareshe-iqneba-shesadzlebeli-/31863

8. „Business Media Georgia“ ელ ექ ტრო ნუ ლი სა ინ ფორ მა ციო ვებ-გვერ დი www.bm.ge, სტა ტია, „და ახ ლო-
ებ ით, 50 დე ვე ლო პერ თან მაქ ვს ურ თი ერ თო ბა და ყვე ლას თან ძა ლი ან ცუ დი მდგო მა რე ობაა“ - 2019 წე ლი 
6 აპ რი ლი, 10:40, https://www.bm.ge/ka/article/daaxloebit-50-developertan-maqvs-urtiertoba-da-yvelastan-
dzalian-cudi-mdgomareobaa/32192

9. „Business Media Georgia“ ელ ექ ტრო ნუ ლი სა ინ ფორ მა ციო ვებ გვერ დი www.bm.ge, სტა ტია „მო მენ-
ტა ლუ რი გან ვა დე ბა 56%-ითაა შემ ცი რე ბუ ლი... გაზ რდი ლია მოთხოვ ნა ბიზ ნეს სეს ხებ ზე“ 2019 წლის 
5 აპ რი ლი, 18:04 https://www.bm.ge/ka/article/momentaluri-ganvadeba-56-itaa-shemcirebuli-gazrdilia-
motxovna-biznes-sesxebze/32169 

10. https://qz.com/260980/meet-the-countries-that-dont-use-their-own-currency/
11. https://www.transfergo.com/en/blog/countries-use-dollar-currency/ 
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NATIONAL CURRENCY IN GEORGIA, AN INSTRUMENT WHICH IMPEDES  FACILITATES OF ECO-
NOMIC DEVELOPMENT

Lasha Mgeladze
Doctor of Economics

The article deals with one of the most important issues for the country and business. Related to national cur-
rency and the monetary policy of the country. The present paper reviews dedicated about the current situation, 
describes the risks to the existence of the national currency in the country and what it will bring to the country 
in case of refusing national currency. Examples of different countries are given and recommendations / models 
for the arrangement of the country’s currency system are proposed.



#3-4(54-55), 2019 weli, year22

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE

კონ კუ რენ ცი ის ეკ ონ ომ იკ ური სა ფუძ ვლე ბი

სლა ვა ფე ტე ლა ვა
ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი (PhD), 
გრი გოლ რო ბა ქი ძის სა ხე ლო ბის უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი, სა ქარ თვე ლოს 
სა პატ რი არ ქოს წმი და ან დრია პირ ველ წო დე ბუ ლის 
სა ხე ლო ბის ქარ თუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი

ეკ ონ ომ იკ ური კონ კუ რენ ცია, წარ მო ად გენს 
მდგრა დი ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის სა წინ დარს, 
რო მე ლიც ას ტი მუ ლი რებს მოთხოვ ნის მქო ნე პრო-
დუქ ცი ის ფარ თო ას ორ ტი მენ ტის წარ მო ებ ას სა ჭი-
რო რა ოდ ენ ობ ით უფ რო ნაკ ლებ ფა სად და უზ რუნ-
ველ ყოფს სა მეც ნი ერო-ტექ ნი კუ რი პროგ რე სის გან-
ვი თა რე ბას, რე სურ სე ბის ოპ ტი მა ლურ გა ნა წი ლე ბას 
და სა ჭი რო ცვლი ლე ბებს ბაზ რის სტრუქ ტუ რა ში. 
ის, ეკ ონ ომ იკ ის თვალ საზ რი სით, მაქ სი მი ზა ცი ას 
უკ ეთ ებს მთე ლი სა ზო გა დო ებ ის კე თილ დღე ობ ას, 
სა დაც მომ ხმა რებ ლე ბი მო გე ბუ ლი რჩე ბი ან ფა სე ბის 
შემ ცი რე ბის და ას ორ ტი მენ ტის გა ფარ თო ებ აზე რე-
სურ სე ბის ეფ ექ ტუ რი გა ნა წი ლე ბის და წარ მო ებ ის 
ოპ ტი მა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის შე დე გად; ეკ ონ ომ იკ-
ური აგ ენ ტე ბი პა ტი ოს ანი ბრძო ლის პი რო ბებ ში ამ-
ცი რე ბენ და ნა ხარ ჯებს და ნერ გა ვენ მეც ნი ერ ებ ის, 
ტექ ნი კის და მმარ თვე ლო ბი თი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის 
უახ ლო ეს მიღ წე ვებს. თა ვის მხრივ, ეფ ექ ტუ რი კონ-
კუ რენ ცია ში და ბა ზარ ზე აიძ ულ ებს ად გი ლობ რივ 
კომ პა ნი ებს ეძი ონ ახ ალი ბაზ რე ბი რო გორც ქვეყ ნის 
შიგ ნით ისე მის ფარ გლებს გა რეთ. ამ ას თან, ში და 
ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცია ქმნის წი ნა პი რო ბებს ის ეთი 
ინ ოვ აცი ებ ის და ნერ გვი სათ ვის, რომ ლე ბიც ზრდი ან 
კომ პა ნი ებ ის სა ერ თა შო რი სო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან-
ობ ას, რაც სა ბო ლოო ჯამ ში ხელს უწყობს ქვეყ ნის 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ზრდას. ამ დე ნად, ღია 
კონ კუ რენ ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფა გან ვი თა რე ბუ ლი 
ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში იყო და არ ის სა ხელ მწი-
ფო მოწყო ბის ამ ოს ავ ალი პრინ ცი პი. უფ რო მე ტიც, 
კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბას, მის 
დაც ვას და შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბას 
ემ სა ხუ რე ბა ევ რო გა ერ თი ან ებ ის სა დამ ფუძ ნებ ლო 
ხელ შეკ რუ ლე ბის ძი რი თა დი დე ბუ ლე ბე ბი. 

ზო გა დად ცნო ბი ლია, რომ არ სე ბობს კონ კუ-
რენ ცი ის ის ეთი ხა რის ხობ რი ვი მა ხა სი ათ ებ ლე ბი, 
რო გო რი ცაა - ,,სრულ ყო ფი ლი“, ,,ეფ ექ ტი ანი“ და სხვ. 
ამ ას თან, რამ დე ნა დაც ,,სრულ ყო ფი ლი კონ კუ რენ-
ცია (და ამ დე ნად თა ვი სუ ფა ლი ბა ზა რი) მხო ლოდ 
და მხო ლოდ თე ორი ული კონ სტრუქ ციაა“ [3; გვ. 
26], ვიდ რე ბაზ რის რე ალ ური მო ცე მუ ლო ბა, ეკ ონ-

ომ ის ტთა გარ კვე ული კა ტე გო რია მი იჩ ნევ და და 
მი იჩ ნევს, რომ კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კის მი ზა ნი 
უნ და იყ ოს არა ,,სრულ ყო ფი ლი“ კონ კუ რენ ცი ის, არ-
ამ ედ, ,,ეფ ექ ტი ანი“ კონ კუ რენ ცი ის მიღ წე ვა. თუმ ცა, 
ვერ ვიტყვით, რომ, ამ სა კითხზე არ სე ბობს ერ თი ანი 
მიდ გო მა - კონ სე სუ სი. უფ რო მე ტიც, ,,რო მის ხელ-
შეკ რუ ლე ბის“ ავ ტო რებ მა კონ კუ რენ ცი ის და ხა სი-
ათ ებ ის ას თა ვი აარ იდ ეს რო გორც ,,სრულ ყო ფილ“, 
ისე ,,ეფ ექ ტი ან“ კონ კუ რენ ცი ას და გა მო იყ ენ ეს 
,,ნორ მა ლუ რი“ კონ კუ რენ ცი ის ცნე ბა, რომ ლის ქვეშ 
მოიაზრება შე სა ბა მი სი ბაზ რის ის ეთი მო ცე მუ ლო ბა, 
რო ცა ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბი ეწ ევი ან და მო უკ იდ-
ებ ელ მე ტო ქე ობ ას მაქ სი მა ლუ რი მო გე ბის მი ღე ბის 
მიზ ნით. 

სა ქარ თვე ლო ში დღე ის ათ ვის (31.12.2019 წ.) მოქ-
მე დი ჩარ ჩო კა ნო ნით, კონ კუ რენ ცია გა ნი მარ ტე ბა, 
რო გორც შე სა ბა მის ბა ზარ ზე მოქ მედ ან პო ტენ ცი-
ურ ეკ ონ ომ იკ ურ აგ ენ ტებს შო რის მე ტო ქე ობა ამ ბა-
ზარ ზე უპ ირ ატ ეს ობ ის მო სა პო ვებ ლად [12; მუხ ლი 
3; პუნ ქტი - ,,ბ“]. ამ ას თან, კონ კუ რენ ცი ის სფე რო ში 
სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი თე ორ ეტ იკ ოს ის მ. პორ ტე-
რის გან მარ ტე ბით, კონ კუ რენ ცი ის არ სი ეკ ონ ომ იკ-
ის ნე ბის მი ერ დარ გში, რო გორც ში და ისე სა გა რეო 
ბა ზარ ზე გა მო იხ ატ ება შემ დე გი ხუ თი ელ ემ ენ ტით: 
1)ახ ალი კონ კუ რენ ტე ბის წარ მოქ მნის სა შიშ რო ებ-
ით; 2)სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის შემ ცვლე ლე ბის 
წარ მოქ მნის სა შიშ რო ებ ით; 3)მა კომ პლექ ტე ბე ლი 
ნა წარ მის მიმ წო დე ბელ თა ვაჭ რო ბის უნ არ ით; 4)
მყიდ ველ თა ვაჭ რო ბის უნ არ ით და 5)არ სე ბულ 
კონ კუ რენ ტებს შო რის მე ტო ქე ობ ით. ამ ას თან, ამ 
ხუ თი ელ ემ ენ ტი დან/ფაქ ტო რი დან, თი თოეულის 
მნიშ ვნე ლო ბა იც ვლე ბა დარ გი დან დარ გში და სა-
ბო ლოო ან გა რი შით გან საზღვრავს დარ გე ბის მომ-
გე ბი ან ობ ას [1; გვ. 11]. ას ევე, ცნო ბი ლი მეც ნი ერ ის, 
ი. შუმ პე ტე რის შრო მებ ში ხაზ გას მუ ლია, რომ კონ-
კუ რენ ცია წარ მო ად გენს არა სტა ტი კურ მოვ ლე ნას, 
არ ამ ედ დი ნა მი ურ და გან ვი თა რე ბად პრო ცესს, რო-
მე ლიც, რო გორც პრო ცე სი, სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის 
გან ვი თა რე ბა ში თა მა შობს უდ იდ ეს როლს [14, გვ. 
54]. ცნო ბი ლი ეკ ონ ომ ის ტის ფ. ა. ჰაიეკის გან მარ-



#3-4(54-55), 2019 weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE

23

ტე ბით კი - კონ კუ რენ ცია წარ მო ად გენს ახ ლის გახ-
სნის, შეც ნო ბის პრო ცე დუ რას, რო მე ლიც ჩვე ულია 
ევ ოლ უცი ის ათ ვის მის ყვე ლა ფორ მა ში, რო მე ლიც 
აიძ ულ ებს ად ამი ანს თა ვის ნე ბის მი უხ ედ ავ ად 
ჩა ერ თოს ახ ალ სი ტუ აცი ებ ში. მას მი აჩ ნდა, რომ 
ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ აში არ ას წო რად ხდე ბო და 
,,კონ კუ რენ ცი ის“ ტერ მი ნის გა მო ყე ნე ბა. მი სი შე ხე-
დუ ლე ბით კონ კუ რენ ცია უნ და გან ვი ხი ლოთ უფ რო 
ფარ თოდ - არა მხო ლოდ და არა იმ დე ნად ბა ზარ ზე 
ფირ მე ბის ურ თი ერ თქმე დე ბის სტრა ტე გი ის სა ხით, 
არ ამ ედ ეკ ონ ომ იკ ური ცხოვ რე ბის მა მოძ რა ვე ბე-
ლი ძა ლის სა ხით. ამ პო ზი ცი ებ იდ ან ჰაიეკი ახ დენს 
კონ კუ რენ ცი ის და ყო ფას რო გორც თა ვი სი ბუ ნე ბით 
დი ნა მი კურ პრო ცე სად და კონ კუ რენ ცი ის მო დე-
ლის სტა ტი კურ ვერ სი ად, რო მელ საც წარ მო ად გენს 
სა ბაზ რო წო ნას წო რო ბა“ [13; გვ. 50-51]. ჰაიეკი 
ხე დავს კონ კუ რენ ცი აში ინ დი ვი დე ბის მოთხოვ ნე-
ბის ცვლი ლე ბებს და მა თი დაკ მა ყო ფი ლე ბის ად რე 
უც ნო ბი წე სე ბის გა მოვ ლე ნის პრო ცესს. ამ ას თან, 
იგი თვლის, რომ კონ კუ რენ ცია ფა სობს იმ დე ნად, 
რამ დე ნა დაც მი სი შე დე გე ბის წი ნას წარ მეტყვე ლე ბა 
შე უძ ლე ბე ლია და მთლი ან ად მი სი შე დე გე ბი გან-
სხვავ დე ბა იმ ის გან, რაც იყო და გეგ მი ლი“ [2; გვ. 11].

ცხა დია ის იც, რომ კონ კუ რენ ცია თა ვის თავ ზე 
შე იგ რძნობს მო ნო პო ლი ებ ის ზე წო ლას, რო მელ თა 
ურ თი ერ თქმე დე ბაც მნიშ ვნე ლო ვან ევ ოლ უცი ურ 
პრო ცესს გა ნიც დის. ფაქ ტია, რომ მე ოცე სა უკ-
უნ ის და საწყი სი სათ ვის ბაზ რის ,,ატ ომ ის ტი კუ რი“ 
სტრუქ ტუ რა შეც ვა ლა ,,მკაც რი მო ნო პო ლი ის“ 
ეტ აპ მა, რო მე ლიც შე და რე ბით ცო ტა ხანს არ სე-
ბობ და. ამ ას თან, შემ დგომ პე რი ოდ ში და სავ ლე თის 
უმ ეტ ეს ქვე ყე ნებ ში ,,მკაც რი მო ნო პო ლია“ შე იც-
ვა ლა ოლ იგ ოპ ოლი ური სა ბაზ რო სტრუქ ტუ რით, 
რო მე ლიც ხა სი ათ დე ბა მცი რე რა ოდ ენ ობ ის მსხვი-
ლი მიმ წო დებ ლე ბით, რომ ლე ბიც აც ნო ბი ერ ებ ენ 
ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბას სტრა ტე გი ული 
გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას, მა გა ლი თად, ფა-
სებ თან, წარ მო ებ ის მო ცუ ლო ბას თან ან ხა რის ხთან 
და კავ ში რე ბით [7; გვ. 119]. 

თა ვის მხრივ, გა სუ ლი სა უკ უნ ის შუა წლებ ში ჩა-
მო ყა ლი ბე ბუ ლი ოლ იგ ოპ ოლი ური სა ბაზ რო სტრუქ-
ტუ რა არ ნიშ ნავ და უმ სხვი ლე სი კომ პა ნი ებ ის მი ერ 
თა ვი ან თი ეკ ონ ომ იკ ური სიძ ლი ერ ის და კარ გვას. 
უფ რო მე ტი, ის ინი აგ რძე ლებ დნენ დარ გობ რი ვი 
წარ მო ებ ის წი ლის თა ვი ანთ ხელ ში თავ მოყ რას, უპ-
ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, კა პი ტა ლის მსხვილ მას შტა ბი ანი 
ცენ ტრა ლი ზა ცი ის შე დე გად, რო მე ლიც სა შუ ალ ებ ას 
აძ ლევ და მსხვილ ეკ ონ ომ იკ ურ აგ ენ ტებს აკ უმ-
ულ აცია გა ეკ ეთ ებ ინ ათ სა მეც ნი ერო-ტექ ნი კუ რი 
პო ტენ ცი ალ ის და სა წარ მოო სიძ ლი ერ ის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ნა წი ლი სათ ვის. მი უხ ედ ავ ად აღ ნიშ ნუ ლი სა, 
შე სა ბა მის ბა ზარ ზე მოქ მე დი მსხვი ლი კომ პა ნი ებ ის 
ბა ტო ნო ბას არ მოჰ ყო ლია კონ კუ რენ ცი ის გა ნად გუ-

რე ბა. შე სა ბა მი სად, თა ვი სუ ფალ მა კონ კუ რენ ცი ამ 
გა ნი ცა და ტრან სფორ მა ცია ე.წ. ,,ცი ვი ლი ზე ბულ“, 
,,ორ გა ნი ზე ბულ“ კონ კუ რენ ცი აში, რო მე ლიც გან-
საზღვრავს ორი საწყი სის - კონ კუ რენ ცი ის და 
მო ნო პო ლი ის - დი ნა მი ურ წო ნას წო რო ბას თა ნა მედ-
რო ვე ბა ზარ ზე. ამ ას თან, ცხა დია, რომ იმ პი რო ბებ-
ში, რო ცა მთა ვა რი პო ზი ცი ები ბა ზარ ზე ეკ უთ ვნის 
მსხვილ ეკ ონ ომ იკ ურ აგ ენ ტებს, ბაზ რის თვით-
რე გუ ლი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად 
შე სუს ტე ბუ ლია. ამ დე ნად, ცხა დია, ოლ იგ ოპ ოლია, 
რომ ლის თე ორი ის შექ მნის პირ ვე ლი ცდა ეკ უთ ვნის 
ა. კურ ნოს [16], თვი თონ არ იძ ლე ვა საკ მა რი სი კონ-
კუ რენ ცი ის გა რან ტი ას. 

აქ ვე უნ და აღ ინ იშ ნოს ის იც, რომ ეფ ექ ტი ანი 
კონ კუ რენ ცია შე სა ბა მის ბაზ რებ ზე ვი თარ დე ბა 
არა თა ვის თა ვად, არ ამ ედ მი ზან მი მარ თუ ლი სა ხელ-
მწი ფო პო ლი ტი კის დახ მა რე ბით, რო მე ლიც უფ რო 
ხში რად გა ნი საზღვრე ბა რო გორც - ,,კონ კუ რენ ცი ის 
პო ლი ტი კა“, ,,ან ტიტ რას ტუ ლი პო ლი ტი კა“ ან ,,ან-
ტი მო ნო პო ლი ური პო ლი ტი კა“. ზო გა დად, კონ კუ-
რენ ცი ის პო ლი ტი კის ეფ ექ ტი ან ობა გუ ლის ხმობს 
სპე ცი ალ ური კა ნონ მდებ ლო ბი სა და შე სა ბა მი სი 
ინ სტი ტუ ცი ებ ის არ სე ბო ბას და სა მარ თალ გა მო ყე-
ნე ბი თი პრაქ ტი კის ქო ნას.

დღე ის ათ ვის მსოფ ლი ოში არ სე ბობს კონ კუ-
რენ ცი ის კა ნონ მდებ ლო ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის 
პო ლი ტი კის პრაქ ტი კა ში რე ალ იზ აცი ის სხვა დას ხვა 
მო დე ლე ბი. თუმ ცა, ფაქ ტია ის იც, რომ კონ კუ რენ-
ცი ის პო ლი ტი კის აღ სრუ ლე ბის ყვე ლა მო დე ლი 
ემ სა ხუ რე ბა - შე სა ბა მის ბაზ რებ ზე კონ კუ რენ ცი ის 
გან ვი თა რე ბას, რე სურ სე ბის ეფ ექ ტუ რი გა ნა წი-
ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას, მო ნო პო ლი ზა ცი ისა და 
დო მი ნი რე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის ბო რო ტად გა მო-
ყე ნე ბის აც ილ ებ ას, სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის 
დაც ვას და ა.შ.

თა ვის მხრივ, კონ კუ რენ ცი ის კა ნონ მდებ ლო ბა, 
მჭიდ როდ უკ ავ შირ დე ბა რე გუ ლი რე ბის ის ეთ სა-
კითხებს, რო გო რი ცაა - მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის 
დაც ვა, ინ ტე ლექ ტუ ალ ური სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის 
დაც ვა, ში და სა ვაჭ რო პო ლი ტი კა, უცხო ური ინ ვეს-
ტი ცი ებ ის სფე რო ში წარ მო ებ ული პო ლი ტი კა და 
სხვ. ამ ას თან, სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი რე ბის ეს მი მარ-
თუ ლე ბე ბი რიგ შემ თხვე ვებ ში ავ სე ბენ ერ თმა ნეთს, 
ხო ლო რიგ შემ თხვე ვებ ში კი შე დი ან ერ თმა ნეთ თან 
კონ ფლიქ ტში (მა გა ლი თად - კონ კუ რენ ცია და სა-
ვაჭ რო პო ლი ტი კა). მაგ რამ, ცხა დია ის იც, რომ კონ-
კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კას აქ ვს მკაც რად გა მო ხა ტუ ლი 
მი ზა ნი, რო მე ლიც გა ნას ხვა ვებს მას რე გუ ლი რე ბის 
სხვა მი მარ თუ ლე ბე ბი სა გან. კერ ძოდ, კონ კუ რენ ცი ის 
კა ნონ მდებ ლო ბის და პო ლი ტი კის მი ზა ნია, რო გორც 
წე სი, კონ კუ რენ ცი ის გან ვი თა რე ბა და ეკ ონ ომ იკ ის 
ეფ ექ ტი ან ობა, მა შინ რო დე საც - მომ ხმა რე ბელ თა 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის პო ლი ტი კა ემ სა ხუ რე ბა, უპ-
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ირ ატ ეს ად - მომ ხმა რე ბელ თა ჯან მრთე ლო ბის და 
ეკ ონ ომ იკ ური ინ ტე რე სე ბის დაც ვას. 

რაც შე ეხ ება კონ კუ რენ ცი ის სა წი ნა აღ მდე გო 
სი ტუ აცი ას ბა ზარ ზე - ის, რო გორც წე სი, ცნო ბი ლია 
მო ნო პო ლი ის სა ხით. სა ქარ თვე ლო ში დღე ის ათ ვის 
მოქ მე დი ჩარ ჩო კა ნო ნი არ ცნობს ამ ცნე ბის ლე გა-
ლუ რი გან საზღვრე ბას. თუმ ცა, ის იც ფაქ ტია, რომ 
2019 წლის ბო ლოს სა ქარ თვე ლოს კონ კუ რენ ცი ის 
სა აგ ენ ტოს ძა ლის ხმე ვით, ევ რო კავ ში რის პრო ექ-
ტის - ,,სა ქარ თვე ლოს კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტოს 
მხარ და ჭე რა“ და ფი ნან სე ბით გა მო ცე მუ ლი - ,,კონ-
კუ რენ ცი ის ტერ მინ თა გან მარ ტე ბი თი ლექ სი კო ნი“ 
მო იც ავს - ტერ მი ნის ,,მო ნო პო ლია“ გან მარ ტე ბას. ამ 
გან მარ ტე ბის მი ხედ ვით - მო ნო პო ლია ესაა ბაზ რის 
სტრუქ ტუ რის ერთ-ერ თი სა ხე, რო მე ლიც გუ ლის-
ხმობს, რომ შე სა ბა მის ბა ზარ ზე მხო ლოდ ერ თი 
გამ ყიდ ვე ლი ან მომ წო დე ბე ლია. ეკ ონ ომ იკ ურ თე-
ორი აში, მო ნო პო ლია სრულ ყო ფი ლი კონ კუ რენ ცი ის 
სა პი რის პი რო მდგო მა რე ობ ად ით ვლე ბა. მო ნო პო-
ლი ის პი რო ბებ ში, წარ მო ებ ის მო ცუ ლო ბა ნაკ ლე ბი, 
ხო ლო ფა სი - უფ რო მე ტია, ვიდ რე ეს კონ კუ რენ ცი ის 
პი რო ბებ ში იქ ნე ბო და. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მო-
ნო პო ლის ტის ფას წარ მოქ მნაც გარ კვე ულ წი ლად 
შეზღუ დუ ლია ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი მოთხოვ ნით, ის, 
რო გორც წე სი, მოქ მე დებს, რო გორც ფა სის დამ დგე-
ნი და არა რო გორც ფა სის მიმ ღე ბი (რა საც ად გი ლი 
აქ ვს კონ კუ რენ ტუ ლი ბაზ რის შემ თხვე ვა ში). გარ და 
ამ ისა, მო ნო პო ლის ტი იღ ებს კონ კუ რენ ტულ ზე მა-
ღალ მო გე ბას. შე დე გად, მომ ხმა რე ბე ლი იხ დის უფ-
რო მა ღალ ფასს და ად გი ლი აქ ვს კე თილ დღე ობ ის 
აუნ აზღა ურ ებ ელ და ნა კარ გს.

მო ნო პო ლი ის შე ნარ ჩუ ნე ბა დიდ წი ლად და მო კი-
დე ბუ ლია ბა ზარ ზე შეს ვლის ბა რი ერ ებ ის არ სე ბო-
ბა ზე. ბა ზარ ზე შეს ვლი სა და ბაზ რი დან გას ვლის 
სი მარ ტი ვის შემ თხვე ვა ში, მო ნო პო ლი ის არ სე ბო ბა 
ნაკ ლე ბად სა ვა რა უდოა. მო ნო პო ლია გან სხვავ დე-
ბა სა ბაზ რო ძა ლა უფ ლე ბი სა გან. ეს უკ ან ას კნე ლი 
მო იც ავს ყვე ლა სი ტუ აცი ას, რო დე საც ეკ ონ ომ იკ-
ური აგ ენ ტე ბის წი ნა შეა მოთხოვ ნის დაღ მა ვა ლი 
მრუ დი, რაც მათ სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს, და აწ ეს ონ 
კონ კუ რენ ტულ ნიშ ნულ ზე მა ღა ლი ფა სი. სა ბაზ რო 
ძა ლა უფ ლე ბა შე საძ ლოა არ სე ბობ დეს რო გორც 
მო ნო პო ლი ის, ას ევე ოლ იგ ოპ ოლი ის და მო ნო პო-
ლის ტუ რი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბებ ში.

კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კის მიზ ნე ბი სათ ვის, 
ტერ მი ნი ,,მო ნო პო ლია“ ზოგ ჯერ გა მო იყ ენ ება ის-
ეთი ბაზ რის აღ სა ნიშ ნა ვა დაც, სა დაც სრუ ლი 100%-
იანი სა ბაზ რო წი ლი ერთ ეკ ონ ომ იკ ურ აგ ენ ტს არ 
უკ ავია. სხვა დას ხვა ქვეყ ნე ბი სა მარ თლებ რი ვად 
გან სხვა ვე ბუ ლად გან მარ ტა ვენ ამ ტერ მინს. მა გა-
ლი თად, ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში მო ნო-
პო ლი ზა ცია ან ტიტ რას ტუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის 
ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი დარ ღვე ვაა. სა ქარ თვე-

ლო ში მო ნო პო ლი ური საქ მი ან ობა აკ რძა ლუ ლია 
კონ სტი ტუ ცი ით, გარ და კა ნო ნით დაშ ვე ბუ ლი შემ-
თხვე ვე ბი სა [7; გვ. 108-109].

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან და ზო გა დად ეკ ონ ომ იკ ურ 
ლი ტე რა ტუ რა ში დამ კვიდ რე ბუ ლი ტერ მი ნე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა მოკ ლედ ით ქვას, რომ 
,,მო ნო პო ლია“ - ესაა ბაზ რის სტრუქ ტუ რა, სა დაც: 
 ეკ ონ ომ იკ ურ აგ ენ ტს უკ ავია გა ბა ტო ნე ბუ ლი 

მდგო მა რე ობა, რო მე ლიც მას აძ ლევს შე საძ ლებ ლო-
ბას მომ ხმა რე ბელ ზე და ეკ ონ ომ იკ ური პრო ცე სე ბის 
სხვა მო ნა წი ლე ებ ზე დიქ ტა ტი გან ხორ ცი ელ ოს;
  ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტი ახ დენს თა ვი სი გა ბა-

ტო ნე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის რე ალ იზ აცი ას;
 სა ხელ მწი ფოს მი ერ, ერთ ან რამ დე ნი მე ეკ-

ონ ომ იკ ურ აგ ენ ტს ეძ ლე ვა, მას თან შე თან ხმე ბუ ლი 
საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის უფ ლე ბა ქვეყ ნის 
ში და თუ გა რე სა სა ქონ ლო ბაზ რებ ზე.

თა ვის მხრივ, შე იძ ლე ბა გა მო იყ ოს მო ნო პო ლი-
ებ ის სა მი ტი პი:

1) და ხუ რუ ლი მო ნო პო ლია, რო მე ლიც და ცუ ლია 
კონ კუ რენ ცი ის აგ ან იურ იდი ული შეზღუდ ვე ბის 
დახ მა რე ბით (მა გა ლი თად: პა ტენ ტე ბის ინ სტი ტუ-
ტი, სა ხელ მწი ფო მო ნო პო ლია);

2)  ბუ ნებ რი ვი მო ნო პო ლია, რო მე ლიც არ სე ბობს 
კონ კრე ტულ ბაზ რებ ზე, სა დაც ერთ ეკ ონ ომ იკ ურ 
აგ ენ ტს შე უძ ლია მო ემ სა ხუ როს ბა ზარს გა ცი ლე-
ბით და ბა ლი და ნა ხარ ჯე ბით, ვიდ რე ორ ან მე ტი 
ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტის ნე ბის მი ერ კომ ბი ნა ცი ას 
(მა გა ლი თად: რკი ნიგ ზა; ენ ერ გე ტი კა) [7; გვ. 36];

3) ღია მო ნო პო ლია, რომ ლის დრო საც ერ თი 
ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტი დრო ებ ით ხდე ბა პრო-
დუქ ტის ერ თა დერ თი მიმ წო დე ბე ლი, ხო ლო მი სი 
კონ კუ რენ ტე ბი ბა ზარ ზე ჩნდე ბი ან მოგ ვი ან ებ ით 
(მა გა ლი თად: ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტი, რო მელ მაც 
პირ ვე ლად შეს თა ვა ზა მომ ხმა რე ბელს სრუ ლი ად 
ახ ალი სა ქო ნე ლი).

შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბობს 
თი თოეული ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ბაზ რის მა ხა სი ათ ებ-
ელი ელ ემ ენ ტე ბი, რის გა მოც აუც ილ ებ ელია მის გან 
გა მომ დი ნა რე ურ თი ერ თო ბე ბი და რე გუ ლი რე ბულ 
იქ ნეს ად ექ ვა ტუ რი სა მარ თლებ რი ვი ნორ მე ბით.

ვი ან იდ ან, კონ კუ რენ ცია არ ის სა ბაზ რო ურ თი-
ერ თო ბე ბის ძი რი თა დი მა მოძ რა ვე ბე ლი მე ქა ნიზ-
მი, ის აიძ ულ ებს მომ ხმა რებ ლებს იმ ეტ ოქე ონ და 
ამ ით უზ რუნ ველ ყონ სა უკ ეთ ესო სო ცი ალ ური და 
საქ მი ანი შე დე გე ბის მიღ წე ვა. კონ კუ რენ ცია არ 
იძ ლე ვა შე საძ ლებ ლო ბას ეკ ონ ომ იკ ური ძა ლა უფ-
ლე ბა მო ექ ცეს ერ თი ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტის ხელ ში 
და მის მი ერ მოხ დეს ამ ძა ლა უფ ლე ბის ბო რო ტად 
გა მო ყე ნე ბა. ამ დე ნად, სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის პი-
რო ბებ ში კონ კუ რენ ცი ას ეკ ის რე ბა რე გუ ლი რე-
ბის, მო ტი ვა ცი ის, გა ნა წი ლე ბის და კონ ტრო ლის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფუნ ქცი ის შეს რუ ლე ბა. ამ იტ ომ, 
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სა ზო გა დო ებ რი ვად მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე დე გე ბის 
მი საღ წე ვად სა ხელ მწი ფო ქმნის და იყ ენ ებს წე სე-
ბის და ზო მე ბის სპე ცი ალ ურ სის ტე მას, რომ ლე ბიც 
უზ რუნ ველ ყო ფენ კონ კუ რენ ცი ის არ სე ბო ბას, მის 
ნორ მა ლურ ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას და ხა რის ხს. 

სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბის სა მარ თლებ რი ვი 
რეგ ლა მენ ტა ცია და სპე ცი ალ ური კონ კუ რენ ცი ის 
კა ნო ნის მი ღე ბა, რო მე ლიც მოხ და სა ხელ მწი ფო 
საბ ჭოს დეკ რე ტის სა ხით სა ქარ თვე ლო ში 1992 
წლის სექ ტემ ბერს, მოწ მობ და სა ქარ თვე ლოს ხე-
ლი სუფ ლე ბის მზა ობ ას მი ეღო და გა ეზი არ ებ ინა 
მო წი ნა ვე სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა კონ კუ რენ ცი ის 
სა მარ თლის და ნერ გვის ნა წილ ში.

კონ კუ რენ ცი ის კა ნონ მდებ ლო ბა, რო მე ლიც 
გა მო სა ხავს სა ერ თო ცი ვი ლი ზე ბულ საწყისს სამ-
რეწ ვე ლო, სა ბაზ რო უფ ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბა ში, 
სხვა დას ხვა სა ხელ წო დე ბით (კონ კუ რენ ცი ის სა-
მარ თა ლი; ან ტი მო ნო პო ლი ური კა ნო ნი; კა ნონ მდებ-
ლო ბა შეზღუ დუ ლი სა ვაჭ რო პრაქ ტი კის შე სა ხებ; 
სა მარ თლი ანი კონ კუ რენ ცი ის შე სა ხებ და ა. შ.) არ-
სე ბობს თით ქმის ყვე ლა გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში. 
მარ თა ლია, აშშ-ში ეკ ონ ომ იკ ური და სა მარ თლებ რი-
ვი გან ვი თა რე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი პი რო ბე ბის შე-
დე გად, კერ ძოდ, ან ტი მო ნო პო ლი ური დოქ ტრი ნე ბის 
ზე მოქ მე დე ბით, ძი რი თა დი ან ტიტ რას ტუ ლი კა ნო ნი 
(შერ მა ნის აქ ტი) მი ღე ბულ იქ ნა ჯერ კი დევ 1890 
წელს, თუმ ცა, მსოფ ლი ოში დღე ის ათ ვის მოქ მე დი 
კონ კუ რენ ცი ის და მო ნოპ ლი ური ძა ლა უფ ლე ბის 
შეზღუდ ვის სა მარ თლებ რი ვი ნორ მე ბის აბ სო ლი-
ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა შე მუ შა ვე ბულ და მი ღე ბულ 
იქ ნა გა სუ ლი სა უკ უნ ის მე ორე ნა ხევ რი დან. რაც 
შე ეხ ება პოს ტსო ცი ალ ის ტურ ქვეყ ნებს, მათ შო რის, 
სა ქარ თვე ლოს, აქ კი შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბა 
მი ღე ბულ იქ ნა გა სუ ლი სა უკ უნ ის 90-იანი წლე ბის 
დამ დე გი დან. 

სა ქარ თვე ლო ში, სა ხელ მწი ფო საბ ჭოს მი ერ 
1992 წელს მი ღე ბუ ლი დეკ რე ტი - ,,მო ნო პო ლი ური 
საქ მი ან ობ ის შეზღუდ ვი სა და კონ კუ რენ ცი ის გან-
ვი თა რე ბის შე სა ხებ“ - ხაზს უს ვამ და, რომ ქვე ყა ნის 
ეკ ონ ომ იკ აში მიმ დი ნა რე ობ და და სავ ლე თის ქვეყ ნე-
ბის მო წი ნა ვე პრაქ ტი კის გა ზი არ ებ ის ფონ ზე - ჯან-
სა ღი კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს და სამ კვიდ რებ ლად 
რე ფორ მი რე ბის პრო ცე სი. ამ ას თან, ცხა დია ის იც, 
რომ კონ კუ რენ ცი ის სა მარ თლის რე ფორ მი რე ბის 
პრო ცე სი სა ქარ თვე ლო ში (და საწყი სი დან დღემ-
დე) არ იყო თან მიმ დევ რუ ლი. გარ კვე ული წლე ბის 
გა მავ ლო ბა ში, კერ ძოდ, 1992 წლი დან 2005 წლამ დე 
ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე ობ და (მეტ-ნაკ ლე ბად), მო წი-
ნა ვე სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის შე სატყვის ან ტი-
მო ნო პო ლი ური პო ლი ტი კის რე ალ იზ აცია, ხო ლო 
2005-2012 წლებ ში კი ად გი ლი ჰქონ და ,,ეკ ონ ომ იკ ის 
თა ვის ნე ბა ზე მიშ ვე ბის“ კონ ცეფ ცი ის ერ თგუ ლე-
ბას [5; გვ.გვ. 143; 250]. მოგ ვი ან ებ ით, 2014 წლი დან 
და იწყო - თან მიმ დევ რუ ლი ან ტი მო ნო პო ლი ური/
კონ კუ რენ ცი ული პო ლი ტი კის პრაქ ტი კუ ლი რე ალ-
იზ აცია, რომ ლის სრულ ყო ფი სა და ევ რო კავ ში რის 
შე სა ბა მის ნორ მებ თან ჰარ მო ნი ზა ცი ის პრო ცე სი 
ჯერ კი დევ არაა დას რუ ლე ბუ ლი. ამ დრო ის ათ ვის, 
ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტის ,,კონ კუ რენ ცი ის სა აგ-
ენ ტოს მხარ და ჭე რა“ ფარ გლებ ში მომ ზა დე ბუ ლია 
და სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის დარ გობ რი ვი ეკ-
ონ ომ იკ ისა და ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის კო მი ტე-
ტის მი ერ 2019 წლის გა ზაფხულ ზე ინ იც ირ ებ ულ 
იქ ნა - ,,კონ კუ რენ ცი ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბი სა და და მა ტე ბე ბის შე ტა ნის 
პრო ექ ტი/პა კე ტი, რომ ლის მი ღე ბის შემ თხვე ვა ში, 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბეს დე ბა ქვე ყა ნა ში კონ კუ-
რენ ცი ის პო ლი ტი კის აღ სრუ ლე ბის პრო ცე სი, რაც 
სა ბო ლოო ჯამ ში, უფ რო და ცულს და მომ გე ბი ანს 
გახ დის ბიზ ნე სის კე თე ბას ქვე ყა ნა ში.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:
1. გო გი აშ ვი ლი ს., ფე ტე ლა ვა ს., კონ კუ რენ ცია და ან ტი მო ნო პო ლი ური რე გუ-

ლი რე ბა (ლექ ცი ებ ის კურ სი), თბ., ,,ლოი“, 2007;
2. თოქ მა ზიშ ვი ლი მ., ფრიდ რიხ ფონ ჰაიეკის ეკ ონ ომ იკ ური თე ორი ის ნარ კვე ვე-

ბი, თბ., სა ხელ მწი ფო პე და გო გი ური უნ ივ ერ სი ტე ტი, 2004;
3. პა პა ვა ვ., სა ქარ თვე ლო სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის გზა ზე, თბ., ,,მეც ნი ერ ება“, 1995;
4. სმი ტი ა., გა მოკ ვლე ვა ხალ ხთა სიმ დიდ რის ბუ ნე ბი სა და მი ზე ზე ბის შე სა ხებ, 

თბ., სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის გა მომ ცემ ლო ბა, 938;
5. ფე ტე ლა ვა ს., კონ კუ რენ ცი ის თე ორია და ან ტი მო ნო პო ლი ური რე გუ ლი რე ბა 

სა ქარ თვე ლო ში, თბ., ,,ლოი“, 2007;
6. ჰაიეკი ფ.ა., სა ბე დის წე რო თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა სო ცი ალ იზ მის შეც დო მე ბი, 

1-ლი გა მო ცე მა, თბ., შპს,,ელ ვა“, 2000;
7. კონ კუ რენ ცი ის ტერ მინ თა გან მარ ტე ბი თი ლექ სი კო ნი (შემ დგენ ლე ბი: ქ.ზუ-

კა კიშ ვი ლი, ქ.ლა ფა ჩი, ი.სო ვი ენი, ლ.ჯა ფა რი ძე), თბ., 2019;
8. ,,მო ნო პო ლი ური საქ მი ან ობ ის შეზღუდ ვი სა და კონ კუ რენ ცი ის გან ვი თა რე ბის 

შე სა ხებ“ სა ხელ მწი ფო საბ ჭოს 1992 წლის დეკ რე ტი;
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9. ,,მო ნო პო ლი ური საქ მი ან ობ ისა და კონ კუ რენ ცი ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს 
1996 წლის კა ნო ნი;

10. ,,თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს 2005 
წლის კა ნო ნი;

11. ,,თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის შე სა ხებ“ 2012 წლის კა ნო ნი;
12. ,,კონ კუ რენ ცი ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს 2014 წლის კა ნო ნი;
13. Хайек Ф. А., Познание, конкуренция и свобода, Антология сочинений, М., 

,,Пневма“, 1999;
14. Шумпетер Й., Капитализм, социализм и демократия, М., ,,Экономика“, 1995;
15. Портер М., Конкуренция, М., ,,Вильяме“, 2000;
16. Экономическая теория – Статьи-Предприятия, стр. 1 из 7, http://www.forekc.

ru/27/index 1,2.

ECONOMIC FOUNDATIONS 
OF COMPETITION

Slava Fetelava 
PhD of Economics,

Associate professor of Grigol Robakidze 
UniversityProfessor of Saint Andrew 
the First-Called  Georgian University 

of the Patriarchate of Georgia 

RESUME

In the article - “Economic foundations of competition” is discussed about the role 
and importance of competition, in the process of economic development of the country 
and it is also about dynamic and developing process of competition. The article is based 
on the facts of consumer protection, protection of intellectual property rights, domestic 
trade policy, foreign investment policy and Etc.

In the article the main role has review of monopoly, where are divided three main type 
of monopoly (close monopoly, open monopoly and natural monopoly). Also, in the article 
are discussed the role and importance of competition legislation for the work of healthy 
environment of competition policy. Accordingly, in the article are analyzed the basics of 
legal status of protection of economic competition in Georgia and today’s real situation.
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THE EVOLUTION OF MANAGEMENT THEORIES

 LASHA TABATADZE, 
PhD, Associate Professor of
Caucasus International University

ABSTRACT
This article provides an overview of the evolution of management theories . It examines the early 

philosophical viewpoints which laid the foundation for the development of management theories.
The central thesis of this article is analyzing evolution of the steps of management theory. 

Also, in the present article the results of research for analyzing of the evolution of Management 
are reviewed. The evaluation of the main theories of Management (Classical theory, Neo-classical 
theory, Modern management theory) are presented. The study suggests that these mainstream 
management approaches as applied in our enterprises, sometimes might not be adequate, and 
foreshadows the need for their improvement.

Keywords: Evolution of management, Management theories.

INTRODUCTION
It is worth mentioning that nowadays the world glo-

balization processes reach the peak and it has a great 
influence on international competition. Management as 
a field of study was considered early 20th century. Two 
points are most important in the management study. 
First is publication of classical economic doctrines by 
Adam Smith and the second is industrial revolution, 
advent of machine power and subsequent development 
of infrastructural facilities. In the past several years, 
the management theories has undergone systematic 
investigation, acquired common body of knowledge, 
formulated various models to deal with various phe-
nomenon like handling conflict or managing stress 
and thus became a formal discipline for study. The 
beginning of management in the organized way can 
be traced as back as the start of human beings. They 
earned their livelihood by hunting that was carried out 
in groups. Later possession of land mass became im-
portant hence there arose conflict between the groups. 
Local conflicts were resolved by power using primi-
tive weapon system. Proper executive, judicial, and 
state affairs were managed in a very disciplined way. 
From the old time people have displayed tremendous 
amount of ability and skill in planning, organizing, and 
directing people as to what is to be done, how it is to be 
done and anticipating future plans. They also evolved 
various models of controlling the planned work being 

executed properly. Management of education, eradica-
tion of social evils and various religious systems are 
evidence of existence of proper management. Manage-
ment operations were undertaken in a scientific way in 
the end of 17th, in early 18th century when industrial 
revolution took place.

CLASSICAL THEORIES OF MANAGEMENT

The Theory of Bureaucracy
The famous German sociologist Max Weber intro-

duced the theory of Bureaucracy. His major contribu-
tion to the theory is the concept of authority, structure 
and its inter-se relationship. Weber in his model of 
bureaucracy stated that there are three types of au-
thority in any organization: legal authority, Traditional 
authority, charismatic authority.

Figure.1 Structure of bureaucracy
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The theory is based on hard rules and regulations 
having no consideration for interpersonal correspon-
dence based on emotions and human qualities. Power 
has been considered as the dominant factor to admin-
ister the organization leading to self-perpetuation. 
There are glaring drawbacks in the bureaucratic model 
namely rigidity, impersonal and mechanistic relation-
ship, higher cost of control and umpire building. Lack 
of coordination and interpersonal communication and 
lastly existence of blind faith in rules and regulations. 
The system may work in large government organiza-
tions or the organization where there is no change 
anticipated.[1]

The Scientific Management
Fredrick Winslow Taylor (1856-1915), Frank Gil-

berth his wife Lillan Gilberth and Henry Gantt have 
done pioneering work in the field of management They 
evolved methods and techniques and transformed the 
field of management in which all works were to be 
done in the scientific way. Taylor’s work was so unique 
that he eventually came to be known as the father of 
scientific management. Taylor joined Midvale steel 
company as a worker and later he was promoted as 
supervisor.[2]

Figure.2 Functional foremanship

Taylor described scientific management as under: 
,,Science not rule of thumb. Harmony not discord. 
Co-operation, not individualism. Maximum output, in 
place of restricted output. The development of each 
man to his greatest efficiency and prosperity.” Taylor’s 
scientific management brought revolution in higher 
productivity, savings in time, optimum utilization of 
machines, expertise, higher rate of payment and ma-
terialistic approach in the field of management. The 
theory was work oriented rather than human oriented.

The Process Management Theory
The real father of modern management theory 

is the French industrialist Henry Fayol. His contri-
bution is generally termed as process management 

and administrative management. Fayol looked at the 
problems from the top management point of view. 
He has used the term ,,administration” instead of 
management emphasizing, that there is unity of sci-
ence of administration. Fayol found that activities of 
an industrial organization could be divided into six 
groups: Technical – relating to production and main-
tenance; Commercial – buying, selling and exchange; 
Financial – search for capital and its optimum utili-
zation; Security – protection of property and human 
beings; Accounting – accounting of stores and equip-
ment. Statistics is also covered under accounting; 
Managerial – activities include planning, organizing, 
commanding, coordinating and control.[1]

THE NEO-CLASSICAL THEORIES

The Human Relations Theory 
Human relations era started in 1927 onwards. It 

was a movement spearheaded by Elton Mayo. The es-
sence of the movement was the belief that the key to 
higher productivity was employee satisfaction. Dale 
Carnegie, Abraham Maslow and Douglas McGregor 
also made the contribution to above philosophy. In this 
section we will briefly study the contributions made 
by these scientists. Hawthorne studies were initially 
sponsored by National research council at the Western 
electric company’s Hawthorne works in Cicero, Illions 
in the year 1924 but eventually

expanded up to middle of 1930s. Elton Mayo who at 
that time was working at Harvard University as profes-
sor, joined the study group along with his team. Follow-
ing studies were undertaken by him, which started in 
the year 1927 and lasted up to 1932.
 Redesign of jobs;
  Changes in the length of workdays and 

workweeks;
 Introduction of rest period;
 Individual versus group wage plan;
 Evaluation of effect of group piece incentive pay 

system.
Mayo Concluded that:
 Individual behaviour and sentiments are closely 

related;
 Group influences significantly affected individual 

behavior;
 Group standards established individual output;
 Money was less a factor in determining output;
 Group standards, group sentiments and security 

provided by the group were Responsible for higher 
productivity.[7]
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The Behavioural science theory
Abraham Maslow’s first work of needs theories 

was undertaken with the rehabilitation of human in 
mind. Today, the need hierarchy theory of Maslow is 
often quoted and used in management to motivate 
workers. Maslow’s theory generally state five needs 
of human beings Viz, Physiological, safety, belong-
ing, (Social) esteem and self-actualization. Maslow’s 
hierarchy of needs theory can be applied to the indi-
vidual’s life span. In the early years of life a person is 
concerned about fulfillment of basic needs. But when 
a person takes up a job and experience independence, 
which is marked by crave for autonomy, he feels that 
he should be consulted and works to achieve recog-
nition.

THE MODERN MANAGEMENT THEORY

Steps in Re-engineering Process
Under the re-engineering process, employees are 

an important element; they must understand the new 
way of carrying out the task.
  Mission: The first step of re-engineering is 

managements rethinking of identifying the
basic mission of the organization and deciding what 

business they are in and what they want to do. This 
facilitates the desired approach to carry out various 
processes to attain mission;
 Process: Top management plays an active role in 

leading the process, thus ensuring
the overall co-operation from the personnel;
 Creation of Sense of Urgency: An atmosphere of 

urgency among the personnel
regarding the need for re-engineering is necessary. 

This will ensure commitment of
efforts to the case of re-engineering;
 Identification of Customer needs: Identification 

of customer needs for reengineering
efforts to be successful is essential. To know the 

customer needs and wants and then creating an orga-
nizational structure and team work providing it;
 Organizational Support: When needs have been 

identify an organizational
support of various departments is essential so that 

the processes and systems are modified for higher ef-
ficiency and increased productivity. Sight of the mission 
and fulfillment of customer needs is the focus.[7]

Benchmarking
Benchmarking is the process of differentiate work 

and service methods against the best practices and 
outcomes for the purpose of identifying changes that 

will result in higher quality production. Benchmarking 
incorporates the use of human resources techniques 
such as goal setting to set targets that are identified, 
pursued, and then used as a basis for future actions. 
The benchmarking process involves both inside and 
outside the organization for ways of improving the 
operation. Benchmarking offers following benefits to 
the organization:

Helps organization to compare themselves against 
the best practices available in the field; Identification of 
improvement strategies; Assist in learning from others; 
Helps organization create a need for change in work 
procedure and assignments.

