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ინტერვიუ საქართველოს კონკურენციის ეროვნული ინტერვიუ საქართველოს კონკურენციის ეროვნული 
სააგენტოს თავმჯდომარესთან, ბიზნესის სააგენტოს თავმჯდომარესთან, ბიზნესის 

ადმინისტრირების დოქტორთან, ადმინისტრირების დოქტორთან, 
ბატონბატონ ირაკლი ლექვინაძესთან ირაკლი ლექვინაძესთან

 - ბა ტო ნო ირ აკ ლი მო გე სალ მე ბით, მო ხა რუ ლე-
ბი ვართ, რომ დღეს ჩვე ნი რეს პო დენ ტი ბრძან დე-
ბით, მად ლო ბას გიხ დით ინ ტერ ვი უს ათ ვის. 

ბა ტო ნო ირ აკ ლი, სა ქარ თვე ლოს კონ კუ რენ ცი-
ის ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტო, სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ-
ცი ებს შო რის ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე ახ ალ გაზ რდა 
უწყე ბაა, მი უხ ედ ავ ად აღ ნიშ ნუ ლი სა სა აგ ენ ტომ ამ 
მცი რე პე რი ოდ ში საკ მა ოდ ბევ რი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
პრო ექ ტი წარ მა ტე ბით გა ნა ხორ ცი ელა, აღ სა ნიშ-
ნა ვია ას ევე ბო ლო პე რი ოდ ის სა კა ნონ მდებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბიც, რო მე ლიც უკ ავ შირ დე ბა კონ კუ-
რენ ცი ის სა აგ ენ ტოს მო მა ვალ საქ მი ან ობ ას, ბა-
ტო ნო ირ აკ ლი, მი ღე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი-
ლე ბე ბის თა ნახ მად - რა შე იც ვა ლა, რა მიზ ნით და 
რა შე დე გებს უნ და ელ ოდ ოს სა ზო გა დო ება, ას ევე 
მიმ დი ნა რე და დას რუ ლე ბულ საქ მე ებ ზე, რომ მოგ-
ვახ სე ნოთ უფ რო ვრცლად.

- „ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის ერთ-
ერ თი მთა ვა რი სა ფუძ ვე ლი არ ის სა მარ თლი ანი 
კონ კუ რენ ცი ის ხელ შეწყო ბა და დაც ვა“ უპ ირ ვე-
ლეს ყოვ ლი სა მო გე სალ მე ბით ბა ტო ნო ლა შა და 
მი ვე სალ მე ბი თქვენს მკითხველს. აღ ვნიშ ნავ დი, 
რომ სა ქარ თვე ლოს კონ კუ რენ ცი ის ერ ოვ ნუ ლი სა-
აგ ენ ტო, „კონ კუ რენ ცი ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს 
კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე და სა ქარ თვე ლოს მთავ რო-
ბის დად გე ნი ლე ბით დამ ტკი ცე ბუ ლი დე ბუ ლე ბის 

შე სა ბა მი სად, შე იქ მნა 2014 წელს. 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“ ფარ გლებ ში მომ ზად და 
კონ კუ რენ ცი ის კა ნონ ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბის 
კა ნონ პრო ექ ტი, რო მე ლიც 2020 წლის 4 ნო ემ ბერს 
ძა ლა ში შე ვი და.  გარ და ამ ისა, სა ქარ თვე ლოს პარ-
ლა მენ ტმა მი იღო ორი კა ნონ პრო ექ ტი, რომ ლის 
აღ სრუ ლე ბაც 2021 წლი დან  სა აგ ენ ტოს ეკ ის რე ბა. 

2020 წე ლი სა ქარ თვე ლოს კონ კუ რენ ცი ის ერ-
ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტოს თვის გა მორ ჩე ულია. რო გორც 
უკ ვე აღ ინ იშ ნა, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ 
მი ღე ბუ ლი იქ ნა კონ კუ რენ ცი ის შე სა ხებ კა ნონ ში 
ცვლი ლე ბე ბი, რო მე ლიც ევ რო კავ ში რის პრო-
ექ ტის ფარ გლებ ში და მა თი მხარ და ჭე რით იქ ნა 
მომ ზა დე ბუ ლი. ცვლი ლე ბებ ზე მუ შა ობა 3 წლის 
გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე ობ და და  სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტში ინ იც ირ ებ ული იქ ნა დარ გობ რი ვი 
ეკ ონ ომ იკ ის და ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის კო მი-
ტე ტის მი ერ. მი ღე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი-
ლე ბე ბი გან ხორ ცი ელ და პრაქ ტი კა ში მი ღე ბუ ლი  
ხარ ვე ზე ბი სა და ევ რო პე ლი ექ სპერ ტე ბის მი ერ 
შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ებ ის სა ფუძ ველ ზე. 
სა კითხის გან ხილ ვა მიმ დი ნა რე ობ და სხვა დას ხვა 
პლატ ფორ მა ზე, სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის აქ ტი ური 
ჩარ თუ ლო ბით. შეხ ვედ რებ ში მო ნა წი ლე ობ დნენ 
ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბი, კონ კუ რენ ცი ის თე მა-

 „ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის ერთ-ერ თი მთა ვა რი სა ფუძ ვე ლი 
არ ის სა მარ თლი ანი კონ კუ რენ ცი ის ხელ შეწყო ბა და დაც ვა”
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ტი კით და ინ ტე რე სე ბუ ლი სა კონ სულ ტა ციო კომ-
პა ნი ებ ის, სა მეც ნი ერო წრის,  იურ იდი ული კომ-
პა ნი ებ ის,  ბიზ ნეს სექ ტო რის, მა რე გუ ლი რე ბელ 
ორ გა ნო ებ ისა და არ ას ამ თავ რე ბო ორ გა ნი ზა ცი-
ებ ის წარ მო მად გენ ლე ბი. ძლი ერი კონ კუ რენ ცი ის 
პი რო ბე ბის შექ მნა არ ის ის წი ნა პი რო ბა, რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყობს ქვეყ ნის  ეკ ონ ომ იკ ურ პროგ რესს 
და ხელს უწყობს სა მარ თლი ანი ბიზ ნეს გა რე მოს 
ფორ მი რე ბას. გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან, რომ ქვეყ ნის 
ეკ ონ ომ იკ ური გაძ ლი ერ ებ ის ერთ-ერ თი მთა ვა რი 
სა ფუძ ვე ლი არ ის სა მარ თლი ანი კონ კუ რენ ცი ის 
ხელ შეწყო ბა, კა ნონ პრო ექ ტის მი ღე ბის მი ზა ნი 
იყო ის, რომ სა ქარ თვე ლოს ჰქონ და ყოვ ლის მომ-
ცვე ლი, DCFTA-ის მოთხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სი, 
სრულ ყო ფი ლი,  ევ რო კავ ში რის სტან დარ ტებ თან 
და ახ ლო ებ ული, ეფ ექ ტი ანი კონ კუ რენ ცი ის კა-
ნონ მდებ ლო ბა.

მინ და ას ევე გითხრათ, რომ წი ნამ დე ბა რე კა-
ნო ნი მო იც ავ და არა ერთ სის ტე მურ ხარ ვეზს. 
კერ ძოდ, მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ებ ის კა ნონ-
მდებ ლო ბა სრუ ლად არ ფა რავ და კონ კუ რენ ცი ის 
სა კითხებს. შე სა ბა მი სად, ერთ-ერ თი მთა ვა რი 
სა კითხი, რო მე ლი ჩას წორ და იყო  კონ კუ რენ ცი-
ის  სა აგ ენ ტო სა და მა რე გუ ლი რე ბელ ორ გა ნო-
ებს შო რის კომ პე ტენ ცი ის გა მიჯ ვნა. მი ღე ბუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად, დღეს  უწყე ბე ბი  კონ კუ-
რენ ცი ის სა მარ თლის ძი რი თად სა კითხებ ზე  ერ-
თი ანი პრინ ცი პე ბით მოქ მე დე ბენ. მა რე გუ ლი რე-
ბელ ორ გა ნო ებს დარ ჩათ სა კუ თარ სექ ტო რებ ში 
კონ კუ რენ ცი ის აღ სრუ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა და 
სწავ ლო ბენ იმ სა კითხებს, რომ ლე ბიც  მხო ლოდ 
რე გუ ლი რე ბად სუ ბი ექ ტებს ეხ ება. სხვა ყვე ლა 
შემ თხვე ვა ში უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნო არ ის კონ-
კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტო. ას ევე, მა გა ლი თად, არ აკ ეთ-
ილ სინ დი სი ერი კონ კუ რენ ცი ის ფაქ ტის და დას ტუ-
რე ბის შემ თხვე ვა ში კა ნო ნი არ ით ვა ლის წი ნებ და 
არ ანა ირ სან ქცი ას და სა აგ ენ ტო ახ ორ ცი ელ ებ და 
მხო ლოდ დარ ღვე ვის ფაქ ტის დად გე ნას. უწყე ბა 
იყო უმ ოქ მე დო - დარ ღვე ვის აღ მო უფხვრე ლო ბის 
ან გან მე ორ ებ ით ობ ის შემ თხვე ვა ში. შე სა ბა მი სად, 
და წეს და სან ქცია არ აკ ეთ ილ სინ დი სი ერი კონ კუ-
რენ ცი ის შემ თხვე ვებ ზე - ჯა რი მის მო ცუ ლო ბა 
ბრუნ ვის 1%-მდე ოდ ენ ობ ით. სა აგ ეტ ოს საქ მი ან-
ობ ას მნიშ ვნე ლოვ ნად აფ ერ ხებ და ინ ფორ მა ცი ის 
გა მოთხო ვის არ ას ავ ალ დე ბუ ლო ხა სი ათი. საქ მის 
მოკ ვლე ვის, კონ ცენ ტრა ცი ის შე სა ხებ შეტყო ბი-
ნე ბის გან ხილ ვის და მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში, 
ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბის მხრი დან სა აგ ენ ტოს მი-

ერ გა მოთხო ვი ლი ინ ფორ მა ცი ის მო წო დე ბა დღეს 
არ ის სა ვალ დე ბუ ლო, ხო ლო წე სის დარ ღვე ვის 
შემ თხვე ვა ში ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტი და ჯა რიმ დე ბა. 

- ბა ტო ნო ირ აკ ლი, ახ ალ კა ნონ ში რამ დე ნად 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა?

- სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის პრო ცეს ში, 
სა აგ ენ ტომ ძი რე ულ ად შე ის წავ ლა სა ერ თა შო რი სო 
პრაქ ტი კა და მე თო დე ბი. შე დე გად, ევ რო კავ შირ ში 
აპ რო ბი რე ბუ ლი  მიდ გო მა, რო მე ლიც  კარ ტე ლე-
ბის გა მო ძი ებ ის მთა ვა რი ბერ კე ტია დღეს უკ ვე  
ჩვენ თა ნაც და ნერ გი ლია. კერ ძოდ, ეკ ონ ომ იკ ური 
აგ ენ ტე ბის ად გილ ზე მო ულ ოდ ნე ლი შე მოწ მე ბის 
შემ თხვე ვა ში სა სა მარ თლო არ მო ახ დენს მათ წი-
ნას წარ ინ ფორ მი რე ბას. ას ევე, დად გინ და კონ ცენ-
ტრა ცი ებ ის კონ ტრო ლის ორ ფა ზი ანი სის ტე მა და 
შეტყო ბი ნე ბის გან ხილ ვის სა ფა სუ რი.  რაც შე ეხ-
ება კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მს - სა აგ ენ ტოს გვერ დის 
ავ ლით, უწყე ბის მი ერ შეტყო ბი ნე ბის გან ხილ ვამ-
დე ან უარ ყო ფი თი დას კვნის მი უხ ედ ავ ად კონ ცენ-
ტრა ცი ის გან ხორ ცი ელ ებ ის შემ თხვე ვებ ში - გა ნი-
საზღვრა ჯა რი მა, მაქ სი მუმ, 5%-ის მო ცუ ლო ბით. 
ბა ზარ ზე დო მი ნი რე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის ბო რო-
ტად გა მო ყე ნე ბის და კონ კუ რენ ცი ის შემ ზღუდ-
ვე ლი შე თან ხმე ბე ბის სრულ ყო ფი ლად შეს წავ ლის 
სა ჭი რო ებ იდ ან გა მომ დი ნა რე - მოკ ვლე ვის მაქ სი-
მა ლუ რი ვა და, 10 თვის ნაც ვლად, გა ნი საზღვრა 18 
თვით. აქ ჩა მოთ ვლი ლი სა კითხე ბის გარ და, არ ის  
კი დევ სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი დე ტა ლე ბი, რო მე ლიც  
ჩას წორ და. მა გა ლი თად, და ზუს ტდა - რა ქმე დე ბე-
ბი იგ ულ ის ხმე ბა კონ კუ რენ ცი ის არ ამ არ თლზო-
მი ერ შეზღუდ ვა ში, ახ ლე ბუ რად გა ნი საზღვრე ბა 
რი გი ტერ მი ნე ბი და მიდ გო მე ბი. 

- ბა ტო ნო ირ აკ ლი, რო გორც უკ ვე აღ ინ იშ ნა, 
2020 წელს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა მი იღო 
ორი კა ნონ პრო ექ ტი, რომ ლის აღ სრუ ლე ბა საც 
2021 წლი დან  საააგენტო იწყებს. რა უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბე ბის ფარ გლებ ში იმ ოქ მე დებს უწყე ბა 
სა ხელ მწი ფო ტენ დე რებ ში წარ მო შო ბი ლი და ვე ბის 
გა დაჭ რის მი მარ თუ ლე ბით და რა მე ქა ნიზ მე ბით 
გეგ მავს სა აგ ენ ტო ად გი ლობ რი ვი წარ მო ებ ის 
დაც ვას დემ პინ გუ რი იმ პორ ტის გან. ამ დრო ის-
ათ ვის, რა ეტ აპ ზეა სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ცი ის კო მი ტე ტის მი ერ 
მომ ზა დე ბუ ლი კა ნონ პრო ექ ტი „მომ ხმა რებ ლის 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის შე სა ხებ“, რომ ლის აღ მას რუ-
ლე ბელ უწყე ბა დაც ას ევე კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ-
ტოა გან საზღვრუ ლი.  

- მინ და გითხრათ, რომ „სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ-
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ვე ბის შე სა ხებ“ კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბის მი ხედ ვით, 
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
და ვე ბის გან ხილ ვის საბ ჭოს აპ არ ატი კონ კუ რენ-
ცი ის სა აგ ენ ტოს უერ თდე ბა. კა ნონ პრო ექ ტი ორ 
ძი რი თა დი მი ზანს ემ სა ხუ რე ბო და: 1.სა ქარ თვე-
ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი 
ას ოც ირ ებ ის შე სა ხებ შე თან ხმე ბით ნა კის რი ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას და 2.სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ კა ნონ ში და ვე ბის გან ხილ ვის 
წე სის გა უმ ჯო ბე სე ბა/დახ ვე წას. მი ღე ბუ ლი ცვლი-
ლე ბე ბის მი ხედ ვით, ჩა მო ყა ლიბ და ინ სტი ტუ ცი-
ურ ად და მო უკ იდ ებ ელი და ვე ბის გან მხილ ვე ლი 
საბ ჭო, რო მე ლიც და ფი ნან სდე ბა სა ქარ თვე ლოს 
კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტოს სა ბი უჯ ეტო ას იგ ნე-
ბე ბი დან, თუმ ცა, სრუ ლი ად გა მიჯ ნუ ლი იქ ნე ბა 
სა აგ ენ ტოს გან და იფ უნ ქცი ონ ირ ებს, რო გორც 
სრუ ლი ად და მო უკ იდ ებ ელი ორ გა ნო. „ვაჭ რო ბა-
ში ან ტი დემ პინ გუ რი ღო ნის ძი ებ ის  შე მო ღე ბის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი არ ის ერთ-ერ თი 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტი, რო მე-
ლიც  სა ქარ თვე ლომ ამ უახ ლო ეს წლებ ში მი იღო. 
კა ნონ მდებ ლო ბა სა ქარ თვე ლოს რე ალ ობ ის თვის 
არ ის სი ახ ლე და მიზ ნად ის ახ ავს სა მარ თლი ანი 
ვაჭ რო ბის პრინ ცი პე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი ინ-
დუს ტრი ის დემ პინ გუ რი იმ პორ ტის გან დამ ცა ვი 
ინ სტრუ მენ ტის შე მო ღე ბას. პრო ექ ტი მომ ზად და  
ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის პრინ ცი პე-
ბი სა და ნორ მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო მე ლიც 
ხელს შე უწყობს ად გი ლობ რი ვი წარ მო ებ ის გან ვი-
თა რე ბას და სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას. კა ნო-
ნის შე სა ბა მი სად, მოკ ვლე ვის ორ გა ნო არ ის სა ქარ-
თვე ლოს კონ კუ რენ ცი ის ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტო, 
რო მე ლიც სა კითხის შეს წავ ლას იწყებს ყო ვე ლი 
კონ კრე ტუ ლი პრო დუქ ტის შე სა ხებ ად გი ლობ-
რი ვი ინ დუს ტრი ის მო მარ თვის სა ფუძ ველ ზე, ხო-
ლო სა ბო ლოო გა დაწყვე ტი ლე ბას სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბა იღ ებს. ან ტი დემ პინ გუ რი ღო ნის ძი ებ ის 
შე დე გად და წე სე ბუ ლი ტა რი ფის ად მი ნის ტრი რე-
ბას გა ნა ხორ ცი ელ ებს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი.   

ამ ეტ აპ ზე, კა ნონ პრო ექ ტი „მომ ხმა რებ ლის 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის შე სა ხებ“ ინ იც ირ ებ ულია 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტში, რო მე ლიც  ევ რო-
დი რექ ტი ვე ბის სრუ ლი გათ ვა ლის წი ნე ბით არ ის 
მომ ზა დე ბუ ლი და ემ სა ხუ რე ბა მომ ხმა რებ ლის 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის სტან დარ ტის გა უმ ჯო ბე სე-
ბას. მი ღე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის მი ხედ ვით, მო ვაჭ-
რეს ეკ ის რე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა მომ ხმა რე ბელს მი-
აწ ოდ ოს სრულ ყო ფი ლი ინ ფორ მა ცია პრო დუქ ტის 

სა ხე ობ აზე, მა ხა სი ათ ებ ლებ ზე, ვარ გი სი ან ობ აზე 
და ა.შ. მი ღე ბუ ლი კა ნო ნი და იც ავს მომ ხმა რე ბელს 
უს ამ არ თლო კო მერ ცი ული შე თა ვა ზე ბის გან, აგ-
რე სი ული მარ კე ტინ გის გან, შეც დო მა ში შემ ყვა ნი 
რეკ ლა მის გან. კა ნო ნი ვრცელ დე ბა, რო გორც 
ქუ ჩა ში, ას ევე ონ ლა ინ და დის ტან ცი ურ ად და-
დე ბულ გა რი გე ბებ ზე. მო მარ თვის სა ფუძ ველ ზე 
კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტო შე ის წავ ლის გა ნაცხადს, 
დარ ღვე ვის გა მოვ ლე ნის შემ თხვე ვა ში მო ვაჭ რეს 
მის ცემს გაფ რთხი ლე ბას და კონ კრე ტულ ვა დას 
გა მო სას წო რებ ლად, ხო ლო გან მე ორ ებ ითი დარ-
ღვე ვის შემ თხვე ვა ში გა მო იყ ენ ებს სან ქცი ას.  

- ბა ტო ნო ირ აკ ლი, მიმ დი ნა რე სა კა ნონ მდებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბი სა და სხვა მნიშ ნე ლო ვა ნი აქ ტი ვო ბე-
ბის პა რა ლე ლუ რად, უწყე ბის მი ერ გავ რცე ლე ბუ ლი 
მა სა ლე ბის თა ნახ მად, 2020 წელს სა აგ ენ ტომ  და-
ას რუ ლა 5 მო ნი ტო რინ გი და 3 მოკ ვლე ვა. ას ევე, 
მომ ზად და კონ კუ რენ ტულ გა რე მო ზე ზე გავ ლე ნის 
შე ფა სე ბის დო კუ მენ ტი და ნავ თო ბის ბაზ რის მო-
ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში გა მო იცა პირ ვე ლი შუ ალ-
ედ ური მი მო ხილ ვა. რა მო ნა ცე მე ბია დღე ის ათ ვის 
აღ ნიშ ნულ ბა ზარ ზე და რო დის თვის უნ და ელ ოდ ოს 
სა ზო გა დო ება ფარ მა ცევ ტუ ლი ბაზ რის მო ნი ტო-
რინ გის შე სა ხებ დას მულ შე კითხვებ ზე პა სუ ხებს.

- დი ახ, მიმ დი ნა რე წე ლი, პან დე მი ის მი უხ ედ ავ-
ად, ან ალ იტ იკ ური საქ მი ან ობ ის მი მარ თუ ლე ბით 
უწყე ბი სათ ვის საკ მა ოდ დატ ვირ თუ ლი იყო. სა აგ-
ენ ტომ 8 მო ნი ტო რინ გი დან  5 ბაზ რის შეს წავ ლა 
დას რულ და - ფილ ტრი ანი და უფ ილ ტრო სი გა-
რე ტე ბის ბაზ რის მო ნი ტო რინ გი; ჩვილ ბავ შვთა 
კვე ბის ბაზ რის მო ნი ტო რინ გი; ავ ტო დაზღვე ვის 
(CASCO) ბაზ რის მო ნი ტო რინ გი; ხორ ბლი სა და 
პურ პრო დუქ ტე ბის ბაზ რის მო ნი ტო რინ გე ბი; სა-
ცა ლო ვაჭ რო ბის ქსე ლუ რი ობი ექ ტე ბის ბაზ რის 
სექ ტო რუ ლი მო ნი ტო რინ გი, სა დაც სა აგ ენ ტოს 
მხრი დან გა იცა რე კო მენ და ცია - სა ცა ლო ბაზ-
რის სუს ტი მო თა მა შე ებ ის ინ ტერ სე ბის დამ ცა ვი 
სა კა ნონ მდებ ლო ნორ მის შე მო ღე ბის მიზ ნით 
სა კა ნონ მდებ ლო ინ იცი ატ ივ ის მომ ზა დე ბა ზე. 
ფარ მა ცი ის ბაზ რის მო ნი ტო რინ გთან და კავ ში რე-
ბულ შე კითხვას რაც შე ეხ ება - შე დე გე ბი იქ ნე ბა 
2021 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში, რაც, რო გორც 
ყვე ლა და ნარ ჩენ მო ნი ტო რინ გთან და კავ ში რე-
ბით იყო, იქ ნე ბა სა ჯა რო და ყვე ლა სათ ვის ხელ-
მი საწ ვდო მი. ამ ეტ აპ ის ათ ვის ვიტყვი მხო ლოდ 
ერ თს,  ძა ლა უფ ლე ბის ცენ ტრი გა და ტა ნი ლი უნ და 
იყ ოს მომ ხმა რებ ლის მხა რეს, მა თი ინ ეტ რე სე ბის 
დაც ვის შე სა ბა მი სად. კონ კუ რენ ცი ის ერთ-ერ თი 
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მთა ვა რი შე საძ ლებ ლო არ ის ის, რომ  სა ზო გა დო-
ებ ამ შეძ ლოს მი იღ ოს ხა რის ხი ანი პრო დუქ ცია 
ხელ მი საწ ვდომ ფა სად და რო ცა მომ ხმა რე ბე ლი 
არ ის მე ტად ინ ფორ მი რე ბუ ლი ალ ტერ ნა ტი ვე ბის 
შე სა ხებ, რო მე ლიც რე ალ ურ ად არ სე ბობს დღეს 
შე სა ბა მის ბა ზარ ზე, შე დე გიც და კონ კუ რენ ცი ის 
სი კე თე ებ ის ძა ლაც ხდე ბა კი დევ უფ რო ხელ შე-
სა ხე ბი. სა ზო გა დო ებ ის  მა ღა ლი ინ ტე რე სე ბის 
შე სა ბა მი სად, სწო რედ იმ იტ ომ რომ უწყე ბამ და-
იც ვას გამ ჭვირ ვა ლო ბის მა ღა ლი სტან დარ ტი 
და და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს მუდ მივ რე ჟიმ ში 
მი აწ ოდ ოს ინ ფორ მა ცია, ჩვენ გა დავ წყვი ტეთ, საწ-
ვა ვის ბა ზარ ზე, მიმ დი ნა რე მო ნი ტო რინ გის ფარ-
გლებ ში, გარ კვე ული პე რი ოდ ულ ობ ით, მი ღე ბუ ლი 
მო ნა ცე მე ბი გა მო ვაქ ვეყ ნოთ. დღეს არ სე ბულ 
შე დე გებ ზე რომ ვი სა უბ როთ, ამ ის ათ ვის  2013 
წლი დან დღემ დე სტა ტის ტი კუ რად მი ღე ბუ ლი 
მო ნა ცე მე ბი უნ და ვახ სე ნოთ, კერ ძოდ: 2012 წელს, 
ბაზ რის იმ პორ ტის დო ნე ზე წარ მოდ გე ნი ლი იყო 
8 ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტი, რო მელ თა რა ოდ ენ ობა 
2019 წელს 63-მდე გა იზ არ და. ბა ზარ ზე მოქ მე დი 
ხუ თი მსხვი ლი ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტის ჯა მუ რი 
წი ლი 2019 წლის მო ნა ცე მე ბით შე ად გენს 60%-ს, 
ხო ლო სხვა კომ პა ნი ებ ის ჯა მუ რი წი ლი 40%-ის 
ფარ გლებ შია. 2015 წლის და საწყის ში, ბა ზარ ზე 
ფუნ ქცი ონ ირ ებ და, და ახ ლო ებ ით, 960 ავ ტო გა სა-
მარ თი სად გუ რი, 2019 წელს  მა თი რიცხვი 1210-ს 
შე ად გენ და. ავ ტო გა სა მარ თი სად გუ რე ბის, გან-
სა კუთ რე ბით მცი რე ქსე ლე ბის  რა ოდ ენ ობ რი ვი 
ზრდის შე დე გე ბი აის ახა 2018-2019 წლებ ში სა ბაზ-
რო წი ლე ბის გა ნა წი ლე ბის დი ნა მი კა ზე. კერ ძოდ, 
ხსე ნე ბუ ლი სეგ მენ ტის წი ლი 2018 წელს სა ცა ლო 
სა რე ალ იზ აციო ბა ზარ ზე შე ად გენ და, და ახ ლო ებ-
ით, 39.6%-ს, ხო ლო 2019 წელს - 39.9 %-ს. მო ნა-
ცე მე ბი ცხად ყოფს, რომ რო გორც ბენ ზი ნი სა და 
დი ზე ლის  იმ პორ ტის, ას ევე სა ბი თუ მო და სა ცა ლო 
რე ალ იზ აცი ის ნა წილ ში მოქ მე დი ეკ ონ ომ იკ ური 
აგ ენ ტე ბის რა ოდ ენ ობა გაზ რდი ლია. შემ ცი რე-
ბუ ლია ბაზ რის კონ ცენ ტრა ცი ის ინ დექ სი, რაც 
კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბის მაჩ-
ვე ნე ბე ლია. ბა ზარ ზე ახ ალი კომ პა ნი ებ ის შე მოს-
ვლის შე დე გად-მომ ხმა რე ბელს ხე ლი მი უწ ვდე ბა 
შე და რე ბით/მნიშ ვნე ლოვ ნად და ბა ლი ღი რე ბუ ლე-
ბის მქო ნე საწ ვავ ზე. შე სა ბა მი სად, ბა ზარ ზე წარ-
მოდ გე ნი ლი მრა ვალ ფე რო ვა ნი სა ფა სო სეგ მენ ტი 
მომ ხმა რებ ლის თვის და მა ტე ბი თი სარ გებ ლის მი-
ღე ბის პო ტენ ცი ალია.   გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან, რომ  
საწ ვა ვის გლო ბა ლურ და ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე, 

რო გორც რე ალ იზ აცი ის, ას ევე ფა სე ბის ფორ მი რე-
ბის თვალ საზ რი სით COVID 19-მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გავ ლე ნა იქ ონია, მო ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში, 
სა ჭი რო გახ და და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ის ან ალ-
იზი. შე სა ბა მი სად, უახ ლო ეს მო მა ვალ ში, სა აგ ენ ტო 
და ინ ტე რე სე ბულ სა ზო გა დო ებ ას მე ორე შუ ალ ედ-
ურ დას კვნას წა რუდ გენს. ხში რად ის მის შე კითხვა 
ფა სე ბის კონ ტროლ თან და კავ ში რე ბით. კი დევ 
ერ თხელ ხაზ გას მით აღ ვნიშ ნავ, რომ კონ კუ რენ-
ცი ის სა აგ ენ ტოს მან და ტი ფა სე ბის კონ ტრო ლი არ 
არ ის. ჩვენ ვუ ყუ რებთ და ვაკ ვირ დე ბით - ფა სე ბის 
ზრდის პრო ცე სი ხომ არ არ ის გა მოწ ვე ული რა იმე 
ის ეთი ქმე დე ბით, რო მე ლიც წი ნა აღ მდე გო ბა ში მო-
დის კონ კუ რენ ცი ის პრინ ცი პებ თან და ქვე ყა ნა ში 
მოქ მედ კა ნონ მდებ ლო ბას თან.

და ბო ლოს აღ ვნიშ ნავ დი, რომ 2020 წელს 
სა აგ ენ ტომ და ას რუ ლა 3 მოკ ვლე ვა - ჯე ვერს 
დე ვე ლოპ მენ ტის, შპს ჯი-თი მო ტორ სის და 
სა დაზღვე ვო კომ პა ნია უნ ის ონ ის საქ მე ებ ზე. 
ერ თში და ფიქ სირ და დო მი ნან ტუ რი მდგო მა რე-
ობ ის ბო რო ტად გა მო ყე ბის ფაქ ტი, ეკ ონ ომ იკ ურ 
აგ ენ ტს და ეკ ის რა შე სა ბა მი სი სან ქცია. ორ ში კი 
და დას ტურ და არ აკ ეთ ილ სინ დი სი ერი კონ კუ რენ-
ცი ის ფაქ ტი. მიმ დი ნა რე რე ჟიმ შია 3 მოკ ვლე ვის 
პრო ცე სი. 2020 წელს ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბის 
კონ ცენ ტრა ცი ის შე სა ხებ გა იცა - 1 თან ხმო ბა. ამ 
დრო ის ათ ვის, კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტოს მი ერ 
მი ღე ბულ გა დაწყვე ტი ლე ბას თან და კავ ში რე ბით, 
სა სა მარ თლო კონ ტრო ლის ფარ გლებ ში,  სხვა დას-
ხვა ინ სტა ცი ებ ში, მიმ დი ნა რე ობს 11 სა სა მარ თლო 
და ვა. გარ და ამ ისა, 2020 წელს და იწყო რე გი ონ ულ 
დო ნე ზე კონ კუ რენ ცი ის აღ სრუ ლე ბის პო ლი ტი კის 
გაძ ლი ერ ება და უწყე ბას, აჭ არ ის რე გი ონ ში, უკ ვე 
ყავს თა ვი სი წა მო მად გე ნე ლი. ას ევე,  მომ ზად და 
კონ კუ რენ ტულ გა რე მო ზე ზე გავ ლე ნის შე ფა სე-
ბის დო კუ მენ ტი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც დად გინ და, 
რომ უწყე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა 
სა დაზღვე ვო სექ ტო რის საქ მი ან ობ ის მაჩ ვე ნებ-
ლებ ზე და დე ბი თად აის ახა. მომ ზად და  გზამ-
კვლე ვი დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც მო იც ავს კონ ფი-
დენ ცი ალ ური ინ ფორ მა ცი ის დაც ვის სა კითხებს 
კონ კუ რენ ცი ის-სა მარ თლებ რივ წარ მო ებ აში და 
სხვა არა ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი დო კუ მენ ტი. 

ესა უბ რა ჟურ ნალ „The New Economist“-ის 
პა სუ ხის მგე ბე ლი მდი ვა ნი, 

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

The paper refers to regulated economic areas. The article discusses the need 
for regulated economic sectors, regulatory legal and existence of regulatory in-
stitutions in those sectors.  Article discusses rationale of regulatory systems and 
question of effectiveness of the regulatory mechanisms, that have been introduced 
during the period of industrialization, is addressed as well. To what extent do these 
regulatory mechanisms respond to the challenges posed by the post-industrial 
era? In particular, the regulations/mechanisms for setting and  introducing tariffs 
in  regulated economic areas (market entry/access, licensing), division of country 
by sectors of competition, funding of regulatory bodies, expediency of  regulating 
competition by Constitution, prohibiting monopolies by law are discussed (criti-
cally assessed). Accordingly, the author’s views on the issues are addressed.  To 
support hes ideas, author brings an example from the recent history of Georgia in 
energy sector from 90’s to early 2000’s. 

Finally,  author’s assessment of the current situation in the regulated economic 
spheres in the country is presented as a conclusion: due to the socio-economic 
situation of Georgia, the country’s scale of economy  and geopolitical challenges, 
the country does not need strict mechanisms to regulate competition in regulated 
economic spheres. (moreover, legal framework/reforms are biased towards more 
regulations with rare exceptions). Reforms should be aimed at easing regulatory 
mechanisms, not tightening them. The system should be designed in such a man-
ner  that the need for artificial regulation of competition becomes less and less (in 
order to regulate competition, state intervention in the field  should be minimal, 
except when it’s unavoidable  . The system should be designed so that there is no 
need for state regulation) - the report said.

Keywords – Competition, regulation, sectoral regulator, regulated economic 
spheres.

REGULATED ECONOMIC AREAS - 
HOSTAGE OR SURVIVOR OF REGULATION

LASHA MGELADZE
PHD in Economics
E.mail: lmgeladze@gmail.com 
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შე სა ვა ლი
კონ კუ რენ ცია ნე ბის მი ერი დარ გი სა თუ სფე როს 

გან ვი თა რე ბის ამ ოს ავ ალი წერ ტი ლია, სწო რედ 
კონ კუ რენ ცია ქმნის ეფ ექ ტი ან და სწრა ფი გან ვი-
თა რე ბის სტი მუ ლებს/სა ფუძ ველს. კონ კუ რენ ცია 
უბ იძ გებს სა ზო გა დო ებ ას ახ ალი სფე რო ებ ის (მი-
მარ თუ ლე ბე ბის, ბაზ რე ბის, პრო დუქ ტის),  აღ მო ჩე-
ნი სა/შექ მნი სა და გან ვი თა რე ბი სა კენ. მი მარ თუ ლე-
ბე ბი, სა დაც მაქ სი მა ლუ რად უზ რუნ ველ ყო ფი ლია 
თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბე ბი, შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, უკ ონ კუ რენ ტოა გან ვი თა რე ბის თვალ საზ-
რი სით (სხვა, ნაკ ლებ კონ კუ რენ ცი ულ სფე რო ებ-

თან შე და რე ბით უფ რო სწრა ფად და დი ნა მი ურ ად 
ვი თარ დე ბა). შე სა ბა მი სად, ყვე ლა ხე ლი სუფ ლე ბის 
ერთ-ერთ მთა ვარ პრი ორ იტ ეტ ად სწო რედ თა ვი სუ-
ფა ლი კონ კუ რენ ტუ ლი პი რო ბე ბის შექ მნა და გან-
ვი თა რე ბაა მიჩ ნე ული. კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კის 
სწო რად წარ მარ თვა იმ დე ნად აქ ტუ ალ ური გახ და, 
გან სა კუთ რე ბით ინ დუს ტრი ულ ხა ნა ში, რომ გან-
საზღვრუ ლი/შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა ე.წ. რე გუ ლი რე ბა-
დი ეკ ონ ომ იკ ური სფე რო ებ ის დე ფი ნი ცია (დარ გე ბი 
სა დაც ით ვლე ბა, რომ კონ კუ რენ ცია ბუ ნებ რი ვად 
შეზღუ დუ ლია ან გან საზღვრულ ზე მე ტი მო თა მა შე 
ბა ზარ ზე წამ გე ბი ანია) სა დაც სა ხელ მწი ფო ჩა რე ვის 

რეგულირებადი ეკონომიკური სფეროები - რეგულირებადი ეკონომიკური სფეროები - 
რეგულირების მძევალი თუ რეგულირებით რეგულირების მძევალი თუ რეგულირებით 
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ალურეკონომიკურიმდგომარეობიდან,ქვეყნისეკონომიკურიზომისადაგეოპოლიტიკურიგამოწ
ვევებიდანგამომდინარე,ქვეყანასარესაჭიროებარეგულირებადეკონომიკურსფეროებშიდღეს
არსებულიკონკურენციისრეგულირებისმკაცრიმექანიზმები(მითუმეტეს,რომნორმატიულიბაზა/
რეფორმებირეგულირებისკიდევუფროგამკაცრებისკენარისმიმართული,იშვიათიგამონაკლისის
გარდა).რეფორმებიუნდაიყოსმიმართულირეგულირებისმექანიზმებისშემსუბუქებისკენდაარა
გამკაცრებისკენ.სისტემაუნდამოეწყოსისერომკონკურენციისხელოვნურადრეგულირებისსაჭი
როებაუფროდაუფრომცირდებოდეს(კონკურენციისრეგულირებისმიზნით,სფეროშისახელმწიფო
მხრიდანჩარევახდებოდესმინიმალურად,გარდაუვლადაუცილებელშემთხვევებში.სისტემაუნდა
აიგოსისე,რომარუნდაიყოსსახელმწიფორეგულირებისსაჭიროება)აღნიშნულიადასკვნაში.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი - კონ კუ რენ ცია, რე გუ ლი რე ბა, სექ ტო რუ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი, რე გუ ლი რე-
ბა დი ეკ ონ ომ იკ ური სფე რო ები.
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შე დე გად უნ და შექ მნი ლი ყო თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ-
რენ ცი ის  მსგავ სი პი რო ბე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა 
შე იძ ლე ბა ით ქვას გა ბა ტონ და და მსოფ ლიო მო წი-
ნა ვე პრაქ ტი კა დაც კი იქ ცა. უფ რო მე ტიც, დრო ის 
სვლას თან ერ თად, სულ უფ რო მკაც რდე ბა რე გუ-
ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი (გარ კვე ული გა მო ნაკ ლი სი 
შემ თხვე ვე ბის გარ და), რად გან ერ თი რე გუ ლა ცი ის 
შე მო ღე ბის შე დე გად (ას ევე, სის ტე მის გან ვი თა რე-
ბი სა თუ მას შტა ბის ზრდის შე დე გად) იქ მნე ბა სხვა 
ახ ალი პრობ ლე მე ბი/გა მოწ ვე ევ ბი, რომ ლის მოგ-
ვა რე ბის თვის, ით ვლე ბა, რომ კი დევ და მა ტე ბი თი 
რე გუ ლა ცი ებ ის შე მო ღე ბაა სა ჭი რო და ა.შ. 

აქ ვე უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ-
რენ ცი ის პრო ცეს ში არ ას წო რად ჩა რე ვამ შე იძ ლე-
ბა იმ ხე ლა ზი ანი მო უტ ან ოს ამ ათუ იმ დარ გსა, თუ 
ზო გა დად ქვე ყა ნას, რომ მის გა მოს წო რე ბას წლე ბი 
(ათ წლე ულ ებ იც კი) დას ჭირ დეს. შე სა ბა მი სად, უაღ-
რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რო დე საც კონ კუ რენ ცი ის 
სა ხელ მწი ფოს მხრი დან რე გუ ლი რე ბა ზე ვსა უბ-
რობთ (მათ შო რის, რე გუ ლი რე ბად ეკ ონ ომ იკ ურ 
სფე რო ებ ში რე გუ ლი რე ბის შე მო ღე ბა ზე) მაქ სი მა-
ლუ რად ავ წონ დავ წო ნოთ ყვე ლა შე საძ ლო რის კი და 
კარ გად გა ვაც ნო ბი ერ ოთ, ხომ არ ჯო ბია ბა ზარ ზე, 
გარ კვე ულ შემ თხვე ვებ ში, დავ ტო ვოთ მაქ სი მა-
ლუ რად თა ვი სუ ფა ლი გა რე მო, ვიდ რე შე მო ვი ღოთ 
რე გუ ლა ცი ები.

ამ ჯე რად სწო რედ რე გუ ლი რე ბად ეკ ონ ომ იკ ურ 
სფე რო ებს გვინ და შე ვე ხოთ. გა ვა ან ალ იზ ოთ და 
გან ვსაზღვროთ (წარ მო ვად გი ნოთ ჩვე ნი აზ რი) რამ-
დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, აუც ილ ებ ელია, აღ ნიშ ნულ 
დარ გებ ში რე გუ ლი რე ბის გარ კვე ული პრო ცე დუ რე-
ბის/მე ქა ნიზ მე ბის შე მო ღე ბა (ჩვენ არ გან ვი ხი ლავთ 
დე ტა ლუ რად არ სე ბულ მდგო მა რო ებ ას. ამ ას არც 
სტა ტი ის თვის გან საზღვრუ ლი ფორ მა ტი ეყ ოფა 
და არც არ სობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბა არ აქ ვს, ჩვე ნი 
აზ რით. შე ვე ხე ბით ზო გი ერთ, ჩვე ნი აზ რით, ფუნ-
და მენ ტუ რად მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხს). 

სა ნამ, რე გუ ლი რე ბად ეკ ონ ომ იკ ურ სფე რო ებ ში 
რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის ხარ ვე ზებ ზე გა ვა-
მახ ვი ლებთ ყუ რადღე ბას, სა ინ ტე რე სოა, მოკ ლედ 
აღ ვწე როთ ქვე ყა ნა ში, კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი-
კის ფარ გლებ ში დღეს არ სე ბუ ლი  მდგო მა რე ობა 
(ქვეყ ნა ში კონ კუ რენ ცი ის ძი რი თა დი მა რე გუ ლი-
რე ბე ლი ნორ მა ტი ული ბა ზა შემ დე გი ფორ მი თაა 
გან საზღვრუ ლი): 

1. ქვე ყა ნა ში მო ნო პო ლი ური საქ მი ან ობა აკ
რძა ლუ ლია კონ სტი ტუ ცი ით - „მე წარ მე ობ ის თა-
ვი სუფ ლე ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლია. აკ რძა ლუ ლია 
მო ნო პო ლი ური საქ მი ან ობა, გარ და კა ნო ნით დაშ ვე-

ბუ ლი შემ თხვე ვე ბი სა. მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბი 
და ცუ ლია კა ნო ნით.“ [1, მუხ ლი 26, პუნ ქტი 4].

2. მოქ მე დებს „კონ კუ რენ ცი ის შე სა ხებ“ სა
ქარ თვე ლოს კა ნო ნი, რომ ლის აღ სრუ ლე ბა ზე 
პა სუ ხის მგე ბე ლია სსიპ კონ კუ რენ ცი ის ერ ოვ ნუ
ლი სა აგ ენ ტო. აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი წარ მო ად გენს 
კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბელ აქ ტს, ზო გა დად 
(ერ თი ან ჩარ ჩოს). თუმ ცა ქვე ყა ნა ში მოქ მე დებს 
კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სექ ტო რუ ლი 
ნორ მა ტი ული აქ ტე ბი, რო მე ლიც რიგ შემ თხვე ვებ-
ში არ არ ის მი მარ თე ბა ში (არ გა მომ დი ნა რე ობს) 
კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბელ ზო გად ჩარ ჩო 
კა ნონ თან (კონ კუ რენ ცი ის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ თან) 

კა ნო ნის მი ზანს წარ მო ად გენს:
„სა ქარ თვე ლო ში ბაზ რის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის, 

თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის ხელ-
შეწყო ბა, კერ ძოდ:

ა) ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბის საქ მი ან ობ აში თა-
ნას წო რუფ ლე ბი ან ობ ის პრინ ცი პის დაც ვა;

ბ) ბა ზარ ზე ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტის თა ვი სუ ფა-
ლი დაშ ვე ბის თვის სა თა ნა დო პი რო ბე ბის შექ მნის 
უზ რუნ ველ ყო ფა;

გ) ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტის მი ერ კონ კუ რენ ცი ის 
არ ამ არ თლზო მი ერი შეზღუდ ვის და უშ ვებ ლო ბა, 
კერ ძოდ, დო მი ნან ტუ რი მდგო მა რე ობ ის ბო რო ტად 
გა მო ყე ნე ბის, კონ კუ რენ ცი ის შემ ზღუდ ვე ლი ხელ-
შეკ რუ ლე ბის, გა დაწყვე ტი ლე ბი სა და შე თან ხმე-
ბუ ლი ქმე დე ბის აკ რძალ ვა და იმ კონ ცენ ტრა ცი ის 
და უშ ვებ ლო ბა, რო მე ლიც არ სე ბი თად ზღუ დავს 
ეფ ექ ტი ან კონ კუ რენ ცი ას, აგ რეთ ვე არ აკ ეთ ილ სინ-
დი სი ერი კონ კუ რენ ცი ის აკ რძალ ვა;

დ) სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის, ავ ტო ნო მი ური 
რეს პუბ ლი კის ხე ლი სუფ ლე ბის, მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტის ორ გა ნოს, სხვა ად მი ნის ტრა ცი ული ორ გა ნოს 
მი ერ ბა ზარ ზე შეს ვლის ად მი ნის ტრა ცი ული, სა-
მარ თლებ რი ვი და დის კრი მი ნა ცი ული ბა რი ერ ებ ის 
და უშ ვებ ლო ბა;

ე) სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის, ავ ტო ნო მი ური 
რეს პუბ ლი კის ხე ლი სუფ ლე ბის, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ორ გა ნოს, სხვა ად მი ნის ტრა ცი ული ორ გა ნოს მი ერ 
ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტის თვის ის ეთი ექ სკლუ ზი ური 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ან/და შერ ჩე ვი თი ეკ ონ ომ-
იკ ური უპ ირ ატ ეს ობ ის მი ნი ჭე ბის და უშ ვებ ლო ბა, 
რო მე ლიც არ ამ არ თლზო მი ერ ად ზღუ დავს კონ კუ-
რენ ცი ას;

ვ) უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნოს მი ერ გა დაწყვე-
ტი ლე ბის მი ღე ბი სას მაქ სი მა ლუ რი სა ჯა რო ობ ის, 
ობი ექ ტუ რო ბის, არ ად ის კრი მი ნა ცი ულ ობ ისა და 
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გამ ჭვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. [2, მუხ ლი 2]
3. მოქ მე დებს „ერ ოვ ნუ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი 

ორ გა ნო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი. 
კა ნო ნის მი ზა ნია:
„1. ...შექ მნას მყა რი სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი 

და სრულ ყო ფი ლი ინ სტი ტუ ცი ური გა რე მო სა ქარ-
თვე ლო ში მოქ მე დი ერ ოვ ნუ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ორ გა ნო ებ ის სტა ბი ლუ რი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ათ-
ვის, რა თა ეკ ონ ომ იკ ის სხვა დას ხვა სფე რო ში უზ-
რუნ ველ ყო ფილ იქ ნეს ლი ცენ ზი ის მფლო ბელ თა 
და მომ ხმა რე ბელ თა ინ ტე რე სე ბის და ბა ლან სე ბა, 
მომ სა ხუ რე ბი სა და სა ქონ ლის ეფ ექ ტი ანი ფას წარ-
მოქ მნა და მი წო დე ბა.

2. ეს კა ნო ნი აწ ეს ებს: სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე-
დი ერ ოვ ნუ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ებ ის 
და მო უკ იდ ებ ლო ბას ყო ველ გვა რი პო ლი ტი კუ რი 
ზე წო ლი სა გან, სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო თა თუ სხვა 
პირ თა არ ას ათ ან ადო ზე მოქ მე დე ბი სა და არ ას ამ არ-
თლებ რი ვი ჩა რე ვი სა გან, აგ რეთ ვე ნე ბის მი ერი სხვა 
ქმე დე ბი სა გან, რო მელ მაც შე იძ ლე ბა ხელ ყოს მა თი 
და მო უკ იდ ებ ლო ბა; კონ კრე ტუ ლი სფე როს სრულ-
ყო ფი ლი რე გუ ლი რე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბას; პა სუ ხის მგებ ლო ბას გა დაწყვე ტი ლე-
ბა თა მი ღე ბის პრო ცე დუ რის გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და 
სა იმ ედო ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის; ერ ოვ ნუ ლი 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ებ ის შექ მნის, საქ მი ან-
ობ ისა და ორ გა ნი ზე ბის ძი რი თად პრინ ცი პებს.“ [4, 
მუხ ლი 1]

4. მოქ მე დებს სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნე ბი „ელ
ექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ებ ის შე სა ხებ“ და „მა
უწყებ ლო ბის შე სა ხებ“. კა ნო ნე ბის აღ სრუ ლე ბა ზე 
კონ ტროლს და სის ტე მის კო ორ დი ნა ცი ას ახ ორ ცი-
ელ ებს სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა ცი ებ ის ერ ოვ ნუ ლი 
კო მი სია.

„ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ებ ის შე სა ხებ კა-
ნო ნის მი ხედ ვით: „კა ნო ნი ად გენს სა ქარ თვე ლოს 
ტე რი ტო რი აზე ელ ექ ტრო ნუ ლი სა კო მუ ნი კა ციო 
ქსე ლე ბი თა და სა შუ ალ ებ ებ ით საქ მი ან ობ ის სა-
მარ თლებ რივ და ეკ ონ ომ იკ ურ სა ფუძ ვლებს, ამ 
სფე რო ში კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე-
ბი სა და რე გუ ლი რე ბის პრინ ცი პებს, ერ ოვ ნუ ლი 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს (სა ქარ თვე ლოს კო-
მუ ნი კა ცი ებ ის ერ ოვ ნუ ლი კო მი სი ის) ფუნ ქცი ებს, 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სა კო მუ ნი კა ციო ქსე ლე ბი სა და 
სა შუ ალ ებ ებ ის ფლო ბის, გა მო ყე ნე ბი სა და მომ სა-
ხუ რე ბის მი წო დე ბის დროს ფი ზი კურ და იურ იდი ულ 
პირ თა უფ ლე ბებ სა და მო ვა ლე ობ ებს.“ [5, მუხ ლი 1].

„მა უწყებ ლო ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა-
ნო ნის მი ზანს წარ მო ად გენს: „...სა ხელ მწი ფო ჩა-

რე ვი სა გან და მო უკ იდ ებ ელი სა ზო გა დო ებ რი ვი 
მა უწყებ ლო ბის ფორ მი რე ბა; მა უწყებ ლო ბის სფე-
რო ში საქ მი ან ობ ის რე გუ ლი რე ბა გამ ჭვირ ვა ლო ბის, 
სა მარ თლი ან ობ ისა და მი უკ ერ ძო ებ ლო ბის პრინ ცი-
პე ბის შე სა ბა მი სად, ერ ოვ ნუ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ორ გა ნოს მეშ ვე ობ ით; სიტყვი სა და აზ რის თა ვი-
სუფ ლე ბის, მა უწყე ბელ თა შო რის კონ კუ რენ ტუ ლი 
გა რე მოს სტი მუ ლი რე ბის, მა უწყე ბელ თა თა ნას წო-
რო ბი სა და და მო უკ იდ ებ ლო ბის, სიხ ში რე ებ ის ეფ-
ექ ტი ანი გა მო ყე ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.“ [8, მუხ ლი 
1, პუნ ქტი 2].

5. მოქ მე დებს სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი „ელ ექ ტრო
ენ ერ გე ტი კი სა და ბუ ნებ რი ვი გა ზის შე სა ხებ“. კა-
ნო ნის აღ სრუ ლე ბა სა და სის ტე მის მო ნი ტო რინ გზე 
პა სუ ხის მგე ბე ლი უწყე ბაა  „სა ქარ თვე ლოს ენ ერ გე-
ტი კი სა და წყალ მო მა რა გე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ერ ოვ ნუ ლი კო მი სია“

კა ნო ნის მი ზანს წარ მო ად გენს:
 „ა) კონ კუ რენ ცი ის გან ვი თა რე ბის სა ფუძ ველ-

ზე და არ სე ბუ ლი არ აკ ონ კუ რენ ტუ ლი ბაზ რის 
რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბით უზ-
რუნ ველ ყოს სა ქარ თვე ლოს ელ ექ ტრო ენ ერ გი ისა 
და ბუ ნებ რი ვი გა ზის ბაზ რე ბი სა და ტა რი ფე ბის 
სის ტე მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და ამ სა ფუძ ველ ზე 
წყალ მო მა რა გე ბის, ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის წარ მო ებ ის, 
გა და ცე მის, დის პეტ ჩე რი ზა ცი ისა და გა ნა წი ლე-
ბის, ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის სა ბი თუ მო მიმ წო დებ ლის 
მი ერ ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის მი წო დე ბის, იმ პორ ტის, 
ექ სპორ ტი სა და მოხ მა რე ბის, აგ რეთ ვე ბუ ნებ რი ვი 
გა ზის მი წო დე ბის, იმ პორ ტის, ექ სპორ ტის, ტრან-
სპორ ტი რე ბის, გა ნა წი ლე ბი სა და მოხ მა რე ბის 
გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად გა წე ული, ეკ ონ ომ იკ ურ ად 
მი ზან შე წო ნი ლი ხარ ჯე ბის ზუს ტი ას ახ ვა ტა რი ფე-
ბის სის ტე მებ ში;

ბ) შექ მნას ყვე ლა კა ტე გო რი ის მომ ხმა რებ ლის 
სტა ბი ლუ რი ელ ექ ტრო მო მა რა გე ბი სათ ვის, ბუ ნებ-
რი ვი გა ზით მო მა რა გე ბი სათ ვის და სას მე ლი წყლით 
მო მა რა გე ბი სათ ვის სა ჭი რო სა მარ თლებ რი ვი სა-
ფუძ ვე ლი;

გ) ხე ლი შე უწყოს ად გი ლობ რი ვი და უცხო ური 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვას ელ ექ ტრო ენ ერ გე ტი კის, 
ბუ ნებ რი ვი გა ზი სა და წყალ მო მა რა გე ბის დარ გე ბის 
რე აბ ილ იტ აცი ისა და გან ვი თა რე ბის მიზ ნით;

დ) ხე ლი შე უწყოს ჰიდ რო ენ ერ გე ტი კუ ლი, სხვა 
გა ნახ ლე ბა დი, ალ ტერ ნა ტი ული და ბუ ნებ რი ვი 
გა ზის ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბის უპ ირ ატ ეს გა-
მო ყე ნე ბას.“ [6]

6. მოქ მე დებს  „ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის ბაზ რის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი. კა ნო ნის აღ სრუ ლე-
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ბა ზე კომ პე ტენ ცი ის ფარ გლებ ში პა სუ ხის მგე ბე ლი 
უწყე ბაა სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კი. [9]

კა ნო ნის მი ზა ნია:
„სა ქარ თვე ლო ში ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის ბაზ რის 

გან ვი თა რე ბა, ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის ბა ზარ ზე ინ-
ვეს ტორ თა ინ ტე რე სე ბის დაც ვა, ემ იტ ენ ტთა მი ერ 
ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის სა ჯა რო შე თა ვა ზე ბი სას 
მა თი ინ ფორ მა ცი ის, აგ რეთ ვე ფა სი ანი ქა ღალ დე-
ბით სა ჯა რო ვაჭ რო ბის ღიაობის უზ რუნ ველ ყო ფა, 
ფა სი ანი ქა ღალ დე ბით სა ჯა რო ვაჭ რო ბა ში სა მარ-
თლი ანი წე სე ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ის 
დამ კვიდ რე ბა.“ [85]

7. მოქ მე დებს „სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი. კა ნო-
ნის აღ სრუ ლე ბა სა და სის ტე მა ზე მო ნი ტო რინ გის 
ფუნ ქცი ას ახ ორ ცი ელ ებს სსიპ სა ქარ თვე ლოს ერ-
ოვ ნუ ლი ბან კი.

ერ ოვ ნუ ლი ბან კის ამ ოც ან ას, მათ შო რის, სა ფი-
ნან სო/სა ბან კო სფე რო ში, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი 
გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა წარ მო ად გენს: 

„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.“ [10 მუხ ლი 
47].

8. მოქ მე დებს „კო მერ ცი ული ბან კე ბის საქ მი ან
ობ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი. კა ნო ნის აღ-
სრუ ლე ბა სა და სის ტე მის მო ნი ტო რინ გზე პა სუ ხის-
მგე ბე ლი უწყე ბაა სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კი. 

აღ ნიშ ნულ კა ნონ შიც მკა ფი ოდ არ ის გან-
საზღვრუ ლი კონ კუ რენ ცი ის დაც ვის ვალ დე ბუ-
ლე ბა:

,,კო მერ ცი ულ ბან კს ეკ რძა ლე ბა ის ეთი გა რი-
გე ბე ბი და ქმე დე ბე ბი, რო მელ თა შე დე გა დაც იგი 
და მო უკ იდ ებ ლად ან სხვა პი რებ თან ერ თად აღ-
მოჩ ნდე ბა დო მი ნი რე ბულ მდგო მა რე ობ აში ფუ ლად, 
სა ფი ნან სო ან საკ რე დი ტო ბა ზარ ზე, აგ რეთ ვე იმ-
გვა რი მა ნი პუ ლა ცია, რო მე ლიც და უმ სა ხუ რე ბელ 
უპ ირ ატ ეს ობ ას მი ან იჭ ებს მას ან მე სა მე პი რებს, 
შექ მნის სა ბან კო საქ მი ან ობ ის კონ კუ რენ ცი ის 
შეზღუდ ვის, საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი სა და სა კო-
მი სიო გა სამ რჯე ლოს ფიქ სა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბას 
ან სა შიშ რო ებ ას. სა ბან კო საქ მი ან ობ აში სა ქარ თვე-
ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად კონ კუ რენ-

ცი ის პო ლი ტი კას ახ ორ ცი ელ ებს ერ ოვ ნუ ლი ბან კი, 
რო მე ლიც გან საზღვრავს ამ სფე რო ში სა ბან კო 
საქ მი ან ობ ის და საშ ვებ პა რა მეტ რებს, შე ფა სე ბის 
კრი ტე რი უმ ებ სა და ზე მოქ მე დე ბის ზო მებს.“ [11 
მუხ ლი 22 პუნ ქტი 1]

ან
„კო მერ ცი ული ბან კის მა კონ ტრო ლე ბელ პირს/

ად მი ნის ტრა ტორს ეკ რძა ლე ბა ის ეთი ქმე დე ბის 
გან ხორ ცი ელ ება, რომ ლის შე დე გად კო მერ ცი ული 
ბან კის გან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გა მო ყე ნე ბით 
იგი და მო უკ იდ ებ ლად ან სხვა პი რებ თან ერ თად 
დო მი ნი რე ბულ მდგო მა რე ობ აში აღ მოჩ ნდე ბა, ან/
და  რო მე ლიც არ ას აბ ან კო სექ ტორ ში კონ კუ რენ-
ცი ის შეზღუდ ვას გა მო იწ ვევს.“ [11 მუხ ლი 22 პუნ-
ქტი 3]

კა ნო ნი პირ და პირ ან იჭ ებს უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბას ერ ოვ ნულ ბან კს გა ატ არ ოს შე სა ბა მი სი ღო-
ნის ძი ებ ები, თუ კო მერ ცი ულ მა ბან კმა და არ ღვია 
კონ კუ რენ ცი ის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 
მოთხოვ ნე ბი:

„ერ ოვ ნუ ლი ბან კი უფ ლე ბა მო სი ლია კო მერ ცი-
ული ბან კის, კო მერ ცი ული ბან კის ად მი ნის ტრა-
ტო რის ან მა კონ ტრო ლე ბე ლი პი რის მი მართ გა მო-
იყ ენ ოს ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ერ თი ან 
რამ დე ნი მე სა ზე დამ ხედ ვე ლო ზო მა ან/და სან ქცია 
(ფუ ლა დი ჯა რი მა) ერ თი ან რამ დე ნი მე შემ დე გი სა-
ფუძ ვლის არ სე ბო ბი სას:

ა) კო მერ ცი ულ მა ბან კმა, კო მერ ცი ული ბან კის 
ად მი ნის ტრა ტორ მა ან მა კონ ტრო ლე ბელ მა პირ მა 
და არ ღვია:

... ა.ვ) „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მოთხოვ ნე ბი.“ [11 მუხ ლი 30 პუნ ქტი ა, 
ქვე პუნ ქტი ავ]

9. მოქ მე დებს „დაზღვე ვის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე
ლოს კა ნო ნი. კა ნო ნის აღ სრუ ლე ბა სა და სის ტე მის 
მო ნი ტო რინ გზე პა სუ ხის მგე ბე ლი უწყე ბაა სსიპ „სა-
ქარ თვე ლოს დაზღვე ვის სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე-
ლო ბის სამ სა ხუ რი“, რომ ლის ერთ-ერთ ფუნ ქცი ას 
სფე რო ში კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს უზ რუნ ველ ყო-
ფა ზე ზრუნ ვა წარ მო ად გენს:

„ამ კა ნო ნის მიზ ნე ბი სათ ვის სამ სა ხუ რის ფუნ-
ქცი ებია: დაზღვე ვის სფე რო ში სა ხელ მწი ფო პო ლი-
ტი კის გა ტა რე ბა, სა დაზღვე ვო ბაზ რის ფი ნან სუ რი 
სტა ბი ლუ რო ბი სათ ვის ხე ლის შეწყო ბა, სა კუ თა რი 
კომ პე ტენ ცი ის ფარ გლებ ში მომ ხმა რე ბელ თა უფ-
ლე ბე ბის დაც ვა, სა დაზღვე ვო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის 
ქმე დო ბა უნ არი ან ობ ისა და გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის 
უზ რუნ ველ ყო ფა, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი გა რე მოს 
შექ მნა, რის თვი საც იგი ახ ორ ცი ელ ებს სა დაზღვე-
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ვო საქ მი ან ობ ის გან ზო გა დე ბას, სა კუ თა რი კომ-
პე ტენ ცი ის ფარ გლებ ში ნორ მა ტი ული და მე თო-
დო ლო გი ური ბა ზის შექ მნას და მი სი შეს რუ ლე ბის 
კონ ტროლს, ახ ალი კა ნონ პრო ექ ტე ბი სა და სხვა 
პრო ექ ტე ბის, ას ევე არ სე ბუ ლებ ში ცვლი ლე ბის 
შე ტა ნის თა ობ აზე პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბას“ [12, 
მუხ ლი 20, პუნ ქტი 1].

10. მოქ მე დებს „სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა
ხებ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი“. კა ნო ნის აღ სრუ ლე ბა-
სა და სის ტე მის მო ნი ტო რინ გზე პა სუ ხის მგე ბე ლი 
უწყე ბაა სსიპ. „სა ხელ წმი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა აგ ენ-
ტო“. კა ნო ნის მი ზანს წარ მო ად გენს „...სა ხელ მწი ფო 
სა ჭი რო ებ ის ათ ვის აუც ილ ებ ელი სა ქონ ლის წარ-
მო ებ ის, მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი სა და სამ შე ნებ ლო 
სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის სფე რო ში ჯან სა ღი კონ კუ-
რენ ცი ის გან ვი თა რე ბა...“ [13, მუხ ლი 2, პუნ ქტი ბ)]

ჩვენ,ამეტაპზე,არშევუდგებითკონკურენციის
მარეგულირებელიკანონმდებლობისდეტალურ
განხილვას.ყურადღებასგავამახვილებთიმმნიშ
ვნელოვან პრინციპებზე,რომელზეცაგებულია
კანონმდებლობადა ჩვენი აზრით, საჭიროებს
დახვეწას.აღნიშნულიმიდგომაგანპირობებულია
შემდეგიგარემოებით:ვფიქრობთ,თუთავიდანვე
არიქნასწორიორიენტირებიგანსაზღვრული,თუ
ჩანასახშივეარგანვსაზღვრეთსწორადკონკურენ
ციისპოლიტიკისპრინციპები(ჩვენქვეყნაშიარსე
ბულისიტუაციიდანგამომდინარე),ვერავაგებთ
სისტემისმარეგულირებელკანონმდებლობასისე,
რომიგიიყოსეფექტიანიდაჩვენიქვეყნისგანვი
თარებაზესწორადორიენტირებული.

გა მოვ ყოთ რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხი: 
1. ჩვე ნი ქვეყ ნის კონ კუ რენ ცი ული პო ლი ტი კა 

მი მარ თუ ლია სის ტე მის სექ ტო რე ბად და ყო ფის კენ. 
ზო გა დად, კონ კუ რენ ცი ული გა რე მოს სრულ ყო ფა-
ზე ზრუ ნავს კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტო. იქ, სა დაც 
ით ვლე ბა რომ კონ კუ რენ ცია შეზღუ დუ ლია, ეგ რეთ-
წო დე ბულ რე გუ ლი რე ბად ეკ ონ ომ იკ ურ სფე რო ებ ში, 
კონ კუ რენ ცი ას იც ავს შე სა ბა მი სი მა რე გუ ლი რე-
ბე ლი ორ გა ნო - სა ქარ თვე ლოს ენ ერ გე ტი კი სა და 
წყალ მო მა რა გე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ერ ოვ ნუ ლი 
კო მი სია, სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა ცი ებ ის ერ ოვ ნუ-
ლი კო მი სია, სა ბან კო სფე რო ში - ერ ოვ ნუ ლი ბან კი 
ანუ, მარ ტი ვად რომ ვთქვათ, კონ კუ რენ ცი ის პო ლი-
ტი კა და ნა წევ რე ბუ ლია. 

და ნა წევ რე ბუ ლი კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კა 
იწ ვევს სის ტე მის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს და-
ნა წევ რე ბას, რაც იწ ვევს: ფუნ ქცი ებ ის დუბ ლი რე-
ბის მა ღალ ალ ბა თო ბას, კონ კრე ტულ საქ მე ებ თან 
მი მარ თე ბა ში გამ ყო ფი ხა ზის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბის 

გაძ ნე ლე ბას (სად მთავ რდე ბა ერ თი ორ გა ნოს უფ-
ლე ბა მო სი ლე ბა და სად იწყე ბა მე ორ ეს ფუნ ქცი ებ ის 
შეს რუ ლე ბა); მთელ რიგ შემ თხვე ვებ ში, სფე როს 
მა რე გუ ლი რე ბელ სხვა დას ხვა ორ გა ნო ებს შო რის  
თა ნამ შრომ ლო ბის აუც ილ ებ ლო ბას, რაც კი დევ 
უფ რო ხის ტს და მო უქ ნელს ხდის სის ტე მას. ას ევე, 
ზრდის სტი მულს, რაც შე იძ ლე ბა მე ტი ბი ურ ოკ რა-
ტი ული ფუნ ქცი ით (და მა ტე ბი თი რე გუ ლი რე ბის 
მე ქა ნიზ მე ბით) იყ ოს აღ ჭურ ვი ლი ესა თუ ის ორ გა-
ნო, რა თა მე ტი გავ ლე ნა ჰქონ დეს, ვიდ რე სფე როს 
მა რე გუ ლი რე ბელ კო ლე გა ორ გა ნოს და ა.შ. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მნიშ ვნე ლო-
ვან ხარ ვე ზად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს კონ კუ რენ ცი-
ის პო ლი ტი კის დარ გობ რივ ჭრილ ში და ქუც მა ცე ბა 
და სხვა დას ხვა დარ გებ ში კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი-
კის შე სა ბა მი სი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ინ სტი ტუ ტე ბის 
სა შუ ალ ებ ით გა ტა რე ბა. მი ზან შე უწ ონ ელია, ქვე ყა-
ნა ში, სა დაც ბიზ ნე სი ფეხს იდ გამს, დაქ საქ სო მი სი 
მა კონ ტრო ლე ბე ლი სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ები და 
შექ მნა რე გუ ლი რე ბის უფ რო მე ტი ბი ურ ოკ რა ტი-
ული ბა რი ერ ები/მე ქა ნიზ მე ბი. 

აქ ვე უნ და აღ ინ იშ ნოს ის იც, რომ ევ რო კო მი სი-
ას თან აქ ტი ური მო ლა პა რა კე ბე ბი სა და შე თან ხმე-
ბის შე დე გად, 2010 წლის 3 დე კემ ბერს მთავ რო ბის 
#1551 გან კარ გუ ლე ბით დამ ტკიც და კონ კუ რენ ცი ის 
პო ლი ტი კის ყოვ ლის მომ ცვე ლი სტრა ტე გია. სტრა-
ტე გი აში, რო მე ლიც ევ რო კო მი სი ას თან შე თან ხმე-
ბუ ლია, ცალ სა ხად არ ის აღ ნიშ ნუ ლი, რომ ქვე ყა-
ნა ში კონ კუ რენ ცი ის დაც ვა ზე ეკ ონ ომ იკ ის ყვე ლა 
სფე რო ში (მათ შო რის, რე გუ ლი რე ბად ეკ ონ ომ იკ ურ 
სფე რო ებ ში) პა სუ ხის მგე ბე ლი უნ და ყო ფი ლი ყო ერ-
თი უწყე ბა - კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტო. [15, თა ვი 4, 
ქვე თა ვი 4.2.1]

ას ევე, აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ თავ და პირ ველ 
ეტ აპ ზე, რო დე საც 1996 წლის 25 ივ ნისს მი ღე ბულ 
იქ ნა კა ნო ნი „მო ნო პო ლი ური საქ მი ან ობ ისა და კონ-
კუ რენ ცი ის შე სა ხებ“, სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო 
ან ტი მო ნო პო ლი ური სამ სა ხუ რის უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბა, კონ კუ რენ ცი ის დაც ვის კუთხით, ვრცელ დე ბო და 
ეკ ონ ომ იკ ის ყვე ლა სექ ტორ ზე. მოგ ვი ან ებ ით, 2002 
წელს, შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის 
გან ხორ ცი ელ ებ ის შე დე გად, სა ქარ თვე ლოს სა ხელ-
მწი ფო ან ტი მო ნო პო ლი ური სამ სა ხუ რის რე გუ ლი-
რე ბის კომ პე ტენ ცი იდ ან გა მოყ ვა ნილ იქ ნა ის სფე-
რო ები, სა დაც და მო უკ იდ ებ ელი მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ერ ოვ ნუ ლი კო მი სი ები არ სე ბობ დნენ (ენ ერ გე ტი კის 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ერ ოვ ნუ ლი კო მი სია; კო მუ ნი-
კა ცი ებ ის ერ ოვ ნუ ლი კო მი სია; ნავ თო ბი სა და გა-
ზის რე სურ სე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა ხელ მწი ფო 
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სა აგ ენ ტო; მოგ ვი ან ებ ით ტრან სპორ ტის სფე როს 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა აგ ენ ტო ები).

ზემოაღნიშნულიდანგამომდინარე,მიზანშეწო
ნილადმიგვაჩნიაქვეყანაშიკონკურენციისპოლი
ტიკისზედამხედველობაგანახორციელოსერთმა
პასუხისმგებელმაორგანომ,კონკურენციისსააგ
ენტომ,ეკონომიკისყველასფეროში.მათშორის,
რეგულირებადეკონომიკურსფეროებში.

2. ის ევე, რო გორც ინ სტი ტუ ცი ური ნა წი ლი, 
ნორ მა ტი ული ბა ზაც ნა წი ლობ რივ და ნა წევ რე ბუ
ლი და დაქ საქ სუ ლია. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 2020 
წლის 18 სექ ტემ ბერს ძა ლა ში შე ვი და კონ კუ რენ ცი-
ის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბი, 
რომ ლის მი ხედ ვით კა ნონ მა მო იც ვა კონ კუ რენ ცი ის 
თით ქმის ყვე ლა სფე რო და გახ და კონ კუ რენ ცი ის მა-
რე გუ ლი რე ბე ლი ერ თი ანი/ზო გა დი ჩარ ჩო კა ნო ნი, 
მთელ რი გი ერ თგვა რო ვა ნი სა კითხე ბის რე გუ ლი-
რე ბას თან მი მარ თე ბა ში ვხვდე ბით შე უს აბ ამ ობ ებს/
გან სხვა ვე ბებს.

აღ ნიშ ნუ ლი მნიშ ვნე ლოვ ნად ამ ცი რებს სის ტე-
მის ეფ ექ ტი ან ობ ას. ქმნის არ ათ ან მიმ დევ რუ ლო-
ბის და ერ თი ტი პის ნორ მე ბის სხვა დას ხვაგ ვა რად 
და რე გუ ლი რე ბის სი ტუ აცი ას/სტი მულს (რაც გან-
სა კუთ რე ბით კარ გად სექ ტო რულ მა რე გუ ლი რებ-
ლებ თან და კავ ში რე ბულ კა ნონ მდებ ლო ბა ში ჩანს. 
მაგ. რე გუ ლი რე ბის სა ფა სუ რის, ბი უჯ ეტ ის ნაშ თის 
გან კარ გვის და ა.შ. დე ბუ ლე ბებ ში). აღ ნიშ ნუ ლი 
კი დევ უფ რო არ თუ ლებს სის ტე მის გამ ჭვირ ვა ლო-
ბას და მოქ ნი ლო ბას. სის ტე მა ხდე ბა უფ რო მე ტად 
ორ აზ რო ვა ნი და გა ურ კვე ვე ლი/ბუნ დო ვა ნი, მცირ-
დე ბა დე ბუ ლე ბე ბის სწო რად გა გე ბის ალ ბა თო ბა 
მე წარ მე ებ ის/ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბის მხრი დან. 
ეს იწ ვევს დაბ ნე ულ ობ ას, გან ვი თა რე ბის კენ სწრაფ-
ვის სტი მუ ლის შემ ცი რე ბას და კონ კუ რენ ცი ის 
შე ფერ ხე ბას. რაც მთა ვა რია, იზ რდე ბა ბი ურ ოკ რა-
ტი ული პრო ცე დუ რე ბი და წნე ხი ბიზ ნეს ზე (მაგ. 
რიგ შემ თხვე ვებ ში, ეკ ონ ომ იკ ურ აგ ენ ტებს უწ ევთ 
კონ კუ რენ ცი ის დარ ღვე ვის ფაქ ტზე რამ დე ნი მე 
სხვა დას ხვა სა ხელ მწი ფო უწყე ბას თან ურ თი ერ თო-
ბა და ბი ურ ოკ რა ტი ული პრო ცე დუ რე ბის გავ ლა), 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ინ სტი ტუ ტე ბის მხრი დან „თი თის 
ერ თმა ნე თის კენ გაშ ვე რის“ (ეს მი სი კომ პე ტენ-
ციაა...) ალ ბა თო ბა; ას ევე, იზ რდე ბა ძა ლა უფ ლე ბის 
გამ ყა რე ბის/გაზ რდის სურ ვი ლით სა კუ თა რი უწყე-
ბის უფ რო მე ტი ფუნ ქცი ებ ით (მე ტი ფუნ ქცი ებ ის 
„დათ რე ვის“) აღ ჭურ ვის მცდე ლო ბა/სურ ვი ლი. 
ძლი ერ დე ბა უწყე ბებს შო რის ფუნ ქცი ებ ის დუბ ლი-
რე ბი სა და შე სა ბა მი სად, გა უგ ებ არი სი ტუ აცი ებ ის 
ზრდის ალ ბა თო ბა.

ზემოაღნიშნულიდანგამომდინარეკონკურენ
ციის მარეგულირებელი ჩარჩო კანონითუნდა
განისაზღვრებაკონკურენციისრეგულირებისძი
რითადიდებულებებიყველასექტორშიდარომელ
თანშესაბამისობაშიცმოვაყველაკონკრეტული/
სპეციფიკურიკონკურენციისმარეგულირებელი
დებულება.

3. ერ ოვ ნუ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ებ ის 
და ფი ნან სე ბის ძი რი თად წყა როს რე გუ ლი რე ბის 
სა ფა სუ რი შე ად გენს. კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით, 
ყვე ლა პი რი, რო მე ლიც ახ ორ ცი ელ ებს ან აპ ირ ებს 
გა ნა ხორ ცი ელ ოს საქ მი ან ობა ერ ოვ ნუ ლი მა რე-
გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბის სფე-
რო ში, ვალ დე ბუ ლია გა და იხ ად ოს რე გუ ლი რე ბის 
სა ფა სუ რი [7].

სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა ცი ებ ის ერ ოვ ნუ ლი 
კო მი სი ის ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ებ ის სფე-
რო ში რე გუ ლი რე ბის სა ფა სუ რის ოდ ენ ობაა ავ-
ტო რი ზე ბუ ლი პი რის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ული 
და რე გუ ლი რე ბას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სა ქონ ლის 
(მომ სა ხუ რე ბის) მი წო დე ბის ან/და შეს რუ ლე ბუ ლი 
სა მუ შა ოს მთლი ანი ღი რე ბუ ლე ბის (დღგ-ის გა რე შე) 
0,75 პრო ცენ ტი [5, მუხ ლი 12, პუნ ქტი 4].

მა უწყებ ლო ბის სფე რო ში კი, რე გუ ლი რე ბის 
სა ფა სუ რის ოდ ენ ობაა მა უწყებ ლის მი ერ გან ხორ-
ცი ელ ებ ული და რე გუ ლი რე ბას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ-
ლი სა ქონ ლის (მომ სა ხუ რე ბის) მი წო დე ბის ან/და 
შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს მთლი ანი ღი რე ბუ ლე ბის 
(დღგ-ის გა რე შე) 0,5 პრო ცენ ტი [8, მუხ ლი 12, პუნ-
ქტი 5]. აქ ვე უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ კო მი სია უფ ლე-
ბა მო სი ლია წლის გან მავ ლო ბა ში დარ ჩე ნი ლი ნაშ თი 
მი მარ თოს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ში [5, მუხ ლი 12, 
პუნ ქტი 2]. 

სა ქარ თვე ლოს ენ ერ გე ტი კი სა და წყალ მო მა რა-
გე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ერ ოვ ნუ ლი კო მი სი ის რე-
გუ ლი რე ბის სფე რო ში რე გუ ლი რე ბის სა ფა სუ რი გა-
ნი საზღვრე ბა „რე გუ ლი რე ბის სა ფა სუ რის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის შე სა ბა მი სად. „...კო მი სია 
ყო ვე ლი წლის 15 სექ ტემ ბრი სათ ვის ლი ცენ ზი ატ ებ-
ის აგ ან, იმ პორ ტი ორ ებ ის აგ ან, ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის 
სა ბი თუ მო მიმ წო დებ ლე ბი სა და ბუ ნებ რი ვი გა ზის 
მიმ წო დებ ლე ბი სა გან მი ღე ბუ ლი მო მა ვა ლი წლის 
საქ მი ან ობ ის მო ცუ ლო ბის პროგ ნო ზის სა ფუძ ველ-
ზე ად გენს რე გუ ლი რე ბის სა ფა სურს, რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფს კო მი სი ის მო მა ვა ლი სა ბი უჯ ეტო 
წლი სათ ვის და გეგ მი ლი ხარ ჯე ბის და ფარ ვას...“ [6, 
მუ ლი 19, პუნ ქტი 1].

მი ზან შე უწ ონ ლად მიგ ვაჩ ნია, და ფი ნან სე ბის 
მსგავ სი მო დე ლი. პი რი არ ეგ ულ ირ ებს/აკ ონ ტრო-
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ლებს სფე რო ში მოქ მედ სა წარ მო ებს და აღ ნიშ ნუ ლი 
კონ ტრო ლი სათ ვის და ფი ნან სე ბას/თან ხას არ თმევს 
კომ პა ნი ებს, რო მელ საც აკ ონ ტრო ლებს. მი უხ ედ ავ-
ად იმ ისა, რომ ეს მსოფ ლი ოში ფარ თოდ და ნერ გი ლი 
პრაქ ტი კაა, ჩვე ნი აზ რით, არ ას წო რია. 

სა წარ მო იხ დის კა ნონ მდებ ლო ბით გან-
საზღვრულ გა და სა ხა დებს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ-
ში   და მას ზე და კის რე ბუ ლი ყო ვე ლი და მა ტე ბი თი 
გა და სა ხა დი და მა ტე ბი თი წნე ხია. სის ტე მას ხდის 
ხის ტს და არა ეფ ექ ტურს, აუარ ეს ებს ბიზ ნეს გა-
რე მოს და აქ ვე ით ებს ბა ზარ ზე შეს ვლის სტი მულს. 
შე სა ბა მი სად ამ ცი რებს თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ-
ცი ის მას შტაბს. 

თუ სა ხელ მწი ფო თვლის, რომ კონ კრე ტულ სფე-
რო ში ეს აჭ ირო ება მა კონ ტრო ლე ბე ლი ორ გა ნო, 
იგი უნ და და აფ ინ ან სოს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ იდ-
ან (კომ პა ნი ები იხ დი ან გა და სა ხა დებს, მათ შო რის, 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ მსგავ სი ფუნ ქცი ებ ის გან ხორ-
ცი ელ ებ ის ათ ვის). და მა ტე ბი თი სა ფა სუ რე ბის შე-
მო ღე ბა, მი თუ მე ტეს იმ პი რე ბი სათ ვის, ვი საც აკ-
ონ ტრო ლებ, მი ზან შე უწ ონ ელი და არა ეფ ექ ტი ანია.

ას ევე, ეს არ აპ ირ და პირ წნე ხად აწ ვე ბა მომ ხმა-
რე ბელს (არ ადა, კა ნონ მდებ ლო ბით, მა რე გუ ლი-
რე ბე ლი კო მი სია - მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის 
დაც ვა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი, მი სი ერთ-ერ თი ძი რი-
თა დი ფუნ ქციაა), რად გან რე გუ ლი რე ბის სა ფა სუ რი 
ზრდის მომ სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბას. 

ამ ას თან, ქმნის კო რუფ ცი ის მა ღალ რის კს, რად-
გან  დი დია სტი მუ ლი იმ ისა, რომ კო მი სი ამ მი იღ ოს 
რა ოდ ენ ობ რი ვად უფ რო მე ტი სახ სრე ბი. მა გა ლი-
თად, თუ ბა ზარ ზე ახ ალი კომ პა ნი ის შე მოს ვლის 
შემ დეგ დი დია ალ ბა თო ბა, რომ ფა სე ბი გაიაფდეს 
და ბა ზარ ზე მო თა მა შე კომ პა ნი ებ ის ბრუნ ვა შემ-
ცირ დეს (გაიაფებული ფა სის შე დე გად), იზ რდე ბა 
ალ ბა თო ბა/სტი მუ ლი იმ ისა, რომ კო მი სი ამ მხა რი 
არ და უჭ ირ ოს მსგავ სი მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბას.

ას ევე, არ ას წო რად მიგ ვაჩ ნია წლის გან მავ ლო-
ბა ში წარ მოქ მნი ლი ნაშ თის სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ში 
დაბ რუ ნე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა (ელ ექ ტრო ნუ ლი 
კო მუ ნი კა ცი ებ ის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 
მე-12 მუხ ლი). თუ მა რე გუ ლი რე ბელ ორ გა ნოს წლის 
ბო ლოს რჩე ბა აუთ ვი სე ბე ლი სახ სრე ბი, ეს ნიშ ნავს, 
რომ რე გუ ლი რე ბის სა ფა სუ რი არ ის სა ჭი რო ზე 
მა ღა ლი. ტა რი ფი უნ და იყ ოს და ან გა რი შე ბუ ლი 
გო ნივ რუ ლო ბის პრინ ცი პით და უნ და ამ ოდი ოდ ეს 
მხო ლოდ მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს ფუნ ქცი ონ-
ირ ებ ის ათ ვის აუც ილ ებ ელი ხარ ჯე ბის სა ჭი რო ებ-
იდ ან. თუ წლის ბო ლოს ნაშ თი რჩე ბა, მა შინ უნ და 
შემ ცირ დეს შემ დგო მი წლის რე გუ ლი რე ბის სა ფა-

სუ რი, რო გორც ეს „ელ ექ ტრო ენ ერ გე ტი კი სა და 
ბუ ნებ რი ვი გა ზის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით 
არ ის გან საზღვრუ ლი (მუხ ლი 19). 

ზემოაღნიშნულიდანგამომდინარე, მიზანშე
უწონლადმიგვაჩნია,მარეგულირებელიორგანო
ებისათვისდაფინანსებისწყაროდრეგულირების
საფასურისგანსაზღვრა. ესკიდევუფრომოუქ
ნელს/ხისტსხდისსისტემას,აზარალებსშესაბამის
სფეროშიბიზნესგარემოსდააქვეითებსსაინვესტი
ციომიმზიდველობას;მაღალიაკორუფციისრისკი;
რეგულირებისგადასახადიწნეხადაწვება,ასევე,
მომხმარებელს.

3. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ითა (მუხ ლი 
26) და უშ ვე ბე ლია მო ნო პო ლი ური საქ მი ან ობა, ხო
ლო ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ებ ის მა რე გუ ლი
რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბის თა ნახ მად, და უშ ვე ბე ლია 
ბა ზარ ზე მო ნო პო ლი ური მდგო მა რე ობა[5,მუხლი
4,პუნქტი2,ქვეპუნქტიბ.]. კა ნონ მდებ ლო ბის მი-
ხედ ვით: აკ რძა ლუ ლია მო ნო პო ლი ური საქ მი ან-
ობა, გარ და კა ნო ნით დაშ ვე ბუ ლი შემ თხვე ვე ბი სა. 
მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბი და ცუ ლი უნ და იქ ნას 
კა ნო ნით.

უნ და აღ ინ იშ ნოს რომ, ამ ერ იკ ული სა მარ თა-
ლის პრაქ ტი კა ში მო ნო პო ლი ური საქ მი ან ობა 
გუ ლის ხმობს მდგო მა რე ობ ის ბო რო ტად გა მო ყე-
ნე ბას. მი უხ ედ ავ ად აღ ნიშ ნუ ლი სა, ჩვე ნი აზ რით, 
კონ სტი ტუ ცი ის ჩა ნა წე რი ორ აზ რო ვა ნია და ქმნის 
გა უგ ებ რო ბას. მთე ლი რი გი ად ამი ან ებ ისა, აღ ნიშ-
ნულ ჩა ნა წერს აღ იქ ვამს, რო გორც მო ნო პო ლი ური 
მდგო მა რე ობ ის მიღ წე ვას და არა, რო გორც მდგო-
მა რე ობ ის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბას. აქ ვე უნ და აღ-
ინ იშ ნოს ის იც, რომ ამ ერ იკ ულ ის გან გან სხვა ვე ბით, 
ქარ თუ ლი სა მარ თა ლი არ არ ის „პრე ცე დენ ტუ ლი“. 
შე სა ბა მი სად, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ კონ კუ რენ-
ცი ის სა მარ თა ლი მეტ ნაკ ლე ბად ზო გად ჩარ ჩოდ/
პრე ცე დენ ტუ ლად ით ვლე ბა [წი ნას წარ გან საზღვრა 
იმ ისა, ესა  თუ ის საქ ცი ელი და ნა შა ულ ად ით ვლე-
ბა თუ არა ძა ლი ან რთუ ლია (ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტი 
გა ნა ჩე ნის გა მო ტა ნამ დე ვერ ად გენს დამ ნა შა ვეა 
თუ არა)] და გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის გა მო ტა ნი სას 
ძი რი თა დად მსოფ ლი ოში არ სე ბულ პრაქ ტი კას და 
პრე ცენ დენ ტებს ეყ რდნო ბა, მი ზან შე უწ ონ ელია აღ-
ნიშ ნუ ლი ჩა ნა წე რის კა ნონ მდებ ლო ბა ში არ სე ბო ბა.

უნ და აღ ინ იშ ნოს ის იც, რომ ჩა ნა წე რი წი ნა აღ-
მდე გობ რივ ხა სი ათს ატ არ ებს. ანუ, ერ თის მხრივ 
ვკრძა ლავთ მო ნო პო ლი ური მდგო მა რე ობ ის ბო რო-
ტად გა მო ყე ნე ბას, მე ორ ეს მხრივ კი ვა ზუს ტებთ, 
თუ ეს კა ნო ნით არ არ ის დაშ ვე ბუ ლი. გა უგ ებ არია 
რა ტომ უნ და იყ ოს დაშ ვე ბუ ლი კა ნო ნით მო ნო პო-
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ლი ური მდგო მა რე ობ ის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბა? 
პა სუ ხი ცალ სა ხაა, მო ნო პო ლი ური მდგო მა რე ობ ის 
ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის გა მო ნაკ ლი სე ბის გან-
საზღვრა და უშ ვე ბე ლია.1

ას ევე, კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კის მსოფ ლი ოში 
არ სე ბუ ლი მო წი ნა ვე პრაქ ტი კა მი უთ ით ებს/აქ-
ცენ ტს აკ ეთ ებს არა მო ნო პო ლი ურ საქ მი ან ობ აზე, 
არ ამ ედ დო მი ნი რე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის ბო რო ტად 
გა მო ყე ნე ბა ზე. 

შესაბამისად,მიზანშეუწონლადმიგვაჩნიაკონ
კურენციისრეგულირებისსაკითხისკონსტიტუცი
ითგანსაზღვრა(მითუმეტეს,რომიქვემითითებუ
ლიაგამონაკლისი„გარდაკანონითგანსაზღვრული
შემთხვევებისა“).1.ესსაკითხიარარისკონსტიტუ
ციისსპეციფიკა2.იწვევსგაუგებრობასადაშიშს
ეკონომიკურაგენტებსათუპოტენციურინვესტო
რებში(ჩანასახშივეხაზსუსვამსხელისუფალი,რომ
დაიწყებსბიზნესისკონტროლს,რაც,ჩვენიაზრით,
მართებულიარარის).

რაც შე ეხ ება „ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ებ
ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე4 მუხ ლის 
ჩა ნა წერს ელ ექ ტრო ნუ ლი სა კო მუ ნი კა ციო ქსე ლე-
ბით საქ მი ან ობ აში მო ნო პო ლი ური მდგო მა რე ობ ის 
და უშ ვებ ლო ბის შე სა ხებ (აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მის 
მომ ხრე ძა ლი ან ბევ რი ად ამი ანი გვხვდე ბა დღეს 
მათ შო რის აკ ად ემი ურ წრე ებ ში) ცალ სა ხად გა უმ-
არ თლე ბე ლია. 

ამ ას თან, მი ზან შე უწ ონ ელია, მე წარ მეს, რო მელ-
მაც თა ვი სი თავ და უზ ოგ ავი შრო მით, ინ ოვ აცი ური 
პრო დუქ ტე ბის და ნერ გვით, მე ნეჯ მენ ტის მა ღა ლი 
ხა რის ხის მიღ წე ვით და ა.შ. მი აღ წია მო ნო პო ლი ურ 
მდგო მა რე ობ ას (აქ ალ ბათ, უფ რო დო მი ნი რე ბუ ლი 
მდგო მა რე ობ ის მიღ წე ვა უნ და ვი გუ ლის ხმოთ და 
არა მო ნო პო ლი ური, რად გან მო ნო პო ლი ური მდგო-
მა რე ობა სა ქონ ლის ურ თი ერ თჩა ნაც ვლე ბა დო ბის 
პრინ ცი პი დან გა მომ დი ნა რე, რე ალ ურ ცხოვ რე ბა ში 
ნაკ ლე ბად მიღ წე ვა დია, ცალ კე ული, გა მო ნაკ ლი სი 
შემ თხვე ვე ბის გარ და), აიძ ულო და აქ უც მა ცოს თა-
ვი სი ბიზ ნე სი. გა უმ არ თლე ბე ლია, გა უქ რო სტი მუ ლი 
მე წარ მეს იყ ოს ძა ლი ან წარ მა ტე ბუ ლი თა ვი სი საქ-
მი ან ობ ის სფე რო ში. გა უგ ებ არია, პირს, რო მელ მაც 

1 თუ მონოპოლიურ საქმიანობაში უბრალოდ მონო-
პოლიური მგომარეობა იგულისხმება (რისი ფიქრის სა-
ფუძველს ჩანაწერის მეორე ნაწილი - „გარდა კანონით 
განსაზღვრული შემთხვევებისა“, გვაძლევს მაშინ საე-
რთოდ გაუმართლებელია/წინააღმდეგობრივია აღნიშ-
ნული საკითხის კონსტიტუციით რეგულირება - ეწინაა-
ღმდეგება კონკურენციის თანამედროვე რეგულირების 
არსს - დასჯადია არა მონოპოლიური/დომინირებული 
მდგომარეობა, არამედ ამ მდგომარეობის ბოროტად გა-
მოყენება)

თა ვი სი ყო ჩა ღო ბის გა მო მი აღ წია მო ნო პო ლი ურ 
მდგო მა რე ობ ას და პა ტი ოს ნად აწ არ მო ებს თა ვის 
ბიზ ნესს (ბო რო ტად არ იყ ენ ებს თა ვის მო ნო პო-
ლი ურ მდგო მა რე ობ ას), რა ტომ უნ და აუკ რძა ლო 
საქ მი ან ობა და მოს თხო ვო ბიზ ნე სის და ქუც მა ცე-
ბა. აღ ნიშ ნუ ლი აქ რობს ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის 
სტი მულს და უბ იძ გებს ეფ ექ ტურ/წარ მა ტე ბულ 
მე წარ მე ებს ბაზ რი დან გას ვლი სა კენ. მა გა ლი თად, 
კო მუ ნი კა ცი ებ ის ბა ზარ ზე მო თა მა შე რო მე ლი მე 
კომ პა ნი ამ თუ გა მო იგ ონა მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე-
ბის ის ეთი მე თო დი/ტექ ნო ლო გია, რო მე ლიც მკვეთ-
რად, პი რო ბი თად სამ ჯერ, აიაფ ებს მის პრო დუქ ტს 
და მო იპ ოვა მო ნო პო ლი ური მდგო მა რე ობა ბა ზარ ზე 
(იმ ის გა მო, რომ სხვა კომ პა ნი ებ ის საქ მი ან ობ ამ 
უბ რა ლოდ აზ რი და კარ გა, წამ გე ბი ანი გახ და და 
გა ვიდ ნენ ბაზ რი დან), რა ტომ უნ და ავ უკ რძა ლოთ 
საქ მი ან ობა (რა სტი მუ ლი უნ და ჰქონ დეს კომ პა ნი ას, 
რომ გააუმჯობესოს თა ვი სი პრო დუქ ტის/მომ სა ხუ-
რე ბის ხა რის ხი ისე, რომ იყ ოს სა უკ ეთ ესო ბა ზარ ზე; 
გა იმ არ ჯვოს კონ კუ რენ ცი ულ ბრძო ლა ში). კომ პა ნი-
ას, რო მელ მაც თა ვი სი შრო მით, ყვე ლა წე სის დაც-
ვით მი აღ წია მო ნო პო ლი ურ მდგო მა რე ობ ას, იხ დის 
გა და სა ხა დებს და არ იყ ენ ებს ამ მდგო მა რე ობ ას ბო-
რო ტად, რა ტომ უნ და შე უზღუ დო ფუნ ქცი ონ ირ ება, 
და აქ უც მა ცო ან და აკ ის რო სან ქცი ები, გა უგ ებ არია.

მი თუ მე ტეს, მსოფ ლიო დი დი ხა ნია მი ვი და იმ 
დას კვნამ დე, რომ ბა ზარ ზე მო ნო პო ლი ური ან დო-
მი ნი რე ბუ ლი მდგო მა რე ობა არ უნ და აიკ რძა ლოს. 
უნ და აიკ რძა ლოს დო მი ნი რე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის 
ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბა. ანუ კონ კუ რენ ცი ის კა ნონ-
მდებ ლო ბის მსოფ ლი ოს სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კა უკ ვე 
ით ვა ლის წი ნებს არა მო ნო პო ლი ური საქ მი ან ობ ის/
მდგომ რე ობ ის აკ რძალ ვას, არ ამ ედ დო მი ნი რე ბუ ლი 
მდგო მა რე ობ ის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის აკ რძალ ვას.

ას ევე გვინ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ კა ნო ნის ჩა ნა წე-
რი წი ნა აღ მდე გობ რი ვი ხა სი ათ ისაა: კა ნო ნის ჩა ნა-
წე რის მი ხედ ვით ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ებ ის 
სფე რო ში საქ მი ან ობ ის ერთ-ერთ მი ზანს „ელ ექ-
ტრო ნუ ლი სა კო მუ ნი კა ციო ქსე ლე ბით საქ მი ან ობ-
აში მო ნო პო ლი ური მდგო მა რე ობ ის და უშ ვებ ლო ბა 
და მომ სა ხუ რე ბის ბაზ რის ლი ბე რა ლი ზა ცია“ წარ-
მო ად გენს [5, მუხ ლი 4 პუნ ქტი 2. ქვე პუნ ქტი ბ.].  ანუ 
ერ თის მხრივ იკ რძა ლე ბა მო ნო პო ლი ური მდგო მა-
რე ობა, მე ორ ეს მხრივ კი კა ნონ მდებ ლო ბის ლი ბე რა-
ლი ზა ცი ის მოთხოვ ნაა. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა ქმნის 
გა უგ ებ რო ბას, თუ კა ნო ნი ლი ბე რა ლი ზა ცი ის კენ 
მი დის, წე სი ერ მო ნო პო ლის ტს რა ტომ უნ და აუკ რძა-
ლო მო ნო პო ლი ური მდგო მა რე ობა (უკ იდ ურ ეს ად 
გა ამ კაც რო რე გუ ლა ცია) ბუნ დო ვა ნია.
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ზემოაღნიშნულიდანგამომდინარე, მიზანშე
წონილადმიგვაჩნია:1.გაუქმდესკონსტიტუციის
26ემუხლისჩანაწერი,რომელიცმოიცავსმონო
პოლიურისაქმიანობისაკრძალვისმოთხოვნას.2.
კანონმდებლობითაიკრძალოსარამონოპოლიური
საქმიანობა, არამედდომინირებულიმდგომარე
ობისბოროტადგამოყენება.3.გაიმართოსმსჯე
ლობაკონკურენციისკანონმდებლობისშემდგო
მილიბერალიზაციისათვის (დაარადამატებითი
მარეგულირებელიდებულებებისშემოღებისადა
კიდევუფროგამკაცრებისათვის)დააღნიშული
მიმართულებითდაიხვეწოსკონკურენციისმარე
გულირებელიკანონმდებლობა.

4.1 მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ბაზ რო ძა ლა უფ ლე ბის 
მქო ნე ავ ტო რი ზე ბუ ლი პი რე ბის თვის სპე ცი ფი კუ რი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და კის რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე
ბა. კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით, თუ მომ სა ხუ რე-
ბის ბაზ რის შე სა ბა მი სი სეგ მენ ტის კვლე ვი სა და 
ან ალ იზ ის ჩა ტა რე ბის შე დე გად, კო მუ ნი კა ცი ებ ის 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო და ად გენს, რომ ერთ ან 
რამ დე ნი მე ავ ტო რი ზე ბულ პირს აქ ვს ერ თობ ლი ვი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ბაზ რო ძა ლა უფ ლე ბა, იგი მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი სა ბაზ რო ძა ლა უფ ლე ბის ხა სი ათ იდ ან 
გა მომ დი ნა რე, გან საზღვრავს აღ ნიშ ნუ ლი პი რე ბის-
თვის და კის რე ბულ სპე ცი ფი კურ ვალ დე ბუ ლე ბებს 
(მაგ. ინ ფორ მა ცი ის გამ ჭვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ-
ყო ფის ვალ დე ბუ ლე ბა; დის კრი მი ნა ცი ის აკ რძალ ვის 
ვალ დე ბუ ლე ბა; და ნა ხარ ჯე ბი სა და შე მო სავ ლე ბის 
გან ცალ კე ვე ბუ ლად აღ რიცხვის ვალ დე ბუ ლე ბა, 
კო მი სი ის მი ერ დამ ტკი ცე ბუ ლი მე თო დო ლო გი ური 
წე სე ბის შე სა ბა მი სად; ელ ექ ტრო ნუ ლი სა კო მუ ნი კა-
ციო ქსე ლის შე სა ბა მის ელ ემ ენ ტებ თან დაშ ვე ბის 
ვალ დე ბუ ლე ბა; სა ტა რი ფო რე გუ ლი რე ბი სა და ხარ-
ჯთაღ რიცხვის ვალ დე ბუ ლე ბა) [5, თა ვი V].

რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, მსგავ სი მიდ გო მა 
მკვეთ რად აუარ ეს ებს ბიზ ნეს გა რე მოს და მი მარ თუ-
ლია ეფ ექ ტუ რი/ყო ჩა ღი მე წარ მე ებ ის დას ჯი სა კენ. 
თუ პი რი კარ გად შრო მობს და სხვა, ბა ზარ ზე მოქ-
მედ, კომ პა ნი ებ თან შე და რე ბით უფ რო ეფ ექ ტუ რი 
და ნა ყო ფი ერია, რის შე დე გა დაც ბა ზარ ზე დო მი ნან-
ტურ მდგო მა რე ობ ას აღ წევს, ის ჯე ბა. ანუ, შე საძ ლე-
ბე ლია მი სი ეფ ექ ტი ან ობ ის გა მო მა რე გუ ლი რე ბელ-
მა კო მი სი ამ და აკ ის როს და მა ტე ბი თი სპე ცი ფი კუ რი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რა თა უკ ეთ აკ ონ ტრო ლოს იგი.

აღ ნიშ ნუ ლი კი დევ უფ რო აფ რთხობს ბიზ ნესს 
და ქმნის შთა ბეჭ დი ლე ბას, რომ სა ხელ მწი ფო ყვე-
ლა ფე ხის ნა ბიჯ ზე დაგ დევს და გა კონ ტრო ლებს, 
რაც ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვის და ახ ალი, მსხვი ლი 
ბიზ ნე სის წა მოწყე ბის სურ ვი ლის გაქ რო ბას იწ ვევს; 

ზრდის რის კს, რომ სა ხელ მწი ფოს გან ან კერ ძო ჩი-
ნოვ ნი კე ბი სა გან მი ღე ბუ ლი გა რან ტი ებ ის (მათ თან 
გა რი გე ბის) გა რე შე არ წა მო იწყო ან გა ნა ვი თა რო 
ბიზ ნე სი. 

ზემოაღნიშნულიდანგამომდინარე,მიზანშეწო
ნილია, მონოპოლიურიმდგომარეობისდაუშვებ
ლობისადაბაზარზედომინანტურიმდგომარეობის
მქონეორგანიზაციებისათვისდამატებითისპე
ციფიკურივალდებულებებისდაკისრებისშესაძ
ლებლობებიმაქსიმალურადიქნასგამორიცხული
კანონმდებლობით.

5. რე გუ ლი რე ბად ეკ ონ ომ იკ ურ სფე რო ებ ში მოქ
მე დებს ტა რი ფე ბის დად გე ნი სა და სის ტე მა ში ჩარ
თვის რე გუ ლა ცი ები (ლი ცენ ზი ები), რაც ზღუ დავს 
კონ კუ რენ ცი ას. რე გუ ლი რე ბად ეკ ონ ომ იკ ურ სფე-
რო ებ ში ტა რი ფე ბი და სის ტე მა ში ჩარ თვის რე გუ ლა-
ცი ებ ის დგინ დე ბა შე სა ბა მი სი კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს ში და ნორ მა ტი ული 
აქ ტით/გა დაწყვე ტი ლე ბით. მაგ. „ელ ექ ტრო ენ ერ გი-
ის ტა რი ფე ბის გა ან გა რი შე ბის მე თო დო ლო გი ებ ის 
დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“ (სა ქარ თვე ლოს ენ ერ გე ტი-
კი სა და წყალ მო მა რა გე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ერ-
ოვ ნუ ლი კო მი სი ის დად გე ნი ლე ბა №14, 2014 წლის 
30 ივ ლი სი), „წყალ მო მა რა გე ბის ტა რი ფე ბის გა ან-
გა რი შე ბის მე თო დო ლო გი ის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხე“ 
(სა ქარ თვე ლოს ენ ერ გე ტი კი სა და წყალ მო მა რა გე-
ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ერ ოვ ნუ ლი კო მი სი ის დად გე-
ნი ლე ბა № 21 2017 წლის 10 აგ ვის ტო), „ბუ ნებ რი ვი 
გა ზის ტა რი ფე ბის გა ან გა რი შე ბის მე თო დო ლო გი ის 
დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“ (სა ქარ თვე ლოს ენ ერ გე ტი-
კი სა და წყალ მო მა რა გე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ერ-
ოვ ნუ ლი კო მი სი ის დად გე ნი ლე ბა №33 2014 წლის 
25 დე კემ ბე რი), სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა ცი ებ ის 
ერ ოვ ნუ ლი კო მი სი ის გა დაწყვე ტი ლე ბა/კვლე ვა 
(მი ღე ბუ ლია 2011 წლის 25 იან ვარს) [134] „მოძ რა ვი 
სა კო მუ ნი კა ციო ქსე ლის ოპ ერ ატ ორ ის ძი რი თა დი 
ქსე ლის სა კო მუ ტა ციო ტერ მი ნა ლურ ელ ემ ენ ტებ-
თან დაშ ვე ბი სა და ურ თი ერ თჩარ თვის (სა ტე ლე ფო-
ნო ზა რე ბის წა მოწყე ბის/ დას რუ ლე ბის) სა ბი თუ მო 
ბაზ რის შე სა ბა მის სეგ მენ ტებ ზე კონ კუ რენ ცი ის 
კვლე ვი სა და ან ალ იზ ის შე დე გე ბის შე სა ხებ”

გვინ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ ეს მე თო დი ფარ თოდ 
აპ რო ბი რე ბუ ლი და და ნერ გი ლია მსოფ ლი ოს წამ-
ყვან ქვეყ ნებ ში და კარგ პრაქ ტი კად ით ვლე ბა. 
გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან, რომ რე გუ ლი რე ბად ეკ ონ-
ომ იკ ური სფე რო ებ ში შეზღუ დუ ლია ეკ ონ ომ იკ ურ 
აგ ენ ტთა რა ოდ ენ ობა, ბუ ნებ რი ვად არ სე ბობს დო-
მი ნან ტი/მო ნო პო ლი ური კომ პა ნი ები და ალ ბა თო ბა 
იმ ისა, რომ თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბე ბი 
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შე იზღუ დოს ძა ლი ან მა ღა ლია (კომ პა ნი ებ ის მი ერ 
დო მი ნან ტუ რი/მო ნო პო ლი ური მდგო მა რე ობ ის 
ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის ალ ბა თო ბა მა ღა ლია). მიჩ-
ნე ულია/მი ღე ბუ ლი პრაქ ტი კაა, რომ სა ხელ მწი ფომ 
უნ და შექ მნას ბა ზარ ზე თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი-
ის პი რო ბე ბი (თით ქოს ბა ზარ ზე ოპ ერ ირ ებ ადი კომ-
პა ნი ები მოქ მე დე ბენ თა ვი სუ ფალ კონ კუ რენ ტულ 
პი რო ბებ ში). შე სა ბა მი სად, სა ხელ წმი ფო იყ ენ ებს 
ის ეთ რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მებს რო გო რი ცაა, სის-
ტე მა ში ჩარ თვის/ბა ზარ ზე შეს ვლის ლი ცენ ზი ები; 
სა ცა ლო და სა ბი თუ მო ფა სე ბის ზღვრუ ლი ოდ ენ-
ობ ებ ის დად გე ნა; ბა ზარ ზე ოპ ერ ირ ებ ადი კომ პა-
ნი ებ ის ურ თი ერთ ჩარ თვის ტა რი ფე ბის დად გე ნა; 
სის ტე მით სარ გებ ლო ბა ზე (იგ ულ ის ხმე ბა გამ ტა რი/
გა დამ ცე მი სა შუ ალ ებ ები ელ ექ ტრო, წყლის და ა.შ.) 
უარ ის თქმი სა და გან სა კუთ რე ბუ ლი პი რო ბე ბის 
და წე სე ბის შეზღუდ ვა და ა.შ.

რე ალ ურ ად, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
პო ლი ტი კით სა ხელ მწი ფო ზღუ დავს კონ კუ რენ ცი ას 
ბა ზარ ზე და ხელს უშ ლის/აფ ერ ხებს სის ტე მის გან-
ვი თა რე ბას. მათ შო რის აფ ერ ხებს ბა ზარ ზე მეც ნი-
ერ ებ ატ ევ ადი პრო დუქ ცი ის შექ მნი სა და და ნერ გვის 
შე საძ ლებ ლო ბას. ნაც ვლად იმ ისა, რომ სა ხელ წმი ფო 
პო ლი ტი კა მი მარ თუ ლი იყ ოს სის ტე მა ში მიმ ზიდ-
ვე ლი ეკ ონ ომ იკ ური გა რე მოს შექ მნი სა კენ, რა თა, 
რაც შე იძ ლე ბა მე ტი პროგ რე სუ ლი და ეფ ექ ტი ანი 
კომ პა ნია იქ ნას შე სუ ლი ბა ზარ ზე. ით ვლე ბა, რომ 
ბა ზარ ზე ბევ რი კომ პა ნი ის (დად გე ნილ ზღვარ ზე 
მე ტი რა ოდ ენ ობ ის კომ პა ნი ის) არ სე ბო ბა გა უმ არ-
თლე ბე ლია, რო გორც ეკ ონ ომ იკ ურ ად ისე უს აფ-
რთხო ებ იდ ან გა მომ დი ნა რე და აწ ეს ებს თა მა შის 
წე სებს. შე სა ბა მი სად, თუ სა ხელ მწი ფომ არ და ავ ალა 
სის ტე მა ში ჩარ თულ კომ პა ნი ებს რა იმე ახ ალი ინ ოვ-
აცი ური პრო დუქ ტის ან მომ სა ხუ რე ბის შექ მნა/და-
ნერ გვა, მო ტი ვა ცია იმ ისა, რომ ბა ზარ ზე მო თა მა შე 
კომ პა ნი ები გან ვი თარ დნენ ძა ლი ან და ბა ლია. (მაგ. 
მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო და ვა ლე ბის შე დეგ და უშ ვეს 
კომ პა ნი ებ მა ერ თმა ნე თის ნომ რე ბი თა ვი ანთ ქსე-
ლებ ში ნომ რის შე უც ვლე ლად ჩარ თვის (ნომ რე ბის 
პორ ტა ბე ლუ რო ბის) შე საძ ლებ ლო ბა [20]). 

ით ვლე ბა, რომ, თუ სა ხელ მწი ფომ არ მის ცა აღ-
ნიშ ნულ სექ ტო რებ ში ბიძ გი უკ ეთ ესი პრო დუქ ტი სა 
და მომ სა ხუ რე ბის და ნერ გვას, კომ პა ნი ებს არ აქ ვთ 
მსგავ სის გა კე თე ბის მო ტი ვა ცია; კომ პა ნი ები რე გუ-
ლი რე ბად სექ ტო რებ ში ის ედ აც მა ღალ/გა რან ტი რე-
ბულ მო გე ბას იღ ებ ენ და არ აინ ტე რე სებთ გან ვი თა-
რე ბა. სი ნამ დვი ლე ში კი ამ ას სწო რედ სა ხელ მწი ფო 
პო ლი ტი კა უწყობს ხელს. 

მა ინც რო გორ ხდე ბა ეს:

1. კომ პა ნი ამ რომ მო ინ დო მოს არ სე ბუ ლი ინ-
ფრას ტრუქ ტუ რის მა გივ რად შექ მნას თა ვი სი მათ 
შო რის ლო კა ლუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა (მა გა ლი თად 
შექ მნას ელ ექ ტრო გა დამ ცე მი, კავ შირ გაბ მუ ლო ბის 
ან წყლის სის ტე მა რო გორც გლო ბა ლუ რად ისე ლო-
კა ლუ რად - მაგ. მხო ლოდ რო მე ლი მე რაიონის დო-
ნე ზე ბიზ ნე სის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის მიზ ნით) 
შე ეჯ ახ ება ბი ურ ოკ რა ტი ულ მან ქა ნას, რო მე ლიც 
არ მის ცემს მას აღ ნიშ ნუ ლის გან ხორ ცი ელ ებ ის 
სა შუ ალ ებ ას.

შე სა ბა მი სად, ყვე ლა მო თა მა შე იძ ულ ებ ულია 
ის არ გებ ლოს მხო ლოდ არ სე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ-
რით რაც ზღუ დავს კონ კუ რენ ცი ას და აქ ცევს ზე მო-
აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მის გა მარ თლე ბის მსხვერ პლად 
(ინ ფრას ტრუქ ტუ რა მორ გე ბუ ლია პი რო ბი თად 
მხო ლოდ სამ კომ პა ნი აზე. მე ოთხეს არ სე ბო ბა გა-
უმ არ თლე ბე ლია და ამ სამს რე გუ ლა ცი ები ჭირ დე ბა 
რა თა არ და იჩ აგ როს მომ ხმა რე ბე ლი/ბა ზარ ზე არ 
და ირ ღვეს კონ კუ რენ ტუ ლი პი რო ბე ბი).

ეს ამ ცი რებს სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის მოქ ნი ლო-
ბის ხა რის ხს. ნაც ვლად იმ ისა, რომ სა ხელ მწი ფო ფიქ-
რობ დეს ბუ ნებ რი ვად შემ ქნას ბა ზარ ზე კონ კუ რენ-
ტუ ლი პი რო ბე ბი, მი სი პო ლი ტი კა ფო კუ სი რე ბუ ლია 
კონ კრე ტუ ლი ფორ მუ ლე ბის დახ ვე წა ზე რომ ლის 
სა შუ ალ ებ ით უფ რო ეფ ექ ტი ან ად ხდე ბა ბაზ რის 
კვლე ვა; ურ თი ერ თჩარ თვის, სა ბი თუ მო და სა ცა ლო 
ტა რი ფე ბის დად გე ნა და ა.შ. შე სა ბა მი სად სის ტე მა 
ექ ცე ვა ეკ ონ ომ ეტ რი კუ ლი/ფორ მუ ლე ბის შე მუ შა ვე-
ბი სა და დახ ვე წის ჩარ ჩო ში, რაც კი დევ უფ რო აშ ორ-
ებს მას რე ალ ური ბა ზა რის გან - ბა ზარ ზე რე ალ ურ ად 
არ სე ბულ/შე საძ ლე ბელ კონ კუ რენ ცი ის გან.

2. სა ხელ მწი ფო, კომ პა ნი ებს უწ ეს ებს ურ თი ერთ 
ჩარ თვის ტა რი ფე ბის ზე და ზღვრებს რაც გა უგ ებ-
არია და კი დევ უფ რო ზღუ დავს კონ კუ რენ ცი ას. 