EMPOWERMENT

Empowerment is exact closely tied to the learning of 
organizational behavior. Empowerment is the author-
ity to make decisions within one’s area of operations 
without having to get approval from anyone else. There 
are two major characteristics of empowerment.
 Personnel are encouraged to use their initiative;
 Employees are given not just the authority but 

resources as well, so that they are
able to make a decision and see that it is imple-

mented. In the highly competitive and rapidly chang-
ing environment caused due to globalization and 
liberalization of market economy there has been 
growing concern for empowerment. Those compa-
nies, which liberate themselves by empowering their 
people, can survive in the present habitat. It must be 
noted that empowerment is most effective tool of 
managerial effectiveness to obtain the full potential 
of employees. In bureaucratic form of organiza-
tional structure, there is an established hierarchy 
of command and the higher authority controls the 
subordinates down the line. But in organizations 
where empowerment is practiced, performance of 
individual is achieved. Empowerment envisages 
participation, innovation access to information and 
accountability. Maximum productivity is achieved 
from the front line operators supported by manage-
ment in creating value. Empowering organization can 
be designed through the following:

Management by trust, Quality of work life and by 
implementing other organizational

development strategies; Organizing flexible pro-
duction systems rather them mass production; By 
introducing customized product with variations for 
customer needs; By reducing waste and achieving 
global competitiveness in price; By enhanced efforts 
in research and development activities.[6]
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CONCLUSION
Management theories makes a difference in how 

well organization serve people affected by them. 
Management theories helps in dealing with members 
with matters of time and human relationships as they 
come up in an organization. For time we have scientific 
management and for human relationships we have be-
haviorist thought. The Manager skills approach takes 
into account the knowledge and abilities that the leader 
has. A Manager can learn certain skills and turn himself 
into a remarkable one. Successful Managers are made, 
not born. They are self-made, through continuous and 
never-ending work on themselves.  It should be noted 
that the behavioral approach has had a number of lasting 
effects on everyday business operations.  Lots of what 
the early Organizational behavior advocates proposed 
and the conclusion from the Hawthorne studies have 
provided the foundation for today’s theory of motiva-
tion, leadership, group behavior and all sorts of other 

behavioral approaches. A good way to think about mod-
ern management theories is that they are simply more 
advanced continuations of traditional management 
theories. The main mission of the Modern Management 
is, to help the organization and all its employees prosper. 
While traditional management theories may only work 
in specific situations, modern management theories 
could be applied to most situations as long as particular 
aspects have been adapted to better suit the situation, 
which is allowed in modern management practices. 
The Modern Management is based upon the behavioral 
approach. Nowadays nearly every company even has a 
human resources department, designed for address-
ing the needs of the employees. The lasting effects of 
behavioral approach can be seen in many businesses 
today. From the way managers organize jobs, to the way 
that they work with employee teams and also in the way 
they communicate with those teams, we see in all of this 
elements of the behavioral approach.
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მე ნეჯ მენ ტის თე ო რი ე ბის ევო ლუ ცია

ლა შა ტა ბა ტა ძე, 
ბიზ ნე სის ად მი ნის ტ რი რე ბის დოქ ტო რი, 

კავ კა სი ის სა ერ თა შო რი სო უნი ვერ სი ტე ტის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი

ანო ტა ცია
ნაშ რომ ში სიღ რ მი სე უ ლად და გან ხი ლუ ლია მე ნეჯ მენ ტის თე ო რი ე ბის გან ვი თა რე ბის ეტა პე-

ბი. წარ მოდ გე ნი ლია აღ ნიშ ნუ ლი თე ო რი ე ბის  პირ ვან დე ლი ხედ ვე ბი და მო საზ რე ბე ბი, რომ ლებ-
მაც უაღ რე სად დი დი რო ლი ითა მა შეს თა ნა მედ რო ვე მე ნეჯ მენ ტის თე ო რი ის გან ვი თა რე ბი სა 
და სრულ ყო ფი სათ ვის. წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მის მთა ვარ თე ზისს წარ მო ად გენს მე ნეჯ მენ ტის 
თე ო რი ე ბის გან ვით რე ბის ეტა პე ბის შე ფა სე ბა. მო ცე მუ ლია ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი 
და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლია მა თი ანა ლი ზი.  შე ფა სე ბუ ლია მე ნეჯ მენ ტის ფუნ და მენ ტა ლუ რი თე-
ო რი ე ბი, რო გო რიც არის: (მენეჯმენტის კლა სი კუ რი თე ო რი ა, მე ნეჯ მენ ტის ნე ო- კ ლა სი კუ რი 
თე ო რი ა, მე ნეჯ მენ ტის თა ნა მედ რო ვე თე ო რი ა). აღ წე რი ლია რე ა ლო ბა და მო ცე მუ ლია მა თი 
გან ვი თა რე ბის პერ ს პექ ტი ვე ბი. ნაშ რომ ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ მე ნეჯ მენ ტის ზო გი ერ თი თე ო რი ა, 
დღე ვან დელ რე ა ლო ბა ში, რიგ შემ თხ ვე ვებ ში ვე ღარ პა სუ ხობს წარ მო ე ბი სა და თა ნა მედ რო ვე 
ბიზ ნე სის მოთხოვ ნებ სა, რის გა მოც სა ჭი რო ხდე ბა მა თი ახ ლე ბუ რი ინ ტერ პ რე ტი რე ბა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მე ნეჯ მენ ტის ევო ლუ ცი ა, მე ნეჯ მენ ტის თე ო რია.
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სა ქარ თვე ლო ში მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო თა 
სა ხელ მწი ფო მხარ და ჭე რის ზო გი ერ თი 

სა კითხის შე სა ხებ

კო ბა სო ხა ძე
ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი.

სა კა ნონ დებ ლო ბა ზის პრაქ ტი კუ ლად გან ხორ-
ცი ელ ებ ის პრო ცეს ში მთე ლი რი გი დე ბუ ლე ბე ბის 
ამ ოქ მე დე ბა მწვა ვე დის კუ სი ის სა გა ნი გახ და. მა-
გა ლი თად „სა გა და სა ხა დო კო დექ სის“ მთე ლი რი გი 
დე ბუ ლე ბე ბის გა და ხედ ვა და დახ ვე წა, რო მელ თა 
შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის 
სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის ზე მოქ მე დე ბი სა გან 
გამ თა ვი სუფ ლე ბა, მე წარ მე ბი სად მი სა ხელ მწი ფო და 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა-ცი ებ ის მხარ და ჭე რის 
გამ ჭვირ ვა ლო ბა და მი სი პრინ ცი პე ბის გან ვი თა რე-
ბუ ლი ქვეყ ნე ბის კა ნონ მდებ ლო ბას თან თან ხვედ რა.

მსმ-ის გან ვი თა რე ბამ სა ქარ თვე ლო ში შე იძ ინა 
ორ გა ნი ზე ბუ ლი, თან მიმ დევ რუ ლი ხა სი ათი. გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა-
ცი ებ ის რე კო მენ და ცი ები და მი სი 

უკ ეთ ორ გა ნი ზე ბის მიზ ნით გა მოთ ქმუ ლი შე-
ნიშ ვნე ბი და წი ნა და დე ბე ბი, რა მაც გან საზღვრა სა-
წარ მო თა ხელ შე ყო ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი, 
ფორ მე ბი და მე ქა ნიზ მე ბი.

გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია ის, რომ სა ბან კო 
კრე დიტ ზე თავ დე ბო ბი სა და სეს ხზე სა ბან კო პრო-
ცენ ტის სუბ სი დი რე ბის სის ტე მის შე მო ღე ბით შე იქ-
მნა სა წარ მო ებ ის ათ ვის სეს ხის ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
და სა ბან კო რე სურ სე ბის, მცი რე და სა შუ ალო ბიზ-

ნე სის სფე რო ში ფი ნან სუ რი და ბან დე ბე ბის გაზ რდის 
რე ალ ური სა ფუძ ვე ლი. სა წარ მო თა გან ვი თა რე ბას 
ხე ლი შე უშ ალა ამ სფე რო ში სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის 
პრინ ცი პე ბის და ნერ გვის უც ოდ ინ არ ობ ამ, მე წარ მე-
თა სა თა ნა დო ინ ფორ მი რე ბის ნაკ ლე ბო ბამ, სა ხელ-
მწი ფო მი ერ ჩრდი ლო ვა ნი ეკ ონ ომ იკ ის წი ნა აღ მდეგ 
არ ათ ან მიმ დევ რუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბამ 
და სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის თით ქმის ქრო ნი კულ მა 
დე ფი ციტ მა. 

მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბაა სა ინ ფორ მა ციო-
სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბის და სწავ ლე ბის 
სის ტე მის სრულ ყო ფას და ამ მი მარ თუ ლე ბით 
შე სა ბა მი სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
ღო ნი ძიე-ბე ბის და ნერ გვას. დი დი მნის ვნე ლო ბა აქ-
ვს რე დი ონ ალ ური პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბას და 
გან ხორ ცი ელ ებ ას, რო მელ თა მეშ ვე ობ ით შე საძ ლე-
ბე ლია კომ პლექ სუ რად გა დაწ დეს ამა თუ იმ რე გი-
ონ ის ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური პრობ ლე მე ბი.

ამ ჟა მად ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მე ბის 
გან ხორ ცი ელ ებ ას აფ ერ ხებს მრა ვა ლი ფაქ ტო რი, 
რო მელ თა შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია: სა ბი უჯ ეტო დე-
ფი ცი ტი, კო რუფ ცია, ბი ურ ოკ რა ტიზ მი, და ბეგ ვრის 
მო უგ ვა რე ბე ლი სის ტე მა, მო ნო პო ლის ტუ რი სა წარ-

საქართველოსეკონომიკაშისაბაზროეკონომიკისპრინციპებისდანერგვაძირითა-
დადგასულისაუკუნის90-იანიწლებიდანდაიწყო.სხვადარგებთანერთადგანსაკუთრე-
ბულიყურადღებადაეთმომცირედასაშუალომეწარმეობისგანვითარებისსაკითხებს,
რამაცხელიშეუწყოსამეწარმეოაქტივებისგამოცოცხლებას.

მცირედასაშუალომეწარმეობის(შემდგომი„მსმ“)განვითარებისმიზნითშეიქმნა
სათანადოინსტიტუციურიბაზა.დანსაკუთრებულიმნიშვნელობაჰქონდა„მცირესაწარ-
მოთამხარდაჭერისშესახებ“კანონისმიღებას,რომლითაცგანისაზღვრამსმგანვითა-
რებისადახელშეწყობისძირითადიპრინციპები,მოცემულისფეროსეკონომიკურიდა
სამართლებრივირეგულირებისმეთოდებიდაფორმები.დაფუძნდამცირესაწარმოთა
საკოორდინაციოსაბჭოდამცირესაწარმოთაგანვითარებისადახელშეწყობისცენტრი,
რომლსაცაღნიშნულიკანონითდაეკისრაქვეყანაშიმცირესაწარმოთასაქმიანობის
მხარდაჭერისკოორდინაცია,საწარმოთახელშეწყობისპროგრამებისშემუშავებადა
მისიგანხორციელებისორგანიზება.
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მო ებ ის წი ნა აღ მდე გო ბა და მათ ზე სა ხელ მწი ფო 
მო ხე ლეე-ბის ლო ბი რე ბის სის ტე მის არ სე ბო ბა.

გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ მე წარ მე-
ობ ის გან ვი თა რე ბის უმ თავ რე სი ხე ლის შემ შლე ლი 
ფაქ ტო რია სა გა და სა ხა დო სის ტე მის მო უწ ეს რი გებ-
ლო ბა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი კო რუფ ცია. უნ და 
აღ ინ იშ ნოს ის იც, რომ სა ერ თა შო რის სტა დარ ტებ-
თან შე და რე ბით სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი გა და-
სა ხა დე ბი (სო ცი ალ ურ ის გარ და) მა ღა ლი არ არ ის. 
პრობ ლე მაა გა და სა ხა დე ბის ად მი ნის ტრი რე ბა. გა-
და სა ხა დე ბის გა დახ და მე წარ მე ებს დიდ ტვირ თად 
აწ ევს, რი სი ერთ-ერ თი მი ზე ზია, რო გორც ზე მო თა 
ავ ღნიშ ნეთ, სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ებ ის ლო ბი რე ბის 
სის ტე მის არ სე ბო ბა, რომ ლის სა შუ ალ ებ ით აც უპ-
ირ ატ ეს ობ ით სარ გებ ლო ბენ ის სა წარ მო ები, რომ-
ლე ბიც თავს არ იდ ებ ენ გა და სა ხა დე ბის გა დახ დას.

თა ვის მხრივ პრობ ლე მაა ას ევე, სა წარ მო ებს 
შო რის არ აჯ ან სა ღი კონ კუ რენ ცი ის არ სე ბო ბა, 
რო მელ საც მრა ვა ლი ფაქ ტო რი გა ნა პი რო ბებს, 
რო მელ თა შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია, კა ნონ მდებ ლო ბის 
არ ას რულ ყო ფი ლე ბის გა მო მი სი გან სხვა ვე ბუ ლი 
ინ ტერ პრე ტა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა, რაც ქმნის კა-
ნო ნე ბის მი მართ სუ ბი ექ ტუ რი მიდ გო მი სა და კო-
რუფ ცი ის სა ფუძ ველს.

ნე გა ტი ურ მოვ ლე ნებს შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია სა-
ბა ჟო სის ტე მის მო უწ ეს რი გებ ლო ბა და კონ ტრა ბან-
დის არ სე ბო ბა, რის გა მოც სხვა დას ხა სა წარ მო ები 
ხში რად არ აკ ონ კუ რენ ცი ულ გა რე მო შო იმ ყო ფე-
ბი ან. შე იძ ლე ბა გა მო ყო ფი ლი იქ ნას კო მერ ცი ული 
სა იდ უმ ლო ებ ის დაც ვის სუს ტი გა რან ტე ბი.

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე შე იძ ლე ბა 
გა კეთ დეს დას კვნა, რომ სა ქარ თვე ლო ში ჯან სა ღი 
კონ კუ რენ რუ ლი გა რე მოს ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად 
აუც ილ ებ ელია სა მე წარ მეო კა ნონ მდებ ლო ბის გა-
მარ ტი ვე ბა, მი ღე ბუ ლი კა ნო ნე ბის ზუს ტი და ყვე-
ლა სათ ვის გა სა გე ბი ინ ტერ პრე ტა ცია. მი ღე ბუ ლი 
უნ და იქ ნას კა ნო ნი კო მერ ცი ული ინ ფორ მა ცი ის 
კონ ფე დენ ცი ალ ურ ობ ის დაც ვის შე სა ხებ.

სა ქარ თვე ლო ში მე წარ მე ობ ის კონ ფენ დე ცი ალ-
ობ ას აფ ერ ხებს სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის ლი ცენ-
ზი რე ბის გარ თუ ლე ბუ ლი სის ტე მა. მე წარ მეს ტვირ-
თად აწ ევს ლი ცენ ზი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
მრა ვა ლი ფორ მა ლუ რი პრო ცე დუ რის შეს რუ ლე ბა, 
რაც ხელს უშ ლის მე წარ მე ებს ახ ალი ბიზ ნე სის 
დაწყე ბა ში. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ უნ და გა-
ნა ხორ ცი ლე ლოს მი ზან მი მარ თუ ლი, სის ტე მუ რი 
ღო ნის ძი ებ ები ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის და-
საძ ლე ვად.

სა მე წარ მეო გა რე მოს ჩა მოყ ლი ბე ბის სა კა ნონ-
დებ ლო ბა ზის სრულ ყო ფის მი მარ თუ ლე ბით ჯერ 
კი დევ მნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა მოვ რჩე ბით გან ვი თა რე-
ბულ ქვეყ ნებს, მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის თით ქმის 
ნა ხე ვარ ზე მე ტი მო დის მცი რე ბიზ ნე სის სფე რო ში 

და საქ მე ბულ სა წარ მო ებ ზე, რომ ლე ბიც ახ ალი 
სა მუ შაო ად გი ლის შექ მნის ძი რი თა დი წყა როა და 
შრო მი სუ ნა რი ანი მო სახ ლე ობ ის თით ქმის 55-60 
პრო ცენ ტი ამ სფე რო ზე მო დის. ევ რო კავ ში რის 
ქვეყ ნებ ში მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის სა წარ მო თა 
ხვედ რი თი წი ლი მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის სა ერ-
თო მო ცუ ლო ბა ში თით ქმის 65 პრო ცენ ტს შე ად გენს, 
რო მელ შიც და საქ მე ბუ ლია შრო მი სუ ნა რი ანი მო-
სახ ლე ობ ის თით ქმის 72 პრო ცენ ტი. ბო ლო სტა ტის-
ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბით, ამ ქვეყ ნებ ში მო სახ ლე ობ ის 
1000 სულ ზე გა ან გა რი შე ბით ფუნ ქცი ონ ირ ებს 45 
სა წარ მო. სა ქარ თვე ლო ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი მხო ლოდ 
15 სა წარ მოს აღ წევს.

სა ქარ თვე ლო ში მცი რე სა წარ მო თა წი ლად მო-
დის მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის და ახ ლო ებ ით მე-
ოთხე დი. ამ ას თან სა მე წარ მეო სფე რო ში და საქ მე-
ბულ თა სა ერ თო რა ოდ ენ ობა ჯერ კი დევ და ბა ლია 
და იგი შრო მი სუ ნა რი ანი მო სახ ლე ობ ის 30 პრო-
ცენ ტს არ აღ ემ ატ ება. დის პრო პორ ცი ები არ სე ბობს 
მცი რე მე წარ მე ობ ის დარ გობ რივ და რე გი ონ ალ ურ 
სტრუქ ტუ რებ ში, სა დაც მოქ მე დი სა წარ მო ებ ის 
თით ქმის ნა ხე ვარ ზე მე ტი და კა ვე ბუ ლია ვაჭ რო-
ბი თა და სა შუ ამ ავ ლო კო მერ ცი ული საქ მი ან ობ ით. 
აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ მე წარ მე ობა ნაკ ლე ბა დაა 
გან ვი თა რე ბუ ლი კო მერ ცი ული საქ მი ან ობა სო ცი-
ალ ურ მომ სა ხუ რე ობ აში. სუს ტია მა თი რო ლი ას ევე 
სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის, სამ თო-მომ პო ვე ბე ლი მეწ ვე-
ლო ბი სა და ენ ერ გე ტი კის სფე რო ებ ში.

მცი რე მე წარ მე ობ ის ას ეთ მა დარ გობ რივ მა 
ორი ენ ტა ცი ამ ხე ლი შე უწყო არ არ აცი ონ ალ ური 
რე გი ონ ალ ური სტრუქ ტუ რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 
მა გა ლი თად ქ.თბი ლი სის წი ლად მო დის მცი რე 
სა წარ მო თა სა ერ თო რა ოდ ენ ობ ის და მათ მი ერ 
გან ხორ ცი ელ ებ ული სა მე წარ მეო და კო მერ ცი ული 
საქ მი ან ობ ის თით ქმის ნა ხე ვა რი და გა მოშ ვე ბუ ლი 
პრო დუქ ცი ის და ახ ლო ებ ით 60 პრო ცენ ტი.

წარ მო ებ ის და კო მერ ცი ული საქ მი ან ობ ის სფე-
რო ში მცი რე სა წარ მო ები ვერ ას რუ ლე ბენ მნიშ ვნე-
ლო ვან ფის კა ლურ როლს. მათ მი ერ შექ მნი ლი და მა-
ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მო ცუ ლო ბა არ აღ ემ ატ ება 
ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი კრებ სი დი მაჩ ვე ნებ ლის 20 
პრო ცენ ტს. მცი რე სა წარ მო ები ჩა მორ ჩე ბი ან კა პი-
ტა ლაღ ჭურ ვი ლო ბი სა და შრო მის ნა ყო ფი ერ ებ ის 
დო ნის მი ხედ ვი თაც.

ქვეყ ნის ში და და სა გა რეო ბაზ რებ ზე სა მე წა მეო 
საქ მი ან ობ ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ამ აღ ლე ბა 
შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ სა ხელ მწი ფოს მი ერ მა წარ-
მე ობ ისა და ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის სა ხელ მწი ფოს 
მხრი დან მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ებ ათა თან მიმ დევ-
რუ ლი ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და გან ხორ ცი ელ ებ ის გა რე-
შე, რო მელ მაც უნ და უზ რუნ ველ ყოს მე წარ მე ობ ის 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის ხე ლის შეწყო ბის რე ჟი მის შექ-
მნა, მი სი დაც ვა მო ნო პო ლის ტუ რი სტრუქ ტუ რე ბის 
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ზე მოქ მე დე ბი სა გან. სა ხელ მწი ფომ უნ და გა ნა ხორ-
ცი ელ ოს პრო ტექ ცი ონ ის ტუ რი პო ლი ტი კა მე წარ-
მე ობ ის რე სურ სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი სა და წარ-
მო ებ ული პრო დუქ ცი ის რე ალ იზ აცი ის სფე რო ში. 

სა ხელ მწი ფომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს ბიზ ნე სი სა 
და მე წარ მე ობ ის მხარ და ჭე რის მიზ ნით მი ზან მი-
მარ თუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზის შექ მნა. სა ჭი როა 
ოპ ერ ატი ულ ად გა დაწყდეს ის ეთი პრობ ლე მე ბი, 
რო გო რი ცაა: საწყი სი კა პი ტა ლის უკ მა რი სო ბა, 
საკ რე დი ტო რე სურ სე ბის სიძ ვი რე, სა მე წარ მეო საქ-
მი ან ობ ის მი მარ თუ ლი ინ ფორ მა ცი ულ ობ ისა და კვა-
ლი ფი ცი ური სპე ცი ალ ის ტე ბის კონ სულ ტა ცი ები.

ამ მი მარ თუ ლე ბით საქ მი ან ობა შე იძ ლე ბა გან-
ვი ხი ლოთ ორ ას პექ ტში: სა წარ მო თა მხარ და ჭე რა 
ზო გა დი ინ სტრუ მენ ტე ბი სა და ღო ნის ძი ებ ებ ის 
ფარ გლებ ში და იმ და მა ტე ბი თი ინ სტრუ მენ ტე ბის 
გა მო ყე ნე ბით, რომ ლე ბიც მხო ლოდ მცი რე და სა შუ-
ალო სა წარ მო ებ ის ათ ვის არ ის და მა ხა სი ათ ებ ელი.

შე იძ ლე ბა გა მოვ ყოთ ის ძი რი თა დი ღო ნის ძი ებ-
ები, რომ ლე ბიც თით ქმის ყვე ლა სა წარ მო სათ ვის 
არ ის მი სა ღე ბი და აუც ილ ებ ელი:

- სა ფი ნან სო სფე როს გა ჯან სა ღე ბა, რაც გუ-
ლის ხმობს სა ბი უჯ ეტო დე ფი ცი ტის შემ ცი რე ბას, 
ინ ფლა ცი ის დო ნის და წე ვას და სხვა.

- ის ეთი სა გა და სა ხა დო სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, 
რო მე ლიც წა ახ ალ ის ებს ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვას 
და გა და სახ დის გა დამ ხდე ლე ბი სათ ვის იქ ნე ბა მი სა-
ღე ბი. ას ეთი სის ტე მი სათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელი უნ-
და იყ ოს ყვე ლა სა წარ მო სათ ვის ერ თნა ირი და ბა ლი 
სა შე მო სავ ლო სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თი, ას ევე და-
წე სე ბუ ლი გა და სა ხა დე ბის სი მარ ტი ვე და სიცხა დე;

- იმ ბი ურ ოკ რა ტი ული ბა რი ერ ებ ის მოხ სნა, 
რომ ლე ბიც გა უმ არ თლებ ლად ზრდის სა წარ მო თა 
ხარ ჯებს და ამ ცი რებს მათ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან-
ობ ას. მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის 
ხე ლის შემ შლე ლი მნიშ ვნე ლი ვა ნი ფაქ ტო რია ბი-
ურ ოკ რა ტი ული ბა რი ერ ები, რაც ზრდის სა წარ მოს 
და ნა ხარ ჯე ბის მო ცუ ლო ბას.

მე წარ მე ობ ის მხარ და ჭე რის სპე ცი ფი კურ ინ-
სტრუ მენ ტებს შო რის გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე-
ლო ბა ენ იჭ ება იმ მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გვას, რომ-
ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ ქვეყ ნის ში და და სა გა რეო 
ბაზ რებ ზე თა ვი სუ ფალ ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის 
უნ არი ან ობ ის ზრდას. ეს ენია:

- სა წარ მოს მარ თვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კონ-
სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბის სის ტე მის გა ფარ თო ება. 
რო გორც წე სი მსხვილ სა წარ მო ებ ში შექ მნი ლია 
სპე ცი ალ იზ ებ ული მარ კენ ტინ გუ ლი, სა ფი ნან სო და 
სხვა სამ სა ხუ რე ბი, რო მელ თა შეს რუ ლე ბა საკ მა ოდ 
რთუ ლია და დიდ და ნა ხარ ჯებ თან არ ის და კავ ში-
რე ბუ ლი;

- სა წარ მოს საქ მი ან ობ ის ათ ვის სა ჭი რო იფ ორ-
მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მე ობ ის სის ტე მის და ნერ გვა;

- სა წარ მო ებ ის ათ ვის თავ დე ბო ბის სის ტე მის და-
ნერ გვა და მი სი გან ვი თა რე ბა, რაც მნის ვნე ლოვ ნად 
ზრდის სა წარ მო თა სა გა რან ტიო უზ რუნ ველ ყო ფის 
კუთხით კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ას და ხელ მი საწ-
ვდომს გახ დის სა ბან კო სეს ხე ბის მი ღე ბას;

- ლი ზინ გის გან ვი თა რე ბი სა და ვენ ჩე ნუ რი (მა-
ღა ლი რის კის) და ფი ნან სე ბის ღო ნის ძი ებ ებ ის ათ ვის 
გან ხორ ცი ელ ებ ის ათ ვის სა მარ თლებ რი ვი და სის-
ტე მუ რი ღო ნის ძი ებ ებ ის გან ხორ ცი ელ ება;

- სა წარ მო ებ ის თვით და ფი ნან სე ბის მიზ ნით ურ-
თი ერ თდაზღვე ვი სა და ურ თი ერ თდაკ რე დი ტე ბის 
სა ზო გა დო ებ ებ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა.

მო ცე მულ სფე რო ში გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ-
ები მიზ ნად ის ახ ვს სა წარ მო ებ ის გან ვი თა რე ბი სათ-
ვის ად ეკ ვა ტუ რი სა კა ნომ დებ ლო ბა ზის შექ მნას, 
რაც უზ რუნ ველ ყოფს გან სა კუთ რე ბუ ლი რე ჟიმს 
სა წარ მოს კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ად გან ვი თა რე ბი-
სათ ვის; ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური სტრუქ ტუ რე ბის 
ჰარ მო ნი ზა ცი ას და ოპ ტი მი ზა ცი ას; სა წარ მო თა 
მხარ და ჭე რის ერ თი ანი ორ გა ნი ზა ცი ული სტრუქ-
ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და საქ მი ან ობ ის კო ორ დი-
ნა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფა; სა წარ მო ებს, მათ გა ერ-
თი ან ებ ებ სა და ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებს შო რის 
პარ ტნი ორ ული, ეფ ექ ტუ რი სის ტე მის შექ მნას.

მა გა ლი თად „მცი რე სა წარ მო თა გან ვი თა რე ბის 
შე სა ხებ“ კა ნონ ში ზუს ტად უნ და გა ნი საზღვროს 
მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო თა ად გი ლი და რო ლი 
სა მე წარ მეო ურ თი ერ თო ბა თა სის ტე მა ში, სა შუ ალო 
სა წარ მოს ცნე ბის გან მარ ტე ბის კონ კრე ტი ზა ცია და 
მი სი კრი ტე რი უმ ებ ის დად გე ნა.

თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ-
ური და სო ცი ალ ური გან ვი თა რე ბის ინ ტე რე სე ბი 
მო ითხოვს სა ხელ მწი ფოს მი ერ სა წარ მო თა მხარ-
და ჭე რის ღო ნის ძი ებ ათა არე ალ ის გა ფარ თო ებ ას, 
რაც ხლს შე უწყობს მე წარ მე ობ ისა და მის ბა ზა ზე 
სა ზო გა დო ებ ის სა შუ ლო ფე ნის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, 
რი თაც თა ვი დან ავ იც ილ ებთ სა მე წარ მეო ინ ტე რე-
სე ბის შეზ რუდ ვას მხო ლოდ მცი რე სა წარ მო ებ ის 
მას შტა ბე ბით და დამ ყარ დე ბა რა ცი ონ ალ ურ რა ოდ-
ენ ობ რივ პრო პორ ცი ებს მცი რე, სა შუ ალო და დიდ 
სა წარ მო ებს შო რის.

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის გა რე მო ებ აც რომ სა-
ქარ თვე ლოს მი ერ ევ რო კავ შირ სა და სხვა სა ერ თა-
შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის „პარ ტნი ორ ობ ისა 
და თა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ“ და დე ბუ ლი შე თან-
ხმე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, კა ნონ მდებ ლო ბა თა 
ჰარ მო ნი ზა ცი ის მიზ ნით, ქვე ყა ნამ რაც შე იძ ლე ბა 
მოკ ლე დრო ში უნ და უზ რუნ ველ ყოს ევ რო კავ შირ სა 
და სხვა პარ ტნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის კა ნონ-
მდებ ლო ბის ჰარ მო ნი ზა ცია.

ევ რო პის გან ვი თა რე ბულ და პოს ტსო ცი ალ ის-
ტურ ქვეყ ნებ ში, მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის 
სი დი დის დად გე ნის გან საზღვრის მიზ ნით, ხელ-
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მძღვა ნე ლო ბენ ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის დო ნი სა 
და სტრუქ ტუ რის გან მსაზღვრე ლი ის ეთი კრი ტე-
რი უმ ებ ით, რო გო რი ცაა: შრო მის ნა ყო ფი ერ ება; 
მო სახ ლე ობ ის და საქ მე ბის დო ნე და სხვა სო ცი-
ალ ური პრობ ლე მე ბის ხა რის ხი და მას შტა ბუ რო ბა. 
სა წარ მო თა ზო მის დად გე ნის მიზ ნით ხელ მძღავ ნე-
ლო ბენ იმ პა რა მეტ რე ბით, რომ ლე ბიც შე და რე ბით 
სტა ბი ლუ რია დრო ის მეტ ნაკ ლე ბად ხან გძლი ვი 
პე რი ოდ ის ათ ვის. ეს ენია: და საქ მე ბულ თა რა ოდ ენ-
ობა, გა მოშ ვე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ან შეს რუ ლე ბუ ლი 
სა მუ შა ოს მო ცუ ლო ბა (წლი ური ბრუნ ვა), აქ ტი ვე ბის 
ოდ ენ ობა და ასე შემ დეგ.

რო გორც პრაქ ტი კამ გვიჩ ვე ნა, დარ გე ბი სა და 
სა წარ მო ებ ის დი ფე რენ ცი აცია უკ ავ შირ დე ბა სტა-
ტის ტი კუ რი და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ებ ის მი ერ 
რე გის ტრი რე ბი სა და აღ რიცხვის სირ თუ ლე ებ თან 
და და ნა ხარ ჯებ თან. ამ ას თან შე იძ ლე ბა წა ხა ლი სე-
ბუ ლი იქ ნას აღ რიცხვი სად მი სუ ბი ექ ტუ რი მიდ გო მა. 
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე სა სურ ვე ლია და წე დეს ნე-
ბის მი ერი რე გი ონ ისა და დარ გი სათ ვის აღ რიცხვის 
ერ თი ანი სის ტე მა და კრი ტე რი უმ ები.

სტა ტის ტი კის სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტის 
მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ული სპე ცი ალ ური გა მოკ ვლე-
ვე ბის შე დე გად გან ხორ ცი ელ ებ ული სპე ცი ალ ური 
გა მოკ ვლე ვის შე დე გად, სა მე წარ მეო სფე რო ში 
დაგ რო ვი ლი გა მოც დი ლე ბის, აგ რეთ ვე და ინ ტე-
რეს ბუ ლი არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის და 
მე წარ მე თა წი ნა და დე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
მი ზან შე წო ნი ლია შე მო ღე ბუ ლი იქ მას სა წარ მო თა 
სი დი დის გან მსაზღვრე ლი ერ თი ანი კრი ტე რი უმ-
ები: და საქ მე ბულ თა რა ოდ ენ ობა და გა მოშ ვე ბუ ლი 
პრო დუქ ცი ის ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა: მცი რე სა წარ-
მო ებ ის ათ ვის - 20 დას ქმე ბუ ლამ დე და 500 ათ ას 
ლა რამ დე; სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ათ ვის - 100 და-
საქ მე ბუ ლამ დე და 1500 ათ ას ლა რამ დე. 

და სახ ვე წი და და სა კონ კრე ტე ბე ლია კა ნო ნოს 
ცალ კე ული მუხ ლე ბი სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის 
სტი მუ ლი რე ბი სა და სა ხელ მწი ფო მხარ და ჭე რის 
ეფ ექ ტი ან ობ ის ამ ღლე ბის მიზ ნით. სა კა ნონ მდებ ლო 
დო ნე ზე უნ და გა ნი საზღვროს მე წარ მე ობ ის მხარ-
და ჭე რის ღო ნის ძი ებ ები.

სა წარ მო თა მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბის შე მუ შა-
ვე ბა და გან ხორ ცი ელ ება უშუ ალ ოდ უნ და და ექ ვემ-
დე ბა როს სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის გან საზღვრუ ლი 
ამ ოც ან ებ ის და ნერ გვას. ამ მიზ ნით მი ზან შე წო-
ნი ლია სის ტე მა ტუ რად შე მუ შავ დეს მე წარ მე ობ ის 
გან ვი თა რე ბის სა ხელ მწი ფო მხარ და ჭე რის პროგ-
რა მე ბი და სხვა ღო ნი ძი ებ ები.

სა მე წარ მეო გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბაა აღ ნიშ ნუ ლი საქ მი ან ობ ის 
და რე გუ ლი რე ბა და ად მი ნის ტრა ცი ულ-ორ გა ნი-
ზა ცი ული ხა სი ათ ის დაბ რკო ლე ბე-ბის გა უქ მე ბა. 
რო გორც წე სი სა კა მოდ გარ თუ ლე ბუ ლია ბა ზარ ზე 

ახ ლად შექ მნი ლი სა წარ მო ებ ის ფუნ ქცი ონ ირ ება სა-
ხელ მწი ფოს მხრი დან წარ მო ებ ის პრო ცე სებ ში ზედ-
მე ტად ჩა რე ვის გა მო, მათ შო რის ის ეთ სფე რო ებ ში 
რო გო რი ცაა: და ბეგ ვრა, ლი ცენ ზი რე ბა, სერ ტი ფი-
ცი რე ბა, კვო ტი რე ბა, სა წარ მო თა რე გის ტრა რე ბის 
წე სი, სა წარ მო თათ ვის სა წარ მოო ფარ თო ბე ბი სა 
და მი წის ნა ყო ფე ბის გა მო ყო ფა, მა თი საქ მი ან ობ ის 
კონ ტრო ლი და ა.შ. ყო ვე ლი ვე ეს ქმნის სა წარ მო თა 
გან ვი თა რე ბი სა და ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ათ ვის ად მი-
ნის ტრა ცი ულ ბა რი ერ ებს, რო მელ თა დაძ ლე ვა სა-
წარ მო ებ ის აგ ან მო ითხოვს ნორ მა ტი ული აქ ტე ბი თა 
და ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ ის მი ერ დად გე ნი ლი 
წე სე ბი სა და პრო ცე დუ რე ბის შეს რუ ლე ბას, რაც 
მნიშ ვნე ლოვ ნად არ თუ ლებს სა წარ მო თა ჩა მო ყა-
ლი ბე ბა სა და გან ვი თა რე ბას. 

სა წარ მო თა და რე გის ტრი რე ბის არ სე ბუ ლი 
პრაქ ტი კის ან ალ იზი, მე წარ მე ობ ის გან ვი თა რე ბის 
ხე ლის შემ წყო ბი ღო ნის ძი ებ ებ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
მის ზნით მი ზან შე წო ნი ლია მი ზან შე წო ნი ლია სა კა-
ნონ მდებ ლო დო ნე ზე გა და იშ ინ ჯოს და შემ ცირ დეს 
სა რე გის ტრა ციო მო საკ რბელ თა მოქ მე დი გა ნაკ ვე-
თე ბი.

უნ და ით ქვას ის იც, რომ არ ან აკ ლებ მნის ვნე ლო-
ვა ნია სა წარ მო თა ლიკ ვი და ცი ის პრო ცე სის გა მარ-
ტი ვე ბის სა კითხე ბის გა დაწყვე ტა. ამ ჟა მად სა ქარ-
თვე ლო ში ფუნ ქცი ონ ირ ებს და რე გის ტრი რე ბუ ლი 
მცი რე სა წარ მო ებ ის მხო ლოდ ნა ხე ვა რი, რო მელ თა 
შო რის ყო ვე ლი მე სა მე ზა რა ლი ანია.

უნ და გა მარ ტივ დეს მცი რე სა რარ მო თა ნე-
ბა ყო ფი ლო ბი თი ლიკ ვი და ცი ის წე სი, რო მე ლიც 
პირ ველ რიგ ში უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს კრე დი-
ტორ თა მოთხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბის პრო ცე დუ-
რის (პა სუ ხის მგებ ლო ბის დაზღვე ვის მე ქა ნიზ მის 
გა მო ყე ნე ბით), აგ რეთ ვე სა ლიკ ვი და ციო ბა ლან სის 
გა მარ ტი ვე ბას, რაც სა წარ მო ებს შე საძ ლებ ლო ბას 
მის ცემს სა წარ მო ებს სწრა ფად და ლე გა ლი რად 
წა ვიდ ნენ ბაზ რი დან, რი თაც მნის ვნე ლოვ ნად შემ-
ცირ დე ბა ფორ მა ლუ რად არ სე ბუ ლი და უმ ოქ მე დოდ 
არ სე ბუ ლი ფირ მე ბის რა ოდ ენ ობა.

სა გა და სა ხა დო სის ტე მის მეშ ვე ობ ით ინ ვეს-
ტი რე ბის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი რო ლის გაზ რდით, 
კე თილ სინ დი სი ერ ად მო მუ შა ვე სა წარ მო თა აგ ად-
ას ახ ადო ტვირ თის შემ ცი რე ბი სა და სა გა და სა ხა დო 
შე მო სავ ლე ბის გა დი დე ბის მიზ ნით მი ზან შე წო ნი-
ლია და იხ ვე წოს მცი რე სა წარ მო თა ერ თი ანი სა გა-
და სა ხა დო, აღ რიცხვი სა და ან გა რიშ გე ბის სის ტმის 
დახ ვე წის წი ნა და დე ბე ბი, კერ ძოდ:

- სა წარ მო თა და ბეგ ვრა ერ თი ანი კონ სო ლი დი-
რე ბუ ლი გა და სა ხა დე ბით, სა ერ თო შე მო სავ ლე ვის 
ან ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბის მი ხედ ვით;

- სა ხელ მწი ფო სო ცი ალ ურ არ ას აბი უჯ ეტო 
ფონ დებ ში ან არ იცხე ბის ერ თი ან სა გა და სა ხა დი 
სივ რცე ში მოქ ცე ვა;
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- მცი რე სა წარ მო ებ ის ათ ვის აღ რიცხვი სა და 
ან გა რიშ გე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი წე სის დად გე ნა და 
ამ ორ ტი ზა ცი ის ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბის, გან სა-
კუთ რე ბით დაჩ ქა რე ბუ ლი ნორ მე ბის დად გე ნა;

- სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის ერ თი ანი, შემ ცი-
რე ბუ ლი გა ნაკ ვე თის შე მო ღე ბა;

- სა წარ მო თა მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ხარ ჯე ბის 
და რეკ ლა მი სათ ვის გა ღე ბუ ლი ხარ ჯე ბის ლი მი ტის 
დაზ რდა.

სა ხელ მწი ფოს მი ერ მცი რე სა წარ მო თა მხარ და-
ჭე რის ღო ნის ძი ებ ებ ის სის ტე მა შიმ ნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ად გი ლი უჭ ირ ავს სა დაზღვე ვო სის ტე მის გა მარ-
ტი ვე ბას, შე ღა ვა თი ანი პი რო ბე ბით დაზღვე ვის 
მე ქა ნიზ მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და რე ალ იზ აცი ის-
ათ ვის მი ზან შე წო ნი ლია კა ნონ მდე ლო ბის დო ნე ზე 
გა ნი საზღვროს შემ დე გი სა კითხე ბი:

- წარ მო ებ ის სფე რო ში დაზღვე ვის გან ვი თა რე-
ბის სტი მუ ლი რე ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი;

- წარ მო ებ იდ ან მი ღე ბუ ლი სა დაზღვე ვო შე-
ნა ტა ნის ნა წი ლის წარ მო ებ ის გან ვი თა რე ბი სა და 
ხელ შეწყო ბის მიზ ნით გა მო ყე ნე ბის ღო ნის ძი ებ ები;

- სა დაზღვე ვო სის ტე მი დან მი ღე ბუ ლი სა-
დაზღვე ვო შე ნა ტა ნის ნა წი ლის წარ მო ებ ის გან ვი-
თა რე ბი სა და ხელ შეწყო ბის მიზ ნით გა მო ყე ნე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის სრუ ლუ ყო ფა;

- წარ მო ებ ის დაზღვე ვის სა მარ თლებ რი ვი სტა-
ტუ სის გან საზღვრა, მა თი შექ მნის, საქ მი ან ობ ის, 
რე ორ გა ნი ზა ცი ისა და ლიკ ვი და ცი ის წე სის შე მუ შა-
ვე ბა, მე წარ მე ათა და წარ მო ებ აში და საქ მე ბულ თა 
უფ ლე ბე ბი და მო ვა ლე ობ ებ ის შე მუ სა ვე ბა, აგ რეთ ვა 
სა წარ მო თა მარ თვის სტრუქ ტუ რის სრულ ყო ფა.

მე წარ მე ობ ის მა ტე რი ალ ური დოვ ლა თის წარ მო-
ებ ის დრო ის შემ ცი რე ბის მნივ ნე ლო ვა ნი რე ზერ ვია 
სა წარ მო თა საქ მი ან ობ ის ცალ კე ულ სა ხე ობ ათა 
ლი ცენ ზი რე ბის არ ასა უწყე ბო სის ტე მის და ნერ გვა.

სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის და რე გუ ლი რე ბის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე ზერ ვია სა წარ მო თა საქ მი ან ობ ის 
ცალ კე ულ სა ხე ობ ათა ლი ცენ ზი რე ბის არ ასა უწყე ბო 
სის ტე მის მო წეს რი გე ბა. 

სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის და რე გუ ლი რე ბას 
მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უწყობს ხელს წარ მო ებ ის 
სფე როს მა კონ ტრო ლე ბე ლი, სა ზე დამ ხვე ლო და 
სა მარ თლებ რი ვი ორ გა ნო ებ ის მი ერ სა წარ მო თა 
შე მოწ მე ბის სის ტე მის მო წეს რი გე ბა. ამ მი მარ თუ-
ლე ბით რო გორც სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე, ისე 
პრაქ ტი კუ ლად სის ტე მა ტუ რად ხორ ცი ელ დე ბა 
ღო ნის ძი ებ ები, რო მელ თა მი ზა ნია აღ ნიშ ნულ ორ-
გა ნო თა ურ თი ერ თკო ორ დი ნე ბუ ლი მოქ მე დე ბის შე-
დე გად სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის ად მი სა ხელ მწი ფო 
კონ ტრო ლის ოპ ტი მი ზა ცია, სრულ ყო ფი ლი უნ და 
გახ დეს ერ თი ანი სა წარ მოს მო ნა ცემ თა ერ თი ანი 
ორ გა ნოს მუ შა ობა, რო მელ შიც თავს მო იყ რის სა-
წარ მო ში ჩა ტა რე ბუ ლი შე მოწ მე ბე ბის, გა მოვ ლე ნი-

ლი გარ ღვე ვე ბის, და კის რე ბუ ლი სა ჯა რი მო სან ქცი-
ებ ის, აგ რეთ ვე გან სა ხორ ცი ელ ებ ელი შე მოწ მე ბე ბის 
გან ხორ ცი ელ ებ ის გეგ მა-გრა ფი კი.

სა ხელ მწი ფოს, მომ ხმა რე ბელ თა და მე წარ მე ებ ის 
ინ ტე რეს თა რა ცი ონ ალ ურ ად შე ხა მე ბი სა და მე წარ-
მე ობ ის გან ვი თა რე ბის პი რო ბე ბის სრულ ყო ფის 
მიზ ნით, აუც ილ ებ ელია სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის 
სხვა დას ხვა სფე რო ში მეც ნი ერ ულ ად და მუ შა ვე-
ბუ ლი რე კო მენ და ციე-ბის შე მუ შა ვე ბა წარ მო ებ ის 
მა რე გუ ლი რე ბელ ღო ნის ძი ება- თა ეფ ექ ტი ან ობ ის 
ამ არ ლე ბი სათ ვის. წარ მო ებ ის პრო ცე სე ბი მო-
ითხოვს მუდ მივ ან ალ იზ სა და კონ ტროლს, ეკ ონ ომ-
იკ აში მი სი რო ლის და სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბის 
მიზ ნობ რი ვად ხარ ჯვის კუთხით.

ან ალ იტ იკ ური მა სა ლის შეს წავ ლის სა ფუძ ველ-
ზე აუც ილ ებ ელია ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის გა მოვ ლე ნა და 
მათ ზე დრო ული რე აგ ირ ება იმ მიზ ნთ, რომ სა ხელ-
მწი ფომ და მა კონ ტრე ლე ბელ მა ორ გა ნო ებ მა გა აკ-
ეთ ონ სწო რი ან ალ იზი 

წარ მო ებ ის გან ვი თა რე ბის პა რა მეტ რე ბის და 
შე სა ბა მი სი სამ თავ რო ბო პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის 
და კო რექ ტი რე ბის მიზ ნით.

პროგ რა მის გან ხორ ცი ელ ებ ის ეფ ექ ტი ან ობა 
გა ნი საზღვრე ბა მო სა ლოდ ნე ლი სო ცი ალ ურ-ეკ ონ-
ომ იკ ური ის ეთი შე დე გე ბით რო გო რი ცაა სა მუ შაო 
ად გი ლე ბის შექ მნის მიზ ნით შრო მი სუ ნა რი ანი 
მო სახ ლე ობ ის, მათ შო რის ახ ალ გაზ რდო ბის და 
სო ცი ალ ურ ად და უც ვე ლი ფე ნე ბის და საქ მე ბის 
ზრდა. ნიშ ვნე ლო ვა ნია მცი რე სა წარ მო ებ ში და საქ-
მე ბუ ლი მუ შა კე ბის რა ოდ ენ ობ ის ზრდა. 2010-208 
წლებ ში შე იქ ნე ბა ახ ალი სა წარ მო ები, მოქ მედ და 
ახ ალ სა წარ მო ებ ში დას ქმდე ბა და ახ ლო ბით 75-80 
ათ ასი კა ცი, შე სა ბა მი სად მცი რე სა წარ მო ებ ში მო-
მუ შა ვე თა სა ერ თო რა ოდ ენ ობა 2018 წლი სათ ვის 
მი აღ წევს ეკ ონ ომ იკ აში და საქ მე ბუ ლი მუ შა კე ბის 
მთლი ანი რა ოდ ენ ობ ის და ახ ლო ებ ით 35 პრო ცენ ტს.

მცი რე სა წარ მო ებ ის მხარ და ჭე რის და სა ხულ 
ღო ნის ძი ებ ებ ის რე ალ იზ აცი ის შე დე გად მიღ წე ული 
იქ ნე ბა კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გა ჯან სა ღე ბა, გა იზ რდე ბა ეკ ონ ომ იკ აში ინ ვეს ტი-
ცი ებ ის მო ზიდ ვა ეკ ონ ომ იკ აში, გან სა კუთ რე ბით 
ინ ოვ აცი ურ და მა რალ ტექ ნო ლო გი ურ სფე რო ებ ში, 
გა იზ რდე ბა სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ აში ინ ტე ლექ ტუ-
ალ ური პო ტენ ცი ალ ის ჩარ თვის პრო ცე სი.

ქვეყ ნის მას შტა ბით სა წარ მო თა გა და ად გი ლე ბის 
მას შტა ბე ბის გა ფა ეთო ება უზ რუნ ველ ყოფს ქვეყ-
ნის შიგ ნით მიგ რა ცი ული პრო ცე სე ბის შემ ცი რე ბას, 
შე და რე ბი თი მსხვი ლი სა წარ მო ებ ის ეფ ექ ტი ანი 
ფუნ ქცი ონ ირ ება, ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებს, მე-
წარ მე ებ სა და და საქ მე ბულ თა შო რის სა კონ ტრაქ-
ტო და კო ოპ ერ აცი ული კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბა სა 
და გან ვი თა რე ბას.
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მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო თა გან ვი თა რე ბის 
ხელ შეწყო ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი.

მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო თა გან ვი თა რე ბის 
ხელ შეწყო ბის ღო ნის ძი ებ ებს შო რის მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია არ ას აბ ან კო მცი რე სეს ხე ბის ეფ ექ ტუ რად 
გა მო ყე ნე ბა.

კი დევ ერ თხელ გა ვიხ სე ნოთ, რომ ბიზ ნე სის 
გან ვი თა რე ბა შე საძ ლე ბე ლია სა ხელ მწი ფო სტრუქ-
ტუ რულ-სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კით ქვეყ ნის ეკ ონ-
ომ იკ ის პრი ორ იტ ეტ ულ დარ გე ბი სა და სფე რო ებ ის 
და ბა ლან სე ბუ ლი, პრო პორ ცი ული გან ვი თა რე ბა.

მცი რე სეს ხე ბის მი ზა ნია:
ა) სახ სრე ბის გა მო ყე ნე ბა სა ხელ მწი ფოს მი ერ 

აღ ირ ებ ული პრი ორ ეტ იტ ულ დარ გებ სა და სფე-
რო ებ ში;

ბ) ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბის ეფ ექ ტუ რად გა-
მო ყე ნე ბის შე დე გად რე გი ონ ალ ური გან ვი თა რე ბის 
პროგ რა მე ბის ფი ნან სუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა, მო სახ-
ლე ობ ის და საქ მე ბი სა და სხვა მწვა ვე სო ცი ალ ური 
პრობ ლე მე ბის გა დაწყვე ტა.

სა წარ მო ებ ის მი ერ მოთხოვ ნი ლი სეს ხე ბის გა-
ცე მის ძი რი თად პრი ორ იტ ეტ ებს შე იძ ლე ბა მი ვა-
კუთ ვნოთ:

ა) რე გის ტრი რე ბუ ლია „მე წარ მე თა შე სა ხებ“ სა-
ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად;

ბ) შე ეს აბ ამ ება მცი რე სა წარ მო ებ ის ათ ვის „მცი-
რე სა წარ მო თა მხარ და ჭე რის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე-
ლოს კა ნო ნით დად გე ნილ კრი ტე რი უმ ებს;

გ) ბიზ ნე სი უნ და გან ხორ ცი ელ დეს სა ქარ თვე-
ლოს ტე რი ტო რი აზე:

დ) სა წეს დე ბო კა პი ტა ლის მი ნი მუმ 75 პრო ცენ ტი 
ეკ უთ ვნის სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქეს ან სა ქარ თვე-
ლო ში რე გის ტრი რე ბულ იურ იდი ულ პირს; 

ე) არ გა აჩ ნია და ვა ლი ან ება სა ფი ნან სო და სა გა-
და სა ხა დო ორ გა ნო ებ ის მი მართ, რაც და დას ტრე ბუ-
ლია აღ ნის ნუ ლი ორ გა ნო ებ ის მი ერ.

სეს ხის გა ცე მის პი რო ბე ბი მო იც ავს:
ა) მცი რე სა წარ მო ებ ის გან ვი თა რე ბი სა და ხელ-

შეწყო ბის 
ორ გა ნო ებ ის მი ერ მცი რე სეს ხე ბი გა იც ემა ძი რი-

თა დი და(ან) იმ საბ რუ ნა ვი კა პი ტა ლის ფორ მი რე ბის 
მიზ ნით პირ ველ რიგ ში იმ სა მე წარ მეო პრო ექ ტე-
ბი სათ ვის რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ მო წი ნა ვე 
ტექ ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვას, სა ექ სპორ ტო და იმ-
პორ ტშემ ცვე ლი წარ მო ებ ის სტი მუ ლი რე ბა სა და 
შემ დეგ სფე რო ებ ში:

ა.ა.) სურ სა თი სა და ერ ოვ ნუ ლი მოხ მა რე ბის სხვა 
ძი რი თა დი სა ქონ ლის წარ მო ება;

ა.ბ.) სა წარ მოო-ტექ ნი კუ რი და ნიშ ნუ ლე ბის პრო-
დუქ ცი ის წარ მო ება;

ა.გ.) მშე ნებ ლო ბა;

ა.დ.) სატ ვირ თო გა და ზიდ ვე ბი;
ა.ე.) სა წარ მოო-ტექ ნი კუ რი და სა ყო ფაცხოვ რე-

ბო-კო მუ ნა ლუ რი მომ სხუ რე ბა;
ა.ვ.) ტუ რიზ მი და სას ტუმ რო მე ურ ნე ობა;
ა.ზ.) ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა და სო ცი ალ ური 

მომ სა ხუ რე ბა;
ა.თ.) გა ნათ ლე ბა;
ა.ი.) ვაჭ რო ბა (სა იმ პორ ტო ოპ ერ აცი ებ ის გარ და); 

ავ ტომ ბი ლე ბის, სა ყო ფაცხოვ რე ბო სა ქონ ლი სა და 
პი რა დი სარ გებ ლო ბის ნივ თე ბის რე მონ ტი.

ბ) სეს ხე ბი არ გა იც ემა შემ დეგ სა მი ან ობ აზე:
ბ.ა.) მე ვა ლე კრე დი ტო რე ბის გა სას ტუმ რებ ლად 

ან სეს ხის და სა ფა რა ვად;
ბ.ბ.) რი კის შემ ცვე ლი ოპ ერ აცი ებ ის გან ხორ ცი-

ელ ებ ის მიზ ნით. რაც და კავ ში რე ბუ ლია სხვა დას ხვა 
სა ქო ნელ ზე ფი ნან სურ გა რი გე ბებ თან;

ბ.გ.) არ ამ ონ გე ბი ანი ინ ვეს ტი ცი ებ ის და ბან დე ბე-
ბის დროს (საქ ველ მოქ მე დო, რე ლი გი ური და სხვა 
არ ამ ომ გე ბი ანი ორ გა ნი ზა ცი ები.)

ბ.დ.) ქსე ლუ რი მარ კენ ტინ გის ოპ ერ აცი ებ ში მო-
ნა წი ლე ობ ის ათ ვის;

ბ.ე.) აზ არ ტულ-სა თა მა შო ბიზ ნეს ში და ბან დე-
ბე ბი სათ ვის.

ბ.ვ.) კა ნონ მდებ ლო ბით აკ რძა ლუ ლი სა ინ ვეს ტი-
ციო საქ მი ან ობ ის ათ ვის.

მცი რე სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა და ვა დე ბი
ა) სეს ხის მო ცუ ლო ბა გა ნი საზღვრე ბა ათ ასი 

ლა რი დან 30 ათ ას ლა რამ დე;
ბ) სეს ხის ხან გძლი ვო ბაა მაქ სი მუმ 3 წე ლი.
გ) სეს ხი გა იც ემა კონ ტრაქ ტის ხელ მო წე რი დან 

3 თვის გან მავ ლო ბა ში, შე საძ ლე ბე ლია რამ დე ნი მე 
ტრან შად.

დ) ერ თი პრო ექ ტი სათ ვის სეს ხი გან მე ორ ებ ით 
არ გა იც ემა. სა წარ მოს უფ ლე ბა არა აქ ვს ერ თი წლის 
გან მავ ლო ბა ში მო ითხო ვოს და მა ტე ბი თი სეს ხი 
ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რო ბე ბის 
შეს რუ ლე ბის მიზ ნით.

6. სეს ხის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი
სეს ხზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი გა ნი ზაღ ვრე ბა 

სა ხელ მწი ფოს მი ერ საკ რე დი ტო რე სურ სე ბის სა-
ბაზ რო კო ნი უქ ტუ რის შე სა ბა მი სა.

7. სა გა რან ტიო უზ რუნ ველ ყო ფა
სა ხელ მწი ფო სეს ხის გა ცე მის დროს ხელ მძღვა-

ნე ლობს საკ რე დი ტო პრაქ ტი კა ში მი ღე ბუ ლი სტან-
დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად (სეს ხის ად ეკ ვა ტუ რი უზ-
რუნ ვე ლო ფა და სა თა ნა დო გა დახ დი სუ ნა რი ან ობა.

8. გა ნაცხა დი სეს ხის მი ღე ბა ზე
სეს ხის მი სა ღე ბად პრე დენ ტენ ტმა სა ხელ მწი ფო 

შე სა ბა მის ორ გა ნოს პი რა დად უნ და წა რუდ გი ნოს 
გა ნაცხა დი და ამ ორ გა ნოს მი ერ მოთხოვ ნი ლი 
ყვე ლა აუც ილ ებ ელი დო კუ მენ ტა ცია არ ას აბ ან კო 
მცი რე სეს ხე ბის გა ცე მის შე სა ხებ.

9. სეს ხის გა ცე მა ზე კონ ტრაქ ტი
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ა) სა ხელ მწი ფო ორ გა ნოს (ცენ ტრის) მი ერ 
სეს ხის გა ცე მა ზე და დე ბი თი გა დაწყვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის შემ თხვე ვა ში მსეს ხე ბელ თან ფორ მდე ბა 
კონ ტრაქ ტი, რომ ლი თაც გა ნი საზღვრე ბა სეს ხის 
მო ცუ ლო ბა და მის დაბ რუ ნე ბას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. კონ ტრაქ ტს თან ერ თვის 
სეს ხის დაბ რუ ნე ბის გრა ფი კი.

ბ) სა წარ მო ვალ დე ბუ ლია ცენ ტრს ყოვ ლკვარ ტა-
ლუ რად წა რუდ გი ნოს კონ ტრაქ ტის მიმ დი ნა რე ობ ის 
შეს რუ ლე ბის შე სა ხებ სა ბუ ღალ ტრო ან გა რი შე ბი. 
კონ ტრაქ ტის მოქ მე დე ბის პე რი ოდ ში სა წარ მოს საქ-
მი ან ობ აზე ხორ ცი ელ დე ბა მო ნი ტო ნირ გი.

გ) მე წარ მის მი ერ ვალ დე ბუ ლე ბა თა შე უს რუ-
ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში კონ ტრაქ ტით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლია სა ჯა რი მო სან ქცი ები, სა ხელ მწი ფო 
ორ გა ნოს თან და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის და 
დად გე ნი ლი წე სის შე სა ბა მი სად.

დ) სა სეს ხო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო-
ბის შემ თხვე ვა ში დგე ბა სა გა რან ტიო უზ რუნ ველ-
ყო ფის მოშ ლის სა კითხი.

მცი რე სა წარ მო თა მი ერ ბან კე ბის წი ნა შე თავ
დე ბო ბა.

1. თავ დე ბო ბის არ სი
თავ დე ბო ბა და სუბ სი დი რე ბა მცი რე და სა-

შუ ალო სა წარ მო ებ ის მი მართ მი ზა ნა შე წო ნი ლია 
გან ხორ ცი ელ დეს სპე ცი ალ ურ ად შექ მნი ლი სა ხელ-
მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბის მი ერ. მათ ჩა მო ყა ლი ბე ბამ დე 
აღ ნიშ ნუ ლი ფუნ ქცია შე საძ ლე ბე ლია შე ას რუ ლოს 
მცი რე სა წარ მო თა გან ვი თა რე ბის და ხელ სეწყო ბის 
სა ხელ მწი ფო ცენ ტრმა.

ა) ფი ნან სუ რი ხელ შეწყო ბის მოც მუ ლი ფორ მის 
არ სი მდგო მა რე ობს მას ში, რომ მცი რე სა წარ მო თა 
გან ვი თა რე ბი სა და ხელ სეწყო ბის ცენ ტრი თავ დე-
ბად გა მო დის ბან კე ბის წი ნა შე იმ სა წარ მო თა მი-
მართ, რომ ლე ბიც ვერ აკ მა ყო ფი ლე ბენ საკ რე დი ტო 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის მოთხოვ ნებს სა მე წარ მეო საქ მი-
ან ობ ის რის კის და/ან სა გა-რან ტიო უზ რუნ ველ ყო-
ფის მხრივ. ცენ ტრის სახ სრე ბი 

და იხ არ ჯე ბა იმ შემ თხვე ვა ში, თუ სა წარ მო ვერ 
ას რუ ლებს სეს ხის და ფარ ვის ვალ დე ბუ ლე ბებს;

ბ) თავ დე ბო ბის მი ზა ნია ხე ლი შე უწყოს მცი-
რე სა წარ მო ებ ის გან ვი თა რე ბას იმ მიზ ნით, რომ 
ის არ გებ ლონ ამ სფე რო ში მო ზი დუ ლი იქ ნას კო-
მერ ცი ული ბან კე ბის სეს ხე ბი და გა იზ არ დოს მა თი 
გა მო ყე ნე ბის ეფ ექ ტი ან ობა.

2. მოთხოვ ნე ბი ცენ ტრის თავ დე ბო ბის პრე დენ-
ტენ ტი სა წარ მოს მი მართ.

ა) ცენ ტრი თავ დე ბად და უდ გე ბა მხო ლოდ იმ 
სა წარ მო ებს, რომ ლე ბიც აკ მა ყო ფი ლე ბენ შემ დეგ 
პი რო ბებს:

ა.ა) რე გის ტრი რე ბუ ლია „მე წარ მე თა შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად.

ა.ბ) შე ეს აბ ამ ება მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო-
თათ ვის სა ხელ მწი ფო კა ნომ დებ ლო ბით, პირ ველ 
რიგ ში კი „მცი რე სა წარ მო თა მხარ და ჭე რის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით დად გე ნილ კრი ტე რი უმ ებს;

ა.გ) ბიზ ნე სი გან ხორ ცი ელ დე ბა სა ქარ თვე ლოს 
ტე რი ტო რი აზე;

ა.დ) სა წეს დე ბო კა პი ტა ლის მი ნი მუმ 75 პრო-
ცენ ტი ეკ უთ ვნის სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქეს ან სა-
ქარ თვე ლო ში რე გის ტრი რე ბულ იურ იდი ულ პირს;

ა.ე) და ვა ლი ან ება არა აქ ვს სა ფი ნან სო და სა გა-
და სა ხა დო ორ გა ნო ებ ის მი მართ, რაც დას ტურ დე ბა 
შე სა ბა მი სი ორ გა ნო ებ ის მი ერ.

3. თავ დე ბო ბის პი რო ბე ბი
ა) თავ დე ბო ბის პროგ რა მის გან ხორ ციეების 

დაწყე ბამ დე ცენ ტრსა და ბან კებს შო რის ფორ მდე-
ბა თა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუ მი, რომ ლი თაც 
გა ნი საზღვრე ბა მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის 
თავ დე ბად გა მოს ვლის და თავ დე ბო ბის თან ხის მარ-
თვის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი და პი რო ბე ბი; 

ბ) შე საძ ლე ბე ლია თავ დე ბო ბის თან ხის დე პო ნი-
რე ბა ბან კის სპე ცი ალ ურ ან გა რიშ ზე, მი სი ოდ ენ ობა 
არ უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ ეს თავ დე ბო ბის თან ხის 66 
პრო ცენ ტს.

გ) თავ დე ბად გა მოს ვლა წარ მო ებს იმ სა წარ მო-
ებ ის მი მართ, რო მელ თა სა გა რან ტიო უზ რუნ ველ-
ყო ფის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა მი ნი მუმ 30 პრო ცენ-
ტით აღ ემ ატ ება მოთხოვ ნი ლი სეს ხის თან ხას.

დ) ცენ ტრის თავ დე ბო ბა ამ ოქ მედ დე ბა მას 
შემ დეგ, რაც ბან კი ამ ოწ ურ ავს სა გა რან ტიო უზ-
რუნ ველ ყო ფის რე ალ იზ აცი ის შე დე გად თან ხის 
მი ღე ბის ყვე ლა შე საძ ლებ ლო ბას. თავ დე ბო ბა გა-
ნი საზღვრე ბა ბან კის აუნ აზღა ურ ებ ელი ზა რა ლის 
მო ცუ ლო ბით.

ე) თავ დე ბო ბა გან ხორ ცი ელ დე ბა იმ სა წარ მო ებ-
ის მი მართ, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ მო წი ნა ვე 
ტექ ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვას, სა ექ სპორ ტო და იმ-
პორ ტშემ ცვლე ლი წარ მო ებ ის სტი მუ ლი რე ბას და 
ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური გან ვი თა-
რე ბი პროგ რა მით გან საზღვრულ პრი ორ იტ ეტ ულ 
დარ გებ სა და სფე რო ებ ში.

ვ) თავ დე ბო ბა არ გან ხორ ცი ელ დე ბა იმ კრე დი-
ტებ ზე, რომ ლე ბიც გან კუთ ვნი ლია შემ დე გი მიზ-
ნე ბი სათ ვის:

ა) მე ვა ლე კრე დი ტო რე ბის გას ტუმ რე ბი სათ ვის 
ან მა თი სეს ხის და ფარ ვი სათ ვის;

ბ) რის კის შემ ცვე ლი ოპ ერ აცი ებ ის ათ ვის, რაც 
უკ ავ შირ დე ბა ფი უჩ ერ სულ გა რი გე ბებს სხვა დას-
ხვა სა ქო ნელ ზე;

გ) არ ამ ომ გე ბი ან ინ ვეს ტი ცი ებ ში შე ნა ტა ნე ბი-
სათ ვის. (საქ ველ-მოქ მე დო, რე ლი გი ური და სხვა 
ორ გა ნი ზა ცი ები);

დ) პი რა მი დუ ლი გა ყიდ ვე ბის (ქსე ლუ რი მარ კენ-
ტინ გი) პროგ რმებ ში მო ნა წი ლე ობ ის ათ ვის;
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ე) აზ არ ტულ სა თა მა შო ბიზ ნეს ში და ბან დე ბი-
სათ ვის;

ვ) კა ნონ მდებ ლო ბით აკ რა ძა ლუ ლი სა ივ ეს ტი-
ციო საქ მი ან ობ ის ათ ვის.

4. თავ დე ბო ბის მო ცუ ლო ბა და ვა დე ბი
ა) ცენ ტრის თავ დე ბო ბა არ უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ-

ეს სეს ხის თან ხის 75 პრო ცენ ტს და 40 ათ ას ლარს,
ბ) თავ დე ბო ბის ვა და გა ნი საზღვრე ბა არა უმ-

ეტ ეს 3 წლით.
გ) თავ დე ბო ბის ოდ ენ ობა, ხან გძლი ვო ბა და 

პი რო ბე ბი გა ნი საზღვრე ბა ხელ შეკ რუ ლე ბით, რო-
მე ლის პი რო ბე ბიც და მო კი დე ბუ ლია პრო ექ ტის 
პრი ორ იტ ეტ ულ ობ აზე და მის გან ხორ ცი ელ ებ ას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბის ხა რის ხზე, აგ რეთ ვე, 
მსეს ხებ ლის მი ერ და გა რან ტიო უზ რუნ ველ ყო ფის 
დო ნე ზე.

5. გა ნაცხა დი თავ დე ბო ბის მი ღე ბა ზე.
ცემ ტრს სა წარ მო ან ბან კი წა რუდ გენს გა-

ნაცხადს თავ დე ბად გა მოს ვლის შე სა ხებ. გა ნაცხადს 
თან ერ თვის ბან კის დას კვნა მსეს ხებ ლი სათ ვის 
გა სა ცე მი თან ხის პა რა მეტ რე ბი სა და სა გა რან ტიო 
უზ რუნ ველ ყო ფის შე სა ხებ.

6. კონ ტრაქ ტი თავ დე ბად გა მოს ვლის შე სა ხებ, 
რო მე ლიც მო იც ავს:

ა) მცი რე სა წარ მო თა გან ვი თა რე ბის ცენ ტრის 
გა ნაცხა დის ან ალ იზ ისა და შე ფა სე ბის შე დე გად 
იღ ებს გა დაწყვე-ტი ლე ბას. და დე ბი თი გა დაწყვე-
ტი ლე ბის შემ თხვე ვა ში ფორ მდე ბა კონ ტრაქ ტე ბი 
ცენ ტრს, ბან კსა და მსეს ხე ბელს შო რის, რომ ლი თაც 
გა ნი საზღვრე ბა მხა რე თა ვალ დე-ბუ ლე ბე ბი. 

ბ) კონ ტრაქ ტის მი ხედ ვით მცი რე სა წარ მო თა 
გან ვი თა რე-ბი სა და ხელ შეწყო ბის ცენ ტრი გა ნა-
ხორ ცი ელ ებს მო ნი ტო-რინ გს სა წარ მოს მი ერ ვალ-
დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის შე სა ხებ სა წარ მო ცენ ტრს 
ყო ველ კვალ ტა რუ ლად წა რუდ გენს სა ბუ ღალ ტრო 
ან გა რის გე ბას სეს ხის გა მო ყე ნე ბის მდგო მა რე ობ-
ის შე სა ხებ.

გ) მსეს ხე ბე ლი ცენ ტრს გა და უხ დის ერ თჯე რად 
გა და სა ხადს თავ დე ბო ბის თან ხის 2 პრო ცენ ტის 
ოდ ენ ობ ით.

დ) ყო ველ ცალ კე ულ პრო ექ ტზე ცენ ტრსა და 
ბან კს შო რის

ფორ მდე ბა კონ ტრაქ ტი თავ დე ბო ბის შე სა ხებ, 
რომ ლი თაც გა ნი საზღვრე ბა ცენ ტრის თავ დე ბო-
ბის მო ცუ ლო ბა, თავ დე-ბო ბის თან ხის მარ თვის, 
ბან კის მი ერ მსეს ხებ ლის მხრი დან ვალ დე ბუ ლე ბე-
ბის შეს რუ ლე ბის შე სა ხებ. ინ ფორ მა ცი ის ცენ ტრში 
წარ მოდ გე ნის, სა გა რან ტიო უზ რუნ ველ ყო ფის 
რე ალ იზ აცი ის, თავ დე ბო ბის ამ ოქ მე დე ბის და სხვა 
პრო ცე დუ რუ ლი სა კითხე ბი.

ე) სეს ხი სა და სა გა რან ტიო უზ რუნ ველ ყო ფის 
მარ თვის გა მო პა სუ ხის მგებ ლო ბა ეკ ის რე ბა ბან კს.

სა ბან კო სეს ხის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის სუბ
სი დი რე ბა

1.სა ბან კო სეს ხის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის 
სუბ სი დი რე ბის არ სი.

ა) სა ბან კო სეს ხის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის სუბ-
სი დი რე ბის მი ზა ნია ბან კის კრდი ტის საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თის ნა წი ლის კომ პენ სა ცი ით სა ბან კო სეს-
ხე ბი სა წარ მო ებ ის ათ ვის გა ხა დოს ხელ მი საწ ვდო მი.

ბ) სა ბან კო სეს ხის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის 
სუბ სი დი რე ბა გან ხორ ცი ელ დე ბა ქვეყ ნის ეკ ონ ომ-
იკ ური და სო ცი ალ ური გან ვი თა რე ბის პროგ რა მე-
ბით გან საზღვრულ პრი ორ ეტ იტ ულ დარ გებ სა და 
სფე რო ებ ში.

2.მოთხოვ ნე ბი სა ბან კო სეს ხის სა აპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თის სუბ სი დი რე ბის პრე დე ტენ ტი სა წარ-
მოს მი მართ.

ა) სუბ სი დი რე ბა გან ხორ ცი ელ დე ბა იმ სა წარ მო-
თა მი მართ, რომ ლე ბიც ან ხორ ცი ელ ებ ენ შემ დეგ 
პი რო ბებს.

ა.ა) რე გის ტრი რე ბუ ლია „მე წარ მე თა შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მოთხოვ ნა თა შე სა ბა მი სად;

ა.ბ) შე ეს აბ ამ ება მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო-
თათ ვის „მცი რე სა წარ მო თა მხარ და ჭე რის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით დად გე ნილ კრი ტე რი უმ ებს;

ა.გ.) ბიზ ნე სი გან ხორ ცი ელ დე ბა სა ქარ თვე ლოს 
ტე რი ტო რი აზე;

ა.დ.) სა წეს დე ბო კა პი ტა ლის მი ნი მუმ 75 პრო-
ცენ ტი ეკ უთ ვნის სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქეს ან სა-
ქარ თვე ლო ში რე გის ტრი რე ბულ იურ იდი ულ პირს.

ა.ე) არ გა აჩ ნი ათ და ვა ლი ან ება სა ფი ნან სო და 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ებ ის მი მართ, რაც დას ტურ-
დე ბა ამ ორ გა ნო ებ ის მი ერ.

3.სუბ სი დი რე ბის პი რო ბე ბი
მცი რე სა წარ მო თა გან ვი თა რე ბი სა და ხელ-

შეწყო ბის ცენ ტრსა და კო მერ ცი ულ ბან კს (ბან კებს) 
შო რის ფორ მდე ბა სუბ სი დი რე ბის პროგ რა მის გან-
ხორ ცი ელ ებ აში თა ნამ შრომ ლო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა.

4.სუბ სი დი რე ბის მო ცუ ლო ბა და ვა დე ბი
ა) სუბ სი დი რე ბის ოდ ენ ობა ცალ კე ული სა მე წარ-

მეო პრო ექ ტე ბი სათ ვის შე ად გენს სა ბან კო სეს ხის 
არა უმ ეტ ეს წლი ურ 12 პრო ცენ ტს. ყვე ლა შემ თხვე-
ვა ში სუბ სი დი რე ბის მთლი ანი წლი ური მო ცუ ლო ბა 
არ უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ ეს 10 ათ ას ლარს.

ბ) სუბ სი დი რე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ვა დაა მაქ-
სი მუმ 3 წე ლი.

5.გა ნაცხა დი სუბ სი დი რე ბის მი ღე ბა ზე
ა) გა ნაცხა დი სუბ სი დი რე ბის ფორ მით დახ-

მა რე ბის მი სა ღე ბად მე წარ მის მი ერ პი რა დად წა-
რედ გი ნე ბა მცი რე სა წარ მო თა გან ვი თა რე ბი სა და 
ხელ შეწყო ბის ცენ ტრს. წი ნას წა რი გან ხილ ვი სათ ვის 
მცი რე მე წარ მე წარ მო ად გენს ბან კის თან ხმო ბას 
კრე დი ტის მი ცე მის შე სა ხებ ძი რი თა დი პა რა მეტ-
რე ბის მი თი თე ბით.
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ბ) სა მე წარ მეო პრო ექ ტის წი ნას წა რი გან ხილ ვი-
სა და ექ სპერ ტი ზის დროს მოწ მდე ბა გა ან გა რი შე ბის 
სის წო რე და და სა ბუ თე ბუ ლო ბა, ფას დე ბა სუბ სი დი-
რე ბის სა გა და სა ხა დო ეფ ექ ტი ან ობა (ახ ლად შექ მნი-
ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის რა ოდ ენ ობა, სო ცი ალ ური 
და ნიშ ნუ ლე ბის პრო დუქ ტე ბის წარ მო ება, ექ სპორ-
ტი სა და იმ პორ ტშე-მცვლე ლო ბის ხა რის ხი და ა.შ.

5.კონ ტრაქ ტი სუბ სი დი რე ბის შე სა ხებ
ა) მცი რე სა წარ მო თა გან ვი თა რე ბი სა და ხელ-

შეწყო ბის ცენ ტრის მი ერ სუბ სი დი რე ბის გან ხორ ცი-
ლე ბის შე სა ხებ გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შემ დეგ 
სა წარ მოს თან ფორ მდე ბა კონ ტრაქ ტი, რომ ლი თაც 
გა ნი საზღვრე ბა სუბ სი დი რე ბის მი ზა ნი, ოდ ენ ობა, 
გა ცე მის პი რო ბე ბი, მოთხოვ ნე ბი და დარ ღვე ვის 
შემ თხვე ვა ში სა ჯა რი მო სან ქცი ები,

ბ) მსეს ხებ ლის მი ერ ძი რი თა დი თან ხი სა და პრო-
ცენ ტის გა დახ დის შე სა ხებ კო მერ ცი ული ბან კი დან 
დას ტუ რის მი ღე ბის შემ დეგ მცი რე სა წარ მო თა 

გან ვი თა რე ბი სა და ხელ შეწყო ბის ცენ ტრი სა წარ-
მოს ყო ველ კვალ ტა რუ რად და უბ რუ ნებს მის მი ერ 
გა დახ დი ლი პრო ცენ ტის იმ ნა წილს, რაც კონ ტრაქ-
ტით არ ის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

გ) მცი რე სა წარ მო თა გან ვი თა რე ბი სა და ხელ-
შეწყო ბის ცენ ტრი გა ნა ხორ ცი ელ ებს მო ნი ტო რინ გს 
სა წარ მოს მი ერ კონ ტრაქ ტის შეს რუ ლე ბა ზე. სა წარ-
მო ცენ ტრს ყო ველ კვარ ტა ლუ რად წა რუდ გენს ინ-
ფორ მა ცი ას სუბ სი დი რე ბუ ლი სეს ხის გა მო ყე ნე ბის 
მიზ ნობ რი ობ ის შე სა ხებ.

დ) სა წარ მოს მი ერ სუბ სი დი რე ბუ ლი სეს ხის ძი-
რი თა დი თან ხი სა და პრო ცენ ტის გა დახ დის ვალ-
დე ბუ ლე ბის არა უმ ეტ ეს 2 თვის გან მავ ლო ბა ში 
შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში ცენ ტრს უფ ლე ბა 
აქ ვს შეწყვი ტოს სუბ სი დი რე ბა.

ე) სუბ სი დი რე ბა მცი რე და სა შუ ალო მხრი დან 
არ მო ითხოვს და მა ტე ბით სა გა რან ტიო უზ რუნ-
ველ ყო ფას.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1. ქო ქიაური ლა მა რა. სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კა სტრა ტე გია.
თბ., თსუ. 2008 წ.
2. ღურ წკაია კარ ლო. ეკ ონ ომ იკ ური გლო ბა ლი ზა ცია და თა ნა მედ რო ვე ობა. 

ჟურ ნა ლი „სო ცი ალ ური ეკ ონ ომ იკა“ N1, 2010 წ.
3. Албегова И. М., Емцов Р. Г. Холопов А. В. Государственная экономическая 

политика: опит перехода к ринку. М. 2008.
4. შო ნია ნ. უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის არ სი და რო ლი ქვეყ ნის სა ბან კო სის-

ტე მის გან ვი თა რე ბა ში. ჟურ ნა ლი „სო ცი ალი ეკ ონ ომ იკა“ N2, 2010 წ.
5. Экономика муниципального сектора. M. 2008.
6. ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბი სა და სი ღა რი ბის დაძ ლე ვის პროგ რა მა. თბი-

ლი სი 2003 წ.
7. სა ქარ თვე ლოს მცი რე და სა შუ ალო მე წარ მე ობ ის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე-

გია 2016-2020 წლე ბის თვის.
8. http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/ka
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ქვეყნის ეკონომიკის გაუმჯობესების 
ზოგიერთი საკითხები

გივი ემუხვარი
ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი

ანო ტა ცია
ქვეყანაშიშემოსავლებისუთანასწოროგანაწილებისნაწილობრივაღ-

მოფხვრისმიზნით,სტატიაშიგაანალიზებულიასაშემოსავლოგადასახადის
პროგრესულისისტემისშემოღებისსაკითხი,რაცხელსშეუწყობსქვეყნის
ეკონომიკისშემდგომგანვითარებას.

ამასთან,სტატიაშიგანხილულიაშინაურიძაღლებისყოლისადაავტო-
ფარეხებისფლობისშემთხვევაშიგადასახადებისშემოღებისსაჭიროება,
რაცმნიშვნელოვნადშეუწყობსხელსქალაქისესთეტიკურისილამაზის
გაუმჯობესებას.

ძი რი თა დი ტექ ს ტი
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ბო ლო წლებ ში გარ კ ვე ულ წი-

ლად იზ რ დე ბა - ნე ლი ტემ პით, მაგ რამ მა ინც ვი თარ-
დე ბა ბიზ ნე სი. აღ ნიშ ნუ ლის მი უ ხე და ვად, ეროვ ნუ ლი 
ვა ლუ ტის გა უ ფა სუ რე ბი სა და მზარ დი ინ ფ ლა ცი ის 
გა მო, მო სახ ლე ო ბა სი კე თეს ვერ გრძნობს, სა მომ ხ-
მა რებ ლო სა ქო ნელ ზე ფა სე ბი იზ რ დე ბა, ეკო ნო მი კის 
ზრდა ვერ ფა რავს ინ ფ ლა ცი ას, სა ჭი როა ამ პრო-
ცე სის შე ჩე რე ბა, ეკო ნო მი კის გა სა ჯან სა ღებ ლად 
ქმე დი თი კომ პ ლექ სუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა, 
ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნა, მცი რე და სა შუ-
ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა, იმ პორ ტის შემ ცი რე ბა, 
მე ტი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვა, ად გი ლობ რი ვი ბიზ-
ნეს მე ნე ბის და ინ ტე რე სე ბა ქვე ყა ნა ში ინ ვეს ტი ცი ე-
ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად და ა. შ. 

ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ში მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი როლს ას რუ ლებს სა გა და სა ხა დო სის ტე მის 
სრულ ყო ფა. 

სხვა დას ხ ვა კვლე ვე ბი თა და ჩვე ნი მო საზ რე ბით, 
აუცი ლე ბე ლია და რე გუ ლირ დეს შე მო სავ ლე ბის გა-
ნა წი ლე ბა. ცხა დი ა, რომ ქვე ყა ნა ში შე მო სავ ლე ბის 
უთა ნას წო რო გა ნა წი ლე ბა და უყა ი რა თო ხარ ჯ ვა მო-
სახ ლე ო ბა ში სა მარ თ ლი ან უკ მა ყო ფი ლე ბას იწ ვევს, 
სტი მულს უკარ გავს მშრო მელ ადა მი ა ნებს, იწ ვევს 
ან ტა გო ნიზმს და მო სახ ლე ო ბის და ყო ფას სხვა დას ხ-
ვა ფე ნე ბად. ადა მი ა ნის ფსი ქი კა და გო ნე ბა არ არის 
იმ დო ნემ დე გან ვი თა რე ბუ ლი, რომ ნე ბა ყოფ ლო ბით 

უარი თქვან და უმ სა ხუ რე ბელ, უსა ფუძ ვ ლოდ მა ღალ 
შრო მის ანაზღა უ რე ბა ზე, ქვეყ ნის ბი უ ჯეტს და უბ-
რუ ნონ ზედ მე ტად მი ღე ბუ ლი თან ხე ბი. ამი ტომ ეს 
პრობ ლე მა უნ და მოგ ვარ დეს შრო მის გა ნაკ ვე თე-
ბის და რე გუ ლი რე ბით, ან სა გა და სა ხა დო სის ტე მის 
სრულ ყო ფით. კერ ძოდ მი ზან შე წო ნი ლად გვე სა ხე ბა 
პროგ რე სი რე ბა დი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის შე-
მო ღე ბა, ანუ პრაქ ტი კა ში დავ ნერ გოთ და ბეგ ვ რის 
შე და რე ბით უფ რო სა მარ თ ლი ა ნი სის ტე მა, რო მე-
ლიც ად რე მოქ მე დებ და, თუმ ცა რა ტომ ღაც უარი 
ვთქვით. 

სა ხელ მ წი ფო ვალ დე ბუ ლია ქვე ყა ნა ში და ა რე გუ-
ლი როს შე მო სავ ლე ბის გა ნა წი ლე ბა დამ სა ხუ რე ბის, 
ქვეყ ნის კე თილ დღე ო ბა ში შე ტა ნი ლი წვლი ლის მი-
ხედ ვით და არა პრო ტექ ცი ით, ძმა კა ცო ბით, ნაც ნო-
ბო ბი თა და ნე პო ტიზ მით, რაც სამ წუ ხა როდ ჩვენს 
ქვე ყა ნა ში დღემ დე ვერ აღ მო იფხ ვ რა. 

სა ხელ მ წი ფო ვალ დე ბუ ლია უზ რუნ ველ ყოს შე-
მო სავ ლე ბის სა მარ თ ლი ა ნი გა ნა წი ლე ბა. ამი ტომ 
სა ჭი როა პროგ რე სუ ლი სა გა და სა ხა დო სის ტე მის 
შე მო ღე ბა ანუ თი თო ე ულს ხელ ფა სი უნ და მი ე ცეს 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ში შე ტა ნი ლი 
წვლი ლის მი ხედ ვით. 

უდა ვო ა, რომ შე მო სავ ლე ბის უთა ნას წო რო გა ნა-
წი ლე ბა აფერ ხებს ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბას, აღ ვი ვებს 
ნი ჰი ლიზმს, სტი მულს უკარ გავს ახალ გაზ რ დებს, 
წარ მა ტე ბულ და გა მორ ჩე ულ მუ შა კებს. მო წი ნა ვე 
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ხელფასის 
ოდენობა

ხვ. წ. 
% ხელფასის ოდენობა ხვ. წ. 

% ხელფასის ოდენობა ხვ. წ. %

0-დან 500 34.7 2001-2500 4.0 4001-8000 3.1

501-1000 28.9 2501-3000 2.3 8001-12000 0.7

1001-1500 15.5 3001-3500 1.6 12001-16000 0.3

1501-2000 7.3 3501-4000 1.2 16001 და მეტი 0.4

მუ შა კე ბი იმე დოვ ნე ბენ, რომ ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა 
და ა ფა სებს მათ შრო მას, გა უზ რ დი ან ხელ ფა სებს, 
და ა წი ნა უ რე ბენ სამ სა ხურ ში. უსა მარ თ ლო ბის გან-
ც და და ქმე დე ბე ბი იწ ვევს მათ გა ღი ზი ა ნე ბას და 
თრგუ ნავს მო ტი ვა ცი ას. 

უთა ნას წო რო გა ნა წი ლე ბა აისა ხე ბა მათ ცხოვ-
რე ბის დო ნე ზე, ქმე დე ბა ზე, ფსი ქი კა ზე, მო მა ვალ ზე, 
ყო ველ დღი ურ ქმე დე ბა ზე და ა. შ. მეც ნი ე რე ბი აღი-
ა რე ბენ შე მო სავ ლე ბის უთა ნას წო რო გა ნა წი ლე ბის 
მან კი ერ თვი სე ბებს და მი უ თი თე ბენ მი სი აღ მოფხ-
ვ რის აუცი ლებ ლო ბა ზე. აღ ნიშ ნუ ლის მი უ ხე და ვად 
პრაქ ტი კუ ლი ნა ბი ჯე ბი არ გა დად გ მუ ლა. 

ნე ო ლი ბე რას ტუ ლი ეკო ნო მის ტე ბი და პო ლი-
ტი კო სე ბი უარ ყო ფენ პროგ რე სუ ლი სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხა დის და ნერ გ ვას. მა თი აზ რით ეს მე თო დი 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდი სათ ვის - სა ზი ა ნო ა. პი რი ქით, 
პროგ რე სუ ლი და ბეგ ვ რა არ აფერ ხებს ქვეყ ნის 
ეკო ნო მი კის ზრდას. სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო 
ფონ დიც მომ ხ რეა ამ სის ტე მის და ნერ გ ვის. 

და ბეგ ვ რის პროგ რე სულ სის ტე მას იყე ნე ბენ: 
ავ ს ტ რი ა, ჩე ხე თი, სა ბერ ძ ნე თი, იტა ლი ა, სლო ვე-
ნი ა, ეს პა ნე თი, სომ ხე თი, აზერ ბა ი ჯა ნი, რუ სე თი და 
ა. შ. ამ ქვეყ ნებ მა გა ზარ დეს ზე და გა ნაკ ვე თე ბი და 
მა ღალ შე მო სავ ლი ან პი რებს და უ წე სეს გაზ რ დი ლი 
გა ნაკ ვე თე ბი. სლო ვა კეთ მა და ალ ბა ნეთ მა 2014 
წელს გა ა უქ მეს ბრტყე ლი სა გა და სა ხა დო რე ჟი მი. 
სომ ხეთ ში სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი 
15-დან 30%-მდე მერ ყე ობს. 150 ათას დრამ ზე (310$) 
- სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი 23%-ს შე ად გენს. 150 
ათა სი დან 2 მი ლი ონ დრამ ზე (4140$), ხელ ფა სის 
შემ თხ ვე ვა ში - სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი 23%-ს 
შე ად გენს. 2 მი ლი ო ნი დრა მი დან - 36%-ს. სა შე მო სავ-
ლო გა და სა ხა დის გარ და და საქ მე ბუ ლი იხ დის 1000 
დრამს (2$-მდე) სამ ხედ რო მომ სა ხუ რე ბის ფონ დ ში, 
და 5%-ს სა პენ სიო ფონ დ ში. 

აზერ ბა ი ჯან ში და ბალ შე მო სა ვალ ზე და წე სე ბუ-
ლია სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი 14%, ხო ლო მა ღალ 
შე მო სა ვალ ზე - 25%. 

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის მო ნა ცე მე-
ბით (2017 წ.), სა ქარ თ ვე ლო და ბა ლი გა და სა ხა დე ბის 

მი ხედ ვით მსოფ ლი ო ში მერ ვე ად გილს იკა ვებ და, 
მაგ რამ უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ და ბა ლი გა და სა ხა-
დე ბი აპ რი ო რი არ ნიშ ნავს ქვეყ ნის კე თილ დღე ო ბას. 

ცხა დი ა, და ბა ლი გა და სა ხა დე ბი ხელს უწყობს 
ქვე ყა ნა ში ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას, მაგ რამ ქვეყ-
ნის ეკო ნო მი კის სწრაფ გან ვი თა რე ბას შე სა ბა მი სი 
დო ნით ვერ უზ რუნ ველ ყოფს. 

სა ქარ თ ვე ლო ში 2006 წელს შე მო ი ღეს ბრტყე ლი 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი, ხო ლო სო ცი ა ლუ რი გა-
და სა ხა დე ბი - გა ა უქ მეს. 2006 წლი დან 2011 წლამ დე 
უთა ნას წო რო ბის ე. წ. ჯი ნის კო ე ფი ცი ენ ტი იზ რ-
დე ბო და. 2003-2009 წლებ ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდით 
მი ღე ბუ ლი სარ გებ ლის დი დი ნა წი ლი ქვეყ ნის შეძ-
ლე ბულ ფე ნას ხვდა წი ლად. 

ჩვენს ქვე ყა ნა ში ჯი ნის კო ე ფი ცი ენ ტი 2016 წელს 
039-ს შე ად გენ და, ხო ლო 2017 წელს - 04-ს, რაც იმა-
ზე მიგ ვი თი თებს, რომ შე მო სავ ლე ბის უთა ნას წო რო 
გა ნა წი ლე ბის დო ნე მა ღა ლი ა, რომ ლის მი ხედ ვით 
სა ქარ თ ვე ლო პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნებს შო რის ერ თ- 
-ერ თი ლი დე რი ა. რომ არა პენ სი ე ბი და სო ცი ა ლუ-
რი ტრან ს ფე რე ბი, უთა ნას წო რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
უფ რო სა ვა ლა ლო იქ ნე ბო და. ასე მა გა ლი თად, 2016 
წელს ჯი ნის კო ე ფი ცი ენ ტი პენ სი ე ბი სა და სო ცი-
ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა რე შე იქ ნე ბო და 03996-ის 
ნაც ვ ლად - 05121. 

სა ზო გა დო ე ბის კვლე ვის ცენ ტ რის მა სა ლე ბის 
მი ხედ ვით, ქვე ყა ნა ში სა ხელ ფა სო უთა ნას წო რო ბა 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მა ღა ლი ა. 500 ლა რამ დე თვი უ რი 
შე მო სავ ლის ადა მი ა ნე ბის ხვედ რი თი წი ლი სა ერ თო 
შე მო სა ვალ ში 6,7%-ს შე ად გენს, მა შინ რო ცა მა თი 
რა ო დე ნო ბა 34,7 პრო ცენ ტი ა. 16 ათა სი ლა რის ზე-
მოთ თვი უ რი შე მო სავ ლის მქო ნე ჯგუ ფის შე მო სა-
ვა ლი სა ერ თო მო ცუ ლო ბის 20,4%-ს შე ად გენს. მა თი 
რა ო დე ნო ბა კი სა ერ თო რიცხოვ ნე ბა ში მხო ლოდ 0,4 
პრო ცენ ტი ა. 

იგი ვე კვლე ვე ბით შე მო სავ ლე ბის მიმ ღებ თა 
90,4%-ს, ყო ველ თ ვი უ რი შე მო სა ვა ლი 2500 ლარ ზე 
ნაკ ლე ბი აქვთ (იხ. ცხრილი 1). 

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ბრუ კინ გის ინ ს ტი ტუ ტის 
მო ნა ცე მე ბით სა ქარ თ ვე ლო მსოფ ლიო მას შ ტა ბით, 

შე ნიშ ვ ნა: ცხრი ლი აღე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს სა ზო გა დო ებ რი ვი კვლე ვის ცენ ტ რის მა სა ლე ბი დან (2018 წ., თბი ლი სი). 

ცხრილი№1
შრო მის ანაზღა უ რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2016 წელს (გრადაცია შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით, ლა რებ ში)
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შე მო სავ ლე ბის გა ნა წი ლე ბის მი ხედ ვით მერ ვე ად-
გილ ზე იყო. რო გორც ცნო ბი ლი ა, სა ქარ თ ვე ლოს 
სა გა და სა ხა დო სის ტე მა ჯდე ბა ნე ო ლი ბე რა ლურ 
დის კურ ს ში. კერ ძოდ, მდიდ რე ბის უფ რო გამ დიდ რე-
ბა, ხო ლო და ბა ლი ფე ნის მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის 
დო ნის უფ რო გა უ ა რე სე ბა. სა ქარ თ ვე ლო ში, ცხა დია 
შე მო სავ ლე ბის და ბეგ ვ რა ე. წ. ბრტყე ლი სა გა და სა-
ხა დო სის ტე მით ხორ ცი ელ დე ბა. 

მოქ მე დი კონ ს ტი ტუ ცი ით სა გა და სა ხა დო გა-
ნაკ ვე თე ბის გაზ რ და მხო ლოდ რე ფე რენ დუ მის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბით არის შე საძ ლე ბე ლი. ეს მუხ ლი 
კონ ს ტი ტუ ცი ა ში შე ვი და 12 წლის ვა დით. თუმ ცა, 
ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის აქ ტით, და უშ ვე ბე-
ლია რე ფე რენ დუ მის სა გა ნი იყოს გა და სა ხა დის 
პროგ რე სუ ლო ბის სა კითხი. ამას თან, მთავ რო ბას 
უფ ლე ბა აქვს (მუხლი 6) მო ითხო ვოს გა და სა ხა დე-
ბის დრო ე ბით გაზ რ და, არა უმე ტეს 3 წლის ვა დით, 
რე ფე რენ დუ მის გა რე შე (საქართველოს ეკო ნო მი-
კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი). 

რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბა შეზღუ დუ ლია ფის-
კა ლუ რი წე სით ბი უ ჯე ტის ხარ ჯ ვა შიც, რო მე ლიც 
გან საზღ ვ რუ ლია იმა ვე ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ-
ლე ბის აქ ტით. 

სა ქარ თ ვე ლოს ფის კა ლუ რი რე გუ ლი რე ბის ჩარ-
ჩოს შე სა ხებ სსფ-ს ან გა რიშ ში მი თი თე ბუ ლი ა, რომ 
„საქართველოში ჯი ნის კო ე ფი ცი ენ ტის (039%) 
ცვლი ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია პროგ რე სი უ ლი გა და-
სა ხა დე ბის შე მო ღე ბით. მა გა ლი თად, ფი ზი კუ რი 
პი რე ბის სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის უფ რო მა ღა ლი 
ზღვრუ ლი გა ნაკ ვე თის დად გე ნით“. 

სა შე მო სავ ლო გა და სა ხად ში პროგ რე სი უ ლი 
გა ნაკ ვე თე ბის შე მო ღე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე ამ ცი-
რებს შე მო სავ ლე ბის უთა ნას წო რო გა ნა წი ლე ბას, 
ცხა დია თუ შრო მის ანაზღა უ რე ბის გა ნაკ ვე თებს არ 
და ვა რე გუ ლი რებთ, რაც ჩვენს პი რო ბებ ში ერ თობ 
რთუ ლი პრო ცე სი ა. აქ ერ თი და უძ ლე ვე ლი წი ნა აღ-
მ დე გო ბა ა, გა და უ ლა ხა ვი ბა რი ე რი არ სე ბობს, ეს 
არის კერ ძო სტრუქ ტუ რე ბი, რომ ლე ბიც ცხა დია 
და მო უ კი დებ ლად წყვე ტენ თა ნამ შ რომ ლე ბი სა და 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი მუ შა კე ბის (მენეჯერების) შრო მის 
ანაზღა უ რე ბის ოდე ნო ბას. 

სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის პროგ რე სი უ ლი 
გა ან გა რი შე ბის სა მი ვა რი ან ტი აქვს გან ხი ლუ ლი 
სა ზო გა დო ებ რი ვი კვლე ვის ცენტრს, რო მე ლიც 
უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს მე სა მე ვა რი ანტს, რომ ლის 
არ სი შემ დეგ ში მდგო მა რე ობს. 0-დან 500 ლა რამ დე 
ხელ ფა სის პი რო ბებ ში, სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა-
დი გა ნი საზღ ვ როს 15% ოდე ნო ბით, შე სა ბა მი სად 
501-დან 2500 ლა რამ დე - 20%-ით, 2501-დან 12000 
ლა რამ დე - 30%-ით, ხო ლო 12001 ლარს ზე ვით - 
35%-ით. 

აღ ნიშ ნუ ლი სის ტე მის და ნერ გ ვით სა ხელ მ წი-
ფო ბი უ ჯე ტი და მა ტე ბით მი ი ღებს 389 მი ლი ონ 

ლარს. აღ ნიშ ნუ ლი სქე მის მი ხედ ვით, და საქ მე ბის 
და ახ ლო ე ბით 34,7%-ს სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის 
გა ნაკ ვე თი უმ ცირ დე ბათ 5%-ით. გა და სა ხა დის გა-
ნაკ ვე თი უც ვ ლე ლი რჩე ბა და საქ მე ბულ თა 55,7%-ს, 
გა და სა ხა დი ეზ რ დე ბათ და საქ მე ბულ თა 9,6%-ს. მ. შ. 
8,9%-ს გა ნაკ ვე თი გა ეზ რ დე ბათ 10%-ით, ხო ლო და-
საქ მე ბულ თა 0,7%-ს 15%-ით. ამ ვა რი ან ტის მი ხედ-
ვით 286 ათას ადა მი ანს სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი 
უმ ცირ დე ბათ 5%-ით, სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თი 
უც ვ ლე ლი რჩე ბა 460 ათას და საქ მე ბულს, ხო ლო 
ზრდა შე ე ხე ბა 15%-ს ანუ 5,8 ათას ადა მი ანს. 

ჩვე ნი მო საზ რე ბით ეს არის სა უ კე თე სო ვა რი-
ან ტი ქვე ყა ნა ში უთა ნას წო რო შე მო სავ ლე ბის და-
სა რე გუ ლი რებ ლად.

აქ ვე გვინ და შე ვე ხოთ ქვე ყა ნა ში და მა ტე ბი თი 
გა და სა ხა დე ბის შე მო ღე ბის სა კითხს. 

ბო ლო წლებ ში დე და ქა ლა ქი სა და რე გი ო ნის მო-
სახ ლე ო ბა ში მომ რავ ლ და ძაღ ლე ბი. ბევ რი მათ გა ნი 
უმეთ ვალ ყუ როდ და ე ხე ტე ბა ქუ ჩებ სა და სკვე რებ ში. 
ძაღ ლის მე პატ რო ნე ე ბი ქა ლაქ ში მა თი გა სე ირ ნე-
ბის დროს არ იცა ვენ სა ნი ტა რულ მოთხოვ ნებს, არ 
ასუფ თა ვე ბენ ძაღ ლე ბის მი ერ დას ვ რილ სკვე რებს 
და ქუ ჩებს. ძაღ ლე ბის მოვ ლა- პატ რო ნო ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბის, და მა ტე ბით სა ნი ტა რუ ლი მე ე ზო ვე ე ბის 
საშ ტა ტო ერ თე უ ლე ბის შე მო ღე ბის, ქვე ყა ნა ში წეს-
რი გი სა და სი სუფ თა ვის უკეთ დაც ვის, მო ქა ლა ქე თა 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გაზ რ დი სა და ამაღ ლე ბის მიზ-
ნით მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია შე მო ღე ბულ იქ ნას 
ყო ველ თ ვი უ რი გა და სა ხა დი ძაღ ლის (ძაღლების) 
ყო ლი სათ ვის 30-100 ლა რის ოდე ნო ბით, ჯი ში სა 
და სა ხე ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ბა ჟის გა და უხ-
დე ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, მე პატ რო ნეს აეკ რ ძა ლოს 
ძაღ ლის გა სე ირ ნე ბა სა ზო გა დო ე ბის თავ შეყ რის 
და დას ვე ნე ბის ად გი ლებ ში. ამას თან, და ე კის როს 
ყო ველ თ ვი უ რი ჯა რი მა. 