ანუ იმ ის ში შით, რომ ბა ზარ ზე ოპ ერ ირ ებ ად მა 
კომ პა ნი ამ მე ორე კომ პა ნი ას არ და იწ ეს ოს „ეკ ონ-
ომ იკ ურ ად გა უმ არ თლე ბე ლი (მათ შო რის დის კრი-
მი ნა ცი ული სხვა დას ხვა კომ პა ნი ებს სხვა დას ხვა) 
ფა სი“ მი სი ქსე ლით სარ გებ ლო ბი სა თუ ქსელ ში 
შე სას ვლე ლად ით ვლე ბა, რომ სა ხელ მწი ფო უნ და 
ჩა ერი ოს პრო ცეს ში.

აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა ბუნ დო ვა ნია და უფ რო 
მე ტად ზღუ დავს კონ კუ რენ ცი ასა და ბაზ რის გან ვი-
თა რე ბას. იგი აქ რობს კომ პა ნი ებ ის გან ვი თა რე ბი სა 
და კონ კუ რენ ცი ულ ად მდგრად კომ პა ნი ად ჩა მო ყა-
ლი ბე ბის სურ ვილს. 

და ვუშ ვათ რომ ბა ზარ ზე ოპ ერ ირ ებს კომ პა ნია, 
რო მელ შიც ჩარ თუ ლია მომ ხმა რე ბელ თა უმ რავ ლე-
სო ბა. ეს კომ პა ნია დო მი ნან ტია ბა ზარ ზე და ცდი-
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ლობს ბა ზარ ზე არ შე მო უშ ვას სხვა კომ პა ნია და მი-
იღ ოს მაქ სი მა ლუ რი მო გე ბა. ამ იტ ომ ის კონ კუ რენტ 
კომ პა ნი ებს უწ ეს ებს მის ქსელ ში შეს ვლის, ჩარ თვის 
მა ღალ ტა რიფს რა თა კონ კუ რენტ კომ პა ნი ას გა-
უძ ვირ დეს მომ სა ხუ რე ბა და ფა სი. ეს აღ იქ მე ბა სა-
ხელ მწი ფო ჩა რე ვის არ გუ მენ ტად [თუმ ცა დაშ ვე ბა 
თე ორი ულია და თუ სა ხელ მწი ფო არ ჩა ერ ევა ან 
არ ას წო რად არ ჩა ერ ევა, (მა გა ლი თად ლი ცენ ზი ას 
მის ცემს მხო ლოდ ერთ ან ორ კომ პა ნი ას, შე უქ მნის 
სა გა და სა ხა დო ან სა ტა რი ფო შე ღა ვა თებს და ა.შ.) 
ნე ბის მი ერ კონ კუ რენ ტუ ლად შეზღუ დულ ბა ზარ-
ზე იმ ის ალ ბა თო ბა, რომ ერ თი კომ პა ნია ფლობ დეს 
მომ ხმა რე ბელ თა სრულ უმ რავ ლე სო ბას ძა ლი ან 
მცი რეა]. ჩვენ ვთვლით, რომ სწო რედ აღ ნი შუ ლი 
მოვ ლე ნა ამ ძაფ რებს კონ კუ რენ ცი ულ ბრძო ლას 
ბა ზარ ზე და ქმნის უფ რო ძლი ერი და კონ კუ რენ ტუ-
ლად მყა რი კომ პა ნი ებ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბის/ ბა ზარ ზე 
შეს ვლის სტი მულს (ეს მოვ ლე ნა არ სა ჭი რო ებს სა-
ხელ მწი ფოს მხრი დან ჩა რე ვას).  

კერ ძოდ, მომ ხმა რე ბე ლი, რო მე ლიც ამა თუ იმ 
კომ პა ნი ის მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლობს ყო ველ-
თვის ცდი ლობს უკ ეთ ესი მომ სა ხუ რე ბა მი იღ ოს 
რაც შე იძ ლე ბა და ბალ ფა სად. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 
რომ დო მი ნან ტი კომ პა ნი ას შე იძ ლე ბა ფლობ დეს 
მომ ხმა რე ბელ თა უმ რავ ლე სო ბას და აწ ეს ებ დეს 
მის ქსელ ში ჩარ თვის მა ღალ ტა რიფს, კონ კუ რენ-
ტი კომ პა ნია ეც დე ბა მომ ხმა რებ ლის სხვა უკ ეთ ესი 
პი რო ბე ბის შე თა ვა ზე ბით გად მო ბი რე ბას (მაგ. მის 
ქსელ ში უფ რო მცი რე ფა სის შე თა ვა ზე ბა; მომ სა-
ხუ რე ბის მი ღე ბის უფ რო მა ღა ლი ხა რის ხი, მცი რე 
დრო და მდგრა დო ბა; ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ტის 
შე თა ვა ზე ბა, რო მე ლიც მკვეთ რად ამ აღ ლებს ხა-
რის ხს აიოლ ებს და აიაფ ებს პრო დუქ ტს და ა.შ.). 
დო მი ნან ტი კომ პა ნი ის უპ ირ ატ ესი მდგო მა რე ობ ის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა ბა ზარ ზე (თუ იგი მუდ მი ვად არ ეც დე-
ბა ხა რის ხის ზრდა სა და პრო დუქ ტის ეკ ონ ომ იკ ურ-
ად გა მარ თლე ბუ ლი ფა სის და წე სე ბას) დრო ებ ითია. 
ამ მდგო მა რე ობ ის დი დი ხნით შე ნარ ჩუ ნე ბა (თუ 
სა ხელ მწი ფოს გან ექ სკლუ ზი ური პი რო ბე ბით არ 
სარ გებ ლობს კომ პა ნია) ზე მო გე ბი სა თუ ეკ ონ ომ-
იკ ურ ად არ აკ ონ კუ რენ ტუ ლი პი რო ბე ბის შე ნარ-
ჩუ ნე ბის პი რო ბებ ში შე უძ ლე ბე ლია. მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ შეზღუ დუ ლი კონ კუ რენ ცი ის ბა ზარ ზე 
ოპ ერ ირ ებს, იგი და კარ გავს მომ ხმა რე ბელს რად გან 
კონ კუ რენ ტი კომ პა ნი ები შე თა ვა ზე ბენ უკ ეთ ეს პი-
რო ბებს და მომ ხმა რე ბე ლი ეტ აპ ობ რი ვად გა და ინ-
აც ვლებს კონ კუ რენტ კომ პა ნი ებ ში.

3. სა ხელ მწი ფო კომ პა ნი ებს უწ ეს ებს სა ბი თუ მო 
და სა ცა ლო ფა სის ზე და ზღვრებს. რაც კი დევ უფ რო 

ზღუ დავს კონ კუ რენ ცი ას და ამ ცი რებს კონ კუ რენ-
ცი ის გან ვი თა რე ბის სტი მულს. შეზღუ დულ ჩარ-
ჩო ებ ში გა დაჰ ყავს კონ კუ რენ ცი ის გან ვი თა რე ბის 
ბუ ნებ რი ვი სტი მუ ლე ბი.

აღ ნიშ ნუ ლი რე გუ ლა ცი ის შე მო ღე ბის აუც ილ-
ებ ლო ბა გან პი რო ბე ბუ ლია შემ დე გი არ გუ მენ ტით: 
გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან, რომ კომ პა ნი ები ბა ზარ ზე 
არი ან დო მი ნან ტურ მდგო მა რე ობ აში არ შე ვიდ ნენ 
ერ თმა ნეთ თან კარ ტე ლურ გა რი გე ბა ში და მაქ სი მა-
ლუ რი მო გე ბის მი ღე ბის მიზ ნით არ გა ზარ დონ ფა სი 
არა ად ეკ ვა ტუ რად (არ და აწ ეს ონ „ეკ ონ ომ იკ ურ ად 
გა უმ არ თლე ბე ლი ფა სი“).

რე ალ ურ ად ეს მიდ გო მა კი დევ უფ რო ზღუ დავს 
კონ კუ რენ ცი ას ბა ზარ ზე და ამ ცი რებს სის ტე მის 
გან ვი თა რე ბის (მათ შო რის კონ კუ რენ ტუ ლი გან-
ვი თა რე ბის) სტი მულს. კერ ძოდ: 1. მა ღა ლი ფა სის 
და წე სე ბას აქ ვს თა ვი სი ზღვა რი, იგი შე იძ ლე ბა 
გა იზ არ დოს იქ ამ დე სა ნამ მომ ხმა რე ბე ლი გა დახ-
დი სუ ნა რი ანია. ანუ ვერ გას ცდე ბა მომ ხმა რებ ლის 
შე საძ ლებ ლო ბის ზღვარს. რაც უფ რო მე ტი მომ ხმა-
რე ბე ლია ბა ზარ ზე მით მე ტია მო გე ბის გაზ რდის 
შე საძ ლებ ლო ბა (მე ტი მო გე ბის მი ღე ბის შან სი), 
შე სა ბა მი სად, კომ პა ნი ის მი ზა ნი რაც შე იძ ლე ბა 
მე ტი ფა სის და წე სე ბა კი არ არ ის, არ ამ ედ ფა სის 
იქ ამ დე გაზ რდა სა ნამ შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა რაც 
შე იძ ლე ბა მე ტი მომ ხმა რე ბე ლი ჰყავ დეს (ფა სე ბის 
იმ ზღვრამ დე გან საზღვრა რო მე ლიც მას ძი რი თად 
მომ ხმა რე ბელს არ და აკ არ გვი ნებს). 2. კომ პა ნი ის 
მი ერ მა ღა ლი ფა სის და წე სე ბა/მო გე ბის ზრდა, იწ-
ვევს ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი თა ვი სუ ფა ლი კა პი ტა ლის 
მი მარ თვას ამ სექ ტო რი სა კენ (იქ ით სა დაც მე ტი 
მო გე ბის მი ღე ბის შან სია). ანუ, პი რო ბი თად, დღეს 
თუ მო ბი ლურ ბა ზარ ზე ოპ ერ ირ ებს სა მი კომ პა ნია, 
ფა სე ბის ზრდის შემ თხვე ვა ში გაჩ ნდე ბა ბა ზარ ზე 
და მა ტე ბი თი კომ პა ნი ებ ის შეს ვლის სურ ვი ლი. უფ-
რო მე ტიც, შე იძ ლე ბა გაჩ ნდეს ბა ზარ ზე ის ეთი კომ-
პა ნი ებ ის შეს ვლის სურ ვი ლი, რო მე ლიც მზად არ ის 
არ სე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის პა რა ლე ლუ რად 
თა ვი სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა გა აკ ეთ ოს (მათ შო რის, 
მა გა ლი თად, ფი ჭუ რი სის ტე მის  მა გივ რად, და ნერ-
გონ მო ბი ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა რა დიო სიხ ში რე ებ ზე, 
რო მე ლიც უფ რო უს აფ რთხოა ჯან მრთე ლო ბის-
თვის) სექ ტორ ში. დღე ვან დე ლი მიდ გო მით კი აღ-
ნიშ ნუ ლის გან ხორ ცი ელ ებ ის სურ ვი ლი და კარ გუ ლი 
აქ ვს რო გორც კერ ძო სექ ტორს ისე სა ხელ მწი ფოს 
(სტი მუ ლი რომ მსგავ სი კომ პა ნი ებ ის მო სა ზი დი 
გა რე მო შექ მნას ბა ზარ ზე). 3. და წე სე ბუ ლი ზე-
და ზღვა რი უზღუ დავს კომ პა ნი ას მე ტი მო გე ბის 
მი ღე ბის სა შუ ალ ებ ას, რაც ზღუ დავს სის ტე მა ში 
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რე ინ ვეს ტი რე ბის მო ცუ ლო ბას. რე ინ ვეს ტი რე ბის 
მო ცუ ლო ბის ზრდა კი თა ვის მხრივ და კავ ში რე ბუ-
ლია უფ რო ეფ ექ ტი ანი მომ სა ხუ რე ბის, გა ნახ ლე ბუ-
ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვის და შე სა ბა მი სად 
და ნა ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბის (რაც კონ კუ რენ ტულ 
გა რე მო ში ფა სის შემ ცი რე ბის სა წინ და რია) შე საძ-
ლებ ლო ბებ თან. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა, ას ევე, 
ზღუ დავს სის ტე მის მდგრა დო ბას და ბა ზარ ზე ახ-
ალი კომ პა ნი ებ ის შეს ვლის სტი მულს (თუ არ იქ ნა 
საკ მა რი სი შე მო სა ვა ლი კომ პა ნი ას უბ რა ლოდ არ 
უღ ირს ბა ზარ ზე შეს ვლი სათ ვის რე სურ სე ბის ხარ-
ჯვა. საკ მა რი სი ტა რი ფის გათ ვლა კი ფორ მუ ლე ბის 
სა შუ ალ ებ ით არ არ ის ეფ ექ ტი ანი), რაც თა ვის მხრივ 
ზღუ დავს კონ კუ რენ ტულ გან ვი თა რე ბას ბა ზარ ზე.

ზემოაღნიშნულიმიდგომისოპონენტებიიტყვი
ან(გარდა,პუნქტებშიმოყვანილიარგუმენტებისა),
რომესყველაფერითეორიაადაპრაქტიკულადამ
ისგანხორციელებაშეუძლებელია/უტოპიაა.ასევე,
სახელმწიფოუსაფრთხოებიდანგამომდინარეესე
მარტივადმსგავსიმიდგომებისდანერგვაშეუძ
ლებელია.ენერგეტიკისადა კავშირგაბმულობის
სისტემების მდგრადობა პირდაპირ კავშირშია
ქვეყნისუსაფრთხოებასთან.შესაბამისად,საჭი
როასახელმწიფოსგანკარგადდარეგულირებული
სისტემადაა.შ.

ოპ ონ ენ ტე ბის სა პირ წო ნედ შე იძ ლე ბა ით ქვას 
(გარ და ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი არ გუ მენ ტე ბი სა), რომ 
ყვე ლა მიდ გო მა თავ და პირ ვე ლად თე ორიაა (დღეს 
არ სე ბუ ლი, პრაქ ტი კა ში და ნერ გი ლი მო დე ლიც 
თე ორია იყო თა ვი დან), სა ნამ არ დად გე ბა მი სი 
პრაქ ტი კა ში და ნერ გვის შე საძ ლებ ლო ბა. თუ ჩა-
ნა სა ხი/სა ფუძ ვე ლი სწორ თე ორი ულ მიდ გო მა ზეა 
და ფუძ ნე ბუ ლი მა შინ მი სი გან ხორ ცი ელ ება სწორ/
ეკ ონ ომ იკ ურ ად და სო ცი ალ ურ ად გა მარ თლე ბულ 
და ეფ ექ ტი ან შე დეგს მო იტ ანს. ხო ლო თუ სა ფუძ-
ვე ლი არ ას წო რია შე დე გიც ეფ ექ ტი ანი ვერ იქ ნე ბა 
(რო გორც მეც ნი ერ ებ აში, არ ას წო რი დაშ ვე ბას/
სა ფუძ ველს მეც ნი ერ ული კვლე ვა არ ას წორ შე დე-
გამ დე მიჰ ყავს და პი რი ქით). 

ამ ას თან, ჩვენ კარ გად გვეს მის ქვეყ ნის უს აფ-
რთხო ებ ის და არ სე ბუ ლი მო დე ლის და ნერ გვის არ-
გუ მენ ტე ბი. ის იც რომ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მის 
და ნერ გვა მო ითხოვს დიდ სიფ რთხი ლეს და ერ თი-
ან ად გა უმ არ თლე ბე ლია მი სი გან ხორ ცი ელ ება. ჩვენ 
ვსა უბ რობთ, თუ სა ით უნ და იყ ოს სის ტე მის მოწყო-
ბის ხედ ვა მი მარ თუ ლი და რო გო რი სტი მუ ლე ბი უნ-
და შექ მნას სა ხელ მწი ფომ (თუნ დაც ეტ აპ ობ რი ვად) 
სის ტე მის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. სწო რი მიდ გო მის 
ფარ გლებ ში სა ხელ მწი ფო უს აფ რთხო ებ ის ელ ემ-

ენ ტე ბიც უფ რო მყა რი, მდგრა დი და პროგ რეს ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა. 

ჩვენიმოსაზრებისგამყარებისმიზნითგანვიხი
ლავთკონკრეტულირეგულირებადსექტორებსდა
წარმოვადგენთჩვენსმოსაზრებებსრატომარის
არაეფექტიანიამსფეროებისზედმეტადრეგული
რება(მითუმეტესსექტორულიმარეგულირებელი
უწყებისარსებობადასპეციალურიკანონმდებლო
ბითდარეგულირება):

მა გა ლი თად ენ ერ გე ტი კის სექ ტორ ში:
1. გა მო მუ შა ვე ბულ ელ ექ ტრო ენ ერ გი ას ვერ 

ინ ახ ავ და იგი აუც ილ ებ ლად უნ და გა ყი დო. წი ნა-
აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, უბ რა ლოდ და კარ გავ (შე სა-
ბა მი სად, კომ პა ნია, პირ ველ რიგ ში, თა ვის თავ თან 
არ ის კონ კუ რენ ცი აში - თუ პრო დუქ ტს დრო ზე არ 
გა ყი დის უბ რა ლოდ და კარ გავს მას). 

2. გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელ ექ ტრო ენ ერ გია 
შე იძ ლე ბა სხვა ქვე ყა ნა ში გა იტ ანო ექ სპორ ტზე, 
მაგ რამ იქ აც ვერ გა ყი დი იმ აზე მეტ ფას ში, რა 
ფა სიც მზად არ ის, რომ გა და იხ ად ოს იქა ურ მა 
მომ ხმა რე ბელ მა. თან სხვა ქვეყ ნის ბა ზარ ზე 
კონ კუ რენ ცი ას აუც ილ ებ ლად გა გი წევს კონ კუ-
რენ ტი იმ პორ ტი ორ ები და ად გი ლობ რი ვი მწარ-
მო ებ ლე ბი. ას ევე, ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის მი წო დე ბის 
სა შუ ალ ებ ები, რო გორც წე სი, შეზღუ დუ ლია და 
შე სა ბა მი სად, სა ტა რი ფო პო ლი ტი კა მო უქ ნე ლი/
ხის ტი. 

3. დღე ვან დელ მსოფ ლი ოში უკ ვე არ სე ბობს 
ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის მი ღე ბის რო გორც ინ დი ვი დუ-
ალ ური (მზის ბა ტა რე ებ ის სა შუ ალ ებ ით, რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფს ინ დი ვი დუ ალ ურ ად, მთე ლი სახ-
ლის მო მა რა გე ბას სა ჭი რო ელ ექ ტრო-ენ ერ გი ით. 
მცი რე ზო მის ჰე სე ბი და ა.შ.), ისე გლო ბა ლუ რი 
ალ ტერ ნა ტი ული სა შუ ალ ებ ები, (ქა რის, მზის და 
ა.შ) რაც უზ რუნ ველ ყოფს კონ კუ რენ ცი ას (აქ ვე 
შე იძ ლე ბა დად გეს სა კითხი, რომ ელ ექ ტრო ენ ერ-
გი ის მარ ტო გა მო მუ შა ვე ბა არ არ ის საკ მა რი სი 
მი სი მი წო დე ბაც შეზღუ დუ ლიაო, მაგ რამ სწო რი 
პო ლი ტი კის ფარ გლებ ში მი წო დე ბის სა შუ ალ ებ ებ ის 
დი ვერ სი ფი ცი რე ბაც შე იძ ლე ბა. მი თუ მე ტეს, რომ 
ზე მოთ ნახ სე ნებ ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის მი ღე ბის ინ-
დი ვი დუ ალ ური სა შუ ალ ებ ები არ მო ითხოვს რა იმე 
ერ თი ან შეზღუ დულ მი წო დე ბის სის ტე მას). 

პრაქტიკულიმაგალითიმოყვანილმსჯელობას
თანდაკავშირებითშეიძლებაითქვას,რომუკვე
არსებობს:

1. 2016 წელს ჩი ლე ში მზის ენ ერ გი ის ჭარ ბი გა-
მო მუ შა ვე ბის გა მო მი სი ფა სი გა ნულ და (2016 წელს 
ჩი ლე ში მზის ენ ერ გი აზე მო მუ შა ვე 29 ელ ექ ტრო 
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სად გუ რი იყო. ქვე ყა ნა მზის ელ ექ ტრო სად გუ რე ბის 
რიცხვის ზრდას 15 ერ თე ულ ით აპ ირ ებს [47, 48]). 

2. ფი ნეთ ში ქა რის გე ნე რა ტო რე ბის მი ერ გა მო-
მუ შა ვე ბუ ლი ელ. ენ ერ გი ის გა მო ტა რიფ მა მკვეთ-
რად და იკ ლო - 2020 წლის 17 თე ბერ ვალს ელ ექ ტრო 
ენ ერ გი ის ფას მა მი ნუს 20  ევ რო ცენ ტი შე ად გი ნა 
ერთ მე გა ვატ სა ათ ელ ექ ტრო ენ ერ გი აზე [49]. 

3. შვე დებ მა 2019 წლი დან უკ ვე და იწყეს მზის 
ენ ერ გი ის გა და სა ხუ რი სა შუ ალ ებ ებ ის წარ მო ება 
რო მელ საც კრა მი ტის ფორ მა აქ ვს და მი სი ფა სი ჩვე-
ულ ებ რი ვი გა და სა ხუ რი მა სა ლის ფა სის ტო ლია [50].

4. ილ ონ მას კის კომ პა ნია Tesla-მ 2019 წლი დან 
მზის პა ნე ლე ბის სა ხუ რა ვე ბის ახ ალი, მე სა მე თა ობ-
ის, ვერ სი ის წარ მო ება და იწყო. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 
კომ პა ნი ის გან ცხა დე ბით მა თი უახ ლე სი პა ნე ლე ბით 
სა ხუ რა ვის მონ ტა ჟი იგ ივე ჯდე ბა რაც სტან დარ ტუ-
ლი მა სა ლით სახ ლის გა და ხურ ვა [51]. 

5. აღ სა ნიშ ნა ვია ას ევე, რომ კონ სალ ტინ გუ რი 
კომ პა ნია „Wood Mackenzie“-ის ენ ერ გე ტი კის ექ-
სპერ ტე ბის გან ცხა დე ბით 2023 წლის თვის მზის 
სა შუ ალ ებ ით გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელ ექ ტრო ენ ერ გია 
გაზ ზე უფ რო იაფი იქ ნე ბა [52; 53].

6. 2020 წე ლის და საწყის ში მეც ნი ერ ებ მა უკ ვე გა-
მო იგ ონ ეს ხელ საწყო რო მე ლიც შე საძ ლე ბელს ხდის 
ჰა ერ ის გან ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის გა მო მუ შა ვე ბას. ამ 
ტექ ნო ლო გი ის დახ ვე წის შე დე გად სა ერ თოდ და კარ-
გავს აზ რს ენ ერ გე ტი კის სექ ტო რის სპე ცი ფი კუ რი 
რე გუ ლი რე ბის სა კითხი [54].

7. ქუ თა ის ში მზის ენ ერ გი ის პა ნე ლე ბის მწარ მო-
ებ ელი ქარ ხა ნა გა იხ სნა [55]. ქარ ხა ნა გერ მა ნულ მა 
კომ პა ნია „ეი სო ლარ მა“ გახ სნა [56], რო მე ლიც 
მე სა მე წე ლია უკ ვე წარ მა ტე ბით ოპ ერ ირ ებს ქარ-
თულ ბა ზარ ზე. აღ ნიშ ნუ ლი კი დევ ერ თხელ მი უთ-
ით ებს რომ შე სა ბა მის ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის 
შეზღუდ ვა ზე სა უბ არი უკ ვე გუ შინ დე ლი დღეა და 
სის ტე მის სწო რად მოწყო ბის შემ თხვე ვა ში სექ ტო-
რი სპე ცი ფი კურ/გან სა კუთ რე ბულ რე გუ ლი რე ბას 
არ სა ჭი რო ებს.

შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კა მი მარ თუ-
ლი უნ და იყ ოს არა მკაც რი რე გუ ლი რე ბის კენ არ ამ-
ედ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვის, 
რე გუ ლა ცი ებ ის მაქ სი მა ლუ რად შემ ცი რე ბი სა და 
ბა ზარ ზე მე ტი კომ პა ნი ებ ის შეს ვლის სტი მუ ლე ბის 
შექ მნის კენ.

სა ინ ტე რე სოა სა ქარ თვე ლოს მა გა ლი თი   
ქვეყ ნის უახ ლეს ის ტო რი აში (90-იან წლებ ში და 
2000-იან ებ ის და საწყის ში), გვახ სოვს მა გა ლი თე ბი, 
რო ცა ელ ექ ტრო ენ ერ გია ექ სპორ ტზე გაჰ ქონ დათ 
და ქვეყ ნის მო სახ ლე ობ ას უკ იდ ურ ეს ად შეზღუ დუ-

ლად მი ეწ ოდ ებ ოდა (ეს სი ტუ აცია ოპ ონ ენ ტებ მა 
შე იძ ლე ბა გა მო იყ ენ ონ არ გუ მენ ტად, რომ სწო რედ 
ამ იტ ომ, რომ არ მოხ დეს მსგავ სი შემ თხვე ვე ბი, აუც-
ილ ებ ელია სის ტე მის რე გუ ლი რე ბა). სა ინ ტე რე სოა 
აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტზე მსჯე ლო ბა:

1. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სის ტე მას ჰყავ და 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი უწყე ბა ენ ერ გე ტი კის სფე რო 
იყო გა კოტ რე ბის/გა ნად გუ რე ბის ზღურ ბლზე 

2. სა ქარ თვე ლო ში და წე სე ბუ ლი რე გუ ლა ცი-
ებ ისა და მოშ ლი ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა მო ელ-
ექ ტრო ენ ერ გი ის გა ყიდ ვა წამ გე ბი ანი იყო. შე სა ბა მი-
სად მწარ მო ებ ელი ცდი ლობ და ექ სპორ ტზე გა ტა ნას 
და სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობა ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის 
გა რე შე იყო დარ ჩე ნი ლი (ას ევე, სის ტე მის წამ გე ბი-
ან ობ ის და მოშ ლი ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა მო არ 
ცდი ლობ დნენ ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბი ბა ზარ ზე 
შეს ვლას ან ინ ვეს ტი ცი ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ას). 

3. რო გორც კი სის ტე მა ში და ინ ერ გა მეტ ნაკ-
ლე ბად სწო რი თა მა შის წე სე ბი (მათ შო რის ფა სის 
გან საზღვრის მე ტად სწო რი/ეფ ექ ტი ანი მე ქა ნიზ მი) 
და მო წეს რიგ და ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, ქვეყ ნის ენ ერ-
გო სის ტე მა გახ და მდგრა დი და ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის 
დე ფი ცი ტი აღ მო იფხვრა ქვე ყა ნა ში (2004-2005 წლი-
დან). 

შე სა ბა მი სად, გან ხორ ცი ელ ებ ული/გან სა ხორ ცი-
ელ ებ ელი რე ფორ მე ბის/საქ მი ან ობ ის პა რა ლე ლუ-
რად თუ მო ვახ დენთ ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის რო გორც 
წარ მო ებ ის ისე მი წო დე ბის წყა რო ებ ის დი ვერ სი ფი-
ცი რე ბას და უზ რუნ ველ ვყოფთ კომ პა ნი ებ ის დაშ-
ვე ბის თა ვი სუფ ლე ბას არა რე გუ ლი რე ბის, არ ამ ედ, 
უბ რა ლოდ, სის ტე მის თა მა შის წე სებ ში არ ჩა რე ვის 
მეშ ვე ობ ით, მწარ მო ებ ელი და მიმ წო დე ბე ლი კომ პა-
ნი ები ვერ შეძ ლე ბენ ფა სე ბის თა ვის ნე ბა ზე და წე-
სე ბას. პი რი ქით, სის ტე მა გახ დე ბა უფ რო მოქ ნი ლი, 
ეფ ექ ტი ანი და მი ვი ღებთ უკ ეთ ეს მომ სა ხუ რე ბას 
შე საძ ლებ ლად და ბალ (ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი სი ტუ-
აცი იდ ან გა მომ დი ნა რე ოპ ტი მა ლურ) ფას ში. 

რაც შე ეხ ება კო მუ ნი კა ცი ებ ისა და მა უწყებ ლო
ბის სფე როს. 

პოს ტინ დუს ტრი ულ ერ აში, მა შინ, რო ცა კო მუ-
ნი კა ცი ის უამ რა ვი სა შუ ალ ება არ სე ბობს, რა ტომ 
უნ და გვქონ დეს ეს ეთი მკაც რი მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
კა ნონ მდებ ლო ბა და სექ ტო რუ ლი მა რე გუ ლი რე ბე-
ლი კო მუ ნი კა ცი ებ ის სექ ტორ ში გა უგ ებ არია. ას-
ევე, და სა ზუს ტე ბე ლია მა უწყებ ლო ბის სექ ტო რის 
არ სე ბუ ლი ფორ მით რე გუ ლი რე ბის სა ჭი რო ებ ის 
სა კითხი. რა ტომ არ ის მა უწყებ ლო ბის ბა ზარ ზე 
კონ კუ რენ ცი ის ხე ლოვ ნუ რი ჩა რე ვით რე გუ ლი რე-
ბის აუც ილ ებ ლო ბა მა შინ, რო ცა, დღეს დღე ობ ით, 
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ინ ფომ რა ცი ის გავ რცე ლე ბის, გა და ცე მე ბის შექ მნი-
სა და სა ზო გა დო ებ ის თვის მი წო დე ბის სხვა დას ხვა 
ალ ტერ ნა ტი ვე ბი არ სე ბობს (რო გორც ინ ტერ ნე ტით 
ისე „სიხ ში რუ ლი მა უწყებ ლო ბით“). 

კო მუ ნი კა ცი ებ ისა და მა უწყებ ლო ბის არ სე ბუ ლი 
ფორ მით რე გუ ლი რე ბა აზ რს კარ გავს იმ ფონ ზეც, 
რო ცა და გეგ მი ლია, უახ ლო ეს მო მა ვალ ში (2020-
2021 წლის თვის) მთე ლი დე და მი წა ზე  უფ ასო 
ინ ტერ ნე ტის მი წო დე ბა - ილ ონ მას კმა2 უკ ვე გა-
ნაცხა და, რომ იგი აპ ირ ებს მთელ დე და მი წას უფ ასო 
ინ ტერ ნე ტი მი აწ ოდ ოს. მას კის მი ერ და ფუძ ნე ბულ მა 
კომ პა ნია SpaceX-მა უკ ვე გა უშ ვა 60 თა ნამ გზავ რი 
ორ ბი ტა ზე. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, იმ ის ათ ვის, 
რომ მთელ დე და მი წას მა ღა ლი სიჩ ქა რის - 1GB/წმ 
ინ ტერ ნე ტი მი ეწ ოდ ოს, და გეგ მი ლია, ორ ბი ტა ზე 
ჯამ ში, 12,000 თა ნამ გზავ რის გაშ ვე ბა [44, 45, 46]

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ვფიქ რობთ, 
რომ კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს შექ მნა შე საძ ლე ბე-
ლია მათ შო რის ე.წ. რე გუ ლი რე ბად ეკ ონ ომ იკ ურ 
სფე რო ებ ში ისე, რომ სა ხელ მწი ფოს ჩა რე ვი სა და 
რე გუ ლა ცი ებ ის გა რე შე (მი ნი მა ლუ რად ჩა რე ვის) 
მი ვი ღოთ ოპ ტი მა ლუ რი, ჯან სა ღი ბაზ რის თვის და-
მა ხა სი ათ ებ ელი სი ტუ აცია.

დას კვნა
დას კვნის სა ხით ვიტყვით, რომ: 
1. მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია ქვე ყა ნა ში კონ-

კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კის ზე დამ ხედ ვე ლო ბა გა ნა-
ხორ ცი ელ ოს ერ თმა პა სუ ხის მგე ბელ მა ორ გა ნომ, 
კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტომ, ეკ ონ ომ იკ ის ყვე ლა 
სფე რო ში. მათ შო რის, რე გუ ლი რე ბად ეკ ონ ომ იკ ურ 
სფე რო ებ ში.

2. კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბელ ჩარ ჩო კა-
ნო ნით უნ და გა ნი საზღვროს კონ კუ რენ ცი ის რე გუ-
ლი რე ბის ძი რი თა დი დე ბუ ლე ბე ბი ყვე ლა სექ ტორ ში 
და მას თან შე სა ბა მი სო ბა ში უნ და მო ვი დეს ყვე ლა 
კონ კრე ტუ ლი/სპე ცი ფი კუ რი კონ კუ რენ ცი ის მა რე-
გუ ლი რე ბე ლი დე ბუ ლე ბა.

2  ილონ რივი მასკი — ამერიკელი ბიზნესმენი, გამო-
მგონებელი და ინვესტორი; SpaceX-ის დამფუძნებელი, 
აღმასრულებელი დირექტორი და წამყვანი დიზაინერი; 
Tesla, Inc.-ის თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი 
დირექტორი; x.com-ის თანადამფუძნებელი, რომელსაც 
დაფუძნებიდან ერთი წლის შემდეგ შეეცვალა სახელი 
და დაერქვა PayPal.

3. უნ და გა უქ მდეს რე გუ ლი რე ბის სა ფა სუ რი, 
რო მე ლიც მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ებ ის ათ ვის 
და ფი ნან სე ბის წყა როს წარ მო ად გენს. მა რე გუ ლი-
რე ბე ლი ორ გა ნო ები უნ და გა და ვი დეს სა ბი უჯ ეტო 
და ფი ნან სე ბა ზე. 

4. მი ზან შე უწ ონ ელია კონ კუ რენ ცი ის რე გუ ლი-
რე ბის სა კითხის კონ სტი ტუ ცი ით გან საზღვრა (მი-
თუ მე ტეს, რომ იქ ვე მი თი თე ბუ ლია გა მო ნაკ ლი სი 
„გარ და კა ნო ნით გან საზღვრუ ლი შემ თხვე ვე ბი სა“). 

5. მი ზან შე წო ნი ლია გა უქ მდეს „ელ ექ ტრო ნუ ლი 
კო მუ ნი კა ცი ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით 
გან საზღვრუ ლი ელ ექ ტრო ნუ ლი სა კო მუ ნი კა ციო 
ქსე ლე ბით საქ მი ან ობ აში მო ნო პო ლი ური მდგო მა-
რე ობ ის და უშ ვებ ლო ბის დე ბუ ლე ბა.

6. გა იმ არ თოს მსჯე ლო ბა კონ კუ რენ ცი ის კა ნონ-
მდებ ლო ბის, მათ შო რის რე გუ ლი რე ბა დი ეკ ონ ომ-
იკ ური სფე რო ებ ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ-
ლო ბის, შემ დგო მი ლი ბე რა ლი ზა ცი ის ათ ვის (და 
არა და მა ტე ბი თი მა რე გუ ლი რე ბე ლი დე ბუ ლე ბე ბის 
შე მო ღე ბი სა და კი დევ უფ რო გამ კაც რე ბი სათ ვის) 
და აღ ნი შუ ლი მი მარ თუ ლე ბით და იხ ვე წოს კონ კუ-
რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბა.

ამ რი გად შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ რე გუ ლი რე ბა დი 
ეკ ონ ომ იკ ური სფე რო ები, დღეს დღე ობ ით შე მო ღე
ბუ ლი რე გუ ლა ცი ებ ის მძე ვა ლია. 

შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლოს სო ცი ალ ურ-ეკ ონ-
ომ იკ ური მდგო მა რე ობ იდ ან, ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური 
ზო მი სა და გე ოპ ოლ იტ იკ ური გა მოწ ვე ვე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, ქვე ყა ნას არ ეს აჭ ირო ება რე გუ ლი-
რე ბად ეკ ონ ომ იკ ურ სფე რო ებ ში დღეს არ სე ბუ ლი 
კონ კუ რენ ცი ის რე გუ ლი რე ბის მკაც რი მე ქა ნიზ მე ბი 
(მი თუ მე ტეს, რომ ნორ მა ტი ული ბა ზა/რე ფორ მე ბი 
რე გუ ლი რე ბის კი დევ უფ რო გამ კაც რე ბის კენ არ ის 
მი მარ თუ ლი, იშ ვი ათი გა მო ნაკ ლი სის გარ და). რე-
ფორ მე ბი უნ და იყ ოს მი მარ თუ ლი რე გუ ლი რე ბის 
მე ქა ნიზ მე ბის შემ სუ ბუ ქე ბის კენ და არა გამ კაც-
რე ბის კენ. სის ტე მა უნ და მო ეწყოს ისე რომ კონ კუ-
რენ ცი ის ხე ლოვ ნუ რად რე გუ ლი რე ბის სა ჭი რო ება 
უფ რო და უფ რო მცირ დე ბო დეს (კონ კუ რენ ცი ის 
რე გუ ლი რე ბის მიზ ნით, სფე რო ში სა ხელ მწი ფო 
მხრი დან ჩა რე ვა ხდე ბო დეს მი ნი მა ლუ რად, გარ და-
უვ ლად აუც ილ ებ ელ შემ თხვე ვებ ში. სის ტე მა უნ და 
აიგ ოს ისე, რომ არ უნ და იყ ოს სა ხელ მწი ფო რე გუ-
ლი რე ბის სა ჭი რო ება).
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ABSTRACT

The article analyzes the fundamental methods of personnel management. The authors points 
out the leading role of innovative methods of personnel management of a strategic resource in 
modern conditions of a market economy. Personnel is both a resource and a control element that 
affects other resources, and with a significant impact on the costs of the enterprise. Moreover, the 
motivational system of enterprises was considered by a huge number of developers and analysts. 
But any proposal, implemented in practice, eventually ceases to work as an incentive to constant 
effective work. 

Therefore, the subsystem of incentives for the personnel of the enterprise is one of those where 
the use of creative management should be mandatory and constant. 

The main methods have been proposed for enhancing creativity and searching for innova-
tive ideas among personnel in order to diversify the services of enterprises and increase their 
competitiveness. Conclusions are presented about the need to move to a new vision of the role 
of workers in the activities of organizations and search for methods to activate their potential.

Keywords: innovative methods of personnel management, personnel management

INTRODUCTION
In the era of market relations and the intensifica-

tion of enterprise development, only those companies 
that can offer their customers high-quality service 
can withstand a tough struggle. In turn, the quality of 
service directly depends on the availability of properly 
directed and professionally trained personnel. For a 
modern enterprise manager, the question of finding 

the most effective methods of personnel management 
is becoming extremely urgent. Maximizing the use of its 
potential to ensure the productive operation of the en-
terprises, increase its competitiveness and profitability. 
The manager must understand that people who have 
different abilities, characters and habits work for him. 
Therefore, he should treat his employees as individuals, 
and it is these factors that should primarily affect the 
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organization of work of subordinates. Creative manage-
ment, including personnel management, is considered 
by most authors as a process of creating conditions for 
the formation of innovative ideas and developments. 
And this process today, despite the lack of clear defi-
nitions and a formed mechanism, has been studied in 
a significant volume. At the same time, it is assumed 
that any element of the control system requires the use 
of innovative, creative developments. But few people 
assess where it is most important to apply these solu-
tions. Therefore, we stopped at justifying the need to 
apply creative management in relation to individual 
components of management, and especially regarding 
the personnel management subsystem. As you know, 
employees are forced to apply creative solutions where 
standard solutions either do not give the desired ef-
fect, or cannot be used at all. The second factor forcing 
the formation of an unconventional approach to the 
traditional process is the need to reduce the cost of 
implementing this very process. When considering 
the subsystems of the personnel management system, 
it can be argued that for most enterprises that are in a 
difficult financial situation, the main reative manage-
ment application should be focused on staff motivation. 

THE CREATIVE MANAGEMENT.
Today, in the conditions of the decline in the at-

tractiveness of working specialties and the constant 
growth of the need for them among enterprises and 
organizations, it becomes necessary to actively use 
creative proposals in vocational guidance work, as well 
as planning and marketing of personnel. Without a 
constant “enticing” advertising policy, most enterprises 
today will not be able to attract the required number 
of employees of working specialties (given the not suf-
ficiently high level of wages, public opinion, the lack of 
skills of most young people for sufficiently hard work 
and for compliance with a strict regime of work and 
rest for a long period of time). And, moreover, today it 
is still difficult to speak about the competition of ap-
plicants for these jobs. This creates a high need for a 
fundamentally new approach to the implementation of 
the functions of this subsystem of personnel manage-
ment. [3,2]

The next direction, which requires a non-standard 
approach to the implementation of the tasks assigned 
to it, is the formation of corporate culture. It is she 
who affects the actual content and maintenance at the 
proper level of labor relations, working conditions, the 

level of social responsibility of all participants in the 
labor process in the organization. And the standard, 
rather formalized approaches to its formation in prac-
tice no longer justify themselves. There is a need for 
creative developments for the introduction of elements 
of corporate culture into the life of the enterprise in the 
volume, timing and content that will keep pace with 
the development of the domestic and global economy 
and increase the social responsibility of the workforce 
and each individual employee. The next step, no less 
important, is the direction of personnel development. 
And in our society on this issue there are certain trends 
that slow down the development of enterprises and 
organizations, the development and implementation 
of new technical, technological and organizational 
developments. On se¬godnya staff develops when 
there are prospects of career ros¬ta, new elements of 
the labor process implemented (methods, equipment, 
and so on.). And only a small part develops constantly, 
regardless of the content of labor, due to the presence 
of an internal need to acquire new knowledge, skills 
and abilities. However, given the constant develop-
ment of science, technology and technology, the world 
community has recognized the need for the constant 
development of each member of the team in order to 
keep pace with the changes being introduced into life. 
And this requires the management of enterprises and 
organizations to form such a creative approach to the 
mechanism of personnel development, which could 
provide it in a constant mode, in the required direction, 
with sufficient speed and quality. At the same time, this 
mechanism should take into account both the capabili-
ties of the enterprise and the capabilities and needs of 
its employees, in particular the internal motivation and 
the ability to learn. To achieve all of the above, enter-
prises and organizations must have employees capable 
of producing, justifying and implementing creative 
solutions in the personnel management system. To do 
this, you need to convert approaches to recruitment 
and selection of personnel, as standart¬nymi methods 
of selection is difficult to identify a creative employee, 
evaluate pozi¬tivnost his work for the company. That 
is, creative management should be directed to the per-
sonnel recruitment subsystem, forming fundamentally 
new mechanisms for selecting a modern employee.

Despite the fact that the topic of personnel man-
agement has been studied quite deeply, there are a 
number of modern aspects of this direction that have 
not yet found an effective solution. The conditions of 
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a market economy require a change in the approach 
to personnel management from understanding it as 
a functional component of the management and pro-
duction link of an enterprise. To study and optimize 
it as a strategic resource with a significant and highly 
potential, which includes professional competence, the 
ability to develop creativity and creative ideas. Under-
standing this poses a challenge for modern managers 
to search for new methods of personnel management 
in order to maximize the use of its potential capabili-
ties, creative ideas.

THE CLASSICAL METHODS OF PERSONNEL 
MANAGEMENT.

The theoretical basis for economic management 
methods are economic laws. By applying these meth-
ods in practice, the manager has the choice to either 
reward the employee or apply a punishment method. 
In modern scientific literature, there is an opinion that 
economic methods should have commodity-money 
relations of a market economy as their basis. The ef-
fectiveness of the application should be assessed by the 
following parameters: by the form of ownership, by the 
specifics of doing business, by the type of organization-
al cultures, by the results of the use of personnel audit, 
by the tax base system and by the incentive mechanism. 
Many companies still use material incentives as one 
of the key methods in personnel management. This 
enables them to quickly and efficiently improve the 
quality of their work and achieve the goals and objec-
tives set for the company. But this method also has a 
“flip side of the coin”. 

It consists in the fact that if you use this principle 
correctly, then the result will not be long in coming, as de-
scribed above. If misused, this will lead to losses, strikes, 
overstocking, non-payment, and worse, bankruptcy. 
Within the framework of administrative methods of 
management, the head uses his managerial capabilities, 
applying power relations, a system of administrative and 
legal penalties, administrative and organizational poli-
cies. Administrative methods by their nature encourage 
staff to understand work discipline, responsibility for the 
work performed, and a structured activity. Therefore, 
these methods have a direct impact, since any regulatory 
and administrative act must be followed. Examples of 
administrative management practices include prohibi-
tion, instruction, order, consultation, business advice, as 
well as clarification and suggestion.

It is worth noting that with the “negative” impact 

of these methods, the organization may face the prob-
lems of adopting formal collective agreements, using 
outdated regulations and rules, staff turnover, lack of a 
control system, and simply indifferent attitude of work-
ers to their work. The purpose of socio-psychological 
management methods is to understand the laws of 
the psychological side of people’s activities, in their 
use and optimization of psychological manifestations 
in the interests of the company and the individual as a 
whole. There are two main blocks of methods: by the 
volume of exposure and by the method of application. 
The methods are applicable both for large groups of 
employees and are aimed at the process of interaction 
in the working environment, and for a specific person 
in order to influence his inner world. Thus, the leader 
manages to assess the place and value of the employee 
in the team, to focus his internal potential on solving 
specific production problems and to create a favorable 
socio-psychological climate in the organization. 

THE MODERN MANAGEMENT METHODS AND 
METHODS OF SEARCHING FOR INNOVATIVE 

IDEAS AMONG STAFF.
Recently, the idea of   perceiving personnel as a 

strategic resource has gained great popularity, espe-
cially in the corporate sector. To effectively manage this 
resource, it is necessary to maximize its apparent and 
hidden potential. This potential is based not only on 
professional skills, but also on the ability to be creative, 
to think creatively and generate new ideas. It is the last 
components that can become a significant factor in 
increasing the competitiveness of the enterprise and 
expanding the segment of potential consumers.

• Participatory style (explain why the employee is 
important in the team, create a sense of self-worth; 
applied to new team members and grassroots workers);

• Direct leadership style (answer 5 questions to 
employees What? How? Why? When? enterprises);

• Teamwork style (exchange of experience, joint 
problem solving, collective advice: as an example, it is 
used when organizing banquets and similar events in 
restaurants);

• «Challenge»  - (the manager forms an imaginary 
problem, and the staff must solve it without any 
help). According to this method, the leader challenges 
subordinates, following their subconscious desire to 
prove their worth to independently solve problems 
and make decisions;

• «Scamper method» -  (solving a problem by 
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replacing, combining, adapting, modifying, applying, 
eliminating, creating the opposite). The method name 
includes the first letters of the actions. Which need 
to be done by personnel over a product, service or a 
phenomenon in the organization. This will allow you 
to find many unexpected ideas for modifying existing 
and creating new products or services;

• «Method of provocations» (search for benefits 
from unusual, even ridiculous ideas). This method 
encourages the generation of ideas among staff 
that transcend standard thinking patterns and are 
particularly useful. When an enterprise wants to create 
a completely new product, start a new business;

• «Reframing» (used to solve important business 
problems). The most common form of reframing is how 
employees evaluate a problem from the perspective 
of people in different professions. The manager 
assigns subordinates to play different roles in critical 
assessment of various components of the product or 
service of the enterprise and listens to their opinions, 
capturing new ideas;

• «Inversion method» (search for rational 
solutions to the problem when analyzing the opposite 
problem). According to this method, the leader sets a 
task for subordinates that is the opposite of the one 
he wants to solve. As a result, you can get a list of 
actions and solutions that are not acceptable for a 
given product or service and use this knowledge to 
improve them. This method allows workers to see 
things that they would not notice if the problem was 
formulated directly. [6,4]

CONCLUSION
In modern economic conditions, creative manage-

ment is becoming the norm of management, only its use 
will allow enterprises and organizations to keep pace 
with the development of science and technology, the 
possibility of introducing new mechanisms for managing 
the team and the production process. Each subsystem, 
especially the subsystem of personnel management, 
needs an early transition to creative, non-standard, con-
stantly modernizing management. A variety of methods 
of personnel management and activation of their innova-
tive potential, on the one hand, gives significant results, 
and on the other, creates a number of new manage-
ment problems, due to the fact that they do not provide 
standard schemes of actions in various situations and a 
specific binding of each method to situational tasks. A 
highly qualified manager must be able to choose exactly 
those methods of searching for innovative ideas that will 
be most productive in a particular environment and for 
specific employees. In addition, the end result largely 
depends on how the manager was able to recognize the 
overt and hidden abilities of his employees. And gave the 
opportunity to each of them to take part in innovative 
activities. So, the modern process of personnel manage-
ment includes a set of innovative mechanisms organized 
around the interaction of employees, enhancing the 
creative potential of personnel, integrating their efforts 
to achieve the set goals. It is the development of creativ-
ity and innovative thinking of the personnel of modern 
enterprises that can become their key competence and 
a factor of survival in the competition.

REFERENCES:
Teresa M. Amabile, ,,MotivationforCreativityinOrganizations” Harvard Business Review Press, 2014;
Gary Dessler, ,,HumanResourceManagement”, Fifteenth Edition, 2016;
Kirsten & Martin Edwards.,,PredictiveHRAnalytics:MasteringtheHRMetric”,KoganPage,2017;
1. Karchava, L. and Kutaladze, E., 2020. Tourism as one of the priority directions in Georgia/ტურიზმი როგორც 

ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება საქართველოში. The New Economist, 15(2, 2020), pp.1-1.
http://www.neweconomist.com.ge/journal/article/Tourism-as-one-of-the-priority-directions-in-Georgia-

turizmi-rogorc-erT-erTi-prioritetuli-mimarTuleba-sakarTveloSi-1603913380 
2. Karchava, L., 2014. Again about the investment environment in Georgia Or what kind of investor do we 

need?/ისევ საინვესტიციო გარემოს შესახებ საქართველოში ანუ როგორი ინვესტორი გვჭირდება?. The 
New Economist, 9(3, 2014), pp.1-1.

http://neweconomist.com.ge/journal/article/Again-about-the-investment-environment-in-Georgia-Or-what-
kind-of-investor-do-we-need-1597473717 

3. Karchava, L., 2018. Theoretical basics of business communication and Its connection with other sciences/
ბიზნესკომუნიკაციების თეორიული საფუძვლები და მისი კავშირი სხვა მეცნიერებებთან. The New 
Economist, 13(3, 2018), pp.1-1.

http://neweconomist.com.ge/journal/article/bizneskomunikaciebis-Teoriuli-sapuZvlebi-da-misi-kavSiri-
sxva-mecnierebebTan-1594468243 

4. Karchava, L., 2012. Business-communications. Tbilisi, Loi, 328.



#4(59), 2020, Vol. 15, Issue 3.

aaee

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

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

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

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba

33

ISSN 1512-4649ISSN 1512-4649

5. Lomia, E., 2020. „ახალი მსოფლიო წესრიგის “ისტორიული ნარატივები. The New Economist, 15(1, 
2020), pp.1-1.

6. Lomia, E., 2020. The Evaluation of Russia’s foreign policy towards Georgia following the ‘Rose Revolution’. 
Journal of Liberty and International affairs, 6(1), pp.112-128.

7. Lomia, E., 2017. The United States-Russia Relations Before and After Russia’s Intervention in Georgia and 
Ukraine.

8. Lordkipanidze R. Objective Laws from Wise Competition and Marathon of Life for Strengthen INTERPOL. 
- By studying of scientific courses at Harvard, St. Petersburg and I. Javakhishvili Tbilisi Universities: 2021: 726.

http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13704.24320
9. Lordkipanidze R. Practical application of my 700 works at the Researchgate
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.26557.49125
10. Lordkipanidze R. For creation (with UN assistance) anti-pandemic and anti-conflict economic zones «Wealth 

Catalyzing». - Theses on Law, Economic Policy and Money: Issue N3: 2021.
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28326.96325
11. Mgeladze, L., 2020. Future Economy and Georgia/მომავლის ეკონომიკა და საქართველო. The New 

Economist, 15(2, 2020), pp.1-1.
12. Mgeladze, L., 2020. მკვდრადშობილი საჯარო სამსახურის მაკოორდინირებელი ინსტიტუტი. The 

New Economist, 15(1, 2020), pp.1-1.
13. Mgeladze, L., 2019. ეროვნული ვალუტა საქართველოში, ეკონომიკური განვითარების შემაფერხებელი 

თუ ხელშემწყობი ინსტრუმენტი. The New Economist, 14(2, 2019), pp.1-1.
14. Lasha Tabatadze, ,,TheNewVisionofModernManagementTheory”, The New Economist, No 1-2 (2020), 

Vol 15, Issue 1;
15. Lasha Tabatadze, ,,TheEvolutionofManagementTheories”,The New Economist No 3-4 (2019), Vol 14, 

Issue 2;
16. Mamuka Toria, ,,Human Resource Management”, course of lectures, Tbilisi, ,,Meridiani“, 2014;
17. Dave Ulrich, Jon Younger, Wayne Brockbank, Mike Ulrich, ,,HRfromtheOutsideIn:SixCompetenciesfor

theFutureofHumanResources”,Victory Through Organization, 2017;
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მა მუ კა თო რია, ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი,
კავ კა სი ის სა ერ თა შო რი სო უნ ივ ერ სი ტე ტის

ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი;
ლა შა ტა ბა ტა ძე, ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის დოქ ტო რი,

კავ კა სი ის სა ერ თა შო რი სო უნ ივ ერ სი ტე ტის
ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი,

ან ოტ აცია
სტა ტი აში გა ან ალ იზ ებ ულია პერ სო ნა ლის მარ თვის ფუნ და მენ ტუ რი მე თო დე ბი. ავ ტო რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ 

სტრა ტე გი ული რე სურ სის - პერ სო ნა ლის მარ თვის ინ ოვ აცი ური მე თო დე ბის წამ ყვან როლს სა ბაზ რო ეკ ონ-
ომ იკ ის თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში. ად ამი ან ური რე სურ სი არ ის ყვე ლა ზე ღი რე ბუ ლი რე სურ სი, რო მე ლიც 
გავ ლე ნას ახ დენს სა წარ მოს სხვა რე სურ სებ ზე, რო გო რი ცაა სა წარ მოს ხარ ჯე ბი. შე სა ბა მი სად სულ უფ რო 
მე ტად, წი ნა პლან ზე იწ ევს ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვის ინ ოვ აცი ური მე თო დე ბის მნიშ ვნე ლო ბა. 
სა წარ მო თა სა მო ტი ვა ციო სის ტე მა გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც ერთ-ერ თი გა დამ წყვე ტი ფაქ ტო რი, დე ვე ლო-
პე რე ბი სა და ან ალ იტ იკ ოს ებ ის მხრი დან. 

ნაშ რომ ში შე მო თა ვა ზე ბუ ლია პერ სო ნა ლის კრე ატი ულ ობ ის ამ აღ ლე ბი სა და ინ ოვ აცი ური იდე ებ ის 
ხელ შეწყო ბის მარ თვის ძი რი თა დი მე თო დე ბი, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს სა წარ მო ებ ის კონ კუ რენ ტუ ნა-
რი ან ობ ის გაზ რდას. წარ მოდ გე ნი ლია დას კვნე ბი მომ სა ხუ რე ბის კომ პა ნი ებ ის საქ მი ან ობ აში ად ამი ან ური 
რე სურ სე ბის მარ თვის ახ ალ ხედ ვებ ზე გა დას ვლი სა და მა თი პო ტენ ცი ალ ის გა აქ ტი ურ ებ ის მე თო დე ბის 
ძი ებ ის აუც ილ ებ ლო ბის შე სა ხებ.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: პერ სო ნა ლის მე ნეჯ მენ ტის ინ ოვ აცი ური მე თო დე ბი, პერ სო ნა ლის მე ნეჯ მენ ტი.
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ან ოტ აცია
კვლე ვის შე დე გად, და დას ტურ და, რომ, გლო ბა ლი ზე ბის პრო ცეს ში, მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ არ-

და გარ კვე ული მა ტე რი ალ ური სი კე თე ები და რის კე ბიც მის გან და სა ზო გა დო ება სე რი ოზ ულ ად 
უნ და და ფიქ რდეს, თუ კომ პი უტ ერ ული სიჩ ქა რე ებ ის მო მა ვალ ში, რო გო რი საქ მი ანი თვი სე ბე ბი 
(არ აკ ორ უფ ცი ული, კვა ლი ფი კა ცი აზე და ფუძ ნე ბუ ლი, მ.შ. ბიზ ნეს შიც) და, გა მომ დი ნა რე, რო გო-
რი გამ დიდ რე ბა იქ ნე ბა ად ამი ან ის თვის გა მარ თლე ბუ ლი (ეფ ექ ტი ანი). შე სა ბა მი სად, რო გო რი 
კონ კუ რენ ცია, რო გორც ეკ ონ ომ იკ ის მთა ვა რი მო ტი ვა ტო რი, და ეფ უძ ნე ბა ჭეშ მა რი ტი სუ ლი-
ერ ებ ისა და ეკ ონ ომ იკ ური მი ზან შე წო ნი ლო ბის პრინ ცი პებს. 

ავ ტო რის აზ რით, ახ ალი 2021 წლი დან, პან დე მი ის დაძ ლე ვას თან ერ თად, სა ხელ მწი ფო შეკ-
ვე თე ბი და სა გეგ მო ინ სტრუ მენ ტე ბი, ზე მო აღ ნიშ ნულ სტრა ტე გი ულ ამ ოც ან ებ ში, მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი მომ წეს რი გებ ლის ფუნ ქცი ას შე იძ ენს. ავ ტო რი ას აბ უთ ებს, რომ სხვა გზა არც არ სე ბობს.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი. ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა, სტრა ტე გი ული მე ქა ნიზ მე ბი, სა ხელ მწი ფო 
შეკ ვე თა, სა რე კო მენ და ციო გეგ მა.