აღ ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძი ე ბის შე დე გად, სა ხელ მ-
წი ფო ბი უ ჯეტ ში და მა ტე ბით შე ვა 40-50 მი ლი ო ნი 
ლა რი, რაც ასე ვე მოხ მარ დე ბა პარ კ - ხე ივ ნე ბი სა და 
ქუ ჩე ბის ეს თე ტი კუ რი სი ლა მა ზის შე ნარ ჩუ ნე ბას. 

გარ და აღ ნიშ ნუ ლი ა, ქ. თბი ლის სა და სხვა ქა-
ლა ქებს დღემ დე შე მორ ჩა უსა ხუ რი, კუს ტა რუ ლად 
დამ ზა დე ბუ ლი ავ ტო ფა რე ხე ბი, რო მელ თა უმე ტე-
სო ბამ და კარ გა ძი რი თა დი და ნიშ ნუ ლე ბა და დღეს 
გა მო ყე ნე ბუ ლია უვარ გი სი, ამორ ტი ზი რე ბუ ლი, მო-
რა ლუ რად და ფი ზი კუ რად მწყობ რი დან გა მო სუ ლი 
სა მურ ნეო და სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნივ თე ბის შე სა ნა-
ხად. ამას თან ავ ტო ფა რე ხე ბის გა მო ფერ ხ დე ბა და 
შე უძ ლე ბე ლია ქა ლა ქე ბის გა ლა მა ზე ბა, საკ რე ა ციო 
ზო ნე ბის მოწყო ბა, დის კომ ფორ ტი ექ მ ნე ბათ ტუ-
რის ტებს, სას წ რა ფო და სა ა ვა რიო სამ სა ხუ რებს. 

ავ ტო ფა რე ხე ბის დი დი ნა წი ლი არას წო რი მე თო-
დე ბით არის „დაკანონებული“. 

აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მე ბის ნა წი ლობ რივ მოგ ვა-
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რე ბის მიზ ნით მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია შე მო-
ღე ბულ იქ ნეს ყო ველ თ ვი უ რი გა და სა ხა დი თი თო ზე 
30-100 ლა რის ოდე ნო ბით, მა თი გან ლა გე ბის ად გი-
ლის, მშე ნებ ლო ბის ხა რის ხი სა და კე თილ მოწყო ბის 
დო ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ჩვე ნი გათ ვ ლე ბით ქ. 
თბი ლის ში ირიცხე ბა 45-50 ათა სამ დე ავ ტო ფა რე ხი. 
ამ ღო ნის ძი ე ბი დან ბი უ ჯე ტი მი ი ღებს 40-45 მი ლი ონ 
ლარს. არ არის გა მო რიცხუ ლი ამ ღო ნის ძი ე ბამ ბევრ 
მე პატ რო ნეს ნე ბა ყოფ ლო ბით, სა კუ თა რი ინი ცი ა-
ტი ვით ავ ტო ფა რე ხე ბის აღე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
მი ა ღე ბი ნოს. 

დას კ ვ ნა
- სა ქარ თ ვე ლო ში სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის 

პროგ რე სუ ლი სის ტე მის შე მო ღე ბა ხელს შე უწყობს 
ნა წი ლობ რივ შე მო სავ ლე ბის უთა ნას წო რო გა ნა-
წი ლე ბის შემ ცი რე ბას, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი-
თა რე ბას და მო სახ ლე ო ბის ფარ თო მა სე ბი სათ ვის 
ცხოვ რე ბის დო ნის მნიშ ვ ნე ლო ვან ამაღ ლე ბას. 

- მო სახ ლე ო ბის ფარ თო ფე ნი სათ ვის შრო მის 
ანაზღა უ რე ბის მო წეს რი გე ბას, ინ ვეს ტი ცი ე ბის გაზ-
რ დას, მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას. 

- ხელს შე უწყობს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის ზრდას, 
პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის გა დი დე ბას, ახა ლი სა მუ-
შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნას. 

- ძაღ ლე ბის ყო ლი სათ ვის ყო ველ თ ვი უ რი გა და-
სა ხა დე ბის შე მო ღე ბა უზ რუნ ველ ყოფს მო ქა ლა ქე თა 
პი რა დი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ამაღ ლე ბას ქა ლა ქე ბის 
და და ბე ბის სი სუფ თა ვის გა უმ ჯო ბე სე ბის საქ მე ში. 

- ავ ტო ფა რე ხე ბი სათ ვის გა და სა ხა დე ბის შე მო-
ღე ბა, მო სახ ლე ო ბას გა ნაწყობს ნე ბა ყოფ ლო ბით 
უარი თქვან მათ შემ დ გომ შე ნარ ჩუ ნე ბა სა და არა-
ე ფექ ტი ან გა მო ყე ნე ბა ზე. 

ბი უ ჯეტ ში და მა ტე ბით შე მო სუ ლი სახ ს რე ბი 
მოხ მარ დე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან მ ტ კი ცე ბას, 
მო სახ ლე ო ბის საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბა სა და გა ჯან სა ღე ბას, ბიზ ნე სის შემ დ გომ 
გან ვი თა რე ბას, გა ნათ ლე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას. 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:
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2. სა ქარ თ ვე ლოს სა ზო გა დო ებ რი ვი კვლე ვის ცენ ტ რის მა სა ლე ბი, ქ. თბი-

ლი სი, 2018 წე ლი. 
3. სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სი, თბ. 2010 წ. 
4. თსუ - „შრომის ეკო ნო მი კა“, თბი ლი სი, 2016 წე ლი; 
5. ლ. ბე რი ძე, გ. ჭი პაშ ვი ლი და სხვე ბი, მაკ რო ე კო ნო მი კა, ქ. თბი ლი სი, 2010 წ. 

SOME ISSUES ABOUT IMPROVING 
THE COUNTRY’S ECONOMY

Givi Emukhvari
Economical Doctor, Professor 

RESUME
In order to partially eliminate the unequal distribution of incomes in the country, 

the article analyzes the issue of introducing a progressive system of income tax that 
will contribute to the further development of the country’s economy.

The article discusses the need for taxation in the case of pets and garages that 
will significantly improve the aesthetic beauty of the city.
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სტრა ტე გი ული მარ კე ტინ გის ორი მიდ გო მის 
კონ ცეპ ტუ ალ ური ან ალ იზი

ვა სილ ხი ზა ნიშ ვი ლი
სო ცი ალ ურ მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი 
ეკ ონ ომ იკ აში, 
იაკ ობ გო გე ბაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თე ლა ვის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
მოწ ვე ული პრო ფე სო რი 
ელ.ფოს ტა: basil.khizanishvili@yahoo.com

რე ზი უმე 
საწარმოსწარმატებადამოკიდებულიაძირითადკომპეტენციებზედაფუძნებულ

რესურსებზეორიენტირებულმიდგომასადაბაზარზეორიენტირებულმიდგომას
შორისმართებულბალანსზე.

Inside-out-Perspectiveწარმოადგენსსტრატეგიულიმარკეტინგისრესურსებზე
ორიენტირებულმიდგომასსაწარმოსთვის.ბაზარზეორიენტირებულიმიდგომას
წარმოადგენსგარემოზემძლავრადორიენტირებულისტრატეგია.

ძირითადივარაუდებიდამიზნებიორივემიდგომისარისსაერთო.განსხვავება
მდგომარეობსმასში,რომბაზარზეორიენტირებულიმიდგომაძალზედმძლავრად
კონცენტრირდებაიმდარგზე,რომელშიცმოცემულისაწარმომოქმედებს,მაშინ
როდესაცრესურსებზეორიენტირებულიმიდგომათავისიინტერესისცენტრში
აყენებსცალკეულსაწარმოს.

ბაზარზეორიენტირებულდარესურსებზეორიენტირებულიმიდგომებიშეიძ-
ლებაასევეკომპმლემენტარიებადიქნესმიჩნეული. 

გა რე სამ ყა როს წი ნა შე მდგა რი ამ ოც ან ებ ის 
პროგ რე სი რე ბა დი დი ნა მი კის ზრუნ ვის სა განს მარ-
კე ტინ გის მზარ დი სტრა ტე გი ული ორი ენ ტა ცია წარ-
მო ად გენს. სტრა ტე გი ული მარ კე ტინ გის უპ ირ ვე ლეს 
სა ჭი რო ებ ას კი - თა ნიმ დევ რუ ლო ბა და გეგ მა რე ბის 
პრო ცეს ში.

უკ ან ას კნე ლი 50 წლის გან მავ ლო ბა ში მარ კე-
ტინ გმა რო გორც დის ციპ ლი ნამ, გან ვი თა რე ბის 
გან სხვა ვე ბუ ლი ფა ზე ბი გან ვლო. დრო ის ამ მო ნაკ-
ვეთ ში კვლავ და კვლავ ჩნდე ბა კითხვა მარ კე ტინ-
გის მეც ნი ერ ებ ის სა ხელ მძღვა ნე ლო პა რა დიგ მის 
შე სა ხებ.[1] მოხ და სხვა დას ხვა სა ხელ მძღვა ნე ლო 
პრინ ცი პის პოს ტუ ლი რე ბა,[2] რომ ლე ბიც ნა თელს 
ხდის იმ გა რე მო ებ ას, რომ ფო კუს ში მომ ხმა რებ-
ლებ თან ურ თი ერ თო ბის ან ალ იზი და ფორ მი რე ბა 
იმ ყო ფე ბა.[1, გვ,17]

1970-იანი წლე ბი გა მო ირ ჩე ოდა გა სა ღე ბის 
ბაზ რის რე ლა ტი ურ ად ცალ მხრი ვი მი მარ თუ ლე ბის 
დო მი ნა ცი ით. 1980-იან წლებ ში ეს მსოფ ლხედ ვა 
ჩა ნაც ვლე ბულ იქ ნა კონ კუ რენ ცი ასა და გა რე მოს 
დაც ვა ზე ინ ტენ სი ური ორი ენ ტა ცი ით. მი სი ძი რი თა-

დი პოს ტუ ლა ტია სა ბაზ რო სტრუქ ტუ რის  სა ბაზ რო 
ქცე ვე ბის  სა ბაზ რო შე დე გის ჰი პო ტე ზა, რო მელ შიც 
სა წარ მოს წარ მა ტე ბა გა რე მო ცე მულ ფაქ ტო რებ-
თან, მაგ., დარ გობ რივ(სექ ტო რა ლურ) მა ხა სი ათ ებ-
ლებ თან მი სი სტრა ტე გი ული ად აპ ტა ცი ით აიხ სნე ბა. 

1990-იან წლებ ში გა რე ფაქ ტო რებ ზე სტრა ტე გი
ული მე ნეჯ მენ ტის ცალ მხრი ვი ორი ენ ტა ცია სულ 
უფ რო და უფ რო მძლავრ კრი ტი კას აწყდე ბო და. 
პრო ფე სო რე ბის ფი ლიპ სელ ნიკ სა[3] და რო ჯერ პენ-
რო ზე[4] დაყ რდნო ბით კვლავ მოხ და რე სურ სებ ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი მიდ გო მის იდე ის ხე ლახ ლა აღ ორ-
ძი ნე ბა. ში და რე სურ სებ ზე ორი ენ ტი რე ბა უზ რუნ-
ველ ყოფს წვდო მას სა წარ მოს უნ არ ებ ში. ბა ზარ ზე 
წარ მა ტე ბა პირ ველ რიგ ში უზ რუნ ველ ყო ფი ლია 
მა შინ, რო დე საც მიმ წო დე ბე ლი მომ ხმა რებ ლი სა 
და კონ კუ რენ ცი ის ას პექ ტებს შო რის ას ევე ფლობს 
წარ მო ებ ის ათ ვის აუც ილ ებ ელი რე სურ სე ბის უპ-
ირ ატ ესი მი წო დე ბის (შე თა ვა ზე ბის/წი ნა და დე ბის) 
შე საძ ლებ ლო ბას. სა წარ მოს წარ მა ტე ბა და მო კი დე-
ბუ ლია ძი რი თად კომ პე ტენ ცი ებ ზე და ფუძ ნე ბულ 
რე სურ სებ ზე ორი ენ ტი რე ბულ მიდ გო მა სა(Inside-
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out-Perspective/Technology Push) და ბა ზარ ზე 
ორი ენ ტი რე ბულ მიდ გო მას (Outside-in-Perspektive/
Market Pull) შო რის მარ თე ბულ ბა ლან სზე.[5]

რე სურ სებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მა. Inside-
out-Perspective წარ მო ად გენს სტრა ტე გი ული მარ-
კე ტინ გის რე სურ სებ ზე ორი ენ ტი რე ბულ მიდ გო მას 
სა წარ მოს თვის. უნ იკ ალ ური რე სურ სე ბი გვევ ლი-
ნე ბა გა დამ წყვეთ ფაქ ტო რად სა წარ მოს ჰე ტე რო-
გე ნუ ლო ბის თვის და აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, - ას ევე 
მი სი სხვა დას ხვა დი დი წარ მა ტე ბის თვის. ფარ თო და 
ხა რის ხობ რი ვად მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის რე სურ სე-
ბის არ სე ბო ბა გან საზღვრავს სა წარ მოს უნ იკ ალ ურ 
შე საძ ლებ ლო ბებ სა და კომ პე ტენ ცი ებს, და შე სა ბა-
მი სად მის წარ მა ტე ბას. სტრა ტე გი ულ მარ კე ტინ გს 
მარ თებს კრი ტი კუ ლი რე სურ სე ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე-
ბა, კონ სტრუ ირ ება, ზრუნ ვა და მომ ხმა რებ ლებ თან 
ურ თი ერ თო ბის ფარ გლებ ში მა თი პრაქ ტი ცი რე ბა.
[1, გვ.17]

სა წარ მოს სტრა ტე გი ული უპ ირ ატ ეს ობა აიხ სნე-
ბა იმ ით, რომ მას შე უძ ლია სტრა ტე გი ულ ად ფა სე-
ული რე სურ სე ბის ფლო ბა და/ან ამ რე სურ სე ბის 
კონ კუ რენ ტებ თან შე და რე ბით უკ ეთ გან კარ გვა. 
მარ კე ტინ გში ჯერ კი დევ შუმ პე ტერ მა[6] მო ახ დი ნა 
რე სურ სებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მის იდ ენ-
ტი ფი ცი რე ბა, რო მელ შიც მან მი ან იშა სა წარ მოს 
ინ ოვ აცი ურ შე საძ ლებ ლო ბებ ზე, რო გორც სპე ცი-
ალ ურ რე სურ სებ ზე, წარ მა ტე ბის პო ტენ ცი ალ ის 
შე საქ მნე ლად. და სავ ლეთ ში, ბო ლო ათ წლე ულ ებ-
ის გან მავ ლო ბა ში აქ ტუ ალ ური კვლე ვა წარ მო ებს 
სტრა ტე გი ული რე სურ სე ბის სის ტე მა ტი ზა ცი ის 
მი მარ თუ ლე ბით. ასე მა გა ლი თად, პროფ. გრან ტი[7] 
გა ნას ხვა ვებს ხელ შე სა ხებ, არ ახ ელ შე სა ხებ და ჰუ-
მა ნურ რე სურ სებს. პრო ფე სო რე ბი ბეა და ჰა ასი[8] 
ახ დე ნენ სა წარ მოო და მარ თვის პო ტენ ცი ალ ის 
კლა სი ფი ცი რე ბას.[1, გვ., 17]

რე სურ სებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მიდ გო მის ფარ-
გლებ ში, ძი რი თა დი კომ პე ტენ ცი ებ ის კონ ცეპ ტი 
პროფ. ჰა მე ლის და პროფ. პრა ლა დის[9] მი ერ გა-
მოვ ლე ნი ლია რო გორც გავ ლე ნის მქო ნე მო ნა ხა ზი. 
აღ ნიშ ნუ ლი კონ ცეპ ცი ის თა ნახ მად, კომ პა ნი ებ მა 
უნ და შექ მნან ძი რი თა დი კომ პე ტენ ცი ები, რომ-
ლებ შიც ის ინი შეძ ლე ბენ სა კუ თა რი სტრა ტე გი ული 
რე სურ სე ბის შე კავ ში რე ბას. ამ ას ათ ან, ძი რი თა დი 
კომ პე ტენ ცი ები აღ ნიშ ნავს უნ არ ებ სა და აქ ტი-
ვო ბებს, რო მელ თა რე ალ იზ ება სა წარ მოს თა ვის 
კონ კუ რენ ტებ თან შე და რე ბით უკ ეთ შე უძ ლია. 
პროფ. ჰა მე ლის და პროფ. პრა ლა დის ძი რი თად 
კომ პე ტენ ცი ებს გან საზღვრა ვენ რო გორც ,,(...) 
უნ არ ებს, რომ ლე ბიც სა წარ მოს მომ ხმა რე ბელ თა 
არ სე ბი თი სარ გებ ლის უზ რუნ ველ ყო ფის შე საძ-
ლებ ლო ბას აძ ლევს“.

ეს ძი რი თა დი კომ პე ტენ ცი ები ემ სა ხუ რე ბა მომ-
ხმა რებ ლებ ში მი წო დე ბის გან ვი თა რე ბას(მათ თვის 

წი ნა და დე ბე ბის შე მუ შა ვე ბას), რაც ხელს უწყობს 
კონ კუ რენ ტე ბის აშ კა რა დი ფე რე ცი რე ბას.[1, გვ., 
17] ძი რი თა დი კომ პე ტენ ცი ის რა ობ ის და სად გე ნად 
პროფ. ჰა მე ლი და პროფ. პრა ლა დი გვთა ვა ზობს სამ 
ტესტ-კრი ტე რი უმს:

ძი რი თა დი კომ პე ტენ ცი ები აიოლ ებს წვდო მას 
მრა ვალ რიცხო ვან ბაზ რებ ზე;

ძი რი თად კომ პე ტენ ცი ებს გა დამ წყვე ტი წვლი ლი 
შე აქ ვთ მომ ხმა რებ ლებ ში, მი წო დე ბის მი ღე ბუ ლი 
უპ ირ ატ ეს ობ ის საქ მე ში;

ძი რი თა დი კომ პე ტენ ცი ები არ ის რთუ ლად 
იმ იტ ირ ებ ადი, ე.ი. კონ კუ რენ ტებს მარ ტი ვად არ 
შე უძ ლი ათ სა წარ მოს სა კუ თა რი ძი რი თა დი კომ პე-
ტენ ცი ებ ის ათ ვი სე ბა, არ ამ ედ ეს კომ პე ტენ ცი ები 
მათ მი ერ თან და თა ნო ბით უნ და იქ ნეს კონ სტრუ-
ირ ებ ული.

სა წარ მოს რე სურ სე ბი უნ და იყ ოს უძ რა ვი, არა 
სუბ სტი ტუ ირ ებ ული და ძნე ლად, უმ ჯო ბე სია სრუ-
ლი ად არა იმ იტ ერ ებ ადი. შე დე გად ამ რე სურ სე ბით 
შე იძ ლე ბა ის ხან გრძლი ვი კონ კუ რენ ცი ული უპ ირ-
ატ ეს ობა იქ ნას გე ნე რი რე ბუ ლი, რო მე ლიც მა თი 
სტრა ტე გი ული ფა სე ულ ობ ითა და ერ თგვა როვ ნე-
ბით, შე სა ბა მი სად შეზღუ დუ ლო ბით არ ის დე ტერ-
მნი რე ბუ ლი. რე სურ სე ბის არა იმ იტ ირ ებ ულ ობა ხში-
რად ეფ უძ ნე ბა სა წარ მოს ერ თგვა რო ვან ის ტო რი ას 
და/ან რე სურ სე ბის სო ცი ალ ურ კომ პლექ სუ რო ბას, 
შე სა ბა მი სად გან სხვა ვე ბუ ლი რე სურ სე ბის ურ თი-
ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბას.

რე სურ სებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მა იმ-
სა ხუ რებს კრი ტი კას თა ვი სი რე ლა ტი ურ ად ად რე-
ული გან ვი თა რე ბის ფა ზე ბის კონ კრე ტი ზა ცი ებ ის 
არ არ სე ბო ბის, მაგ., ზუს ტი ცნე ბი თი დე ფი ნი ცი ის 
(ზუს ტად რა არ ის ,,რე სურ სი“?, ზუს ტად რა არ ის 
,,ძი რი თა დი კომ პე ტენ ცი ები“? ) გა მო. რე სურ სებ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მა და მა ტე ბით გვიჩ ვე ნებს 
სი სუს ტე ებს, ძი რი თა დი კომ პე ტენ ცი ებ ის გა ზომ-
ვა ში. სა ბო ლოო ან გა რი შით, ეს მხო ლოდ აპ ოს ტე-
რი ორი არ ის შე საძ ლე ბე ლი. კი დევ ერ თი შემ დგო მი 
საფ რთხე ჩნდე ბა ძი რი თა დი კომ პე ტენ ცი ებ ის 
იდ ენ ტი ფი ცი რე ბი სას, რომ ლე ბიც არ შე ეს აბ ამ ება 
სა ბაზ რო მოთხოვ ნებს. ამ ას თან, სა წარ მოს საფ-
რთხე გა მომ დი ნა რე ობს მცდა რი სტრა ტე გი ული 
რე ორი ენ ტა ცი ისა და არ ას წო რი სა ინ ვეს ტი ციო 
პო ლი ტი კის წარ მო ებ იდ ან. 

ახ ალი მიდ გო მე ბი ით ვა ლის წი ნებს ამ პრობ ლე-
მებს და მათ გა და საჭ რე ლად ფო კუ სი რებს სა წარ-
მოს უნ არ ებ ის შეს წავ ლა ზე, გა რე სტრა ტე გი ული 
რე სურ სე ბის გან კარ გვა ზე(/ხელ მი საწ ვდო მო ბა ზე) 
და სა კუ თარ ორ გა ნი ზა ცი აში მათ გო ნივ რულ ინ-
კორ პო რა ცი აზე, ის ევე რო გორც არ სე ბუ ლი ში და 
და გა რე სტრა ტე გი ული კომ პე ტენ ცი ებ ისა და 
რე სურ სე ბის კო ორ დი ნი რე ბა სა და უწყვეტ ოპ ტი-
მი ზა ცი აზე.
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ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მა. ბა ზარ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მას წარ მო ად გენს გა რე-
მო ზე მძლავ რად ორი ენ ტი რე ბუ ლი სტრა ტე გია. ამ 
მიდ გო მის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა გეგ მო ინ სტრუ მენ-
ტე ბი არ ის დარ გობ რი ვი სტრუქ ტუ რის მო დე ლი 
(,,ხუ თი კონ კუ რენ ცი ული ძა ლა“), ფა სე ულ ობ ათა 
ჯაჭ ვის ან ალ იზი[10] და სა ბაზ რო წი ლი-ბაზ რის 
ზრდის პორ თფე ლი (,,BCG-Matrix“) [11].

ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მის ძი რი თა დი 
ვა რა უდი(ცენ ტრა ლუ რი ჰი პო თე ზა) გუ ლის ხმობს 
სა წარ მოს სტრა ტე გი ული ქცე ვი სა და აქ ედ ან გა-
მომ დი ნა რე, მი სი დარ გობ რი ვი(სექ ტო რა ლუ რი) 
სტრუქ ტუ რის წარ მა ტე ბის გან საზღვრას. აღ ნიშ-
ნულ ვა რა უდ ზე დაყ რდნო ბით პროფ. პო ტერ მა შექ-
მნა დარ გობ რი ვი სტრუქ ტუ რის მო დე ლი, რო მე ლიც 
დარ გის მიმ ზიდ ვე ლო ბას ხუ თი კონ კუ რენ ცი ული 
ძა ლის (კონ კუ რენ ცია დარ გში, მომ ხმა რე ბელ თა 
და მიმ წო დე ბელ თა შე თან ხმე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, 
პო ტენ ცი ური ახ ალი კონ კუ რენ ტე ბი და სუბ სტი ტუ-
ცი ური პრო დუქ ტე ბი) სა ფუძ ველ ზე აან ალ იზ ებს.

ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბულ მიდ გო მა ში დო მი ნი-
რებს Outside-in-Perspective(პერ სპექ ტი ვა გა რე დან 
შიგ ნით). ხარ ჯე ბის მარ თვა სა და დი ფე რენ ცი რე ბას 
შო რის ხდე ბა სა ბა ზი სო სტრა ტე გი ებ ის გან სხვა ვე-
ბა. ამ ას თან ერ თად, სა წარ მოს შე უძ ლია სპე ცი ალ-
ურ სა მომ ხმა რებ ლო სეგ მენ ტზე ფო კუ სირ დეს და 
ამ გვა რად, მიჰ ყვეს კონ ცენ ტრა ცი ის სტრა ტე გი ას, 
რო მე ლიც კვლავ ხარ ჯე ბი სა თუ დი ფე რენ ცი რე ბის 
უპ ირ ატ ეს ობ ას ეყ რდნო ბა. 

ბაზ რის მოთხოვ ნე ბი, შე სა ბა მი სად მომ ხმა რე-
ბელ თა სურ ვი ლე ბი და მო ლო დი ნე ბი სა წარ მო თა 
მი ერ უნ და იქ ნას დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი, იმ ის ათ ვის, 
რომ იყ ვნენ წარ მა ტე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, ბა ზა რი 
გვიჩ ვე ნებს გან ვი თა რე ბის ვექ ტორს, რომ ლის მი-
მარ თუ ლე ბი თაც სა წარ მო ებს წარ მა ტე ბით შე უძ-
ლი ათ გან ვი თარ დნენ.[1, გვ 18]

აღ სა ნიშ ნა ვია ის, რომ პროფ. კოტ ლე რის[12] 
დ პროფ. მე ფერ ტის[იხ.2] მი ერ საწყის ეტ აპ ზე ვე 
მოხ და ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მე ნეჯ მენ ტის 
და გეგ მის, კო ორ დი ნა ცი ისა და კონ ტრო ლის ღო-
ნის ძი ებ ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას, მომ ხმა რე ბელ თა 
და მა თი სურ ვი ლე ბი სა და სა ჭი რო ებ ებ ის გან მარ-
ტე ბა. ას ევე ბო ლო პე რი ოდ ში, ინ დუს ტრი ული ეკ-
ონ ომ იკ ის ის ეთი თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად გენ ლე ბის 
მხრი დან, რო გო რე ბიც არი ან მაგ., პროფ. კოკ ბურ-
ნი[13] ან პროფ. ვა იტი[14] სა წარ მოს წარ მა ტე ბის 
გან მარ ტე ბი სას უპ ირ ატ ეს ობა ენ იჭ ება Outside-in-
Perspektive-ს, რო გორც გა უმ ჯო ბე სე ბულ მიდ გო-
მას. სა წარ მოს წარ მა ტე ბის ფაქ ტორ თა კვლე ვამ 
ემ პი რი ულ ად და ად ას ტუ რა ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე-
ბუ ლი მიდ გო ბის სა ფუძ ვლი ან ობა[1, გვ., 18].

ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მის კრი-
ტი კა მიზ ნად ის ახ ავს მას, რომ წმინ და Outside-in-

Perspektive-მა ძალ ზედ ორ თო დოქ სუ ლი ინ ტერ პრე-
ტა ცი ის ას შექ მნას შთბეჭ დი ლე ბა, თით ქოს მარ კე ტინ-
გი მხო ლოდ და მხო ლოდ რე აქ ტი ული და თავ დაც ვა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლია.[1, გვ. 18] ეს შე საძ ლოა სწო რი 
იყ ოს იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ბაზ რის ორი ენ ტა ცი ის გან-
მარ ტე ბა მოხ დე ბა, მხო ლოდ უკ ვე არ სე ბულ ბაზ რებ ზე 
კონ ცენ ტრი რე ბას თან მი მარ თე ბა ში.[1, გვ., 18] 

ბაზ რის ეფ ექ ტი ან ობ ის პერ სპექ ტი ვი დან, ამ 
მიდ გო მა ში გაკ რი ტი კე ბა ხდე ბა იმ ისა, რომ აქ 
კონ კუ რენ ცი ული უპ ირ ატ ეს ობა ემ ყა რე ბა ბაზ რის 
არა ეფ ექ ტი ან ობ ას და უკ ავ შირ დე ბა კო ლექ ტი ური 
სარ გებ ლის და კარ გვას.[15] 

რე სურ სებ ზე ორი ენ ტი რებ ლი და ბა ზარ ზე ორი-
ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბი, ერ თი შე ხედ ვით ჩანს 
ან ტა გო ნის ტუ რად, სა პი რის პი როდ ურ თი ერ თმი-
მარ თუ ლი. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, მათ შო რის მა ინც 
არ სე ბობს მთე ლი რი გი მსგავ სე ბა, რომ ლე ბიც ქვე-
მოთ არ ის წარ მოდ გე ნი ლი. 

ძი რი თა დი ვა რა უდ ები და მიზ ნე ბი ორ ივე მიდ-
გო მის არ ის სა ერ თო: სა წარ მო ებს ხან გრძლი ვად შე-
უძ ლი ათ, მი აღ წი ონ გან სა კუთ რე ბულ სა ბაზ რო წარ-
მა ტე ბას. ამ ხან გრძლი ვი სა ბაზ რო უპ ირ ატ ეს ობ ის 
სა ფუძ ვლე ბი უნ და იქ ნას იდ ენ ტფი ცი რე ბუ ლი და 
სა წარ მო თა მწარ მო ებ ლუ რო ბა გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი.

გან სხვა ვე ბა მდგო მა რე ობს მას ში, რომ ბა ზარ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მა ძალ ზედ მძლავ რად კონ-
ცენ ტრირ დე ბა იმ დარ გზე, რო მელ შიც მო ცე მუ ლი 
სა წარ მო მოქ მე დებს, მა შინ რო დე საც რე სურ სებ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მა თა ვი სი ინ ტე რე სის ცენ-
ტრში აყ ენ ებს ცალ კე ულ სა წარ მოს. შე სა ბა მი სად, 
კრი ტი კუ ლად უნ და შევ ნიშ ნოთ, რომ რე სურ სებ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მა ან ალ იზ ის ას სა წარ-
მოს(კორ პო რა ცი ულ) გა რე მოს უყ ურ ადღე ბოდ 
ტო ვებს, იგ ნო რი რებს და ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბუ-
ლი მიდ გო მა სა წარ მოს ფარ გლებ ში არ აშ უქ ებს, 
ნა თელს არ ჰფენს ში და პრო ცე სებს.

გარ და ამ ისა, ორ ივე მიდ გო მა გან სხვავ დე ბა იმ 
მხრივ, რაც სა ბაზ რო წარ მა ტე ბის თვის სა წარ მოს 
მთა ვარ მი ზე ზად არ ის მიჩ ნე ული. ბა ზარ ზე ორი-
ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მა აქ მარ ტო ოდ ენ დარ გობ რივ 
სტრუქ ტუ რა ზე, ე.ი. გა რე გავ ლე ნის ფაქ ტო რებ ზე 
კონ ცენ ტრირ დე ბა. რე სურ სებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
მიდ გო მა კი პი რი ქით, ში და რე სურ სებს უყ ურ ებს, 
რო გორც წარ მა ტე ბის გა დამ წყვეტ კრი ტე რი უმს. 
იმ დროს, რო დე საც ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
მიდ გო მა უფ რო ხან მოკ ლეა და ან ალ იზ ის მო ცე მულ 
მო მენ ტში გან მარ ტავს პირ და პირ კონ კუ რენ ტულ 
გა რე მოს, რე სურ სებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო-
მის გან ხორ ცი ელ ებ ის(ორ გა ნი ზე ბა-რე ალ იზ ებ ის) 
პრო ცე სი უფ რო ხან გრძლი ვია.

რე ლე ვან ტუ რი პერ სპექ ტი ვა სა წარ მოო რე სურ-
სე ბის ბუ ნე ბა ზე რეპ რე ზენ ტი რებს უკ ან ას კნელ 
დიდ გან სხვა ვე ბას. ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
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მიდ გო მის ფარ გლებ ში ის გა ნი ხი ლე ბა რო გორც ჰო-
მო გე ნუ რი და სრუ ლი ად მო ბი ლუ რი. ამ ის სა პი რის-
პი როდ, რე სურ სებ ზე ორი ენ ტი რე ბულ მიდ გო მა ში 
ის ას ახ ავს სწო რედ რომ გა დამ წყვეტ კრი ტე რი უმს 
სა წარ მო თა შო რის გან სხვა ვე ბის თვის და მა შა სა და-
მე, არ ის ჰე ტე რო გე ნუ ლი და არ ამ ობ ილ ური.

თუმ ცა ას ევე უნ და მოხ დეს ურ თი ერ თსა პი რის-
პი როდ მოქ მე დი მიდ გო მე ბის ურ თი ერ თკავ ში რის/
და კავ ში რე ბის გან მარ ტე ბა და მას ში მე ტი სიცხა დის 
შე ტა ნა: ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მა პოს ტუ-
ლი რებს, რომ სა წარ მო სა ბაზ რო წარ მა ტე ბის თვის 
სა ჭი რო ებს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ძა ლა უფ ლე ბის პო ზი ცი ას 
დარ გში. ეს ძა ლა უფ ლე ბის პო ზი ცია შე იძ ლე ბა მიღ წე-
ულ იქ ნეს მაგ., ბა ზარ ზე შეს ვლის წი ნა აღ მდე გო ბის 
შექ მნით(/ბა რი ერ ებ ის აგ ებ ით), რო მე ლიც კვლავ 

კრი ტი კუ ლი რე სურ სე ბის შე სა ხებ არ სე ბულ მარ თვის 
უფ ლე ბას შე იძ ლე ბა და ეფ უძ ნოს და ამ უფ ლე ბა ზე 
იყ ოს და მო კი დე ბუ ლი. ამ ას თან, მაგ., საქ მე შე იძ ლე ბა 
ეხ ებ ოდ ეს კომ პა ნი ის ემ პი რი ულ ცოდ ნას, სა პა ტენ ტო 
უფ ლე ბას, გან სა კუთ რე ბუ ლად მა ღალ რე პუ ტა ცი ასა 
თუ წლე ბის მან ძილ ზე ნა შენ პო ზი ტი ურ იმ იჯს.

ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი და რე სურ სებ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბი შე იძ ლე ბა ას ევე 
კომ პმლე მენ ტა რი ებ ად იქ ნეს და ნა ხუ ლი.[2, გვ., 81] 
რე სურ სე ბი უპ ირ ვე ლე სად მხო ლოდ მა შინ არ ის 
ფა სე ული, რო დე საც ის ინი ნამ დვი ლად რე ლე ვან-
ტუ რია ბაზ რის თვის. ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბულ 
სტრა ტე გი ას მას შემ დეგ აქ ვს წარ მა ტე ბა, რა მო-
მენ ტი და ნაც მას გა აჩ ნია წვდო მა ამ წარ მა ტე ბის 
მიღ წე ვი სათ ვის სა ჭი რო რე სურ სებ ზე.
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 THE CONCEPTUAL ANALYSIS OF TWO APPROACHES TO STRATEGIC MARKETING

Vasil Khizanishvili 
Doctor of Social Sciences in Economics

SUMMARY
The success of an enterprise depends on the right balance between the basic competencies based 

resource-oriented approach and the market-oriented approach.
Inside-out-Perspective presents the resource-oriented approach of strategic marketing for(on) the 

enterprise. A highly environment-oriented strategy presents the market-oriented approach. 
Basic assumptions and objectives are common to both approaches. Differences are that the market-

oriented approach is very much focused on the field, in which the given enterprise operates, while the 
resource-oriented approach puts the individual enterprise at the centre of its interest.

The market-oriented and resource-oriented approachs can be also considered as a complementaries.
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რე ზი უმე
პო ლი ტი კუ რი პარ ტია, რო გორც დე მოკ რა ტი ის ერთ-ერ თი უმ თავ რე სი მე ქა ნიზ მი, 

გა დამ წყვეტ როლს ას რუ ლებს თა ნა მედ რო ვე პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში. დღე ვან დე ლი 
სა ხელ მწი ფო შე უძ ლე ბე ლია წარ მო ვიდ გი ნოთ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის გა რე შე, ვი ნა-
იდ ან სწო რედ ეს არ ის ის აუც ილ ებ ელი რგო ლი, რო მე ლიც სა ხელ მწი ფოს სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ებ ას აკ ავ ში რებს და ხშირ შემ თხვე ვა ში მი სი დე მოკ რა ტი ულ ობ ის ხა რის ხსაც 
გან საზღვრავს.

სტა ტია მიზ ნად ის ახ ავს ის ტო რი ულ ჭრილ ში გა ვა ან ალ იზ ოთ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი-
ის წარ მო შო ბი სა და გან ვი თა რე ბის საკ მა ოდ რთუ ლი და ხან გრძლი ვი პრო ცე სი, ას ევე  
შე ვის წავ ლოთ მი სი ფუნ ქცი ები, მი ზა ნი და და ნიშ ნუ ლე ბა თა ნა მედ რო ვე პო ლი ტი კურ 
ცხოვ რე ბა ში. 
საკ ვან ძო სიტყვე ბი: პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ები, სა ხელ მწი ფო, დე მოკ რა ტია, იდე ოლ ოგია.

შე სა ვა ლი
სა მეც ნი ერო და სა ზო გა დო ებ რივ არ ენ აზე უკ ვე 

არ სე ბობს დის კუ სია თა ნა მედ რო ვე ეპ ოქ აში პარ-
ტი ის შეც ლი ლი და შემ ცი რე ბუ ლი რო ლის შე სა ხებ; 
მეც ნი ერ თა მცი რე ნა წი ლი იმ ას აც კი ამ ტკი ცებს, 
რომ პარ ტია თან და თა ნო ბით გაქ რე ბა პო ლი ტი კუ რი 
ას პა რე ზი დან, რო გორც პო ლი ტი კუ რი ინ სტი ტუ ცია, 
რო მელ მაც თა ვი სი ის ტო რი ული ფუნ ქცია უკ ვე შე-
ას რუ ლა. მკვლე ვარ თა მე ორე ნა წი ლი კი ფიქ რობს, 
რომ პარ ტია მთელ მსოფ ლი ოში მიმ დი ნა რე აქ ტუ-
ალ ური პრო ცე სე ბის კვალ დაკ ვალ გა ნიც დის ევ ოლ-
უცი ასა და სა ხეც ვლი ლე ბას, თუმ და მის გაქ რო ბას 
არ უნ და ვე ლო დოთ. აღ ნიშ ნულ დის კუ სი სი აში უკ ეთ 
გა სარ კვე ბის მიზ ნით ქვე მოთ მოკ ლედ მი მო ვი ხი-
ლავთ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის წარ მო შო ბას, ფუნ-
ქცი ებს და მათ ტრან სფორ მა ცი ას ბო ლო რამ დნი მე 
სა უკ უნ ის მან ძილ ზე; ამ ფონ ზე უფ რო ცხა დად უნ და 
გა მოჩ ნდეს პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის სა მო მავ ლო 

პერ სპექ ტი ვე ბი მსოფ ლი ოშ იც და ჩვენს ქვე ყა ნა შიც. 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტია - ეს არ ის ორ გა ნი ზა ცია, 

რო მე ლიც შექ მნი ლია სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კუ-
რი ძა ლა უფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად, ჩვე ულ ებ რივ, 
არ ჩევ ნე ბის გზით. ხში რად, პარ ტია წარ მო ად გენს 
რა იმე იდ ოლ ოგი ას, მაგ რამ ის ას ევე შე იძ ლე ბა იყ ოს 
სხვა დას ხვა ინ ტე რე სე ბის მქო ნე ძა ლე ბის კო ალ-
იცია [19].

რო გორც წე სი, პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ები თა ვი სი 
ში ნა არ სით, წარ მო ად გენს ორ გა ნი ზა ცი ებს, რო-
მელ თა შექ მნი სა და არ სე ბო ბის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი მი ზე ზი სა ხელ მწი ფო ში პო ლი ტი კუ რი ძა-
ლა უფ ლე ბის მო პო ვე ბა ან თა ვი ან თი ინ ტე რე სე ბი სა 
და ხედ ვე ბის პო პუ ლა რი ზე ბაა. პარ ტი ის წევ რე ბი 
ხში რად ერ თი ან დე ბი ან რა იმე კონ კრე ტუ ლი იდე-
ოლ ოგი ის ირ გვლივ, მაგ რამ ას ევე ხში რია გან სხვა ვე-
ბუ ლი ინ ტე რე სე ბის მქო ნე ძა ლე ბის კო ალ იცი ებ იც. 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის უმ თავ რე სი მი ზა ნია ხე ლი-



#3-4(54-55), 2019 weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE

49

სუფ ლე ბა ში მოს ვლა და ქვეყ ნის მარ თვა პარ ტი ის 
მი ერ გაცხა დე ბუ ლი წი ნა სა არ ჩევ ნო პროგ რა მის 
მი ხედ ვით [2].

პო ლი ტი კუ რი გა ერ თი ან ებ ის შექ მნის უფ ლე ბა 
აღი არ ებ ული და და ცუ ლი სი კე თეა, რო გორს სა ერ-
თა შო რი სო კონ ვენ ცი ებ ით, ას ევე სა ქარ თვე ლოს 
კონ სტი ტუ ცი ითა და ში და კა ნონ მდებ ლო ბით, 
რომ ლის მი ხედ ვით მო ქა ლა ქე ებს უფ ლე ბა აქ ვთ 
შექ მნან პო ლი ტი კუ რი გა ერ თი ან ება, მო ნა წი ლე-
ობა მი იღ ონ მის მარ თვა სა და საქ მი ან ობ აში, გან-
საზღვრონ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის სტრუქ ტუ რა და 
მსოფ ლმხედ ვე ლობ რი ვი მიზ ნე ბი. ად ამი ან ის უფ-
ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პა რაქ ტი კი დან 
გა მომ დი ნა რე, პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის არ სე ბო ბა 
“არ სე ბი თია დე მოკ რა ტი ის სა თა ნა დოდ ფუნ ქცი-
ონ ირ ებ ის ათ ვის”[3]. 

1. პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის 
წარ მო შო ბა, ტერ მი ნი და არ სი 

პარ ტია, მრა ვა ლი სხვა პო ლი ტი კუ რი სიტყვის 
მსგავ სად, ლა თი ნუ რი წარ მო შო ბი საა-ზმნა “partire” 
და ყო ფას, გა ნა წი ლე ბას, გა ზი არ ებ ას ნიშ ნავს. ლა-
თი ნუ რი დან ეს სიტყვა ჯერ ფრან გულ ში, შემ დეგ კი 
სხვა ენ ებ ში გავ რცელ და. ამ რი გად, თა ვად სიტყვა 
პარ ტია, თა ვი სი ეტ იმ ოლ ოგი ური ში ნა არ სით, გარ-
კვე ულ წარ მოდ გე ნას გვიქ მნის ამ ტი პის ორ გა ნი-
ზა ცი ის არ სზე-ეს არ ის პო ლი ტი კუ რი დაჯ გუ ფე ბა, 
რო მე ლიც წარ მო ად გენს და შეძ ლე ბის დაგ ვა რად 
ხორ ცს ას ხამს საზ გა დო ებ ის გარ კვე ული ნა წი ლის 
მი ერ გა ზი არ ებ ულ იდე ებ სა და მის წრა ფე ბებს. სა-
ვა რა უდ ოდ, სწო რედ აღ ნიშ ნულ მო საზ რე ბას ეფ-
უძ ნე ბა პო ლი ტო ლოგ თა უმ რავ ლე სო ბა, რო დე საც 
ის ინი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ასა და პო ლი ტი კურ 
სა ზო გა დო ებ ას ერ თმა ნე თის გან მკვეთ რად გა ნას-
ხვა ვე ბენ [5, 6]. 

პო ლი ტი კურ მეც ნი ერ ებ აში პარ ტი ის ცნე ბა ში 
იგ ულ ის ხმე ბა მო სახ ლე ობ ის ნა წი ლის ორ გა ნი ზა ცი-
ული გა ერ თი ან ება, გან საზღვრუ ლი პო ლი ტი კუ რი 
პროგ რა მის სა ფუძ ველ ზე, ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნი-
ზა ცი აში და სა ხელ მწი ფო ხელ მძღვა ნე ლო ბის საქ-
მე ებ ში მო ნა წი ლე ობ ის ათ ვის. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, 
პო ლი ტი კუ რი პარ რტია გან სხვავ დე ბა ნე ბის მი ერი 
სხვა სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ის გან გან სა-
კუთ რე ბუ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი პრინ ცი პე ბი თა და 
იდე ოლ ოგი ით, რო მე ლიც ას ახ ულია პო ლი ტი კურ 
პროგ რა მა ში. კლა სე ბის გან გან სხვა ვე ბით, რომ ლე-
ბიც სტი ქი ურ ად წარ მო იშ ობა, პო ლი ტი კურ პარ ტი-
ებს ად ამი ან ები ქმნი ან შეგ ნე ბუ ლად [2].

ამ რი გად, პარ ტი ები გა მო დი ან ერ თმა ნეთს შო-

რის კონ კრე ტუ ლი პო ლი ტი კუ რი კურ სის მა ტა რებ-
ლად, წარ მო ად გე ნენ გან საზღვრუ ლი სო ცი ალ ური 
ჯგუ ფე ბის მოთხოვ ნე ბი სა და მიზ ნე ბის გა მომ ხატ-
ველს, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ასა და სა ხელ მწი-
ფოს შე მა კავ ში რე ბელ რგოლს. პარ ტი ებ ის ამ ოც ანაა 
ცალ კე ული მო ქა ლა ქე ებ ის, სო ცი ალ ური ფე ნე ბის, 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის მრა ვალ რიცხო ვა ნი 
კერ ძო ინ ტე რე სე ბის გარ დაქ მნა მათ ერ თობ ლივ ინ-
ტე რე სე ბად. პარ ტი ებ ისა და სა არ ჩევ ნო სის ტე მე ბის 
მეშ ვე ობ ით მიმ დი ნა რე ობს მო ქა ლა ქე თა პო ლი ტი-
კურ ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი ლე ობ ის ფორ მა ლი ზა ცია. 
ამ დე ნად, პარ ტია აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ობ ას იღ ებს 
პო ლი ტი კუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის 
მე ქა ნიზ მში და გან საზღვრულ ზე გავ ლე ნას ახ დენს 
მას ზე. პარ ტი ებ ის მოღ ვა წე ობ აში დი დი მნიშ ვნე-
ლო ბა აქ ვს მათ იდე ოლ ოგი ურ ზე გავ ლე ნას. მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია მა თი რო ლი პო ლი ტი კურ შეგ ნე ბა სა 
და კულ ტუ რის ფორ მი რე ბა ში [2]. 

ჩვენს მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი პარ ტი ებ ის ის ტო-
რი ული კლა სი ფი კა ცია, ძი რი თა დად, ამ ერ იკ ელი 
პო ლი ტო ლო გე ბის, რი ჩარდ გი უნ ტე რი სა და ლა რი 
და იმ ონ დის კლა სი ფი კა ცი ას ემ ყა რე ბა [19].

პარ ტი ები, ამ სიტყვის ფარ თო გა გე ბით, ჯერ კი-
დევ უძ ვე ლეს სა ხელ მწი ფო ებ ში არ სე ბობ და. ის ინი 
„დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში ძა ლა უფ ლე ბი სათ ვის 
ბრძო ლა ში ჩარ თულ და პი რის პი რე ბულ ჯგუ ფებს“ 
წარ მო ად გენ დნენ. ასე მა გა ლი თად, ათ ენ ის სა ხალ-
ხო კრე ბა ზე მო ქა ლა ქე ები სო ცი ალ ური სტა ტუ სის, 
საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი სა და ამა თუ იმ მოღ ვა წის 
მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბის მი ხედ ვით სხვა დას ხვა 
ჯგუ ფე ბად იყ ოფ ოდ ნენ. 

პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პირ-
ვე ლი ნიშ ნე ბი ჯერ კი დევ ან ტი კურ სა ბერ ძნეთ სა 
და რომ ში უნ და ვე ძი ოთ. ბერ ძნულ პო ლი სებ ში 
(ქა ლაქ-სა ხელ მწი ფო ებ ში), რო მე ლიც ან ტი კუ რი 
დე მოკ რა ტი ის პი რო ბებ ში და ფუძ ნე ბუ ლი იყო თა-
ნას წო რო ბის პრინ ცი პებ ზე, ხალ ხის მი ერ სა ხე ლი-
სუფ ლე ბო ორ გა ნო ებ ის არ ჩე ვა თუ მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გა დაწყვე ტი ლე ლე ბის მი ღე ბა ხორ ცი ელ დე ბო ადა 
ან ტი კუ რი დე მოკ რა ტი ის პი რო ბებ ში. თუმ ცა, 
შემ დგომ გან ვი თა რე ბულ მა ის ტო რი ულ მა მოვ ლე-
ნებ მა, კერ ძოდ კი რო მის რეს პუბ ლი კის იმ პე რი ად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბამ, რო მის იმ პე რი ის აღ მო სავ ლეთ და 
და სა ლეთ, ორ ნა წი ლად გა ყო ფამ, ჯვა როს ნულ მა 
ლაშ ქრო ბებ მა და არა ერ თი მომ თა ბა რე ტო მე ბის 
წარ მოქ მნა-დაშ ლამ დი დი კვა ლი და ტო ვა მსოფ ლიო 
ის ტო რი აში და მნიშ ვნე ლოვ ნად შე აფ ერ ხა დე მოკ-
რა ტი ული პრინ ცი პე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი-
ებ ის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა [5].
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ევ რო პუ ლი რე ნე სან სის გან ვი თა რე ბამ შუა სა-
უკ უნე ებ ში მნიშ ვნე ლოვ ნად შეც ვა ლა ის ტო რი ული 
არე ალ ები და სა ფუძ ვე ლი ჩა უყ არა ე.წ. გან მა ნათ-
ლებ ლუ რი იდე ოლ ოგი ებ ის გან ვი თა რე ბას. სა ყუ-
რადღე ბოა, რომ დრო ის აღ ნიშ ნუ ლი პე რი ოდ იდ ან 
ცენ ტრა ლურ ფი გუ რად იქ ცა უბ რა ლო ად ამი ანი 
და არა სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლი, რო მე ლიც აბ-
სუ ლუ ტურ ძა ლა უფ ლე ბას ფლობ და და ღვთის გან 
მოვ ლე ნილ პი როვ ნე ბად აღ იქ მე ბო და. მკვლე ვარ თა 
უმ ეტ ეს ობა ერ თხმად თან ხმდე ბა რომ მსოფ ლიო 
ის ტო რი ის ის ეთი აღ სა ნიშ ნა ვი მოვ ლე ნე ბი, რო გო-
რი ცაა, საფ რან გე თის ბურ ჟუ აზი ული რე ვო ლუ ცია 
და ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის, რო გორც 
სა ხელ მწი ფოს შექ მნა, სწო რედ გან მა მათ ლებ ლო-
ბის წარ მა ტე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბია. აღ ნიშ ნულ მა 
მოვ ლე ნებ მა სა ფუძ ვე ლი ჩა უყ არა პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ებ ის ფორ მი რე ბა სა და გან ვი თა რე ბას. 

სა ზო გა დო ებ ის ინ ტე ლექ ტუ ალ ურ ად მო აზ როვ-
ნე ნა წილ მა წი ნა პლან ზე წა მოს წია მა ღალ ფა სე ული 
ღი რე ბუ ლე ბე ბი-მო ქა ლა ქე თა სა ყო ველ თაო თა ნას-
წო რო ბა და არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბა ზე და ფუძ ნე-
ბუ ლი ნე ბა, მი მარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის 
შექ მნი სა თუ გა წევ რი ან ებ ის კენ, რო მე ლიც ემ სა-
ხუ რე ბო და ხე ლი სუფ ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ას. შუა 
სა უკ უნე ებ ის პო ლი ტი კუ რი კონ ფლიქ ტე ბის გან გან-
სხვა ვე ბით, საფ რან გე თის ბურ ჟუ აზი ული რე ვო ლუ-
ცი ის შემ დგომ პე რი ოდ ში, პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფე ბი 
ერ თმა ნეთს უპ ირ ის პირ დე ბი ან იდე ოლ ოგი ის თვალ-
საზ რი სით, რომ ლის შე დე გა დაც, გან სხვა ვე ბუ ლი 
იდე ოლ ოგი ური ხედ ვა წარ მო შობს და პი რის პი რე ბას 
სხვა დას ხვა პო ლი ტი კურ ჯგუ ფებს შო რის [5]. 

რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, პო ლი ტი კუ რი უფ ლე-
ბე ბი და თა ვი სუფ ლე ბე ბი სწო რედ საფ რან გე თის 
ბუ ეჟუ აზი ული რე ვო ლუ ცი ის შემ დეგ ყა ლიბ დე ბა, 
რო მე ლიც თა ვის თა ვად, ის ეთი ხან გრძლი ვი ბრძო-
ლი სა და და პი რის პი რე ბის შე დე გია, რო გო რი ცაა, 
სა მო ქა ლა ქო ომ ები და სის სხლი ანი რე ვო ლუ ცი ები. 
სწო რედ რე ვო ლუ ცი ებ ის პრო დუქ ტე ბია, ამ ერ იკ ის 
შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში მი ღე ბუ ლი კონ სტი ტუ-
ცია, რო მე ლიც აშშ-ის და მო უკ იდ ებ დლო ბი სათ ვის 
ბრძო ლის შემ დეგ იქ ნა მი ღე ბუ ლი. ამ ას თა ნა ვე, 
პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბის რე ალ იზ აცია პი როვ ნე-
ბას აძ ლევს სა შუ ალ ებ ას აქ ტი ური მო ნა წი ლე ობა 
მი იღ ოს სა ოგ ადო ებ ის პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა სა 
და ხე ლი სუფ ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ აში უშუ ალ ოდ 
ან წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს მეშ ვე ობ ით [3].

ად რე ული პარ ტი ებ ის მა გა ლი თად შეგ ვიძ ლია 
გველ ფე ბი და გი ბე ლი ნე ბი და ვა სა ხე ლოთ შუა სა-
უკ უნე ებ ის იტ ალი აში, ინ გლი სის რე ვო ლუ ცი ის 

პე რი ოდ ში - კა ვა ლე რე ბი, მრგვალ თა ვი ან ები, ლე-
ვე რე ლე ბი და ინ დე პენ დე ბი.

პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის წარ მო შო ბა ინ გლის-
თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი, სა დაც XIX სა უკ უნ ის 
და საწყი სის თვის ჩა მო ყა ლიბ და სტა ბი ლუ რი პო ლი-
ტი კუ რი დაჯ გუ ფე ბე ბი, რომ ლე ბიც ძი რი თა დი ნი-
შან-თვი სე ბე ბით პარ ტი ის კლა სი კურ გან საზღვრე-
ბას დაუახლოვდა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ XIX სა უკ უნ-
ემ დეც არ სე ბობ და პო ლი ტი კუ რი დაჯ გუ ფე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც ამა თუ იმ პო ლი ტი კუ რი მიზ ნის თვის 
იბ რძოდ ნენ, მა გა ლი თად, გველ ფე ბი და გი ბე ლი-
ნე ბი, რომ ლე ბიც XII-XIII სა უკ უნე ებ ის ჩრდი ლო და 
ცენ ტრა ლურ იტ ალი აში მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კურ 
პრო ცე სებ ში მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებ დნენ. 
ფრიდ რიხ ბარ ბა რო სას დრო იდ ან მო ყო ლე ბუ ლი ეს 
ორი დაჯ გუ ფე ბა წმინ და რო მის იმ პე რი ისა და რო-
მის პა პის და პი რის პი რე ბა ში ორ სხვა დას ხვა მხა რეს 
აღ მოჩ ნსა: გი ბე ლი მე ბი, რომ ლე ბიც ძი რი თა დად 
მი წათ მფლო ბელ მე მა მუ ლე ებს წარ მო ად გენ დნენ, 
იმ პე რა ტორს უჭ ერ დნენ მხარს, ხო ლო გველ ფე ბი, 
რო მელ თა რი გებს ძი რი თა დად ქა ლა ქის მდი და რი 
მო სახ ლე ობა შე ად გენ და-რო მის პაპს. თუმ ცა მათ 
არ გა აჩ ნდათ ის მა ხა სი ათ ებ ლე ბი, რაც თა ნა მედ-
რო ვე პარ ტი ის არ სს შე ად გენს [5]. 

პარ ტი ები, დღე ვან დე ლი სა ხით, მხო ლოდ ახ ალ 
დრო ში გაჩ ნდა. მათ პრო ტო ტი პე ბად ვი გე ბი და ტო-
რე ბი შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ XVII-XVIII სა უკ უნე ებ ის 
ინ გლი სის პარ ლა მენ ტში; ის ინი სა მე ფო ძა ლა უფ-
ლე ბის შეზღუდ ვის სა კითხის მი მართ სხვა დას ხვა 
შე ხე დუ ლე ბის მქო ნე ჯგუ ფებს წარ მო ად გენ დნენ. 
სა კუთ რივ პარ ტი ები, ამ სიტყვის ვიწ რო გან მარ ტე-
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მხო ლოდ სა კონ სტი ტუ ციო 
მთავ რო ბი სა და ჭეშ მა რი ტი არ ჩევ ნე ბის შე მო ღე ბის 
შემ დეგ გაჩ ნდა [12]. პარ ტი ებ ის ამ გვა რი ვიწ რო 
გან მარ ტე ბის მა გა ლი თად შე იძ ლე ბა გა მოდ გეს: 
„ორ გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც მმარ თვე ლებს მარ თუ-
ლებ თან აკ ავ ში რებს, ცდი ლობს, უზ რუნ ველ ყოს 
წარ მო მად გენ ლო ბა და დაეუფლოს ხე ლი სუფ ლე-
ბას არ ჩევ ნებ ზე კან დი დატ თა წარ დგე ნის გზით.“ 
ამ გვა რად, პარ ტი ებ ის გან ვი თა რე ბა არ ჩევ ნებ თან, 
კერ ძოდ კი, მო სახ ლე ობ ის ფარ თო ფე ნე ბის მი ერ 
სა არ ჩევ ნო უფ ლე ბე ბის მო პო ვე ბას თან არ ის და კავ-
ში რე ბუ ლი. იმ პე რი ოდ ში, რო დე საც თა ნა მედ რო ვე 
პარ ტი ებ ის წი ნა მორ ბე დე ბი (ვი გე ბი და ტო რე ბი 
ინ გლის ში, ლი ბე რა ლე ბი და კონ სერ ვა ტო რე ბი სამ-
ხრეთ ამ ერ იკ ის ქვეყ ნებ ში) გაჩ ნდნენ, ხმის უფ ლე ბა 
მხო ლოდ ად გი ლობ რივ წარ ჩი ნე ბულ თა ვიწ რო წრის 
პრი ვი ლე გია იყო. მო მა ვალ დე პუ ტატს დი დი ძა ლის-
ხმე ვა არ სჭირ დე ბო და სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო ში 
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მო სახ ვედ რად. პარ ლა მენ ტში იგი პი რა დი ან მი სი 
ოჯ ახ ის რე პუ ტა ცი ის წყა ლო ბით ხვდე ბო და. უკ ვე 
პარ ლა მენ ტში ეს დე პუ ტა ტე ბი სა ერ თო ინ ტე რე-
სე ბი სა ან/და პი რა დი ურ თი ერ თო ბე ბის გარ შე მო 
ფრაქ ცი ებს ქმნიდ ნენ. ამ ავე დროს, XVIII სა უკ უნ ის 
ბო ლო გახ და ახ ალი ფე ნო მე ნის მოწ მე, რაც შოტ-
ლან დი ელ მა ფი ლო სო ფოს მა დე ვიდ ჰი უმ მა და ახ-
ასი ათა რო გორც „ყვე ლა ზე აუხ სნე ლი ფე ნო მე ნი, 
რო მელ საც ოდ ეს მე ად გი ლი ჰქო ნია ად ამი ან თა 
ურ თი ერ თო ბებ ში - გა ერ თი ან ება (faction) პრინ ცი-
პის გარ შე მო.“ ცო ტა მოგ ვი ან ებ ით, ინ გლი სელ მა 
ფი ლო სო ფოს მა და პო ლი ტი კოს მა, ედ მუნდ ბერ-
კმა პარ ტი ის უკ ვე სრულ ყო ფი ლი გან საზღვრე ბა 
მოგ ვცა: „ად ამი ან თა ერ თო ბა შექ მნი ლი სა ერ თო 
კე თილ დღე ობ ის მიღ წე ვა ზე მი მარ თუ ლი რა იმე 
პრინ ცი პის ცხოვ რე ბა ში გა სა ტა რებ ლად.“ აქ ჩვენ 
ვხვდე ბით თა ნა მედ რო ვე პარ ტი ებ ის ერთ-ერთ ყვე-
ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან ნი შანს - პარ ტი ის წევ რე ბი სა 
და მხარ დამ ჭე რე ბის მი ერ გა ზი არ ებ ულ რწმე ნას ან 
იდე ოლ ოგი ას [5]. 

ის ეთ მა მსოფ ლიო მნიშ ვნე ლო ბის სო ცი ალ ურ მა 
ცვლი ლე ბებ მა, რო გო რი ცაა ინ დუს ტრი ალი აზ აცია 
და ურ ბა ნი ზა ცია, მო სახ ლე ბის და ბა ლი ფე ნე ბის-
თვის სა არ ჩევ ნო უფ ლე ბის და კა ნო ნე ბა და ა.შ. 
ძი რე ულ ად შეც ვა ლა პარ ტი ული ცხოვ რე ბაც. „პო-
ლი ტი კის მკე თებ ლის“ მსურ ველს, თა ნამ დე ბო ბის 
და კა ვე ბი სას მე ტი სა მუ შა ოს გა წე ვა თუ დახ მა რე ბის 
აღ მო ჩე ნა მო უწია მი სი ამ ომ ეჩ ევ ლე ბის, სა ზო გა დო-
ებ ის სხვა დას ხვა ფე ნის თვის, რა თა მას ხალ ხის ნდო-
ბა მო ეპ ოვ ებ ინა. ას ევე, ად ამი ან თა დი დი ნა კა დის 
გა და ად გი ლე ბამ სოფ ლე ბი დან ქა ლა ქის მი მარ თუ-
ლე ბით, მნიშ ვნე ლოვ ნად შეზღუ და მი წათ მოქ მედ თა 
ტრა დი ცი ული ელ იტ ის გავ ლე ნის სფე რო. აღ ნიშ-
ნულ მა სა ზო გა დო ებ რივ-სო ცი ალ ურ მა ცვლი ლე-
ბებ მა სა ფუძ ვე ლი ჩა უყ არა ახ ალი ტი პის ხედ ვე ბი სა 
და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის შექ მნას. მი წათ მფლო-
ბე ლებს, იურ ის ტებს, მე წარ მე ებ სა თუ სა ზო გა-
დო ებ ის სხვა მა ღა ლი და გა ნათ ლე ბუ ლი ფე ნე ბის 
წარ მო მად გენ ლებს გლე ხებ თან, ხე ლოს ნებ თან და 
სა ზო გა დო ებ ის სხვა და ბალ ფე ნებ თან დას ჭირ დათ 
კე თილ გან წყო ბის მო პო ვე ბა, წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის 
გზა ზე. ას ევე აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
„ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბა“ სარ გებ ლის მომ ტა ნი 
უნ და ყო ფი ლი ყო სა ზო გა დო ებ ის რო გორც მა ღა-
ლი, ას ევე და ბა ლი ფე ნე ბის თვის. ასე მა გა ლი თად, 
პარ ლა მენ ტსა თუ სხვა სა ხე ლი სუფ ლე ბო და წე სე-
ბუ ლე ბა ში მოხ ვედ რის სა ნაც ვლოდ მა ღა ლი ფე ნე ბი 
დიდ სი კე თე სა და მა ტე რი ალ ურ დახ მა რე ბას ჰპირ-
დე ბოდ ნენ ამ ომ რჩევ ლებს. გან სა კუთ რე ბით მომ გე-

ბი ანი იყო ას ეთი ურ თი ერ თო ბა სა ზო გა დო ებ ის იმ 
ნა წილ თან რო მელ საც გარ კვე ული მი ზე ზე ბის გა მო 
ხე ლი არ მი უწ ვდე ბო და გა ნათ ლე ბა სა და წიგ ნი ერ-
ებ აზე. ვი ნა იდ ან, ამ ომ რჩე ველ თა აღ ნიშ ნულ ჯგუფს 
არც ძა ლა უფ ებ ის ამ ბი ცია ჰქონ და, სა ზო გა დო ებ ის 
გავ ლე ნი ანი პი რე ბის მი ერ მა თი და მორ ჩი ლე ბა და 
თა ვი ან თი ნე ბა-სურ ვი ლის მი ხედ ვით ტა რე ბა, ად ვი-
ლიც კი იყო. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა გა სა კუთ რე ბით 
პო პუ ლა რუ ლი გახ და XVIII-XIX სა უკ უნე ებ ში ამ ერ-
იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში, რო დე საც, აღ ნიშ ნუ ლი 
გზით ამ ერ იკ ელი პო ლი ტი კო სე ბი სარ გებ ლოდ ნენ 
ამ ერ იკ აში ჩა მო სულ ემ იგ რან ტებ ზე, რო მელ თაც 
არ იც ოდ ნენ ინ გლი სუ რი ენა. პო ლი ტი კო სე ბი მათ 
ხმებს იზ იდ ავ ნდნენ. თუმ ცა, მე-19 სა უკ უნ ის მი წუ-
რუ ლი დან, რო დე საც გან სა კუთ რე ბით გა იზ არ და 
წე რა-კითხვის მცოდ ნე თა რა ოდ ენ ობა და წიგ ნი ერ-
ებ ის დო ნე რო გორც ამ ერ იკ აში, ას ევე ევ რო პა ში, აღ-
ნიშ ნულ მა და მო კი დე ბუ ლე ბამ მი სი პირ ვე ლან დე ლი 
მნიშ ვნე ლო ბა და კარ გა [5].

პო ლი ტი კუ რი ლან დშაპ ტის მი ხედ ვით, პო ლი ტი-
კა ში მო სახ ლე ობ ის ახ ალი ფე ნე ბის ჩარ თვა ახ ალი 
ტი პის მა სობ რი ვი პარ ტი ის გა ჩე ნას გა ნა პი რო ბებს. 
აღ ნიშ ნუ ლი პარ ტი ებ ის მთა ვა რი ამ ოც ანა იყო სხვა-
დას ხვა სო ცი ალ ური ჯგუ ფის (მუ შე ბის, მორ წმუ-
ნე ებ ის, გლე ხე ბის, სხვა ფე ნე ბის) ინ ტე რეს თა წარ-
მოდ გე ნა და ქვეყ ნის სა ზო გა დო ებ რივ-პო ლი ტი კურ 
ცხოვ რე ბა ში მა თი ჩარ თვა. ეს ენი იყ ვნენ აგ რა რუ ლი, 
რე ლი გი ური, მუ შუ რი/სო ცი ალ ის ტუ რი ან ნა ცი ონ-
ალ ის ტუ რი პარ ტი ები. ელ იტ ური პარ ტი ებ ის გან 
გან სხვა ვე ბით, თა ვი დან ამ პარ ტი ებ ის საქ მი ან ობა 
პარ ლა მენ ტის, სხვა სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ-
რე ბი სა და სა ზო გა დო ებ ის მა ღა ლი ფე ნე ბის გა რეთ 
მიმ დი ნა რე ობ და. მა სობ რი ვი პარ ტი ებ ის გა ჩე ნით 
პო ლი ტი კა ში ას ახ ვა ჰპო ვა სა ზო გა დო ებ აში უკ ვე 
არ სე ბულ მა და პი რის პი რე ბამ. XIX და XX სა უკ უნე-
ებ ის მიჯ ნა ზე ას ეთი და პი რის პი რე ბა იყო სოფ ლის 
მო სახ ლე ობ ასა და ქა ლა ქის ელ იტ ებს შო რის, რე ლი-
გი ურ სა და სა ერო პი რებს შო რის, და ქი რა ვე ბუ ლებ-
სა და დამ ქი რა ვებ ლებს შო რის. ას ეთი პარ ტი ები, 
რო გორც წე სი, მა სობ რივ წევ რო ბა ზე დამ ყა რე ბულ 
ორ გა ნი ზა ცი ებს წარ მოდ გენ დნენ; მათ ემ ატ ებ ოდა 
დამ ხმა რე ორ გა ნი ზა ცი ათა (ქალ თა და ახ ალ გაზ-
რდა თა კავ ში რე ბი, პროფ კავ ში რე ბი) ფარ თო ქსე ლი. 
პარ ტი ებ ის მა სობ რი ვი ხა სი ათი სა ზო გა დო ებ ის 
ფარ თო ფე ნე ბის პო ლი ტი კურ ცხოვ რებ ში ჩარ თვის 
სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ოდა. ას ეთი პარ ტი ებ ის სიძ ლი-
ერე, მათ შო რის სა არ ჩევ ნო სიძ ლი ერე, პარ ტი ებ ისა 
და და დამ ხმა რე ორ გა ნი ზა ცი ათა სიმ რავ ლით იყო 
გან პი რო ბე ბუ ლი.მა სობ რივ პარ ტი ებს მეტ-ნაკ-
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ლე ბად გა მოკ ვე თი ლი იდე ოლ ოგი ები და მათ თვის 
და მა ხა სი ათ ებ ელი კულ ტუ რუ ლი სიმ ბო ლო ები გა-
აჩ ნდათ. ამ იდე ოლ ოგი ებს და კულ ტუ რულ სიმ ბო-
ლო ებს პარ ტი ები სა ზო გა დო ებ აში ამ კვიდ რებ დნენ. 
მა გა ლი თად, ას ეთი კულ ტუ რუ ლი სიმ ბო ლო ები იყო 
პარ ტი ული დრო შე ბი, დღე სას წა ულ ები (ამ ის მა გა-
ლი თია პირ ვე ლი მა ის ის დღე სას წა ული).

პირ ვე ლი მა სობ რი ვი პარ ტია და ფუძ ნე ბულ იქ ნა 
ინ გლის ში 1861 წელს. 1863 წელს შე იქ მნა პირ ვე ლი 
მა სობ რი ვი მუ შა თა პარ ტია-სა ყო ველ თაო გერ მა ნუ-
ლი მუ შა თა კავ ში რი, რო მე ლიც და არ სა ფ. ლა სალ მა. 
მა სობ რი ვი პარ ტი ებ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბის უმ თავ რე სი 
პი რო ბე ბი იყო: სა არ ჩევ ნო უფ ლე ბე ბის გავ რცე-
ლე ბა და მუ შა თა კლა სის ორ გა ნი ზა ცი ულ ობ ის 
გაძ ლი ერ ება. პარ ლა მენ ტის გა რე შე ორ გა ნი ზე ბუ-
ლი პრო ლე ტა რი ატი ქმნი და მა სობ რივ პარ ტი ულ 
ორ გა ნი ზა ცი ებს და თა ვის მხსივ ეს პრო ცე სი ტრა-
დი ცი ულ დაჯ გუ ფე ბებს უბ იძ გებ და კონ კუ რენ-
ცი ის კენ, რომ ლებ საც პრლე ტა რუ ლი პარ ტი ებ ის 
მოძ რა ობ ის ათ ვის უნ და და ეპ ირ ის პი რე ბი ნა თა ვი სი 
სტრუქ ტუ რის გარ დაქ მნა იმ ავე მი მარ თუ ლე ბით [1].

XX სა უკ უნ ის ათი ანი და ოცი ანი წლე ბის მიჯ ნა ზე 
ახ ალი ტი პის პარ ტი ები ჩნდე ბა. ეს პრო ტო-ჰე გე-
მო ნუ რი პარ ტი ებია. თუ კი მა ნამ დე პარ ტი ები სხვა 
პარ ტი ებ თან და იდე ოლ ოგი ებ თან თა ნა არ სე ბო ბი-
სათ ვის მზად ყოფ ნას გა მო ხა ტავ დნენ, ახ ალი ტი პის 
პარ ტი ებ ის მი ზანს სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის 
ყვე ლა სფე რო ზე სრუ ლი ძა ლა უფ ლე ბის მო პო ვე-
ბა და სა ზო გა დო ებ ის გარ კვე ული იდე ოლ ოგი ური 
თარ გის მი ხედ ვით გარ დაქ მნა წარ მო ად გენ და. აღ-
ნიშ ნუ ლი ტი პის იყო კო მუ ნის ტუ რი ან ფა შის ტუ რი/
ნა ცის ტუ რი პარ ტი ები.

ბ-ნ ემ ზარ ხვი ჩი ას თე ორი ის მი ხედ ვით, არ სე-
ბობს გან წყო ბის ში ნა არ სის სა ზო გა დოდ მო უც ილ-
ებ ადი მო მენ ტის ოთხი დო მი ნან ტუ რი ფსი ქი კუ რი 
კომ პლექ სი, სხვა სიტყვე ბით რომ ვთქვათ, ერ ის 
ოთხი თვი სებ რი ვი ტი პი, ხო ლო პი როვ ნე ბა, რო-
გორც ინ დი ვი დი, „მხო ლოდ რო მე ლი მე კონ კრე-
ტუ ლი ერ ის წევ რად შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს“. 
აღ ნიშ ნუ ლი ტი პე ბია: „ფორ მის მა ნია“, „ძლე ვის 
მა ნია“, ცხრო მის მა ნია“ და „მარ თვის მა ნია“, რომ ლე-
ბიც ავ ტო რის მი ხედ ვით, 20 წლი ან ცირ კუ ლა რულ 
წრე-ბრუნ ვა ში ენ აც ვლე ბი ან ერ თმა ნეთს. ვი ნა იდ ან, 
სიტყვა მა ნია ზე მო აღ ნუ ლი ოთხი ფაქ ტო რის დო მი-
ნან ტო ბის ხაზ გას მას ემ სა ხუ რე ბა, ამა თუ იმ მა ნი ის 
ქვეშ გა ერ თი ან ებ ული სა ზო გა დო ებ რი ვი ერ თო ბა 
გან სხვა ვე ბუ ლი მსოფ ლმხედ ვე ლო ბი თი და ურ თი-
ერ თო ბის პრინ ცი პით ხა სი ათ დე ბა.

ბ-ნ ემ ზარ ხვი ჩია მის თე ორი აში, რო მე ლიც წარ-

მო ად გენს დი მიტ რი უზ ნა ძის „გან წყო ბის თე ორი ის“ 
გაგ რძე ლე ბას, „გან წყო ბის ში ნა არ სის სა ზო გა დოდ 
მო უც ილ ებ ადი მო მენ ტის“ აღ მო ჩე ნის სა ფუძ ველ ზე, 
მო ნოგ რა ფი აში „ქარ თვე ლი ერი და მსოფ ლიო ცი-
ვი ლი ზა ცია“, ამ ყა რებს მო საზ რე ბას, რომ ზე მო აღ-
ნიშ ნუ ლი ოთხი ფსი ქი კუ რი სტი ქი ის მო ნაც ვლე ობა 
უწყვე ტად მიმ დი ნა რე ობს ბუ ნე ბა ში, ხო ლო ამა თუ 
იმ მა ნი ის ქვეშ გა ერ თი ან ებ ული სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ერ თო ბა მსგავ სი მსოფ ლმხედ ვე ლო ბი თა და ურ თი-
ერ თო ბე ბის პრინ ცი პით ხა სი ათ დე ბა,სხვა სიტყვე-
ბით რომ ვთქვათ, მათ აქ ვთ მსგავ სი და მო კი დე ბუ-
ლე ბა უცხო სად მი, ქცე ვი სა და გან წყო ბის სა ერ თო 
მა ხა სი ათ ებ ლე ბი და ა.შ. 

ხვი ჩი ას მი ხედ ვით, ერი არ ის ის ტო რი ული სა ზო-
გა დო ებ რი ვი ერ თო ბა, რომ ლის წევ რე ბის გან წყო-
ბის ში ნა არ სში ,,სა ზო გა დოდ მო უც ილ ებ ადი მო მენ-
ტი’’ ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ბა ზეა და ფიქ სი რე ბუ ლი.

ერ თა ფორ მის მა ნი ის კლასს გა ნე კუთ ვნე ბა ჩი-
ნე ლე ბი, ებ რა ელ ები, გერ მა ნე ლე ბი, იაპ ონ ელ ები, 
გერ მა ნე ლე ბი, იტ ალი ელ ები, პო ლო ნე ლე ბი, ჩე ხე ბი 
და ა.შ. ერ თა ძლე ვის მა ნი ის კლასს გა ნე კუთ ვნე ბა 
რუ სე ბი, მონ ღო ლე ბი, სერ ბე ბი, თურ ქე ბი, მა კე-
დო ნი ელ ები და ა.შ. ერ თა ცხრო მის მა ნი ის კლასს 
წარ მო ად გენს ამ ერ იკ ელ ები, ინ გლი სე ლე ბი, ფრან-
გე ბი, ჰო ლან დი ელ ები, ძვე ლი ბერ ძნე ბი და ა.შ.ხო-
ლო ერ თა მარ თვის მა ნი ის კლასს ირ ლან დი ელ ები, 
შოტ ლან დი ელ ები, ქარ თვე ლე ბი, კორ სი კე ლე ბი, 
სი ცი ლიეები.

ემ ზარ ხვი ჩი ას გან მარ ტე ბით, დღე ის ათ ვის უკ ვე 
შე საძ ლე ბე ლია, სა ბო ლო ოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ერ-
თი ცი ვი ლი ზა ცი ის (სრუ ლი თვით რე გუ ლი რე ბა დი 
სის ტე მის) ქცე ვის იმ გვა რი პროგ ნო ზი რე ბა, რო-
გო რიც აქ ამ დე სა მეც ნი ერო სივ რცე ში არ იყო აღ-
წე რი ლი. სის ტე მის ქცე ვა ზე ზე მოქ მე დე ბა და მი სი 
ცვლი ლე ბა რო მე ლი მე პი როვ ნე ბის ან პი როვ ნე ბა თა 
ჯგუ ფის პი რად ნე ბა ზე არ არ ის და მო კი დე ბუ ლი. 
სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ებ ის ამ ოც ანა უნ და 
გახ დეს სის ტე მის ქცე ვას თან შე თან ხმე ბუ ლი ახ ალი 
სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის სა მარ თლებ რი ვი 
უზ რუნ ველ ყო ფა [7].

ირ კვე ვა, რომ დღე ის ათ ვის მსოფ ლიო სა ზო გა-
დო ებ ას აქ ვს ამ გვა რი ალ ტერ ნა ტი ვა: 

1. უნ და მოხ დეს გავ ლე ნის სფე რო ებ ის არა 
გე ოპ ოლ იტ იკ ური, არ ამ ედ, ფუნ ქცი ონ ალ ური და-
ყო ფა. ერ თა წარ მო მად გე ლო ბე ბით უნ და და კომ-
პლექ ტდეს ოთხპა ლა ტი ანი მსოფ ლიო მარ თვის 
ინ სტი ტუ ტი:

ერ თა ფორ მის მა ნი ის კლა სი-რეგ ლა მენ ტა ცია-
ლე გა ლი ზა ცი ის ინ სტი ტუ ტი;
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ერ თა ძლე ვის მა ნი ის კლა სი - ბუ ფე რი სა და სტა-
ბი ლი ზა ცი ის ინ სტი ტუ ტი;

ერ თა ცხრო მის მა ნი ის კლა სი - გლო ბა ლუ რი 
ცი ვი ლი ზა ცი ის სა გა რეო კონ ტაქ ტე ბის და ცი ვი-
ლი ზა ცი აში სა ერ თა შო რი სო ბაზ რის რგუ ლი რე ბის 
ინ სტი ტუ ტი;

ერ თა მარ თვის მა ნი ის კლა სი - ცი ვი ლი ზა ცი ის 
წევრ ერ თა წი ნა შე ცი ვი ლი ზა ცი ის წარ მო მად გენ-
ლო ბის ინ სტი ტუ ტი.

2. ან გლო ბა ლუ რი კონ ფლიქ ტე ბის შე მა კა ვე ბე-
ლი ფაქ ტო რე ბი ამო იწ ურ ება, აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე 
შე დე გე ბით და გარ და უვ ალია გლო ბა ლუ რი კონ-
ფლიქ ტის პრო ვო ცი რე ბა.

გა ერ თი ან ებ ული ერ ებ ის ორ გა ნი ზა ცი ის (რო-
გორც მსოფ ლიო მარ თვის ერ თა დერ თი ლე გი ტი-
მუ რი ინ სტი ტუ ტის) არა ეფ ექ ტუ რო ბის მი ზე ზე ბი 
ამ ფაქ ტო რე ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბის შე დე გია. 
ამ ინ სტი ტუ ტის ეფ ექ ტი ან ობ ის მიღ წე ვა მი სი რე-
ორ გა ნი ზა ცი ის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია [8].

2. პარ ტი ის ფუნ ქცი ები, მი ზა ნი
 და და ნიშ ნუ ლე ბა 

პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის ბუ ნე ბა ყვე ლა ზე უფ-
რო და მა ჯე რებ ლად ვლინ დე ბა მი სი ფუნ ქცი ებ ის 
მეშ ვე ობ ით. ყვე ლა სხვა პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფის გან 
პარ ტია გან სხვავ დე ბა მის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი 
ფუნ ქცი ებ ითა და ას ევე მა თი გან ხორ ცი ელ ებ ის 
სა შუ ალ ებ ებ ით, გან საზღვრუ ლი ში ნა არ სის ორ გა-
ნი ზა ცი ით და სტრქუ ტუ რით, პო ლი ტი კუ რი პროგ-
რა მის არ სე ბო ბით. პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის რო ლი 
და მნიშ ვნე ლო ბა სა ზო გა დო ებ აში, რო მელ თაც 
აქ ვთ ეკ ონ ომ იკ ის, სო ცი ალ ური და კულ ტუ რუ ლი 
გან ვი თა რე ბის გან საზღრუ ლი დო ნე, კონ კრე ტუ ლი 
ის ტო რი ული და რა ცი ონ ალ ური ტრა დი ცი ები არა-
ერ თგვა რო ვა ნია [1]. 

პარ ტი ები, რო გორც პო ლი ტი კუ რი ინ სტი ტუ-
ტე ბი, წარ მო ად გენს სა ხელ მწი ფო სა და ხალ ხს 
შო რის ვერ ტი კა ლუ რი კავ ში რის რგოლს, პო ლი-
ტი კუ რი პრო ცე სის ყვე ლა ფა ზა ში. პრაქ ტი კუ ლად, 
მო ნა წი ლე ობ ის რგოლს. პარ ტი ის მოღ ვა წე ობა 
წარ მო ად გენს ერთ-ერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს მე ქა-
ნიზ მს სა ხელ მწი ფო სა და სა ზო გა დო ებ ას შო რის 
სამ თავ რო ბო რე სურ სე ბის გა ნა წი ლე ბი სა და გა და-
ნა წი ლე ბა ში. უწ ინ არ ეს ყოვ ლი სა, პარ ტი ის მი ზა ნია 
ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის ბრძო ლა მი სი მხარ დამ ჭე რი 
მო სახ ლე ობ ის ჯგუ ფე ბის ინ ტე რე სე ბის თვის. სხვა 
სიტყვე ბით რომ ვთქვათ, ინ ტე რეს თა ჯგუ ფე ბი, 
რო გორც წე სი, ცდი ლო ბენ გა დაწყვი ტონ მმარ თვე-
ლო ბის რე ჟი მის ფარ გლებ ში ესა თუ ის პროგ რა მა , 

სა ში ნაო და სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი სა კითხე ბის გა-
და საწყვე ტად. ას ევე, პარ ტი ებს შე უძ ლით წა მო აყ ენ-
ონ წი ნა და დე ბა უმ აღ ლე სი ხე ლი სუფ ლე ბის შეც ლის 
მიზ ნით. თუმ ცა, პარ ტი ები ან ალ ოგი ური პო ლი ტი-
კუ რი მოთხოვ ნე ბის დრო საც, უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში, 
უზ რუნ ველ ყო ფენ მშვი დო ბი ან გა და ნა წი ლე ბას 
სხვა დას ხვა სა ზო გა დო ებ რივ ძა ლებს შო რის. პარ-
ტი ის ას ეთი მე თო დით მოღ ვა წე ობა გა მო რიცხავს 
სა ზო გა დო ებ რივ რყე ვებს პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბის 
ცვლი ლე ბე ბის დრო საც [1].

პარ ტი ის პირ ვე ლი პუნ ქცია კან დი და ტე ბის 
შერ ჩე ვაა, რაც არ ჩევ ნე ბის თვის თუ პო ლი ტი კუ რი 
თა ნამ დე ბო ბის თვის კან დი დატ თა შერ ჩე ვის წესს 
გუ ლის ხმობს, კან დი დატ თა შერ ჩე ვა შე იძ ლე ბა 
და მო კი დე ბუ ლი იყ ოს სხვა დას ხვა კრი ტე რი უმ ზე. 
კომ პე ტენ ტუ რო ბა, ცნო ბა დო ბა, მა ტე რი ალ ური 
შე მო წი რუ ლო ბა, პარ ტი ის ად მი ერ თგუ ლე ბა, პარ-
ტი აში ყოფ ნის პე რი ოდ იზ აცია ამ კრი ტე რი უმ თა 
არ ას რუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლია. ყო ვე ლი პარ ტია სა კუ-
თარ პრი ორ იტ ეტს თა ვად ად გენს და აქ ედ ან გა მომ-
დი ნა რე, კან დი დატ თა შერ ჩე ვის წე სი, და წე რი ლი და 
და უწ ერ ელი, ბევ რს გვე უბ ნე ბა ამ პარ ტი ის შე სა ხებ. 

მე ორე ფუნ ქცია, რო მელ საც პარ ტი ები ას რუ-
ლე ბენ, სა არ ჩევ ნო მო ბი ლი ზა ციაა. ამ ფორ მით 
პარ ტი ები ცდი ლო ბენ სა კუ თა რი ამ ომ რჩევ ლის 
რა ოდ ენ ობ ის ზრდას. ზო გი პარ ტია ამ ას სა კუ-
თა რი პროგ რა მის პო პუ ლა რი ზა ცი ის მეშ ვე ობ ით 
ცდი ლობს, სხვა კი-ლი დე რის გან სა კუთ რე ბულ 
თვი სე ბებ ზე აქ ცენ ტი რე ბით ან ამ ომ რჩევ ლის თვის 
სარ გებ ლის შე თა ვა ზე ბით [1].

მე სა მე ფუნ ქცია საპ როგ რა მო სა კითხე ბის 
სტრუქ ტუ რი ზე ბაა. ამ ფორ მით, პარ ტია ამ ომ რჩევ-
ლის პრი ორ იტ ეტ ებს აყ ალ იბ ებს, ანუ უხ სნის და 
ას წავ ლის ამ ომ რჩე ველს, თუ რა ტომ არ ის გან ვი თა-
რე ბის ესა თუ ის გზა უკ ეთ ესი მის თვის, მი სი თე მის, 
ქა ლა ქი სა თუ ქვეყ ნის თვის. ამ შემ თხვე ვა ში პარ ტია 
მეგ ზუ რის, მას წავ ლებ ლის ფუნ ქცი ას ას რუ ლებს. 

მე ოთხე ფუნ ქცია წარ მო მად გენ ლო ბი თია. ამ 
ფორ მით პარ ტი ებ სა კუ თარ ამ ომ რჩე ველს წარ მო-
ად გე ნენ პო ლი ტი კურ არ ენ აზე და პა სუ ხის მგებ-
ლო ბას იღ ებ ენ და იც ვან მა თი ინ ტე რე სე ბი. ცხა დად 
ჩანს, რომ მე სა მე და მე ოთხე ფუნ ქცია მედ ლის ორი 
მხა რეა: პირ ველ შემ თხვე ვა ში პარ ტია უხ სნის ამ ომ-
რჩე ველს, რა შე დის ამ უკ ან ას კნე ლის ინ ტე რე სებ ში, 
მე ორე შემ თხვე ვა ში კი ამ ომ რჩევ ლის ინ ტე რე სებს 
იღ ებს, რო გორც სა კუ თარ პო ლი ტი კურ დღის წეს-
რიგს და ცდი ლობს ის ცხოვ რე ბა ში გა ატ არ ოს [5]. 

პარ ტი ებ ის მე ხუ თე ფუნ ქცია ინ ტე რე სე ბის შე-
ჯა მე ბაა; ბუ ნებ რი ვია, შე უძ ლე ბე ლია პო ლი ტი კურ 
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ას პა რეზ ზე ყვე ლა ამ ომ რჩევ ლის ან ამ ომ რჩე ველ თა 
ჯგუ ფის ინ ტე რე სე ბი სა და სურ ვი ლე ბის უც ვლე-
ლად შეს რუ ლე ბა. მი ლი ონ ობ ით ამ ომ რჩე ვე ლი, 
რო მელ მაც კონ კრე ტულ პარ ტი ას მის ცმა ხმა, არ 
შე იძ ლე ბა ერ თნა ირ ად ფიქ რობ დეს ერ ოვ ნულ უს აფ-
რთხო ებ აზე, ჯან დაც ვა ზე, სო ცი ალ ური უზ რუნ ველ-
ყო ფის სის ტე მა სა და გა და სა ხა დებ ზე. მა თი აზ რი 
ამ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით ხში რად ერ თმა ნე-
თის სა წი ნა აღ მდე გოც იქ ნე ბა, ამ იტ ომ აც პარ ტი ის 
ამ ოც ანაა შეძ ლოს აღ ნიშ ნუ ლი ინ ტე რე სე ბის რაც 
შე იძ ლე ბა ჰარ მო ნი ული შე ჯა მე ბა და ამ ას ერ თნა-
ირი, მეტ-ნაკ ლე ბად თან მიმ დევ რუ ლი სა მოქ მე დო 
პროგ რა მის სა ხე მის ცეს. 

პარ ტი ის მე ექ ვსე ფუნ ქცია მარ თვის უნ არია, 
პარ ტი ას უნ და ჰქონ დეს იმ ის რე სურ სი, რომ არ-
ჩევ ნებ ში გა მარ ჯვე ბის შემ თხვე ვა ში მთავ რო ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა და ქვეყ ნის კომ პე ტენ ტუ რად მარ-
თვა შეძ ლოს. 

მეშ ვი დე ფუნ ქცია სო ცი ალ ური ინ ტეგ რა ციაა. 
რი გი პარ ტი ებ ისა უზ რუნ ველ ყოფს სა კუ თა რი 
წევ რე ბი სა და მხარ დამ ჭე რე ბის ჩარ თუ ლო ბას 
სხვა დას ხვა აქ ტი ვო ბა ში, ზო გი კი-სა კუ თა რი მხარ-
დამ ჭე რე ბი სა და აქ ტი ური წევ რე ბის ჯან დაც ვას, 
და საქ მე ბა სა და სო ცი ალ ურ დახ მა რე ბას [1]. 

ამ რი გად, პარ ტი ები შე იმ უშ ავ ებ ენ რა იდე ოლ-
ოგი ასა და პროგ რა მას, ცდი ლო ბენ გან საზღვრონ 
მოქ მე დე ბის მი მარ თუ ლე ბის სტრა ტე გია და არ წმუ-
ნე ბენ მო ქა ლა ქე ებს ალ ტერ ნა ტი ული მოქ მე დე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა ში. საპ როგ რა მო დო კუ მენ ტებ ში 
ჩა მო ყა ლი ბე ბულ პარ ტი ებ ის სტრა ტე გი ისა და ტაქ-
ტი კის მეშ ვე ობ ით შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა არ სე ბი თი 
გავ ლე ნა მო ხა დი ნონ ელ ექ ტო რატ ზე. ამ ეტ აპ ზე 
ხდე ბა ახ ალი წევ რე ბის აქ ტი ურ ობ ის სუ ლის კვე-
თე ბის აღ ზრდა, ელ ექ ტო რა ტის მო ბი ლი ზა ცია 
სა ხელ მწი ფო სა და მა სობ რივ სა ზო აგ ადო ებ რივ 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, ხელ ძღვა ნე ლი ორ გა ნო ებს ას-
არ ჩე ვად [1]. 

ელ ექ ტო რა ლუ რი ტი პის პარ ტი ები ყვე ლა ზე 
გავ რცე ლე ბუ ლია. ამ ორ გა ნი ზა ცი ებ ის თვის უმ-
თავ რე სი არ ის აღ ჩევ ნე ბი. შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნულ 
პარ ტი ებ ში წევ რე ბის რა ოდ ენ ობა მე ორ ეხ არ ის ხო-
ვა ნია, მთა ვა რია არ ჩევ ნე ბის წინ მო ბი ლი ზა ცია. ამ-
რი გად, არ ჩევ ნე ბამ დე 3-4 თვით ად რე ას ეთი ორ გა-
ნი ზა ცია დრო ებ ით ფარ თოვ დე ბა და აქ ტი ურ დე ბა, 
ყი დუ ლობს რეკ ლა მას, ას აქ მებს მხარ დამ ჭე რებს 
აქ ტი ვის ტე ბად და კო ორ დი ნა ტო რე ბად, აქ ტი ურ ად 
ხვდე ბა ამ ომ რჩე ველს, ატ არ ებს გა მო კითხვებს და 
ამ გა მო კითხვე ბის სა ფუძ ველ ზე ად გენს სა არ ჩევ ნო 
პროგ რა მას, რო მე ლიც შემ დე გი არ ჩევ ნე ბი სას შე-

იძ ლე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად შე იც ვა ლოს, თუ კი ახ ალ მა 
გა მო კითხვებ მა ახ ალი პრი ორ იტ ეტ ები აჩ ვე ნა. სხვა 
სიტყვე ბით რომ ვთქვათ, მსგავ სი პარ ტი ის თვის 
უცხოა მკაც რი იდ ოლ ოგი ური დოგ მე ბია დად გე-
ნი ლი და ის არ ცდი ლობს ამ ომ რჩევ ლის პო ლი ტი-
კურ-იდე ოლ ოგი ურ გა ნათ ლე ბას, პი რი ქით, ას ეთი 
პარ ტია ხში რად მზად არ ის ამ ომ რჩე ველ თა შე ხე-
დუ ლე ბის სა სარ გებ ლოდ შეც ვა ლოს იდე ოლ ოგი-
ური პრინ ცი პე ბი. კან დი და ტე ბის ნო მი ნა ცია ხდე ბა 
ცნო ბა დო ბი სა და მათ გან პარ ტი ის თვის ღი რე ბუ ლი 
მა ტე რი ალ ური მხარ და ჭე რის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
და პარ ტი ულ სტაჟს ან იდე ოლ ოგი ურ სიმ ტკი ცეს 
შე და რე ბით ნაკ ლე ბი მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება.

პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის რო გორც მი ზანს, ას ევე 
და ნიშ ნუ ლე ბას უნ და წარ მო ად გენ დეს, ქვეყ ნის 
მარ თვა დე მოკ რა ტი ული პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი-
სად, რა თა მან შეძ ლოს მომ ხრე ებ ის გა ჩე ნა და უკ ვე 
არ სე ბუ ლი მხარ დამ ჭე რე ბის ნდო ბის გაძ ლი ერ ება 
მი სი სა მო მავ ლო გეგ მი სა თუ ყო ველ დღი ური პო-
ლი ტი კუ რი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მარ თე ბუ ლო ბა ში. 

პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ები პი რო ბი თად შეგ ვიძ ლია 
დავ ყოთ ოთხ კა ტე გო რი ად, ეს ენია: 

• სა არ ჩევ ნო პარ ტი ები - პარ ტია რომ ლე ლიც 
იქ მნე ბა კონ კრე ტუ ლი არ ჩევ ნე ბის წინ, გარ კვე ული 
იდე ის გარ შე მო გა ერ თი ან ებ ული კო ალ იცი ური 
სა ზო გა დო ებ ის მი ერ. ას ეთი პარ ტი ები არ ამ დგრა-
დო ბით გა მო ირ ჩე ვი ან, რად გან არ გა აჩ ნი ათ მყა რი 
იდე ოლ ოგი ური სა ფუძ ვე ლი. 

• მუდ მი ვად მოქ მე დი - პარ ტი ები, რო მე ლიც ად-
ამი ან თა რე სურ სი დან გა მომ დი ნა რე ინ არ ჩუ ნე ბენ 
რე იტ ინ გს პო პუ ლის ტუ რი კამ პა ნი ებ ისა და ელ ექ-
ტო რატ ზე ზე მოქ მე დე ბის შე დე გად. 

• ლი დერ(ებ)ის პარ ტი ები - პარ ტი ები, რო მე-
ლიც მორ გე ბუ ლია კონ კრე ტულ პი როვ ნე ბებ ზე, 
ლი დე რებ ზე და მა თი პი როვ ნუ ლი ავ ტო რი ტე ტი, 
ქა რიზ მა, ორ ატ ორ ული უნ არი და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ად გი ლი გან საზღვრავს პარ ტი ის რე იტ ინ გს, ას ეთი 
ლი დე რე ბი გა მო ირ ჩე ვი ან პო პუ ლის ტუ რი მყი სი-
ერი არ ათ ან მიმ დევ რუ ლი მიდ გო მე ბით ქვე ყა ნა ში 
მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი სად მი.

• იდე ოლ ოგი ებ ის პარ ტი ები - ას ეთი პო ლი ტი კუ-
რი პარ ტი ები გა მო ირ ჩე ვი ან სიმ ტკი ცით, მათ გა აჩ-
ნი ათ იდე ოლ ოგი ური ფუნ და მენ ტი, ამ შემ თხვე ვა ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია არა კონ კრე ტუ ლი პი როვ ნე ბე ბი ან 
პო პუ ლის ტუ რი ნა ბი ჯე ბი, არ ამ ედ წი ნას წარ გა წე-
რი ლი, გეგ მა ზო მი ერი იდე ოლ ოგი ური ხედ ვა. მა თი 
სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ები გა მო ირ ჩე ვა სტა ბი ლუ რი 
სა არ ჩევ ნო პროგ რა მით. პარ ტი ული პროგ რა მა შე-
საძ ლე ბე ლია შე იც ვა ლოს მიმ დი ნა რე ამ ოც ან ებ ის 
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გა და საწყვე ტად, მიმ დი ნა რე რე ჟიმ ში - მაგ რამ იდე-
ოლ ოგია რჩე ბა მუდ მი ვი [2]. 

გან სხვა ვე ბულ პო ლი ტი კურ სის ტე მა ში სხვა დას-
ხვაგ ვა რად ვლინ დე ბა პარ ტი ის პო ლუ ტი კუ რი კურ-
სის და მუ შა ვე ბი სა და გან ხორ ცი ლე ბის ფუნ ქცია. 
პარ ტი ის ხელ მძღვა ნე ლი ჯგუ ფი არა ერ თგვა რო ვა-
ნია. მას ში შე იძ ლე ბა იყ ოს წარ მოდ გე ნი ლი ში ნა პარ-
ტი ული მიმ დი ნა რე ობ ანი, რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ 
კონ ტრო ლის უფ ლე ბას მთელ ორ გა ნი ზა ცი აში. 
პარ ტი აში სხვა დას ხვა მიმ დი ნა რე ობ ებს სა თა ვე ში 
უდ გა ნან ლი დე რე ბი, რომ ლე ბიც რი გი თი წევ რე ბის 
ავ ტო რი ტე ტით სარ გებ ლო ბენ. ის ინი მი ის წრა ფი ან 
ერ თპი როვ ნუ ლი ხელ მძღვა ნე ლო ბის კენ, იმ ის თვის, 
რომ პარ ტია წარ მარ თონ თა ვი ან თი პრო გა მით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი გზით. ამ ას თა ნა ვე, ხელ მძღა ნე ლი 
უმ ცი რე სო ბა იღ ებს ძი რი თად პარ ტი ულ გა დაწ ტვე-
ტი ლე ბებს, ფლობს ფარ თო ინ ფორ მა ცი ას, რო გორც 
წე სი, რი გირ თი წევ რე ბი სათ ვის მი უწ ვდო მელ ინ-
ფორ მა ცი ას [1]. 