ABSTRACT

The study confirmed that in the process of globalization, some material benefits and risks as-
sociated with them have increased significantly, and society should seriously think about what 
characteristics (non-corruption, qualification, including business) and, therefore, what kind of 
human enrichment will be acceptable (effective) in the future. Accordingly, what kind of competi-
tion, as the main motivator of the economy, will be based on the principles of true spirituality and 
economic expediency.

According to the author, from the new year 2021, with the overcoming of the pandemic, govern-
ment orders and recommendatory planning tools will acquire the function of important regulators 
in the aforementioned strategic tasks. The author claims that there is no other way.

Keywords: Economic policy, strategic mechanisms, government order, recommendatory plan.
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შე სა ვა ლი
ზოგ მა შე იძ ლე ბა იკ ითხოს, თუ რას ნიშ ნავს 

სტრა ტე გი ული მე ქა ნიზ მე ბი ეკ ონ ომ იკ აში? ეკ ონ-
ომ იკ ური მე ქა ნიზ მე ბის ამ კონ ტექ სტში გა აზ რე ბა 
ახ ალ (გლო ბა ლურ) რე ალ ობ აში უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 
(სტრა ტე გი ული) ეკ ონ ომ იკ ურ-პო ლი ტი კუ რი გა-
დაწყვე ტი ლე ბე ბის გრძელ ვა დი ან ად გა აზ რე ბი სა და 
მოქ მე დე ბე ბის მწვა ვე აუც ილ ებ ლო ბებ მა გა მო იწ ვია.

ეკ ონ ომ იკ ურ ად გან ვი თა რე ბუ ლი ნე ბის მი ერი 
ქვეყ ნის მარ თვის სის ტე მებს თუ გა დავ ხე დავთ, 
საკ მა ოდ მკაც რი რე გუ ლა ცი ები და ერ ოვ ნუ ლი ინ-
ტე რე სე ბის დამ ცა ვი მოქ ნი ლი სტრა ტე გი ული გეგ-
მე ბი აბ სო ლუ ტუ რად ყველ გან გა მო იყ ენ ება. თუმ ცა, 
გან სხვა ვე ბით აღ ნიშ ნუ ლის გან, სა ქარ თვე ლო ში 
უკ ონ ტრო ლოდ გა ტა რე ბულ მა «შო კურ მა თე რა პი-
ამ», მარ თვის გა მო უც დე ლო ბი სა და კო მუ ნის ტუ რი 
წარ სუ ლის გარ კვე ული და დე ბი თი ტენ დენ დი ებ ის 
და უკ ვირ ვებ ლო ბით სა ზი ან ოდ «ჩა მო წე რის» გა მო, 
ერ თი უკ იდ ურე ობ იდ ან უარ ეს მე ორ ეში მოგ ვაქ ცია. 

შე დე გად, გა სუ ლი და მიმ დი ნა რე სა უკ უნე ებ ის 
მიჯ ნის ცნო ბი ლი ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მოვ ლე ნე ბის 
გა ხან გრძლი ვე ბით, სტრა ტე გი ული გეგ მე ბიც მთლი-
ან ად მო იშ ალა და ნაჩ ქა რე ვად გა ტა რე ბულ მა პრი-
ვა ტი ზე ბამ და გაუაზრებელმა «ლი ბე რა ლი ზე ბამ», 
მრეწ ვე ლო ბი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის და პი რე-
ბუ ლი ამ ოქ მე დე ბის ნაც ვლად, მა თი თით ქმის სრუ ლი 
კო ლაფ სი გა მო იწ ვია. 

ძი რი თა დი ტექ სტი
ეკ ონ ომ იკ ური სტრა ტე გი ისა და პო ლი ტი კის თა-

ნა მედ რო ვე სა კითხებ თან და კავ ში რე ბუ ლი შრო მე-
ბის გან ზო გა დე ბით [1-7], ვფიქ რობთ, სა სი ცოცხლო 
მნიშ ვნე ლო ბით გა მო იკ ვე თა ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი-
ტი კის შემ დე გი 3 უმ თავ რე სი პრი ორ იტ ეტ ული მი-
მარ თუ ლე ბა: 

1) ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბა სა და მო მა ვა-
ლი ელ ექ ტრო ნუ ლი სამ ყა როს რე ალ ობ ას თან გო ნივ-
რუ ლი ჰარ მო ნი ზე ბა; 

2) სა ერ თა შო რი სო და ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის 
და მო უკ იდ ებ ლო ბის ინ ტე რე სე ბის არ გუ მენ ტი რე-
ბუ ლი და ბა ლან სე ბა, მ.შ. სა რე კო მენ და ციო გეგ-
მა-შეკ ვე თე ბის გა მოც დი ლე ბის გა მო ყე ნე ბა (ინ ოვ-
აცი ური ტექ ნო ლო გი ური გი გან ტე ბის და მა ტე ბი თი 
სტი მუ ლი რე ბი სათ ვის ამ ერ იკ ული სა ხელ მწი ფო 
შეკ ვე თე ბი სი ლი კო ნის ველ ზე, იაპ ონ ური სა გეგ მო 
კა პი ტა ლიზ მი, გერ მა ნუ ლი სო ცი ალ ური ბა ზა რი, 
მრა ვა ლი სხვა მა გა ლი თი) და სტრა ტე გი ულ ობი-
ექ ტებ ზე სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა, 
ხო ლო გარ კვე ულ - უკ ვე და კარ გულ შემ თხვე ვებ ში, 

და უყ ოვ ნე ბე ლი აღ დგე ნა (გა მოს ყიდ ვის ან შე უს-
რუ ლე ბე ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
ჩა მორ თმე ვის გზე ბით); 

3) კე თილ სინ დი სი ერი მცი რე, სა შუ ალო და 
მსხვი ლი ბიზ ნე სე ბის არ სე ბი თი ხელ შეწყო ბი სათ-
ვის, ეკ ონ ომ იკ ური კლას ტე რე ბის გა მოცხა დე ბა, 
სა ხელ მწი ფო და მუ ნი ცი პა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის, 
უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი სა და ბან კე ბის ურ თი ერ თხელ საყ-
რე ლი ჩარ თუ ლო ბით. შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი ფოს 
მზრუნ ვე ლი მო ნა წი ლე ობ ით, ქსე ლუ რი მე ნეჯ მენ-
ტის მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბა კერ ძო სა მარ თლის 
იურ იდი ულ პი რებ ში. 

ქარ თულ ეკ ონ ომ იკ ას, გა სუ ლი ათ ას წლე ულ იდ ან, 
გა ხან გრძლი ვე ბულ უმ წვა ვეს ქრო ნი კულ სე ნად ექ-
სპორტ-იმ პორ ტის უმ ძი მე სი უარ ყო ფი თი სალ დოც 
გად მოჰ ყვა, რომ ლის სა წი ნა აღ მდე გოდ ექ სპორ ტის 
და ბეგ ვრის 0-ვა ნი გა ნაკ ვე თი იქ ნა შე მო ღე ბუ ლი, 
რაც, ერ თი შე ხედ ვით სა უკ ეთ ესო გზად ჩან და ჯერ 
კი დევ 90-იან წლებ ში, მაგ რამ, ჩე მი გა ან გა რი შე ბე-
ბით, ამ „სტი მულს“ სა წი ნა აღ მდე გო ეფ ექ ტის მოქ მე-
დე ბე ბი გა მო უვ ლინ და და სას წრა ფოდ შე საც ვლე ლია 
რე ფორ მი რე ბა დი პარ ლა მენ ტის მი ერ. შე ღა ვა თი 
მხო ლოდ მზა პრო დუქ ცი აზე უნ და გავ რცელ დეს და 
არ ავ ით არ შემ თხვე ვა ში მა სა ლებ სა და ნედ ლე ულ ზე, 
არც ნა ხე ვარ ფაბ რი კა ტებ ზე.

ამ მხრი ვაც, სა წი ნა აღ მდე გო ეფ ექ ტი გა მო იწ ვია 
მარ თვის გა მო უც დე ლო ბამ და შე სა ბა მის მა შეც-
დო მებ მა. კერ ძოდ, სა თა ნა დოდ ვერ იქ ნა შე ფა სე-
ბუ ლი გა რე მო ება, რომ ქვე ყა ნა ში ად გი ლობ რი ვი 
მე წარ მე ობა ჯერ კი დევ სუს ტია, მი სი პრო დუქ ცია 
კი არ აკ ონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი. შე დე გად, აღ ნიშ ნუ ლი 
სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თით შე ნიღ ბულ მა ფა რულ მა 
გა რე მო ნო პო ლი ებ მა ის არ გებ ლეს და, ქვეყ ნი დან მზა 
პრო დუქ ცი ის ნაც ვლად, უნ იკ ალ ურ მა ნედ ლე ულ მა 
და იწყო მა სობ რი ვი გა დი ნე ბა, რა მაც, ის ედ აც სუსტ 
ად გი ლობ რივ მე წარ მე ობ ას სა ფუძ ვე ლი გა მო აც ალა, 
შე სა ბა მი სად, უარ ყო ფი თად იმ ოქ მე და და საქ მე ბი სა 
და ცხოვ რე ბის დო ნის მაჩ ვე ნებ ლებ ზეც. გა ტა ნი ლი 
ნედ ლე ული, უკ ვე გაძ ვი რე ბუ ლი მზა პრო დუქ ცი აში, 
იმ პორ ტად გვიბ რუნ დე ბა, რაც, ბუ ნებ რი ვია, აორ მა-
გებს სა წი ნა აღ მდე გო ეფ ექ ტის მოქ მე დე ბას.

ამ ას თა ნა ვე, სა ჭი როა სა თა ნა დოდ შე ფას დეს, რომ 
სა ქარ თვე ლო ერთ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი გე ოპ-
ოლ იტ იკ ური კვან ძია მსოფ ლი ოში და თა ნა მედ რო ვე 
პი რო ბებ ში მას იშ ვი ათი ის ტო რი ული შე საძ ლებ ლო-
ბე ბიც მი ეც ემა ეკ ონ ომ იკ ური და წი ნა ურ ებ ის ათ ვის, 
მათ შო რის, რო გორც მეც ნი ერ ებ ატ ევ ადი წარ მო ებ ის 
ქვე დარ გებ ში, ას ევე, უნ იკ ალ ურ სოფ ლის მე ურ ნე ობ-
ასა და უმ წვა ვე სი სა ჭი რო ებ ის ჯან დაც ვი თი მომ სა-
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ხუ რე ბის თა ნა მედ რო ვე მი მარ თუ ლე ბე ბით.
არ შე იძ ლე ბა არ აღ ინ იშ ნოს, რომ სა ქარ თვე ლო ში 

ინ იც ირ ებ ული ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა მსოფ ლი-
ოში უნ იკ ალ ური სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის რე ფორ-
მის გა ტა რე ბით წარ მო ჩინ და, რო მე ლიც, ფაქ ტობ რი-
ვად, ამ ერ იკ ული (მე დი ქე იდ), გერ მა ნუ ლი (ბის მარ კი) 
და ინ გლი სუ რი (ბე ვე რი ჯი) მო დე ლე ბის შე ხა მე ბუ ლი 
გან ვი თა რე ბაა. 

კო ვიდ-19-ის ძალ ზე სა ხი ფა თოდ გამ წვა ვე ბულ მა 
მე-2 ტალ ღამ გვაჩ ვე ნა, რომ ჩი ნე თი სა და სხვა კო მუ-
ნის ტუ რი ქვეყ ნე ბის გა დას ვლამ სა ბაზ რო ეკ ონ ომ-
იკ აზე, ჯერ სრუ ლად ვერ შეც ვა ლა კო მუ ნის ტუ რი 
მარ თვის სუ ბი ექ ტუ რი სტი ლი მე დი ცი ნა ში, სა დაც 
სა სი ცოხ ლოდ აუც ილ ებ ელია სა ერ თა შო რი სო მო ნი-
ტო რინ გის გამ კაც რე ბა. ზოგს ჰგო ნია, რომ საბ ჭო თა 
იმ პე რია რომ და იშ ალა და მი სი გავ ლე ნე ბი მო იშ ალა 
პო ლი ტი კუ რად, მი სი ეკ ონ ომ იკ ური პრობ ლე მე ბი 
და მენ ტა ლი ტე ტიც გაქ რა. ეს არ არ ის ასე მარ ტი ვი 
ცალ სა ხა ამ ოც ანა. მა გა ლი თი სათ ვის, მთა ვა რი ექ იმ-
ის «ინ სტი ტუ ტი» ჯერ კი დევ მძი მე ტვირ თად აწ ევს 
სა მე დი ცი ნო სა ზო გა დო ებ ას. 

სსრკ-ს ჰქონ და გარ კვე ული და დე ბი თი ას პექ ტე ბი 
და ზო გი მთა ვა რი ექ იმი იყო კი დე ვაც გა მარ თლე ბუ-
ლი, მაგ რამ პრო ფე სი ონ ალი ექ იმი ვე რაფ რით იქ ცე ვა 
კარგ ხელ მძღვა ნე ლად, ის ევე, რო გორც თევ ზი ხმე-
ლეთ ზე ვე რაფ რით იუფ რო სებს და თავ საც და იღ უპ-
ავს ან ან ეგ დო ტუ რად სა სა ცი ლო მდგო მა რე ობ აში 
ჩა ვარ დე ბა. ტექ ნი კუ რად სუს ტად მომ ზა დე ბუ ლი 
ფეხ ბურ თე ლის მა გა ლითს თუ ავ იღ ებთ, ის, სა უკ ეთ-
ესო შემ თხვე ვა ში, მეტ წი ლად უხ ეშ ობ აზე გა და დის. 

ას ევე იყ ვნენ მთა ვა რი ექ იმ ები - მცი რე დიქ ტა ტო-
რე ბად გვევ ლი ნე ბოდ ნენ ხში რად თა ვი ანთ სა ავ ად-
მყო ფო ებ ში და ახ ლაც, მა თი მემ კვიდ რე ები, ფა რუ ლი 
თუ ცხა დი გზე ბით, ყო ველ მხრივ ცდი ლო ბენ შე ინ-
არ ჩუ ნონ გავ ლე ნე ბი მე ნეჯ მენ ტში. თა ნა მედ რო ვე 
მე ნეჯ მენ ტი მხო ლოდ კერ ძო ბიზ ნე სის მარ თვა არაა 
და მას ში მზრუნ ვე ლად ერ ევა სა ხელ მწი ფო და თა-
ნა მედ რო ვე გა ერ ოც კი, მა გა ლი თი სათ ვის, მსოფ ლიო 
ბან კის სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო კორ პო რა ცი ის 
(IFC) სა ხით, რო მელ შიც აქ ცი ონ ერ ებ ად მთე ლი რი-
გი პროგ რე სუ ლი სა ხელ მწი ფო ები და წი ნა ურ დნენ. 

რო გორც ად რინ დელ კვლე ვებ ში წარ მო ჩინ და, 
მო მა ვა ლი ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის მო წი ნა აღ-
მდე გე ები აგ რძე ლე ბენ ქი ლიკს (დღე საც შე ვე ყა რე 
ცხვრის ტყავ ში მოჩ ვე ნე ბით შე მო სილ ას ეთ „გე ნი-
ოს ებს“), რომ ელ ექ ტრო ნი კა გაზ რდის უმ უშ ევ რო-
ბას და დიდ დეპ რე სი ას გა მო იწ ვევს ნავ თო ბი სა და 
გა ზის გი გან ტე ბის გა კოტ რე ბი თა და ელ ექ ტრო ნუ ლი 
კრიპ ტო ვა ლუ ტე ბის გა უფ ას ურ ებ ით, მაგ რამ ეს ასე 

არ იქ ნე ბა. ნამ დვი ლად „არ აფ ერი იკ არ გე ბა“ - აღ-
ნიშ ნუ ლი გი გან ტე ბი ას ევე მზარ დი ნავ თობ ქი მი ის 
მი მარ თუ ლე ბებ ზე შე იძ ლე ბა გა და ერ თონ, კრიპ-
ტო ვა ლუ ტე ბი მე ტად ღია ელ ექ ტრო ნულ ფუ ლად 
ერ თე ულ ებ ად გან ვი თარ დე ბა, ხო ლო უმ უშ ევ რო ბა, 
პი რი ქით, შემ ცირ დე ბა და საქ მე ბის ინ დი ვი დუ ლუ რი 
მე ქა ნიზ მე ბის გაძ ლი ერ ებ ის გზით.

დას კვნი სათ ვის
რო გორც ხაზ გას მით აღ ვნიშ ნავთ და ვი ხი ლავთ 

ჩვენს კვლე ვებ ში, გლო ბა ლურ ეკ ონ ომ იკ აში მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბის ჟა მი დად გა, რაც კო რო ნა ვი-
რუ სუ ლი პან დე მი ის რე ალ ობ ამ კი დევ უფ რო თვალ-
სა ჩი ნოდ წარ მო აჩ ინა. ბიზ ნეს-პრო ცე სე ბი სათ ვის, 
გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ალ ური ხდე ბა ინ ფორ მა ცი ებ-
ის ოპ ერ ატი ული გაც ვლი სა და ფი ნან სე ბის მარ თვის 
მაქ სი მა ლუ რად უდ ან აკ არ გო სა ერ თა შო რი სო და 
ლო კა ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბის ამ ოქ მე დე ბა.

აშ კა რად გა მო იკ ვე თა, რომ გო ნივ რუ ლად ორ-
გა ნი ზე ბუ ლი სა ბაზ რო ინ სტი ტუ ტე ბის შე დე გად, 
ბიზ ნეს-პრო ცე სე ბი მე ტად გამ ჭვირ ვა ლე გახ დე ბა, 
შე დე გად, კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მო მე ტად გა ჯან-
საღ დე ბა, გზა და ეკ ეტ ება ფა რუ ლი მო ნო პო ლი ებ ის 
უმ არ თა ობ ას, მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ დე ბა მე ნე-
ჯე რუ ლი ხარ ჯე ბი და მა სობ რი ვი სი ღა რი ბე და არ-
ნა ხუ ლი გა სა ქა ნი მი ეც ემა ეკ ოლ ოგი ურ ად სუფ თა 
ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბას. 

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მეტყვე ლებს, რომ 
გა სუ ლი წლის ჩვე ნი ყვე ლა ის კვლე ვა, რომ ლე ბიც 
კონ კუ რენ ცი ის შე ფა სე ბის ფი ზი კურ-მა თე მა ტი-
კუ რი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა სა და, ჰარ ვარ დუ ლი 
გა მოც დი ლე ბით, მე ნე ჯე რუ ლი ხარ ჯე ბის შემ ცი რე-
ბას უკ ავ შირ დე ბა, გან სა კუთ რე ბით გა მო ყე ნე ბა დი 
გახ დე ბა. მარ თა ლია, მსოფ ლიო მე ურ ნე ობ ის მო მა-
ვა ლი უკ ავ შირ დე ბა კრი მი ნა ლუ რი კი ბერ შე ტე ვე ბის 
მნიშ ვნე ლო ვან საფ რთხე ებ საც, მაგ რამ, აღ ნიშ ნულს, 
სა ერ თა შო რი სო თა ნა მა გობ რო ბის აქ ტი ური ჩარ თუ-
ლო ბის გა ფარ თო ებ ით უნ და და ვუ პი რის პირ დეთ.

მო გეხ სე ნე ბათ, ინ ტერ ნეტ თან ერ თად, მსოფ-
ლიო ეკ ონ ომ იკ აში სა ბო ლო ოდ გა მო იკ ვე თა მსოფ-
ლიო ბაზ რის ფე ნო მე ნიც, შე სა ბა მი სად, გა იზ არ და 
მა ტე რი ალ ური სი კე თე ები და რის კე ბიც მის გან და 
სა ზო გა დო ება სე რი ოზ ულ ად უნ და და ფიქ რდეს, თუ 
კომ პი უტ ერ ული სიჩ ქა რე ებ ის მო მა ვალ ში, რო გო რი 
მარ თლზო მი ერი (არ აკ ორ უფ ცი ული, კვა ლი ფი კა-
ცი აზე და ფუძ ნე ბუ ლი, მ.შ. ბიზ ნეს შიც) გამ დიდ რე ბა 
იქ ნე ბა ად ამი ან ის თვის გა მარ თლე ბუ ლი (ეფ ექ ტი ანი) 
და, შე სა ბა მი სად, რო გო რი კონ კუ რენ ცია, რო გორც 
ეკ ონ ომ იკ ის მთა ვა რი მო ტი ვა ტო რი, და ეფ უძ ნე ბა 
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ტრანსნაციონალური მიგრაციის ტრანსნაციონალური მიგრაციის 
ეკონომიკური ასპექტებიეკონომიკური ასპექტები

ანოტაცია
სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის  სხვა დას ხ ვა ფორ მე ბი, მო ცე მუ ლია ტრან ს ნა ცი ო ნა-

ლუ რი მიგ რა ცი ის არ სი და მნიშ ვ ნე ლო ბა. კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი მო საზ რე ბე ბის თა ნახ მად, მიგ რა ცია აღიქ მე ბა 
რო გორც პრო ცე სი, რო მე ლიც, სი მარ ტი ვის მიზ ნით, სამ ფა ზად იყო ფა. ესე ნი ა: მიგ რა ცი ის სურ ვი ლის გა ჩე ნა 
და მიგ რა ცი ის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა; შე საძ ლო და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლის ძი ე ბა; და ბო ლოს – 
მიგ რა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა. მე სა მე ეტა პი ხა სი ათ დე ბა და ნიშ ნუ ლე ბის ად გილ ზე სო ცი ა ლურ გა რე მო ში 
ინ ტეგ რა ცი ით. სარ გებ ლი ა ნო ბის მიკ რო ე კო ნო მი კურ კონ ცეფ ცი ას ფუნ და მენ ტუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს 
ამ პრო ცე სის თ ვის. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის რთუ ლი პრო ცე სის წარ მოდ გე ნა ში გვეხ მა რე ბა მაკ რო- და 
მიკ რო ე კო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის, ქვეყ ნებს შო რის ის ტო რი უ ლად გაზ რ დი ლი ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბის, 
წარ მო შო ბი სა და და ნიშ ნუ ლე ბის ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი კონ ტექ ს ტის, ან მიგ რან ტ თა არ სე ბუ ლი 
ქსე ლე ბის ტენ დენ ცი ე ბის შეს წავ ლა. სტა ტი ას ას რუ ლებს ტრან ს ნა ცი ო ნა ლუ რი მიგ რა ცი ის ასახ ს ნე ლად 
შერ ჩე უ ლი თე ო რი უ ლი მიდ გო მე ბის რე ზი უ მე. ტრან ს ნა ცი ო ნა ლიზ მის ფე ნო მე ნი მა ღა ლი პრი ო რი ტე ტუ-
ლით გა მო ირ ჩე ვა, რაც სა მოქ მე დო რე კო მენ და ცი ებ შიც გა მო ი ხა ტე ბა. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ა, ტრან ს ნა ცი ო ნა ლუ რი მიგ რა ცი ა, ახა ლი მიგ რა ცი უ ლი 
ეკო ნო მი კა.

ABSTRACT

The article introduces various forms of international migration and the term - transnational migration. The 
conceptual considerations understand migration as a process that is divided into three phases to simplify matters: 
the emergence of willingness and the decision to migrate, the search for a possible destination and the decision as 
to whether and which household member will ultimately migrate, as well as social integration at the destination. 
The micro-theoretical concept of Utility is of fundamental importance for this process. Macro and microeconomic 
conditions, historically grown interdependencies between states, the social context in the country of origin and 
destination or existing migrant networks to flow into the presentation of the complex decision-making process. 
A summary of selected theoretical approaches to explain transnational migration concludes the article. The 
phenomenon of transnationality also has a higher priority with regard to recommendations for action.

Keywords: International Migration, Transnational Migration, New Migration Economy.
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შე სა ვა ლი
გლო ბა ლი ზა ცი ის დღე ვან დელ პი რო ბებ ში, სა ერ-

თა შო რი სო მიგ რა ცი ის მას შტა ბე ბი ყო ველ წლი ურ ად 
იზ რდე ბა,  სულ უფ რო მრა ვალ ფე რო ვა ნი ხდე ბა 
მიგ რა ცი ის სა ხე ობ ებ იც. სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის 
ცნო ბილ ფორ მებ თან ერ თად, რაც  სხვა სა ხელ მწი-
ფო ში მეტ-ნაკ ლე ბად დი დი ხნით გა დას ვლას გუ ლის-
ხმობს, ად გი ლი აქ ვს ას ევე დრო ებ ით, ცირ კუ ლა რულ 
მიგ რა ცი ას და ტრან სნა ცი ონ ალ ურ მიგ რა ცი ას. იზ-
რდე ბა ის ეთ მიგ რან ტთა რა ოდ ენ ობა, რომ ლე ბიც 
ორი ენ ტი რე ბულ ნი არი ან  ორ ან მეტ სა ზო გა დო ებ-
აში ცხოვ რე ბის კენ, ტრან სნა ცი ონ ალ ური თე მი სა და 
მრა ვალ მხრი ვი კულ ტუ რუ ლი კავ ში რე ბის გან ვი თა-
რე ბის კენ. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ტრან სმიგ რან ტე ბი 
ერ თდრო ულ ად რამ დე ნი მე ად გი ლას ცხოვ რო ბენ და 
ერ თზე მეტ თემ ში არი ან ჩარ თულ ნი; ის ინი ქმნი ან 
ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
თა ნაცხოვ რე ბის ახ ალ ფორ მებს, რომ ლე ბიც, თა ვის 
მხრივ, არ სე ბულ ერ ოვ ნულ სა ხელ მწი ფო ებ თან კავ-
შირს ეფ უძ ნე ბი ან. მიგ რან ტე ბი ტრან სმიგ რან ტე ბი 
ხდე ბი ან, რო დე საც ის ინი ავ ით არ ებ ენ და ინ არ ჩუ-
ნე ბენ მრა ვალ ფე რო ვან, საზღვრე ბის გა დამ ლა ხავ 
ოჯ ახ ურ, სო ცი ალ ურ, ეკ ონ ომ იკ ურ, ორ გა ნი ზა ცი ულ, 
რე ლი გი ურ და პო ლი ტი კურ ურ თი ერ თო ბებს. გა ერ-
ოს მო ნა ცე მე ბით, ამ ჟა მად მსოფ ლი ოში და ახ ლო ებ-
ით 200 მი ლი ონი ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რან ტია. 

ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცია, 
რო გორც სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის 

ახ ალი ფორ მა
ად ამი ან ები ყვე ლა დრო ში იც ვლიდ ნენ საცხოვ რე-

ბელ ად გილს, რაც ის ეთი გან სხვა ვე ბუ ლი მი ზე ზე ბის 

გა მო ხდე ბო და, რო გო რე ბი ცაა: შიმ ში ლი, ომ ები, დევ-
ნა, უკ ეთ ესი საცხოვ რე ბე ლი ან სა მუ შაო  პი რო ბე ბის 
ძი ება, ას ევე პრო ფე სი ული კა რი ერა და თავ გა და სავ-
ლე ბის წყურ ვი ლი, რაც გრძელ ვა დი ანი ან მუდ მი ვი 
ცვლი ლე ბე ბის მო ტი ვე ბად შე იძ ლე ბა იქ ცნენ. 

იმ ის და მი ხედ ვით, ეს არ ის სო ცი ალ ურ ად თუ 
სივ რცუ ლად გან საზღვრუ ლი სის ტე მა, სა უბ არია 
სო ცი ალ ურ ან სივ რცულ მო ბი ლო ბა ზე. სივ რცუ ლი 
მო ბი ლო ბის თვალ საზ რი სით, გა ნას ხვა ვე ბენ ყო-
ველ დღი ურ მო ბი ლო ბას, რო გო რი ცაა სამ სა ხურ ში 
ან სას წავ ლებ ლად გა და ად გი ლე ბა; დრო ებ ით მო-
ბი ლო ბას, რო გო რი ცაა საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის 
სე ზო ნუ რი ცვლი ლე ბე ბი; და გრძელ ვა დი ან ან მუდ-
მივ გა და ად გი ლე ბას, რაც ჩვე ულ ებ რივ მიგ რა ცი ად 
მო იხ სე ნი ება [7. P.4] მიგ რა ცი ის გან საზღვრის კი დევ 
ერ თი გა დამ წყვე ტი ფაქ ტო რია ის, რომ ინ დი ვი დი 
ან სა ოჯ ახო მე ურ ნე ობ ის რამ დე ნი მე წევ რი გა-
და ლა ხავს ად მი ნის ტრა ცი ულ, ანუ სა ხელ მწი ფო 
საზღვარს; ამ დროს სა უბ არია სა ერ თა შო რი სო მიგ-
რა ცი აზე, ან გა რე მიგ რა ცი აზე (ნახ. 1). და ნიშ ნუ ლე-
ბის ქვე ყა ნა ში მიგ რან ტთა ყოფ ნის ხან გრძლი ვო ბა 
და მო კი დე ბუ ლია ამ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ბი ნად რო-
ბის უფ ლე ბი სა და  ქვე ყა ნა ში შეს ვლის სპე ცი ფი კურ 
პი რო ბებ ზე. მა გა ლი თად, რო ცა სა უბ არია სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ აში და საქ მე ბულ სე ზო ნურ მუ შა კებ ზე, 
ვა დი ანი კონ ტრაქ ტის მქო ნე პი რე ბის ვი ზიტ ზე, ან 
სტუ დენ ტე ბის გაც ვლა ზე, ამ შემ თხვე ვებ ში და მა ხა-
სი ათ ებ ელია მი ნი მუმ ორი საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის 
არ სე ბო ბა: ერ თი მათ გა ნი საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლია, 
სა დაც ძი რი თა დად ოჯ ახ ის წევ რე ბი ან ნა თე სა ვე ბი 
ცხოვ რო ბენ, მე ორე კი და საქ მე ბის, ან სას წავ ლო 
მიზ ნე ბის თვის გა მო იყ ენ ება. თა ნა მედ რო ვე კვლე-

ნახ. 1:სა ერ თა შო რი სო მო ბი ლო ბი სა და მიგ რა ცი ის სხვა დას ხვა ფორ მის  სქე მა ტუ რი გა მო სა ხუ ლე ბა

წყა რო: [3] P. 5. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0156-0754022
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ინდივიდების ან საოჯახო მეურნეობების გადაწყვეტილებები 

საერთაშორისო მიგრაციის თაობაზე, სხვადასხვა სოციალურ პირობებთან, 

ინდივიდუალურ მოსაზრებებთან, მოლოდინებთან და შეზღუდვებთან არის 

დაკავშირებული. ამ სირთულის წარმოსადგენად, მიგრაცია შეიძლება 

აღიწეროს, როგორც პროცესი, რომელიც სამ ფაზად მიმდინარეობს: პირველი 

ფაზა იწყება სურვილით, მივიღოთ სპეციფიკური გადაწყვეტილება, თუ 

რომელ ქვეყანაში გადავიდეთ საცხოვრებლად. მეორე ეტაპი მოიცავს შესაძლო 

დანიშნულების ადგილის ძიებას, აგრეთვე გადაწყვეტილებას იმის შესახებ,  

თუ საბოლოოდ სად გვსურს მიგრაცია, და ბოლოს – მიგრაციის 

განხორციელება. მესამე ეტაპი ხასიათდება დანიშნულების ადგილზე 

სოციალურ გარემოში ინტეგრაციით. მიგრაციის სურვილის ფორმირება ხდება 

საწყის საზოგადოებაში, რომლის კონტექსტშიც ყალიბდება პოტენციური 

მიგრანტების ქცევა და დამოკიდებულება. [5.P.28] ეს ჩარჩო პირობები 

გავლენას ახდენს ადამიანებისა და საოჯახო მეურნეობების მიერ არსებული 

რესურსების გამოყენებისა და ცხოვრებისეული მიზნების მიღწევის შანსებზე, 
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ვე ბი ას ეთ შემ თხვე ვებს სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის 
ახ ალ ფორ მად, კერ ძოდ, ტრან სნა ცი ონ ალ ურ მიგ-
რა ცი ად აკ ლა სი ფი ცი რებს (ნახ.1).

ინ დი ვი დე ბის ან სა ოჯ ახო მე ურ ნე ობ ებ ის გა-
დაწყვე ტი ლე ბე ბი სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის 
თა ობ აზე, სხვა დას ხვა სო ცი ალ ურ პი რო ბებ თან, 
ინ დი ვი დუ ალ ურ მო საზ რე ბებ თან, მო ლო დი ნებ თან 
და შეზღუდ ვებ თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი. ამ სირ-
თუ ლის წარ მო სად გე ნად, მიგ რა ცია შე იძ ლე ბა აღ-
იწ ერ ოს, რო გორც პრო ცე სი, რო მე ლიც სამ ფა ზად 
მიმ დი ნა რე ობს: პირ ვე ლი ფა ზა იწყე ბა სურ ვი ლით, 
მი ვი ღოთ სპე ცი ფი კუ რი გა დაწყვე ტი ლე ბა, თუ რო-
მელ ქვე ყა ნა ში გა და ვი დეთ საცხოვ რებ ლად. მე ორე 
ეტ აპი მო იც ავს შე საძ ლო და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლის 
ძი ებ ას, აგ რეთ ვე გა დაწყვე ტი ლე ბას იმ ის შე სა ხებ,  
თუ სა ბო ლო ოდ სად გვსურს მიგ რა ცია, და ბო-
ლოს – მიგ რა ცი ის გან ხორ ცი ელ ება. მე სა მე ეტ აპი 
ხა სი ათ დე ბა და ნიშ ნუ ლე ბის ად გილ ზე სო ცი ალ ურ 
გა რე მო ში ინ ტეგ რა ცი ით. მიგ რა ცი ის სურ ვი ლის 
ფორ მი რე ბა ხდე ბა საწყის სა ზო გა დო ებ აში, რომ ლის 
კონ ტექ სტშიც ყა ლიბ დე ბა პო ტენ ცი ური მიგ რან ტე-
ბის ქცე ვა და და მო კი დე ბუ ლე ბა. [5.P.28] ეს ჩარ ჩო 
პი რო ბე ბი გავ ლე ნას ახ დენს ად ამი ან ებ ისა და სა ოჯ-

ახო მე ურ ნე ობ ებ ის მი ერ არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის გა-
მო ყე ნე ბი სა და ცხოვ რე ბი სე ული მიზ ნე ბის მიღ წე ვის 
შან სებ ზე, რაც და მო კი დე ბუ ლია მათ პი რად აქ ტი-
ვებ ზე, რო გო რი ცაა მი წის სა კუთ რე ბა, შე მო სა ვა ლი, 
გა ნათ ლე ბის დო ნე, ან ეკ ოლ ოგი ური მდგო მა რე ობა. 

მიგ რა ცი ას დი დი გავ ლე ნა აქ ვს რო გორც ინ დი-
ვი დებ ზე, ას ევე მო ნა წი ლე ქვეყ ნებ ზე. სა თა ნა დო 
პო ლი ტი კის გავ ლე ნით, მიგ რა ცი ას შე უძ ლია ხე ლი 
შე უწყოს ინ კლუ ზი ურ და მდგრად გან ვი თა რე ბას 
რო გორც წარ მო შო ბის, ისე და ნიშ ნუ ლე ბის ქვეყ ნებ-
ში, ხო ლო მიგ რან ტე ბი სა და მა თი ოჯ ახ ებ ის თვის 
სარ გებ ლი ან ობ ის მომ ტა ნი შე იძ ლე ბა იყ ოს. ნახ.2-
ზე მო ცე მუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი აჯ ამ ებს სა ერ თა შო-
რი სო მიგ რა ცი ის 2019 წლის ან გა რი შის ძი რი თად 
დას კვნებს; სა ერ თა შო რი სო მიგ რან ტთა ნა კა დე ბის 
უახ ლეს შე ფა სე ბებ ზე დაყ რდნო ბით, აან ალ იზ ებს 
სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის ტენ დენ ცი ებს გლო ბა-
ლურ და რე გი ონ ალ ურ დო ნე ზე, იკ ვლევს მიგ რა ცი-
ის წვლილს დე მოგ რა ფი ულ ცვლი ლე ბებ ში. 

1990-დან 2019 წლამ დე პე რი ოდ ში, სა ერ თა შო რი-
სო მიგ რან ტთა რა ოდ ენ ობა 119 მი ლი ონ ით გა იზ არ-
და. ამ პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში, უფ რო მა ღალ გან ვი-
თა რე ბულ რე გი ონ ებ ში შე მა ვალ მა ქვეყ ნებ მა მი იღ ეს 

ნახ.2. სა ერ თა შო რი სო მიგ რან ტთა ნა კა დე ბი, 2019

წყა რო: [10] https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationre-
port/docs/MigrationReport2019_Highlights.pdf

6 
 

რაც დამოკიდებულია მათ პირად აქტივებზე, როგორიცაა მიწის საკუთრება, 

შემოსავალი, განათლების დონე, ან ეკოლოგიური მდგომარეობა.  

მიგრაციას დიდი გავლენა აქვს როგორც ინდივიდებზე, ასევე მონაწილე 

ქვეყნებზე. სათანადო პოლიტიკის გავლენით, მიგრაციას შეუძლია ხელი 

შეუწყოს ინკლუზიურ და მდგრად განვითარებას როგორც წარმოშობის, ისე 

დანიშნულების ქვეყნებში, ხოლო მიგრანტებისა და მათი ოჯახებისთვის 

სარგებლიანობის მომტანი შეიძლება იყოს. ნახ.2-ზე მოცემული მაჩვენებლები 

აჯამებს საერთაშორისო მიგრაციის 2019 წლის ანგარიშის ძირითად დასკვნებს; 

საერთაშორისო მიგრანტთა ნაკადების უახლეს შეფასებებზე დაყრდნობით, 

აანალიზებს საერთაშორისო მიგრაციის ტენდენციებს გლობალურ და 

რეგიონალურ დონეზე, იკვლევს მიგრაციის წვლილს დემოგრაფიულ 

ცვლილებებში.  

ნახ.2. საერთაშორისო მიგრანტთა ნაკადები, 2019 

 

წყარო: [10] 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationR

eport2019_Highlights.pdf 
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69 მი ლი ონი სა ერ თა შო რი სო მიგ რან ტი, ხო ლო და-
ბალ გან ვი თა რე ბულ რე გი ონ ებ ში შე მა ვალ ქვეყ ნებ-
ში მიგ რან ტთა რიცხვი 50 მი ლი ონ ით გა იზ არ და. 
2019 წელს სა ერ თა შო რი სო მიგ რან ტთა თით ქმის 
56 პრო ცენ ტი უფ რო გან ვი თა რე ბულ რე გი ონ ებ ში 
ცხოვ რობ და, ხო ლო ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბულ რე-
გი ონ ებ ში 44 პრო ცენ ტი იმ ყო ფე ბო და. სა ერ თა შო-
რი სო მიგ რან ტებს შე ად გენ და მსოფ ლი ოს მთლი ანი 
მო სახ ლე ობ ის შე და რე ბით მცი რე წი ლი, 2019 წელს 
3,5 პრო ცენ ტი. ეს წი ლი გა იზ არ და 2,9 პრო ცენ ტი დან 
1990 წელს. 2019 წელს მა ღალ გან ვი თა რე ბულ რე-

გი ონ ებ ში სა ერ თა შო რი სო მიგ რან ტებ მა შე ად გი ნეს 
მთლი ანი მო სახ ლე ობ ის 12,0 პრო ცენ ტი, და ბალ გან-
ვი თა რე ბულ რე გი ონ ებ ში კი - მთლი ანი მო სახ ლე ობ-
ის 1.9 პრო ცენ ტი (იხ. ცხრი ლი 1).

ახ ალი მიგ რა ცი ული ეკ ონ ომ იკა, 
ტრან სნა ცი ონ ალ იზ მის თე ორია და  
ტრან სნა ცი ონ ალ ური მო ბი ლო ბის 

ემ პი რი ული შე ფა სე ბა
ტრან სნა ცი ონ ალ იზ მის თე ორია აღ წერს ეკ ონ-

ომ იკ ურ, კულ ტუ რულ, პო ლი ტი კურ და სო ცი ალ ურ 

ცხრი ლი 1. სა ერ თა შო რი სო მიგ რან ტე ბის რიცხვი და წი ლი მთლი ან მო სახ ლე ობ ას თან მი მარ თე ბით, 
გან ვი თა რე ბის, შე მო სავ ლე ბი სა და რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვით, 1990-2019 წწ.

წყა რო: [11]United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019.

 
საერთაშორისო 

მიგრანტების 
რაოდენობა  (მლნ)

საერთაშორისო 
მიგრანტების 
წილი მთლიან 

მოსახლეობაში (%)

1990 2000 2010 2019 1990 2019

მსოფლიო 153.0 173.6 220.8 271.6 2.9 3.5

მაღალგანვითარებული 
რეგიონები 82.8 104.0 130.6 152.1 7.2 12.0

დაბალგანვითარებული 
რეგიონები 70.2 69.6 90.2 119.6 1.7 1.9

მაღალი შემოსავლების მქონე 
ქვეყნები 77.8 103.0 144.3 175.8 7.5 14.0

საშუალო შემოსავლების 
მქონე ქვეყნები 65.0 61.0 65.9 82.1 1.7 1.4

დაბალი შემოსავლების მქონე 
ქვეყნები 9.8 9.0 10.0 13.1 2.8 1.7

სუბსაჰარული აფრიკა 13.3 13.2 15.9 23.6 2.7 2.2

ჩრდილოეთ აფრიკა და 
დასავლეთ აზია 17.6 20.3 32.6 48.6 6.1 9.4

ცენტრალური და სამხრეთ 
აზია 26.2 20.5 19.6 19.6 2.1 1.0

აღმოსავლეთ და სამხრეთ-
აღმოსავლეთ აზია 6.8 10.5 15.7 18.3 0.4 0.8

ლათინური ამერიკა და 
კარიბის ზღვის აუზი 7.2 6.6 8.3 11.7 1.6 1.8

ოკეანეთი 4.7 5.4 7.1 8.9 17.3 21.2

ევროპა 49.6 56.9 70.7 82.3 6.9 11.0

ჩრდილოეთ ამერიკა 27.6 40.4 51.0 58.6 9.9 16.0
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კავ შირ-ურ თი ერ თო ბებს, რომ ლე ბიც ერ ოვ ნულ 
საზღვრებს მიღ მა მყარ დე ბა. მიგ რა ცი ის თა ნა მედ-
რო ვე მკვლე ვა რე ბი აღ წე რენ ეგ რეთ წო დე ბულ 
ტრან სნა ცი ონ ალ იზ აცი ას „ქვე მო დან“, რაც გუ ლის-
ხმობს სო ცი ალ ურ ქსე ლებს, რომ ლე ბიც გლო ბა ლუ-
რად, მთელს მსოფ ლი ოში კი არ ფუნ ქცი ონ ირ ებს, 
არ ამ ედ მო იც ავს ერ ოვ ნულ საზღვრებს გა რეთ 
არ სე ბულ ლო კა ლურ ად გი ლებ სა და სივ რცე ებს. 

ახ ალი მიგ რა ცი ული ეკ ონ ომ იკა მი იჩ ნევს, რომ 
მიგ რა ცი ის შე სა ხებ გა დაწყვე ტი ლე ბა მი იღ ება უფ-
რო მსხვილ ერ თე ულ ებ ში, რო გო რი ცაა ოჯ ახი, ან სა-
ოჯ ახო მე ურ ნე ობა. მიგ რა ცი ის შე სა ხებ მი ღე ბუ ლი 
გა დაწყვე ტი ლე ბა არ ის კო ლექ ტი ური აქ ტის შე დე გი, 
რო მელ შიც ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია არა სარ-
გებ ლი ან ობ ის ინ დი ვი დუ ალ ურ მაქ სი მი ზა ცი აზე, 
არ ამ ედ ოჯ ახ ის კო ლექ ტი ურ სარ გებ ლი ან ობ აზე. 
[4. P. 22] ოპ ტი მი ზა ცია მი მარ თუ ლია არა მხო ლოდ 
მო სა ლოდ ნე ლი შე მო სავ ლის, არ ამ ედ გა დაწყვე ტი-
ლე ბის მი ღე ბის ის ეთი კრი ტე რი უმ ებ ის გა ზომ ვის-
კენ, რო გო რე ბი ცაა, მაგ. შე მო სავ ლის წყა რო ებ ის 
დი ვერ სი ფი კა ცია, და საქ მე ბის გა რან ტია, სა მუ შაო 
უს აფ რთხო ება, წინ სვლის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, სა გა-
რეო რის კე ბის შემ ცი რე ბა, მიგ რა ცი ული პო ლი ტი-
კა და სა მიზ ნე ქვეყ ნე ბის სო ცი ალ ური სის ტე მე ბი, 
აგ რეთ ვე იქ არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი სის ტე მე ბი. 
მიგ რა ცი ის თვის ერ თი ან მე ტი ოჯ ახ ის წევ რის 
შერ ჩე ვის პრო ცე სის შე დე გი შე იც ავს სტრა ტე გი-
ულ კომ პო ნენ ტს, რად გან მო სა ლოდ ნე ლია, რომ ეს 
გა დაწყვე ტი ლე ბა მაქ სი მა ლურ ზე გავ ლე ნას მო ახ-
დენს მთელ სა ოჯ ახო მე ურ ნე ობ აზე. ამ კო ლექ ტი ურ 
გა დაწყვე ტი ლე ბას შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს რო გორც 
და დე ბი თი, ას ევე უარ ყო ფი თი ინ დი ვი დუ ალ ური 
შე დე გე ბი სა ოჯ ახო მე ურ ნე ობ ის და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
პი რე ბის თვის. [3. P. 28-53.]

ეკ ონ ომ იკ ური თვალ საზ რი სით, ტრან სნა ცი-
ონ ალ იზ მის კონ ცეფ ცია შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ 
შემ დეგ სამ დო ნე ზე: კერ ძოდ, მე ზო, მიკ რო და 
მაკ რო დო ნე ებ ზე. ტრან სნა ცი ონ ალ იზ მის მიკ რო 
დო ნე მო იც ავს, მა გა ლი თად, მიგ რანტ ოჯ ახ ებ-
სა და მა თი ურ თი ერ თო ბე ბის ქსელს, რომ ლე ბიც 
თან ხის რე გუ ლა რუ ლად გა და რიცხვის, ან ხში რი 
სა ტე ლე ფო ნო თუ სხვა სა ხის კონ ტაქ ტე ბის ფორ-
მას იღ ებს, და ას ევე გა მო ხა ტუ ლია ცირ კუ ლა რუ ლი 
ად გი ლობ რი ვი მოძ რა ობ ებ ით - მა გა ლი თად, ტრან-
სსა საზღვრო ოჯ ახ ური ვი ზი ტე ბით. მე ზო დო ნე ზე, 
ტრან სნა ცი ონ ალ ური ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბა 
შე იძ ლე ბა გა მო იხ ატ ოს, უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, კო-
მერ ცი ული და არ აკ ომ ერ ცი ული სფე რო ებ ის, ას ევე 
სა ერ თა შო რი სო კორ პო რა ცი ებ ის სა ხით. მიგ რა ცი ის 

მკვლე ვა რი - ლ. პრი სი ას ევე ას ახ ელ ებს გა ერ თი ან-
ებ ული ერ ებ ის ორ გა ნი ზა ცი ას, რო გორც პო ლი ტი-
კუ რი კომ პე ტენ ცი ის მოქ მედ პო ზი ტი ურ მა გა ლითს 
ერ ოვ ნუ ლი კომ პე ტენ ცი ებ ის მიღ მა. იგი აღ წერს 
ტრან სნა ცი ონ ალ ური ქსე ლის ამ დო ნეს, რო გორც 
მაკ რო დო ნეს. [7]

ტერ მინ “ტრან სნა ცი ონ ალ იზ მის” გა ჩე ნას მი-
აკ უთ ვნე ბენ გა სუ ლი სა უკ უნ ის 90-იანი წლე ბის 
და საწყისს,  ის უკ ავ შირ დე ბა კულ ტუ რუ ლი ან თრო-
პო ლო გე ბის – ნი ნა გლიკ ში ლე რის, ლინ და ბა შის, 
კრის ტი ნა ზან ტონ ბლან კის სა ხე ლებს. მი უხ ედ ავ ად 
ამ ისა, ცნო ბი ლია, რომ ტერ მი ნი “ტრან სნა ცი ონ ალ-
იზ მი” უფ რო ად რე გა მო იყ ენ ებ ოდა; კერ ძოდ, 1920-
იან წლებ ში, ზო გი ერ თმა ეკ ონ ომ ის ტმა გა მო იყ ენა 
კონ ცეფ ცია “ტრან სნა ცი ონ ალ ური ეკ ონ ომ იკა”, 
რო გორც სა ერ თა შო რი სო ეკ ონ ომ იკ ის სი ნო ნი მი, 
ხო ლო 1970-იან წლებ ში ტრან სნა ცი ონ ალ ური ურ-
თი ერ თო ბე ბის იდე ამ ფარ თო გავ რცე ლე ბა ჰპო ვა  
ქვეყ ნე ბის სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თდა მო კი დე-
ბუ ლე ბის ზრდის გა მო. თუმ ცა, გლიკ ში ლე რის 
კონ ცეფ ცია არ სე ბი თად არ ას ოც ირ დე ბო და ამ 
ტერ მი ნის ად რე ულ გა მო ყე ნე ბას თან. ავ ტო რებ მა 
გა ნაცხა დეს, რომ მიგ რა ცი ის ინ ტერ პრე ტა ცი ის 
ახ ალი კონ ცეპ ტუ ალ ური მო დე ლი გაჩ ნდა. მა თი 
მიდ გო მის სი ახ ლე გა ნი საზღვრა, ერ თი მხრივ, მე-
20 სა უკ უნ ის ბო ლოს, მიგ რა ცი ული პრო ცე სე ბის 
გან სხვა ვე ბე ბუ ლი ტენ დენ ცი ებ ის ახ სნის მცდე ლო-
ბით; ხო ლო მე ორე მხრივ, არ სე ბუ ლი თე ორი ებ ის 
კრი ტი კით, რაც გან პი რო ბე ბუ ლი იყო ერ ოვ ნუ ლი 
სა ხელ მწი ფო ებ ის, რო გორც ან ალ იზ ის მთა ვა რი 
გან მსაზღრე ლი ფაქ ტო რის, არ სე ბო ბით.

ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცი ის კონ ცეფ ცი ის 
ფარ გლებ ში, ინ დი ვი დე ბის მო ბი ლო ბა გა ნი ხი ლე-
ბა, რო გორც გლო ბა ლუ რი სო ცი ალ ური ტრან-
სფორ მა ცი ის ნა წი ლი, რო მე ლიც გა მოწ ვე ულია 
ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცი ული ქსე ლე ბის, 
ტრან სნა ცი ონ ალ ური სა ზო გა დო ებ ებ ისა და ახ ალი 
იდ ენ ტუ რო ბის წარ მოქ მნი თა და გან ვი თა რე ბით. 
ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცი ის კონ ცეფ ცი ამ და 
ტრან სნა ცი ონ ალ იზ აცი ის შეს წავ ლი სად მი მიდ-
გო მებ მა გან სა კუთ რე ბუ ლი აღ მავ ლო ბა გა ნი ცა და 
1990-იან წლებ ში, თავ და პირ ვე ლად შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბის კონ ტექ სტში და შემ დგომ ში, გარ კვე ული 
შე ფერ ხე ბით, ევ რო პა შიც. [8]

ტრან სნა ცი ონ ალ იზ მი სა და ტრან სნა ცი ონ-
ალ იზ აცი ის ცნე ბე ბი სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლი 
ინ ტერ პრე ტა ცი ით გა მო იყ ენ ება სხვა დას ხვა  დის-
ციპ ლი ნებ ში. სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ული მოვ-
ლე ნე ბის ან ალ იზ ის სფე რო ში, აღ სა ნიშ ნა ვია ტრან-
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სნა ცი ონ ალ იზ აცი ის კვლე ვის მრა ვალ ფე რო ვა ნი და 
ინ ოვ აცი ური მიდ გო მე ბი, რომ ლე ბიც ძი რი თა დად  
ყო ველ დღი ური ტრან სსა საზღვრო სო ცი ალ ური 
პრაქ ტი კის ან ალ იზს ეფ უძ ნე ბა. ბო ლო ათ წლე ულ ის 
გან მავ ლო ბა ში, აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის გარ შე მო გა-
მოქ ვეყ ნდა უამ რა ვი სტა ტია, მრა ვალ ტო მე ული თუ 
თე მა ტუ რი სა მეც ნი ერო ჟურ ნა ლი, ჩა ტარ და  მრა ვა-
ლი კონ ფე რენ ცია და შე იქ მნა კვლე ვი თი ჯგუ ფე ბი. 

ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცი ის ფე ნო მე ნი 
ძვე ლია, თუმ ცა კვლე ვე ბი ცხად ყოფს, რომ რა ოდ-
ენ ობ რი ვი და ხა რის ხობ რი ვი თვალ საზ რი სით, იგი 
წარ მო ად გენს სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის ახ ალ 
ტიპს. ტერ მი ნე ბი „ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცია“, 
„ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რან ტე ბი“ ან „ტრან სნა-
ცი ონ ალ იზ მი“ იმ დაკ ვირ ვე ბის შე დე გია, რომ ლის 
თა ნახ მა დაც მიგ რან ტე ბი არ არი ან მა ინც და მა ინც 
თან მიმ დევ რულ ნი თა ვი ანთ ქმე დე ბებ ში, ის ინი 
სხვე ბის გან გან სხვა ვე ბუ ლად ახ დე ნენ ფო კუ სი რე-
ბას თა ვი ანთ ცხოვ რე ბა ზე, ეკ ონ ომ იკ ურ საქ მი ან-
ობ აზე, პო ლი ტი კურ და სო ცი ალ ურ სა კითხებ ზე. 
ამ ტი პის მიგ რა ცია გუ ლის ხმობს ჩარ თუ ლო ბი სა და 
ემ ოცი ური იდ ენ ტი ფი კა ცი ის გა და ტა ნას მიგ რან ტის 
წარ მო შო ბის ქვეყ ნი დან მის ახ ალ საცხოვ რე ბელ 
ქვე ყა ნა ზე. უფ რო მე ტიც, ტრან სმიგ რან ტე ბი გა და-
ად გილ დე ბი ან სხვა დას ხვა სამ ყა როს შო რის, სა დაც 
ის ინი ქმნი ან ახ ალ ჯგუ ფებს ტრან სნა ცი ონ ალ ურ 
თე მებ ში, ქსე ლებ სა და დი ას პო რებ ში, რო მელ თაც 
არ შეს წევთ უნ არი, ცალ სა ხად და აკ ავ ში რონ პი-
როვ ნე ბა არც წარ მო შო ბის და არც და ნიშ ნუ ლე ბის 
ქვე ყა ნას თან, არ ამ ედ გა ნუ ვი თა რებს კუთ ვნი ლე ბის 
რთულ გრძნო ბებს, სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით. 
წარ მო იქ მნე ბა ეგ რეთ წო დე ბუ ლი ტრან სნა ცი ონ-
ალ ური სო ცი ალ ური სივ რცე ები, რომ ლე ბიც არ-
სე ბობს ტე რი ტო რი ული საზღვრე ბის,  ან მო ქა ლა-
ქე ობ ის მიღ მა. ტერ მი ნე ბი ”ტრან სნა ცი ონ ალ იზ მი” 
და ”ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცია” ეხ ება, ერ თი 
მხრივ, რე ალ ურ სა ზო გა დო ებ აში არ სე ბულ თვალ-
სა ჩი ნო მოვ ლე ნებს და, მე ორე მხრივ, ინ ტეგ რა ცი ის 
კვლე ვა ში ახ ალი თე ორი ული მიდ გო მის შე მუ შა ვე-
ბას. [6. P. 52]. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ტრან სნა ცი ონ ალ ური საქ-
მი ან ობა ემ პი რი ულ ად შე იძ ლე ბა შე ფას დეს. ეკ ონ-
ომ იკ ური გაც ვლი თი ურ თი ერ თო ბე ბი, ერ თობ ლი ვი 
კომ პა ნი ებ ის, ას ოცი აცი ებ ისა და ორ გა ნი ზა ცი ებ ის   
და ფუძ ნე ბა, ტუ რის ტუ ლი სა აგ ენ ტო ებ ის შექ მნა, 
- ეს ყო ვე ლი ვე მიზ ნად ის ახ ავს ძველ და ახ ალ სამ-
შობ ლოს შო რის კავ ში რის დამ ყა რე ბას. მა გა ლი-
თის თვის, შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ მიგ რან ტე ბის 
სა ჭი რო ებ ებ ზე მორ გე ბუ ლი იმ პორტ-ექ სპორ ტის 

ბიზ ნე სი, თუმ ცა, ხში რად ის ინი ეთ ნი კურ ნი შას 
ტო ვე ბენ და ეკ ონ ომ იკ ურ მე ინ სტრიმ ში გა და დი ან;  
უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში, ამ გვა რი კომ პა ნი ები „ორ 
სამ ყა როდ“ გახ ლე ჩილ, ეკ ონ ომ იკ ურ ად და გო ნებ-
რი ვად ერ თმა ნეთ თან და კავ ში რე ბულ ოჯ ახ ებ ზე 
და ფუძ ნე ბით იქ მნე ბი ან. 

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ეთ ნი კუ რი და ტრან-
სნა ცი ონ ალ ური სა ზო გა დო ებ ებ ისა და ორ გა ნი ზა-
ცი ებ ის, ას ევე დი ას პო რუ ლი თე მე ბის არ სე ბო ბა, 
სა ემ იგ რა ციო ქვეყ ნის თვალ საზ რი სით, დი დი ხნის 
მან ძილ ზე კრი ტი კუ ლად გა ნი ხი ლე ბო და  და ხელს 
უშ ლი და ემ იგ რან ტე ბის ინ ტეგ რა ცი ას, ამ გვა რი 
კავ ში რე ბი თან და თან უფ რო მეტ აღი არ ებ ას ჰპო-
ვებს. ასე მა გა ლი თად, გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კის 
პერ სპექ ტი ვი დან გა მომ დი ნა რე, უკ ვე  ხში რია დის-
კუ სია  სა კითხზე, თუ რამ დე ნად შე იძ ლე ბა ტრან-
სნა ცი ონ ალ ური დი ას პო რის თე მებ მა და დე ბი თი 
გავ ლე ნა მო ახ დი ნონ თა ვი ანთ ქვე ყა ნა ში ეკ ონ ომ-
იკ ურ ან / და პო ლი ტი კურ გან ვი თა რე ბა ზე [6. P. 
53]. გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ალი, ის ევე რო გორც 
შე საძ ლო პრობ ლე მუ რი სფე რო ები, მნიშ ვნე ლოვ ნად 
არ ის და მო კი დე ბუ ლი კონ კრე ტულ სი ტუ აცი აზე 
ემ იგ რან ტის მშობ ლი ურ ქვე ყა ნა ში. ერ თმა ნე თის-
გან გან სხვა ვე ბუ ლია, მა გა ლი თად, თურ ქე ბის, 
პა ლეს ტი ნე ლე ბის, იაპ ონ ელ ებ ის, ინ დო ელ ებ ის ან 
ერ აყ ელ თა ტრან სნა ცი ონ ალ ური თე მე ბის პრობ-
ლე მე ბი. მარ თა ლია, მათ მეტ-ნაკ ლე ბად სა ერ თო 
მა ხა სი ათ ებ ლე ბიც გა აჩ ნი ათ, მა გა ლი თად ის, რომ 
მათ წევ რებს უნ და ჰქონ დეთ ტო ლე რან ტო ბა სო ცი-
ალ ური და სივ რცუ ლი ორ აზ როვ ნე ბის მი მართ. [7. 
P. 19] ასე რომ, ტრან სმიგ რან ტებს უნ და ჰქონ დეთ 
ემ ოცი ური მზად ყოფ ნა სა იმ ის ოდ, რომ შეძ ლონ 
ინ დი ვი დუ ალ ურ ად სხვა დას ხვა კულ ტუ რუ ლი ფა-
სე ულ ობ ებ ისა და ღი რე ბუ ლე ბი თი სის ტე მე ბის 
შე დე გად წარ მოქ მნი ლი პრობ ლე მე ბი სად მი წი ნა-
აღ მდე გო ბის გა წე ვის უნ არი. თუმ ცა, დო მი ნი რებს 
ას ევე მკვლე ვარ თა ნა წი ლის აზ რი, რომ ლე ბიც 
თვლი ან, რომ მრა ვალ ფე რო ვა ნი ინ ტეგ რა ცი ის ეს 
ფორ მა სხვა დას ხვა სო ცი ალ ურ კონ ტექ სტში თით-
ქმის შე უძ ლე ბე ლია. [2 ] 

ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცი ული პრო ცე სე ბი 
სა ჭი რო ებს გარ კვე ული სო ცი ალ ური სტრუქ ტუ-
რე ბის შექ მნას, რო გო რი ცაა ეთ ნი კუ რი ქსე ლე ბი, 
რაც თა ვის მხრივ გავ ლე ნას ახ დენს ტრან სნა ცი ონ-
ალ იზ მის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე. ერთ-ერთ კვლე ვა ში 
გა მოვ ლე ნი ლია ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცი ის 
ხუ თი სტრუქ ტუ რუ ლი და ინ სტი ტუ ცი ური წი ნა პი-
რო ბა [9. P. 65-71]:

1. გლო ბა ლი ზა ცია;
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2. ტრან სნა ცი ონ ალ ური ოჯ ახ ებ ის არ სე ბო ბა; 
3. წარ მო შო ბის ქვეყ ნე ბის პო ლი ტი კა; 
4. მას პინ ძელ ქვე ყა ნა ში დის კრი მი ნა ცია და მარ-

გი ნა ლი ზა ცია ;
5. ტექ ნი კუ რი ინ ოვ აცი ები სატ რან სპორ ტო და 

კო მუ ნი კა ცი ებ ის სფე რო ში. 
ეკ ონ ომ იკ ური გლო ბა ლი ზა ცია ხელს უწყობს 

შრო მის სა ერ თა შო რი სო გა ნა წი ლე ბას და მიგ რა ცი-
ის წა ხა ლი სე ბას, რაც ძი რი თა დად  ან აზღა ურ ებ ის 
სის ტე მა ში, შრო მა ზე მოთხოვ ნა სა და სა მუ შაო 
პი რო ბე ბის გან სხვა ვე ბე ბის ხარ ჯზე ხდე ბა. ას ევე 
არ სე ბობს მარ ქსიზ მზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი შე ხე დუ-
ლე ბა, რომ ლის თა ნახ მა დაც ცენ ტრე ბი და პე რი-
ფე რი ები გლო ბა ლუ რი კა პი ტა ლიზ მის შე დე გად 
იქ მნე ბა, ხო ლო მიგ რა ცი ული ნა კა დე ბი სწო რედ 
ღა რი ბი პე რი ფე რი ებ იდ ან მდი და რი ცენ ტრე ბის კენ 
მი ემ არ თე ბა.

ტრან სნა ცი ონ ალ ური ოჯ ახ ები, გარ კვე ული 
გა გე ბით, სა ბა ზი სო სო ცი ალ ური სტრუქ ტუ რას 
წარ მო ად გე ნენ, რომ ლის ფარ გლებ შიც ხდე ბა 
ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცია. [1. P. 40] ხში რად 
მიგ რა ცი ის შე სა ხებ გა დაწყვე ტი ლე ბას იღ ებ ენ არა 
ინ დი ვი დუ ალ ური პი რე ბი, არ ამ ედ ოჯ ახ ის წევ რე ბი. 
მშობ ლი ურ ქვე ყა ნა ში დარ ჩე ნი ლი ოჯ ახ ის წევ რე-
ბი უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში, სხვა დას ხვა ხა რის ხით, 
და მო კი დე ბულ ნი არი ან ფუ ლად გზავ ნი ლებ ზე. 
სა ემ იგ რა ციო ქვე ყა ნა ში ყოფ ნის დროს, სამ შობ-
ლო ში კონ ტაქ ტე ბი და ოჯ ახ ებ თან ურ თი ერ თო ბე ბი 
შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია, რაც ტექ ნი კუ რი ინ ოვ აცი ებ ისა 
და იაფი ციფ რუ ლი კო მუ ნი კა ცი ებ ის წყა ლო ბით 
გა ცი ლე ბით გაიოლებულია. წარ მო შო ბის ქვეყ ნებს, 
ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით, ას ევე შე უძ ლი ათ ინ ტე რე სი ჰქონ დეთ თა-
ვი ანთ ემ იგ რანტ მო ქა ლა ქე ებ თან კავ ში რის შე ნარ-
ჩუ ნე ბა ში, რა თა მათ ხე ლი შე უწყონ მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გა და რიცხვე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ას. აღ ნიშ ნუ ლი ფუ-
ლა დი გზავ ნი ლის ლო გი კის შე სა ბა მი სად, თურ ქე თი 
დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში არ იყო და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
თურ ქე ბის ას იმ ილ აცი ით გერ მა ნი აში. გარ და ამ ისა, 
სა ემ იგ რა ციო ქვეყ ნე ბის ეთ ნი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ები 
ას ევე სა ინ ტე რე სო კვან ძე ბია ტრან სნა ცი ონ ალ ური 
ბიზ ნე სის წა მოწყე ბის თვის. მა გა ლი თად, თურ ქუ ლი 
კომ პა ნი ები, ბიზ ნეს ას ოცი აცი ები და თურ ქე თის 

მთავ რო ბა იყ ენ ებ ენ ეთ ნი კურ ინ სტი ტუ ტებს, ორ-
გა ნი ზა ცი ებ სა და წარ მო მად გენ ლებს სა იმ იგ რა ციო 
ქვეყ ნებ ში, რო გორც კონ ტაქ ტის, შუ ამ ავ ლო ბის, 
მო ლა პა რა კე ბი სა და ბიზ ნე სის პარ ტნი ორ ებ ად. არ-
ცთუ იშ ვი ათ ად ხდე ბა ამ გვა რი მუდ მი ვი ტრან სნა-
ცი ონ ალ ური საქ მი ანი ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბა 
წარ მო შო ბის ქვეყ ნებ სა და მიგ რან ტი მუ შა კე ბის 
მას პინ ძელ ქვეყ ნებს შო რის. [9. P.69] 

დას კვნა
ბო ლოდ რო ინ დე ლი პო ლი ტი კუ რი და ეკ ონ ომ-

იკ ური გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ებ ის თა ნახ მად, 
ტრან სნა ცი ონ ალ იზ მი და დე ბით მოვ ლე ნად უნ და 
შე ფას დეს. თუმ ცა ღა, ას ეთი მო საზ რე ბე ბი ეწ ინა-
აღ მდე გე ბა ერ ოვ ნულ სა ხელ მწი ფო თა ფარ თოდ 
გავ რცე ლე ბულ ინ ტე რესს სა ხელ მწი ფოს მი მართ 
მი კუთ ვნე ბი სა და ლოიალურობის გან მტკი ცე ბის 
სა კითხში. მაგ რამ, მე ორ ეს მხრივ, მუდ მი ვი დის კრი-
მი ნა ცია შრო მის ბა ზარ ზე, გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში 
ან ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში მიგ რან ტებს ურ თუ-
ლებს მას პინ ძელ ქვე ყა ნას თან იდ ენ ტი ფი ცი რე ბას 
და ინ ტეგ რი რე ბას. სწო რედ ეს არ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მი ზე ზი, რის გა მოც ხდე ბა ტრან სნა ცი ონ ალ ური 
კავ ში რე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა.

ამ ავე დროს, ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიდ გო მა 
დღეს უკ ვე კრი ტი კის ობი ექ ტს წარ მო ად გენს. 
მკვლე ვარ თა ნა წი ლი მი უთ ით ებს იმ აზე, რომ ვერც 
ტრან სნა ცი ონ ალ იზ მმა და ვერც ას იმ ილ აცი ამ ვერ 
მი აღ წი ეს წარ მა ტე ბას იმ კონ ფლიქ ტე ბის გა დაჭ რის 
სა კითხში, რომ ლე ბიც წარ მო იქ მნე ბა ინ დი ვი დე-
ბის მი ერ ერ ოვ ნუ ლი საზღვრე ბის გა დაკ ვე თი სას. 
ჯვა რე დი ნა სა საზღვრო პერ სპექ ტი ვა აღ ძრავს 
არა თან ხმო ბას, არ ამ ედ შე უთ ავ სებ ლო ბას ას იმ-
ილ აცი ისა და ტრან სნა ცი ონ ალ იზ მის თე ორი ებს 
შო რის, რაც სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის ორი სხვა-
დას ხვა ფორ მის შე დე გებს კი დევ უფ რო ამ ძაფ რებს. 
[1. P. 3–17] მი უხ ედ ავ ად ამ გვა რი მო საზ რე ბე ბი სა, 
თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში სულ უფ რო მზარ დია 
ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცი ის ტენ დენ ცი ები, 
ამ იტ ომ დღის წეს რი გი დან არ იხ სნე ბა საზღვრე ბის 
გა დაკ ვე თას თან და ახ ალ გა რე მო ში ინ ტეგ რა ცი-
ას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის ემ პი რი ული 
კვლე ვის აუც ილ ებ ლო ბა. 
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ბა ში კი არ მცირ დე ბა, არ ამ ედ იზ რდე ბა, ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის არ სე ბუ ლი მო დე ლე ბი კრი ტი კის ქვეშ მო-
ექ ცა, და, სა ჭი რო გახ და ახ ალი პა რა დიგ მის მო ძებ ნა. ას ეთი პა რა დიგ მა არ ის ინ კლუ ზი ური ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდა, ანუ ეკ ონ ომ იკ ის ზრდა მო სახ ლე ობ ის ფარ თო ჩარ თუ ლო ბით, რო მე ლიც შე ამ ცი რებს სი ღა რი ბეს 
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ABSTRACT

Given that the modern world has faced such a significant challenge as income inequality, which unfortunately 
has not diminished but increased over the years, existing models of economic growth have come under criti-
cism and it has become necessary to find a new paradigm. Such a paradigm is inclusive economic growth, that 
is, economic growth with broader population involvement that will reduce poverty and economic inequality. 

The article discusses the role of factors of economic growth in all five factors of production growth, however, 
for the purpose of the study, more attention is paid to the factor of labor and the factor of entrepreneurial ability. 
The authors express the opinion that both the labor of the employees and the entrepreneurial skills are based 
on human knowledge, and knowledge is provided by education. The knowledge and competencies accumulated 
in a person through education are called human capital. And, the higher its quality, the higher the growth of the 
country’s economy. Based on this reasoning, the authors of the article consider human capital, or knowledgeable, 
educated people as a dominant factor in inclusive economic growth. At the same time, they believe that the deliv-
ery of quality education to people and their professional development should not start even during the student 
years, as it is accepted in Georgia, but during the years of being a pupil. The Scandinavian countries (especially 
Sweden) have a great experience in this. The authors give recommendations to adopt these experiences. 

Keywords: Inclusive growth factors of the economy, inclusive education.
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შე სა ვა ლი
ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა არ ის მო სახ ლე-

ობ ის ცხოვ რე ბის დო ნის გან მა პი რო ბე ბე ლი ფაქ-
ტო რი, რის გა მოც, სა ზო გა დო ებ აში ეს ფე ნო მე ნი 
ყო ველ თვის იწ ვევ და დიდ ყუ რადღე ბას. ამ ის მი-
უხ ედ ავ ად, მის და მი სა ზო გა დო ებ ის დღე ვან დე ლი 
ინ ტე რე სი რამ დე ნად მე გან სხვა ვე ბუ ლია. პირ ვე-
ლი გან სხვა ვე ბა იმ აშია, რომ გლო ბა ლი ზა ცი ამ მო-
ითხო ვა ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის წყა რო ებ ის გლო-
ბა ლურ დო ნე ზე გან ხილ ვა, ხო ლო მე ორე იმ აში, 
რომ ქვე ყა ნა ში ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა უნ და ხდე ბო-
დეს არა მხო ლოდ მო სახ ლე ობ ის ერ თი ნა წი ლის, 
არ ამ ედ, შრო მის უნა რი ანი მთე ლი მო სახ ლე ობ ის 
ჩარ თვით და ამ გზით ზო მი ერ ად საკ მა რი სი შე მო-
სავ ლით მა თი უზ რუნ ველ ყო ფით. ამ პო ლი ტი კას 
ინ კლუ ზი ური სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კა ეწ ოდ ება 
და ეს არ ის პო ლი ტი კა, რო მე ლიც დიდ გა მო წვე ვად 
დგას დღეს სა ქართ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა შე, 
რად გა ნაც 2018 წლის მო ნა ცე მე ბით, სა ქართ ვე-
ლო ში ირ იცხე ბა 1939,9 ათ ასი ეკ ონ ომი კუ რად აქ-
ტი ური ად ამი ანი, ხო ლო და საქ მე ბუ ლია 1694,2 ათ-
ასი ად ამი ანი, ანუ მხო ლოდ 87,3 პრო ცენ ტი. ამ ის 
მი ზე ზი ის არ ის, რომ ქვე ყა ნა ში არც ინ კლუ ზი ური 
სწავ ლე ბის პი რო ბე ბია შექ მნი ლი, და, არც ინ კლუ-
ზი ური და საქ მე ბის პი რო ბე ბი.

მეც ნი ერ ები წე რენ, რომ ეკ ონ ომ იკ ის ზრდის 
ფე ნო მე ნი არ არ ის ახ ალი, და, ის სა ზო გა დო ებ ის 
ყუ რადღე ბის ცენ ტრში ყო ველ თვის იყო იმ მთა ვა-
რი მი ზე ზის გა მო, რომ ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის შე დე-
გი აის ახ ება ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა ზე და ად ამი ან თა 
ცხოვ რე ბის დო ნის ამ აღ ლე ბა ზე [1, გვ. 90]. ეკ ონ-
ომ იკ ური ზრდა ნიშ ნავს ქვეყ ნის მი ერ სულ უფ რო 
მე ტი პრო დუქ ცი ის და მომ სა ხუ რე ბის წარ მო ებ ას. 
აბ სო ლუ ტუ რად იგი მთლი ან ში და პრო დუქ ტის 

ანუ ქვეყ ნის შიგ ნით წარ მო ებ ულ პრო დუქ ტის მო-
ცუ ლო ბის ზრდა ში გა მო ხა ტე ბა.

ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის თე ორია ჩა მო ყა ლიბ და 
XX სა უკ უნ ის შუ ახ ან ებ ში და მის შე სა ხებ სხვა დას-
ხვა გა გე ბაც აღ მო ცენ და. „ზო გა დად ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდა გა ნი ხი ლე ბა ვიწ რო და ფარ თო გა გე ბით. ვიწ-
რო გა გე ბით ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა გა მო იხ-
ატ ება ერთ მო სახ ლე ზე მო სუ ლი, რო გორც მთლი-
ანი ერ ოვ ნუ ლი, ისე მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის 
ზრდა ში, ფარ თო გა გე ბით კი, სა კუთ რე ბის სტრუქ-
ტუ რა ში და სო ცი ალ ურ ინ სტი ტუ ცი ებ ში ცვლი ლე-
ბის პრო ცეს ში, რო მე ლიც მო ას წა ვებს ზრდის ერ-
თი სტა დი იდ ან მე ორ ეში გა დას ვლას“ [2, გვ. 235].

რად გან ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა პრაქ ტი კუ ლად 
ძი რი თა დად ვიწ რო გა გე ბით გა ნი ხი ლე ბა, ამ იტ ომ 
დღეს მას მეც ნი ერ ები თით ქმის ერ თნა ირ გან მარ-
ტე ბას აძ ლე ვენ, რომ ეს არ ის „ქვეყ ნის მი ერ სულ 
უფ რო მე ტი პრო დუქ ცი ის და მომ სა ხუ რე ბის წარ-
მო ება“. მცი რე ოდ ენი ინ ტეპ რე ტა ცი ებ ით ასეა ის 
ას ახ ული რო გორც უცხო ურ ენ აზე არ სე ბულ, ისე 
ქარ თულ მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ის სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ-
ში.

მი უხ ედ ავ ად ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის შე ფა სე ბის-
თვის მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის მაჩ ვე ნებ ლის 
გარ კვე ული ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი სა (კერ ძოდ, ის, რომ 
ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდას შე იძ ლე ბა ახ ლავ დეს მო სახ-
ლე ობ ის ცხოვ რე ბის დო ნის და ცე მა, რომ მას ში 
არ აის ახ ება სო ცი ალ ური მა ხა სი ათ ებ ლე ბი და ა. 
შ.), დღეს, ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა, მა ინც რე-
ალ ურ მთლი ან ში და პრო დუქ ტის სუ ლა დობ რივ 
მო ცუ ლო ბა ში გა მოი ხა ტე ბა. თუ ამ მო ცუ ლო ბის 
ზრდის ტენ დენ ცია არ სე ბობს, მა შინ ამ ბო ბენ, რომ 
ქვე ყა ნა ეკ ონ ომ იკ ურ ად იზ რდე ბა, თუ არ ადა, არ 
იზ რდე ბა.

ტო რი, თუმ ცა, კვლე ვის მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე, მე ტი ყუ რადღე ბა აქ ვს დათ მო ბი ლი შრო მის ფაქ ტორს 
და მე წარ მუ ლი უნ არ ის ფაქ ტორს. ავ ტო რე ბი გა მოთ ქვა მენ მო საზ რე ბას, რომ რო გორც და საქ მე ბულ თა 
შრო მას, ისე მე წარ მულ უნ არს ად ამი ან ის ცოდ ნა უდ ევს სა ფუძ ვლად, ცოდ ნას კი, გა ნათ ლე ბა იძ ლე ვა. ად-
ამი ან ში გა ნათ ლე ბით დაგ რო ვილ ცოდ ნას და კომ პე ტენ ცი ებს ად ამი ან ური კა პი ტა ლი ეწ ოდ ება. და, რაც 
მა ღა ლია მი სი ხა რის ხი, მით მა ღა ლია ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის ზრდა. ამ მსჯე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, სტა ტი ის 
ავ ტო რე ბი ად ამი ან ურ კა პი ტალს, ანუ მცოდ ნე, გა ნათ ლე ბულ ად ამი ან ებს ეკ ონ ომ იკ ის ინ კლუ ზი ური ზრდის 
დო მი ნი რე ბად ფაქ ტო რად მი იჩ ნე ვენ. ამ ას თან, მათ მი აჩ ნი ათ, რომ ად ამი ან ებ ის თვის ხა რის ხი ანი გა ნათ-
ლე ბის გა და ცე მა და მა თი პრო ფე სი ონ ალ ად ჩა მო ყა ლი ბე ბა სტუ დენ ტო ბის წლებ ში კი არ უნ და და იწყოს, 
რო გორც ეს მი ღე ბუ ლია სა ქარ თვე ლო ში, არ ამ ედ, მოს წავ ლედ ყოფ ნის წლებ ში. ამ ის დი დი გა მოც დი ლე ბა 
აქ ვთ სკან დი ნა ვი ის ქვეყ ნებს (გან სა კუთ რე ბით შვე დეთს). ავ ტო რე ბი ამ გა მოც დი ლე ბის გად მო ღე ბის რე-
კო მენ და ცი ებს იძ ლე ვი ან.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ეკ ონ ომ იკ ის ინ კლუ ზი ური ზრდის ფაქ ტო რე ბი, ინ კლუ ზი ური გა ნათ ლე ბა.
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სა ქარ თე ლოს ეკ ონ ომ იკა ზრდა დია (2010 წელს 
- 6,2%, 2015 წელს - 2,9%, 2016 წელს - 2,8%, 2017 
წელს - 5,0%, 2018 წელს - 4,9%, 2019 წელს - 5,1%), 
მაგ რამ ქვეყ ნის სი ღა რი ბი დან გა მო საყ ვა ნად, უფ-
რო მე ტი ზრდა არ ის სა ჭი რო. ამ ას თან, ეკ ონ ომ იკ-
ის არ სე ბუ ლი ზრდით მი ღე ბუ ლი სი კე თეც ყვე ლა-
ზე თა ნაბ რად არ ნა წილ დე ბა, რად გან, მო სახ ლე-
ობ ის დი დი ნა წი ლი უმ უშ ევ რა დაა დარ ჩე ნი ლი და 
ეკ ონ ომ იკ ურ საქ მი ან ობ აში არ მო ნა წი ლე ობს. ამ-
იტ ომ არ ის, რომ ეკ ონო მი კურ მეც ნი ერ ებ აშ იც და 
პრაქ ტი კა შიც, წი ნა პლან ზე წა მო იწია ეკ ონ ომ იკ ის 
ინ კლუ ზი ური ზრდის სა კითხმა ანუ ზრდის მიღ-
წე ვამ ქვეყ ნის საქ მი ან ობ აში მო სახ ლე ობ ის სა ყო-
ველ თაო ჩარ თუ ლო ბით.

ამ კუთხით ჩვენ თვის სა ინ ტე რე სო გახ და გა-
მოგ ვეკ ვლია უპ ირ ატ ეს ად წარ მო ებ ის რო მე ლი 
ფაქ ტო რით შე იძ ლე ბა ეკ ონ ომ იკ ის ინ კლუ ზი ური 
ზრდა, და, გა ნათ ლე ბა და ცოდ ნა, ანუ გა ნათ ლე ბუ-
ლი ად ამი ანი (იგ ივე ად ამია ნუ რი კა პი ტა ლი) არ ის 
თუ არ არ ის ეს ფაქ ტო რი.

ვა კე თებთ რა ერ თგვარ დაშ ვე ბას, რომ ქვეყ ნის 
ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა-გან ვი თა რე ბის ფაქ ტო რე-
ბი, ეს იგ ივე წარ მო ებ ის ფაქ ტო რე ბია, ვუშ ვებთ ამ 
ფაქ ტო რე ბის კლა სობ რი ვი და არ აკ ლა სობ რი ვი გა-
გე ბე ბის არ სე ბო ბა საც. ჩვე ნი საკ ვლე ვი თე მი დან 
გა მომ დი ნა რე ჩვენ თვის სა ინ ტე რე სოა მი სი არა 
კლა სობ რი ვი, არ ამ ედ, ზო გად სა კა ცობ რიო მიდ გო-
მა, რო მე ლიც თავ და პირ ვე ლად სამ ფაქ ტორს (მი-
წა, შრო მა, კა პი ტა ლი), შემ დეგ ოთხ ფაქ ტორს (მი-
წა, შრო მა, კა პი ტა ლი, მე წარ მუ ლი უნ არი), ხო ლო 
შემ დეგ, ხუთ ფაქ ტორს (მი წა, შრო მა, კა პი ტა ლი, 
მე წარ მუ ლი უნ არი, სა ხელ მწი ფოს ეკ ონ ომ იკ ური 
რო ლი) აღი არ ებს [3, გვ. 52].

ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის წყა რო ებ ზე მრა ვა ლი 
უცხო ური გა მოკ ვლე ვე ბი არ სე ბობს (ჯ. შუმ პე ტე-
რის, ჯ. კე ინ სის, სო ლო უს, დ. უეილ ის, კ. ჰა ინ ეს 
და სხვე ბის). არ სე ბობს ქარ თვე ლი მეც ნი ერ ებ ის 
(რ. აბ ეს აძ ის, ნ. ხა დუ რის, ე. მექ ვა ბიშ ვი ლის, ვლ. პა-
პა ვას, რ. ას ათი ან ის, ე. ბე რი ძის და სხვე ბის) კვლე-
ვე ბიც. ყვე ლა ის ინი ეკ ონ ომი კუ რი ზრდის წყა რო-
ებ ად (ფაქ ტო რე ბად) ძი რი თა დად ას ახ ელ ებ ენ წარ-
მო ებ ის შემ დეგ ფაქ ტო რებს - კა პი ტალს, შრო მას, 
ბუ ნებ რივ რე სურ სებს (მ. შ. მი წას) და მე წარ მულ 
უნ არს [4, გვ. 86]. ჯ. შუმ პე ტე რი ეკ ონო მი კის გან-
ვი თა რე ბის ძი რი თად ფაქ ტო რად ინ ოვ აცი ურ საქ-
მი ან ობ ას და მე წარ მო ებ ას აც თვლი და, ქართ ვე ლი 

მეც ნი ერი რ. აბ ეს აძე ამ ფაქ ტო რე ბის გარ და, ცალ-
კე ას ახ ელ ებს ეკ ოლ ოგი ურ ფაქ ტორს და სა გა რეო 
ფაქ ტორს (გლო ბა ლი ზა ცი ას).

მეც ნი ერი ვლ. პა პა ვა იხ ილ ავ და რა წარ მო ებ ის 
„დო მი ნი რე ბა დი“ ფაქ ტო რე ბის კონ ცეფ ცი ას, რო-
მე ლიც წარ მო ებ ის ფაქ ტო რე ბის თე ორი ის ერთ-
ერ თი შე და რე ბით თა ნა მედ რო ვე ვერ სიაა, რომ ლის 
ავ ტო რე ბი ს. ეილ ონი, ბ. გოლ დი და ი. სე ზა ნი არი ან 
[5, გვ. 64-66], მან, მე ხუ თე ფაქ ტო რად შე მო თა ვა-
ზე ბუ ლი სა ხელმ წი ფოს ეკ ონ ომ იკ ური უნ არ ის დო-
მი ნი რე ბად ფაქ ტო რად არ სე ბო ბის შე საძ ლებ ლო-
ბაც წარ მო იდ გი ნა [6, გვ. 188].

ჩვე ნი აზ რით, ეს შე საძ ლებ ლო ბა ალ ბათ, იყო 
გლო ბა ლი ზა ცი ამ დე, ანუ რო ცა სუ ვე ნე რუ ლი სა-
ხელ მწი ფო ები და მო უკ იდ ებ ლად მარ თავ დნენ თა-
ვის ქვეყ ნებს. მას შემ დეგ ბევ რი დრო გა ვი და და 
გლო ბა ლი ზა ცი ის ინ ტენ სი ური პრო ცე სი დან გა-
მომ დი ნა რე ბევ რი ცვლი ლე ბე ბიც მოხ და. უპ ირ-
ვე ლე სად, თვით ეკ ონო მი კის ძი რი თა დი რგო ლი 
- წარ მო ება და მომ სა ხუ რე ბა - გა მო ვი და ცალ კე-
ული ქვეყ ნე ბის ერ ოვ ნუ ლი საზღვრე ბი დან და 
ნებ სით თუ უნ ებ ლი ედ, გლო ბა ლურ ეკ ონ ომ იკ აში 
ჩა ერ თო. ეს ჩარ თუ ლო ბა ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში სუს-
ტია, ზო გან კი - ძლი ერი. სა ქარ თვე ლო ჯერ-ჯე რო-
ბით სწო რედ სუს ტად გლო ბა ლი ზე ბულ ქვეყ ნე ბის 
რიცხვს მი ეკ უთვ ნე ბა, მაგ რამ გლო ბა ლი ზა ცი ის 
პრო ცე სის მსოფ ლიო ტემ პი და თვით სა ქარ თვე-
ლოს სა ერ თა შო რი სო სამ თავ რო ბო პო ლი ტი კა იმ-
ის მიმ ნიშ ნე ბე ლია, რომ მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ აში 
სა ქარ თვე ლოს ჩარ თუ ლო ბა დღი თიდღე გაღ რმავ-
დე ბა და აი, მა შინ (თუ უკ ვე არა დღეს), სა ქარ-
თვე ლოს, რო გორც სუ ვე ნე რუ ლი სა ხელ მწი ფოს 
ეკ ონ ომ იკ ური რო ლი, რო გორც წარ მო ებ ის მე ხუ-
თე ფაქ ტო რი, დო მი ნი რე ბა დი ვე ღარ იქ ნე ბა. ამ ის 
სიმ პტო მე ბი სა ქარ თვე ლო ში უკ ვე არ ის. ამ ის და-
სა დას ტუ რებ ლად თუნ დაც 2014 წლის 27 ივ ნისს 
სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის გა ფორ-
მე ბუ ლი ას ოც ირ ებ ის შე სა ხებ შე თან ხმე ბაც კმა რა, 
რომ ლის ძა ლი თაც ევ რო საბ ჭომ სა ქარ თვე ლოს ხე-
ლი სუფ ლე ბას ეკ ონ ომ იკ ის ყვე ლა დარ გში და ქვე-
დარ გში შეს თა ვა ზა ე. წ. „რე კო მენ და ცი ები“, რო-
მელ თა შეს რუ ლე ბა ზე სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ-
ლე ბამ ვალ დე ბუ ლე ბა აიღო და ას რუ ლებს კი დეც 
მათ [7, გვ. 103-107]. ამ ით იმ ის თქმა გვინ და, რომ 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ ეს რე კო მენ და ცი ები 
სა ზო გა დო ებ ის გან სჯის საგ ნად კი არ აქ ცია, არ-



#4(59), 2020, Vol. 15, Issue 3.

aaee

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

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

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

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba

49

ISSN 1512-4649ISSN 1512-4649

ამ ედ, და ივ ალა მა თი შეს რუ ლე ბა.
დღეს არ სე ბუ ლი ას ეთი შე თა ვა ზე ბე ბი, ევ რო-

კავ ში რი დან იქ ნე ბა იგი თუ აშშ-დან, ცხა დია, აკ-
ნი ნებს სუ ვე რე ნუ ლი სა ხელ მწი ფოს ეკ ონ ომ იკ ურ 
ნე ბას, ანუ ეკ ონო მი კურ როლს თა ვი სი ვე ქვეყ ნის 
ეკ ონ ომ იკ ის მარ თვა ში, და, აძ ლი ერ ებს მას ზე სა-
ერ თა შო რი სო გავ ლე ნას. დღეს ამ მდგო მა რე ობ-
აში იმ ყო ფე ბა მსოფ ლი ოს თით ქმის ყვე ლა ღა რი ბი 
ქვე ყა ნა. ამ ქვეყ ნებ ში არა სა კუ თა რი ხე ლი სუფ ლე-
ბის, არ ამ ედ მსოფ ლი ოს ლი დე რი ქვეყ ნე ბის ნე ბა 
გა ბა ტონ და.

ასე რომ, დღეს, სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდის ძი რი თად ფაქ ტო რე ბად შე იძ ლე ბა ჩავ თვა-
ლოთ მხო ლოდ ოთხი ფაქ ტო რი, კა პი ტა ლი, შრო მა, 
ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი (მ. შ. მი წა) და მე წარ მუ ლი 
უნ არი. ჩვე ნი კვლე ვის მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე, 
ჩვენ არ შე ვუდ გე ბით ყვე ლა აქ ჩა მოთ ვლი ლი ფაქ-
ტო რე ბის გან ხილ ვას, არ ამ ედ, ყუ რადღე ბას გა ვა-
მახ ვი ლებთ მხო ლოდ შრო მის და მე წარ მუ ლი უნ-
არ ის ფაქ ტო რებ ზე.

აქ ედ ან ვე უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ ორ ივე მათ გა-
ნი ად ამი ან ის უნ არ ის გა მომ ხატ ვე ლია. პირ ვე ლი - 
და საქ მე ბუ ლი ად ამი ან ის შრო მის უნ არ ის. მე ორე 
- ად ამი ან ის მე წარ მუ ლი უნ არ ის, ორ ივე მათ განს 
ად ამი ან ის ცოდ ნა უდ ევს სა ფუძ ვლად, რო მე ლიც 
თა ვის მხრივ, გა ნათ ლე ბით იქ მნე ბა და შემ დეგ ად-
ამი ან ში გროვ დე ბა. ამ ცოდ ნას და უნ არს ად ამი-
ან ისე ული კა პი ტა ლი ეწ ოდ ება, და რად გან, დღე-
ვან დე ლი ეკ ონ ომ იკა მო ითხოვს ად ამი ან ისე ული 
კა პი ტა ლის მა ღალ ხა რის ხს, რო მე ლიც ორი ენ ტი-
რე ბუ ლი უნ და იყ ოს უახ ლეს ტექ ნი კა-ტექ ნო ლო-
გი ებ ზე, ინ ოვ აცი ებ ის შექ მნა სა და და ნერ გვა ზე, 
ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ებ ის ფარ თოდ გა მო-
ყე ნე ბა ზე და ა. შ., უნ და ვი ფიქ როთ, რომ ეკ ონო მი-
კუ რი ზრდის ფაქ ტო რებს შო რის სწო რედ ად ამი-
ან ისე ული კა პი ტა ლი ანუ მცოდ ნე, გა ნათ ლე ბუ ლი, 
კრე ატ ული ად ამი ანი არ ის ეკ ონ ომ იკ ის ინ კლუ ზი-
ური ზრდის დო მი ნი რე ბა დი ფაქ ტო რი.

ინ ოვ აცი ური ქვეყ ნე ბის პრაქ ტი კამ, რომ ლე ბიც 
კო ლო სა ლურ სი დი დის ინ ვეს ტი ცი ებს აბ ან დე ბენ 
ინ ოვ აცი ებ ში, და არ წმუ ნა კა ცობ რი ობა, რომ ეკ-
ონო მი კის უწყვეტ ზრდას ტექ ნი კუ რი პროგ რე სი 
გა ნა პი რო ბებს [8, გვ. 42]. მაგ რამ ის იც, ცნო ბი ლია, 
რომ ტექ ნი კა-ტექ ნო ლო გი ურ სი ახ ლე ებს ად ამი ან-
ები, კერ ძოდ, შე მოქ მე დე ბი თი (კრე ატ ული) ად ამი-
ან ები ქმნი ან. 

გლო ბა ლუ რი ინ ოვ აცი ური ინ დექ სით მსოფ-
ლი ოში პირ ველ ად გილ ზე მყო ფი შვე იც არია, რო-
მე ლიც სუ ლაც არ არ ის მდი და რი წარ მო ებ ის სხვა 
ფაქ ტო რე ბით - მი წით, წი აღ ისე ულ ით, სათ ბობ-ენ-
ერ გე ტი კუ ლი ბა ზით და ა. შ. - სწო რედ, ინ ოვ აცი-
ური ტექ ნო ლო გი ებ ის მეშ ვე ობ ით მო წი ნა ვე სამ-
რეწ ვე ლო ქვე ყა ნა გახ და. ეს ქვე ყა ნა გა ნათ ლე ბა სა 
და კვლე ვებ ზე მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის 3%-ს 
ხარ ჯავს [9, გვ. 21]. ამ ციფ რმა შვე იც არია მა ღა-
ლი სა მეც ნი ერო პო ტენ ცი ალ ის ქვეყ ნად აქ ცია. ამ 
ციფ რის უკ ან დგას შვე იც არი ის ძვე ლი და ახ ალი 
თა ობ ის მეც ნი ერ ებ ის და მკვლე ვა რე ბის მთე ლი 
ელ იტა, რო მელ თა გა ნათ ლე ბა ზე ქვეყ ნის მთავ რო-
ბა სახ სრებს არ ზო გავს, რად გან იც ის, რომ ეკ ონ-
ომ იკ ის ზრდის ნე ბის მი ერი სხვა ფაქ ტო რის - მი წა 
იქ ნე ბა ეს თუ ფუ ლა დი კა პი ტა ლი, - ამ ოქ მე დე ბა, 
ანუ „გა ცოცხლე ბა“ მხო ლოდ ად ამი ან ის მეშ ვე ობ-
ით შე იძ ლე ბა და რამ დე ნა დაც უფ რო მცოდ ნე და 
გა ნათ ლე ბუ ლი იქ ნე ბა ეს ად ამი ანი, იმ დე ნად მა-
ღალ ნა ყო ფი ერ ად აამ ოქ მე დებს იგი მას.

ასე რომ, სწო რედ ად ამი ან ური კა პი ტა ლის ხა-
რის ხობ რი ვი ზრდა წარ მო ად გენს ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდის და სრულ ყო ფის მი მარ თუ ლე ბით ქვეყ ნის 
მო დერ ნი ზა ცი ის უმ თავ რეს ფაქ ტორს. „თუ კა პი-
ტა ლიზ მამ დელ ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მა ში, - წერს 
ქარ თვე ლი მენ ცი ერი რ. აბ ეს აძე, - ძი რი თა დი ეკ-
ონო მი კუ რი ფაქ ტო რი იყო მი წა, კა პი ტა ლიზ მის 
დროს კი - კა პი ტა ლი, ახ ალი (პოს ტინ დუს ტრი ული) 
ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში ძი რი თა დი ეკ ონ ომ იკ ური 
ფაქ ტო რი არ ის ცოდ ნა“[4, გვ. 66]. ცოდ ნას გა ნათ-
ლე ბა იძ ლე ვა, მცოდ ნე ად ამი ანი კი კრე ატ ულ, შე-
მოქ მე დე ბით ად ამი ან ად ყა ლიბ დე ბა, რო მელ საც 
და მო უკი დებ ლად შე უძ ლია ინ ოვ აცი ებ ის შექ მნა 
და და ნერ გვა. ჯერ კი დევ, ილია ჭავ ჭა ვა ძეს აქ-
ვს ნათ ქვა მი: „ქვე ყა ნა იმ ით კი არ არ ის უბ ედ ური, 
რომ ღა რი ბია, არ ამ ედ, იმ ით, რომ მცოდ ნე, გო ნე-
ბა გახ სნი ლი, გუ ლან თე ბუ ლი კა ცე ბი არ ჰყავს“. 
მცოდ ნე, გო ნე ბა გახ სნი ლი ად ამი ან ები კრე ატ-
ულ ად აზ როვ ნე ბენ. კრე ატუ ლო ბა წარ მა ტე ბუ ლი 
საქ მი ან ობ ის გა რან ტიაა თა ნა მედ რო ვე გლო ბა-
ლურ სამ ყა რო ში. „თუ გვინ და, რომ თა ნა მედ რო ვე 
სწრა ფად ცვა ლე ბად კონ კუ რენ ტულ სამ ყა რო ში 
ღირ სე ულ ად დავ მკვიდ რდეთ, და თუ გვსურს გავ-
ხდეთ თა ნა მედ რო ვე პროგ რე სუ ლი ქვე ყა ნა, არ 
უნ და ვი ყოთ მხო ლოდ მომ ხმა რე ბე ლი ერი, რად-
გან, ვინც არ ქმნის ახ ალს, ის მხო ლოდ სხვის მი ერ 
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შექ მნილს მო იხ მარს, ამ ით კი ის „სხვა“ ძლი ერ დე ბა 
და ვი თარ დე ბა, თვი თონ კი სუს ტდე ბა“ [10, გვ. 20]. 
დღეს, სა ქარ თვე ლო მხო ლოდ მომ ხმა რე ბე ლი ქვე-
ყა ნაა. პირ ვე ლა დი მოხ მა რე ბის სა ქონ ლის 80%, ის 
სა ქო ნე ლიც კი, რომ ლის წარ მო ებ ის ტრა დი ცი აც 
გვაქ ვს და სა წარ მოო ბა ზაც, იმ პორ ტით შე მო დის. 

ინ ოვ აცი ური გან ვი თა რე ბის კენ სა ქართ ვე ლოს 
გარ კვე ული შე მობ რუ ნე ბა 2012 წლის 1 ოქ ტომ-
ბრი დან მოხ და, რო დე საც ხე ლი სუფ ლე ბა ში მო ვი-
და პარ ტია „ქარ თუ ლი ოც ნე ბა“. ამ მი მარ თუ ლე ბით 
მათ გარ კვე ული „მა რაგ ნა კე თი“ შექ მნეს (და ფუძ-
ნდა „ინ ოვ აცი ებ ის და ტექ ნო ლო გი ებ ის სა აგ ენ-
ტო“, ორი ინ ოვ აცი ური ცენ ტრი, სა მი ტექ ნო პარ კი 
და ა. შ.), მაგ რამ არც ტემ პია საკ მა რი სი და არც და-
ფი ნან სე ბის მო ცუ ლო ბა. სა ქართ ვე ლო ში სა მეც ნი-
ერო კვლე ვე ბის ხელ შეწყო ბა ზე 2018 წელს და იხ-
არ ჯა 63 800 ათ ასი ლა რი, ხო ლო 2019 წელს 64 100 
ათ ასი ალ რი [11]. ჩვე ნი აზ რით, იმ სა მუ შა ოთა შეს-
რუ ლე ბის თვის, რაც სა ქარ თვე ლოს ინ ოვ აცი ურ 
გან ვი თა რე ბას სჭირ დე ბა, ეს თან ხე ბი არ ის ძა ლი ან 
მცი რე. ამ ას თან, ქვეყ ნის ინ ოვ აცი ური გან ვი თა-
რე ბის თვის და გეგ მი ლი ყვე ლა ღო ნის ძი ება სა თა-
ნა დოდ და ფი ნან სე ბულ გა ნათ ლე ბას უნ და და ეფ-
უძ ნოს. 2019 წელს, სა ქართ ვე ლოს ბი უჯ ეტ იდ ან 
გა ნათ ლე ბა ზე და იხ არ ჯა 1484618,0 ათ ასი ლა რი 
(მ. შ. სა შუ ალო გა ნათ ლე ბა ზე 750884,0 ათ ასი ლა-
რი, უმ აღ ლეს გა ნათ ლე ბა ზე 160165,0 ათ ასი ლა რი, 
პრო ფე სი ულ გა ნათ ლე ბა ზე 52660,0 ათ ასი ლა რი 
და ა. შ.). პრო ცენ ტუ ლად მან მთე ლი ბი უჯ ეტ ური 
ხარ ჯე ბის 12,2% შე ად გი ნა. ეს მა შინ, რო დე საც გა-
ერ თი ან ებ ულ სა მე ფო ში და ნორ ვე გი აში სა ხელ-
მწი ფო ბი უჯ ეტ იდ ან თით ქმის ამ დე ნი ვე მხო ლოდ 
უმ აღ ლეს გა ნათ ლე ბა ზე იხ არ ჯე ბა (გა ერ თი ან ებ-
ულ სა მე ფო ში 11,3%, ნორ ვე გი აში - 11,2%).

ჩვენ ვე თან ხმე ბით მეც ნი ერ რ. აბ ეს აძ ის მო საზ-
რე ბას იმ ის შე სა ხებ, რომ ად ამი ან ისე ული კა პი ტა-
ლის სა თა ნა დოდ ფორ მი რე ბის მოთხოვ ნის და ყე-
ნე ბი სას, ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სო ცი ალ ურ-ეკ ონ-
ომ იკ ური მდგო მა რე ობა უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ. 
მარ თა ლია, მეც ნი ერი, რო ცა ამ ბობს, რომ „შე უძ-
ლე ბე ლია ად ამი ან ისე ული კა პი ტა ლის ფორ მი რე-
ბის და გა მო ყე ნე ბის პი რო ბე ბი გან ვი თა რე ბულ და 
ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნე ბის ტოლ ფა სად 
ჩავ თვა ლოთ“ [4, გვ. 66], მაგ რამ, არ ვე თან ხმე ბით 
პა ტივ ცე მულ მეც ნი ერს იმ აში, რომ რად გან სა ქარ-
თვე ლო, ღა რი ბი ქვე ყა ნაა და ბი უჯ ეტ ის რე სურ-

სე ბიც შეზღუ დუ ლია, ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის გან-
ვი თა რე ბის თვის ყვე ლა ზე აუც ილ ებ ელ ზე უარი 
ვთქვათ. ეს აუც ილე ბე ლი კი არ ის ინ ოვ აცი ები, რო-
მელ თა შექ მნა ხა რის ხი ან გა ნათ ლე ბას მო ითხოვს. 
ამ იტ ომ, თა მა მად შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ხა რის ხი-
ანი გა ნათ ლე ბა გა დამ წყვე ტი ფაქ ტო რია სა ქართ-
ვე ლოს ეკ ონო მი კის ინ კლუ ზი ური გან ვი თა რე ბის-
თვის.

დას კვნა
ცნო ბი ლი ფაქ ტია, რომ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან 

პრო ფე სი ონ ალ ად ად ამი ანი უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე-
ბის დო ნე ზე ყა ლიბ დე ბა. მაგ რამ, ის იც ხომ ფაქ ტია, 
და, ამ ას იაპ ონ ელი მეც ნი ერ ები ას აბ უთ ებ ენ, რომ 
ად ამი ან ში პრო ფე სი ის არ ჩე ვა, უფ რო ზუს ტად 
პრო ფე სი ის ად მი მიდ რე კი ლე ბის გა მომ ჟღავ ნე ბა, 
ად რე ულ ას აკ ში, სწო რედ სკო ლის ას აკ ში ხდე ბა. 
ამ იტ ომ არ ის, რომ იაპ ონი აში დი დი ყუ რადღე ბა 
ეთ მო ბა მოს წავ ლე ებ ში ღვთით ბო ძე ბუ ლი ნი ჭის 
და მის სა ფუძ ველ ზე პრო ფე სი ის ად მი მიდ რე კი ლე-
ბე ბის გა მომ ჟღავ ნე ბას. ამ სა კითხზე მუ შა ობა ე. 
წ. „ად რე ული გან ვი თა რე ბის“ სკო ლებ ში ვე იწყე ბა. 
ას ეთი სკო ლე ბი მრავ ლად გახ სნეს ჩი ნეთ შიც. რაც 
შე ეხ ება ევ რო კავ შირ ში შე მა ვალ გა მორ ჩე ულ ად 
მო წი ნა ვე სკან დი ნა ვი ის ქვეყ ნებს, რომ ლებ საც კე-
თილ დღე ობ ის ქვეყ ნებ საც უწ ოდ ებ ენ, იქ, ამ მიზ-
ნით, ანუ მოს წავ ლე ში პრო ფე სი ული მიდ რე კი ლე-
ბის გა მოვ ლი ნე ბის მიზ ნით, სპე ცი ალ ური პროგ-
რა მე ბია ამ ოქ მე დე ბუ ლი. მა გა ლი თად, ნორ ვე გი ის 
სკო ლებ ში მერ ვე კლა სი დან სწავ ლე ბა ში შე მო დის 
ახ ალი საგ ნე ბი „პრო ფე სი ული ორი ენ ტა ცია“ და 
„ეკ ონ ომ იკა“. იქ ამ დის კი, ანუ პირ ვე ლი დან მეშ ვი-
დე კლა სამ დე ნორ ვე გი ულ სკო ლებ ში სა ვალ დე ბუ-
ლო საგ ნე ბის პა რა ლე ლუ რად ბავ შვებს ას წავ ლი ან 
გუნ დში მუ შა ობ ას, გა დაწყვე ტი ლე ბის ერ თობ ლივ 
მი ღე ბას [12, გვ. 52]. ნორ ვე გი აში სკო ლა ში შეს-
ვლის პირ ველ დღე ებ იდ ან ვე ბავ შვებს უნ ერ გა ვენ 
აზ რს იმ ის შე სა ხებ, რომ პი როვ ნე ბა ვი თარ დე ბა 
მხო ლოდ სხვა პი როვ ნე ბებ თან ურ თი ერ თო ბით 
და მი სი მო მა ვა ლი წარ მა ტე ბა ამ ურ თი ერ თო ბა-
ზე არ ის და მო კი დე ბუ ლი. ამ იტ ომ, აქ, ამ ქვე ყა ნა ში, 
სწავ ლე ბა ისე არ ის ორ გა ნი ზე ბუ ლი, რომ ბავ შვებ-
მა ის წავ ლონ ამა თუ იმ გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის ერ-
თობ ლი ვი მი ღე ბა და მა თი შე დე გე ბის ერ თობ ლი ვი 
შე ფა სე ბაც. ეს ყვე ლა ფე რი მი მარ თუ ლია იქ ით კენ, 
რომ ბავ შვებს სკო ლის ას აკ ში ვე ჩა მოუ ყა ლიბ დეთ 
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სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ოპ ტი მის ტუ რი შე-
ფა სე ბა.

შვე დე თის სკო ლებ ში მოქ მე დებს „6-დან 11 
წლამ დე მოს წავ ლე თა პროგ რა მა“, რო მე ლიც ორი-
ენ ტი რე ბუ ლია მოს წავ ლე ებ ში ინ ოვ აცი ური უნ არ-
ებ ის გა მო მუ შა ვე ბა ზე. ამ ქვე ყა ნა ში ეს პროგ რა მა 
შე იქ მნა მოს წავ ლე ებ ში სა კუ თარ თავ ში დარ წმუ-
ნე ბის და პრობ ლე მე ბის გა დაწყვე ტის ჩვე ვე ბის 
გა მო სა მუ შა ვებ ლად. ამ პროგ რა მის შეს რუ ლე ბის-
თვის სკო ლებ ში კვი რა ში ერ თი დღეა გა მო ყო ფი-
ლი. პროგ რა მა ში მოს წავ ლე ებ თან ერ თად ჩარ თუ-
ლი არი ან მშობ ლე ბი და მე წარ მე ებ იც [13, გვ. 282].

შვე დეთ ში ას ევე მოქ მე დებს პროგ რა მა „ახ-
ალ გაზ რდუ ლი მიღ წე ვე ბი“. იგი 10-დან 20 წლამ-
დე ახ ალ გაზ რდო ბის თვი საა გან კუთ ვნი ლი, ანუ 
მას ში ჩარ თვის უფ ლე ბა აქ ვთ მოს წავ ლე ებ საც 
და სტუ დენ ტებ საც. ამ პროგ რა მის მი ზა ნია ახ ალ-
გაზრ დე ბის თვის ბიზ ნეს-საქ მი ან ობ ის სწავ ლე ბა, 
გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ება და სა კუ თა რი სა მე-
წარ მეო საქ მი ან ობ ის მხარ და სა ჭე რად წე ლი წად ში 
ერ თხელ ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის გა წე ვა. ამ ქვე-
ყა ნა ში მოს წავ ლე ებ ში კრეა ტუ ლი პო ტენ ცი ალ ის 
ამ აღ ლე ბის მიზ ნით ხორ ცი ელ დე ბა სკო ლებ სა და 
კომ პა ნი ებს შო რის მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბა. მა-
გა ლი თად, ცნო ბი ლია, რომ უმ ცრო სი კლა სის მოს-
წავ ლე-გა მომ გო ნე ბელ თა მო ტი ვა ცი ის ამ აღ ლე-
ბის მიზ ნით შვე დუ რი კომ პა ნია „FINNUPP“ ყო ველ 
სამ წე ლი წად ში ერ თხელ შვე დეთ ში ყვე ლა ზე დიდ 

შე ჯიბ რე ბას ატ არ ებს. აუც ილ ებ ლად მო სახ სე ნე-
ბე ლია შვე დუ რი არ აკ ომ ერ ცი ული ორ გა ნი ზა ცია 
- „ახ ალ გაზ რდა მე წარ მე ობა“, რო მე ლიც სა შუა ლე-
ბას აძ ლევს უფ როს კლა სე ლებს, სას წავ ლო პე-
რი ოდ ში ვე იქ ონი ონ სა კუ თა რი ბიზ ნე სი, რო გორც 
სას კო ლო პროგ რა მის ნა წი ლი. შვე დე თის მოს წავ-
ლე თა 80% სწო რედ აქ იძ ენს ბიზ ნე სის მარ თვის 
პრაქ ტი კულ ჩვე ვებს [13, გვ. 283].

სხვა მრა ვალ პროგ რა მებს შო რის, რომ ლე-
ბიც ახ ალ გაზ რდო ბა ში შრო მის უნ არ ის, ძი რი თად 
შემ თხვე ვებ ში კი, შე მოქ მე დე ბი თი უნ არ ის გან ვი-
თა რე ბა ზე არ ის ფო კუ სი რე ბუ ლი, გა მორ ჩე ულია 
პროგ რა მა „იკ ვლიე და იზ არ დე“. ამ პროგ რა მა ში 
ჩარ თვის უფ ლე ბა ყვე ლას აქ ვს, ვინც თა ვის თავ ში 
ხე დავს ზრდის სურ ვილს საქ მე ში, კერ ძოდ, მცი რე 
და სა შუ ალო ბიზ ნე სის დაწყე ბა-გან ვი თა რე ბა ში. 
ის ინი აქ და ფი ნან სე ბა საც იღ ებ ენ და ას ეთ ბე ნე-
ფი ცი არ ებს შო რის ბევ რი მა ღა ლი კლა სის მოს წავ-
ლეა. რა იმე ამ ის მსგავ სი სა ქარ თვე ლოს სკო ლებ ში 
არ ხდე ბა. მარ თა ლია, 2019 წლის სექ ტემ ბრი დან 
სკო ლებ ში და კა ნონ და საგ ნის - „მე წარ მე ობ ის სა-
ფუძ ვლე ბი“ - სწავ ლე ბა, მაგ რამ, მი სი კრე დი ტე ბის 
მცი რე მო ცუ ლო ბა და მის სწავ ლე ბა შიც, რა ღა ცა 
„მე ორ ეხ არ ის ხო ვა ნი“ მიდ გო მა, ვერ მოგ ვცემს იმ 
ეფ ექ ტს, და ვერ გა ნაწყობს მოს წავ ლე ებს მე წარ-
მე ობ ის გზა ზე და სა ყე ნებ ლად. არ ადა, ეს სა ქარ-
თვე ლო ში მე ტად სა ჭი როა. ჩვენს ახ ალ გაზ რდო-
ბას პრაქ ტი კუ ლი გა ნათ ლე ბა აკ ლი ათ.
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INTRODUCTION
Successful risk management is the most significant 

condition for competitiveness and reliability of any 
lending institution. As evidenced in practice, the most 
serious types of risk (credit, operational, currency) can 
provide not only a serious deterioration in the financial 
condition of any lending institution, but also the loss of 
capital and bankruptcy in utmost cases. Proper assess-
ment and management of risks provides significant 
minimization of losses. Effective development of recent 
lending institutions is based on the selection of proper 
strategy, rational market approach and construction of 
effective system for the financial management. Financial 
management together with flexible marketing policies 
are key tools for enabling business management to be 
operational by the bank owners and top managers. 

The structure of key elements of financial manage-
ment may be represented as follows: 

• Development of predefined balances, financial 
plans and budgets;

• Formation of optimal structures of assets and li-
abilities;

• Risk management;

BANKING RISK MANAGEMENT AS THE MOST IMPORTANT 
CONDITION FOR COMPETITIVENESS AND RELIABILITY

GRIGOL NEMSADZE
PhD Student of Georgian
Technical University
E-mail: giga.nemsadze@gmail.com
Tel.: 577 45 43 43;  

ABSTRACT
The contemporary development of the banking system is unthinkable 

without risk, risk is involved in any operation. In addition, the development 
of globalization processes of international cooperation, the creation of high 
technologies in the field of telecommunications and communications, com-
puterization and automation of most processes in the economy, the perfection 
of artificial intelligence systems, the need for in-depth understanding of the 
essence of risks and their sources. 