3. ერ თპარ ტი ული, ორ პარ ტი ული და 
მრა ვალ პარ ტი ული სის ტე მე ბი

პარ ტი ული სის ტე მა ეს არ ის ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ-
ლი ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნი პარ ტი ის ერ თი ან ობა და 
მა თი ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბა. გავ რცე ლე ბუ-
ლია პარ ტი ული სის ტე მი ის და ყო ფა ერ თპარ ტი ულ, 
ორ პარ ტი ულ და მრა ვალ პარ ტი ულ სის ტე მე ბად, 
თუმ ცა ის ავ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც ას ეთი და ყო ფის 
მი ზან შე წო ნი ლო ბას არ ცნო ბენ, გან სა კუთ რე ბულ 
აქ ცენ ტს აკ ეთ ებ ენ იმ აზე, რომ ზო გა დად, პარ-
ტი ული სის ტე მის ფუნ ქცია იმ დე ნად პარ ტი ებ ის 
და ყო ფა, და ნა წი ლე ბა კი არ არ ის, რამ დე ნა დაც 
მო სახ ლე ობ ის პო ლი ტი კუ რი და ნა წი ლე ბა-და პი-
რის პი რე ბის აღ მოფხვრა, რაც და მა ხა სა თე ბე ლი 
იყო მუ შა თა მოძ რა ობ ის აღ მო ცე ნე ბი სას და მიზ ნად 
ის ახ ავ და მუ შე ბი სათ ვის სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბის 
გა ფარ თო ებ ას [19].

სა ჭი როა გვეს მო დეს, რომ თუ სა ხელ მწი ფო ში 
არ ის პარ ტია, ეს არ ნიშ ნავს იმ ას რომ იქ პარ ტი-
ული სის ტე მა ცაა. პარ ტი ათა შო რის ურ თი ერ თო ბა 
მხო ლოდ მა შინ წარ მოქ მნის სის ტე მას, თუ მას თან 
ერ თად არ ის სტა ბი ლუ რო ბა და წეს რი გი, სა პი რის-
პი რო შემ თხვე ვა ში, კი შე სა ძე ლებ ლია ვი სა უბ როთ 
რომ პარ ტი ული სის ტე მა რა დი კუ ალ ურ ად იც ვლის 
ხა სი ათს. ჰე ივ უდს მა გა ლი თად მოჰ ყავთ პოს ტკო-
მუ ნის ტუ რი რუ სე თი. „1991 წელს კო მუ ნის ტუ რი 
პარ ტი ის მარ ცხი გამ ჭრი ახი დამ კვირ ვებ ლე ბის-
თვის ჯერ კი დევ მა შინ მო ას წა ვებ და იმ ას, რომ მრა-
ვალ პარ ტი ული სის ტე მის დამ კვიდ რე ბა იქ ნე ბო და 

ძა ლი ან რთუ ლი. ქვეყ ნის პრობ ლე მად იქ ცა პარ ტი-
ათა და პო ლი ტი კურ დაჯ გუ ფე ბა თა ჭარ ბი რა ოდ-
ენ ობა. 1995 წლის დე კე მე ბერ ში სა პარ ლა მენ ტო 
არ ჩევ ნე ბის დროს მო ნა წი ლე ობა 43-მდე პარ ტი ამ 
მი იღო, რო მელ თა გან, ყვე ლა ზე მსხვილ მა-რუ სე თის 
კო მუნ კის ტურ მა პარ ტი ამ ხმე ბის მხო ლოდ 22% მო-
აგ რო ვა. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ კრი ზი სის ეპ ოქ აში, 
მსოფ ლი ოს ყვე ლა ქვე ყა ნა ში პარ ტი ული სის ტე მე-
ბი კარ გა ვენ სა კუ თარ „სის ტე მურ“ ხა სი ათს, რის 
გა მოც რთუ ლია ერ თი სის ტე მა მე ორ ის გან გა ნას-
ხვა ვო. უფ რო მე ტიც, თუ ქვე ყა ნა ში ძლი ერია ად გი-
ლობ რი ვი და ავ ტო ნო მი ური ორ გა ნო ები, პარ ტი ათა 
შო რის ურ თი ერ თო ბა, ერ თი და იგ ივე პო ლი ტი კუ რი 
სის ტე მის სხვა დას ხვა დო ნე ზე, რა დი კა ლუ რი სხვა-
ობ ით შე იძ ლე ბა წა რი მარ თოს [4].

ამ დე ნად, პო ლი ტი კუ რი პარ ტია სა შუ ალ ებ ას 
აძ ლევს ხალ ხს ის არ გებ ლონ პო ლი ტი კუ რი და სა-
მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბით და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის 
მეშ ვე ობ ით მო ნა წი ლე ობა მი იღ ონ ქვეყ ნის პო ლი-
ტი კურ ცხოვ რე ბა ში. ის არ ის ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე 
დე მოკ რა ტი ული პრო ცე სე ბი სა და პლუ რა ლუ რი 
გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბის გა რან ტი. მი სი და ნიშ ნუ-
ლე ბაა გა აძ ლი ერ ოს და გა ნამ ტკი ცოს დე მოკ რა-
ტი ის მნიშ ვნე ლო ბა და სა ჭი რო ება თა ნა მედ რო ვე 
დე მოკ რა ტი ული სა ზო გა დო ებ ის ცხოვ რე ბა ში. 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის ამ ოც ან ას წარ მო ად გენს, 
არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ობა და დე მოკ რა ტი ული 
გზით მოს ვლა ხე ლი სუფ ლე ბის სა თა ვე ში, რა თა 
ლე გი ტი მუ რი სა ფუძ ვლე ბის რე ალ ური და პრაქ ტი-
კუ ლი არ სე ბო ბის მეშ ვე ობ ით, სა ხელ მწი ფო ში გა ნა-
ხორ ცი ელ ოს მმარ თვე ლო ბი თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. 
ძი რი თა დი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის რა ოდ ენ ობა 
გან საზღვრავს სის ტე მას, რო მე ლიც შექ მნი ლია 
ამ ათუ იმ ქვე ყა ნა ში, ამ ის მი ხედ ვით კი გა მო ყო ფენ 
სა მი ტი პის სის ტე მას, ეს ენია ერ თპარ ტი ული, ორ-
პარ ტი ული და მრა ვალ პარ ტი ული პო ლი რი კუ რი 
სის ტე მე ბი. მათ გან თი თოეულს მი სი და მა ხა სი ათ ებ-
ელი ნიშ ნე ბი გა აჩ ნია, ხშირ შემ თხვე ვა ში კი ქვეყ ნის 
პო ლი ტი კურ მი მარ თუ ლე ბა სა და მმარ თვე ლო ბის 
სა ხე ზეც მი უთ ით ებს [4]. 

ჰე ივ უდი სა უბ რობს ორი ერ თმა ნეთ თან შე უს აბ-
ამო ერ თპატ რი ულ სის ტე მებ ზე. პირ ვე ლი მათ გა ნი 
და მა ხა სი ათ ებ ელი იყო სო ცი ალ ის ტუ რი სა ხელ-
მწი ფოს თვის, სა დაც მმარ თვე ლი „კო მუ ნის ტუ რი“ 
პარ ტია აკ ონ ტრო ლებ და პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა ინ-
სტი ტუტს და მთელ სა ზო გა დო ებ ას. ას ეთი პარ ტი ები 
უმ კაც რე სი იდე ოლ ოგი ური დის ციპ ლი ნის ერ თგუ-
ლე ბი იყ ვნენ, არ უშ ვებ დნენ სულ მცი რე გა დახ რა საც 
კი მარ ქსიზმ-ლე ნი ნიზ მის იდე ებ ის გან, ჰქონ დათ 
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ურ თუ ლე სი იერ არ ქია, რო მე ლიც დე მოკ რა ტი ული 
ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრინ ცი პე ბით მკაც რად იყო 
გან საზღვრუ ლი პო ლი ტი კურ და იდე ოლ ოგი ურ სა-
ფუძ ვლებ ზე. ას ეთ პარ ტი ათა ბირ თვს წარ მო ად გენს 
მა ღა ლა ნაზღა ურ ებ ადი ფუნ ქცი ონ ირ ები-„აპ არ ატ ის 
მო ხე ლე ები“, რო მელ თა ამ ოც ანაა გა ნა ხორ ცი ელ ონ 
იდე ოლ ოგი ური კონ ტრო ლი სა ხელ მწი ფო ებ რივ ორ-
გა ნო ებ სა და სა ზო გა დო ებ რივ ინ სტუ ტუ ტებ ზე [4].

უმ თავ რე სი სა შუ ალ ება, რომ ლის სა შუ ალ ებ ით-
აც კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ები აკ ონ ტრო ლებ დნენ 
სა ხელ მწი ფოს, ეკ ონ ომ იკ ას და სა ზო გა დო ებ ას, 
უზ რუნ ველ ყოფ დნენ „და ბა ლი“ ფე ნე ბის „მა ღა ლი-
სად მი“ მორ ჩი ლე ბას, იყო ნო მენ კლა ტუ რა, რო მე-
ლიც წარ მო ად გენ და კად რე ბის კომ პლექ ტა ცი ის 
სის ტე მას, რომ ლის სა შუ ლე ბი თაც პრაქ ტი კუ ლად 
ყვე ლა ღი რე ბულ თა ნამ დე ბო ბა ზე ინ იშ ნე ბო და 
პარ ტი ის მი ერ აღი არ ებ ული კან დი და ტი. ხე ლი-
სუფ ლე ბა ზე პარ ტი ული მო ნო პო ლია თე ორი ულ ად 
გა მარ თლე ბუ ლი იყო პარ ტი ის ლე ნი ნუ რი „მდგო-
მა რე ობ ით, რო გორც მუ შა თა კლა სის ავ ან გარ დი-
სა“, ის წარ მოჩ ნდე ბო და რო გორც სა ზო გა დო ებ ის 
მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა, რომ ლის გა რე შეც მა სე ბი 
ვერ შეძ ლებ დნენ რე ვო ლუ ცი ური მი სი ის შეს რუ-
ლე ბას. დე ბუ ლე ბა „პარ ტი ის ავ ან გარ დუ ლი რო ლის 
შე სა ხებ“ არ სე ბი თად იყო სრუ ლი ად ელ იტ ური-მარ-
ცვა ლი, რო მელ მაც წარ მოშ ვა სტა ლი ნიზ მი. საქ მეს 
სხვაგ ვა რად ხე დავ და ლ. ტროც კი, რომ ლის მი ხედ-
ვი თაც, პარ ტი ის „ხელ მძღვა ნე ლი რო ლი“ სი ან მდვი-
ლე ში სა ზო გა დო ებ ას არ აძ ლევ და მი მარ თუ ლე ბას, 
მხო ლოდ ნიღ ბავ და სა ხელ მწი ფო ბი ურ ოკ რა ტი ის 
გაძ ლი ერ ებ ას [4].

ერ თპარ ტი ული სის ტე მა და მა ხა სი ათ ებ ელია 
ავ ტო რი ტა რუ ლი და ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მე ბის-
თვის. ავ ტო რი ტა რულ სა ხელ მწი ფო ებ ში პარ ტია 
არ სე ბობს მხო ლოდ იმ ის თვის, რომ ჩა ახ შოს პო ლი-
ტი კუ რი ალ ტერ ნა ტი ვე ბი, ის ევე, რო გორც სა ხალ ხო 
კონ სენ სუ სი. ხში რად, რო გორც მმარ თვე ლი რე ჟი-
მის მთა ვა რი იარ აღი, იგი გა მო იყ ენ ება სა ხელ მწი ფო 
ძა ლა უფ ლე ბის გან სამ ტკი ცებ ლად და პო ლი ტი-
კუ რი ოპ ოზ იცი ის აღ საკ ვე თად. ტო ტა ლი ტა რულ 
სა ხელ მწი ფო ებ ში პარ ტია მა სებ ზე ზე მოქ მე დე ბი სა 
და ინ დი ვი დუ ალ იზ მის ჩახ შო ბის ხარ ჯზე იდე ოლ-
ოგი ურ ვა კუმ ში მათ გა ერ თი ან ებ ას ახ დენს. ფა შის-
ტურ გერ მა ნი აში, ის ევე რო გორც კო მუ ნის ტუ რი 
ქვეყ ნე ბის უმ ეტ ეს ობ აში, პარ ტია მთავ რო ბად იქ ცა. 
რამ დე ნა დაც ვი თარ დე ბო და ეს სა ხელ მწი ფო ები, 
მთავ რო ბის ყვე ლა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ფუნ ქცია 
ნელ ნე ლა სრუ ლად გა და დი ოდა ან პირ და პირ პარ-
ტი ის, ან პარ ტი ის ლი დე რებს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი 

ბი ურ ოკ რა ტი ული მო ხე ლე ებ ის ხელ ში. 
1933 წელს გერ მა ნი აში დე მოკ რა ტი ული პრო-

ცე სე ბით, ხე ლი სუფ ლე ბა ში ნა ცი ონ ალ-სო ცი ალ ის-
ტე ბის მუ შა თა პარ ტია მო ვი და ად ოლფ ჰიტ ლე რის 
მე თა ურ ობ ით, რი თაც ვა იმ არ ის რეს პუბ ლი კა მე სა მე 
რა იხ მა შეც ვა ლა, სა ბო ლოო ჯამ ში კი ამ ცვლი ლე-
ბას მოჰ ყვა დე მოკ რა ტი ის კრა ხი და ავ ტო რი ტა რუ-
ლი რე ჟი მი გერ მა ნი აში. 1945 წელს მე სა მე რა იხ ის 
დამ ხო ბი სა და კო ალ იცი ის გა მარ ჯვე ბის შემ დეგ, 
გერ მა ნია, რო გორც მე ორე მსოფ ლიო ომ ის წა მომ-
წყე ბი ქვე ყა ნა და იყო სა ოკ უპ აციო ზო ნე ბად, 1949 
წელს კი გერ მა ნია გა იყო ორ ნა წი ლად და შე იქ მნა 
გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი ული და გერ მა ნი ის დე მოკ რა-
ტი ული რეს პუბ ლი კე ბი. გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი ულ 
რეს პუბ ლი კა ში აიკ რძა ლა ნა ცი ონ ალ-სო ცი ალ ის-
ტე ბის მუ შა თა პარ ტია, მა თი და ნა შა ულ ებ რი ვი ქმე-
დე ბე ბი სა და ნა ცი ონ ალ ის ტუ რი იდე ოლ ოგი ის გა მო, 
ას ევე აიკ რძა ლა კო მუ ნის ტუ რი პარ ტია, რად გან 
გერ მა ნი ის დე მოკ რა ტი ულ რეს პუბ ლი კა ში, სა დაც 
მმარ თვე ლო ბას საბ ჭო თა კავ ში რი ახ ორ ცი ელ ებ და, 
სწო რედ კო მუ ნის ტუ რი პარ ტია წარ მო ად გენ და ახ-
ალი ტო ტა ლი ტა რუ ლი სის ტე მის ჩა მომ ყა ლი ბე ბელ 
მე ქა ნიზ მს [2].

მა შა სა და მე, პარ ტი ის კონ ცეფ ცია, რო გორც სა-
ხალ ხო ნე ბის გა მო ხატ ვის სა შუ ალ ება, თავ და ყი რა 
დად გა და პარ ტი ები ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი სა ზო გა დო-
ებ რი ვი კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მი გახ და, რო მელ მაც 
სრუ ლად შეძ ლო ინ დი ვი დუ ალ ური თვით გა მო ხატ ვის 
ნე ბის მი ერი მცდე ლო ბის ჩახ შო ბა. რო გორც ზე მოთ 
აღ ვნიშ ნეთ, ამ გვარ გა რე მო ებ ებ ში მა სობ რი ვი მო-
ნა წი ლე ობა რე ჟი მის ან ტი დე მოკ რა ტი ული ბუ ნე ბის 
მიჩ ქმალ ვის გა მიზ ნუ ლი ნი ღა ბია. ტო ტა ლი ტა რულ 
სა ხელ მწი ფო ებ ში არ ჩევ ნე ბი ტარ დე ბა, თუმ ცა მას 
ფო რა მა ლუ რი სა ხე აქ ვს, რად გან რე ალ ურ ად პლუ-
რა ლუ რი სივ რცი დან არ ხდე ბა ალ ტერ ნა ტი ვის არ-
ჩე ვა სა ზო გა დო ებ ივი კონ სენ სუ სის მი საღ წე ვად [3].

სო ცი ალ ური ბუ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე შე იძ-
ლე ბა გა მოვ ყოთ პარ ტი ები ცალ კე ული კლა სე ბის 
(მა გა ლი თად, ბურ ჟუ აზი ული, მუ შა თა, გლე ხუ რი); 
ცალ კე ული სო ცო ალ ური ფე ნე ბი სა და ჯგუ ფე ბის 
(ინ ტე ლი გენ ცი ის, წვრი ლი მე წარ მე ებ ის); რამ დე-
ნი მე კლა სე ბი სა და სო ცი ალ ური ჯგუ ფე ბის (პო ლი-
ტი კუ რი პარ ტი ები, რომ ლე ბიც წარ მო იშ ვნენ ერ ოვ-
ნულ-გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ობ ის შე დე გად). 
ფრან გმა მო აზ როვ ნემ მ. დი უვ ერ ჟემ გა მო ყო სა-
კად რო მა სობ რი ვი და მკაც რად ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი 
პარ ტი ები. მათ შო რის, სა კად რო პარ ტი ები იმ ით 
გან სხვავ დე ბი ან, რომ პარ ტი ული შე მად გენ ლო ბა 
ყა ლიბ დე ბა პო ლი ტი კურ მოღ ვა წე თა ჯგუ ფე ბის 
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გარ შე მო. ას ეთი პარ ტი ის ორ გა ნი ზა ცი ული აგ ებ-
ულ ებ ის სა ფუძ ვე ლია პო ლი ტი კუ რი კო მი ტე ტე ბი, 
ლი დე რე ბი და აქ ტი ვის ტე ბი [18]. 

ორ პარ ტი ული სის ტე მა და მა ხა სი ათ ებ ელია 
დე მოკ რა ტი ული ქვეყ ნე ბის თვის. ას ეთ სის ტე მა-
ში ამ ომ რჩე ველ თა დი დი ნა წი ლი მხარს უჭ ერს 
ერთ-ერთ ძი რი თად პარ ტი ას. მხო ლოდ ძი რი თა დი 
პარ ტი ის წევ რებს აქ ვთ თა ნამ დე ბო ბა ზე არ ჩე ვის 
მე ტი შან სი, ხო ლო ოპ ოზ იცი ური პარ ტია კონ სტი-
ტუ ცი ის მი ერ და ცუ ლია ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან 
ზე წო ლის ან და ში ნე ბის გან. ორ პარ ტი ული სის ტე მის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი უპ ირ ატ ეს ობა არ ის შე და რე ბით 
სტა ბი ლუ რი მთავ რო ბა, ვი ნა იდ ან უმ რავ ლე სო ბა 
იზი არ ებს ძი რი თად პო ლი ტი კურ შე ხე დუ ლე ბებს, 
რო მე ლიც მი ღე ბუ ლია სა შუ ალო ფე ნა ში; იგი არ ის 
კულ ტუ რუ ლად და ეთ ნი კუ რად ომ ოგ ენ ური, რაც 
იშ ვი ათ ობაა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში. გარ კვე-
ულ წი ლად გან გრძო ბა დო ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლია 
თა ვად სის ტე მის მი ერ, ვი ნა იდ ან ორი ძი რი თა დი 
პარ ტია აწ ონ ას წო რებს ინ ტე რეს თა ფარ თო სპექ-
ტრს. ამ ავე დროს, მუდ მი ვად არ სე ბობს ფარ თო 
მა სე ბის თვის მი სა ღე ბი ოპ ოზ იცი ური პარ ტია, რო-
მე ლიც მზად არ ის ხე ლი სუფ ლე ბა ში მო სას ვლე ლად. 
ას ეთი პარ ტი ული სის ტე მის თვალ სა ჩი ნო მა გა ლითს 
წარ მო ად გენს ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი, 
სა დაც წამ ყვან პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს რეს პუბ ლი-
კე ლე ბი და დე მოკ რა ტე ბი წარ მო ად გე ნენ [19].

მრა ვალ პარ ტი ული სის ტე მა და მა ხა სი ათ ებ ელია 
დე მოკ რა ტი ული ქვეყ ნე ბის თის, ამ გვა რი სის ტე მა 
ჩნდე ბა იქ, სა დაც ორ ზე მე ტი პარ ტია საკ მა ოდ ძლი-
ერია იმ ის თვის, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვლის-
თვის კონ კუ რენ ცია გა უწი ოს ერ თმა ნეთს. ას ეთ 
სის ტე მა ში მუდ მი ვად არც ერ თი პარ ტია არ არ ის 
უმ რავ ლე სო ბა ში და ამა თუ იმ არ ჩევ ნებ ში ნე ბის მი-
ერ პარ ტი ას შე უძ ლია მო იპ ოვ ოს მან და ტე ბის დი დი 
უმ რავ ლე სო ბა, მა თი ხმე ბით მთავ რო ბის ფორ მი რე-
ბა ხში რად შე უძ ლე ბე ლია. ამ იტ ომ, რო გორც წე სი, 
უძ ლი ერ ესი პარ ტია მმარ თვე ლი უმ რავ ლე სო ბის 
შექ მნის მიზ ნით ცდი ლობს ჩა მო აყ ალ იბ ოს კო ალ-
იცი ური მთავ რო ბა სხვა პარ ტი ას თან ან პარ ტი ებ-
თან ერ თად. კო ალ იცი ის ფორ მი რე ბის შემ დეგ იგი 
მარ თავს მო მა ვალ არ ჩევ ნე ბამ დე, ან კო ალ იცი ის 
დაშ ლამ დე. ეს პრო ცე სი ორ პარ ტი ული ქვეყ ნე ბის-
თვის არ არ ის და მა ხა სი ათ ებ ელი, ას ევე საპ რე ზი-
დენ ტო მმარ თვე ლო ბის ქვეყ ნე ბის თვის, სა დაც 
მთავ რო ბა წარ მო ად გენს აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი-
სუფ ლე ბას და ეკ უთ ვნის პრე ზი დენ ტს, პარ ლა მენ ტი 
კი, რო გორც სა კა ნონ მდებ ლო ხე ლი სუ ფა ლი მის გან 
გა მიჯ ნუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბით სარ გებ ლობს. 

მრა ვალ პარ ტი ული სის ტე მის უპ ირ ატ ეს ობა არ ის 
ამ ომ რჩე ველს ფარ თო არ ჩე ვა ნის შე საძ ლებ ლო ბა, 
მი სი მთა ვა რი უარ ყო ფი თი თვი სე ბა კი არ ას ტა ბი-
ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბაა [19].

პო ლი ტი კუ რი სპექ ტრის მე მარ ცხე ნე ობა-მე მარ-
ჯვე ნე ობ ად და ყო ფა ყვე ლა ზე იოლია პო ლი ტი კუ რი 
იდე ებ ისა და შე ხე დუ ლე ბე ბის წარ მო სა ჩე ნად. ეს და-
ყო ფა საფ რან გე თის რე ვო ლუ ცი ის დრო იდ ან მო დის, 
რო ცა 1789 წლის გე ნე რა ლუ რი შტა ტე ბის პირ ველ 
სხდო მა ზე, გან სხვა ვე ბუ ლი მი მარ თუ ლე ბის ჯგუ ფე-
ბი დარ ბა ზის მარ ჯვნივ-მარ ცხნივ. ვიწ რო გა გე ბით, 
სწორ ხა ზო ვა ნი პო ლი ტი კუ რი სპექ ტრი წარ მო აჩ ენს 
გან სხვა ვე ბულ და მო კი დე ბუ ლე ბას ეკ ონ ომ იკ ისა 
და სა ხელ მწი ფოს რო ლის თა ობ აზე: მე მარ ცხე ნე 
თვა საზ რი სით, მი სა სამ ლე ბე ლია სახ ლემ წი ფოს 
მე ტი ჩა რე ვა და მარ თვის მე ტი კო ლექ ტი ვიზ მი; 
მე მარ ჯვე ნე ობა კი უპ ირ ატ ეს ობ ას სა ბაზ რო ეკ ონ-
ომ იკ ასა და ინ დი ვი დუ ალ იზ მს ან იჭ ებს. დღეს დღე-
ობ ით, მე მარ ცხე ნე ობ ამ და მე მარ ჯვე ნე ობ ამ კი დევ 
უფ რო ღრმა იდე ოლ ოგი ური და ღი რე ბუ ლე ბი თი 
გან ხვა ვე ბა შე იძ ინ, თუმ ცა მე მარ ცხე ნე ობ ის კლა-
სი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბია: თა ვი სუფ ლე ბა, თა ნას წო-
რო ბა, ძმო ბა, უფ ლე ბე ბი, პროგ რე სი, რე ფორ მიზ მი, 
ინ ტერ ნა ცი ონ ალ იზ მი; ხო ლო მე მარ ჯვე ნე ობ ის 
ავ ტო რი ტე ტი, იერ არ ქია, წეს რი გი, მო ვა ლე ობ ები, 
ტრა დი ცია, რე აქ ცი ონ იზ მი და ნა ცი ონ ალ იზ მი [18].

დას კვნა
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, პო ლი ტი კუ-

რი პარ ტია ეს არ ის სა ერ თო მსოფ ლმხედ ვე ლობ რივ 
პრინ ცი პებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი მო ქა ლა ქე თა ნე ბა-
ყოფ ლო ბი თი გა ერ თი ან ება, რო მე ლიც პო ლი ტი-
კუ რი ძა ლა უფ ლე ბის მო პო ვე ბის მიზ ნით იქ მნე ბა. 
პარ ტი ები გან სა კუთ რე ბულ როლს ას რუ ლე ბენ 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი დე მოკ რა ტი ის პი რო ბებ ში და 
შე იძ ლე ბა სა ფუძ ლი ან ად და ვას კვნათ, რომ პარ ტი-
ული სის ტე მე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი პლუ რა ლიზ მის 
გა რე შე წარ მო მად გენ ლო ბი თი დე მოკ რა ტია ვერ 
შედ გე ბა. ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღ ინ იშ ნოს, რაც 
უფ რო მყა რია პო ლი ტი კუ რი პარ ტია, მით უფ რო 
მა ღა ლია დე მოკ რა ტი ულ ობ ის ხა რის ხი ქვე ყა ნა ში, 
რაც ცხა დია ჯან სა ღი სა პარ ლა მენ ტო ცხოვ რე ბის 
სა წინ და რია. 

ამ ას თა ნა ვე, ვი ნა იდ ან პო ლი ტი კუ რი პარ ტი-
ები სხვა დას ხვაგ ვა რად რე აგ ირ ებ ენ პო ლი ტი კურ 
პრო ცე სებ ზე, სწო რედ მათ ზეა და მო კი დე ბუ ლი 
რო გორც სა ხე ლი სუფ ლე ბო პრო ცე სე ბი სა და ინ-
სტი ტუ ცი ური ურ თი ერ თო ბე ბის მარ თვა, ას ევე 
ხე ლი სუფ ლე ბა თა მდგრა დო ბა და ეფ ექ ტი ან ობა. 
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POLITICAL PARTIES AS AN INTEGRAL BODY 
OF POLITICAL PROCESS  (FUNCTIONS AND PURPOSES)

Ekaterine Lomia
Doctoral student 

of Caucasus International University

ABSTRACT
A political party, as one of the major mechanisms of democracy, plays a crucial role in modern political life. 

Contemporary global politics is hard to imagine without political parties since this is the necessary link between 
the state and civil society and in most cases, it assesses the quality of democracy as well. 

The article aims to examine the origins and development of political parties analyzed in a historical context. 
Furthermore, the paper studies the functions and purpose of political parties in a modern political life of today.

Key words: Political parties, State, Democracy, Ideology.
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კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცი ის ან ალ იზი

სო ფი კო გუ ლე და ნი 
ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის 
დოქ ტო რან ტი

ნაშრომშიაღნიშნულია,რომგარდაბუნებრივიბარიერებისა,რომლებიცუცხოურბა-
ზარზეშესვლასახლავს,კიდევარსებობსფაქტორი,რომელსაცმეწარმეებინაკლებად
აქცევენყურადღებას.სტატიისთეორიულიმიზანიაკულტურულიდისტანციისკონცეპ-
რუალიზაციისადაგანსაზღვრისადმისხვადასხვამიდგომებისჩვენება.სტატია,ასევე,
ეფუძნებალიტერატურისკრიტიკულმიმოხილვას.სამომავლოკვლევაავტორისწინაშე
შემდეგკითხვებსსვავს:რაეფექტიაქვსკულტურულდისტანციასსტიმულსქართული
კომპანიებისინტერნაციონალიზაციისპროცესზე?რაგავლენასახდენსკულტურული
დისტანციაუცხოურბაზარზეგასვლასთანდაკავშირებულგადაწყვეტილებებზე,რომ-
ლებსაციღებენმენეჯერები?რაფაქტორებიგანსაზღვრავენმენეჯერებისმიერკულ-
ტურულიდისტანციისაღქმას?

სტატიისავტორიმიმოიხილავსსხვადასხვაკვლევებს,რომელთათანახმადაცკომპანი-
ისინტერნაციონალიზაციისპროცესშიკულტურულიდისტანციისაღქმადამოკიდებულია
შემდეგფაქტორებზე:კომპანიებისმენეჯერებისგამოცდილებაუცხოურბაზარზე,მენე-
ჯერებისგანათლებადაიმგარემოსსტაბილურობა,რომელშიცკომპანისუწევსმუშაობა.
მენეჯერთააზრით,ინტერნაციონალიზაციასთანდაკავშირებულგადაწყვეტილებებზე
გავლენასშემდეგიფაქტორებიახდენენ:კულტურულიგანსხვავებები(განსაკუთრებით
რელიგიურიგანსხვავება),პოლიტიკურიგანსხვავებები(განსაკუთრებით,დემოკრატიის
დონე),გეოგრაფიულიმანძილი(დროისსარტყელები),განსხვავებაეკონომიკურსისტე-
მებში(ეკონომიკურიგანვითარებისდონე)დაგანსხვავებამენტალიტეტში(თუროგორ
აზროვნებენმენეჯერები).ფაქტორები,რომლებიცგავლენასახდენენსაერთაშორისო
ბარაზეგასვლაზე,შემდეგია:დემოკრატიისდონე,ინფრასტრუქტურულიგანვითარების
დონე,მენეჯერთააზროვნებასშორისგანსხვავებადადროისსარტყლებსშორისსხვაობა.

სტატიისფასეულობამდგომარეობსიმაში,რომისცხადყოფსფირმებსშორისკულტუ-
რულიდისტანციისშესწავლისაქტუალობას,დაგვთავაზობსმეთოდოლოგიას,რომლის
თანახმადაცკულტურულიდისტანციამხოლოდობიექტურიკრიტერიუმებითადასტა-
ტისტიკურიმონაცემებითარგანისაზღვრება,არამედსაჭიროასუბიექტურიმონაცემების
გათვალისწინებაც.

სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს ტრან ზაქ ცი ები სხვა დას-
ხვა სო ცი ალ ური ფა სე ულ ობ ებ ის სის ტე მას თან ურ-
თი ერ თო ბას გუ ლის ხმობს. ერ ოვ ნუ ლი საზღვრე ბი 
ყო ველ თვის არ არ ის ერ თგვა რო ვან ფა სე ულ ობ ათა 
სის ტე მას თან თან ხმვედ რა ში, მაგ რამ ერ ებ ში მოქ-
მე დე ბენ ძა ლე ბი, რომ ლე ბიც სა ერ თო კულ ტუ რას 
ქმნი ან. ად გი ლობ რივ კულ ტუ რულ ფა სე ულ ობ-
ებ თან ად აპ ტა ცია, რო მე ლიც ერ ის პო ლი ტი კუ რი 
მი მარ თუ ლე ბის, გა ნათ ლე ბის, რე ლი გი ისა და ენ ის 
მეშ ვე ობ ით გა და იც ემა, სხვა დას ხვა ქვეყ ნებ ში მოქ-

მე დი მრა ვა ლე რო ვა ნი სა წარ მო ებ ის თვის შე იძ ლე ბა 
და მა ტე ბით ტვირ თად იქ ცეს. მრა ვა ლე რო ვა ნი სა-
წარ მოს მშობ ლი ურ ქვე ყა ნა სა და მი სი მოქ მე დე ბის 
ქვე ყა ნას შო რის არ სე ბუ ლი ერ ოვ ნუ ლი კულ ტუ რე-
ბის პრინ ცი პუ ლი გან სხვა ვე ბე ბის (კულ ტუ რუ ლი 
დის ტან ცია) შეს წავ ლამ  სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს-
კვლე ვებ ში დი დი ინ ტე რე სი გა მო იწ ვია. სა ერ თა შო-
რი სო ბიზ ნეს კვლე ვებ ში მი იჩ ნე ვა, რომ მშობ ლი ური 
ქვეყ ნი სა და უცხო ქვეყ ნის (რო მელ შიც ფირ მა 
შე დის) კულ ტუ რებს შო რის არ სე ბუ ლი დის ტან ცია 
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ზრდის  ბა ზარ ზე შეს ვლის ფასს, ამ ცი რებს სა ოპ-
ერ აციო მო გე ბას და ხელს უშ ლის ფირ მას თა ვი სი 
კომ პე ტენ ცი ის უცხო ბაზ რი სათ ვის გა და ცე მა ში [8, 
გვ. 587-606]. კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცი ით იხ სნე ბა 
მრა ვა ლე როვ ნუ ლი კომ პა ნი ებ ის სტრა ტე გი ებ ის 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბა და სა ორ გა ნი ზა ციო მა ხა სი-
ათ ებ ლე ბი, მაგ., შეს ვლის რე ჟი მის არ ჩე ვა ნი [7, გვ. 
137-158]. ამ ავ დრო ულ ად, დი დი კულ ტუ რუ ლი მან-
ძი ლი და კავ ში რე ბუ ლია ერ თობ ლი ვი სა წარ მო ებ ის 
წა რუ მა ტებ ლო ბე ბის და ბალ მაჩ ვე ნე ბელ თან. ძვე ლი 
კვლე ვე ბი შეს ვლის რე ჟი მის არ ჩე ვა ში კულ ტუ რუ-
ლი დის ტან ცი ის როლს ვერ ავ ლენ დნენ. კულ ტუ-
რუ ლი დის ტან ცი ის ეფ ექ ტე ბის შეს წავ ლის მზარ დი 
პო პუ ლა რო ბის მი უხ ედ ავ ად, მკვლევ რებ მა ამ კონ-
ცეფ ცი ის პო ტენ ცი ური შეზღუდ ვე ბის გან ხილ ვა 
და იწყეს. მა გა ლი თად, ბრა უტ ერ სი [1, გვ. 177-189] 
და ევ ან სი და მა ვონ დო [2, გვ. 515-532] ამ ტკი ცე-
ბენ, რომ კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცი ის ეფ ექ ტე ბის 
ათ წლე ულ ობ ის მან ძილ ზე ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა  
ცალ სა ხა შე დე გებს ვერ იძ ლე ვა. შენ კა რი [1111, გვ. 
519-535] უფ რო შორს წა ვი და და გა მოთ ქვა მო საზ-
რე ბა, რომ არ სე ბუ ლი კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცი ის 
მრა ვა ლი კონ ცეპ ტუ ალ ური თვი სე ბა „ილ უზი ურია“. 
სა ერ თა შო რი სო შეს ვლის რე ჟი მე ბის კვლე ვე ბის 
მე ტა ან ალ იზ ში ჟა ომ და სხვ. [1313, Zhao, Luo, Suh 
2004]აღ მო აჩ ინ ეს, რომ კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცი ის 
ზე მოქ მე დე ბა სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 
მაგ რამ შეს ვლის რე ჟი მის ექ ვს გამ ნსაზღვრელ ფაქ-
ტორს შო რის ყვე ლა ზე ნაკ ლებ გავ ლე ნი ანია. სხვა 
მე ტა ან ალ იზ ში ტი ჰა ნიმ და სხვ.[12, Tihanyi, Griffith, 
Russel 2005] აღ მო აჩ ინ ეს, რომ „კულ ტუ რულ დის-
ტან ცი ისა და სხვა სამ საკ ვან ძო ცვლადს (შეს ვლის 
რე ჟი მის არ ჩე ვა, წარ მა დო ბა და სა ერ თა შო რი სო 
დი ვერ სი ფი კა ცია) შო რის მი მარ თე ბა, 66 და მო უკ-
იდ ებ ელ ნი მუშ ში, ნულ თან ახ ლოს აღ მოჩ ნდა“ და 
რომ „კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცია პროგ ნო ზი რე ბა ში 
როლს არ თა მა შობ და“.

კულ ტუ რის ად ექ ვა ტუ რი შე ფა სე ბის დე ბუ ლე ბა 
სო ცი ალ ური კვლე ვე ბის  სხვა დას ხვა სფე რო ებ ის-
თვის რთუ ლი ამ ოც ანა აღ მოჩ ნდა. ზო გა დად, კულ-
ტუ რა არ ის მა ხა სი ათ ებ ლე ბის ერ თობ ლი ობა, რო მე-
ლიც ად ამი ან თა ერთ ჯგუფს მე ორ ეს გან გა მო ყოფს. 
ნორ მე ბის, ფა სე ულ ობ ებ ისა და ინ სტი ტუ ცი ებ ის 
მი მარ თე ბა ში კულ ტუ რა სა ზო გა დო ებ ის იერ სა-
ხეს აყ ალ იბ ებს, რაც გვეხ მა რე იმ ის გა გე ბა ში, თუ 
რო გორ იც ვლე ბა სა ზო გა დო ება [4, Hofstede 1980]. 
ერ ოვ ნულ დო ნე ზე კულ ტუ რა არ ის ინ დი ვი დუ ალ ურ 
ფა სე ულ ობ ათა ერ თობ ლი ობა. ინ დი ვი დე ბის მსოფ-
ლმხედ ვე ლო ბას მა თი გა მოც დი ლე ბა და ის კულ ტუ-
რუ ლი ფა სე ულ ობ ები გა ნა პი რო ბე ბენ, რომ ლებ საც 
ის ინი იზი არ ებ ენ, თუმ ცა არ სე ბობს გან სხვა ვე ბა 
იმ აში, თუ რო გორ ნა წილ დე ბა ინ დი ვი დე ბის პრი-
ორ იტ ეტ ები ფა სე ულ ობ ებს შო რის. ერ ოვ ნუ ლი 

დო ნის კულ ტუ რის კონ ცეფ ცია ცდი ლობს, სა ზო-
გა დო ებ აში ფა სე ულ ობ ათა პრი ორ იტ ეტ ები ას ახ ოს, 
რო მე ლიც „ზი არი კულ ტუ რის ცენ ტრა ლურ ღერ ძს 
აჩ ვე ნებს“ [1, გვ. 177-189]. მკვლევ რე ბი, რომ ლე ბიც 
მრა ვა ლე როვ ნულ კომ პა ნი ებ ში ტრან ზაქ ცი ებ ის ღი-
რე ბუ ლე ბა ზე, სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს ოპ ერ აცი ებ ის 
რის კებ სა და მე ნე ჯე რულ გა დაწყვე ტი ლე ბებ ზე 
ფო კუ სირ დე ბი ან კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცი ის ეფ-
ექ ტებ ზე მსჯე ლო ბენ. ბო ლო დრო ის კვლე ვებ ში 
კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცია ერ ოვ ნულ კულ ტუ რულ 
ფა სე ულო ებ ებ ში იმ ფუნ და მენ ტურ გან სხვა ვე ბებ ზე 
მი უთ ით ებს, რომ ლე ბიც მრა ვა ლე როვ ნუ ლი კორ-
პო რა ცი ებ ის მშობ ლი ურ ქვე ყა ნა სა და უცხო ქვეყ-
ნებს შო რის არ სე ბობს. კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცი ის  
რო ლის შეს წავ ლი სას კვლე ვე ბის უმ ეტ ეს ობ აში ყა-
ლიბ დე ბა თე ორი ები, რომ მრა ვა ლე როვ ნუ ლი კომ პა-
ნი ის მშობ ლი ური ქვეყ ნი სა და მას პინ ძე ლი ქვეყ ნის 
კულ ტუ რებს შო რის სხვა ობ ის ზრდას თან ერ თად 
მას პინ ძე ლი ქვეყ ნის ბა ზარ ზე მრა ვა ლე როვ ნუ ლი 
კომ პა ნი ის ეფ ექ ტუ რი მუ შა ობ ის უნ არი მცირ დე ბა. 
კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცი ით  გან პი რო ბე ბუ ლი სა ოპ-
ერ აციო სირ თუ ლე ებ ის ძი რი თა დი მი ზე ზი იმ ნორ-
მე ბის, ფა სე ულ ობ ებ ისა და ინ სტი ტუ ცი ებ ის ნაკ ლებ 
ცოდ ნა შია, რომ ლე ბიც ბაზ რებს შო რის სო ცი ალ ურ 
ცვლას გვთა ვა ზობს. კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცია ას-
ევე იწ ვევს სირ თუ ლე სა და გა ურ კვევ ლო ბას მე ნე-
ჯე რუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში, 
მრა ვა ლე როვ ნუ ლი კომ პა ნი ებ ის სტრა ტე გი ებ სა და 
სა ორ გა ნი ზა ციო არ ჩე ვან ში.

კულ ტუ რა რთუ ლად გა სა ზო მი და შე სა ფა სე-
ბე ლი კონ ცეფ ცია აღ მოჩ ნდა, კულ ტუ რულ ას პექ-
ტებს შო რის მან ძი ლის გა ზომ ვა კი უფ რო ძნე ლი. 
არ სე ბობს კულ ტუ რის რამ დე ნი მე გან მარ ტე ბა, 
აქ ედ ან ორი ზო გად აღი არ ებ ას ეფ უძ ნე ბა. პირ ვე-
ლი გან მარ ტე ბა ეკ უთ ვნის ედ ვარდ ჰოლს, რომ ლის 
თა ნახ მა დაც კულ ტუ რა შედ გე ბა „ღრმა, ზო გა დი, 
და უწ ერ ელი გა მოც დი ლე ბის გან, რო მელ საც მო ცე-
მუ ლი კულ ტუ რის წევ რე ბი იზი არ ებ ენ, რო მელ საც 
ის ინი ცოდ ნის გა რე შეც მი მარ თა ვენ, ყვე ლა სხვა 
და ნარ ჩენ მოვ ლე ნა ზე მის ფონ ზე მსჯე ლო ბენ“ [3, 
Hall 1966]. მე ორე გან მარ ტე ბას ჰოფ სტე დი გვთა ვა-
ზობს: კულ ტუ რა არ ის „გო ნე ბის კო ლექ ტი ური დაპ-
როგ რა მე ბა, რო მე ლიც ერ თი კა ტე გო რი ის ხალ ხს 
მე ორ ეს გან გა მო ყოფს/გა ნას ხვა ვებს“ [4, Hofstede 
1980]. ამ გან სზაღ ვრე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, კულ-
ტუ რუ ლი დის ტან ცია  არ ის კულ ტუ რულ ას პექ ტებს 
შო რის და შო რე ბა, რო მელ მაც კომ პა ნი ის სტრა-
ტე გი ასა და წარ მა დო ბა ზე შე იძ ლე ბა მო ახ დი ნოს 
გავ ლე ნა. ის შე იძ ლე ბა ას ეც გა ნი მარ ტოს: „ხა რის ხი, 
რომ ლი თაც ერ თი ქვეყ ნის კულ ტუ რუ ლი ფა სე ულ-
ობ ები გან სხვავ დე ბა მე ორე ქვეყ ნის კულ ტუ რუ ლი 
ფა სე ულ ობ ებ ის გან“ [9, გვ. 243-265].

კულ ტუ რულ და ის ტო რი ულ კავ ში რებს ჩვენ 
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წარ მო ვად გენთ, რო გორც პირ ვე ლად და მე ორ ად 
კონ სტრუქ ცი ას, რო მე ლიც ორ გან ზო მი ლე ბას 
მო იც ავს: ენ ობ რი ვი დის ტან ცია და რე ლი გი ური 
დის ტან ცია. ეჭ ვგა რე შეა, რომ ენ ობ რი ვი გან სხვა-
ვე ბა ერთ-ერ თია იმ ფაქ ტო რე ბი დან, რო მე ლიც 
ინ ფორ მა ცი ულ ნა კადს ამ ახ ინ ჯებს და უცხო ურ 
ბაზ რებს უფ რო გა ურ კვე ველს ხდის. სხვა დას ხვა 
ენ ებ ზე სა უბ არი კო მუ ნი კა ცი ის ეფ ექ ტუ რო ბას ამ-
ცი რებს, აფ ერ ხებს ინ ფორ მა ცი ის გა და ცე მა სა და 
მის ინ ტერ პრე ტა ცი ას. ენ ას არ სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა 
აქ ვს კულ ტუ რულ დის ტან ცი აში და ენ ობ რი ვი სხვა-
ობ ები სხვა დას ხვა ერ ებ ში ფა სე ულ ობ ათა შო რის 
სხვო ბას გა მო ხა ტა ვენ. კულ ტუ რულ გან სხვა ვე ბას 
მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად რე ლი გი აც გა ნა პი რო ბებს. 
აქ სა უბ არია არა მხო ლოდ იმ აზე, თუ რამ დე ნად რე-
ლი გი ურია ესა თუ ის ერი დღეს, არ ამ ედ სა უბ არია 
ას ევე იმ აზე, თუ რო გორ გავ ლე ნას ახ დენ და ქვეყ-
ნის მთა ვა რი რე ლი გია მის კულ ტუ რა ზე, ად ამი ან თა 
ქცე ვის ნორ მებ ზე. რე ლი გი ებს შორს გან სხვა ვე ბამ 
შე იძ ლე ბა გა უგ ებ რო ბა და უთ ან ხმო ება გა მო იწ-
ვი ოს, რა საც შე დე გად ინ ფორ მა ცი ული ნა კა დის 
და მა ხინ ჯე ბა მოყ ვე ბა. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა 
ბაზ რის შერ ჩე ვის გა დაწყვე ტი ლე ბა ზე მოქ მე დებს, 
რად გან  ბაზ რებს შო რის ინ ფორ მა ცი ულ ნა კად სა და 
იმ გა ნუ საზღვრე ლო ბის დო ნე სა და რის კზე ახ დენს 
გავ ლე ნას, რომ ლებ საც ინ ფორ მა ცი ის მარ თვის სის-
ტე მის (IMS) მე ნე ჯე რე ბი გა ნიც დი ან. 

კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცია ფირ მის „გა რე“ მხა რეს 
- კომ პა ნი ის გა რე მოს გა ნე კუთ ვნა. ქვეყ ნის კულ ტუ-
რა ხალ ხს ქვე ყა ნა ში მოქ მე დე ბის პრაქ ტი კას უყ ალ-
იბ ებს. ხალ ხი მას ეჩ ვე ვა და მო ცე მუ ლო ბად აღ იქ-
ვამს - ეს ბიზ ნე სის კე თე ბის ჩვე ულ ებ რი ვი ფორ მაა. 
ამ იტ ომ გან სხვა ვე ბუ ლი კულ ტუ რა „კომ ფორ ტის 
ზო ნი დან“ გა მოს ვლი სა და „და ძა ბუ ლო ბის ზო ნა ში“ 
გა დას ვლის მი ზე ზია: ად ამი ან ებ მა არ იცი ან, რო გორ 
მარ თონ ბიზ ნე სი, რო გორ გა და ლა ხონ წი ნა აღ მდე-
გო ბე ბი და მო აგ ვა რონ სირ თუ ლე ები. ეს ყვე ლა-
ფე რი და მა ტე ბით დროს მო ითხოვს და ხარ ჯე ბის 
ზრდას იწ ვევს და კო მუ ნი კა ცი ის სირ თუ ლე ებ ის 
გა მო, ას ევე, სა ჭი რო ხდე ბა მე ორე/პარ ტნი ორ ის 
მხა რის გა გე ბა. სხვა კულ ტუ რის მა ხა სი ათ ებ ლე ბის 
ცოდ ნა მე ნე ჯე რებს  უფ რო შო რე ული (კულ ტუ რის 
გა გე ბით), მაგ რამ მომ გე ბი ანი ბაზ რე ბის ძებ ნის კენ 
უბ იძ გებს. ამ ით შე იძ ლე ბა წი ნა ღო ბე ბის არ იდ ება და 
ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა.

კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცი ის ფა რუ ლი გუ ლის-
ხმო ბა ორ კლას ტერ ში წარ მოჩ ნდე ბა, რო მელ თა გან 
ერ თი ცნე ბის კონ ცეპ ტუ ალ ური თვი სე ბე ბი დან გა-
მომ დი ნა რე ობს, მე ორე კი მი სი მე თო დო ლო გი ური 
თვი სე ბე ბი დან. კონ ცეპ ტუ ალ ური თვი სე ბე ბი ქმნი ან 
ილ უზი ებს, რომ ლე ბიც კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცი ის 
ცნე ბის სა ფუძ ველს წარ მო ად გე ნენ და პირ და პი რი 
უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის თე ორი ებ ის კონ ტექ სტში 

მის ქმე დი თუ ნა რიოანობას ეჭ ვის ქვეშ აყ ენ ებ ენ. 
მე თო დო ლო გი ური თვი სე ბე ბი ინ სტრუ მენ ტულ 
და გან ზო მი ლე ბით ცდო მი ლე ბებს წარ მო ად გე ნენ, 
რომ ლე ბიც კულ ტუ რუ ლი გან სხვა ვე ბე ბის ზუსტ 
გა ზომ ვებს ამ ახ ინ ჯე ბენ; ის ინი ყვე ლა ზე ახ ლოს 
კო გუ ტი სა და სინ გჰი სინ დექ სთან ას ოც ირ დე ბი-
ან, მაგ რამ უფ რო ფარ თო გა ზომ ვე ბის დო ნე საც 
ეხ ები ან. შენ კა რი, კონ ცეპ ტუ ალ ური თვი სე ბე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცი ის 
სტა ბი ლუ რო ბის, წრფი ვო ბის, მი ზე ზობ რი ობ ისა და 
შე უს აბ ამ ობ ის ილ უზი ებს გა ნას ხვა ვებს [11, Shenkar 
1992]. „დის ტან ცია“ თა ვი სი გან საზღვრე ბით სი მეტ-
რი ულია: A წერ ტი ლი დან B წერ ტი ლამ დე მან ძი ლი 
B წერ ტი ლი დან A წერ ტი ლამ დე მან ძი ლის ტო ლია. 
თუმ ცა,  პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის კონ-
ტექ სტში კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცი ის სი მეტ რი ის 
კონ ცეფ ცი ის დაც ვა რთუ ლია. ის მშობ ლი ური და 
მას პინ ძე ლი ქვეყ ნე ბის კულ ტუ რე ბის თვის იდ ენ-
ტურ როლს გვთა ვა ზობს. ას ეთი შე ხე დუ ლე ბის 
მხარ და ჭე რას ლი ტე რა ტუ რა ში ვერ ვპო ულ ობთ. არ 
არ სე ბობს კვლე ვე ბი, რომ ლე ბიც მშობ ლი ური ქვეყ-
ნი სა და პირ და პი რი კა პი ტალ და ბან დე ბის ქვეყ ნის 
კულ ტუ რებს შო რის დის ტან ცი ის სი მეტ რი ას გვიჩ-
ვე ნებ და. მრა ვალ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, თუ რამ დე ნად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ინ ვეს ტო რის კულ ტუ რა ინ ვეს ტი-
ცი ის, შეს ვლის რე ჟი მის და წარ მა დო ბის წი ნას წარ 
გან საზღვრის საქ მე ში. სხვა კვლე ვე ბი აჩ ვე ნე ბენ 
მას პინ ძე ლი კულ ტუ რის როლს. თუმ ცა, არ არ სე-
ბობს კვლე ვე ბი, რომ ლე ბიც ამ ორს შო რის სი მეტ-
რი ას აჩ ვე ნებს და არც ამ დის ტან ცი ის ვა რა უდ ის 
სა ფუძ ვლე ბი არ სე ბობს. პი რი ქით, მშობ ლი ური და 
მას პინ ძე ლი ქვეყ ნის ეფ ექ ტე ბის ბუ ნე ბა გან სხვავ-
დე ბა - პირ ვე ლის ეფ ექ ტი ფირ მა ზეა და მო კი დე ბუ-
ლი, მე ორ ესი კი ერ ოვ ნულ გა რე მო ზე. დრო ის ერთ 
წერ ტილ ში გა ზო მი ლი კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცია 
მუდ მი ვად მი იჩ ნე ვა. მაგ რამ კულ ტუ რე ბი დრო თა 
გან მავ ლო ბა ში იც ვლე ბა. ბა ზარ ზე შეს ვლის მო მენ-
ტში გა ზო მი ლი კულ ტუ რა წარ მა დო ბის გა ზომ ვის 
დრო ის თვის შე იძ ლე ბა შე იც ვლოს. თან ხვედ რის 
თე ზი სი კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცი ის დრო თა გან-
მავ ლო ბა ში შე ვიწ რო ვე ბას წი ნას წარ მეტყვე ლებს, 
რად გან ბა ზარ ზე სულ უფ რო მე ტი ინ ვეს ტო რი 
შე მო დის და ად გი ლობ რი ვი და საქ მე ბუ ლე ბი მრა-
ვა ლე როვ ნუ ლი კორ პო რა ცი ებ ის მე ნეჯ მენ ტის 
მე თო დებს ეც ნო ბი ან. რაც უფ რო მე ტად შე ის წავ-
ლის ფირ მა ბა ზარს, იმ ბა ზარ თან კულ ტუ რუ ლი 
დის ტან ცია მით უფ რო მცირ დე ბა. აღ მოჩ ნდა, რომ, 
რო დე საც ფირ მას ქვე ყა ნა ში მე ტი გა მოც დი ლე ბა 
აქ ვს, მით უფ რო აირ ჩევს ის სრუ ლად დაქ ვემ დე ბა-
რე ბულ შვი ლო ბილს, ვიდ რე ერ თობ ლივ სა წარ მოს. 
სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბამ შე იძ ლე ბა ას ევე 
ფირ მას აარ ჩე ვი ნოს შე ნა ძე ნებ ში და ბან დე ბა და 
არა ნუ ლი დან დაწყე ბა. დის ტან ცი ის მე ტა ფო რა 
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ას ევე გუ ლის ხმობს ინ ვეს ტი ცი აზე, შეს ვლის რე ჟიმ-
სა და წარ მა დო ბა ზე წრფივ გავ ლე ნას. რაც უფ რო 
და შო რე ბუ ლია ერ თმა ნე თის გან კულ ტუ რე ბი, მით 
უფ რო დი დია ალ ბა თო ბა, რომ ინ ვეს ტი ცია უფ რო 
გვი ან დელ სტა დი აზე გან ხორ ცი ელ დეს, ფირ მა 
ნაკ ლე ბად კონ ტრო ლი რე ბად შეს ვლის რე ჟიმს 
აირ ჩევს, უცხო ური ფი ლი ალ ებ ის წარ მა დო ბა კი 
გაუარესდება. ეს ვა რა უდ ებ იც კითხვის ქვეშ დგას. 
პი რი ქით, სკან დი ნა ვი ური სკო ლა აღი არ ებს, რომ 
ექ სპან სი ებს შო რის დრო ის მო ნაკ ვე თი შე სას წავ ლი 
მრუ დე ბის გან სხვა ვე ბი დან გა მომ დი ნა რე სხვა დას-
ხვაგ ვა რი იქ ნე ბა. 

ლი ტე რა ტუ რა ში გავ რცე ლე ბუ ლია მო საზ რე ბა, 
რომ კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცია ნე გა ტი ურ წარ მა დო-
ბას იწ ვევს, რად გან შო რე ულ ქვე ყა ნა ში ბიზ ნე სის 
კე თე ბა რთუ ლი და გა ურ კვე ვე ლია. სირ თუ ლე ტრან-
ზაქ ცი ებ ის, კო მუ ნი კა ცი ებ ის, კო ორ დი ნა ცი ისა და 
კონ ტრო ლის მა ღალ ღი რე ბუ ლე ბა ში გა მო იხ ატ ება, 
ას ევე რთუ ლია არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბით უცხო-
ური ოპ ერ აცი ებ ის ინ ტეგ რი რე ბა. გა ურ კვევ ლო ბა 
ამ ხარ ჯებს და რის კს კი დევ ზრდის, რის გა მოც 
კომ პა ნი ის თვის ესა თუ ის ლო კა ცია მიმ ზიდ ვე ლო-
ბას კარ გავს. ბო ლო დროს რამ დე ნი მე ნაშ რომ ში 
გა მო ით ქვა აზ რი, რომ კულ ტუ რულ დის ტან ცი ას 
და დე ბი თი ეფ ექ ტიც აქ ვს, რად გან ამ შემ თხვე ვა ში 
შო რე ული პარ ტნი ორ ის გან ვსწავ ლობთ, რო მელ საც 
გან სხვა ვე ბუ ლი კომ პე ტენ ცია და უნ არ ები გა აჩ ნია 
და შე იძ ლე ბა გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის სა-
კითხში მე ტად კრე ატი ულ იც აღ მოჩ ნდეს [5, Kostova, 
Nell, Hoenen 2016]. რე უს მა და ლა მონ ტმა [10, გვ. 
1298-1316]აჩ ვე ნეს, რომ ფირ მე ბი, რომ ლებ მაც 
უცხო ური ფირ მის შე ძე ნის სურ ვი ლი გა მოთ ქვეს და 
რომ ლებ საც ინ ტეგ რა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი აქ ვთ 
კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცი ის ნე გა ტი ურ ეფ ექ ტებს 
არ ბი ლე ბენ. ამ და მო კი დე ბუ ლე ბის ემ პი რი ული 
დას ტუ რი არა ერ თგვა რო ვა ნია. მაგ ნუ სო ნი და სხვ 
[66, გვ. 520-532]კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცი ის წარ-
მა დო ბა ზე მცი რე ნე გა ტი ურ ეფ ექ ტზე მი უთ ით ებს. 
სა ერ თა შო რი სო ერ თობ ლივ სა წარ მო ებ ში წარ მა დო-
ბის ეფ ექ ტე ბის მე ტა ან ალ იზი აჩ ვე ნებს, რომ „სა ერ-

თა შო რი სო ერ თობ ლივ სა წარ მო ებ ზე კულ ტუ რუ ლი 
დის ტან ცი ის პირ და პი რი ეფ ექ ტე ბის ემ პი რი ული 
მიგ ნე ბე ბი არ ად ამ აჯ ერ ებ ელია“ [1010, გვ. 607-640]. 
ტი ჰა ნიმ და სხვ. [12, გვ. 270-283]აღ მო აჩ ინ ეს, რომ 
„მრა ვალ ვა რი აცი ული ურ თი ერ თო ბე ბის შე ფა სე-
ბამ აჩ ვე ნა, რომ კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცია ფირ მის 
წარ მა დო ბას თან არ სე ბით კავ შირ ში არ არ ის“. წარ-
მა დო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი არ ად ამ აჯ ერ ებ ელი 
შე დე გე ბის შე საძ ლო მი ზე ზი შე იძ ლე ბა იმ ფაქ ტში 
მდგო მა რე ობ დეს, რომ ვერც ერ თმა ვრცელ მა მე ტა-
ან ალ იზ მა ვერ გა არ ჩია კომ პა ნი ებ ისა და შვი ლო ბი-
ლის დო ნის ან ალ იზი და ძა ლი ან ცო ტამ გა მო იკ ვლია 
და მა ტე ბი თი პი რო ბე ბი, რო დე საც მან ძილს აქ ვს 
და დე ბი თი გავ ლე ნა წარ მა დო ბა ზე. 

სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს ში ძა ლი ან მნიშ ნვე ლო-
ვან როლს ას რუ ლებს ორი ქვე ყა ნას შო რის კულ-
ტუ რუ ლი გან სხა ვე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი გან სა კუთ რე-
ბით გა მო იხ ატ ება ბა ზარ ზე შეს ვლის რე ჟი მი დან 
გა მომ დი ნა რე, რად გა ნაც სწო რედ ის წარ მო ად გენს 
გა დამ წყვეტ ფაქ ტორს საზღვარ გა რეთ ახ ალი ბიზ-
ნე სის წარ მარ თვის თვის. შე სა ბა მი სად, მსოფ ლი ოში 
ჩა ტარ და სხვა დას ხვა კვლე ვა, რო მე ლიც არ ეგ ულ-
ირ ებს და აან ალ იზ ებს კულ ტუ რულ დის ტან ცი ასა 
და უცხო ბა ზარ ზე შეს ვლის რე ჟიმს შო რის წა მოჭ-
რილ ურ თი ერ თო ბებს. 

ას ევე კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცი ის შეს წავ ლის 
დროს, აუც ილ ებ ლად გან სა ხილ ვე ლია ერ ოვ ნუ ლი 
კულ ტუ რუ ლი სა კითხე ბის გავ ლე ნა ინ ტერ ნა ცი-
ონ ალ იზ აცი ის პრო ცეს ზე. ერ თი მხრივ, იგი მიზ ნად 
ის ახ ავს არ სე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სის ტე მა ტი-
ზა ცი ას, რა თა გა მო ავ ლი ნოს კვლე ვი თი ხა ზე ბი 
და ძი რი თა დი დას კვნა. ხო ლო, მე ორ ეს მხრივ ის 
ცდი ლობს არ სე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის წი ნა აღ მდე-
გო ბე ბი სა და ნაკ ლე ბო ბე ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბას, 
აგ რეთ ვე ახ ალი კვლე ვის შე საძ ლებ ლო ბებს.

დღეს დღე ობ ით კვლე ვე ბის აქ ტუ ალ ური მი მარ-
თუ ლე ბაა სხვა და სახ ვა ფაქ ტო რის ან ალ იზი, რო-
მელ საც შე უძ ლია შე ამ სუ ბუ ქოს კულ ტუ რუ ლი ას-
პექ ტე ბი სა და კულ ტუ რუ ლი დის სტან ცი ის გავ ლე ნა 
ინ ტერ ნა ცი ონ ალ იზ აცი ის გა დაწყვე ტი ლე ბებ ზე.

ბიბ ლი ოგ რა ფია

1. Brouthers, K.D. and Brouthers, L.E. (2001) ‘Explaining the National Cultural Distance 
Paradox’, Journal of International Business Studies 32: 177–189;

2. Evans, J. and Mavondo, F.T. (2002) ‘Psychic distance and organizational performance: an 
empirical examination of international retailing operations’, Journal of International Business 
Studies 33: 515–532;

3. Hall, E. (1966). The hidden dimension, 1st ed. New York: Doubleday & Co. http://dx.doi.
org/;

4. Hofstede G. (1980): CulturalConsequences:InternationalDifferencesinWorkRelatedValues. 
Sage Publications, Beverly Hills;



#3-4(54-55), 2019 weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE

63

5. Kostova, T., Nell, P., &Hoenen, A. 2016. Understanding and resolving agency problems in 
headquarters-subunitrelationships. Journal of Management;

6. Magnusson, P., Baack, D. W., Zdravkovic, S., Staub, K. M., & Amine, L. S. 2008. Meta-analysis 
of cultural differences:Another slice at the apple. International Business Review, 17: 520-532;

7. Morosini, P., Shane, S. and Singh, H. (1998) ‘National cultural distance and cross-border 
acquisition performance’, Journal of International Business Studies 29: 137–158;

8. Palich, L. and Gomez-Mejia, L.R. (1999) ‘A theory of globalstrategy and firm efficiencies: 
considering the effects ofcultural diversity’, Journal of Management 25: 587–606;

9. Pothukuchi, Vijay, Fariborz Damanpour, Jaepil Choi, Chao C. Chen, and Seung Ho Park 
(2002), “National and Organizational Culture Differences and International Joint Venture Per-
formance,” JournalofInternationalBusinessStudies, 33 (2), 243–65;

10. Reus, T. H., & Lamont, B. T. 2009. The double-edged sword of cultural distance in inter-
national acquisitions. Journal of International Business Studies, 40: 1298-1316;

11. Shenkar O. (1992): Cultural Distance Revisited: Towards a More rigorous Conceptual-
ization and Measurement of Cultural differences. “Journal of International Business Studies”, 
No. 32 (3);

12. Tihanyi L., Griffith D.A., Russel C.J. (2005): TheEffectofCulturalDistanceonEntryMode
Choice,InternationalDiversification,andMNEPerformance:AMeta--Analysis. “Journal of Inter-
national Business Studies”, No. 36 (3);

13. Zhao H., Luo Y., Suh T. (2004): TransactionCostDeterminantsandOwnershipBasedEntry
ModeChoice:AMeta-AnalyticReview. “Journal of International BusinessStudies”, No. 35 (6).

ANALYSIS OF CULTURAL DISTANCE

Sofiko Guledani
Doctoral student of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Faculty of Economics and Business 

The paper stresses that, despite the habitual barriers to entry into a foreign market there is 
a factor which entrepreneurs usually consider less. The theoretical aim of the article is to pres-
ent the different approaches to conceptualization and determination of cultural distance. The 
paper is based also on the critical literature overview. The future research aims the author to 
answer the following questions: What is the impact of cultural distance stimuli on the process 
of Georgian companies’ internationalization? What is the impact of cultural distance stimuli 
on managers’ decisions connected with engagement on international markets? What are the 
factors determining perceptions of cultural distance by managers? 

By the author of the study revealed that in huge amount of researches stated that the 
managers’ perceptions about cultural distance importance in the process of companies’ inter-
nationalization depend on the managers’ experience in activity on international markets, the 
knowledge of managers about international markets, the level of education of managers, and 
the level of stability and changeability of environment, in which the company operates. Accord-
ing to the managers, the most important factors having impact on decisions connected with 
internationalization are: cultural differences (especially differences in religion), political differ-
ences (especially the level of democracy), geographic distance (the differences in time zones), 
the differences in economic systems (the level of economic development), and the differences 
in mentality (different way of thinking of managers). The factors having impact on companies’ 
engagement in international markets are: the level of democracy, the level of infrastructure 
development, different way of thinking of managers, and differences in time zones. 

The value of the article is creating an understanding of the need to study cultural distance 
between firms and that a methodology stating that cultural distance should not be measured only 
with the use of objective constructs and statistical data, but also with the use of subjective data.
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შემოსავლების უთანაბრობის გავლენა 
ეკონომიკურ ზრდაზე

ნანა სულაძე  
სტუ-ს  დოქტორანტი
ელ.ფოსტა: nanasuladze5@gmail.com

რე ზი უმე
სახელმწიფოსსოციალურიპოლიტიკაზოგადადმოწოდებულიაუზრუნველყოსსაზოგადოებისკე-

თილღეობისამაღლება,მოსახლეობისცხოვრებისდონისგაუმჯობესებადასოციალურიდაპოლიტი-
კურისტაბილურობისმიღწევა,რომლისუმნიშვნელოვანესინაწილიცარისმოსახლეობისშემოსავლები.

შემოსავლების როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში ძალზე დიდია. ისინი განსაზღვრავენ
მოთხოვნასსამომხმარებლოსაქონელზედამისიმეშვეობითფერმისანფირმისწარმოებისმასშტაბებ-
ზე,მისსტრუქტურასადამოგებისზრდაზე,რაცთავისმხრივეკონომიკისშემდგომიგანვითარებისადა
შემოსავლებისზრდისმამოძრავებელფაქტორადიქცა.

სამართლიანიგანაწილებისშემთხვევაშიგაცილებითდიდიაქვეყნისპოლიტიკურ-ფსიქოლოგიური
სტაბილურობა, რაც ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი სერიოზული ფაქტორია. აქედან გამომდინარე
კეთდებადასკვნა,რომარარისშეუძლებელიერთდროულადჰქონდესადგილიროგორცეკონომიკურ
ზრდას,ასევეგანაწილებისგაუმჯობესებას.

წარმოადგენსრაეკონომიკურისისტემისშემადგენელნაწილს,განაწილებითიურთიერთობები,მა-
თიგაუმჯობესებაიწვევსეკონომიკურისისტემისთითქმისყველაელემენტისგარკვეულსრულყოფას,
რასაცეკონომიკაგადაჰყავსთვისებრივადახალ,უფრომაღალმდგომარეობაში,რაცქმნისპირობებსე-
კონომიკურიზრდისშემდგომიდაჩქარებისათვის:უმჯობესდებაფიზიკურიკაპიტალიდატექნოლოგია,
ვინაიდანმეწარმეუკვეცდილობსმოგებაგაზარდოსარაგანაწილებისგაუარესებისხარჯზეარა-მედ
ტექნიკისა და ტექნოლოგიის სრულყოფის საფუძველზე. განსაკუთრებით უმჯობესდება ადამიანისე-
ულიკაპიტალი,მისიყველაელემენტი:ფიზიკურისიჯანსაღე,გონებრივიუნარი,ცოდნა, კვალიფიკა-
ცია.უმჯობესდებასაკუთრებითიურთიერთობები,ვინაიდანმოსახლეობისმეტინაწილიებმებაბიზნეს-
ში,ხდებასაწარმოსმესაკუთრე.უმჯობესდებაინსტიტუციებიდაა.შ.მაგრამესგრძელდებამანამ,სანამ
შემოსავლებისგათანაბრებაარმიაღწევსოპტიმალურმნიშვნელობას,რისშემდეგაციწყებამეწარმეთა
ეკონომიკურიინტერესებისდაქვეითება,რაცუარყოფითადაისახებაეკონომიკურიზრდისტემპებზე-
იწყებადაქვეითება. ამიტომ შემოსავლების განაწილებისას  აუცილებელიაზომიერებისდაცვა,რათა
თავიდანიქნასაცილებულიშემოსავლებისარამართლზომიერიგათანაბრებადაშესაბამისად,ეფექტი-
ანობისშემცირება.

საკვანძოსიტყვები:შემოსავლებისუთანაბრობა;ჯინისკოეფიციენტი;ცხოვრებისდონე;რეალური
ხელფასი,რეალურიშემოსავალი,განათლებისდონე;ეკონომიკურიგანვითარებისდონე.

ცნო ბი ლია, რომ რაც უფ რო დი დი ხნით იწ ელ ება 
ეკ ონ ომ იკ ური რე ფორ მე ბი, მით უფ რო გაძ ნელ დე ბა 
მა თი წარ მა ტე ბით რე ალ იზ ება. და მარ თლაც, გარ და 
იმ ისა, რომ კო რუფ ცია, თაღ ლო თო ბა და ქურ დო ბა 
უკ ან ონ ოდ ახ დე ნენ სიმ დიდ რის და შე მო სავ ლე ბის 
გა და ნა წი ლე ბას და ხელს უწყო ბენ სა ზო გა დო-
ებ ის უკ იდ ურ ეს პო ლა რი ზა ცი ას მდიდ რე ბად და 

ღა რი ბე ბად, ამ ავე შე დეგს იწ ვევს სა ხელ მწი ფოს 
ულ ტრა ლი ბე რა ლუ რი პო ლი ტი კა. ამ პო ლი ტი კის 
შე დე გად სა ზო გა დო ებ ის მცი რე ნა წი ლი სულ უფ რო 
მდიდ რდე ბა უმ რავ ლე სო ბის ხარ ჯზე, რაც სა ზო გა-
დო ებ ას და მი სი ინ ტე რე სე ბაც ყოფს ორ და პი რის-
პი რე ბულ მხა რედ. ის, რაც აწყობს ერთ მხა რეს – არ 
აწყობს მე ორ ეს. აღ ნიშ ნუ ლი პო ლი ტი კის ძი რე ულ ად 



#3-4(54-55), 2019 weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE

65

შეც ვლა სა სი ცოცხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ზო გა-
დო ებ ის უმ რავ ლე სო ბის თვის, მაგ რამ იგი არ შე დის 
სა ზო გა დო ებ ის გარ კვე ული ჯგუ ფის ინ ტე რე სებ ში. 
მარ თა ლია, ეს ჯგუ ფი სა ზო გა დო ებ ის მცი რე ნა წი-
ლია, მაგ რამ, სწო რედ მას შია კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი 
რე ალ ური ძა ლა უფ ლე ბა და მას ზეა და მო კი დე ბუ-
ლი ეკ ონ ომ იკ ური და პო ლი ტი კუ რი რე ფორ მე ბის 
გა ტა რე ბა. ამ ას თან, ნე ოლ იბ ერ ალ ური პო ლი ტი კა 
და სა ბაზ რო ძა ლე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბა ცხად დე-
ბა ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის და სა ზო გა დო ებ ის 
ცხოვ რე ბის დო ნის ამ აღ ლე ბის უმ თავ რეს პი რო ბად. 
ანუ მიჩ ნე ულია, რომ იგი ემ სა ხუ რე ბა მთე ლი სა ზო-
გა დო ებ ის ინ ტე რე სებს. ამ იდე ებს, რომ ლე ბიც ეფ-
უძ ნე ბა ნე ოკ ლა სი კუ რი თე ორი ის მცდარ დოგ მებს, 
თავს ახ ვე ვენ სა ზო გა დო ებ ას ეკ ონ ომ იკ ური გა ნათ-
ლე ბის სის ტე მის და მას მე დი ის მეშ ვე ობ ით. ხო ლო ამ 
პო ლი ტი კის რე ალ ური შე დე გე ბი არ ის შე მო სავ ლე-
ბის გა და ნა წი ლე ბა მდი და რი უმ ცი რე სო ბის სა სარ-
გებ ლოდ, რაც, თვას მხრივ, იწ ვევს ეკ ონ ომ იკ ური 
გან ვი თა რა ებ ის ბლო კი რე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი პო ლი-
ტი კა ეწ ინა ამ დე გე ბა მთლი ან ად სა ზო გა დო ებ ის ინ-
ტე რე სებს. ნე ოლ იბ ერ ალ ური პო ლი ტი კის შე დე გე ბი 
დი ამ ეტ რა ლუ რად გან სხვავ დე ბა დეკ ლა რი რე ბუ ლი 
მიზ ნე ბი სა გან. სო ცი ალ ური უს ამ არ თლო ბა ბა დებს 
უამ რავ სხვა პრობ ლე მას: პო ლი ტი კურ და სო ცი ალ-
ურ არ ას ტა ბი ლუ რო ბას, სა ზო გა დო ებ ის ზნე ობ რივ 
დეგ რა და ცი ას, კრი მი ნო გე ნურ გა რე მოს, სა ზო გა-
დო ებ ის აპ ათი ას და ა.შ. ეს თა ვის თა ვად უმ ძი მე სი 
პრობ ლე მე ბია, მაგ რამ ეკ ონ ომ იკ ური პო ლა რი ზა ცია 
პირ ველ რიგ ში პრობ ლე მებს ქმნის თვით ეკ ონ ომ-
იკ აში.[11, pp. 216-229] საქ მე ისაა, რომ სა ქონ ლის 
და მომ სა ხუ რე ბის წარ მო ებ ის პრო ცეს ში იქ მნე ბა 
ის შე მო სავ ლე ბი, რომ ლი თაც შეს ყი დუ ლი უნ და 
იქ ნეს წარ მო ებ ული სა ქო ნე ლი. “მი წო დე ბა ქმნის 
თა ვის მოთხოვ ნას” (სეი). მაგ რამ თუ ეს შე მო სავ-
ლე ბი ნა წილ დე ბა უკ იდ ურ ეს ად უთ ან აბ როდ, მა შინ 
ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნა მცირ დე ბა, რაც იწ ვევს მშპ-
ის ვარ დნას. ეს გა მოწ ვე ულია იმ ით, რომ მდი და რი 
უმ ცი რე სო ბა მო იხ მარს თა ვი სი შე მო სავ ლე ბის 
მხო ლოდ მცი რე ნა წილს და და ნარ ჩენს ზო გავს და 
ახ დენს მის კა პი ტა ლი ზა ცი ას. ანუ მდი და რი უმ ცი-
რე სო ბის შე მო სავ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი 
არ ხმარ დე ბა წარ მო ებ ული პრო დუქ ცი ის შე ძე ნას 
და გა ედ ინ ება წარ მო ებ ის სფე რო დან (სა ფი ნან სო 
სექ ტორ ში, უძ რა ვი ქო ნე ბის ბაზ რებ ზე, საზღვარ-
გა რეთ ოფ შო რებ ში და ა.შ.). ამ იტ ომ, წარ მო ებ ის 
სფე რო ში შექ მნი ლი შე მო სავ ლე ბი, რო მე ლიც რჩე ბა 
ღა რიბ უმ რავ ლე სო ბას, აღ არ არ ის საკ მა რი სი ქვე-
ყა ნა ში წარ მო ებ ული სა ქონ ლის და მომ სა ხუ რე ბის 

შე სა ძე ნად. ბაზ რებ ზე რჩე ბა გა უყ იდ ავი სა ქო ნე ლი, 
ეც ემა ფა სე ბი, მო გე ბა და წარ მო ებ ის სტი მუ ლე ბი. 
სა ზო გო ებ ის და ბა ლი მსყიდ ვე ლო ბი თი უნ არი არ ის 
ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნის და სუს ტე ბის და ეკ ონ ომ-
იკ ის ზრდის და ბა ლი ტემ პე ბის მთა ვა რი მი ზე ზი. 
ხდე ბა ეკ ონ ომ იკ ის თვით ბლო კი რე ბა, რაც გა ნა პი-
რო ბებს მოთხოვ ნის ხე ლოვ ნუ რი სტი მუ ლი რე ბის 
აუც ილ ებ ლო ბას. ას ეთი კრი ზი სი გა მოწ ვე ულია 
არა ეკ ონ ომ იკ ური ციკ ლით, არ ამ ედ სა ბაზ რო ეკ-
ონ ომ იკ ის სის ტე მუ რი პრობ ლე მე ბით. კერ ძოდ, 
გა მოწ ვე ულია მო ნო პო ლი ზა ცი ის და ეკ ონ ომ იკ-
ური პო ლა რი ზა ცი ის შე უქ ცე ვა დი პრო ცე სე ბით, 
რომ ლებ საც სა ბაზ რო კონ კუ რენ ცია თვით ბა დებს 
ევ ოლ უცი ის შე დე გად. [7] 

მო სახ ლე ობ ის ფე ნე ბად და ყო ფის სა ფუძ ვლად 
მიჩ ნე ულია სიმ დიდ რე ან შე მო სა ვა ლი, რაც შემ-
დგომ გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის დო ნე ებ ით შე-
იძ ლე ბა და კო რექ ტირ დეს. მო სახ ლე ობ აში სა შუ ალო 
ფე ნის პრო ცენ ტუ ლი შე მად გენ ლო ბის ზრდა და 
მცი რე მე წარ მე ობ ის გან ვი თა რე ბა სა ქარ თვე ლო-
ში მდგრა დი ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბი სათ ვის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ნა პი რო ბაა. ცხოვ რე ბის დო ნე, 
უწ ინ არ ეს ყოვ ლი სა, იმ ფუ ლად შე მო სა ვალ ზეა 
და მო კი დე ბუ ლი,რა საც სა ზო გა დო ებ ის წევ რე ბი 
სხვა დას ხვა არ ხი დან ღე ბუ ლო ბენ. ეს იმ ით აიხ სნე ბა, 
რომ, ვი ნა იდ ან სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში, 
სა მომ ხმა რებ ლო დოვ ლა თი სა და მომ სა ხუ რე ბის 
ძი რი თა დი ნა წი ლი რე ალ იზ დე ბა სა ქონ ლუ რი ფორ-
მით, ვი საც მე ტი შე მო სა ვა ლი, ის მე ტი რა ოდ ენ ობ ით 
შე იძ ენს მოხ მა რე ბის საგ ნებს და უკ ეთ და იკ მა ყო-
ფი ლებს მოთხოვ ნი ლე ბებს, ხო ლო ვი საც მცი რე 
შე მო სა ვა ლი აქ ვს, ის მოკ რძა ლე ბუ ლი ოდ ენ ობ ით 
თუ შეს ძლებს ას ეთი საგ ნე ბის შე ძე ნას და მოთხოვ-
ნი ლე ბებ საც მის შე სა ბა მი სად და იკ მა ყო ფი ლებს. 
მო სახ ლე ობ ის და ბალ შე მო სავ ლი ანი ფე ნის ნა წი ლი 
გა სამ რჯე ლოს სა ნაც ვლოდ ცდი ლობს და კარ გუ-
ლის ან აზღა ურ ებ ას, მათ შო რის, სხვა დას ხვა სა ხის 
ეკ ონ ომ იკ ური და ნა შა ულ ის ჩა დე ნით.

სა ერ თოდ, სი ღა რი ბის რო გორც აბ სო ლუ ტუ რი, 
ისე ფარ დო ბი თი დო ნე ბევ რა დაა და მო კი დე ბუ-
ლი შე მო სავ ლე ბის სა მარ თლი ან გა ნა წი ლე ბა ზე 
ქვე ყა ნა ში.შე მო სავ ლე ბის გა ნა წი ლე ბის ყვე ლა ზე 
მი ღე ბულ მაჩ ვე ნებ ლად ით ვლე ბა მო სახ ლე ობ ის 
ცალ კე ული ჯგუ ფე ბის (კვან ტი ლი ებ ის) ხვედ რი თი 
წი ლი შე მო სავ ლე ბის სა ერ თო მო ცუ ლო ბა ში. ას ევე 
მნიშ ვნე ლო ვან ინ ფორ მა ცი ას იძ ლე ვა ლო რენ ცის-
მრუ დი და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ჯი ნის კო ეფ-
იცი ენ ტი. ეს კო ეფ იცი ენ ტი იც ვლე ბა 0-დან 1-მდე 
და რაც უფ რო ახ ლო საა იგი 0-თან, მით უფ რო 
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თა ნა ბა რი და სა მარ თლი ანია შე მო სავ ლე ბის გა ნა-
წი ლე ბა. თუმ ცა შე მო სავ ლე ბის ზუს ტად თა ნა ბა რი 
გა ნა წი ლე ბა შე უძ ლე ბე ლია რო მელ ეკ ონ ომ იკ ურ 
წყო ბი ლე ბას თა ნა ცარ უნ და გვქონ დეს საქ მე.

ფუ ლა დი შე მო სავ ლის მი ღე ბის ერთ-ერ თი მთა-
ვა რი წყა როა ხელ ფა სი. მას ღე ბუ ლო ბენ შრო მი თი 
კონ ტრაქ ტით მო მუ შა ვე ნი. სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის 
პი რო ბებ ში ას ეთ კა ტე გო რი ას გა ნე კუთ ვნე ბი ან 
და ქი რა ვე ბუ ლი მუ შით დაწყე ბუ ლი და უზ არ მა-
ზა რი კორ პო რა ცი ის მე ნე ჯე რით დამ თავ რე ბუ ლი 
მუ შა კე ბი. თა ვი ან თი შრო მის სა ფა სუ რად (გა სამ-
რჯე ლოდ), მათ მი ერ ფუ ლა დი გა მო ხა ტუ ლე ბით 
მი ღე ბულ შე მო სა ვალს ნო მი ნა ლუ რი ხელ ფა სი ეწ-
ოდ ება (მა გა ლი თად, თვე ში 500 დო ლა რი ან 50 ლა რი 
და ა.შ.) იგი ვერ იძ ლე ვა ნა თელ წარ მოდ გე ნას მი სი 
მიმ ღე ბი მუ შა კის (ეს ერ თა დერ თი შე მო სა ვა ლიც 
რო იყ ოს) ცხოვ რე ბის დო ნე ზე. ამ თვალ საზ რი სით 
უფ რო პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბი საა რე ალ ური 
ხელ ფა სი. მის ში ნა არ სს გან საზღვრავს მა ტე რი ალ-
ური დოვ ლა თი სა და მომ სა ხუ რე ბა თა მა სა, რომ ლის 
შე ძე ნაც შე იძ ლე ბა ნო მი ნა ლუ რი ხელ ფა სის სა ხით 
მი ღე ბუ ლი თან ხით. რე ალ ური ხელ ფა სის დო ნე ში 
მომ ხდარ ცვლი ლე ბა თა და სად გე ნად სა ან გა რი შო 
პე რი ოდ ში ხელ ფა სის ინ დექ სი უნ და გა იყ ოს სა-
ქონ ლის ფა სე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის ტა რი ფე ბის 
ინ დექ სზე და გამ რავ ლდეს 100-ზე. ყვე ლა ზე იდე-
ალ ური ვა რი ან ტია ნო მი ნა ლუ რი ხელ ფა სის ზრდა 
და იმ ავ დრო ულ ად სა ქო ნელ ზე სა ცა ლო ფა სე ბი სა 
და მომ სა ხუ რე ბის ტა რი ფე ბის შემ ცი რე ბა, რამ დე-
ნა დაც, სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, მი სი გარ და უვ ალი 
შე დე გია რე ალ ური ხელ ფა სის სწრა ფი და გა ნუხ რე-
ლი მა ტე ბა (ხელ ფა სის სა ხით მი ღე ბუ ლი თან ხით წი-
ნან დელ პე რი ოდ თან შე და რე ბით, გა ცი ლე ბით მე ტი 
მოხ მა რე ბის საგ ნე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის შე ძე ნა). 

რე ალ ური ხელ ფა სი შე იძ ლე ბა რამ დე ნად მე ამ-
აღ ლდეს სა ცა ლო ფა სე ბი სა და ტა რი ფე ბის ზრდის 
შემ თხვე ვა შიც, ტუ კი ნო მი ნა ლუ რი ხელ ფა სი იმ-
დე ნად მო იმ ატ ებს, რომ გაძ ვი რე ბის მი უხ ედ ავ ად 
მომ ხმა რე ბელს სა შუ ალ ება მი ეც ემა უფ რო მე ტი 
სა ქო ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბა შე იძ ინ ოს, ვიდ რე მა-
ნამ დე იძ ენ და. ყვე ლა ზე ცუ დი ვა რი ან ტია ნო მი ნა-
ლუ რი ხელ ფა სის კლე ბა და სა ცა ლო ფა სე ბი სა და 
ტა რი ფე ბის ზრდა, ვი ნა იდ ან იგი აუც ილ ებ ლად გან-
საზღვრავს ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის გაუარესებას. 
ცხოვ რე ბის დო ნე ეც ემა მა ში ნაც, რო ცა ნო მი ნა-
ლუ რი ხელ ფა სი იზ რდე ბა, მაგ რამ მას ზე უფ რო 
სწრა ფი ტემ პით მა ტუ ლობს მოხ მა რე ბის საგ ნებ ზე 
სა ცა ლო ფა სე ბი და მომ სა ხუ რე ბი ტა რი ფე ბი. [10, 
გვ. 437] რე ალ ური ხელ ფა სი (რომ არ ფე რი ვთქვათ 

ნო მი ნა ლურ ხელ ფას ზე) სრულ წარ მოდ გე ნას ვერ 
იძ ლე ვა ცხოვ რე ბის დო ნე ზე არა მარ ტო იმ იტ-
ომ,რომ იგი სა ზო გა დო ებ ის მხო ლოდ ერთ ნა წილს 
(გარ კვე ულ კა ტე გო რი ას) შე ეხ ება, არ ამ ედ იმ იტ-
ომ აც, რომ ყვე ლა შე მო სა ვალს არ მო იც ავს. რო ცა 
ერ თობ ლივ შე მო სა ვალ ზე ვლა პა რა კობთ, უპ რი ანია 
ვიმ სჯე ლოთ არა პი როვ ნე ბის, არ ამ ედ ოჯ ახ ის, 
რო გორც სა ზო გა დო ებ ის ძი რე ული რგო ლის (იჯ-
რე დის), შე მო სა ვალ ზე, რამ დე ნა დაც შე და რე ბით 
უფ რო სრუ ლად მი სი ას ახ ვა სწო რედ ამ გზით შე-
იძ ლე ბა. სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში ოჯ ახ ის 
ერ თობ ლი ვი შე მო სა ვა ლი, გარ და ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი, 
ხელ ფა სის სა ხით მი ღე ბუ ლი ფუ ლა დი შე მო სავ ლი-
სა, შედ გე ბა : მე წარ მე ობ რი ვი შე მო სავ ლი სა გან, სა-
კუთ რე ბი დან შე მო სავ ლი სა გან (რენ ტა, სარ გე ბე ლი, 
დი ვი დენ დი, სა არ ენ დო შე მო სა ვა ლი), სა ხელ მწი ფო 
ტრან სფერ ტუ ლი შე მო სავ ლე ბი სა გან (პენ სი ები, 
სტი პენ დი ები, დახ მა რე ბე ბი, უფ ასო მომ სა ხუ რე ბა 
ჯან მრთე ლო ბის დაც ვი სა და გა ნათ ლე ბის სფე რო-
ში), სხვა წყა რო ებ იდ ან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლი სა გან 
(მემ კვიდ რე ობა, ან დე ძი, ჩუ ქე ბა და სხვ.). აღ ნიშ ნულ 
შმო სა ვალ თა ერ თობ ლი ვი ჯა მი ოჯ ახ ის ნო მი ნა-
ლუ რი შე მო სა ვა ლია. რე ალ ური ხელ ფა სის ან ალ-
ოგი ურ ად, რე ალ ური შე მო სა ვა ლი გა ნი საზღვრე ბა 
სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის რა ოდ ენ ობ ით, რომ-
ლის შე ძე ნა შე საძ ლე ბე ლია ნო მი ნა ლუ რი შე მო სავ-
ლის თან ხით. რე ალ ური შე მო სავ ლის ცვლი ლე ბა 
მარ ტი ვი ფორ მუ ლით და ახ ლო ებ ით ას ეთ ნა ირ ად 
შე იძ ლე ბა გა მოვ სა ხოთ: რე ალ ური შე მო სავ ლის 
ცვლი ლე ბე ბი = ნო მი ნა ლუ რი შე მო სავ ლის ცვლი-
ლე ბე ბი (%- ობ ით) მი ნუს ცვლი ლე ბე ბი ფა სე ბი სა 
და ტა რი ფე ბის დო ნე ში (% - ობ ით). მა გა ლი თად, თუ 
თქვე ნი ნო მი ნა ლუ რი შე მო სა ვა ლი მო ცე მუ ლი წლის 
გან მავ ლო ბა ში გა იზ რდე ბა 20 % - ით (100დან 120 
ლა რამ დე),ხო ლო ფა სე ბის დო ნე (ინ დექ სი)- 10% 
- ით (100 დან 110 მდე), მა შინ რე ალ ური შე მო სა-
ვა ლი გა იზ რდე ბა 9 % - ით (120 :110) და, პი რი ქით, 
ნო მი ნა ლუ რი შე მო სავ ლის 10 %-იანი გა დი დე ბა 20 
%- იანი ინ ფლა ცი ის პი რო ბებ ში, თქვენს რე ალ ურ 
შე მო სა ვალს შე ამ ცი რებს და ახ ლო ებ ით 10 % - ით. 
უნ და და იმ ახ სოვ როთ, რომ თვით ინ ფლა ცი ის ფაქ-
ტი - ლა რის მსყიდ ვე ლო ბი თუ ნა რი ან ობ ის და ცე მა 
ანუ იმ სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის რა ოდ ენ ობ ის 
შემ ცი რე ბა, რო მე ლიც ლა რით შე იძ ლე ბა შე იძ ინ-
ოთ, აუც ილ ებ ლად არ გა მო იწ ვევს თქვე ნი პი რა დი 
რე ალ ური შე მო სავ ლის შემ ცი რე ბას ან ცხოვ რე ბის 
დო ნის და ცე მას. მარ თა ლია, ინ ფლა ცია შე ამ ცი რებს 
ლა რის მსყიდ ვე ლო ბით უნ არს, მაგ რამ თქვე ნი რე-
ალ ური შე მო სა ვა ლი და შე სა ბა მი სად, ცხოვ რე ბის 
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დო ნე შემ ცირ დე ბა მხო ლოდ მა შინ, თუ თქვე ნი ნო მი-
ნა ლუ რი შე მო სავ ლის ზრდა ჩა მორ ჩე ბა ინ ფლა ცი ას. 
ნო მი ნა ლუ რი შე მო სა ვა ლი, რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, 
ოჯ ახ ის ერ თობ ლი ვი შე მო სა ვა ლია, მაგ რამ სა ნამ ამ 
მაჩ ვენ ბელს რე ალ ური შე მო სავ ლის გა სათ ვლე ლად 
გა მო ვი ყე ნებთ, აუც ილ ებ ელია,მას გა მო ვაკ ლოთ გა-
და სა ხა დე ბი (ე.ი ის ნა წი ლი, რო მე ლიც რე ალ ურ ად 
ვერ იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი მოხ მა რე ბის საგ ნე ბი სა 
და მომ სა ხუ რე ბა თა შე სა ძე ნად). ამ კო რექ ტი ვის 
გა რე შე გა ან გა რი შე ბუ ლი რე ალ ური შე მო სა ვა ლი 
მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად არ არე ალ ურ სა ფუძ ველ ზე 
იქ ნე ბა დამ ყა რე ბუ ლი და სწო რი დას კვნე ბის გა-
სა კე თებ ლად ვერ გა მოდ გე ბა. ცხოვ რე ბის დო ნის 
ას ახ ვის თვალ საზ რი სით, არც ყვე ლა მოთხოვ ნის 
დაც ვით გა ან გა რი შე ბუ ლი რე ალ ური შე მო სა ვა ლია 
უნ აკ ლო, რამ დე ნა დაც იგი ვერ გვიჩ ვე ნებს მი ღე ბუ-
ლი შე მო სავ ლის შე სა ბა მი სი ოდ ენ ობ ის მოხ მა რე ბის 
საგ ნე ბი თა და მომ სა ხუ რე ბით უზ რონ ველ ყო ფის 
შე საძ ლებ ლო ბებს (შე იძ ლე ბა ფუ ლი გვქონ დეს, მაგ-
რამ ჩვენ თვის სა სურ ვე ლი მოხ მა რე ბის საგ ნე ბი ვერ 
შე ვი ძი ნოთ მა თი დე ფი ცი ტის გა მო); თა ნაც გარ კვე-
ულ პე რი ოდ ში (მა გა ლი თად ,ერ თი წლის მან ძილ ზე) 
შე მო სავ ლის მი ღე ბა ჯერ კი დევ არ ნიშ ნავს მის 
ფაქ ტი ურ გა მო ყე ნე ბას იმ ავე პე რი ოდ ში; რე ალ ური 
შე მო სა ვა ლი წარ მოდ გე ნას არ იძ ლე ვა ხან გრძლი ვი 
მოხ მა რე ბის დაგ რო ვილ სა შუ ალ ებ ათა (ავ ეჯი, კერ-
ძო მფლო ბე ლო ბა ში მყო ფი ავ ტო მან ქა ნა, კულ ტუ-
რულ-სა ყო ფაცხოვ რე ბო და ნიშ ნუ ლე ბის საგ ნე ბი 
და სხვ.) მო ცე მულ პე რი ოდ ში გა მო ყე ნე ბა ზე; იგი არ 
გა მო ხა ტავს სა ზო გა დო ებ ის წევ რთა მოთხობ ნი ლე-
ბე ბის მოძ რა ობ ის ხა სი ათს, მის სტრუქ ტუ რას. მი უხ-
ედ ავ ად ყო ვე ლი ვე ამ ისა, რე ალ ური შე მო სა ვა ლი მო-
სახ ლე ობ ის ცხოვ რე ბის დო ნის ამ სახ ვე ლი მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი სინ თე ზუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლია. მი სი, რო გორც 
ცხოვ რე ბის დო ნის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეკ ონ ომ იკ ური 
მაჩ ვე ნებ ლის, გა ან გა რი შე ბა მი ზან შე წო ნი ლია დი-
ფე რენ ცი რე ბუ ლად პრო ფე სი ული (მეც ნი ერი მუ/
სა კე ბი, ექ იმ ები, პე და გო გე ბი, ინ ჟინ რე ბი, მხატ ვრე-
ბი და ა.შ.),სო ცი ალ ური (პენ სი ონ ერ ები, ომ ის ინ ვა-
ლი დე ბი, მრა ვალ შვი ლი ანი ოჯ ახ ები, მარ ტო ხე ლა 
დე დე ბი და ა.შ.), რე გი ონ ული (სამ ცხე-ჯა ვა ხე თი, 
მთი ანი აჭ არა, რა ჭა-ლეჩხუ მი, ქვე მო ქარ თლი და 
ა.შ.) და სხვა ნიშ ნე ბის მი ხედ ვით. ამ ის ათ ვი სა ჭი რო 
ფაქ ტობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის მო პო ვე ბა შე იძ ლე ბა 
მო სახ ლე ობ ის აღ წე რე ბის, სო ცი ოლ ოგი ური და 
სტა ტის ტი კუ რი ორ გა ნო ებ ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი 
შერ ჩე ვი თი გა მოკ ვლე ვე ბის გზით. მი ღე ბუ ლი შდე-
გე ბის მეც ნი ერ ული გა ან ალ იზ ება-გან ზო გა დე ბის 
შე დე გად გა კე თე ბუ ლი პრაქ ტი კუ ლი დას კვნე ბი 

მოქ ნი ლი დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური პო-
ლი ტი კის გა ტა რე ბის სა ფუძ ვე ლია.

„გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში „მუ დამ მშფოთ ვა რე“ 
მო სახ ლე ობ ის სშუ ალო ფე ნა ზე მთე ლი მო სახ ლე ობ-
ის და ახ ლო ებ ით 60-75% მო დის, პოს ტკო მუ ნის ტურ 
სა ქარ თვე ლო ში კი ის 15-20%-მდე ვა რი რე ბით შე-
იძ ლე ბა და ხა სი ათ დეს და მის ოპ ტი მა ლურ მნიშ ვნე-
ლო ბა ზე მხო ლოდ მი ნიშ ნე ბით შე იძ ლე ბა სა უბ არი“. 
[8, გვ. 563]

მდიდ რად ით ვლე ბა ფე ნა, რო მე ლიც ფლობს 
სა უკ ეთ ესო ეკ ონ ომ იკ ურ პი-რო ბებს და გა აჩ ნია 
მა ღა ლი შე მო სა ვა ლი, ზოგ ჯერ ზრუ ნავს სხვა ფე ნე-
ბის კე თილ დღე ობ ის ამ აღ ლე ბა ზეც. მო სახ ლე ობ ის 
ღა რიბ ფე ნას თა ვი ძლივს გა აქ ვს და მხო ლოდ ფი ზი-
ოლ ოგი ური მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დო ნე ზე არ სე ბო ბის 
შე ნარ ჩუ-ნე ბას ცდი ლობს. გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ-
ში მათ ზე მთე ლი მო სახ ლე ობ ის და ახ ლო ებ ით 20% 
მო დის, 3-5%-ის ცდო მი ლე ბით. 

მდგრა დი ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბი სათ ვის 
პი რო ბე ბის შექ მნა ყველ გან და მ.შ. სა ქარ თვე ლო-
შიც გუ ლის ხმობს მო სახ ლე ობ ის სა შუ ალო ფე ნის 
რიცხოვ ნო ბის ზრდას, შე ფა სე ბი სათ ვის კრი ტე რი-
უმ ებ ის დად გე ნას და მი სი მი ხედ ვით მო სახ ლე ობ ის 
სტრუქ ტუ რის ოპ ტი მი ზა ცი ას, რომ ლის სა ფუძ ვე ლი 
შე იძ ლე ბა იყ ოს არა მხო ლოდ უცხო ური ინ ვეს ტი ცი-
ები, არ ამ ედ ქვეყ ნის ში ნა გა ნი რე სურ სე ბით საქ მი-
ანი აქ ტი ვო ბის და ფი ნან სე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი და 
მა თი თა ვი სუ ფა ლი მოქ მე დე ბი სა და სი ნერ გი ული 
ეფ ექ ტის მი ღე ბი სათ ვის სა თა ნა დო პი რო ბე ბის 
შექ მნა. ეს, უმ უშ ევ რო ბის შემ ცი რე ბას თან ერ თად, 
სა შუ ალო ფე ნის გაძ ლი ერ ებ ას გა მო იწ ვევს, ხო ლო 
დაზღვე ვის სხვა დას ხვა ფორ მის გა მო ყე ნე ბის მოშ-
ვე ლი ება მნიშ ვნე ლოვ ნად შე ამ ცი რებს ყო ველ გვარ 
მო სა ლოდ ნელ რის კს. უნ და ით ქვას იმ აზ ეც, რომ 
მუ შა ობა ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ქარ თვე ლო ში უკ ვე 
დაწყე-ბუ ლია, მაგ რამ მო სახ ლე ობ ას ბო ლომ დე 
ჯე რაც არ აქ ვს გაც ნო ბი ერ ებ ული დაზღვე ვის არც 
არ სი და არც მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი. 