Uniqueness of banking risk lies in the fact, that the study and valuation of 
all other economic activities is carried out during the banking activities. This 
applies to the manufacturing process, service,  trade or the industrial sector.

Keywords: Risk management, credit, Banking risk.         

• Adjustment to the pricing policy and management 
of prime cost;

On a provisional basis, development of risk manage-
ment may be divided into two stages. In the first stage 
of risk analyses the general attention is paid to the risk 
assessment of current activities. On the second stage, 
upon reaching higher level of development by the lend-
ing institution, in addition to the operational analysis 
of risks within the financial management system, risks 
associated with the potential development process is re-
searched. The existence and ability of proper assessment 
of effective procedures and operable mechanisms of risk 
management in the bank increases overall profitability 
and sustainability of business as well as minimizes the 
quantity of potential loss. The scheme of building a suc-
cessful business is quite simple - the current activities 
must be carried out in accordance with the business 
plan and development strategy, which are based on 
revenue maximization and specific management of the 
risk system. The purpose of existing risk management 
methods is to minimize the allowable level of risk of 
possible loss limitation.

Risk accompanies the activity of bank during total pe-
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riod of its business activity and normally is determined 
as the hazard, the possibility of loss or damage. Risk is 
estimated as the negative event which if not completely 
excluded should be limited upon opportunity. In general, 
complex control of risks with specific forms includes 
problem field research, identification, systematization, 
analyses, quantitative assessment and management of 
risks. The above mentioned procedures are not always 
performed in the risk control process. Besides, problem 
of risks assessment and management is not infrequently 
reduced to the pure mathematical or technological is-
sues, leading to the alteration of its essence. 

Banking risks as a research subject are known not 
only to the modern commonwealth. Their importance 
in the regulation of banking activities was noted by 
researches as early as the XVIII and XIX centuries, in 
particular, N. Bunge in his study of credit and banks 
noted “the need to balance insurance premiums (ac-
counting interest) with the risk size. The latter circum-
stance is very seldom used in the calculation, however 
there is nothing fairer as the insurance premium being 
proportionate with the reliability of the guarantee, and 
forcing each class of credit consumers to allocate costs 
proportional with the size of the losses which may be 
the cause of their disability. Undoubtedly, honesty and 
accuracy in fulfilling credit obligations also have a great 
impact on risk reduction ... ”[3].

Consideration of banking risks significance remains 
a matter of debate until today. In the number of cases, 
all in all, their main point will be replaced with their 
reason of origin, that is, everything will be reduced to 
different circumstances, factors leading to losses. There-
fore, for example, according to I. V. Berner and J. K. Cole, 
credit risk as a type of banking risk - are unforeseen 
circumstances that can arise before the end of the loan 
repayment. According to M. K. Ong, credit risk is the risk 
directed to losses should the contractor fails to perform 
its obligations within the agreed time according to the 
agreement. Quite often the essence of the risk is reduced 
to the uncertainty that is revealed in some transaction.

 There are many different definitions of risk in the 
national literature. At risk is usually understood the 
possibility of danger, of failure; Action in the hope of a 
happy ending to success, indicating two sides of risk: 
danger and a successful end.

 From a clear terminological point of view, “risk” - 
Italian risico - is a threat; to take a risk; Literally – to 
travel around a scale, steep cliff; According to V. Dali, 
risk is to take a journey to success, wrong case, to dare, 
to go to “possibility”, to do something without proper 
estimation, to hope for chance, to hope for happiness, 
to act in a new free way. In the beginning, calculation 
of risk had mathematical image and only in future the 

influence of risk upon multiple problems solving and 
study decision as an optimal option were transferred to 
separate aspects of public and economic life. 

 Modern scientists are unanimous in the fact that risk, 
which turns out to be an objective event of any human 
activity, is simultaneously a historical economic category. 
Financial risks arose during the emergence of cash flow 
and “borrower-creditor” relationships and accompanied 
the activities of the commercial structure. The “fee for 
risk” was first used in the Entrepreneurial Income 
Structure by Adam Smith in a study of entrepreneurial 
profits as compensation for possible risks associated 
with entrepreneurial activity.

 The entrepreneurial business risk was most actively 
studied by the representatives of German economical 
school Mangoldt and Thünen who conducted studies 
on the association of entrepreneurial profit and entre-
preneurial risk with the entrepreneurial personality. 
Mangolt believed that a time factor was needed to assess 
and manage risk, more precisely to study risk dynamics.

 In the 1930s, economists A. Marshall and A. Pigou 
developed the basic neoclassical theories of entrepre-
neurial risk, which were based on entrepreneurship and 
defined profit as a random quantity..

 Economist D. M. Keynes defined financial risk as the 
uncertainty of receiving the expected return on invest-
ment. He believed that the cause of uncertainty was the 
future-oriented nature of the economic process itself and 
suggested strengthening the role of the state in reducing 
the degree of uncertainty in the economy.[1]

 In the Financial-Credit Dictionary, banking risk is 
defined as “the risk of losses due to the specifics of bank-
ing operations carried out by credit institutions”. A. A. 
Khandurev speaks of risk as danger or the possibility of 
losses in the event of adverse circumstances.

The peculiarity of banking risk, which is closely 
related to the essence of banking activity, is that it is 
manifested both in the production process and in the 
circulation of public products, as well as in the field of 
exchange and payment turnover[2] 

Mainly in relation to the bank business modern for-
eign specialists give explanations of bank risk complex 
and they consider under risk the occurrence of foreseen 
or unforeseen circumstances in bank business. J. Sink 
considers risk as uncertainty, which is related to any 
circumstance or its outcome, while probability is charac-
terized by the distribution of probabilities of occurrence 
of any circumstance.

Considerations of georgian economists I. Kov-
zanadze, G. Gamsakhurdia, M. Kakulia, J. Shatirishvili, Z. 
Chkhaidze, A. Kutateladze, G. Tsaava, Kh. Barbakadze, R. 
Burdiashvili, V. Mosiashvili. L. Asatiani et al. regarding 
bank management is almost similar with above men-
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tioned authors in relation with explanation of bank risk 
and it may be formulated as follows: Under bank risk 
is meant possibility (probability) of incurring losses 
and(or) worsening liquidity in the result of undesirable 
circumstance by credit organization peculiar to bank 
activity that is connected with internal factors (com-
plexity of organizational structure, level of employees 
qualification, organizational changes, fluctuation of labor 
and etc.) and (or) external factors (change of economic 
conditions in the activity of credit organization, usable 
technologies and etc.) [1; 2].

Therefore, upon consideration of references of Geor-
gian and foreign specialists, determination of risks in the 
activity of credit organizations is specified as follows: 

Risks of commercial banks are feature of probabilis-
tic circumstances that may, eventually, lead to the receipt 
of additional income or full disbursement, or non-receipt 
of income, or incurring losses as a result of the credit 
organization’s actions under the influence of internal 
and external factors in times of economic uncertainty.

The nature of the risks is directly related to the un-
certainty of the outcome, which is due to inaccuracies, 
incomplete and insufficient data on possible circum-
stances. As a result, reducing uncertainty in any pos-
sible way leads to risk reduction. Upon all the existing 
directions in relation to risk must be distinguished its 
three main aspects:

1) risk that considers the possibility of circumstance; 
2) if circumstance is performed then it will have 

substantial consequences; 
3) as a rule, “human factor” is revealed with differ-

ent forms; 

Providing special feature peculiar to risk, it may 
be determined as the situational designator of activity 
that expresses uncertainty of result and possibility of 
unpropitious outcome.

The objectivity of banking risks is related to the 
existence of factors, the existence of which, in the end, 
does not depend on the activities of a commercial bank, 
at the same time they have a subjective basis as they are 
always realized through the staff of the organization..

CONCLUSION 
The contemporary development of the banking sys-

tem is unthinkable without risk, risk is involved in any 
operation. In addition, the development of globalization 
processes of international cooperation, the creation of 
high technologies in the field of telecommunications 
and communications, computerization and automa-
tion of most processes in the economy, the perfection 
of artificial intelligence systems, the need for in-depth 
understanding of the essence of risks and their sources. 
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გრი გოლ ნემ სა ძე
სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი
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ABSTRACT

The multinational state of the Soviet Union, which covered large areas of Eastern Europe, 
South Caucasus, and Central Asia, was dissolved on December 26, 1991, by a decision of the 
Supreme Soviet of the Union of Soviet Socialist Republics. The “perestroika” (policy of transfor-
mation), initiated by Mikheil Gorbachev in the late 1980s, aimed at resolving the systemic state 
crisis in the Soviet Union through rapid and effective economic reforms. However, it appeared 
to be unsuccessful, and at the same time, fatal. The collapse of the Soviet Union, in turn, was 
followed by a number of crises in the post-Soviet nations, which faced serious challenges due to 
the new reality created after the disintegration of the Soviet Republic. Georgia was no exception. 
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შე სა ვა ლი
1986 წელს 26 პა რილს ჩერ ნო ბი ლის (უკ რა ინა) 

ატ ომ ურ ელ ექ ტრო სად გურ ზე ბირ თვუ ლი კა ტას-
ტრო ფა მოხ და. მოგ ვი ნე ბით, ამ ას თან და ერ თო 1989 
წლის ციმ ბი რის მე შახ ტე ებ ის მა სობ რი ვი გა ფიც-
ვე ბი. ჩერ ნო ბი ლის კა ტას ტრო ფა მოძ ვე ლე ბუ ლი 
ტი პის რე აქ ტო რე ბის გა და ხუ რე ბამ გა მო იწ ვია და 
პირ ვე ლი ვე წუ თებ ში ათ ას ობ ით ად ამი ან ის სი-
ცოცხლე იმ სხვერ პლა. რა დიოაქტიური ნივ თი ერ-
ებ ები ევ რა ზი ის კონ ტი ნენ ტის ფარ თო რა დი უს ზე 
გა იშ ალა და მო ედო რუ სეთს, თურ ქეთს, ბე ლა რუსს, 
სკან დი ნა ვი ის ქვეყ ნებ სა და დიდ ბრი ტა ნეთ საც 
კი მო ედო. საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბა რამ დე ნი მე 
დღის გან მავ ლო ბა ში ავ არი ის გა სა იდ უმ ლო ებ ას 
ცდი ლობ და, რა მაც კა ტას ტრო ფით გა მოწ ვე ული 
მსხვერ პლთა მას შტა ბე ბი მნიშ ვნე ლო ვა ნად გა ზარ-
და [16, გვ.32-34].

1989 წლი დან ციმ ბი რის მე შახ ტე ებ ის გა ფიც-
ვებ მა პო ლი ტი კურ და სა მეც ნი ერო ელ იტ ებს კი დევ 
ერ თხელ და ან ახა საბ ჭო თა სო ცი ალ იზ მის კრა ხი, 
რო დე საც პრი ვი ლე გი რე ბულ მა პო ლი ტი კურ მა 
კლას მა უგ ულ ებ ელ ყო და ზურ გი აქ ცია მუ შა თა 
კლა სის სა მარ თლი ან მოთხოვ ნებს. 1989 წლი დან 
საბ ჭო თა ეკ ონ ომ იკა ურ თუ ლე სი კრი ზი სის წი ნა შე 
აღ მოჩ ნდა, რომ ლის ერ თგვარ აპ ოგე ად შე იძ ლე ბა 
და სა ხელ დეს სურ სა თის მა სობ რი ვი დე ფი ცი ტი და 
მთე ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით ე.წ. „ტა ლო ნუ რი სის ტე-
მის“ შე მო ღე ბა. 

1991 წლის 19 აგ ვის ტოს მოს კო ვის ცენ ტრში, 
წი თელ მო ედ ან ზე, ბო რის ელ ცი ნის მე თა ურ ობ ით, 
ოპ ოზ იცი ონ ერ თა ჯგუ ფი სამ ხედ რო ძა ლის გა მო ყე-
ნე ბით ხე ლი სუფ ლე ბის შეც ვლას შე ეც ადა. მარ თა-
ლია, პუტ ჩი და მარ ცხდა, მაგ რამ აღ ნიშ ნულ მა მოვ-
ლე ნამ, ის ედ აც მძი მე ეკ ონ ომ იკ ური, პო ლი ტი კუ რი 
და დე მოგ რა ფი ული კრი ზი სის ფონ ზე, სი ტუ აცი ის 
კი დევ უფ რო დამ ძი მე ბა გა მო იწ ვია და ნი ად აგი ჩა-
უყ არა სო ცი ალ ის ტურ-ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლად მარ-
თუ ლი მრა ვა ლე როვ ნუ ლი გა ერ თი ან ებ ის 70-წლი ანი 
ის ტო რი ის და სას რულ სა და მის სა ბო ლოო დაშ ლას 
[34]. 1991 წლის 8 დე კემ ბერს, საბ ჭო თა კავ ში რიც, 
მი სი წი ნა მორ ბე დის, რუ სე თის იმ პე რი ის მსგავ სად, 
და იშ ალა. მი სი სა მარ თალ-მემ კვიდ რე რუ სე თის 
ფე დე რა ცია კი, უდ იდ ესი იმ პე რი ის ნან გრე ვებ ზე, 
ურ თუ ლე სი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე აღ მოჩ ნდა. რო-
გორც გა მო ჩე ნი ლა ფრან გმა ის ტო რი კოს მა და პო-
ლი ტი კოს მა ალ ექ სის დე ტოკ ვილ მა მოს წრე ბუ ლად 
აღ ნიშ ნა, „ყვე ლა ზე სა ხი ფა თო მო მენ ტი ბო რო ტი 
ხე ლი სუფ ლე ბის თვის მა შინ დგე ბა, რო დე საც ის 
სა კუ თა რი თა ვის გარ დაქ მნას ცდი ლობს“. 

საბ ჭო თა სო ცი ალ ის ტუ რი რეს პუბ ლი კე ბის 
კავ ში რის დაშ ლის შე დე გად წარ მო იქ მნა 15 და მო-
უკ იდ ებ ელი (სუ ვე რე ნუ ლი) სა ხელ მწი ფო. თით ქმის 
სა მოც და ათი წლის შემ დეგ კო მუ ნიზ მის გან გა თა ვი-
სუფ ლე ბულ აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის, სამ ხრეთ კავ-
კა სი ისა და ცენ ტრა ლუ რი აზი ის ქვეყ ნებს ხე ლახ ლა 
მი ეც ათ შე საძ ლებ ლო ბა და მო უკ იდ ებ ლად ეშ ენ ებ-
ინ ათ „ახ ალი სა ხელ მწი ფო“ და დად გო მოდ ნენ დე-
მოკ რა ტი ული გან ვი თა რე ბი სა და პროგ რე სის გზას 
[29]. ჯერ კი დევ 1989 წლი დან, საბ ჭო თა კავ შირ მა 
თით ქმის და კარ გა კონ ტრო ლი აღ მო სავ ლეთ ევ-
რო პა ზე. პო ლო ნე თის ხე ლი სუფ ლე ბის სა თა ვე ში, 
პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე, ად ამი ან თა უფ ლე ბე ბის 
დამ ცვე ლი და აქ ტი ვის ტი ლეხ ვა ლენ და მო დის, 
ჩე ხოს ლო ვა კი აში კი- ცნო ბი ლი ან ტი კო მუ ნის ტი 
და დი სი დენ ტი ვაც ლავ ჰა ვე ლი, რო მელ მაც მოგ-
ვი ან ებ ით, ხა ვერ დო ვა ნი რე ვო ლუ ცი ის შე დე გად, 
ქვე ყა ნა მრა ვალ პარ ტი ულ დე მოკ რა ტი ულ სა ხელ-
მწი ფოდ აქ ცია. 

საბ ჭო თა იმ პე რი ის, რო მელ საც 1983 წელს ევ ან-
გე ლის ტე ბის ნა ცი ონ ალ ური ას ოცი აცი ის შეკ რე ბა-
ზე აშშ-ის იმ დრო ინ დელ მა პრე ზი დენ ტმა რო ნალდ 
რე იგ ან მა „ბო რო ტე ბის იმ პე რია“ უწ ოდა, დაშ ლი დან 
ოც და ათი წლის შემ დე გაც კი არ წყდე ბა და ვა იმ ას-
თან და კავ ში რე ბით, თუ რამ გა მო იწ ვია რე ალ ურ ად 
მი სი ნგრე ვა. ლე ვან ბერ ძე ნიშ ვი ლის მი ხედ ვით, 
„ტყუ ილ სა და ძა ლა დო ბა ზე“ და ფუძ ნე ბუ ლი კავ ში-
რი ჯერ მოძ რა ობა „სო ლი და რო ბამ“, შემ დეგ კი რო-
ნალდ რე იგ ან მა და მარ გა რეტ ტეტ ჩერ მა და შა ლეს. 
ცხა დია, რომ სსრკ-ის დაშ ლა კა ცობ რი ობ ის ის ტო-
რი აში ერთ-ერთ უდ იდ ეს კა ტას ტრო ფად მი აჩ ნია 
რუ სე თის პრე ზი დენტ ვლა დი მირ პუ ტინს. „უნ და 
ვა ღი არ ოთ, რომ საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლა იყო სა-
უკ უნ ის უდ იდ ესი გე ოპ ოლ იტ იკ ური კა ტას ტრო ფა, 
რუ სე თის ხალ ხის თვის კი იგი იქ ცა ნამ დვილ დრა-
მად, ათე ულ ობ ით მი ლი ონი ჩვე ნი თა ნა მო ქა ლა ქე 
აღ მოჩ ნდა რუ სე თის ტე რი ტო რი ის მიღ მა“- სევ დი-
ან ად აღ ნიშ ნავ და რუ სე თის პრე ზი დენ ტი [35].

პა რა დოქ სია, მაგ რამ სწო რედ იმ პე რი ოდ ში, 
რო დე საც მი ხე ილ გორ ბა ჩო ვი ტე ლე ვი ზი ის სა შუ-
ალ ებ ით მი ლი ონ ობ ით ად ამი ანს საბ ჭო თა კავ ში რის 
დაშ ლას აუწყებ და, სა ქარ თვე ლოს დე და ქა ლაქ- თბი-
ლი სის ცენ ტრში მა სობ რი ვი საპ რო ტეს ტო აქ ცი ები 
და დე მონ ტრა ცი ები იმ არ თე ბო და. მა შინ, რო დე საც 
პოს ტსაბ ჭო თა რეს პუბ ლი კე ბი და მო უკ იდ ებ ლო ბას 
ზე იმ ობ დნენ, სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბა კი 
მსოფ ლი ოს მრა ვალ სა ხელ მწი ფოს უკ ვე ჰქონ და 
აღი არ ებ ული ქვე ყა ნა ში სა მო ქა ლა ქო ომი მძვინ ვა-
რებ და და ირ გვლივ სრუ ლი ქა ოსი სუ ფევ და. 
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პოს ტსაბ ჭო თა მკვლე ვა რის, გი ორ გი ბად რი ძის 
თვალ თა ხედ ვით, პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის ამ-
გვარ გან ვი თა რე ბა ში გა დამ წყვეტ როლს სწო რედ 
რუ სე თი თა მა შობ და, რო მე ლიც არ აპ ირ ებ და სა ქარ-
თვე ლოს „რე ალ ური და მო უკ იდ ებ ლო ბის“ აღი არ ებ-
ას და ყვე ლა ნა ირი სა შუ ალ ებ ით ცდი ლობ და, დეს-
ტა ბი ლი ზა ცი ისა და დეს ტრუქ ცი ის გზით, ქვე ყა ნა ში 
ში და პო ლი ტი კუ რი და პი რის პი რე ბი სა და ეთ ნი კუ რი 
კონ ფლიქ ტე ბის გაღ ვი ვე ბას. მკვლე ვა რის მი ხედ-
ვით, სწო რედ ამ ით იყო და არ ის გან პი რო ბე ბუ ლი ის, 
რომ დღემ დე სა ქარ თვე ლოს რუ სულ ორ ბი ტას ვერ 
გას ცდა, მათ შო რის, ვერც 1998 წელს, რო დე საც ის 
(რუ სე თი) ყვე ლა ზე მე ტად იყო და სუს ტე ბუ ლი [2]. 

საბ ჭო თა კავ ში რის გან და მო უკ იდ ებ ლო ბის 
აღ დგე ნის თვის ბრძო ლა ზვი ად გამ სა ხურ დი ამ 
და მე რაბ კოს ტა ვამ ჯერ კი დევ 1950-იან წლებ ში 
და ის ახ ეს მიზ ნად, რო დე საც უნ გრეთ ში საბ ჭო თა 
სის ხლი ანი ინ ტერ ვენ ცი ებ ის სა პა სუ ხოდ მათ თბი-
ლი სის ქუ ჩებ ში საპ რო ტეს ტო პროკ ლა მა ცი ები 
გა მო აკ რეს და ხმა აიმ აღ ლეს საბ ჭო თა ოკ უპ აცი ის, 
ან ექ სი ისა და უს ამ არ თლო ბის წი ნა აღ მეგ. 1976 
წელს, მა თი ვე თა ოს ნო ბით თბი ლის ში და არ სდა 
„სა ქარ თვე ლოს ჰელ სინ კის ჯგუ ფი“, რო მე ლიც 
აქ ტი ურ ად გა მო დი ოდა ქარ თველ თა უფ ლე ბე ბის, 
ქარ თუ ლი კულ ტუ რი სა და მარ თლმა დი დი დებ ლუ რი 
ეკ ლე სი ის და სა ცა ვად. მეც ნი ერი, მწე რა ლი და დი სი-
დენ ტი ზვი ად გამ სა ხურ დია არა ერ თხელ და აპ იტ იმ-
რა საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბამ 1950-1970-იან წლებ ში 
ან ტი საბ ჭო თა პრო პა გან დის თვის. პა ტიმ რო ბი დან 
გა თა ვი სუ ფე ბის შემ დეგ გამ სა ხურ დია, თა ვის თა-
ნა მო აზ რე მე რაბ კოს ტა ვას თან ერ თად, აქ ტი ურ ად 
იღ ებს მო ნა წი ლე ობ ას საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის 
სა წი ნა აღ მდე გო მშვი დო ბი ან აქ ცი ებ სა და დე მონ-
სტრა ცი ებ ში 1987-1990 წლებ ში. 

1989 წლის 9 აპ რილს ერთ-ერ თი ას ეთი საპ რო-
ტეს ტო აქ ცია, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ-
ებ ლო ბის მოთხოვ ნით იყო გა მარ თუ ლი, საბ ჭო თა 
სპეც და ნიშ ნუ ლე ბის რაზ მის მი ერ მშვი დო ბი ანი 
დე მონ ტრა ცი ის დარ ბე ვა სა და სის ხლი ან შე ტა კე-
ბა ში გა და იზ არ და. 9 აპ რილს, 11 სა ათ ზე თბი ლის ში 
კო მენ დან ტის სა ათი გა მოცხად და, თუმ ცა აღ ნიშ ნუ-
ლის თა ობ აზე ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ობ ას ტე ლე-
ვი ზი ის სა შუ ალ ებ ით ინ ფორ მა ცია გვი ან მი ეწ ოდა. 
აქ ცი ის დარ ბე ვი სას გა მო იყ ენ ეს სხვა დას ხვა მო-
მაკ ვდი ნე ბე ლი იარ აღი, მათ შო რის, ცეცხლსას რო-
ლი იარ აღი, მომ წამ ვლე ლი აირი, ტან კე ბი და სხვა. 
შე დე გად, და იღ უპა 21 (უმ ეტ ეს ად ახ ალ გაზ რდე ბი), 
ხო ლო და იჭ რა ათ ას ობ ით ად ამი ანი [4]

1. და მო უკ იდ ებ ელი სა ქარ თვე ლოს 
პირ ვე ლი დღე ები და ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 

პო ლი ტი კუ რი მოძ რა ობა 
სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის აღ დგე-

ნის პირ ვე ლი წლე ბი ქვეყ ნის ის ტო რი ის ყვე ლა ზე 
რთულ პე რი ოდს და ემ თხვა. მძი მე პო ლი ტი კუ რი 
და ეკ ონ ომ იკ ური მემ კვი დე ობა ერ გო პრე ზი დენტ 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას. ქვე ყა ნა ფაქ ტობ რი ვად ორ 
ნა წი ლად, გამ სა ხურ დი ას მომ ხრე ებ ად (ე.წ. „ზვი ად-
ის ტე ბად“) და მის მო წი ნა აღ მდე გე ბად გა იყო. სა ქარ-
თვე ლოს ლე გი ტი მუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ხო ბის 
მიზ ნით, ოპ ოცი ონ ერ თა დი დი ნა წი ლი უწყვეტ ან-
ტი სამ თავ რო ბო მი ტინ გებს მარ თავ და, რომ ლე ბიც 
სა ქარ თვე ლოს პირ ველ პრე ზი დენ ტს დე მა გოგს, 
დიქ ტა ტორ სა და ტო ტა ლი ტარს უწ ოდ ებ დნენ და 
მკაც რად აკ რი ტი კებ დნენ მის პო ლი ტი კურ კურ სს.

9 აპ რი ლის ტრა გე დი ამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზე გავ-
ლე ნა მო ახ დი ნა ქვე ყა ნა ში შემ დგომ ში გან ვი თა რე-
ბულ მოვ ლე ნებ ზე. ხალ ხში გა აღ ვი ძა და მო უკ იდ ებ-
ლო ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბის მრა ვალ სა უკ უნ ოვ ანი 
სუ ლის კვე თე ბა და ნა თე ლი მოჰ ფი ნა საბ ჭო თა 
კავ ში რის მი ერ დამ ყა რე ბუ ლი რე ჟი მის სი სას ტი კეს. 
ტრა გე დი ას გა მოხ მა ურ ება მოჰ ყვა სსრკ-ის სხვა 
მოძ მე რეს პუბ ლი კებ შიც, რომ ლებ შიც ამ დრო ის-
თვის უკ ვე არა ერ თგზის შე ინ იშ ნე ბო და ან ტი საბ-
ჭო ური ტენ დენ ცი ები. ამ ას თა ნა ვე, ცხა დი გახ და 
გორ ბა ჩო ვის ე.წ. „პე რეს ტრო იკ ის“ მან კი ერი მხა რე-
ები და საბ ჭო თა მრა ვა ლე როვ ნუ ლი გა ერ თი ან ებ ის 
გარ და უვ ალი კრა ხი [15].

1990 წლის მარ ტში თბი ლის ში გა მარ თულ კონ-
ფე რენ ცი აზე გა დაწყდა ერ ოვ ნუ ლი ფო რუ მის შექ-
მნა, რო მე ლიც ქვე ყა ნა ში სა ყო ველ თაო მოძ რა ობ ას 
უხ ელ მძღვა ნე ლებ და. ფო რუმს მა ლე ვე გა მო ეყო 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ორ გა ნი ზა ცია „ჰელ სინ კის 
კავ ში რი“, დარ ჩე ნილ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა და პო ლი-
ტი კურ მა გა ერ თი ან ებ ებ მა კი რამ დე ნი მე თვის შემ-
დეგ „ერ ოვ ნუ ლი კონ გრე სი“ და არ სეს, რო მელ საც 
ირ აკ ლი წე რე თე ლი და გი ორ გი ჭან ტუ რია ჩა უდ გნენ 
სა თა ვე ში. იმ ავე წლის ერ ოვ ნუ ლი კონ გრე სის ყრი-
ლო ბა ზე ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რებ მა სა ქარ თვე ლოს 
საბ ჭო თა კავ ში რის გან და მო უკ იდ ებ ლო ბა, ქვეყ ნის 
რუ სე თის გან გა მო ყო ფა და საბ ჭო თა ინ სტი ტუ ტე-
ბის გა უქ მე ბა მო ითხო ვეს. 

1990 წლის 20 ივ ნისს სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი 
საბ ჭოს მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის თა ნახ-
მად, სა ქარ თვე ლოს ოკ უპ აცი ისა და ან ექ სი ის შემ-
დეგ მი ღე ბუ ლი ყვე ლა აქ ტი ბა თი ლად გა მოცხად და. 
ას ევე, გა უქ მნა, საბ ჭო ები და კო მი ტე ტე ბი, ვი ნა იდ ან 
ის ინი „არ გა მო ხა ტავ დნენ ქარ თვე ლი ხალ ხის ჭეშ-
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მა რიტ, თა ვი სუ ფალ ნე ბა-სურ ვილს“ [10]. გა დაწყდა 
მრა ვალ პარ ტი ული, დე მოკ რა ტი ული არ ჩევ ნე ბის 
ჩა ტა რე ბა, რო მელ შიც გა მარ ჯვე ბუ ლი პარ ტია 
იდ გე ბო და სა ქარ თვე ლოს თა ვი სუფ ლე ბის, და მო-
უკ იდ ებ ლო ბი სა და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი სუ ვე რე-
ნი ტე ტის სა და რა ჯო ზე. იმ ავე წლის 28 ოქ ტომ ბერს 
ჩა ტა რე ბუ ლი არ ჩე ვე ნე ბის შე დე გად გა იმ არ ჯვა 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას პო ლი ტი კურ მა ორ გა ნი ზა ცი-
ამ „მრგვა ლი მა გი და-თა ვი სუ ფა ლი სა ქარ თვე ლო“, 
რა მაც ბო ლო მო უღო კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის მრა-
ვალ წლო ვან დო მი ნან ტო ბას სა ქარ თვე ლო ში.

გამ სა ხურ დი ას ორ გა ნი ზა ცი ის უპ ორ ვე ლეს მი-
ზანს სა ყო ველ თაო რე ფე რენ დუ მის ჩა ტა რე ბა წარ-
მოდ გენ და, რო მელ შიც ქარ თველ ხალ ხს მხო ლოდ 
ერთ კითხვა ზე უნ და გა ეცა პა სუ ხი: „ხართ თუ არა 
თა ნახ მა, რომ აღ დგეს, სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი-
ფო ებ რი ვი და მო უკ იდ ებ ლო ბა 1918 წლის 26 მა ის ის 
აქ ტის სა ფუძ ველ ზე“? 1991 წლის 31 მარ ტს ჩა ტა-
რე ბუ ლი რე ფე რენ დუ მის შე დე გად, ზე მო აღ ნიშ ნულ 
კითხვა ზე სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის 98%-მა და-
დე ბი თი პა სუ ხი გას ცა. შე დე გად კი, სა ქარ თვე ლოს 
უზ ენა ეს მა საბ ჭომ მი იღო სა ქარ თვე ლოს და მო უკ-
იდ ებ ლო ბის აღ დგე ნის დეკ ლა რა ცია [5]. იგი ორი 
ნა წი ლის გან შედ გე ბო და. პირ ვე ლი ნა წი ლი მოკ ლედ 
და ლა კო ნუ რად მოგ ვითხრობ და სა ქარ თვე ლოს 
უახ ლეს ის ტო რი ას, კერ ძოდ კი, XIX სა უკ უნ ეში რუ-
სე თის იმ პე რი ის მი ერ სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო-
ებ რი ობ ის გა უქ მე ბა სა და ან ექ სი ას; 1918 წლის 26 
მა ისს სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის აღ დგე ნა-
სა და სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი ული რეს პუბ ლი კის 
შექ მნას; საბ ჭო თა კავ ში რის ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ 
სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ ებ ულ ტე რორ სა და 
რეპ რე სი ებს და 1989 წლის 9 აპ რილს გან ვი თა რე-
ბულ მოვ ლე ნებს.

დეკ ლა რა ცი ის მე ორე თა ვი ში ნა არ სობ რი ვად 
აქ ტით მი ერ აღი არ ებ ულ ნორ მებ სა და დე ბუ-
ლე ბებს ეხ ებ ოდა. „სა ქარ თვე ლოს სუ ვე რე ნუ ლი 
რეს პუბ ლი კის ტე რი ტო რია ერ თი ანი და გა ნუ ყო-
ფე ლია. მის ტე რი ტო რი აზე უზ ენა ესია მხო ლოდ 
სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის კონ სტი ტუ ცია და 
ხე ლი სუფ ლე ბა. ყო ვე ლი მოქ მე დე ბა, მი მარ თუ ლი 
სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის ხე ლი სუფ ლე ბის უზ-
ენა ეს ობ ის შეზღუდ ვის ან ტე რი ტო რი ული მთლი-
ან ობ ის დარ ღვე ვი სა კენ, ჩა ით ვლე ბა სუ ვე რე ნუ ლი 
სა ხელ მწი ფოს სა ში ნაო საქ მე ებ ში ჩა რე ვად და 
აგ რე სი ად, სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის ნორ მე ბის 
უხ ეშ დარ ღვე ვად“-ვკითხუ ლობთ სა ქარ თვე ლოს 
და მო უკ იდ ებ ლო ბის დეკ ლა რა ცი აში [10].

რე ფე რენ დუ მის ჩა ტა რე ბი დან რამ დე ნი მე თვე ში 

სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი და მო უკ იდ ებ-
ლო ბა აღი არა 8 სა ხელ მწი ფომ. რუ მი ნეთ მა და მოლ-
დო ვამ (1991 წ. 27 აგ ვის ტო); აზ ერ ბა იჯ ან მა (1991 
წ. 30 აგ ვის ტო); სომ ხეთ მა (1991 წ. 13 სექ ტემ ბე რი); 
უკ რა ინ ამ (1991 წ. 12 დე კემ ბე რი); თურ ქეთ მა (1991 
წ. 16 დე კემ ბე რი); მონ ღო ლეთ მა და ლიტ ვამ (1991 წ. 
20 დე კემ ბე რი). ხო ლო მომ დევ ნო ორი კვი რის მან-
ძილ ზე სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბა აღი არა 
კი დევ 25-მდე ქვე ყა ნამ, მათ შო რის, აშშ-მა, კა ნა დამ 
და ირ ან მა (1991 . 25 დე კემ ბე რი); ინ დო ეთ მა, ტა ილ-
ან დმა, ბრა ზი ლი ამ და კუ ბამ (1991 წ. 26 დე კემ ბე რი); 
ბე ლა რუს მა, სლო ვე ნი ამ, ვი ეტ ნამ მა, ჩი ნეთ მა, ეგ ვიპ-
ტემ , ალ ჟირ მა (1991 წ. 27 დე კემ ბე რი) და სხვებ მა 
[5]. 1991 წლის 26 მა ისს ჩა ტა რე ბუ ლი არ ჩევ ნე ბის 
სა ფუძ ველ ზე, და მო უკ იდ ებ ელი სა ქარ თვე ლოს 
პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტი ზვი ად გამ სა ხურ დია გახ და. 

სი ტუ აცი ას გან სა კუთ რე ბით ამ წვა ვებ და ეთ ნი-
კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის სა კითხი (რომ ლე ბიც ქვეყ ნის 
ტე რი ტო რი ის 30%-ს შე ად გენ დნენ). მკვლე ვარ თა 
დი დი ნა წი ლი მი იჩ ნევს, რომ ზვი ად გამ სა ხუ დი ამ 
წა ახ ალ ისა და ხე ლი შე უწყო ნა ცი ონ ალ იზ მის გაღ-
ვი ვე ბას, ვი ნა იდ ან მი სი მომ ხრე თა ერ თი ნა წი ლის 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ლო ზუნ გად იქ ცა „სა ქარ თვე-
ლო ქარ თვე ლე ბის თვის“. ამ ას თა ნა ვე, ცალ სა ხად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღ ინ იშ ნოს, რომ უთ ნი კურ უმ-
ცი რე სო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი სა-
ქარ თვე ლო ში და მო უკ იდ ებ ლო ბის მო პო ვე ბამ დეც 
არ სე ბობ და, თუმ ცა, 1990 წლი დან გან ვი თა რე ბუ ლი 
მოვ ლე ნე ბის ფონ ზე სე პა რა ტის ტულ მა მოძ რა ობ-
ებ მა სის ტე მუ რი ხა სი ათი მი იღო და მკვეთრ ში და 
და პი რის პი რე ბა ში გა და იზ არ და [6].

პრე ზი დენტ გამ სა ხურ დი ას მი ერ გა ტა რე ბუ-
ლი პო ლი ტი კუ რი კურ სი კრი ტი კის სა ბა ბად იქ ცა 
აშშ-თვი საც. გამ სა ხურ დი ას სა ჯა რო გა ნაცხადს, 
რომ ლის მი ხედ ვით, მოს კოვ ში მი ხე ილ გორ ბა ჩო ვის 
წი ნა აღ მდეგ გა მარ თუ ლი პუტ ჩი თა ვად გორ ბა ჩო-
ვის მი ერ წი ნას წარ გათ ვლი ლი და მო ფიქ რე ბუ ლი 
გეგ მის ნა წი ლი იყო, რა თა მო ახ ლო ებ ულ საპ რე ზი-
დენ ტო არ ჩევ ნებ ში პო პუ ლა რო ბა გა ეზ არ და, გა მოხ-
მა რუ რე ბა მოჰ ყვა აშშ-ის პრე ზი დენტ ჯორჯ ბუ შის 
მხრი დან. მან გამ სა ხურ დი ას რეპ ლი კას „სა სა ცი ლო“ 
უწ ოდა. აშშ-ის კონ გრეს მენ თა გან სა კუთ რე ბუ ლი 
შეშ ფო თე ბა გა მო იწ ვია პრე ზი დენ ტის გან კარ გუ ლე-
ბით ოპ ოზ იცი ური გა ზე თის „მო ლო დი ოშ გრუ ზიი“ 
და სა ქარ თვე ლოს ტე ლე ვი ზი ის „მე ორე არ ხის“ და-
ხურ ვამ. ას ევე, ან ტი სა ხე ლი სუფ ლე ბო გა ერ თი ან ება 
„ერ ოვ ნულ-დე მოკ რა ტი ული პარ ტი ის“ ლი დე რის, 
გი ორ გი ჭან ტუ რი ას და კა ვე ბამ. 

სა მარ თლი ან ობ ის თვის, მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღ ინ-
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იშ ნოს, რომ გა ზე თი „მო ლო დი ოშ გრუ ზიი“, ფარ თო 
სა ზო გა დო ებ აში ან ტი სა ხე ლი სუფ ლე ბო ნა რა ტივს 
ავ რცე ლებ და და მო სახ ლე ობ ას ერ ოვ ნუ ლი წი ნა აღ-
მდე გე ბო სა და ში და არე ულ ობ ის კენ მო უწ ოდ ებ და; 
ტე ლე ვი ზი ის „მე ორე არ ხი“ და იხ ურა, პრე ზი დენტ 
გამ სა ხურ დი ას ბრძა ნე ბით, ვი ან იდ ან სა მა უწყებ ლო 
კომ პა ნი ის თა ნამ შრო მე ბი ან ტი სა ხე ლი სუფ ლე-
ბო სა ხალ ხო აქ ცი ებ სა და მი ტინ გებ ში იღ ებ დნენ 
მო ნა წი ლე ობ ას და ქვე ყა ნა ში დეს ტა ბი ლი ზა ცი ას 
თე სავ დნენ; ოპ ოზ იცი ონ ერი გი ორ გი ჭან ტუ რია 
კი მას შემ დეგ და აპ ატ იმ რეს, რაც იგი რუ სეთ თან 
სა იდ უმ ლო მო ლა პა რა კე ბებ ში ამ ხი ლეს, რო მე ლიც 
მოს კო ვის გან სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა-
აღ მდეგ ფი ნან სურ დახ მა რე ბას ელ ოდა.

2. ქარ თულ-აფხა ზუ რი და 
ქარ თულ-ოს ური კონ ფლიქ ტე ბი

ქარ თულ-აფხა ზუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი ჯერ კი დევ 
1980-იანი წლე ბი დან და იძ აბა, რო დე საც საბ ჭო-
ური რე ჟი მით უკ მა ყო ფი ლო პო ლი ტი კუ რი ელ იტ-
ის ნა წილ მა სა ქარ თვე ლოს საბ ჭო თა კავ ში რის გან 
და მო უკ იდ ებ ლო ბა მო ითხო ვა. 1980-იანი წლე ბის 
მი წუ რულს, აფხაზ მა სე პა რა ტის ტებ მა ხე ლი მო აწ-
ერ ეს ე.წ. „ლიხ ნის დეკ ლა რა ცი ას“, რომ ლის თა ნახ-
მად, მათ აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი ურ რეს პუბ ლი კას 
საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კის სტა ტუ სი მი ან იჭ ეს და 
თბი ლი სის გან და მო უკ იდ ებ ლო ბა გა მო აცხა დეს. 
„ლიხ ნის დეკ ლა რა ცი ას“ ხე ლი სო ხუ მის უნ ივ ერ სი-
ტე ტის რექ ტორ მა მო აწ ერა, რო მელ საც უარ ყო ფი-
თი გა მოხ მა ურ ება მოჰ ყვა ეთ ნი კუ რად ქარ თვე ლი 
სა მეც ნი ერო და პო ლი ტი კუ რი ელ იტ ებ ის მხრი დან 
და და პი რის პი რე ბულ მხა რე ებს შო რის შუღ ლის 
გაღ ვი ვე ბა სა და და პი რის პი რე ბა ში გა და იზ არ და. 
სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი მო ტი ვით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი 
1989 წლის 9 აპ რი ლის მოვ ლე ნე ბიც, რო დე საც მშვი-
დო ბი ანი მო მი ტინ გე ებ ის ძალ სი მი ერი მე თო დე ბით 
დარ ბე ვის შე დე გად, თბი ლის ში მთავ რო ბის სა სახ-
ლის წინ საპ რო ტეს ტო აქ ცი ები სის ხხლის ღვრა ში 
გა და იზ არ და.

1989 წლის 16-17 ივ ლისს აფხა ზეთ ში ქარ თულ 
და აფხა ზურ მო სახ ლე ობ ას შო რის და ძა ბუ ლო ბამ 
პიკს მი აღ წია. და პი რის პი რე ბის შე დე გად და იღ უპა 
14, ხო ლო და იჭ რა 140-მდე მო ქა ლა ქე. და ზა რა ლე-
ბულ თა შო რის უმ ეტ ეს ობა ეთ ნი კუ რი ქარ თვე ლე ბი 
იყ ვნენ. აღ ნიშ ნუ ლი მოვ ლე ნა მხა რე ებს შო რის პირ-
ველ შეიარაღებულ და პი რის პი რე ბად მი იჩ ნე ვა, რო-
მელ მაც დი დი რო ლი ით ამ აშა ვი თა რე ბის შემ დგომ 
ეს კა ლა ცი აში და მნიშ ვნე ლოვ ნად გან საზღვრა ქარ-
თულ-აფხა ზუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის მო მა ვა ლი [8].

1992 წლის 23 ივ ლისს სო ხუ მის პო ლი ტი კურ მა 
ელ იტ ამ აფხა ზე თის სა ქარ თვე ლოს გან და მო უკ-
იდ ებ ლო ბის შე სა ხებ გა მო აცხა და, მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ აღ ნიშ ნულ გა ნაცხადს სა ერ თა შო რი სო 
სა ზო გა დო ებ ის მხრი დან შე სა ბა მი სი გა მოხ მა ურ ება 
არ მოჰ ყო ლია, მან კი დევ უფ რო და ამ ძი მა ურ თი-
ერ თო ბა ეთ ნი კურ ქარ თველ და ეთ ნი კურ აფხაზ 
მო სახ ლე ობ ას შო რის. რამ დე ნი მე დღის შემ დეგ კი, 
შეიარაღებული და პი რის პი რე ბა ომ ში მას შემ დეგ 
გა და იზ არ და, რაც აფხა ზე თის თვით გა მოცხა დე-
ბულ მა რეს პუბ ლი კამ თა ვის ტე რი ტო რი აზე სა-
ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მოქ მე დე ბა შე აჩ ერა; 
გაჩ ნდა ერ ოვ ნუ ლი სიმ ბო ლი კა: დრო შა და გერ ბი. 

ამ ავე პე რი ოდ ში და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში 
გან სა კუთ რე ბით გახ შირ და სარ კი ნიგ ზო ხი დე ბი სა 
და გზე ბის აფ ეთ ქე ბა, აფხა ზე თის მო ნაკ ვეთ ზე სატ-
ვირ თო მა ტა რებ ლე ბის ძარ ცვა-ყა ჩა ღო ბა, მა ღა ლი 
თა ნან მდე ბო ბის პირ თა გა ტა ცე ბებ მა და გა მო სას-
ყი დის აღ ებ ის მიზ ნით ად ამი ან ებ ის გა და მა ვალ ვამ 
მა სი ური ხა სი ათი მი იღო. პა რა დოქ სუ ლია, მაგ რამ 
მა შინ რო დე საც 1992 წლის 23 ივ ლისს მსოფ ლი ოს 
მრა ვალ მა ქვე ყა ნამ და მათ შო რის რუ სეთ მაც სა-
ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბა აღი არა, რამ დე ნი მე 
თვის შემ დეგ იგ ივე რუ სე თი აქ ტი ურ ად ამ არ აგ ებ და 
აფხაზ სე პა რა ტის ტებს სამ ხედ რო შეიარაღებით და 
ქარ თვე ლე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის თვის აგ ული-
ან ებ და [1]. ცნო ბი ლია, რომ რუ სე თის სა ზე ნი ტო 
პოლ კი დან აფხაზ სე პა რა ტის ტებს ათ ას ობ ით ავ-
ტო მა ტი, ას ობ ით ტყვი ამ რფრქვე ვი, უამ რა ვი ხელ-
ყუმ ბა რა, სა სიგ ნა ლო რა კე ტა და სა ავ ტო მო ბი ლო 
ტექ ნი კა გა და ეც ათ. 

სამ ხედ რო ექ სპერ ტი ირ აკ ლი ალ ად აშ ვი ლი აღ-
ნიშ ნავ და: „მე მი მაჩ ნია, რომ სა ქარ თვე ლო ჩათ რე-
ულ იქ ნა ომ ში, ამ ას ჩვენც შე ვუწყეთ ხე ლი. აღ ნიშ-
ნუ ლი აზ რის და ფიქ სი რე ბის სა ფუძ ველს მაძ ლევს 
ის გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი, რო მე ლიც ემ თხვე ვა ამ 
პე რი ოდს. მე იქ ვი ყა ვი და ჩე მი თვა ლით ვხე დავ დი, 
თუ რო გორ ცდი ლობ და რუ სე თი მიზ ნის მიღ წე ვას. 
მათ იარ აღი მოგ ვცეს, თუმ ცა იქ იდ ან ათ ას ამ დე 
ტყვი ამ ფრქვე ვი, ავ ტო მა ტი აფხა ზებს ეკ უთ ვნო დათ 
და რო დე საც 1992 წლის 14 აგ ვის ტოს ჩვე ნე ბი აფხა-
ზეთ ში შე ვიდ ნენ გუ და უთ ის სამ ხედ რო ნა წი ლი დან 
აფხა ზე ბის მი ერ მოხ და თავ დას ხმა. ეს ყვე ლა ფე რი 
გა კეთ და იმ იტ ომ, რომ კონ ფლიქ ტი დაწყე ბუ ლი ყო“ 
[1, გვ.19].

სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა აღ მდეგ 
იბ რძოდ ნენ ბო ევ იკ იდ ები ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი-
იდ ან: ჩეჩ ნე ბი, ად იღ ები, ყა რა ჩაი-ჩერ ქე ზე ბი, ყა-
ბარ დო-ბალ ყა რე ბი; ას ევე სა ომ არ მოქ მე დე ბებ ში 
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მო ნა წი ლე ობ დნენ ბო ევ იკ ები სი რი იდ ან, ყა რა ბა-
ღი დან, დნეს ტრის პი რე თი დან და თურ ქე თი დან. 
ქარ თველ თა წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში გან სა კუთ რე-
ბით გა მო ირ ჩე ოდა ჩე ჩე ნი ბო ევ იკი შა მილ ბა სა ევი. 
აფხა ზი სე პა რა ტის ტე ბი უმ ოწყა ლოდ ხო ცავ დნენ 
ქარ თველ მშვი დო ბი ან მო სახ ლე ობ ას. თვით მხილ-
ველ თა მი ხედ ვით, და ფიქ სი რე ბუ ლია აფხა ზე ბის 
მი ერ ეთ ნი კუ რი ქარ თვე ლე ბის წა მე ბის სა დის ტუ რი 
მე თო დე ბი. ჯერ კი დევ და უზ უს ტე ბე ლი ინ ფორ მა-
ცი ით, აფხა ზე თის ტე რი ტო რი ზე (სო ხუმ ში, გაგ რა-
ში, ოჩ ამ ჩი რე ში, გალ ში და ა.შ.) მოკ ლეს 6000-მდე 
ქარ თვე ლი, მათ შო რის, 50%-ზე მე ტი იყ ვნენ ქა ლე-
ბი, ბავ შვე ბი, მო ხუ ცე ბი, ინ ვა ლი დე ბი. აფხა ზეთ ში 
მი ზან მი მარ თუ ლად გა ნად გურ და ქარ თუ ლი კულ-
ტუ რუ ლი და ის ტო რი ული ძეგ ლე ბი [8].

სი ტუ აცი ას მკვეთ რად გაუარესებისა და მსხვერ-
პლთა დი დი რა ოდ ენ ობ ის შე დე გად ქარ თვე ლებს, 
აფხა ზებ სა და რუ სებს შო რის მო ლა პა რა კე ბის 
გარ და უვ ალი სა ჭი რო ება შე იქ მნა. 1993 წლის 14 
მა ისს მოს კოვ ში მხა რე ებს შო რის ცე ცეხ ლის შეწ-
ვე ტის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბა და იდო, რო მელ საც 
ხე ლი ედუ არდ შე ვარ დნა ძემ და ბო რის ელ ცინ მა 
მო აწ ერ ეს. ვი ნა იდ ან, რუ სებ მა არ უზ რუნ ველ ყვეს 
ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რო ბე ბის 
შეს რუ ლე ბა და კვლავ გაგ რძელ და „ცრუ და პი რე-
ბე ბის სე რია“, იმ ავე წლის 27 ივ ლისს, სოჭ ში კი დევ 
ერთ ხელ შეკ რუ ლე ბას მო ეწ ერა ხე ლი „აფხა ზეთ ში 
ცეცხლის შეწყვე ტი სა და მას ზე კონ ტრო ლის მე ქა-
ნიზ მის შე სა ხებ“. იგი და პი რის პი რე ბულ მხა რე თა 
სრულ გა ნი არ აღ ებ ას ით ვა ლის წი ნებ და [1]. 

მი უხ ედ ავ ად სო ჭის ხელ შეკ რუ ლე ბი სა, აფხაზ მა 
სე პა რა ტის ტებ მა გა ნი არ აღ ებ ული სო ხუ მის და ბომ-
ბვა გა ნაგ რძეს, რომ ლის შე დე გად გან სა კუთ რე ბუ-
ლი სი სა ტი კით იხ ოც ებ ოდ ნენ ად ამი ან ები. ედუ არდ 
შე ვარ დნა ძე, ფაქ ტობ რი ვად მოტყუ ებ ული დარ ჩა. 
იგი სი ტუ აცი ას ვერ აკ ოტ რო ლებ და. ამ ას თა ნა ვე, 
კონ ტრშე ტე ვე ბით აქ ტი ურ ოდ ნენ ზვი ად გამ სა ხურ-
დი ას მომ ხრე ები, რო მე ლიც კი დევ უფ რო რთულ სა 
და გა მო უვ ალ სი ტუ აცი ას ქმნი და. 

1993 წლის 27 სექ ტემ ბერს, 13-თვი ანი ბრძო-
ლის შემ დეგ და ეცა სო ხუ მი. 28 სექ ტემ ბერს გა-
ზეთ „სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის“ ფურ ცლებ ზე 
ვკითხუ ლობთ ეუდ არდ შე ვარ დნა ძის მი მარ თვას: 
„ფაქ ტობ რი ვად, სა ქარ თვე ლომ და იჩ ოქა. ეს ეც 
საკ მა რი სი არ აღ მოჩ ნდა. სამ წუ ხა როა, მაგ რამ 
გუ ლახ დი ლად უნ და ვთქვა, რომ გა რე შე ძალ თა 
ინ ტე რე სე ბი ვე რა ფერს დაგ ვაკ ლებ და, რომ არა 
ში ნა აშ ლი ლო ბა და თა ნა მო ქა ლა ქე თა ღა ლა ტი. მე 
ჩემს თა ნა მებ რძო ლებ თან ერ თად შეძ რწუ ნე ბუ ლი 

ვარ მომ ხდა რით. იც ის ღმერ თმა, ყვე ლა ფერს ვა კე-
თებ დი ამ სა ში ნე ლი დღის თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად. 
ვერ შევ ძე ლი. დაე, მა პა ტი ონ თა ნა მედ რო ვე ებ მა და 
შთა მო მავ ლო ბა მაც“.

სო ხუ მის და ცე მის დღეს, რო მელ საც სრუ ლი-
ად აფხა ზე თის და ცე მა მოჰ ყვა შე დე გად, აფხაზ მა 
სე პა რა ტის ტებ მა შე იპყრეს და დახ ვრი ტეს აფხა-
ზე თის ავ ტო ნო მი ური რეს პუბ ლი კის მი ნის ტრთა 
საბ ჭოს თავ მჯდო მა რე ჟი ული შარ ტა ვა, რო მელ მაც 
სა ქარ თვე ლოს გა დარ ჩე ნა სა და ქარ თულ იდე ას 
გმი რუ ლად შეს წი რა თა ვი აფხა ზე თის ომ ში. მას თან 
ერ თად სას ტი კად გა უს წორ დე ნენ ქა ლაქ სო ხუ მის 
მერს-გუ რამ გა ბეს კი რი ას, ფხა ზე თის ავ ტო ნო მი-
ური რეს პუბ ლი კის მი ნის ტრთა საბ ჭოს წევრ-ვახ-
ტანგ გე გე ლაშ ვილს, მა მია ალ ას ანი ას, ალ ექ სან დრე 
ბე რუ ლა ვას და სხვებს. 

დღემ დე ურ თი ერ თსა პი რის პი რო მო საზ რე ბე ბი 
არ სე ბობს იმ ას თან და კავ ში რე ბით, თუ რამ გა-
მო იწ ვია აფხა ზე თის ომ ში ქარ თვე ლე ბის მარ ცხი. 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ხაზ გას მით აღ ინ იშ ოს, რომ ერთ-
ერ თი მი ზე ზი უდ ავ ოდ იყო ორ ნა წი ლად გახ ლე ჩი-
ლი სა ქარ თვე ლო, და პი რის პი რე ბუ ლი ბა ნა კე ბი და 
პრო რუ სუ ლად გან წყო ბი ლი ოპ ოზ იცი ის ფარ თო 
სპექ ტრი, რომ ლე ბიც კი დევ უფ რო არ თუ ლებ დნენ 
ქვე ყა ნა ში ის ედ აც მრა ვალ მხრივ და ძა ბულ ვი თა-
რე ბას. ას ევე ერთ-ერთ მი ზე ზად სა ხელ დე ბა გა-
უმ არ თა ვი სა დაზ ვერ ვო სამ სა ხუ რე ბი, ქარ თუ ლი 
ტე ლე არ ხე ბის არ აპ რო ფე სი ონ ალ იზ მი, რომ ლე ბიც 
ხში რად აშ უქ ებ დნენ სა იდ უმ ლო ინ ფორ მა ცი ას ქარ-
თველ თა შეიარაღებული ძა ლე ბის დის ლო კა ცი ისა 
თუ გა და ად გი ლე ბის შე სა ხებ. სა მარ ცხვი ნო ფაქ ტია 
ქარ თველ თა მა რო დი ორ ობა სა კუ თარ მო სახ ლე ობ-
აში და ა.შ. [1].

ცალ კე აღ ნიშ ვნის ღირ სია, ქარ თუ ლი სა ზო გა-
დო ებ ის ერ თი ნა წი ლის ინ დე ფე რენ ტუ ლი და მო კი-
დე ბუ ლე ბა აფხა ზე თის კონ ფლიქ ტი სა და ზო გა დად 
აფხა ზუ რი ეთ ნო სის მი მართ. რო გორც აკ აკი ბაქ-
რა ძე წერ და “მთელ სა ქარ თვე ლო ში ის ეთი ატ მოს-
ფე რო სუ ფევ და, თით ქოს აფხა ზე თი აფ რი კა ში იყო 
და არა ჩვენ ში” [3].

ქარ თულ-აფხა ზუ რი კონ ფლიქ ტის მსგავ სად, 
ქარ თულ-ოს ური კონ ფლიქ ტიც 1980-იან წლებ ში 
მომ წიფ და, რო მე ლიც 10 წლის შემ დეგ, 1991-1992 
წლებ ში ქარ თულ-ოს ურ კონ ფლიქ ტში გა და იზ არ და. 

ქარ თულ და ოს ურ მხა რე ებს შო რის და ძა ბუ-
ლო ბა სა და ინ ტე რეს თა და პი რის პი რე ბას ჯერ 
კი დევ 1918-1920 წლე ბი დან ეყ რე ბა სა ფუძ ვე ლი, 
რო დე საც სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნულ მა საბ ჭომ და-
მო უკ იდ ებ ლო ბის აქ ტი მი იღო და ამ გზით გა ემ იჯ ნა 
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იმ პე რი ალ ის ტურ რუ სეთს. სა ქარ თვე ლოს მენ შე-
ვი კუ რი მთავ რო ბა ოს ებს რუს ბოლ შე ვი კებ თან 
თა ნამ შრომ ლო ბა ში ად ან აშა ულ ებ და, რო მელ საც 
უარ ყო ფი თი სა პა სუ ხო რე აქ ცია მოჰ ყვა ოს ებ ის 
მხრი დან. მათ არა ერ თხელ სცა დეს აჯ ან ყე ბის 
მოწყო ბა სა ქარ თვე ლოს შე მად გენ ლო ბი დან გა მო-
ყო ფი სა და და მო უკ იდ ებ ლო ბის მო პო ვე ბის მიზ ნით. 
1921 წელს კი, სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის 
და კარ გვი სა და მი სი გა საბ ჭო ებ ის შემ დეგ შე იქ მნა 
სახ მრეთ ოს ეთ ის ავ ტო ნო მი ური ოლ ქი სა ქარ თვე-
ლოს შე მად გენ ლო ბა ში.