შევ ნიშ ნავთ, რომ პოს ტკო მუ ნის ტუ რი სა ქარ-
თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ აში 90-იანი წლე ბის მე ორე ნა-
ხევ რი დან სა ხელ მწი ფომ აშ კა რად და იწყო ზრუნ ვა 
მო სახ ლე ობ ის მდი და რი ფე ნის შე საქ მნე ლად, 
რა მაც, ფაქ ტობ რი ვად, სა შუ ალო ფე ნის გა ღა რი ბე-
ბის ხარ ჯზე გამ დიდ რე ბუ ლი პარ ტოკ რა ტი ისა და 
ტექ ნოკ რა ტი ის დი დი ნა წი ლი გა აძ ლი ერა, სა შუ ალო 
ფე ნა კი ძალ ზე და ას უს ტა. ამ ის ან ალ ოგ ად შე იძ ლე-
ბა ჩა ით ვა ლოს საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის დროს წი ნა 
პლან ზე პრო ლე ტა რი ატ ის ჰე გე მო ნი ის წა მო წე ვა. 

მო სახ ლე ობ ის სა შუ ალო ფე ნა ში ვგუ ლის ხმობთ 
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ცხოვ რე ბის სა შუ ალო დო ნე ზე შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად 
“მოღ ვა წე” ად ამი ან თა ერ თობ ლი ობ ას, რომ ლე ბიც 
უმ უშ ევ რე ბი არ არი ან, აქ ვთ სა შუ ალო შე მო სა ვა-
ლი, გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის მა ღა ლი დო ნე და 
სა არ სე ბო სა შუ ალ ებ ებ ზე, ანუ ფი ზი ოლ ოგი ური 
მოთხოვ ნი ლე ბე ბის გარ და, ბევ რი სხვა მოთხოვ-
ნი ლე ბაც, იქ ნე ბა ეს უს აფ რთხო ებ ისა თუ მო მავ-
ლის სა იმ ედ ობ ის, სო ცი ალ ური, პა ტი ვის ცე მის 
თუ თვით გა მო ხატ ვის და მა თი დაკ მა ყო ფი ლე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა. თით ქმის ყვე ლა გან ვი თა რე ბულ 
ქვე ყა ნა ში სწო რედ მო სახ ლე ობ ის სა შუ ალო ფე ნაა 
ხე ლი-სუფ ლე ბის და საყ რდე ნი, სა ზო გა დო ებ რი ვი 
აზ რის შემ ქმნე ლი და ცხოვ რე ბა ში მი სი გან მა ხორ-
ცი ელ ებ ელი, სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გის დამ ცვე-
ლი, ჯან სა ღი მო მა ვა ლი თა ობ ის აღ მზრდე ლი და ა.შ. 

სა შუ ალო ფე ნა ში მოხ ვედ რილ ად ამი ან თა უმ-
რავ ლე სო ბა გა მო ირ ჩე ვა მა ღა ლი ინ ტე ლექ ტით, 
სა ხელ მწი ფოს აღ მშე ნებ ლო ბა ში მო ნა წი ლე ობ ის 
უნ არ ით, გა ნათ ლე ბის მა ღა ლი დო ნით, პატ რი ოტ-
იზ მით, შრო მი თი საქ მი ან ობ ის გა აქ ტი ურ ებ ის აკ ენ 
მის წრა ფე ბით და ა.შ. მო სახ ლე ობ ის სა შუ ალო ფე ნა-
ში მოიაზრებიან მე ნე ჯე რე ბი, ექ იმ ები, ინ ჟინ რე ბი, 
პე და გო გე ბი, ეკ ონ ომ ის ტე ბი, მეც ნი ერ ები და სხვა. 

სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში სა შუ ალო ფე ნის მო სახ-
ლე ობ ის რიცხოვ ნო ბის და სად გე ნად გა მო ყე ნე ბუ ლი 
ზო გა დი კრი ტე რი უმ ები პრინ ციპ ში ერ თმა ნე თის 
მსგავ სია, მაგ რამ მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი ერ თმა ნე-
თი სა გან აშ კა რად გან სხვავ დე ბა, რამ დე ნა დაც დი დი 
რო ლი ექ სპერ ტულ შე ფა სე ბებს ენ იჭ ება, რო მელ-
შიც უპ ირ ვე ლე სად გა ით ვა ლის წი ნე ბა კონ კრე ტულ 
ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი რე ალ ობა, რომ ლის ინ დი კა-
ტო რე ბი შე იძ ლე ბა იყ ოს პო ლი ტი კუ რი აქ ტი ვო ბა, 
სიმ დიდ რი სა და გა ნათ ლე ბის დო ნე, კულ ტუ რუ ლი 
ფა სე ულ ობ ები და ა.შ. ამ იტ ომ ის, ვინც ერთ ქვე ყა ნა-
ში მდიდ რად ით ვლე ბა, მე ორ ეში შე იძ ლე ბა ღა რი ბად 
იქ ნეს მიჩ ნე ული და პი რი ქით. 

სა ქარ თვე ლო ში ძალ ზე გარ თუ ლე ბუ ლია მო სახ-

ლე ობ ის ფე ნე ბის მი ხედ ვით ზუს ტი სტა ტის ტი კუ რი 
ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა. ას ეთი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
გა ურ კვევ ლო ბის გა მო, სიძ ნე ლე ები იქ მნე ბა და 
იძ ულ ებ ული ვხდე ბით, ვი სარ გებ ლოთ მხო ლოდ 
ექ სპერ ტუ ლი შე ფა სე ბე ბით, რო მე ლიც ერ თმა ნე-
თი სა გან საკ მა ოდ გან-სხვა ვე ბუ ლი შე იძ ლე ბა იყ ოს 
და, ამ დე ნად, ზუს ტი ვერ იქ ნე ბა. 

„ამ ას თან და კავ ში რე ბით, ვფიქ რობთ, საკ მა ოდ 
სა ინ ტე რე სოა აკ ად. ა. გუ ნი ას სტა ტი აში მოყ ვა ნი-
ლი მო ნა ცე მე ბი, რო მე ლიც ას ახ ავს სა ქარ თვე ლო ში 
სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბებ ზე გა დას ვლის და საწყის ში 
მო სახ ლე ობ ის სა მი ვე ფე ნის ქო ნებ რი ვი დი ფე რენ-
ცი აცი ის მაჩ ვე ნებ ლებს (იხ. ცხრი ლი N1). ამ ავე 
ცხრილ ში ჩავ რთეთ ჩვე ნი, რო გორც ექ სპერ ტე ბის 
სა ვა რა უდო მო ნა ცე მე ბი და მო ნა ცე მე ბი, რო მე ლიც 
თ. აქ უბ არ დი ას სტა ტი იდ ან არ ის მოყ ვა ნი ლი“.[4, 
გვ.7]

წარ მოდ გე ნი ლი მო ნა ცე მე ბით სა ყუ რადღე ბოა 
ის, რომ მო სახ ლე ობ ის სა შუ ალო ფე ნის პრო ცენ-
ტუ ლი შე ფა სე ბა, სა ორი ენ ტა ციო პროგ ნო ზი თაც 
კი, 15-20%-ს არ აღ ემ ატ ება, რაც, ჩვე ნი თვალ საზ-
რი სით, სა ეჭ ვო არ უნ და იყ ოს, თუმ ცა, სამ წუ ხა-
როდ, ძალ ზე და ბა ლია. ამ ის მი ზე ზად მიჩ ნე ულია 
ის, რომ მეც ნი ერ-მუ შა კე ბის, პე და გო გე ბის, ინ-
ჟინ რე ბის, ექ იმ ებ ის და ა.შ. დი დი ნა წი ლი, მცი რე 
ხელ ფა სე ბის ან სუ ლაც უმ უშ ევ რო ბის გა მო, ჩათ-
ვლი ლია ღა რი ბი მო სახ ლე ობ ის შე მად გენ ლო ბა ში, 
რაც, შე საძ ლოა, ჯერ კი დევ არ იყ ოს სა გან გა შო, 
თუ მას მხო ლოდ დრო ებ ითი ხა სი ათი ექ ნე ბა, თუმ-
ცა ნამ დვი ლად სა გან გა შოა ის ფაქ ტი, რომ ჩვენს 
სი ნამ დვი ლე ში, სრუ ლი ად დაკ ნი ნე ბუ ლი და უგ-
ულ ებ ელ ყო ფი ლია სა მეც ნი ერო სა ზო გა დო ებ ის 
და სა ერ თოდ მეც ნი ერ ებ ის წამ ყვა ნი რო ლი რო-
გორც მო სახ ლე ობ ის სა შუ ალო ფე ნის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბა ში, ისე ქვეყ ნის აღ მშე ნებ ლო ბის საქ მე ში. მა-
შინ, რო ცა სწო რედ მეც ნი ერ ებაა ყველ გან მიჩ ნე-
ული და აღი არ ებ ული არა მხო ლოდ ინ ოვ აცი ური, 

ა. გუ ნი ას 
შე ფა სე ბით 
1992-1993

ზო გა დი 
თვალ საზ რი სით

2000 წ.

თ. აქ უბ არ იდი ას 
შე ფა სე ბით

2003 წ.

ზო გა დი 
შე ფა სე ბით

2005-2008 წწ.

მდიდ რე ბი 8 2-5 5-8 8-10; 
მ/შ. ელ იტა 3-5

სა შუ ალო ფე ნა 15 5-8 20-25 15-20

ღა რი ბე ბი 77 87-93 67-75 70-77

ცხრი ლი N1
მო სახ ლე ობ ის ფე ნე ბად და ყო ფის სა ორი ენ ტა ციო მაჩ ვე ნებ ლე ბი პრო ცენ ტებ ში
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არ ამ ედ უკ ვე ახ ალი სუ პერ კომ პი უტ ერ ული ტექ-
ნო ლო გი ებ ის შემ მუ შა ვე ბელ და ეკ ონ ომ იკ აში მის 
დამ ნერ გავ ძა ლად, რაც ახ ლა, ჩვენს პი რო ბებ ში, 
შე უძ ლე ბე ლია მეც ნი ერ ული გა მოკ ვლე ვე ბის ძალ-
ზე შეზღუ დუ ლი სა ბი უჯ ეტო და ფი ნან სე ბის გა მო, 
და რო ცა კა ტას ტრო ფუ ლად ეც ემა მეც ნი ერ-მუ-
შაკ თა რიცხოვ ნო ბა. სა ჭი როა იმ ის გათ ვა ლის წი-
ნე ბაც, რომ ათე ულ წლო ბით ჭკვი ანი ად ამი ან ებ ის 
გო ნე ბით შექ მნი ლი მეც ნი ერ ული მიღ წე ვე ბის დან-
გრე ვა რამ დე ნი მე დღე ში შე იძ ლე ბა, მის მო მა ვალ 
აშ ენ ებ ას კი ათე ული წლე ბი აღ არ ეყ ოფა. 

უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ მო სახ ლე ობ ის სა შუ ალო 
ფე ნის რიცხოვ ნო ბა ძლი ერ შემ ცირ და ბევ რი ჩვე ნი 
თა ნა მე მა მუ ლის საზღვარ გა რეთ სა მუ შა ოდ გამ-
გზავ რე ბის გა მო, რამ დე ნა დაც მათ ქვეყ ნის შიგ-
ნით ვერც სა მუ შაო იშ ოვ ეს და ვერც სა არ სე ბო სა-
შუ ალ ებ ები. წა სულ თა უმ რავ ლე სო ბა სწო რედ მა-
ღა ლი დო ნის ახ ალ გაზ რდა სპე ცი ალ ის ტე ბი: მეც-
ნი ერ ები, ექ იმ ები, ინ ჟინ რე ბი, მა ღალ კვა ლი ფი ცი-
ური მუ შე ბი – სა შუ ალო ფე ნის წარ მო მად გენ ლე ბი 
არი ან. სა გან გა შოა, რომ წამ სვლელ თა რა ოდ ენ ობა 
არ მცირ დე ბა, შე საძ ლე ბე ლია იზ რდე ბა კი დეც. 
ზო გი ერ თი ექ სპერ ტის აზ რით, საზღვარ გა რეთ, 
ოფ იცი ალ ურ ად, მი ლი ონ ზე მე ტი ჩვე ნი თა ნა მე-
მა მუ ლე იმ ყო ფე ბა, არა ოფ იცი ალ ურ ად რამ დე ნია 
არ ავ ინ იც ის, რო მელ თა ერ თი ნა წი ლი, შე საძ ლოა, 
ჩვენ თვის სა ბო ლო ოდ და კარ გუ ლიც იყ ოს თუ უკ-
ან აღ არ დაბ რუნ დე ბა. თუმ ცა, ამ პრო ცესს თა ვი-
სი და დე ბი თი მხა რეც აქ ვს. ჯერ ერ თი, ქვე ყა ნა ში 
მცირ დე ბა უმ უშ ევ არ თა რა ოდ ენ ობა და მე ორ ეც, 
მათ მი ერ სამ შობ ლო ში გა მოგ ზავ ნი ლი მი ლი ონ ობ-
ით დო ლა რით ბევ რი ჩვე ნი თა ნა მე მა მუ ლე არ სე-
ბო ბას ინ არ ჩუ ნებს, გან სა კუთ რე ბით ახ ლან დე ლი 
გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის პი რო ბებ ში. 
თუ ხე ლი სუფ ლე ბა შეძ ლებს უცხო ეთ ში სა მუ შა-
ოდ წამ სვლელ თა შე სა ჩე რე ბე ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის 
შე მუ შა ვე ბას და მის რე ალ იზ აცი ას ქვე ყა ნა ში ახ-
ალი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნით, ამ ით ბევ რად 
შე უწყობს ხელს რო გორც წამ სვლელ თა რა ოდ ენ-
ობ ის შემ ცი რე ბას, ისე წა სულ თა უკ ან დაბ რუ ნე ბის 
ზრდას, რაც შე იძ ლე ბა, მო სახ ლე ობ ის სა შუ ალო 
ფე ნის რიცხოვ ნო ბის მკვეთ რი მა ტე ბის სა ფუძ ვე-
ლი გახ დეს. 

მო სახ ლე ობ ის სა შუ ალო ფე ნის ფორ მი რე ბა ზე 
გარ კვე ული გავ ლე ნის მოხ დე ნა პრი ვა ტი ზა ცი ის 
პრო ცეს საც შე უძ ლია, თუმ ცა იმ პრო ცეს მა, რო მე-
ლიც 90-იან წლებ ში და იწყო და ახ ლაც გრძელ დე ბა, 
ეს ვერ შეძ ლო. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ პრი ვა ტი ზა-
ცია და საწყის ში თით ქმის თვით დი ნე ბა ზე იყო მიშ-

ვე ბუ ლი მთლი ან ად პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში და, 
კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლო ში. „მა სი ური პრი ვა ტი ზა-
ცი ის“ პრო ცეს ში სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ძალ ზე 
შემ ცი რე ბუ ლი ფა სე ბით გა იყ იდა. აშ კა რად და ფა-
რუ ლად მი ეყ იდა ის ყო ფილ პარ ტოკ რა ტი ას, ხე ლი-
სუფ ლე ბა სა და მას თან და ახ ლო ებ ულ პი რებს, სა-
ხელ მწი ფო მო ხე ლე ებს. გა იყ იდა ყვე ლა ფე რი, რი სი 
გა ყიდ ვაც შე იძ ლე ბო და თით ქოს და იმ პრინ ცი პით, 
რომ აღ ებ ული თან ხე ბით გა ჩე რე ბულ სა წარ მო თა 
ამ ოქ მე დე ბა უნ და გან ხორ ცი ელე-ბუ ლი ყო, მაგ რამ 
არ აფ ერი ამ ის მსგავ სი არ მომ ხდა რა... ყვე ლა ფე-
რი ძი რი თა დად ცალ კე ული ოჯ ახ ური კლა ნე ბის 
ხელ ში მოხ ვდა, მა შინ, რო ცა მშრო მე ლებს, მეც ნი-
ერ ებ ის და ინ ტე ლი გენ ცი ის წარ მო მად გენ ლებს 
არ აფ ერი შეხ ვედ რი ათ 5 ლა რი ანი ვა უჩ ერ ისა და, 
უკ ეთ ეს შემ თხვე ვა ში, სა კუ თა რი (საბ ჭო თა ხე ლი-
სუფ ლე ბის დროს მი ღე ბუ ლი ან აშ ენ ებ ული) ბი ნე-
ბის გარ და. 

ერ ოვ ნუ ლი აკ ად ემი ის წევრ-კო რეს პონ დენტ, 
პროფ. ვლ. პა პა ვას აზ რით, “პრი ვა ტი ზა ცი ის მი-
ზა ნი ბევ რი ფუ ლის ამ ოღ ება კი არ უნ და იყ ოს, არ-
ამ ედ ის, რომ პრი ვა ტი ზე ბულ მა ობი ექ ტებ მა მო-
მა ვალ ში უკ ეთ იმ უშა ოს”. რო გორც ვხე დავთ, ეს 
უდ ავ ოდ ჭეშ მა რი ტი მო საზ რე ბა პრი ვა ტი ზა ცი ის 
პრო ცე სის გამ ტა რე ბელ თა მხრი დან ჯე რაც არ არ-
ის ბო ლომ დე გა ზი არ ებ ული და ამ იტ ომ სა ქარ თვე-
ლო ში მიმ დი ნა რე პრი ვა ტი ზა ცი ის პრო ცესს და-
დე ბი თი ზე გავ ლე ნა არც სა შუ ალო ფე ნის ფორ მი-
რე ბა სა და გა ჩე რე ბულ სა წარ მო თა ამ ოქ მე დე ბა ზე 
და არც ახ ალი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნა ზე არ 
მო უხ დე ნია. მან მხო ლოდ ხე ლი შე უწყო ქვე ყა ნა ში 
ეკ ონ ომ იკ ური უთ ან ას წო რო ბის გამ წვა ვე ბას და 
ქო ნებ რივ პო ლა რი ზა ცი ას, რაც იმ ით გა მო იხ ატა, 
რომ მდიდ რე ბი უფ რო გამ დიდ რდნენ, სა შუ ალო და 
ღა რი ბი ფე ნა კი დევ უფ რო გა ღა რიბ და. ამ ას თან, 
მდგო მა რე ობ ამ გარ კვე ული გა უმ ჯო ბე სე ბა თით-
ქოს და და იწყო „ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცი ის“ შემ დეგ, 
მაგ რამ ინ ვეს ტი ცი ებ ის სიმ ცი რის გა მო, ვი თა რე ბა 
არ სე ბი თად არ გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლა დღემ დე. 

შექ მნილ ვი თა რე ბა ში მდგო მა რე ობ იდ ან გა მო-
სა ვა ლი, მე წარ მე ობ ის გან ვი თა რე ბის ის ტო რი ის 
ან ალ ოგი ით, შე იძ ლე ბა მო იძ ებ ნოს მცი რე მე წარ-
მე ობ ის გან ვი თა რე ბით, რომ ლი თაც ხე ლი შე ეწყო-
ბა სა შუ ალო ფე ნის რიცხობ რივ ზრდას და გაძ ლი-
ერ ებ ას, სა ზო გა დო ებ აში მე წარ მო ებ რი ვი ნი ჭის 
გა მოვ ლე ნას, უმ უშ ევ-რო ბის დო ნის შემ ცი რე ბას, 
ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. 

„ამ ას თან და კავ ში რე ბით, სა ინ ტე რე სოდ გვეჩ-
ვე ნე ბა ჯონ მე ინ არდ კე ინ ზის ცნო ბი ლი დე ბუ-
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ლე ბა, რომ ლის თა ნახ მად, მთავ რო ბამ წარ მო-
ებ ის სტი მუ ლი რე ბი სა და უმ უშ ევ არ თა სა მუ შაო 
ად გი ლებ ზე და საბ რუ ნებ ლად უნ და გა ზარ დოს 
სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბი, თუნ დაც იგი იწ ვევ დეს 
ბი უჯ ეტ ის დე ფი ცი ტის ზრდას, რა საც მოჰ ყვე ბა 
მცი რე მე წარ მე ობ ის გან ვი თა რე ბა მო სახ ლე ობ ის 
სა შუ ალო ფე ნის გაძ ლი ერ ებ ას თან ერ თად“.[3, გვ. 
161-162]

ამ ას უნ და და ემ ატ ოს უცხო ური დახ მა რე ბის 
ნა წი ლის ამ მიზ ნით გა მო ყე ნე ბა და, რაც მთა ვა რია, 
მო სახ ლე ობ ის მდი და რი ფე ნის კე თილ სა სურ ვე ლი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა სა შუ ალო ფე ნის გაძ ლი ერ ებ ის 
მი მარ თუ ლე ბით. თუ წარ მო ვიდ გენთ, რომ ეკ ონ-
ომ იკა ფუნ ქცი ონ ირ ებს ას პრო ცენ ტი ანი ეფ ექ-
ტი ან ობ ით, ბევ რი მას მა ინც არ ჩათ ვლის იდე ალ-
ურ ად. მა გა ლი თად, თუ მო ცე მულ ქვე ყა ნა ში ცხო-
ვე ლე ბის შე ნახ ვა ზე მეტ პრო დუქ ცი ას ხარ ჯა ვენ 
ვიდ რე ღა რი ბე ბის გა ნათ ლე ბა ზე, ეს არა ბაზ რის, 
არ ამ ედ შე მო სავ ლე ბის გა ნა წი ლე ბის დე ფექ ტია. 
სა მარ თლი ან ობ ის ფუნ ქცი ის გან ხორ ცი ელ ებ-
ის აუც ილ ებ ლო ბა გა მოწ ვე ულია სა ბაზ რო ეკ ონ-
ომ იკ ის ათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელი, შე მო სავ ლე ბის 
უაღ რე სად არ ათ ან აბ არი გა ნა წი ლე ბით, სა ბაზ რო 
ეკ ონ ომ იკ ის პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად, სა მარ-
თლი ანია შე მო სავ ლე ბის არ ათ ან აბ არი გა ნა წი-
ლე ბა კონ კუ რენ ცი ულ ბრძო ლა ში მო ნა წი ლე ობ ის 

შე დე გე ბის მი ხედ ვით. მაგ რამ ის, რაც სა მარ თლი-
ანია სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის წე სე ბით, უს ამ არ თლოა 
ზნე ობ რი ვი თვალ საზ რი სით. ამ იტ ომ სა ხელ მწი ფო 
თა ვის თავ ზე იღ ებს მო სახ ლე ობ ის შეძ ლე ბუ ლი 
ფე ნე ბი დან ღა რიბ და სო ცი ალ ურ ად და უც ველ ფე-
ნებ ზე შე მო სავ ლე ბის გა და ნა წი ლე ბის ფუნ ქცი ას, 
ეს ენი არი ან პენ სი ონ ერ ები, ინ ვა ლი დე ბი, უმ უშ ევ-
რე ბი და სხვა. ეფ ექ ტი ან ობ ისა და სა მარ თლი ან ობ-
ის გარ და, სა ხელ მწი ფო ჩარ თუ ლია ეკ ონ ომ იკ ური 
სტა ბი ლუ რო ბის დაც ვის მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ურ ფუნ-
ქცი აში. სტა ბი ლუ რო ბა ში იგ ულ ის ხმე ბა სა ხელ-
მწი ფოს მხრივ სის ტე მა ტუ რი ზრუნ ვა ქვე ყა ნა ში 
მყა რი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფი სა 
და ვა ლუ ტის მტკი ცე კურ სის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. 
ცხოვ რე ბის დო ნის, შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით, 
სა ქარ თვე ლო ჯერ ჯე რო ბით ღა რი ბი ქვეყ ნე ბის 
ჯგუფ შია, მაგ რამ გა ნათ ლე ბის დო ნით, ანუ ად ამი-
ან ისე ული კა პი ტა ლით იგი სა შუ ალ ოდ გან ვი თა რე-
ბუ ლი ინ დუს ტრი ული ქვეყ ნის ჯგუფს გა ნე კუთ-
ვნე ბა. ქვეყ ნის ამ ოც ანაა, თუ რო გორ გა მო იყ ენ ებს 
იგი არ სე ბულ პო ტენ ცი ალს. მთა ვა რია არა მხო-
ლოდ ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბა ზე, არ ამ ედ ეკ ონ-
ომ იკ ური რეგ რე სის თა ვი დან აც ილ ებ აზე ზრუნ ვა, 
ვი ნა იდ ან იგი ყო ველ თვის აშ კა რად შე სამ ჩნე ვი არ 
არ ის, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში ეკ ონ ომ იკ ურ გან-
ვი თა რე ბა ში იქ ნე ბა შე ფერ ხე ბე ბი. 
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IMPACT OF INCOME INEQUALITY ON ECONOMIC GROWTH

Nana Suladze
GTU doctoral student 

RESUME
The social policy of the state is generally committed to ensuring the well-being of the public, improving the 

quality of life of the population and achieving social and political stability, the most important of which is the 
income of the population.

The role of revenues in the development of the country’s economy is very important. They determine the de-
mand for and consumption of consumer goods through and on the scale of farm or firm production, its structure 
and profit growth, which in turn has been a driving force for further economic development and revenue growth.

In case of equitable distribution, the political-psychological stability of the country is much greater, which is 
one of the serious factors of economic growth. It is, therefore, concluded that it is impossible for both economic 
growth and distribution to occur simultaneously.

As an integral part of the economic system, distributive relations, their improvement leads to a certain 
refinement of all the elements of the economic system that move the economy into a qualitatively new, higher 
state, which creates the conditions for further accelerating economic growth: improving physical capital and 
technology as entrepreneurs It is also seeking to increase profits at the expense of non-distribution deteriora-
tion by improving non-medical technology and technology. Human capital, with all its elements: physical health, 
mental ability, knowledge, qualifications, is especially improved. Ownership relations are improving as more 
and more people become business owners and become business owners. Institutions are improving, etc. But 
this continues until the income equalization reaches its optimum value, after which the economic interests of 
the entrepreneurs begin to decline, which negatively impacts the economic growth rates - the decline begins. 
Therefore, in the distribution of income, it is necessary to maintain moderation in order to avoid misalignment 
of income and hence to reduce efficiency.

Keywords: income inequality; Gini coefficient; Standard of living; Real salary, real income, education level; 
Level of economic development.
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TRENDS IN PRODUCING NEW VOCABULARY 
UNITS IN MODERN ENGLISH

ABSTRACT
 When we talk about the fascinating process of producing new vocabulary units and analyse 

the condition of how they evolve, we usually regard human language as the most significant 
and unique human heritage. In our daily lives, we are confronted with many of these words, 
which is the result of technical, political and economic advances. Mentioned advances aim at 
proposing changes in written or spoken language. 

 Most importantly, the media language, we hear every day, became an integral part of human 
existence, influences and reflects our reality, and implies an attempt to control the minds and 
thoughts of people. Hence, these changes are more noticeable and frequent in media language. 
Nevertheless, people accept these changes without realising it. These conditions open the door 
to causes and consequences of dynamic changes in language. This kind of evolution is mainly 
understood as ‘linguistic action’, be it written, visual, oral or verbal communication, undertaken 
by social actors in a specific setting determined by social rules, norms and conditions. 

 As a result, the analyse of language and human attitude toward its development gives a 
deep insight into the cultural evolution of society, the thoughts, and behaviours of the people 
in this society. How one possesses language and expresses himself by using it sheds light on a 
person’s character, the level of his mental maturity and his place in the society. Thus the lan-
guage speaks itself.

 Keywords: language, slang, word units, coined words, social media, linguistics.

INTRODUCTION
The adequate knowledge and possession of lan-

guage concerns the scope and possibilities of human 
existence. This knowledge guides human conduct and 
thought, demonstrates its intellectual power and points 
to the multi-faced picture of society. Language is influ-
enced by the physical, social and cultural environment 
in which it is spoken. The factors language and culture 
are interconnected and cannot be separated easily. As 
Culture and society develop, the language develops as 
well. This development requires new language units 
and words to be formed, thus people create them. 
Therefore, language and society influence each other.

 Here, we need to mention that the ninety percent 
of the language, used by the society is standard, or at 
least of the local dialect, but the language has always 
evolved and modern standards of life play a pivotal role 
in driving this evolution. When a movement is dynamic 

and shows development, there is change. This truism 
applies to language as much as it does to any other area. 
The evolution of language has its phases: how these new 
words appear in the language, how they develop and 
take their place in the language system. An American 
Linguist, William Labov described this process and 
stages of language change, he recognised three phases 
which can be summarised as follows. Three stages of 
language change:

1) Origin – A period in which alternative variants 
for established variants began to appear.

2) Propagation - The stage at which the new variants 
establish themselves to the detriment of the older ones 
which are side-lined.

3) Conclusion - The stages at which the remaining 
variants are replaced completely by new variants or 
remain as a residue after the change has terminated. 
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  When we speak about change in general, it means 
the social activity of making meanings with language 
by its interaction with the social, political and eco-
nomic power structures. It is the primary medium for 
the construction and transmission of knowledge and 
for the articulation of ideas. In short, language consti-
tutes humans and their identities. Through language 
people interact with each other, show their emotions 
and thoughts, talk frequently about specific times and 
places, they share ideas and demonstrate their abilities 
and skills. These properties are appropriate to language 
that is produced rapidly in an environment where 
the immediate presence of the human being plays an 
important role.

 Language users, whether they are speakers or 
writers, specific social group or individual have certain 
variable resources available to them. Every person pos-
sesses a stock of devices which are combined in varying 
mixtures depending on the context, the purpose, and 
the subject matter of language use. In other words, 
language adapts to its varying environments. It may be 
useful for us to underline the varying characteristics of 
spoken and written language is unparalleled phenom-
ena of human history. 

 THE SIGNIFICANCE OF NEW VOCABULARY UNITS 
IN THE PROCESS OF LANGUAGE EVALUATION
 It is known, that at some point in the history of 

language, vocabulary development is characterized in 
high intensity. For instance, according to data compiled 
by the editor of the III - edition of Webster Dictionary, 
the English language was filled and reached with 50 
000 new words and meanings from the 30s to 60s of 
the twentieth century. This process still continuous 
extending, at the modern plane of language develop-
ment, we face intense growth of language units and 
an unprecedented event the vocabulary extension 
(Webster’s Dictionary, 1961). 

 At the modern level, the common issues of language 
vocabulary are discussed in the frame of neologism. 
This is the science of the new vocabulary units in the 
language system. This science analysis the origin of 
neologism; Its purpose is also to identify the ways to 
learn new word units, to study the models that create 
them, and developing their lexicographic principles. 
Our language is growing and nowadays we tend to add 
thousands of new word to the spoken language. Accord-
ing to the Global Language Monitor, around 5,400 new 

words are created every year (Bodle, 2016).
 Lexicography and etymology is a solid foundation 

to study new word formations-neologisms. They anal-
yse the mechanism of new word formation, different 
stylistic points, morphology structure, translation 
tools, and many more aspects of the regulations of the 
creation of new vocabulary units. All current research 
purpose to register and determine the linguistic 
mechanisms for creating new words, that affect the 
development and stabilization of the English language. 
These words pass through three stages before they 
get their final place in the lexicon: creation, trial, and 
establishment. Most importantly they are often a blend 
of existing linguistic fragments, which are used to coin 
a new term (Kalinowska, 2016). 

 It is significant to stress, that the reason how and 
why various types of new language, newly coined 
words, and expressions appear in language are differ-
ent. One of the reasons is, that civilized society tends to 
divide into a dominant culture and various subcultures 
that flourish within the dominant framework. The sub-
cultures show specialized linguistic phenomena, that 
depend on the nature of the groups and their relation 
to each other and the dominant culture. Therefore, 
the shock value of slang stems largely from the verbal 
transfer of the values of a subculture to opposed val-
ues in the dominant culture. Most subcultures borrow 
words and phrases from the contiguous language and 
thus they give these established terms new and special 
meanings. Hence, the influence of non-standard lan-
guage on standard language became more and more 
obvious and frequent (Maurer,1980).

 Over the past decades, the research has shown 
many examples of the influence of non-standard lan-
guage and its units on the standard English language. 

 Due to the influence of non-standard vocabulary, 
standard language has been changing permanently. In 
conversational English slang takes its particular place, 
as it has no defined borders, and it combines different 
dialects, professional and criminal jargon, and so on. 
In the modern century, slang is actively evolving, it 
penetrates almost all layers of language function, enters 
into standard language and affects it. Thus, the general 
perception about language norms has been changing 
constantly and impacts greatly the systemic character 
of modern English language. It must be underlined, 
that non-standard language differs from the standard 
language with its order (phonetic, grammar, semantic), 
because the term slang consolidates various events, 
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and one of the main characters of this lexical layer is 
its unsustainable and transient nature. Nevertheless, 
standard norms are typical for any form of language, 
including slang. The literal norm of language and the 
norm of slang have their particular standards (Ba-
karadze,2010). 

 There are two main types of slang: general slang 
and special slang.

 General slang is the vocabulary layer, which units 
understandable and widely spread iconic words and 
word combinations, that are the part of the colloquial 
language which exists independently from the literal 
language. It pretends to be a modern and new unit of 
language and presents the synonyms of words and 
word combinations in the literal language. General 
slang includes words that are not specific for any so-
cial or professional group, whereas special slang is 
peculiar for some groups, such as teenager slang, 
university slang, Air Force slang and so on (Sobirjo-
novich,2011-20). 

 In modern communication condition, the role of the 
substandard units has increased, that moved from the 
narrow social field of communication to the common 
language and got the name ‘general slang’. General slang 
can be qualified, as the character of the developing 
language(idem).

 Special slang tends to originate in subcultures 
within a society. Social groups, for example, police, com-
puter specialists, medical staff, etc; are the prominent 
creator of both jargon and slang. Special slang expres-
sions often embody the attitudes and values of the 
specific group members. They may thus contribute to a 
sense of group identity and may convey to the listener 
information about the speaker’s background (idem)

 Spoken language could not replace standard lan-
guage, but many lexical features form from the spoken 
language. The plain example of the influence of sub-
standard English on standard language is the tendency 
of increasing the number of slang units in the English 
press. In the term of newspaper text layout, slang is an 
effective remedy to influence the language at the lexi-
cal, morphological and syntactic level. Slang plays an 
important role in the formation of the text content. So 
to speak, slang is an appreciative, expressive and emo-
tional tone to the text, and it helps the reader to guess 
the thoughts of the author. These are the pragmatic 
features of slang’s involvement in mass media. In this 
case, the narrative is not presented in the traditional 
academic fashion, but in the subtle underlying mean-

ings. In this regard, journalists-authors are considered 
part of a dominant, cultural elite who often contribute 
unwittingly to the expression and legitimation of the 
new language structures (Dijk, 1988). 

 Vocabulary language and substandard are inter-
connected and combining each other, and at the same 
time, the substandard formation of language is one of 
the important sources of language innovation. So to say 
the progress in human language is the core issue for 
linguistic studies. The formation of the new linguistic 
expressions is the creative aspect of modern language, 
and therefore a fundamental factor that distinguishes 
human language from any known system of animal 
communication. These new vocabulary features, words, 
and combinations are unique for mankind and in-
separable for any phase of human and social existence 
(Chomsky 2006, 88).

 The process of cognition of the world, creating new 
and modernize existing notions, changes in public life, 
consonant progress in science and technique, demands 
to produce new lexical units from the people, who 
speak that language. At the modern stage of language 
development, to study the various problems of the lexi-
cal composition of the language arouse great interest 
between scholars. To go deep into the roots of language 
development, we not only have to know the lexical 
meanings of words and their combinations. We also 
need knowledge of the world and, hence, a cognitive 
and social analysis of what people in a given culture 
know, and how they use such knowledge in the inter-
pretation of discourse in general and the establishment 
of coherence in particular (Dijk, 1988-26). 

 It must be underlined that to demonstrate this 
kind of knowledge in the various language expressions 
and units excites the special attention, and new words 
which enrich the lexical stock of modern language, 
organize the information about the world around us 
with a new method of speech. 

 In the recent twenty years, linguistics has been 
actively diverted from studying and analysing written 
language to the spoken speech. There are quite a lot of 
works about the influence of substandard speech on 
the standard language. Substandard language(slang) – 
is one of the significant features in modern linguistic 
science. On one hand, it is considered as something 
abstract, useless, odd and uncommon for intelligent 
people. On the other hand, it may be used in large ex-
penses in any field of human activity. Nowadays, slang 
terms are used in radio and television, press, literature, 
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internet network, as well as in any social level and age 
group of the human being. We may say, that slang is a 
‘special’ language, which can express thought deeply, 
concisely and emotionally. Accordingly, it points to the 
consciousness of people, belongs to the appropriate 
social group, that uses relevant slang terms. Therefore, 
frequent use of slang in media and other layer of human 
activity is not surprising (Bakaradze,2010).

 As an American scholar, David W. Maurer emphasizes 
in his work ‘Language of the Underworld’- these ‘new 
words and features are more than specialized forms of 
language; they reflect the way of life in each of the numer-
ous cultures and sub-cultures; they are the key to atti-
tudes, to evolutions of men and society, to modes of think-
ing, to social organization, to technology’(Maurer,1981). 
The growth of the modern English language largely 
depends on the new words, and thus their role in media 
and various language layer is significant. 

 The relevance of the research is determined by 
the fact that the common systematic and semantic 
features of the slang have not fully been studied yet, 
it is considered as an influencing mechanism on the 
ever-growing language. As it is mentioned before, 
when delivering information, the newspaper affects its 
audience, its perception, and evaluation of the outside 
world and somehow formats its outlook. They differ 
seven thematic group of slang, that are used frequently 
in the English press and language as well. It is worth 
underling, that computer slang is one of the impor-
tant sources of enriching modern English vocabulary. 
Computer language is a professional sociolect, in which 
they separate standard(literary) and substandard(non-
literary) parts of speech. They are characterized by 
specific terms, which often exist with the commonly 
used vocabulary (Bakaradze,2011).

 Modern research enables us to study and under-
stand the methods of the most productive word cre-
ation and also to define the connection between literary 
English and the newly coined word and expressions. 
The modern English lexicons: ‘The Oxford Dictionary 
of Modern Slang’ and ‘Dictionary of Contemporary 
British Slang’ give us deep and complete analyse of 
semantic-structural characteristics of slang units. 
These coined words coexist together with literary 
standard words and interact with them. Newly created 
word expressions reach any level of language layer 
and therefore establishing their place in the language 
system. Nowadays, we cannot think about standard 
language without elements of coined words, and on 

the contrary, the new word units without standard 
language. They influence each other and together they 
represent a language system, that makes its effect on 
social life and human behaviour. 

 To return to the subject of usage of slang units and 
its importance, we have to underline, that slang cov-
ers almost every area of human life and activity. It has 
become a layer of expressive-evaluative vocabulary 
that everyone can understand. This fact facilitates the 
constant interaction of slang vocabulary with other 
stylistic layers of language. Slang is a part of a united 
lexical vocabulary, it is developing continually and 
therefore it is closely related to the literary standard 
vocabulary. It is clear that slang has a strong effect 
on human consciousness and the spread of slang vo-
cabulary in modern English determined by two factors: 
economic and social factor, that play a crucial role in the 
modernization of the language, generate and establish-
ment of new language units(Maurer,1981).

 It is also worth noting, that development of com-
puter science, and computerization of different areas of 
human activity allows as to speak about the characters 
of language used by programmers- the people working 
for making computer programme, the customers and 
the hackers, in whole the computer and internet lan-
guage impact the standard language, reach its various 
levels of language system and makes it more diverse. 
Hence, the growth of the stock of a vocabulary highly 
depends on traditional and blending methods of word 
processing, as well as producing new slang units (Ba-
karadze,2004).

 Every year, hundreds of new words and phrases 
come from internet slang that is added to the diction-
ary and become the members of the appropriate word 
family. Some of them are abbreviations, like FOMO 
(Fear of Missing Out) and YOLO (You Only Live Once). 
Others are words that have been stretched into more 
parts of speech than originally intended – like – ‘trend’, 
others still have emerged as we adapt our language to 
new technologies; such as- “crowdfunding,” “selfie,” 
“cyberbullying.” It is not difficult to notice that many 
of these “new” words are just appropriated, meaning 
they are pre-existing words that are combined or given 
entirely new meanings. Merely, the internet isn’t the 
only technological phenomenon that has changed the 
way we talk and express our thoughts. As we men-
tioned above radio, television, and press or media have 
introduced their fair share of new words and phrases 
into our lexicon over the last century. At this point, the 
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internet is likely the most prevalent influencer in our 
everyday speech and dialogue (Kolowich,2014).

 Due to social media, words are moving around the 
world within a considerable period of time, whereas 
before, it could take months, or in most cases a few 
years. It’s not the fact that language is changing rapidly, 
but technologies have developed and they allow the 
transmission of slang terms to pass from one group 
to another much more quickly than ever before. We 
can imagine, it’s not just the English-speaking coun-
tries who have seen changes in language thanks to 
the internet. ‘The secret of a new word’s success is its 
longevity, says Fiona McPherson, Senior Editor in the 
New Words Group at the Oxford English Dictionary. 
To make it into the dictionary, the general population 
must use it and keep using it. A word must be in use for 
at least five years to be considered’. When new words 
become common, widespread, well understood, and 
stick around for more than five years, they’re eligible 
for a spot in the big word family(idem).

 The dictionary is a living, breathing organism, and 
new word-formation, that flows into it, are the small 
streams, that feed it with elements, as the flow joins the 
ocean to supply it with all the necessary components, 
that are vital for its continuous growth. 

 The fact is, only when a word becomes “real” -- as 
in, widely used and understood -- is it then considered 
for a place in the dictionary. ‘We see it in the constant 
appearance of slang and jargon that language is not so 
much a creator and shaper of human nature so much 
as a window onto human nature’- says linguist Stephen 
Pinker. So, no matter whether you think internet slang 
vitalizes or destroys language, there’s no denying how 
revealing it is of the culture that invents and uses it -- 
and the ease with which we adapt our language to new 
technologies and concepts(Kolowich,2014).

 According to David Crystal, honorary professor of 
linguistics at the University of Bangor, - ‘the new col-
loquialisms spread like wildfire amongst on the net. 
The internet is an amazing medium for languages. The 
language itself changes slowly but the internet has 
speeded up the process of these changes so you notice 
them more quickly. People using wordplay to form 
groups and impress their peers is a fairly traditional 
activity’-he added (Kleinman,2010). 

 What is fascinating about it is that it is difficult to 
provide a standardized definition of coined words due 
to the constant changes made to its nature. As we men-
tioned above, the character of these words is related to 

the subculture that uses them, therefore defining the 
words in terms of the group’s behavioural pattern. A 
subculture, as Maurer defines is a group of individuals, 
such as occupational, ethnic or racial groups, who share 
common attitudes, associations, behaviour and speech 
patterns. A subculture is mostly a social phenomenon in 
that rigid geographical boundaries do not necessarily 
restrict it, though groups of its members may confine 
themselves to certain areas. Any dominant culture com-
bines various subcultures, that have certain contrasting 
cultural indexes and create their language, which paves 
the way to the literal language(Maurer,1981).

 
 THE SIGNIFICANCE OF LANGUAGE IN HUMAN 

COMMUNICATION 
 Human language is unprecedented phenomena. 

Individuals use language to express their sentiments, 
feelings, enthusiasm, and emotions. The role of lan-
guage in communication is essential in the way people 
make connections and share ideas. Language shapes 
reality, it reflects culture, conception and thoughts 
that are accessible to the specific circumstance people 
have to live in. The thoughts and understandings of in-
dividuals, approachable through language, shape their 
behaviours, personal beliefs, and experiences as a part 
of the culture they represent. Language is the method 
by which people learn, interface and bond. Both verbal 
and non-verbal types of language impart inconspicuous 
subtleties that influence the significance of words and 
expressions (Hassan, Jabbar,2018).

 At the simple level of description, we may say 
that language associates sound and meaning in a par-
ticular way; to have a good command of language it is 
important to be able to understand what is said and 
to produce a signal with an intended phonetic mean-
ing. Linguistic principles concerning the speaker and 
the situation play a fundamental role in determining 
how speech is produced, identified, and understood 
(Chomsky,2002-20).

 Language plays an essential role in human interac-
tion. It reveals human capacities, how a person talks 
and what he or she does, depends in large measure on 
what he knows, believes, and anticipates. One would 
expect that human language should directly reflect the 
characteristics of human intellectual capacities, that 
language should be a direct “mirror of mind” in ways 
in which other systems of knowledge and belief cannot. 
The nature of language, how language mirrors the hu-
man mental process or shapes the flow and character 
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of thought-points to an intellectual background of 
individuals and the society uses this language. This is 
the matter of significance that the knowledge and the 
possession of a certain language define the develop-
ment of mankind and interacts with many factors which 
determine the behaviour of human being belongs to a 
specific social group (Idem, 23).

 It must be emphasized that language is a specific 
human possession. It demonstrates the level of human 
intelligence and reveals the generative power and abil-
ity of the human mind. Language has its unique history 
and as American linguist William Dwight Whitney 
stresses in his work ‘The Life and Growth of Language’-
a language is simply “made up of a vast number of 
items, each of which has its own time, occasion, and 
effect.” “Language in the concrete sense is the sum of 
words and phrases by which any man expresses his 
thought’(Whitney,1875). 

 Additionally, it is very important to stress that, the 
capacity of speech and its power over the human mind 
is integral; it empowers society to inhale and estimate 
bare reality around them; in that way, it is a specific part 
of a separate expanse, rare in the organic world. With 
its absolutely unique and deeply mysterious aspects, 
we can recognize that human languages are the sys-
tem of a highly specific kind. The evolutionary origins, 
depths, the variety of its aspects, and therefore human 
ability to acquire and use language, testifies that there 

are very deep and restrictive principles that determine 
the nature of human language and accordingly are 
strongly rooted in the specific character of the human 
mind (Chomsky, -2005:180-185).

CONCLUSION 
Throughout the history of human origin and de-

velopment, language plays a crucial communicative, 
cognitive and interactive role in society. Language is a 
living organ that renews and changes constantly. The 
technological advances are the clearest illustration of 
language change. Therefore, new technologies, new 
products, new experiences require new words to refer 
to them clearly and obviously. It is evolving and adapt-
ing to the needs of its users and at the same time, vari-
ous groups in society use specific language as a way of 
making their group identity. Accepting these changes, 
we accommodate new ideas, innovations, and tech-
nologies, which on its turn reflect our changing lives, 
experience and culture. Most importantly, at the global 
level we get new words from many different places, we 
borrow words from other languages, we create them 
by shortening longer words or by combining them, and 
we make them out of proper names. Thus, language 
will never stop changing, it will continue to respond to 
the needs of the people who use it and this everlasting 
process remains us that like every living creature in the 
nature, the language is a work in progress.
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ახ ალი ლექ სი კუ რი ერ თე ულ ებ ის წარ მო ნაქ მნის 
ტენ დენ ცია თა ნა მედ რო ვე ინ გლი სურ ენ აში

თა მარ ქა რაია
სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი,

ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფა კულ ტე ტი,
 მა გის ტრი

 რო ცა ვსა უბ რობთ ლექ სი კუ რი ერ თე ულ ებ ის წარ მოქ მნის საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო პრო ცეს ზე, და ვა ან-
ალ იზ ებთ მი სი გან ვი თა რე ბის ეტ აპ ებს ენ ას მი ვიჩ ნევთ ყვე ლა ზე უნ იკ ალ ურ და მნიშ ვნე ლო ვან ად ამი ან ურ 
მემ კვიდ რე ობ ად. ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში ხში რად გვხვდე ბა მსგავ სი სიტყვე ბი, ახ ალი ლექ სი კუ რი ერ თე-
ულ ები, რო მელ თა წარ მოქ მნა არ ის ტექ ნი კუ რი, პო ლი ტი კუ რი და ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის შე დე გი. გან-
ვი თა რე ბის აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი მიზ ნად ის ახ ავს ზე პირ და წე რით მეტყვე ლე ბა ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნას.

 გან სა კუთ რე ბით აღ ნიშ ნვის ღირ სია მე დი ის ენა, რო მე ლიც ყო ველ დღი ურ ად გვეს მის,ის გახ და ად-
ამი ან ის არ სე ბო ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი, რო მე ლიც ზე გავ ლე ნას ახ დენს ჩვენს ცხოვ რე ბა ზე და ას ახ ავს 
რე ალ ობ ას, შე სა ბა მი სად ის იქ ცა ად ამი ან თა გო ნე ბა ზე კონ ტრო ლის დამ ყა რე ბის მთა ვარ მე ქა ნიზ მად. 
ამ რი გად, აღ ნიშ ნუ ლი ენ ობ რი ვი ცვლი ლე ბე ბი ყვე ლა ზე შე სამ ჩნე ვად და ცხა დად სწო რედ მე დი ის ენ აში 
აის ახ ება. ხშირ შემ თხვე ვა ში ად ამი ან ები ამ ცვლი ლე ბებს გა უც ნო ბი ერ ებ ლად იღ ებ ენ. ეს კი ხელს უწყობს 
და ამ არ ტი ვებს ენ აში მიმ დი ნა რე დი ნა მი კუ რი ცვლი ლე ბე ბის მი ზე ზე ბი სა და შე დე გე ბის დამ კვიდ რე ბას. ამ 
სა ხის ევ ოლ უცია აიხ სნე ბა რო გორც „ენ ობ რი ვი ქმე დე ბა“, იქ ნე ბა ეს ვი ზუ ალ ური, ზე პი რი თუ სიტყვი ერი 
კო მუ ნი კა ცია, რო მელ საც წარ მო ად გენს სო ცი ალ ური აქ ტო რე ბი სპე ცი პი კურ გა რე მო ში და გა ნი საზღვრე ბა 
სო ცი ალ ური წე სე ბით, ნორ მე ბი თა და პი რო ბე ბით.

 ენ ის ან ალ იზი და ად ამი ან თა და მო კი დე ბუ ლე ბა მი სი ევ ოლ უცი ის ად მი წარ მოდ გე ნას გვიქ მნის სა ზო-
გა დო ებ ის კულ ტუ რულ გან ვი თა რე ბა ზე და ად ამი ან თა გო ნებ რივ და ქცე ვით მო წი ფუ ლო ბა ზე. ენ ის რა 
მა რაგს ფლობს ად ამი ანი და რო გორ გა მო ხა ტავს იგი სა კუ თარ ში ნა გან მე-ს, ნა თელს ჰფენს ამ ად ამი ან ის 
პი როვ ნულ თვი სე ბებს, გან საზღვრავს მი სი მენ ტა ლუ რი გან ვი თა რე ბის დო ნეს და მის ად გილს სა ზო გა დო-
ებ აში. ამ რი გად ენა ყვე ლა ფერ ზე მეტყვე ლებს.
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