ორ მხრი ვი ურ თი ერ თო ბე ბი საგ რძნობ ლად იძ-
აბ ება 1985 წლი დან საბ ჭო თა კავ შირ ში მიმ დი ნა რე 
ე.წ. „გარ დაქ მნის“ პრო ცე სე ბის პა რა ლე ლუ რად. 
სა ქარ თვე ლო ში ერ ოვ ნულ-გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი 
მოძ რა ობ ებ ის ფონ ზე მწიფ დე ბო და ოს ური სე პა რა-
ტიზ მიც. ქვეყ ნის პარ ლა მენ ტის ტე რი ტო რი ული 
მთლი ან ობ ის აღ დგე ნის სა კითხთა დრო ებ ითი კო-
მი სი ის აპ არ ატ ის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბულ მოხ სე ნე-
ბა ზე დაყ რდნო ბით, სამ ხრეთ ოს ეთ ის კონ ფლიქ ტი, 
რო გორც ეთ ნო-ნა ცი ონ ალ ური და პი რი პი რე ბის 
შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი პო ლი ტი კურ, ეკ ონ ომ იკ ურ, 
სო ცი ალ ური და კრი მი ნა ლურ მო ტი ვებ ზე ყა ლიბ-
დე ბო და, რო მელ მაც ას ახ ვა და გა მოვ ლე ნა ჰპო ვა: 
ა) ცხინ ვალ სა და თბი ლისს შო რის „კა ნონ თა ომ ში“; 
ბ) ოს და ქარ თველ სა ზო გა დო ებ რივ-პო ლი ტი კურ 
ლი დერ თა და პუბ ლი ცის ტთა დის კუ სი ებ ში; და გ) 
ქარ თუ ლი და ოს ური შეიარაღებული ფორ მი რე ბე-
ბის და პი რის პი რე ბა ში [9].

1989 წლის 15 აგ ვის ტოს სა ქარ თვე ლოს სსრ 
მი ნის ტრთა საბ ჭოს დად გე ნი ლე ბით გა ნი საზღვრა 
ქარ თუ ლი ენ ის კონ სტი ტუ ცი ური სტა ტუ სი, რომ-
ლის მი ხედ ვით, ქვეყ ნის მას შტა ბით ყვე ლა სა მეც-
ნი ერო-სას წავ ლო თუ ად მი ნის ტრა ცი ულ და წე-
სე ბუ ლე ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბო და მხო ლოდ 
ქარ თუ ლი, რო გორც სა ხელ მწი ფო ენა. აღ ნიშ ნულ 
გა დაწყვე ტი ლე ბას პირ ვე ლი მი ტინ გი და საპ რო ტეს-
ტო აქ ცია მოჰ ყვა არ აფ ორ მა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცია 
„ად ამ ონ ნი ხა სის“ მხრი დან, რომ ლის ლი დე რი ალ ან 
ჩო ჩი ევი არა ერ თგზის იყო შემ ჩნე ული სე პა რა ტის-
ტულ მის წრა ფე ბებ სა და ან ტი ქარ თულ ქმე დე ბებ სა 
თუ ნა რა ტივ ში.

ოს ურ მა მხა რემ ქარ თულ მხა რეს და უმ ორ ჩი-
ლებ ლო ბა გა მო უცხა და და სა ქარ თვე ლოს კონ-
სტი ტუ ცი აში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის ინ იც ირ ებ ით 
გა მო ვი და. ის ინი მო ითხოვ ნენ სა ქარ თვე ლოს ხე ლი-
სუფ ლე ბას სახ რეთ ოს ეთ ის ავ ტო ნო მი ურ ოლ ქში 
სა ხელ მწი ფო ენ ად ოს ური ენა გა მო ეცხა დე ბი ნა და 
პა ტი ვი ეცა ოს ური იდ ენ ტო ბი სა და თვით მყო ფა-

დო ბის თვის. სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ ოს ური 
მხა რის მოთხოვ ნა არ და აკ მა ყო ფი ლა, ვი ან იდ ან 
მა თი მოთხოვ ნა „კა ნო ნის შე უს აბ ამ ოდ“ მი იჩ ნია და 
1989 წლის 16 ნო ემ ბერს სამ ხრეთ ოს ეთ ის ავ ტო ნო-
მი ური ოლ ქი გააუქმა. 

სი ტუ აცი ის გან მუხ ტვის მიზ ნით პე რი ოდ ულ-
ად იმ არ თე ბო და შეხ ვედ რე ბი ქარ თულ და ოს ურ 
მხა რე ებს შო რის. კონ სტრუქ ცი ულ ად მო აზ როვ ნე 
პო ლი ტი კუ რი ელ იტა მაქ სი მა ლუ რად ცდი ლობ და 
სი ტუ აცი ას გან მუხ ტვა სა და მო ლა პა რა კე ბე ბის 
გზით კონ სენ სუ სის მიღ წე ვას, ვი ნა იდ ან არც ერ თი 
მხა რის ინ ტე რე სებ ში არ შე დი ოდა ხელ ჩარ თუ ლი 
ბრძო ლა და კონ ფლიქ ტის ეს კა ლა ცია, თუმ ცა, 
ერთ-ერთ ას ეთ შეკ რე ბა ზე ქარ თვე ლებ სა და აფხა-
ზებს შო რის ინ ტე რეს თა და პი რის პი რე ბა ფი ზი კურ 
შეხ ლა-შე მოხ ლა ში გა და იზ არ და. 15.000 ქარ თვე ლი 
ცხინ ვა ლის მი მარ თუ ლე ბით და იძ რა. ოს მა მე ამ ბო-
ხე ებ მა ცხინ ვალ ში შე სას ვლე ლი გზა გა და კე ტეს და 
ქარ თვე ლი დე მონ სტრან ტე ბი ქა ლაქ ში არ შე უშ ვეს. 
მათ აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბა ეთ ნი კუ რი ქარ თვე ლე ბის 
მხრი დან „კუნ თე ბის თა მა შად“ და ორი ეთ ნო სის 
გა ნად გუ რე ბის მცდე ლო ბად მი იჩ ნი ეს. ოს ებ მა ქარ-
თვე ლებს საბ ჭო თა არ მი ის ჯა რის კა ცე ბი და უპ ირ-
ის პი რეს. შე ტა კა ბას მოჰ ყვა მსხვერ პლიც.

ქარ თულ-ოს ური ურ თი ერ თო ბე ბი ჩიხ ში შე ვი და 
მას შემ დეგ რაც სამ ხრე თის სა ხალ ხო დე პუ ტატ თა 
საბ ჭომ მი იღო დად გე ნი ლე ბა „სამ ხრეთ ოს ეთ ის 
სუ ვე რე ნი ტე ტის შე სა ხებ“ და სა ქარ თვე ლოს ცენ-
ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას პირ და პი რი უნ დობ ლო ბა 
გა მო უცხა და. ვი ნა იდ ან აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბა ეწ ინა-
აღ მდე გე ბო და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ასა და 
კა ნონ მდებ ლო ბას, იგი გა უქ მე ბუ ლი იქ ნა სა ქარ-
თვე ლოს უზ ენა ესი საბ ჭოს მი ერ. სა პა სუ ხოდ, ქა ლაქ 
ცხინ ვალ ში ავ ტო ნო მი ური ოლ ქის საბ ჭოს მე-15 
სე სია მო იწ ვი ეს და ის ევ კვლავ მი იღ ეს დეკ ლა რა-
ცია „სამ ხრეთ ოს ეთ ის სუ ვე რე ნი ტე ტის შე სა ხებ“, 
ად გი ლობ რი ვი არ ჩე ვე ები 1990 წლის 2 დე კემ ბერს 
და ნიშ ნეს [11]. 

1990 წლის 11 დე კემ ბერს, სა ქარ თვე ლოს უზ-
ენა ეს მა საბ ჭომ აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი ური ოლ ქის 
მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ე.წ. „არ ჩევ ნე ბი“ არ აკ ან ონი ერ-
ად სცნო და და იგი ბა თი ლად გა მო აცხა და. ას ევე 
გააუქმა სამ ხრეთ ოს ეთ ის ავ ტო ნო მი ური ოლ ქი და 
რე გი ონ ში სა გან გე ბო მდგო მა რე ობა გა მო აცხა და. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მოვ ლე ნე ბის შემ დეგ ქა რულ 
და ოს ურ მხა რე ებს შო რის ინ ტე რეს თა და პი რის-
პი რე ბა პირ და პირ სამ ხედ რო კონ ფრონ ტა ცი აში 
გა და იზ არ და. ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში ქა რულ-
ოს ური კონ ფლიქ ტის შე დე გად და იღ უპა 1000 და 
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დევ ნი ლად იქ ცა 30.000.ზე მე ტი ად ამი ანი. გა ნად-
გურ და საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბი და ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რა. კონ ფლიქ ტმა ორ ივე მხა რეს დი დი ზი ანი 
მი აყ ენა [28]. 

1992 წლის 24 ივ ნისს სოჭ ში რუ სეთ სა და სა ქარ-
თვე ლოს შო რის და იდო ხელ შეკ რუ ლე ბა ცეცხლის 
შეწყვე ტის შე სა ხებ, რო მელ საც ხე ლი სა ქარ თვე-
ლოს და რუ სე თის პირ ველ მა პი რებ მა, ედუ არდ 
შე ვარ დნა ძემ და ბო რის ელ ცინ მა, მო აწ ერ ეს. 
მოგ ვი ან ებ ით, ეუთო-ს (ევ რო პის უშ იშ რო ებ ისა და 
თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცია) მი ერ შე იქ მნა 
შე რე ული სა კონ ტრო ლო კო მი სია (შკს), სა ქარ თვე-
ლოს, სამ ხრეთ ოს ეთ ის, რუ სე თი სა და ჩრდი ლო ეთ 
ოს ეთ ის გა ერ თი ან ებ ით. ოთხმხრი ვი კო მი სი ის 
ძი რი თად ამ ოც ან ას წარ მო ად გენ და კონ ფლიქ ტის 
მშვი დო ბი ანი გზით მოგ ვა რე ბა; მხა რე ებს შო რის 
ნდო ბის აღ დგე ნა; ლტოლ ვი ლე ბი სა და იძ ულ ებ ით 
გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბის დაბ რუ ნე ბა; მხა რე ებს 
შო რის ეკ ონ ომ იკ ურ გა მოწ ვე ვებ თან და კავ ში რე ბუ-
ლი ხი დის აღ დგე ნა; მში დო ბი სა და წეს რი გის შე ნარ-
ჩუ ნე ბა კონ ფლიქ ტის ზო ნა ში და ა.შ. [33]. 

დას კვნა 
საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლას თან და ერ თო ეთ ნო-

პო ლი ტი კუ რი კონ ფლიქ ტე ბი პოს ტსა ბო თა სივ რცე-
ში, რო მე ლიც ახ ალი მსოფ ლიო წეს რი გის თან მდე ვი 
პრო ცე სიც კი გახ და. აღ ნიშ ნუ ლის თვალ სა ჩი ნო 
მა გა ლი თია აფხა ზე თი სა და სამ ხრეთ ოს ეთ ის კონ-
ფლიქ ტე ბი სა ქარ თვე ლო ში, რო მე ლიც რომ ლე ბიც 
დღემ დე მო უგ ვა რე ბე ლია და წი თელ ზო ლად გას-
დევს და მო უკ იდ ებ ელი სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ას.

1992-1993 წლებ ში, მხო ლოდ აფხა ზე თის ომ ში 
9000-ზე მე ტი ქარ თვე ლი და იღ უპა, მათ შო რის, რო-

გორც ჯა რის კა ცე ბი, ას ევე მშვი დო ბი ანი მო ქა ლა-
ქე ები. სა კუ თარ ქვე ყა ნა ში დევ ნი ლად იქ ცა 250.000, 
ხო ლოდ და კარ გუ ლად ით ვლე ბა 1.500-ზე მე ტი 
ად ამი ანი. აფხა ზე თის რე გი ონ ში და იღ უპა 4.040 
ად ამი ანი, მათ შო რის, 2.220 ჯა რის კა ცი და 1.820 
მშვი დო ბი ანი მო ქა ლა ქე, და კარ გუ ლად ით ვლე ბა 
122 ად ამი ანი. სა მო ქა ლა ქო ომ მა ქვე ყა ნას უმ ძი მე სი 
ფი ნან სუ რი და ფსი ქო ლო გი ური ზა რა ლი მი აყ ენა, 
ხო ლო აფხა ზე თის მხა რე მთლი ან ად გა აპ არ ტა ხა. 
მძი მე ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური ვი თა რე ბა შექ-
მნა „სამ ხრეთ ოს ეთ ის“ კონ ფლიქ ტმაც. 

მი უხ ედ ავ ად არა ერ თი მცდე ლო ბე ბი სა, კონ-
ფლიქ ტის მო ნა წი ლე ებს შო რის ნდო ბის აღ დგე ნა 
ძა ლი ან რთუ ლი აღ მოჩ ნდა. მხა რე ებ მა არა ერ-
თხელ და არ ღვი ეს მათ ზე ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბა 
და შეიარაღებული თავ დას ხმე ბი ის ევ გა ნა ახ ლეს. 
1990-იანი წლე ბის და საწყის სა და შუა ხა ნებ ში 
სი ტუ აცია კონ ტროლს ნაკ ლე ბად ექ ვემ დე ბა რე-
ბო და. ედუ არდ შე ვარ დნა ძის ყო ვე ლი მცდე ლო ბა 
კონ ფლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ანი და რე გუ ლი რე ბის 
კუთხით, უშ ედ ეგო აღ მოჩ ნდა. სი ტუ აცია კი დევ უფ-
რო გამ წვავ და მი ხე ილ სა აკ აშ ვი ლის მმარ თვე ლო ბის 
პე რი ოდ ში, რო დე საც რუ სეთ სა და სა ქარ თვე ლოს 
შო რის 2008 წლის აგ ვის ტოს ომი რუ სე თის ხე ლი-
სუფ ლე ბის მი ერ აფხა ზე თი სა და სამ ხრეთ ოს ეთ ის 
და მო უკ იდ ებ ელ სა ხელ მწი ფო ებ ად აღი არ ებ ით 
დას რულ და. მი უხ ედ ავ ად სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა-
დო ებ ის უდ იდ ესი ზე წო ლი სა, რომ ლე ბიც სას ტი კად 
გმო ბენ რუ სე თის აგ რე სი ულ, რე ვი ზი ონ ის ტულ 
პო ლი ტი კას მე ზო ბე ლი ქვეყ ნის მი მართ, სა ქარ-
თვე ლოს ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ის აღ დგე ნის 
რე ალ ური პერ სპექ ტი ვე ბი, სამ წუ ხა როდ, დღემ დე 
არ ის ახ ება.
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კო რო ნა ვი რუ სით და ინ ფი ცი რე ბის პირ ვე ლი 
შემ თხვე ვა გა მოვ ლინ და ჩი ნე თის ქა ლაქ უხ ან ში და 
მას ოფ იცი ალ ურ ად ეწ ოდა „კო რო ნა ვი რუ სით და ავ-
ად ება-2019“.

ვი რუ სი COVID-19 ახ ალი ვი რუ სია და ის უკ ავ შირ-
დე ბა ვი რუ სე ბის იმ ავე ჯგუფს, რო მელ საც გა ნე კუთ-
ვნე ბა „მძი მე მწვა ვე რეს პი რა ტო რუ ლი სინ დრო მი“ 
და გა ცი ებ ის ზო გი ერ თი ფორ მა.

COVID-19-ის ად რე ული შემ თხვე ვე ბი ქ.უხ ან ის 
ბაზ რო ბას თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი, ამ იტ ომ, შე-
საძ ლე ბე ლია, რომ წყა რო-ცხო ვე ლი ამ ბაზ რო ბა ზე 

პან დე მია და 21-ე სა უკ უნ ის საქ რთვე ლოპან დე მია და 21-ე სა უკ უნ ის საქ რთვე ლო

ნი ნო მაღ რა ძე
სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ბიზ ნეს ტექ ნო ლო გი ებ ის ფა კულ ტე ტის დოქ ტო რან ტი

ან ოტ აცია
ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე ული ეკ ონ ომ იკ ური პრობ ლე მე ბი და ზა რა ლი, რაც 

თით ქმის წე ლი წა დია გრძელ დე ბა და ბო ლო არ უჩ ანს. გან ხი ლუ ლია არ სე ბუ ლი ბა რი ერ ები და მა თი გა დაჭ-
რის გზე ბი. აღ წე რი ლია მთავ რო ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ები ქვეყ ნის ჩა კეტ ვას თნ, დის ტან ცი ურ 
მუ შა ობ ასა და სწვლე ბას თან, თავ შეყ რის ად გი ლებ ში დის ტან ცი ის დაც ვას თან და სა გან გე ბო რე ჟი მის შე-
მო ღე ბას თან და კავ ში რე ბით . მსოფ ლიო ბან კის ვა რა უდ ები ჩვე ნი ქვე ყა ნის ეკ ონ ომ იკ ას თან მი მარ თე ბა ში. 
ჯან დაც ვი სა ოპ ერ ატი ული მუ შა ობა და პრობ ლე მე ბი რაც გაჩ ნდა პან დე მი ის დროს. ის აუც ილ ებ ლო ბე ბი 
რაც დღის წეს რიგ ში დად გა პირ ბა დე ებ ის და სა დენ ზი ფექ ციო ხსნა რე ბის ად გი ლობ რივ წარ მო ებ ას თან 
და კავ ში რე ბით. სა ყო ველ თაო უმ უშ ევ რო ბა და კრი ზი სი დან გა მოს ვლის გზე ბი. 

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: პან დე მია და ეკ ონ ომ იკა, შეზღუდ ვე ბი, სა ქარ თვე ლოს ჯან დაც ვა, ან ტიკ რი ზი სუ ლი 
გეგ მა, რე გუ ლა ცი ები.

იყო წარ მოდ გე ნი ლი. 
ვი რუს მა ოფ იცი ალ ურ ად ჩვენს ქვე ყა ნა ში თე ბერ-

ვალ ში შე მო აღ წია, თუმ ცა არ სე ბობს მო სახ ლე ობ აში 
მო საზ რე ბა, რომ გა უთ ვიც ნო ბი ერ ებ ლად ად ამი ან ებ-
ის ნა წილ მა ეს უფ რო ად რე მო იხ ადა.

პირ ვე ლი ტალ ღა გა ცი ლე ბით მსუ ბუ ქი აღ მოჩ ნდა 
ჩვე ნი ქვეყ ნის თვის, არა მარ ტო ლე ტა ლო ბის მხრივ, 
არ ამ ედ ეკ ონ ომ იკ ური თვალ საზ რი სი თაც.

სა ხელ მწი ფო ჯან დაც ვამ მთი ლა ნად თა ვის თავ-
ზე აიღო გა წე ული ხარ ჯე ბი და ად მი ნის ტრა ცი ული 
მო ბი ლი ზე ბა. ყვე ლა კლი ნი კას დრო ულ ად მი ეწ ოდა 

ABSTRACT
 The paper discusses the economic problems and losses caused by the coronavirus, which have lasted for almost a 

year and do not seem to be the last. Solutions are discussed, measures taken by the government to close the country, 
remote work and training, distance protection in the gathering, distance protection in the gathering places and the 
introduction of a state of emergency. World Bank assumptions about our country’s economy. Operative heath work 
and problems that arose during the pandemic. The needs that have been put on the agenda in connection with the 
local production of primers and disinfectant solutions. Universal unemployment and ways out of crisis.

Keywords: Pandemic and economy, restrictions, Georgian healthcare, anti-crisis plan, regulations.
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მე დი კა მენ ტე ბი, თუ სხვა სა ჭი რო აღ ჭურ ვი ლო ბა. 
ქვე ყა ნა ში რა მო დე ნი მე კლი ნი კა გა და კეთ და ცხე-
ლე ბის ცენ ტრად, რა მაც მე ორ ეს მხრივ და აზ არ ალა 
მო მუ შა ვე პერ სო ნა ლი, რომ ლე ბიც ამ ეტ აპ ის თვის 
არ წარ მო ად გენ დნენ სა ჭი რო ებ ას ამ კუთხით და ავ-
ად ებ ული ად ამი ან ებ ის ათ ვის. 

სა ზო გა დო ებ ას მთავ რო ბამ COVID-19-თან ბრძ-
ო  ლა ში 4 პრი ორ იტ ეტ ული წარ მო მად გე ნე ლი წა-
რუდ გი ნა:

1. ჯან დაც ვა-მო სახ ლე ობ ის ჯან მრთე ლო ბი სა და 
სი ცოცხლის დაც ვა; 

2. ეკ ონ ომ იკა - გლო ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ური კრი-
ზი სის ფონ ზე სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის მარ თვა 
და აღ დგე ნა; 

3. უს აფ რთხო ება - მო ქა ლა ქე თა დაც ვა; 
4. მა რა გე ბი და ლო ჯის ტი კა - მო სახ ლე ობ ის სურ-

სა თით უწყვე ტი უზ რუნ ველ ყო ფის მარ თვა. 
პირ ველ ტალ ღას, სა გან გე ბო მდგო მა რე ობ ას თან 

და კავ ში რე ბით, მოჰ ყვა პრო ტეს ტი, ად ამი ან ებ ის 
მხრი დან. ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრომ გა მო ავ-
ლი ნა ად მი ნის ტრა ცი ული დარ ღვე ვის 8 737 ფაქ ტი, 
რის თვი საც 8 716 ფი ზი კუ რი და 21 იურ იდი ული პი რი 
და ჯა რიმ და. მათ შო რის: - თვი თი ზო ლა ცი ის ან სა კა-
რან ტი ნე ზო ნი დან გას ვლის, სა კა რან ტი ნო სივ რცე ში 
გა და იყ ვა ნეს 382, და ჯა რიმ და 144 პი რი; - მგა ზავ-
რო ბის წე სე ბის დარ ღვე ვი სათ ვის და ჯა რიმ და 1 406 
ფი ზი კუ რი პი რი; - მსუ ბუ ქი ავ ტო მან ქა ნით გა და ად-
გი ლე ბა: და ჯა რიმ და 430 ფი ზი კუ რი პი რი; - თავ შეყ-
რის ად გი ლებ ში, პირ ბა დის გა მო უყ ენ ლო ბის ან სამ ზე 
მე ტი ად ამი ან ის ერთ სივ რცე ში თავ მოყ რის გა მო 
და ჯა რიმ და 1 850 ფი ზი კუ რი პი რი; - კო მენ დან ტის 
სა ათ ის დარ ღვე ვა ზე: და ჯა რიმ და 4 820 ფი ზი კუ რი 
პი რი; - პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტის 
გა რე შე გა და ად გი ლე ბა: და ჯა რიმ და 27 ფი ზი კუ რი 
პი რი; - იურ იდი ული პი რის მი ერ სა გან გე ბო რე ჟი მით 
აკ რძა ლუ ლი საქ მი ან ობ ის ფაქ ტი: და ჯა რიმ და 21 
იურ იდი ული პი რი; - ინდ. მე წარ მის მი ერ სა გან გე ბო 
რე ჟი მით აკ რძა ლუ ლი საქ მი ან ობ ის ფაქ ტი: და ჯა-
რიმ და 39 ფი ზი კუ რი პი რი (ინდ.მე წარ მე).

მსოფ ლი ოში არ სე ბუ ლი კრი ზი სის გა მო, დღის 
წე რიგ ში დად გა სა კუ თა რი რე სურ სე ბის მო ძებ ნა, 
კერ ძოდ სა ჭი რო გახ და პირ ბა დე ებ ის და სა დე ზინ-
ფექ ციო ხსნა რე ბის ად გი ლობ რი ვი წარ მო ება და 
არ ამ არ ტო. ამ მხრივ სა ჭი რო იყო მო ეძ ებ ნათ ის ეთი 
გა მო სა ვა ლი, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფ და:

1) მი წო დე ბის უწყვე ტო ბას 
2) გა რე ფაქ ტო რებ ზე ნაკ ლებ და მო კი დე ბუ ლე-

ბას.
3) მცი რე ვა და ში მოთხო ვე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას
ნი ღა ბი, რო მე ლიც ერთ-ერ თი აუც ილ ებ ლი აღ-

ჭურ ვი ლო ბაა ვი რუ სის თა ვი დან და სა ცა ვად, და 
რომ ლის სა ყო ველ თაო ტა რე ბაც გახ და სა ვალ დე ბუ-
ლო, უეც რად აღ მოჩ ნდა მსოფ ლიო დე ფი ციტ ში, რის 

გა მოც, ლუ გა რის ლა ბო რა ტო რი ას თან, ტექ ნო ლო-
გი ური და დი ზა ინ ერ ული და დას ტუ რე ბის შემ დგომ, 
გან ხორ ცი ლე და მა სა ლის ად გი ლობ რი ვი მა რა გე ბის 
პარ ტნი ორ ქვეყ ნებ ში მო ძი ება-შეს ყიდ ვა. ჯამ ში 
14-მა კომ პა ნი ამ და 900-ზე მეტ მა ად ამი ან მა მი იღო 
მო ნა წი ლე ობა პირ ბა დე ებ ის წარ მო ებ აში. სულ სა ან-
გა რი შო პე რი ოდ ში ნა წარ მო ებია 4,787,111 პირ ბა დე, 
და რი გე ბუ ლია - 2,761,990, აქ ედ ან, სა ცა ლო ქსელ ში 
- 1,828,850; რე გი ონ ებ ში - 474,300; პენ სი ონ ერ ებ ის-
თვის - 80,500, სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტროს თვის 
(სა ელ ჩო ები) - 35,300, კერ ძო სექ ტო რის თვის (მა ღა-
ზი ები, დის ტრი ბუ ცია, კო მუ ნი კა ცია) - 85,650. ამ ეტ-
აპ ის თვის წარ მო ებ აში ჩარ თუ ლია 13 სა წარ მო. ას ევე 
ხელ შეწყო ბა მოხ და სა დე ზი ფექ ციო ხსნა რე ბი წარ-
მო ებ ას აც და ქარ თუ ლი კომ პა ნი ებ ის წარ მა დო ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, მი ღე ბულ იქ ნა გა დაწყვე ტი ლე ბა 
აღ ნიშ ნუ ლი პრო დუქ ცი ის ექ სპორ ტის შეზღუდ ვის 
მოხ სნა ზეც. მარ ტი დან მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ არ და 
ახ ალი სა წარ მო ებ ის და და რე გის ტრი რე ბუ ლი პრო-
დუქ ტე ბის რა ოდ ენ ობა. ამ პე რი ოდ ში წარ მო ებ ის 
და საწყე ბად ლუ გა რის ლა ბო რა ტო რი ას მი მარ თა 
56-მა კომ პა ნი ამ, 60 სხვა დას ხვა პრო დუქ ტის რე-
გის ტრა ცი ის თვის. მარ ტამ დე მხო ლოდ 10 კომ პა ნია 
აწ არ მო ებ და რე გის ტრი რე ბულ სა დე ზინ ფექ ციო 
სა შუ ალ ებ ებს. ამ ჟა მინ დე ლი წარ მო ებ ის ჯა მუ რი მო-
ცუ ლო ბა და ახ ლო ებ ით შე ად გენს 4,000 ტო ნას თვე ში 
და დღემ დე რა ოდ ენ ობა იზ რდე ბა.

მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ თან და კავ ში რე ბით, სა ქარ-
თვე ლოს მთავ რო ბამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო ლა პა რა კე-
ბე ბი აწ არ მო ვა. აშშ-თან სა ქარ თვე ლო იყო პირ ვე ლი 
ქვე ყა ნა, რო მელ მაც ახ ალი პროგ რა მის ფარ გლებ ში 
და ფი ნან სე ბა მი იღო. სა ვა ლუ ტო ფონ დთან წარ მა ტე-
ბულ მა მო ლა პა რა კე ბებ მა, სა შუ ალ ება მის ცა ქვე ყა-
ნას სხვა დო ნო რე ბის გა ნაც მო ეზ იდა მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ფუ ლა დი რე სურ სე ბი. შე დე გად, ჯამ ში მო ზი დულ 
იქ ნა, 1.5 მლრდ. აშშ დო ლა რი სა ბი უჯ ეტო დახ მა რე ბა.

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ შე იმ უშ ავა გეგ მა, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც ყვე ლა მო სახ ლეს თი თო არ-
ას რულ წლო ვან შვილ ზე და ერ იცხა დახ მა რე ბა 200 
ლა რის ოდ ენ ობ ით. ას ევე კერ ძო სექ ტორს ერთ სულ 
და საქ მე ბულ ზე მო ეხ სნა სა შე მო სავ ლო 20% . მე წარ-
მე ებს მი ეც ათ სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი. ას ევე 
მოხ და კრე დი ტე ბის გა და ვა დე ბა კერ ძო სექ ტორ-
ში (თუ არ ჩავ თვლით ამ გა და ვა დე ბის საზღა ურს, 
რომ ლის გა მოც არ აკ ეთ ილ სინ დი სი ერ ება გა მო იჩ-
ინ ის ბან კებ მა და ოჯ ახ ებს აღ ებ ული კრე დი ტე ბი 
გა უძ ვი რეს) 

შე და რე ბით უფ რო ძი ლე რი აღ მოჩ ნდა კო რო ნა ვი-
რუ სის მე ორე ტალ ღა, გა იზ არ და თვი თი ზო ლა ცი აში 
მყო ფი პა ცი ენ ტე ბის რიცხვი. ხან გრძლი ვი დრო ით 
სამ სა ხუ რე ბის უმ რავ ლე სო ბა გა და ვი და დის ტან ცი-
ურ რე ჟიმ ზე, ას ევე დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ზე გა და ვი და 
სკო ლამ დე ლი, დაწყე ბი თი, სა შუ ალო და უმ აღ ლე სი 
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გა ნათ ლე ბა. გა ჩერ და სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ-
ტი, რა მაც დი დი დარ ტყმა მი აყ ენა სა შუ ალო და 
სა შუ ალ ოზე ქვე მოთ მყოფ სა ზო გა დო ებ ის ნა წილს. 
თუმ ცა, ამ შემ თხვე ვა შიც, ბევ რმა მომ სა ხუ რე ობ ის 
სფე რომ თა ნამ შრომ ლე ბის თვის შეძ ლო სა კუ თა რი 
ხარ ჯე ბით ტრან სპორ ტის უზ რუნ ველ ყო ფა.

ქვე ყა ნა ში გაზ რდილ უმ უშ ევ არ თა ყვე ლა ზე დი-
დი წი ლი, სა ვაჭ რო და მომ სა ხუ რე ობ ის სექ ტორ ზე 
მო დის, ას ობ ით თა ნამ შრომ ლმა დრო ებ ით და კარ გა 
შე მო სა ვა ლი.

უნ და ით ქვას, რომ თით ქმის სამ მაგ ოდ ენ ობ ას 
მი აღ წია კერ ძო სა მარ შუ ტო ტაქ სე ბის შე მო სა ვალ მა 
და ად გილ ზე მი ტა ნის სერ ვი სებ მა.

კო ვიდ-19-ით ინ ფი ცი რე ბუ ლი პა ცი ენ ტე ბის ხარ-
ჯის ზრდა, მოყ ვა რა ოდ ენ ობ ის გაზ რდა სა და სიმ ძი-
მეს. ის ინი შემ დეგ კა ტე გო რი ებ ად და იყო:

ა) უს იმ პტო მო 
ბ) მსუ ბუ ქი
გ) სა შუ ალო სიმ ძი მის
დ) მძი მე
პირ ვე ლი კა ტე გო რია, თა ვად სიტყვი დან გა მომ-

დი ნა რეც, ჩანს, არ სა ჭი რო ებს არ ანა ირ სა მე დი ცი ნო 
ჩა რე ვას. ზო გი ერ თმა ად ამი ან მა ვი რუ სი ისე გა და იტ-
ანა, შე იძ ლე ბა ით ქვას, ვერც გა იგო და, შე სა ბა მი სად, 
ხარ ჯიც არ გვაქ ვს, მაქ სი მუმ ის ტეს ტის ღი რე ბუ ლე-
ბას შე ად გენს.

პა ცი ენ ტე ბის მე ორე კა ტე გო რი ას მი ეკ უთ ვნე ბა 
თე რა პი ული პა ცი ენ ტე ბი. მა თი სა შუ ალო ფაქ ტი ური 
ხარ ჯი შე ად გენს 700-800 ლა რამ დე თან ხის ოდ ენ ობ ას.

მე სა მე კა ტე გო რი აში შე დი ან პა ცი ენ ტე ბი, რომ-
ლე ბიც იმ ყო ფე ბი ან რე ან იმ აცი ულ გა ყო ფი ლე ბა ში 
ინ ტუ ბა ცი ის გა რე შე პირ ვე ლი დო ნის ინ ტენ სი ური 
მკურ ნა ლო ბით, მათ ზე სა შუ ალ ოდ ფაქ ტი ური ხარ ჯი 
2500-3000 ლა რამ დეა.

მე ოთხე კა ტე გო რია პა ცი ენ ტე ბი სა, აპ არ ატ ული 
მხარ და ჭე რის ქვე შაა, სა იდ ან აც გა მო ჯამ რთე ლე ბის 
შან სი შე და რე ბით მცი რეა, და ახ ლო ებ ით 15-30% ად-
ამ ინ ებ ისა თუ აღ იდ გენს სა სი ცოცხლო ფუნ ქცი ებს 
და მა თი ფაქ ტი ური ხარ ჯი 5000 ცდე ბა ზო გი ერთ 
შემ თხვე ვა ში.

ამ დრო ის ათ ვის სრუ ლად ქვეყ ნის მას შტა ბით 
ინ ფი ცი რე ბუ ლია 245,789 ად ამი ანი, მო ნა ცე მე ბი 
ყო ველ წამს იც ვლე ბა.

უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ მი უხ ედ ავ ად დი დი მცდე-
ლო ბი სა ვი რუს მა დი დი და ნა კარ გი მო უტ ანა ქვეყ-
ნის ეკ ონ ომ იკ ას, სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ისა და 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მი ნის ტრის ნა თია თურ ნა-
ვას გან ცხა დე ბით, მხო ლოდ ერთ თვე ში ირ ან თან და 
ჩი ნეთ თან პირ და პი რი ავი ამ იმ ოს ვლის შე ჩე რე ბამ 
სა ქარ თვე ლო ში გა მო იწ ვია და ახ ლო ებ ით 30 მი ლი-
ონი ლა რის ზა რა ლი, რთუ ლი წარ მო სად გე ნი არ უნ და 
იყ ოს, რა ხდე ბა დღემ დე. 

პან დე მი ამ გან სა კუთ რე ბუ ლი დარ ტყმა მი აყ ენა 

ერ ოვ ნულ ვა ლუ ტას დო ლარ თან და ევ როს თან მი-
მარ თე ბა ში, რა საც ფა სე ბის კა ტას ტრო ფუ ლი ზრდა 
მოჰ ყვა.

სა გა რეო ტუ რიზ მი, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს 
ეკ ომ იკ ურ ძლი ერ მხა რეს წარ მო ად გენ და და ბო ლო 
პე რი ოდ ში ექ სპერ ტე ბი მის ზრდას 3-4% ვა რა უდ ობ-
დნენ, პი რი ქით დაქ ვე ით და - საზღვრე ბის ჩა კეტ ვამ 
უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა იქ ონია და თით ქმის სრუ ლად 
შე ჩე რე ბუ ლია ამ ეტ აპ ზე, სა მა გი ერ ოდ, გა იზ არ და 
ში გა ტუ რიზ მი. გა რე მი მოს ვლის შეზღუდ ვამ ქარ-
თვე ლებს სა ქარ თვე ლო ან ახა. 

მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და სა გა რეო ვაჭ რო ბაც, 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ, ამ მხრივ, შეზღუდ ვე ბი თით-
ქმის არ და წე სე ბუ ლა. კრახს გა ნიც დის სამ შე ნებ ლო 
ბიზ ნე სი. ამ ყვე ლა ფერ თან ერ თად, ჩვენ და სა კე თილ-
დღე ოდ, უნ და ით ქვას, რომ საზღვარ გა რე თი დან 
ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი გაზ რდი ლია 9,5%-ით.

მსოფ ლიო ბან კმა, 2020 წლის 8 აპ რილს, სა ქარ თვე-
ლოს ეკ ონ ომ იკ ური სცე ნა რი გა ნი ხი ლა. რა მო დე ნი მე 
დღით ად რე, სა კუ თა რი ვა რა უდ ები გა მოთ ქვა აზი ის 
ბან კმაც. მა თი შე და რე ბა კი შემ დგე ში მდგო მა რე ობს 
- ორ ივ ეს პროგ ნო ზით, უახ ლო ეს მო მა ვალ ში, სა ქარ-
თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის ნა მა ტი 0-ს მიუახლოვდება, 
არ ის შან სი, რომ ის 0% ქვე მო თაც ჩა მო ვი დეს, აზი ის 
ბან კის პროგ ნო ზი მე ტად ოპ ტი მის ტუ რია, გვაქ ვს შან-
სი რომ 0%-ს დავ ჯერ დე ბით, ხო ლო მსოფ ლიო ბან კი 
ვა რა უდ ობს -4,4 დან -2,8 პრო ცენ ტებს შო რის მო ვექ-
ცე ვით. 2021 წლის ბო ლოს, ექ სპერ ტე ბი ეკ ონ ომ იკ ურ 
ზრდას ვა რა უდ ობ ენ 4,5%-ით.

დას კვნით ნა წილ ში, შე იძ ლე ბა ვთქვათ, რომ 
ის ეთი პა ტა რა ქვე ყა ნა, რო გო რიც სა ქარ თვე ლოა, 
ღირ სე ულ ად უწ ევს წი ნა აღ მდე გო ბას არ სე ბულ 
სი ტუ აცი ას. თუ შე ვა და რებთ ის ეთ დიდ ქვე ყა ნას, 
რო გო რი ცაა იტ ალია, სა დაც ჯან დაც ვა თით ქმის ჩა-
მოშ ლი ლია ან საფ რან გეთს და მსგავს ქვეყ ნებს, ჩვე-
ნი ხე ლი სუფ ლე ბის ბრძო ლა ვი რუ სის წი ნა აღ მდეგ 
მსოფ ლი ოში წარ მა ტე ბულ მა გა ლი თად გა ნი ხი ლე ბა. 
 კრი ზის მა აჩ ვე ნა, რომ სა ქარ თვე ლოს ჯან დაც ვის 
სის ტე მა სწრა ფი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის უნ არ ით და 
აღ სრუ ლე ბით გა მორ ჩე ულია. ჩვენ მა ქვე ყა ნამ უფ რო 
სწრა ფად იმ ოქ მე და ვიდ რე ჩი ნეთ მა და გა ცი ლე ბით 
წამ ყვან მა სხვა მრა ვალ მა ქვე ყა ნამ. აქ ედ ან გა მო დი-
ნა რე, ეს უნ და გახ დეს სა ვი ზი ტო ბა რა თი მსოფ ლი-
ოში. მოხ დეს ინ ვეს ტო რე ბის მო ზიდ ვა და სა მო მავ ლო 
გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა ამ კუთხით. 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1. პირ ვე ლი სა უნ ივ ერ სი ტე ტო კლი ნი კა
2. moh.gov ge
3. stop.cov.ge
4. https://eprc.ge/uploads/brosh/COVID__fin-geo.pdf
5. https://sustainability.ge/covid-19/
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დის ტან ცი ურ მუ შა ობ აზე სა ყო ველ თაო დის ტან ცი ურ მუ შა ობ აზე სა ყო ველ თაო 
გა დას ვლის თა ვი სე ბუ რე ბე ბიგა დას ვლის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი

მაყ ვა ლა  რო ბა ქი ძე
სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ბიზ ნეს ტექ ნო ლო გი ებ ის  ფა კულ ტე ტის დოქ ტო რან ტი

ან ოტ აცია
ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია დის ტან ცი ურ ად მუ შა ობ ის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი. Covid-19-ით გა მოწ ვე ულ მა პან-

დე მი ამ სა შუ ალ ება მოგ ვცა გა დაგ ვე აზ რე ბი ნა  ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ისა და მო ნა ცე მე ბის სინ თე ზის 
მნიშ ვნე ლო ბა ად ამი ან ის შე საძ ლებ ლო ბებ თან. მარ თა ლია, სიტყვა “პან დე მია” ნე გა ტი ურ ას ოცი აცი ას იწ-
ვევს, თუმ ცა სწო რედ მან და აჩ ქა რა ის ეთი მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრო ცე სე ბი, რო გო რი ცაა მა გა ლი თად, არ ჩე ვა ნის 
გა კე თე ბა სა მუ შაო სივ რცეს თან და კავ ში რე ბით – რა ურ ჩევ ნია თა ნამ შრო მელს- იმ უშა ოს სახ ლი დან თუ 
ოფ ის იდ ან.  ამ აზე პა სუ ხი ინ დი ვი დუ ალ ურია და და მო კი დე ბუ ლია უშუ ალ ოდ კონ კრე ტულ პი როვ ნე ბა ზე, 
თუ სა იდ ან ახ ერ ხებს უკ ეთ კონ ცენ ტრი რე ბას და და კის რე ბუ ლი მო ვა ლე ობ ებ ის შეს რუ ლე ბას.  უკ ან ას კნელ 
წლებ ში გან ვი თა რე ბულ მა IT-ტექ ნო ლო გი ებ მა მოგ ვცა სა შუ ალ ება გაგ ვეგ რძე ლე ბი ნა მუ შა ობა დის ტან ცი-
ურ ად მა შინ, რო დე საც პან დე მი ის გა მო და იხ ურა ოფ ის ები და გა ჩერ და სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტი, 
მკაც რი რა გუ ლა ცი ებ ის გა მო კი სახ ლი დან გას ვლაც აიკ რძა ლა. წარ მოდ გე ნაც კი რთუ ლი იქ ნე ბო და, რა 
მოხ დე ბო და  რომ არ ყო ფი ლი ყო მზა ობა, რა თა სკო ლებს, ბან კებს, მსხვილ კორ პო რა ცი ებს, სა ტე ლე კო მუ-
კი აციო და გან მა ვი თა რე ბელ კომ პა ნი ებს ემ უშ ავ ათ დის ტან ცი ურ ად. მსოფ ლი ომ საკ მა ოდ მო ულ ოდ ნე ლი 
ცვლი ლე ბა გა ნი ცა და, თუმ ცა კომ პა ნი ები, რომ ლებ მაც მზად ყოფ ნა გა მო ავ ლი ნა კრი ზი სუ ლი სი ტუ აცი ებ-
ის ად მი, პან დე მი ის ჩავ ლის შემ დეგ კი დევ უფ რო წარ მა ტე ბუ ლე ბი და გან ვი თა რე ბუ ლე ბი იქ ნე ბი ან.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი : გლო ბა ლი ზა ცია, დის ტან ცი ური მუ შა ობა,  პან დე მია, ტექ ნო ლო გია, თა ნამ შრო-
მე ლი, კვლე ვა, სა მუ შაო ად გი ლი.

ABSTRACT

This work consists the peculiarities of working remotely. The Covid-19 pandemic has allowed us to rethink the 
importance of digital technologies and data synthesis to human capabilities. It is true that the word “pandemic” 
evokes a negative association, but it has accelerated such important processes as, for example, making a choice 
about the workplace - what the employee prefers - work from home or office. The answer to this

 is individual and depends directly on the specific person, from where he / she manages to concentrate bet-
ter and perform the assigned duties. The IT technologies developed in recent years have allowed us to continue 
working remotely when offices were closed due to a pandemic and public transport was stopped, and due to strict 
regulations it was even forbidden to leave the house. It would even be hard to imagine what would have happened 
if it had not been for the willingness of schools, banks, large corporations, telecommunications and development 
companies to work remotely. The world has undergone quite a sudden change, however, companies that have 
been prepared for crisis situations will be even more successful and developed after the pandemic will be ended.

Keywords : Globalization, remote work, pandemic, technology, employee, research, workplace.

PECULIARITIES OF REMOTE WORK

MAKVALA ROBAKIDZE  
Georgian Technical University  
doctoral student
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ძი რი თა დი ტექ სტი
მეც ნი ერ ულ-ტექ ნი კურ მა პროგ რეს მა და გლო-

ბა ლი ზა ცი ამ მსოფ ლი ოს მრა ვალ მხრი ვი სარ გე ბე ლი 
მო უტ ანა. მათ შო რის - სა შუ ალ ება კომ პა ნი ებს ემ-
უშ ავ ათ დის ტან ცი ურ ად. ბო ლო რამ დე ნი მე წე ლია, 
IT ტექ ნო ლო გი ები ელ ვი სე ბუ რი სის წრა ფით ვი თარ-
დე ბა და იც ვლე ბა, ყო ვე ლი დღე არ ის ახ ალი გა მოწ-
ვე ვა და სი ახ ლე. სა უბ არი დის ტან ცი ურ მუ შა ობ აზე 
მიმ დი ნა რე ობ და მრა ვა ლი წე ლი, თუმ ცა იმ ის თვის, 
რომ ერთ დღეს სამ ყა რო შე იც ვლე ბო და და ბან კე ბი, 
სა ტე ლე კო მუ ნი კა ციო კომ პა ნი ები თუ სხვა მსხვი ლი 
კორ პო რა ცი ები გა და ვი დოდ ნენ სრულ დის ტან ცი ურ 
მუ შა ობ აზე, მზა დე ბა ნამ დვი ლად არ ყო ფი ლა. მეც ნი-
ერ ებ მა უკ ვე და იწყეს სა უბ არი იმ აზე, რომ რაც გა აკ-
ეთა პან დე მი ამ სულ რამ დე ნი მე თვე ში, სხვა შემ თხვე-
ვა ში წლე ბიც კი დას ჭირ დე ბო და . შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, 
რომ პან დე მია იყო ერ თგვა რი ბიძ გი, რო მელ მაც 
შეძ ლო და გა აკ ეთა ნახ ტო მი, რის შე დე გა დაც ელ ვი-
სე ბუ რი სის წრა ფიდ მოხ და ჩვე ნი გაღ ვი ძე ბა ციფ რულ 
გა რე მო ში: სა კუ თა რი სახ ლი იქ ცა ჩვენს ოფ ის ად, სა-
თათ ბი როდ, უნ ივ ერ სტე ტად , სკო ლად , მა ღა ზი ად. 
პან დე მი ამ დე ბევ რად ად რე დის ტან ცი ური მუ შა ობ ის 
კონ ცეფ ცია შე იმ უშ ავა ამ ერ იკ ელ მა ჯეკ ნილ სმა. 1972 
წელს მას გა უჩ ნდა იდეა, რომ არ არ ის აუც ილ ებ ელი 
თა ნამ შრომ ლე ბის ოფ ის ში შე ნარ ჩუ ნე ბა, რად გან კო-
მუ ნი კა ცი ის თა ნა მედ რო ვე ინ სტრუ მენ ტე ბი იძ ლე ვა 
შე საძ ლებ ლო ბას მათ აკ ეთ ონ საქ მე დის ტან ცი ურ ად. 
თა ვი სი თე ორი ის პრაქ ტი კა ში შე სა მოწ მებ ლად, მან 
სამ ხრეთ კა ლი ფორ ნი ის უნ ივ ერ სი ტეტ ში ჩა ატ არა 
ექ სპე რი მენ ტი, რომ ლის შე დე გებ ზეც და წე რა მოხ-
სე ნე ბა და მი იღო და ფი ნან სე ბა ამ ერ იკ ის ერ ოვ ნუ ლი 
სა მეც ნი ერო ფონ დის გან. ხე ლი სუფ ლე ბა და ინ ტე-
რეს და დის ტან ცი ური მუ შა ობ ის იდე ის შე მუ შა ვე ბით, 
დარ ჩა გა და საჭ რე ლი მხო ლოდ ქსე ლის პრობ ლე მე ბი, 
რომ ლე ბიც მწვა ვე იყო ქა ლა ქებ ში. შრო მის ახ ალ მა 
ორ გა ნი ზა ცი ამ შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და ამ სა კითხე-
ბის მოგ ვა რე ბა და ამ ავე დროს სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
შექ მნა პე რი ფე რი აში მყო ფი მო სახ ლე ობ ის თვის. შემ-
დგომ ში დამ კვიდ რდა ას ეთი მო წო დე ბაც კი: «Work-
ing at Home Can Save Gasoline»: - შინ შრო მა საწ ვა ვის 
ეკ ონ ომი ის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა. Dieringer Research 
Group– მა ჩა ატ არა კვლე ვა, რომ ლის თა ნახ მად 2006 
წელს თა ნამ შრო მელ თა რა ოდ ენ ობა, რომ ლე ბიც თვე-
ში ერ თხელ მა ინც მუ შა ობ ენ დის ტან ცი ურ ად, 12,4 
მი ლი ონს შე ად გენ და , 2008 წელს კი ეს რიცხვი უკ ვე 
17,8 მი ლი ონ ამ დე გა იზ არ და. 

გა მოკ ვე თი ლია დის ტან ცი ური მუ შა ობ ის პო ზი-
ტი ვე ბი: 

დის ტან ცი ური გუნ დის ხარ ჯე ფექ ტი ან ობა - იზ ოგ-
ება სა ოფ ისე ფარ თი, სა ოფ ისე ტექ ნი კა, დაზღვე ვის, 

გათ ბო ბის, კონ დი ცი რე ბის და სხვა ხარ ჯე ბი. - რომ 
აღ არ აფ ერი ვთქვათ წყალ სა და ელ ექ ტრო ენ ერ გი აზე. 

თა ნამ შრო მელ თა მე ტი თა ვი სუფ ლე ბა ანუ მე ტი 
ბედ ნი ერ ება - ჩვენ ვმუ შა ობთ, რა თა ვიცხოვ როთ და 
არა პი რი ქით, თა ნამ შრო მელს სა ნამ თავ და უზ ოგ-
ავ ად შრო მობს და ხუ რუ ლი კორ პო რა ცი ის ოფ ის ის 
კედ ლებ ში, შე იძ ლე ბა ძა ლი ან ენ ატ რე ბო დეს თა ვი-
სი შვი ლი, ძმა, დე და ან სურ დეს თა ვი სი ეზ ოდ ან ან 
კორ პუ სის აივ ნი დან მუ შა ობა, მის თვის უფ რო მე ტად 
კომ ფორ ტულ და მყუდ რო გა რე მო ში. თა ვი სუ ფა ლი 
თა ნამ შრო მე ლი მე ტად მო ტი ვი რე ბუ ლია თა ვი სი 
საქ მის კე თილ სინ დი სი ერ ად და დრო ულ ად შეს რუ-
ლე ბი სათ ვის. (Quality of Life Influences Output).

შე იძ ლე ბა ვთქვათ, რომ ჩვენ უკ ვე ახ ალ ციფ-
რულ ეპ ოქ აში შე ვე დით და ზო გი შე იძ ლე ბა დროს 
ცო ტა თი ჩა მორ ჩეს. სა ინ ტე რე სოა, რომ არ სე ბობს 
მცდა რი წარ მოდ გე ნე ბი ამ ახ ალი სა მუ შაო კონ ცეფ-
ცი ის შე სა ხებ. შე იძ ლე ბა და ის ვას კითხვა: რე ალ ურ ად 
კეთ დე ბა თუ არა სა მუ შაო, თუ ეს არ ის სა შუ ალ ება, 
რომ გა აკ ეთ ოთ ის, რაც გსურთ. სი ნამ დვი ლე ში- პი-
რი ქი თაა. რო დე საც ად ამი ან ები დის ტან ცი ურ ად მუ-
შა ობ ენ, მათ გა ცი ლე ბით მე ტი სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბა 
სჭირ დე ბათ. დღეს უამ რა ვი ხელ საწყო არ სე ბობს, 
რომ ლე ბიც და გეხ მა რე ბათ თქვე ნი დრო ის თვალ ყუ-
რის დევ ნე ბა ში, რო გო რე ბი ცაა: Toggl, Harvest და Tim-
eDoctor. უდ იდ ესი რო ლი აქ ვს ას ეთ დროს კომ პა ნი ის 
ში და კო მუ ნი კა ცი ას და გამ ჭირ ვა ლო ბას. რო დე საც 
რო ლე ბი და პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბი ირ კვე ვა და ნა ბიჯ-
ნა ბიჯ სა მუ შაო პრო ცე სი ყვე ლა სათ ვის გა სა გე ბი 
ხდე ბა, ნე ბის მი ერ გუნ დს შე უძ ლია მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გა ზარ დოს თა ვი სი პო ტენ ცი ალი. თუ მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გა დაწყვე ტი ლე ბა მი იღ ება და ამ ის შე სა ხებ ინ ფორ-
მა ცია მხო ლოდ გუნ დის ზო გი ერთ წევ რამ დე მი ვა, 
«სიბ ნე ლე ში» დარ ჩე ნი ლე ბი გა უც ნო ბი ერ ებ ლად 
არ ას წო რი მი მარ თუ ლე ბით შე იძ ლე ბა წა ვიდ ნენ.

კო მუ ნი კა ცია თა ნამ შრო მელს უნ და მი ეწ ოდ ებ-
ოდ ეს ყვე ლა არ ხის სა შუ ალ ებ ით. რე გუ ლა რუ ლი 
სა ფოს ტო შეტყო ბი ნე ბით, ში და სა იტ ზე სი ახ ლე-
ებ ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბით, ას ევე 
სხვა დას ხვა ონ ლა ინ პლატ ფორ მე ბი იძ ლე ვა სა შუ-
ალ ებ ას, რომ გავ მარ თოთ პრე ზენ ტა ცი ები და ჩვე ნი 
სა მო მავ ლო გეგ მე ბი გუნ დის წევ რებს გა ვუ ზი არ ოთ. 

არ სე ბობს მო საზ რე ბაც, რომ სამ ყა რო აღ არ-
ას დროს იქ ნე ბა ის ეთი, რო გო რიც იყო 2020- ის 
და საწყის ში ანუ პან დე მი ამ დე და რომ მსხვი ლი 
კორ პო რა ცი ები შე ინ არ ჩუ ნე ბენ დის ტან ცი ური მუ-
შა ობ ის რე ჟიმს პან დე მი ის დას რუ ლე ბის შემ დე გაც. 
რა თქმა უნ და, ნა წი ლობ რივ ეს ას ეცაა, რად გან წლე-
ბის გან მავ ლო ბა ში უამ რა ვი ციფ რუ ლი ინ სტრუ მენ-
ტი სწო რედ იმ მიზ ნით იქ მნე ბო და, რომ ერთ დღეს 
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ჩვენ თვის შე საძ ლე ბე ლი გამ ხდა რი ყო გვე მუ შა ვა 
იქ ედ ან , სა იდ ან აც გვინ და ( Zoom, Microsoft Teams, 
Jira or Asana, Google Business Enterprise, Office 365).

ყვე ლა ზე ხში რად გა მო ყე ნე ბუ ლი ციფ რუ ლი 
პლატ ფორ მე ბი:

ზოგიერთ წევრამდე მივა, «სიბნელეში» დარჩენილები გაუცნობიერებლად 

არასწორი მიმართულებით შეიძლება წავიდნენ. 

კომუნიკაცია თანამშრომელს უნდა მიეწოდებოდეს ყველა არხის საშუალებით. 

რეგულარული საფოსტო შეტყობინებით, შიდა საიტზე სიახლეების შესახებ 

ინფორმაციის განთავსებით, ასევე   სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმები  იძლევა 

საშუალებას, რომ გავმართოთ პრეზენტაციები და ჩვენი სამომავლო გეგმები 

გუნდის წევრებს გავუზიაროთ.  

არსებობს მოსაზრებაც, რომ სამყარო აღარასდროს  იქნება ისეთი, როგორიც იყო 

2020- ის დასაწყისში ანუ პანდემიამდე და რომ მსხვილი კორპორაციები 

შეინარჩუნებენ დისტანციური მუშაობის რეჟიმს პანდემიის დასრულების 

შემდეგაც. რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ ეს ასეცაა, რადგან წლების განმავლობაში 

უამრავი ციფრული ინსტრუმენტი სწორედ იმ მიზნით  იქმნებოდა,  რომ ერთ 

დღეს ჩვენთვის შესაძლებელი გამხდარიყო გვემუშავა იქედან , საიდანაც გვინდა 

( Zoom, Microsoft Teams, Jira or Asana, Google Business Enterprise, Office 365). 

ყველაზე ხშირად გამოყენებული ციფრული პლათმორმები: 

 

კვლევა ჩატარებულია საერთაშორისო კომპანია GWI-ის მიერ  

დისტანციური სამუშაო პროცესის გამართვა არც თუ ისე მარტივია. ამისათვის 

საჭიროა კომპანიის IT გუნდის უდიდესი რესურსი და ენერგია, რომ ქსელმა  

გამართულად იმუშაოს. ასევე, რა თქმა უნდა, ყველა თანამშრომელი 
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კვლე ვა ჩა ტა რე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნია 
GWI-ის მი ერ 

დის ტან ცი ური სა მუ შაო პრო ცე სის გა მარ თვა 
არც თუ ისე მარ ტი ვია. ამ ის ათ ვის სა ჭი როა კომ-
პა ნი ის IT გუნ დის უდ იდ ესი რე სურ სი და ენ ერ გია, 
რომ ქსელ მა გა მარ თუ ლად იმ უშა ოს. ას ევე, რა თქმა 
უნ და, ყვე ლა თა ნამ შრო მე ლი უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
უნ და იყ ოს ნო უთ ბუ ქით, უმ აღ ლეს დო ნე ზე უნ და 
იყ ოს და ცუ ლი უს აფ რთხო ებ აც, მათ შო რის- კონ-
ფი დენ ცი ალ ური ინ ფორ მა ცია. არა ერ თი ჩა ტა რე-
ბუ ლი კვლე ვის თა ნახ მად,დის ტან ცი ური მუ შა ობ ის 
რამ დე ნი მე სირ თუ ლე გა მო იკ ვე თა. 

უზრუნველყოფილი უნდა იყოს  ნოუთბუქით, უმაღლეს დონეზე უნდა იყოს 

დაცული უსაფრთხოებაც, მათ შორის- კონფიდენციალური ინფორმაცია.  

არაერთი ჩატარებული კვლევის თანახმად,დისტანციური მუშაობის რამდენიმე 

სირთულე  გამოიკვეთა.  

 

კვლევა ჩატარებულია საერთაშორისო კომპანია GWI-ის მიერ  

 

2020 წლამდე უამრავი კომპანია აძლევდა თანაშრომლებს უფლებას, 

დისტანციურად ემუშავათ და ამით საკმაოდ ბევრი კომპანია ხდებოდა 

სასურველი სამუშაო ადგილი სამუშაოს მაძიებელთათვის. თუმცა, კვლევების 

თანახმად, ლოკდაუნის დროს, ბევრმა თანამშრომელმა დისტანციურად 

მუშაობის მიმართ უკმაყოფილებაც გამოთქვა და რამდენიმე ძირითადი 

მიზეზიც დაასახელა. ეს ალბათ იმითაც არის გამოწვეული, რომ აქამდე 

მამოტივირებელი სლოგანი „იმუშავე საიდანაც გინდა“, უკვე ერთადერთ 

ალტერნატივად იქცა და მწვავე ლოქდაუნების პერიოდში მკაცრად ჩანაცვლდა 

სლოგანით „იმუშავე შინ“.  
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სამუშაო გრაფიკის სწორი გადანაწილება 

შიდა კომუნიკაციის სწორი აგება და მართვა

კვლე ვა ჩა ტა რე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნია 
GWI-ის მი ერ 

2020 წლამ დე უამ რა ვი კომ პა ნია აძ ლევ და თა-
ნაშ რომ ლებს უფ ლე ბას, დის ტან ცი ურ ად ემ უშ ავ ათ 
და ამ ით საკ მა ოდ ბევ რი კომ პა ნია ხდე ბო და სა სურ-
ვე ლი სა მუ შაო ად გი ლი სა მუ შა ოს მა ძი ებ ელ თათ ვის. 
თუმ ცა, კვლე ვე ბის თა ნახ მად, ლოკ და უნ ის დროს, 
ბევ რმა თა ნამ შრო მელ მა დის ტან ცი ურ ად მუ შა ობ ის 
მი მართ უკ მა ყო ფი ლე ბაც გა მოთ ქვა და რამ დე ნი მე 
ძი რი თა დი მი ზე ზიც და ას ახ ელა. ეს ალ ბათ იმ ით აც 
არ ის გა მოწ ვე ული, რომ აქ ამ დე მა მო ტი ვი რე ბე ლი 
სლო გა ნი „იმ უშ ავე სა იდ ან აც გინ და“, უკ ვე ერ თა-
დერთ ალ ტერ ნა ტი ვად იქ ცა და მწვა ვე ლოქ და უნ-
ებ ის პე რი ოდ ში მკაც რად ჩა ნაც ვლდა სლო გა ნით 
„იმ უშ ავე შინ“. 

კვლე ვა ჩა ტა რე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნია 
GWI-ის მი ერ 

4G და 5G ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ვი თა რე ბამ სა-
შუ ალ ება მოგ ვცა, გა მო ვი ყე ნოთ მო ბი ლუ რი ტე-
ლე ფო ნი ერ თგვარ მო დე მად და ვი მუ შა ოთ იქ ედ ან, 
სა იდ ან აც გვინ და. სა ქარ თვე ლომ ციფ რუ ლი ეპ ოქ ის 
რით მს ფე ხი საკ მა ოდ კარ გად აუწყო და მრა ვა ლი 
კომ პა ნია უკ ვე წარ მა ტე ბით მუ შა ობს დის ტან ცი ურ 
რე ჟიმ ში. აგ რეთ ვე შე იქ მნა პრო ექ ტი “იმ უშ ავე სა-
ქარ თვე ლო დან“, რო მე ლიც იმ ედია წარ მა ტე ბას და 
გარ კვე ულ დი ვი დენ ტებს მო უტ ანს ჩვენს ქვე ყა ნას. 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის „იმ უშ ავე სა ქარ თვე ლო-
დან“ ახ ალი პრო ექ ტით ქვე ყა ნა ში ჩა მოს ვლის და 
დის ტან ცი ურ ად მუ შა ობ ის სურ ვი ლი უკ ვე 40-მდე 
ქვეყ ნის 200-ზე მეტ მა მო ქა ლა ქემ გა მო ხა ტა და 
პრო ექ ტში მო ნა წი ლე ობ ის ათ ვის რე გის ტრა ცია 
გაიარა.

164 აპ ლი კან ტი სა ქარ თვე ლო ში მოგ ზა ურ ობ-
ას თან მხლებ პირ თან, ოჯ ახ ის წევ რებ თან, ერ თად 
აპ ირ ებს, რაც იმ ას ნიშ ნავს, რომ გან ცხა დე ბის 
და დას ტუ რე ბის შემ თხვე ვა ში 320-ზე მე ტი უცხო 
ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე უკ ვე შეძ ლებს სა ქარ თვე ლო ში 
ჩა მოს ვლას და დის ტან ცი ურ ად მუ შა ობ ას. მი ღე-
ბუ ლი აპ ლი კა ცი ებ ის 56% „თვით და საქ მე ბუ ლი,“ 
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4G და 5G ტექნოლოგიების განვითარებამ საშუალება მოგვცა, გამოვიყენოთ 

მობილური ტელეფონი ერთგვარ მოდემად და ვიმუშაოთ იქედან, საიდანაც 

გვინდა. საქართველომ ციფრული ეპოქის რითმს ფეხი საკმაოდ კარგად აუწყო  

და მრავალი კომპანია უკვე წარმატებით მუშაობს დისტანციურ რეჟიმში. 

აგრეთვე შეიქმნა პროექტი “იმუშავე საქართველოდან“, რომელიც იმედია 

წარმატებას და გარკვეულ დივიდენტებს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას. საქართველოს 

მთავრობის „იმუშავე საქართველოდან“ ახალი პროექტით ქვეყანაში ჩამოსვლის 

და დისტანციურად მუშაობის სურვილი უკვე 40-მდე ქვეყნის 200-ზე მეტმა 

მოქალაქემ გამოხატა და პროექტში მონაწილეობისათვის რეგისტრაცია გაიარა. 

164 აპლიკანტი საქართველოში მოგზაურობას თანმხლებ პირთან, ოჯახის 

წევრებთან, ერთად აპირებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ განცხადების დადასტურების 

შემთხვევაში 320-ზე მეტი უცხო ქვეყნის მოქალაქე უკვე შეძლებს საქართველოში 

ჩამოსვლას და დისტანციურად მუშაობას. მიღებული აპლიკაციების 56% 

„თვითდასაქმებული,“ 23 % სრულ განაკვეთზე დასაქმებული, ხოლო 21 % 

მეწარმეა. პროექტი „იმუშავე საქართველოდან“ 27 აგვისტოდან დაიწყო და 

მოკლე დროში დიდი დაინტერესება მოიპოვა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, 

განსაკუთრებით კი აშშ-ში, დიდ ბრიტანეთში, კანადაში, თურქეთსა და სხვა 

სახელმწიფოებში. ქეით ლისტერი ერთ-ერთი წამყვანი ორგანოს, Global 

Workplace Analytics (GWA)-ს პრეზიდენტია, რომელიც შეისწავლის, თუ როგორ 

შეიძლება სახლში მუშაობის ინტეგრირებულმა სტრატეგიამ მაქსიმალურად 
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23 % სრულ გა ნაკ ვეთ ზე და საქ მე ბუ ლი, ხო ლო 21 
% მე წარ მეა. პრო ექ ტი „იმ უშ ავე სა ქარ თვე ლო დან“ 
27 აგ ვის ტო დან და იწყო და მოკ ლე დრო ში დი დი 
და ინ ტე რე სე ბა მო იპ ოვა მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა 
ქვე ყა ნა ში, გან სა კუთ რე ბით კი აშშ-ში, დიდ ბრი ტა-
ნეთ ში, კა ნა და ში, თურ ქეთ სა და სხვა სა ხელ მწი ფო-
ებ ში. ქე ით ლის ტე რი ერთ-ერ თი წამ ყვა ნი ორ გა ნოს, 
Global Workplace Analytics (GWA)-ს პრე ზი დენ ტია, 
რო მე ლიც შე ის წავ ლის, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა სახ-
ლში მუ შა ობ ის ინ ტეგ რი რე ბულ მა სტრა ტე გი ამ 
მაქ სი მა ლუ რად დი დი ეფ ექ ტი ან ობა გა მო ავ ლი ნოს 
რო გორც დამ საქ მებ ლებ ში, ისე და საქ მე ბულ ად-
ამი ან ებ ში. მი სი აზ რით, დის ტან ცი ური სა მუ შა ოს 
შე თა ვა ზე ბა ბიზ ნესს უფ რო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანს 
ხდის პრო დუქ ტის, მი სი ისა და ბიზ ნე სის მიზ ნე ბის 
მი უხ ედ ავ ად. მი სი ორ გა ნი ზა ცი ის კვლე ვა ას ობ ით 
ცნო ბილ გა მომ ცემ ლო ბა ში იბ ეჭ დე ბა , მათ შო რის 
Harvard Business Review, New York Times, Wall Street 
Journal, Washington Post და მრა ვა ლი სხვა. ქე ით 
ლის ტე რი უკ ვე ათ წლე ულ ზე მე ტია, რაც სა მუ შაო 
ად გი ლე ბის ტენ დენ ცი ებს შე ის წავ ლის და კონ სულ-
ტა ცი ებს სხვა დას ხვა კომ პა ნი ის ხელ მძღვა ნე ლებს 
უტ არ ებს. იგი აღი არ ებ ული ექ სპერ ტია სახ ლში «ტე-
ლე- სა მუ შაო» პროგ რა მე ბის გავ რცე ლე ბი საა და 
გავ ლე ნის სა კითხებ ში. ას ევე, გახ ლავთ რამ დე ნი მე 

წიგ ნის ავ ტო რიც და ჯონ მე სენ ჯე რის რე დაქ ცი ით 
გა მო ცე მუ ლი წიგ ნის Telework in the 21st Century 
(ედუ არდ ელ გა რი, 2019) თა ნა ავ ტო რი.

სა ბო ლოო დას კვნე ბის გა კე თე ბას დის ტან ცი ური 
მუ შა ობ ის უპ ირ ატ ეს ობ ებ ისა და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის 
შე სა ხებ ალ ბათ ჯერ კი დევ დი დი დრო და სა ფუძ-
ვლი ანი ან ალ იზი დას ჭირ დე ბა, თუმ ცა, ამ ეტ აპ ზე, 
შეგ ვიძ ლია თა ვი სუფ ლად ვთქვათ: «მა გა რია, რო-
დე საც გაქ ვს არ ჩე ვა ნი, იმ უშაო სა იდ ან აც გინ და!» 

გა მო ყე ნე ბუ ლი წყა რო ები: 
1.  ან ზორ აბ რა ლა ვა (თბი ლი სი 2014 ) - ეკ ონ-

ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის გლო ბა ლურ-ინ ოვ აცი ური 
პრობ ლე მე ბი 

2. ინ ტერ ნეტ რე სურ სი: https://bm.ge/ka/article/
imushave-saqartvelodan---ucxoelebis-mosazidad-
mtavrobis-axali-proeqti-daiwyo/62672

3. ინ ტერ ნეტ რე სურ სი: https://ec.europa.eu/
eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-
20200424-1

4. ინ ტერ ნეტ რე სურ სი : https://remoters.net/
remote-work-trends-future-insights/

5. https://keap.com/business-success-blog/
business-management/culture/the-6-core-features-
of-an-effective-remote-work-policy
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INTRODUCTION 
The coronavirus (COVID-19) pandemic was an-

nounced on 11 March 2020 by the World Health Organ-
isation. It brought considerable human suffering and 
marked a turning point for the political and economic 
system of the world. The virus not only travelling to 
different countries but is now circulating in those 
countries. According to the World Health Organisation, 
coronavirus is affecting more than 200 countries, out 
of which more than 2 000 000 people worldwide have 
died with the virus and there are almost 94,414,991 
confirmed cases of the Covid-19 [23]. As of January 15, 
2020, the U.S., Brazil, India and Russia have seen the 
highest number of reported fatalities. 

Thus, the sudden spread of a new type of COVID-19 
has become a major challenge to the world. For the 
first time since World War II, political and scientific 
elite once again faced the issue of saving humanity 
and civilization. Unlike World War I and World War 
II, in the twenty-first century, the enemy is “invisible”, 
and it simultaneously poses a serious threat to strong 
and developed as well as economically weak and less 
developed countries. Recent events have clearly shown 
the failure of the world economic policy of today and 
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reflectively demonstrated that if not the coronavirus 
outbreak, those deficiencies would have gone unno-
ticed further for millenniums. Considering the high 
relevance of the topic, the present paper aims to review 
the impact of COVID-19 on the world in the political 
and economic context, and analyses the transforma-
tion of the world order in the post-pandemic era [11]. 
The most obvious illustration of this view is the “new 
earth” seen after the quarantine and self-isolation of 
millions of families in more than 200 countries around 
the world, in which there is a real possibility of harmo-
nious coexistence between humans and nature.

Coronavirus was first discovered in China in Feb-
ruary 2003. It is one of the groups of viruses, which 
consists of genetic material surrounded by protein 
tentacles and resembles a crown, hence its name – co-
rona means „crown“ in Latin. It causes mild or severe 
respiratory syndrome in an infected body and is trans-
mitted from person to person through the airways. In 
2003, the virus spread from China to various countries 
in Europe and Asia, killing hundreds of people. It also 
significantly hampered China’s economic development, 
which at the time accounted for 4% of the world GDP 
[24].  However, the extent of the previously unknown 
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strain of the new coronavirus is unprecedented in 
recent history. There is an opinion that the main dis-
ease carriers are wild animals and it has initially been 
spread to the Chinese city of Wuhan, where trade in 
wild animals is considered a legal activity. However, 
this view has not yet been scientifically substanti-
ated until today [18]. The second part of the scholars 
develops the idea that the coronavirus reservoir is a 
bat [3]. Whilst, the third part of the scientists believe 
that it is an artificially created bio-weapon that was 
purposefully created and distributed to reduce the 
number of population on Earth. However, it has not 
been scientifically substantiated either. On January 
30, 2020, the World Health Organization declared the 
hitherto unknown strain of coronavirus a global threat, 
and on March 11, a pandemic. 

Widespread restrictions on labour mobility and 
travel, closed borders and rising number of an unem-
ployment rate, following the coronavirus pandemic, 
have adversely affected the world economy since many 
countries are experiencing a deep crisis and a severe 
economic recession [4]. The UN’s Framework for the 
immediate socio-economic response to the COVID 19 
Crisis warns that “The COVID-19 pandemic is far more 
than a health crisis: it is affecting societies and econo-
mies at their core. While the impact of the pandemic 
will vary from country to country, it will most likely 
increase poverty and inequalities at a global scale, mak-
ing the achievement of SDGs even more urgent” [22].

As mentioned above, since the governments imple-
mented widespread restrictions on social contact 
to stop the spread of the virus, there is a common 
agreement among economists that as a consequence 
of this, most major economies are estimated to lose ap-
proximately 2.4 percent of their gross domestic product 
(GDP) over 2020 [5].

COVID-19 AND THE NATURAL 
ENVIRONMENT 

The new coronavirus pandemic marked the begin-
ning of a major shift in political and economic power 
and demonstrated the failure of great nations which 
reportedly failed to effectively fight against the virus. 
More specifically, following the coronavirus outbreak, 
the number of eurosceptics has particularly increased. 
Those radical groups criticize the EU policy and argue 
that that organisation could not or (did not) provide 
sufficient financial assistance to the member states 
and demonstrated less effectiveness in a battlefield. 

However, Euroscepticism started earlier in the 2010s, 
following the Arab Spring in the Arab-majority states 
of North Africa and the Middle East, which began in 
response to oppressive regimes, high level of cor-
ruption and a low standard of living in Tunisia. The 
mentioned, in turn, caused the issues of migration 
from the Arab-countries to the European countries. In 
addition to that, Brexit (the EU leaving the EU) and a 
rise of populism has also posed a major threat to the 
Eurointegration process.

In parallel with the severe economic, political, and 
social crisis caused by the coronavirus, on March 1, 2020, 
the article published by the BBC (British Broadcasting 
Corporation), got the world’s attention. The article was 
based on NASA (The National Aeronautics and Space 
Administration). In the photos taken by the satellite, it 
can clearly be seen that after the quarantine of millions of 
people throughout China, and suspended transport and 
industrial activities, the rate of air pollution has hugely 
been reduced due to the sharp decline in nitrogen dioxide 
levels in the air. According to the study, the air had initially 
been cleaned in the territory of the city of Wuhan, after 
which it spread to other major cities in China [1].

As it is well-known that nitrogen dioxide in the air 
is mainly caused by harmful substances emitted by 
motor vehicles, as well as industrial and construction 
facilities, which in turn, has a negative impact on hu-
man health and contributes to various deadly diseases. 
According to a study conducted by Belgian scientists 
in 2019, polluted air in the body of a pregnant woman 
from the lungs enters the bloodstream and causes a 
violation of placental norms between the mother and 
the fetus, which slows down the natural process of 
perfect fetal growth and development [16].

According to the British publication “The Inde-
pendent”, after the quarantine of India’s 1.4 billion of 
population, the level of air pollution in the country has 
dropped significantly and for the first time during the 
thirty years, it became possible to see the peaks of the 
Himalayan range from different parts of northern India. 
Across the country, the air quality index improved by 
about 33% compared to the same period last year [8]. 

In an article published by SNN on March 16, 2020, 
the authors, Jack Guy and Valentina Donato, focus on 
a fact recorded in one of the most popular tourist cit-
ies in Italy, Venice, which had initially been spread on 
Twitter, and it attracted the attention of influential 
American publications later on. As a consequence of 
the reduction of the flow of visitors, the air in Italy has 
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been purified and then fish and swans appeared in 
it. Previously, due to the high rate of pollution, it was 
practically impossible to see fish in the canals of Venice 
[6]. Nowadays, travel and tourism are considered to 
be one of the largest industries in the world [25]. The 
number of international tourists is growing regularly, 
however as has been demonstrated it might have a 
nagative impact on the environment as well. The Brit-
ish publication “The Guardian”, based on data obtained 
from the European Space Agency, published a visual 
material that shows the improved ecological situation 
in Europe and Asia as a result of suspended flights and 
closed factories in many of the countries of the world. 

Rume and Islam (2020) argue that “the pandemic 
situation significantly improves air quality in different 
cities across the world, reduces GHGs emission, lessens 
water pollution and noise, and reduces the pressure 
on the tourist destinations, which may assist with 
the restoration of the ecological system. In addition 
to that, there are also some negative consequences 
of COVID-19, such as increase of medical waste, hap-
hazard use and disposal of disinfectants, mask, and 
gloves; and burden of untreated wastes continuously 
endangering the environment. It seems that economic 
activities will return soon after the pandemic, and the 
situation might change”.

A large proportion of researchers believe that one of 
the main sources of coronavirus spread may be human 
pollution, which took on a global character in the era of 
globalization and led to catastrophic climate change. Nu-
merous scientists believe that at various stages of time, 
it was the gross interference in human nature that led 
to the worldwide spread of deadly diseases such as Bird 
flu (avian influenza), Ebola, SARS and others. A striking 
example of the above view is the large-scale fires in Brazil 
(Amazon rainforest) and Australia in late 2019 [11]. 

Called the “Lungs of the Earth”, the Amazon forest, 
covers the territory of nine countries. This basin en-
compasses 7,000,000 km2. The majority of the forest 
is contained within Brazil, with 60% of the rainforest, 
followed by Peru with 13%, Colombia with 10%, and 
with minor amounts in Bolivia, Ecuador, French Guiana, 
Guyana, Suriname, and Venezuela. The forest absorbs 
up to a million carbon dioxide annually and releases 
20% of the world’s oxygen into the atmosphere. In 
2019, a fire burned more than 9,060 square kilometres 
of Amazon rainforest. Many species of animals and 
plants have been destroyed. According to the National 
Space Research Institute (INPE), fire cases in the Ama-

zon rainforest increased to 85% and reached a record 
high in 2019 [7]. Human pollution of the natural envi-
ronment, and negligence of the human being toward 
nature, and gross interference in it should also be taken 
into consideration. It is a man, who for the sake of a 
personal gain, treats nature harshly, while the jungle 
has its own laws. 

According to a study by the BBC, based on stud-
ies by European, American and Chinese scientists, by 
2070, as a result of climate change and global warming, 
temperatures in the habitats of some 3 billion people 
will be unbearably warm. The changes will particularly 
affect the population of Latin America, Central Africa 
and Australia. Researchers believe that it will bring 
enormous damage to the environment we are living 
in, later on [2]. 

CONCLUSION
Ecologists suppose that in terms of environmental 

protection, the continuation of the current trend in 
the world may lead to the extinction of mankind after 
some centuries. That is why it is critically important 
for people to think about what damage they are do-
ing to the natural environment and realize its bitter 
consequences in the long run. In the modern era of 
globalization, in parallel with the development of in-
dustry, climate change, caused by daily human activities 
also led to large-scale fires in Australia, which unlike 
the Amazon fires, raged for several months. The fire 
killed 23 people, completely destroyed more than 1,500 
homes and more than 500 million animals, especially 
the unique species of koalas. 

The crisis caused by the coronavirus has clearly 
shown us the shortcomings and deficiencies of the 
global economy of today that is suffering from a signifi-
cant stagnation following the COVID-19 crisis. It is also 
a unique lesson to the people. They have to realize that 
harmful interference of humans in nature will, sooner 
or later end in disastrous consequences for humanity. 
The European Union has hugely been criticised as well. 
Eurosceptics continuously argued that despite the EU 
financial assistance to its member or non-member 
states, the largest economic organization failed to use 
all the effective leverage to support Italy in the most 
difficult situation when it needed help badly. 

The economy should primarily focus on human ben-
efit, and the governments should serve this purpose as 
well. It is necessary to draw attention to the urban green-
ery policy, raise public awareness on the enrironment 
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issues (such as: climate change, pollution, environmental 
degradation, and resource depletion etc.). Furthermore, 
coordinated work of states to protect the environment 
and improve the ecological situation is becoming of a 
critical significance, which, above all, requires more at-

tention from the side of the EU since real, effective steps 
to be taken by the organisation on this issue. Otherwise, 
humanity will be in danger of ecological catastrophe 
which has unanimously been acknowledged by many 
of the leading ecologists of the world. 
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2020), pp.1-1.

COVID-19-ის გავ ლე ნა გა რე მო ზე: გა მოწ ვე ვე ბი და სირ თუ ლე ე ბი

ტა რი ელ  ლო მია 
ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის დოქ ტო რან ტი

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

აბ ს ტ რაქ ტი

კო ვიდ-19 (კორონავირუსი) ბევ რ მა მეც ნი ერ მა უკ ვე აღი ა რა, რო გორც მე სა მე მსოფ ლიო ომი, 
რო მელ მაც უდი დე სი ზი ა ნი მი ა ყე ნა მსოფ ლიო ეკო ნო მი კას. მან “მძევლად აიყ ვა ნა” არა მარ ტო 
სუს ტი და და უც ვე ლი, არა მედ გან ვი თა რე ბუ ლი და ეკო ნო მი კუ რად მდი და რი სა ხელ მ წი ფო ე ბიც, 
რომ ლე ბიც, ფაქ ტობ რი ვად, კო ვიდ ინ ფექ ცი ის კო ლაფ ს ში აღ მოჩ ნ დ ნენ. ვი რუს მა არ სე ბი თად 
შეც ვა ლა დღე ვან დე ლი მსოფ ლიო წეს რი გი. კო რო ნა ვი რუს თან და კავ ში რე ბუ ლი თე მა ტი კის 
აქ ტუ ა ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მი მიზ ნად ისა ხავს Covid-19- ის გავ ლე ნის 
მოკ ლე მი მო ხილ ვას მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ზე. სტა ტი ა ში ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია კო რო-
ნა ვი რუ სის როლ ზე იმ უპ რე ცე დენ ტო გა მოწ ვე ვე ბის ფონ ზე, რომ ლის წი ნა შეც ჩვე ნი პლა ნე ტა 
დგას 21-ე სა უ კუ ნე ში.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: კო ვიდ-19, ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი, ეკო ლო გი ა, გა რე მო. 
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საგადასახადო დანაკარგის გამოანგარიშების საგადასახადო დანაკარგის გამოანგარიშების 
აქტუალურობა და ძირითადი მიდგომებიაქტუალურობა და ძირითადი მიდგომები

მიხეილ ჩიკვილაძე  
თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 
„ბიზნესის ადმინისტრირების“ სადოქტორო 
პროგრამის დოქტორანტი. 

ან ოტ აცია 
თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოში, ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის სი მარ ტი ვეს თან და გა და-

სა ხა დე ბით და სა ბეგ რი აქ ტი ვო ბე ბის ონ ლა ინ სივ რცე ში ფარ თოდ გავ რცე ლე ბას თან ერ თად, სულ უფ რო 
იზ რდე ბა გა და სა ხა დის გა დახ დი სა გან თა ვის არ იდ ებ ის მას შტა ბი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი დან 
გა მომ დი ნა რე, არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, კი დევ უფ რო აქ ტუ ალ ური ხდე ბა სა გა და სა-

ABSTRACT
In the modern world, along with simplicity of performing economic activity and wide spread of relevant tax-

able activities online, the volume and possibilities of tax avoidance are more and more increased. Hence, taking 
into consideration the existing tendencies, permanent assessment and supervision of tax gap becomes even 
more relevant. 

Tax gap analysis provides tax authorities and tax policy-makers with an impression regarding the scale of 
lost, not received tax income. Therefore, research and assessment of tax gap has received a great deal of attention 
recently. Studies in this area are conducted by almost all the countries with developed economies.

Besides the fact that Tax Gap represents not received tax income for the country, noncompliance and tax 
evasion also distorts the economic and competitive environment. By noncompliant actions, left without proper 
response by the tax authority, unscrupulous taxpayers take a competitive advantage. This circumstance will in-
evitably encourage and force other taxpayers (in relevant sector and not only), to use and implement the harmful 
practices of noncompliant taxpayers in the long run.

Despite the urgency of the problem, the scale of scientific treatment of tax gap and the relevant theoretical 
literature are relatively scarce. The official publications of the tax authorities are also mainly devoted to the review 
of the results of studies already conducted and not to the practical methodology of calculation. With this in mind, 
in the present article, main approaches of tax gap calculation and main factors, influencing the tax gap volume are 
presented. For the purposes of analysis, focus is made on indirect taxes (as they are taxes with the most stable 
and high fiscal effect in country’s tax revenues) and the most effective ways of tax gap calculations are suggested.

Key words: Tax gap; Tax gap of indirect taxes; Approaches for tax gap calculation; Tax compliance.
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შე სა ვა ლი
ზო გა დი გან მარ ტე ბით, სა გა და სა ხა დო და ნა-

კარ გი (გა პი) წარ მო ად გენს სხვა ობ ას, თე ორი ულ ად 
მიღ წე ვად მაქ სი მა ლურ და ფაქ ტობ რივ სა გა და სა-
ხა დო შე მო სავ ლებს შო რის. პრაქ ტი კა ში იდე ალ ური 
სა გა და სა ხა დო სის ტე მის არ სე ბო ბა შე უძ ლე ბე ლია 
და შე სა ბა მი სად, სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გის არ სე-
ბო ბაც გარ და უვ ალ მო ცე მუ ლო ბას წარ მო ად გენს. 
მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, აუც ილ ებ ელია მი სი ფარ დო ბი-
თი ოდ ენ ობ ის გან საზღვრა და მი ნი მა ლურ დო ნე ზე 
შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად მუდ მი ვი ზრუნ ვა. 

სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გის ან ალ იზი, სა გა და სა-
ხა დო ორ გა ნო ებ სა და სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კის 
გან მსაზღვრელ პი რებს წარ მოდ გე ნას უქ მნის და-
კარ გუ ლი, არ მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის მას შტა-
ბე ბის შე სა ხებ. სა უბ არია და ნა კარ გზე, რო მე ლიც 
გა მოწ ვე ულია:

• გა და სა ხა დის და რიცხვას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი კა ნონ შე უს აბ ამო ქმე დე ბე ბით, რო გო რი ცაა 
მა გა ლი თად, გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლად არ და-
რე გის ტრი რე ბა, სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რა ცი ის 
წა რუდ გენ ლო ბა ან დეკ ლა რა ცი ის შემ ცი რე ბუ ლი 
მო ნა ცე მე ბით წარ დგე ნა;

• და რიცხუ ლი გა და სა ხა დის თან ხის არ გა დახ დით, 

რაც გუ ლის ხმობს შემ თხვე ვებს, რო დე საც ვერ ხერ-
ხდე ბა აღი არ ებ ული და და რიცხუ ლი გა და სა ხა დის 
თან ხე ბის სრუ ლი და დრო ული გა დახ და/ამ ოღ ება;

• ქვეყ ნის სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბით 
დად გე ნი ლი სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბის არ სე ბო-
ბით, რო მელ თა მი ხედ ვი თაც ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტი ვო-
ბე ბის საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი გა და სა ხა-
დე ბით და ბეგ ვრას არ ექ ვემ დე ბა რე ბა.

სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გე ბის გა მო ან გა რი შე ბი-
სათ ვის უამ რა ვი მიდ გო მა არ სე ბობს, რო მელ თა გან 
თი თოეულს გა აჩ ნია თა ვის უპ ირ ატ ეს ობა და ნაკ-
ლო ვა ნე ბა. მო ცე მუ ლი სტა ტი ის მი ზა ნია სა გა და სა-
ხა დო და ნა კარ გე ბის კვლე ვი სა და გა ან გა რი შე ბის 
ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბე ბის ან ალ იზი, მათ გან ყვე-
ლა ზე ეფ ექ ტი ანი მიდ გო მის შე სარ ჩე ვად. 

კვლე ვის პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ეკ ონ ომ-
იკ ური და ფი ნან სუ რი დე ბუ ლე ბე ბი და თე ორი ები, 
უცხო ელ მეც ნი ერ თა თა ნა მედ რო ვე გა მოკ ვლე ვე ბი, 
პუბ ლი კა ცი ები და ექ სპერ ტუ ლი შე ფა სე ბე ბი სა გა-
და სა ხა დო და ნა კარ გის კვლე ვის სა ჭი რო ებ ის, მი სი 
სტრუქ ტუ რის, გა მომ წვე ვი ფაქ ტო რე ბის, გა მო ან გა-
რი შე ბის მიდ გო მე ბის და მო წი ნა ვე სა გა და სა ხა დო 
ად მი ნის ტრა ცი ებ ში ამ მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი 
პრაქ ტი კის შე სა ხებ.

ხა დო და ნა კარ გე ბის მო ცუ ლო ბის მუდ მი ვი შე ფა სე ბა და მო ნი ტო რინ გი. 
სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გის ან ალ იზი, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ებ სა და სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კის გან-

მსაზღვრელ პი რებს წარ მოდ გე ნას უქ მნის და კარ გუ ლი, არ მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის მას შტა ბე ბის შე სა ხებ, 
ამ იტ ომ მის კვლე ვა სა და შე ფა სე ბას ბო ლო პე რი ოდ ში გან სა კუთ რე ბით დი დი ყუ რადღე ბა ეთ მო ბა. აღ ნიშ-
ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით, კვლე ვებს აწ არ მო ებს გან ვი თა რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის მქო ნე თით ქმის ყვე ლა ქვე ყა ნა.

გარ და იმ ისა, რომ სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გი სა ხელ მწი ფო სათ ვის წარ მო ად გენს არ მი ღე ბულ სა გა და-
სა ხა დო შე მო სა ვალს, გა და სა ხა დე ბის თა ვი დან არ იდ ება და არ გა დახ და ას ევე ამ ახ ინ ჯებს ეკ ონ ომ იკ ურ და 
კონ კუ რენ ტულ გა რე მოს. სა გა და ხა დო ორ გა ნოს მხრი დან შე სა ბა მი სი რე აგ ირ ებ ის გა რე შე და ტო ვე ბუ ლი 
კა ნონ შე უს აბ ამო ქმე დე ბე ბით, არ აკ ეთ ილ სინ დი სი ერი გა დამ ხდე ლე ბი იღ ებ ენ კონ კუ რენ ტულ უპ ირ ატ-
ეს ობ ას. აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ება გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში აუც ილ ებ ლად წა ახ ალ ის ებს და აიძ ულ ებს სხვა, 
შე სა ბა მი სი სექ ტო რის გა დამ ხდე ლებს (და არ ამ არ ტო მათ), გა მო იყ ენ ონ და და ნერ გონ არ აკ ან ონ მორ ჩი ლი 
გა დამ ხდე ლე ბის მავ ნე პრაქ ტი კა.

მი უხ ედ ავ ად პრობ ლე მის აქ ტუ ალ ურ ობ ისა, სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გის მეც ნი ერ ული და მუ შა ვე ბის 
მას შტა ბი და შე სა ბა მი სი თე ორი ული ლი ტე რა ტუ რა საკ მა ოდ მწი რია. სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო თა ოფ იცი-
ალ ური პუბ ლი კა ცი ებ იც ძი რი თა დად ეძ ღვნე ბა უკ ვე ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის შე დე გე ბის მი მო ხილ ვას და 
არა გა მოთ ვლის პრაქ ტი კულ მე თო დო ლო გი ას. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, წი ნამ დე ბა რე სტა ტი აში 
გან ხი ლუ ლია სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გე ბის გა მო ან გა რი შე ბის ძი რი თა დი მიდ გო მე ბი და ის მთა ვა რი ფაქ-
ტო რე ბი, რომ ლე ბიც სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გის მო ცუ ლო ბა ზე ახ დე ნენ გავ ლე ნას. ან ალ იზ ის მიზ ნით 
ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია არ აპ ირ და პირ გა და სა ხა დებ ზე, რო გორც ქვეყ ნის სა გა და სა ხა დო შე მო სუ-
ლო ბე ბის ყვე ლა ზე სტა ბი ლურ და მა ღა ლი ფის კა ლუ რი მნიშ ვნე ლო ბის გა და სა ხა დებ ზე და შე მო თა ვა ზე-
ბუ ლია მა თი სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გის გა მოთ ვლის ყვე ლა ზე ეფ ექ ტი ანი გზე ბი. 

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გი, არ აპ ირ და პი რი გა და სა ხა დე ბის სა გა და სა ხა დო და ნა-
კარ გი, სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გის გა მო ან გა რი შე ბის მიდ გო მე ბი, სა გა და სა ხა დო კა ნონ მორ ჩი ლე ბა. 
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სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გებ ზე მოქ მე დი 
ძი რი თა დი ფაქ ტო რე ბი

გავ რცე ლე ბუ ლი მო საზ რე ბით სა გა და სა ხა დო 
და ნა კარ გე ბის არ სე ბო ბა მხო ლოდ სა გა და სა ხა დო 
ორ გა ნოს პა სუ ხის მგებ ლო ბის სფე როს წარ მო-
ად გენს. სი ნამ დვი ლე ში, გა პის არ სე ბო ბა არ შე იძ-
ლე ბა აიხ სნას მხო ლოდ სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს 
არა ეფ ექ ტი ანი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ით, რად გან მის მო-
ცუ ლო ბა ზე მრა ვა ლი ფაქ ტო რი ახ დენს გავ ლე ნას. 
გან ვი ხი ლოთ აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბი და მა თი ში ნა-
არ სობ რი ვი კავ ში რი სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გე ბის 
მო ცუ ლო ბას თან: 

სა გა დამ ხდე ლო კულ ტუ რა და მო ქა ლა ქე ებ ის 
სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი აზ როვ ნე ბის დო ნე. აღ ნიშ ნულ 
კომ პო ნენ ტს შე ეს აბ ამ ება ის პი რო ბი თი შე მო სა ვა-
ლი რო მე ლიც მი ღე ბუ ლი იქ ნე ბო და სა გა და სა ხა დო 
ორ გა ნოს თე ორი ული არ არ სე ბო ბის პი რო ბებ შიც. 
ამ მაჩ ვე ნებ ლის ციფ რობ რი ვი გა მო სახ ვა, რა თქმა 
უნ და საკ მა ოდ რთუ ლია და ის გან სხვა ვე ბუ ლი 
იქ ნე ბა ქვეყ ნის მო სახ ლე ობ ის სა გა დამ ხდე ლო 
კულ ტუ რის, გა ნათ ლე ბის და ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი 
ნდო ბის ხა რის ხი დან გა მომ დი ნა რე. ზო გა დად, რაც 
უფ რო მე ტად არ ის დარ წმუ ნე ბუ ლი გა დამ ხდე ლი 
გა და სა ხა დე ბის გა და ნა წი ლე ბის სა მარ თლი ან ობ აში 
და გა აზ რე ბუ ლი აქ ვს გა და სა ხა დე ბის არ სე ბო ბის 
აუც ილ ებ ლო ბა და მნიშ ვნე ლო ბა, მით უფ რო მა ღა-
ლი იქ ნე ბა აღ ნი შუ ლი ფაქ ტო რის ეფ ექ ტი. 

სა გა და სა ხა დო ტვირ თის სიმ ძი მე. რაც უფ რო 
მო ცუ ლო ბი თია სა გა და სა ხა დო ტვირ თი, მით უფ რო 
მე ტი მო ტი ვა ცია აქ ვს გა და სა ხა დის გა დამ ხდელს 
იფ იქ როს გა და სა ხა დის გა დახ დი სა გან თა ვის არ-
იდ ებ აზე და გა წი ოს შე სა ბა მი სი რის კი. 

სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბის სი მარ ტი ვე 
და არა ორ აზ როვ ნე ბა. გა და უხ დე ლი გა და სა ხა დე-
ბის საკ მა ოდ დი დი მო ცუ ლო ბა, გან პი რო ბე ბუ ლია 
შე სა ბა მი სი გა დამ ხდე ლე ბის მი ერ სა გა და სა ხა დო 
კა ნონ მდებ ლო ბის არ ცოდ ნით, რა შემ თხვე ვა შიც 
მა თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი თა ვის სა გა და სა ხა-
დო ვალ დე ბუ ლე ბას შე ას რუ ლებ და. ამ ავ დრო ულ ად 
მა ღა ლი კა ნონ მორ ჩი ლე ბი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 
რომ სა კა ნონ მდებ ლო ჩა ნა წე რე ბი არ იძ ლე ოდ ეს მი-
კერ ძო ებ ული ინ ტერ პრე ტა ცი ისა და გა და სა ხა დის 
თა ვის არ იდ ებ ის შე საძ ლებ ლო ბას. 

შე საძ ლო საფ რთხის გაც ნო ბი ერ ება. აღ ნიშ ნუ-
ლი უკ ავ შირ დე ბა მო სა ლოდ ნელ სა გა და სა ხა დო 
შე მოწ მე ბას, შე საძ ლო სან ქცი ებს და ზო გა დად კა-
ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნილ მა ტე რი ალ ურ თუ არა 
მა ტე რი ალ ურ პა სუ ხის მგებ ლო ბის სიმ ძი მეს, რო მე-
ლიც შე საძ ლოა მოყ ვეს სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ-

ლო ბის დარ ღვე ვას, მი სი აღ მო ჩე ნის შემ თხვე ვა ში. 
სხვა სიტყვე ბით რომ ვთქვათ, ეს არ ის სა გა და სა ხა დო 
უწყე ბი სა და მი სი ძი რი თა დი ფუნ ქცი ებ ის არ სე ბო-
ბით გა მოწ ვე ული პრე ვენ ცი ული ეფ ექ ტი, რო მე ლიც 
იმ ოქ მე დებ და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს თე ორი ული 
სრუ ლი არა ეფ ექ ტი ან ობ ის პი რო ბებ შიც. რაც უფ რო 
მკაც რია მო სა ლოდ ნე ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბა, მით უფ-
რო მე ტად „ნე ბა ყოფ ლო ბი თი“ ხდე ბა დეკ ლა რი რე ბა 
და გა დახ და. ნე ბა ყოფ ლო ბით კა ნონ მორ ჩი ლე ბად 
უნ და მი ვიჩ ნი ოთ ის ეთი კა ნონ მორ ჩი ლე ბა, რო მე ლიც 
ხდე ბა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს პირ და პი რი ჩა რე ვი სა 
და უშუ ალო მო ნა წი ლე ობ ის გა რე შე. 

სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს ძი რი თა დი პრე ვენ ცი
ული და მა კონ ტრო ლე ბე ლი ქმე დე ბე ბი. ეს ქმე დე-
ბე ბი გან სხვა ვე ბუ ლია ყვე ლა ქვე ყა ნა ში და მათ ში 
იგ ულ ის ხმე ბა მა გა ლი თად: სა გა და სა ხა დო დეკ ლა-
რა ცი ებ ში ჯა მუ რი მო ნა ცე მე ბის ავ ტო მა ტუ რი გა-
და მოწ მე ბის მე ქა ნიზ მე ბის არ სე ბო ბა, სა გა და სა ხა დო 
დეკ ლა რა ცი ის სხვა დას ხვა გრა ფე ბის მო ნა ცე მე ბის 
შე და რე ბა რო გორც სხვა გრა ფებ თან, ას ევე სა გა და-
სა ხა დო ორ გა ნო ში არ სე ბულ სხვა მო ნა ცე მებ თან, 
რო გო რი ცაა: სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ-ფაქ ტუ რე-
ბი, სა სა ქონ ლო ზედ ნა დე ბე ბი, სა ლა რო აპ არ ატ ის 
გა მო ყე ნე ბით და ფიქ სი რე ბუ ლი ბრუნ ვა და სხვა. 
აღ ნიშ ნუ ლი კომ პო ნენ ტი გან სა კუთ რე ბით ეფ ექ ტი-
ან ად შე იძ ლე ბა იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს 
პი რო ბებ ში, ვი ნა იდ ან სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ გე ბის 
უმ ეტ ესი ნა წი ლი ელ ექ ტრო ნუ ლად ხორ ცი ელ დე-
ბა. შე სა ბა მი სად, შე საძ ლე ბე ლია შე მუ შავ დეს პრე-
ვენ ცი ული პროგ რა მუ ლი მო დუ ლე ბი, რომ ლე ბიც 
გა დამ ხდელს საწყის ეტ აპ ზე ვე არ მის ცე მენ სა შუ-
ალ ებ ას და უშ ვან მე ქა ნი კუ რი, ას ევე სხვა ნებ სი თი 
და უნ ებ ლიე შეც დო მე ბი ან გა რიშ გე ბის პრო ცეს ში. 
არ აკ ან ონ მორ ჩი ლე ბას თან ბრძო ლის პა რა ლე ლუ-
რად, საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია კა ნონ მორ ჩი ლე ბის 
წა მა ხა ლი სე ბე ლი სტრა ტე გი ის არ სე ბო ბაც. 

იძ ულ ებ ითი ღო ნის ძი ებ ებ ის ეფ ექ ტი ან ობა. აღ-
ნიშ ნულ ში მოიაზრება სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს 
ეფ ექ ტი ან ობა სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბე ბის, სა გა-
და სა ხა დო ორ გა ნო სათ ვის კა ნონ მდებ ლო ბით მი-
ნი ჭე ბუ ლი გა დახ დე ვი ნე ბის და კა ნონ მორ ჩი ლე ბის 
იძ ულ ებ ის სხვა დას ხვა სიმ კაც რის ღო ნის ძი ებ ებ ის 
გა მო ყე ნე ბის მი მარ თუ ლე ბით. სა გა და სა ხა დო კა ნონ-
მდებ ლო ბით სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო სათ ვის მი ნი ჭე-
ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბას თან 
და პრაქ ტი კუ ლო ბას თან ერ თად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ამ 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის დრო ული და ეფ ექ ტი ანი გა მო-
ყე ნე ბა არ აკ ან ონ მორ ჩი ლი გა დამ ხდე ლე ბის მი მართ. 
რაც უფ რო მე ტად არ ის გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლი 
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დარ წმუ ნე ბუ ლი კა ნონ დარ ღვე ვის აღ მო ჩე ნის ეფ ექ-
ტი ანი სის ტე მის არ სე ბო ბა ში, მით უფ რო მცირ დე ბა 
სა გა და სა ხა დო რის კი, იზ რდე ბა ნე ბა ყოფ ლო ბი თი 
კა ნონ მორ ჩი ლე ბის დო ნე და შე სა ბა მი სად, სა გა და-
სა ხა დო და ნა კარ გის შემ ცი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. 
რა თქმა უნ და პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლია სა გა-
და სა ხა დო ორ გა ნომ ინ დი ვი დუ ალ ური რე აგ ირ ება 
გა აკ ეთ ოს სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბის ყვე ლა 
შე საძ ლო შემ თხვე ვა ზე, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა თუ რა 
ოდ ენ ობ ის ად ამი ან ურ და სხვა რე სურ სებს ფლობს. 
ამ იტ ომ აუც ილ ებ ელია სა გა და სა ხა დო რის კე ბის 
მარ თვის ეფ ექ ტი ანი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა და 
მი სი პრაქ ტი კუ ლი იმ პლე მენ ტა ცია. 

სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გი ას ევე შე იძ ლე ბა გა-
მოწ ვე ული იყ ოს ან გა რიშ გე ბის ფორ მე ბის არ ას-
რულ ყო ფი ლე ბით და სირ თუ ლით, სა გა და სა ხა დო 
ვალ დე ბუ ლე ბის გა მო ან გა რი შე ბის უნ ებ ლიე ხარ-
ვე ზე ბით, ახ ალი სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
შე სა ხებ მა სობ რი ვი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ბა ლი 
დო ნით და ა.შ.

აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბის ჯა მუ რი შე დე გობ რი ვი 
გავ ლე ნა სა გა და სა ხა დო კა ნონ მორ ჩი ლე ბა ზე, მხო-
ლოდ სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გის სის ტე მა ტი ური 
კვლე ვის შე დე გად შე იძ ლე ბა შე ვა ფა სოთ და გა ვა-
ან ალ იზ ოთ. ან ალ იზ ის შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გის მი ნი მი ზა ცი ის სტრა-
ტე გი ული ხედ ვა, რო გორც მი ნი მუმ სწო რედ ზე მოთ 
ჩა მოთ ვლილ ყვე ლა ფაქ ტორს უნ და ით ვა ლის წი-
ნებ დეს და არ უნ და შე მო იფ არ გლე ბო დეს მხო ლოდ 
რო მე ლი მე კონ კრე ტუ ლი მათ გან ზე აქ ცენ ტი რე ბით. 

სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გე ბის გა მო ან გა რი შე ბის 
ძი რი თა დი მიდ გო მე ბი

სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გის ზუს ტი შე ფა სე ბა და 
ყვე ლა სი ტუ ცი აში გა მო სა დე გი ერ თი ანი მიდ გო მის 
შე მუ შა ვე ბა შე უძ ლე ბე ლია. ზო გა დად, კი შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, რომ თუ მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
იზ რდე ბი ან და მათ თან მი მარ თე ბა ში ამ ოღ ებ ული 
გა და სა ხა დე ბის პრო ცენ ტუ ლი წი ლი მცირ დე ბა, უნ-
და ვი ვა რა უდ ოთ, რომ ად გი ლი აქ ვს გა და სა ხა დე ბის 
თა ვი დან არ იდ ებ ას. 

სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გის ან ალ იზ ის ორი ძი რი-
თა დი მი მარ თუ ლე ბა არ სე ბობს: მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური 
(„ზე მო დან ქვე მოთ“) და მიკ რო ეკ ონ ომ იკ ური („ქვე-
მო დან ზე მოთ“). პირ ვე ლი ით ვლე ბა არ აპ ირ და პირ 
მიდ გო მად, ვი ნა იდ ან მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ურ ცვლა დებს 
პირ და პი რი კავ ში რი არ აქ ვთ გა და სა ხა დე ბის დეკ-
ლა რი რე ბას თან. მი სი არ სი მდგო მა რე ობს იმ აში, 
რომ გა მოთ ვლილ იქ ნეს გა და სა ხა დის თე ორი ულ ად 
მაქ სი მა ლუ რი ოდ ენ ობა და შემ დგომ აღ ნიშ ნუ ლი 

მო ნა ცე მი შე უდ არ დეს ფაქ ტობ რი ვად არ სე ბულ 
დო ნეს. სხვა სიტყვე ბით, მიდ გო მა „ზე მო დან ქვე-
მოთ“ მიზ ნად ის ახ ავს სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გის 
მაქ სი მა ლუ რად ამ ომ წუ რავ შე ფა სე ბას და ამ ის ათ ვის 
ახ დენს პო ტენ ცი ური სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის, 
რე ალ ურ შე მო სავ ლებ თან ურ თი ერ თშე და რე ბას. 
შე სა ბა მი სად, ამ მიდ გო მით კვლე ვის მი მარ თუ ლე ბა 
არ ის პო ტენ ცი ური მაქ სი მა ლუ რი დო ნი დან (ზე მო-
დან), რე ალ ურ ად და ბეგ რილ გა და სა ხა დე ბი სა კენ 
(ქვე მოთ), რა დრო საც პო ტენ ცი ურ დო ნეს ეტ აპ ობ-
რი ვად აკ ლდე ბა გა პის სხვა დას ხვა კომ პო ნენ ტე ბი. 

„ზე მო დან ქვე მოთ“ მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბის 
რამ დე ნი მე ძი რი თა დი მე თო დო ლო გია არ სე ბობს, 
რო მელ თა გან თი თოეული ეყ რდნო ბა მაკ რო ეკ ონ-
ომ იკ ურ მაჩ ვე ნებ ლებს, რო მე ლიც გა პის დად გე ნის 
მიზ ნით უდ არ დე ბა რე ალ ურ ად გა დახ დილ გა და სა-
ხადს. მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ურ მე თო დო ლო გი ებს შო რის 
ძი რი თა დი გან სხვა ვე ბა მდგო მა რე ობს იმ აში, რომ 
თი თოეული მათ გა ნი გა და სა ხა დის პო ტენ ცი ურ 
და სა ბეგრ ბა ზას ან გა რი შობს მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური 
მაჩ ვე ნებ ლე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი კო რექ ტი რე ბის/
გა მო ყე ნე ბის შე დე გად.

მა გა ლი თად, „ზე მო დან ქვე მოთ“ მიდ გო მის გა მო-
ყე ნე ბის დროს შე საძ ლოა გა მო ვი ყე ნოთ მოხ მა რე ბის 
მე თო დი, რა დრო საც პო ტენ ცი ური შე მო სავ ლე ბის 
გან საზღვრა, რო გორც წე სი, ხორ ცი ელ დე ბა ოფ იცი-
ალ ურ სტა ტის ტი კურ მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით. 
მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში გა და სა ხა დე ბის პო ტენ ცი-
ური დო ნე გა ნი საზღვრე ბა სა ბო ლოო მოხ მა რე ბა ზე 
და იმ შუ ალ ედ ურ მოხ მა რე ბა ზე დაყ რდნო ბით, რო-
მე ლიც გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა და ბეგ ვრი სა გან გა თა ვი-
სუფ ლე ბუ ლი სა ქონ ლის წარ მო ებ ისა და მომ სა ხუ რე-
ბის გა წე ვი სათ ვის, ვი ნა იდ ან ას ეთი შუ ალ ედ ური მოხ-
მა რე ბა არ აპ ირ და პი რი გა და სა ხა დე ბით და ბეგ ვრის 
მიზ ნე ბი სათ ვის სა ბო ლოო მოხ მა რე ბად მი იჩ ნე ვა. 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მოხ მა რე ბის მე თო დი იძ ლე ვა 
წარ მოდ გე ნას გა პის მთლი ანი მო ცუ ლო ბის შე სა ხებ, 
იგი არ გვაძ ლევს შე დე გობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
დარ გობ რი ვი დე ტა ლი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბას, რაც 
სა სურ ვე ლი იქ ნე ბო და გა პის შემ ცი რე ბის სტრა ტე გი-
ული ღო ნის ძი ებ ებ ის და გეგ მვის პრო ცეს ში. 

„ზე მო დან ქვე მოთ“ მიდ გო მის ალ ტერ ნა ტი ული 
მე თო დია და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მე თო დი. 
ამ დროს დღგ-ით და სა ბეგ რი პო ტენ ცი ური ბა ზის 
და სად გე ნად ეყ რდნო ბი ან იმ პორ ტსა და ქვეყ ნის 
ტე რი ტო რი აზე გან ხორ ცი ელ ებ ულ გა მოშ ვე ბას, 
რა საც აკ ლდე ბა ამ გა მოშ ვე ბი სათ ვის გა მო ყე ნე ბულ 
სა ქო ნელ სა და მომ სა ხუ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
შეს ყიდ ვე ბი, კერ ძოდ - შუ ალ ედ ური მოხ მა რე ბა და 
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ინ ვეს ტი ცი ები. მოხ მა რე ბის მე თო დი სა გან გან სხვა-
ვე ბით, და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მე თო დი შე ეს-
აბ ამ ება არ აპ ირ და პი რი გა და სა ხა დე ბის და ბეგ ვრის 
ბუ ნე ბას და იძ ლე ვა შე დე გობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლის 
დარ გობ რი ვი დე კომ პო ზი ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა საც. 

მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ურ ან ალ იზს გა აჩ ნია შემ დე გი 
ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი:

• გვაძ ლევს ზო გად წარ მოდ გე ნას მთლი ან სა-
გა და სა ხა დო და ნა კარ გზე, მი სი დე ტა ლუ რი ას პექ-
ტე ბის (მაგ. კონ კრე ტუ ლი სქე მე ბი, ქცე ვე ბი და ა.შ) 
კონ კრე ტი ზა ცი ისა და გავ ლე ნის ფარ დო ბი თი მო-
ცუ ლო ბის გან საზღვრის გა რე შე. ანუ ამ მიდ გო მის 
გა მო ყე ნე ბით, შე უძ ლე ბე ლია კონ კრე ტუ ლი კა ნონ-
შე უს აბ ამო ქმე დე ბე ბის დად გე ნა, რომ ლებ მაც გა-
მო იწ ვი ეს სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გი. შე სა ბა მი სად, 
შე უძ ლე ბე ლია სა ბო ლოო შე დე გე ბის მი სა და გე ბა 
და გა მო ყე ნე ბა ინ დი ვი დუ ალ ურ ად, კონ კრე ტულ 
გა დამ ხდე ლებ თან;

• ან ალ იზ ის შე დე გე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად არ ის 
და მო კი დე ბუ ლი ხელ მი საწ ვდო მი მაკ რო ეკ ონ ომ იკ-
ური მაჩ ვე ნებ ლე ბის დე ტა ლი ზა ცი აზე. დღგ-ის შემ-
თხვე ვა ში მო ნა ცემ თა დე ტა ლი ზა ცია შე საძ ლე ბე ლი 
უნ და იყ ოს სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბი სა და სექ ტო რულ 
დო ნე ზე. დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის არ სე ბო ბის 
შემ თხვე ვა შიც კი, სა ჭი როა აქ ცენ ტი გა კეთ დეს მო-
ნა ცემ თა სან დო ობ აზე და ხა რის ხზე. სტა ტის ტი კის 
დე პარ ტა მენ ტი გარ კვე ული ტი პის მო ნა ცე მე ბის 
გა ან გა რი შე ბი სას (მა გა ლი თად, და უკ ვირ ვე ბა დი 
ეკ ონ ომ იკ ის კვლე ვის დროს) ეყ რდნო ბა სხვა დას-
ხვა დაშ ვე ბებს. ყვე ლა სტა ტის ტი კურ მო ნა ცემს კი 
გა აჩ ნია სან დო ობ ის ინ ტერ ვა ლი და რე ალ ობ ას თან 
შე სა ბა მი სო ბის გარ კვე ული ალ ბა თო ბა, რაც გა პის 
გა ან გა რი შე ბებ შიც აის ახ ება.

რაც შე ეხ ება „ქვე მო დან ზე მოთ“ მე თო დო-
ლო გი ას, მი სი გა მო ყე ნე ბის დროს, ძი რი თა დად 
ხორ ცი ელ დე ბა სა გა და სა ხა დო აუდ იტ ის ათ ვის 
„სა ნი მუ შო“ გა დამ ხდე ლე ბის შემ თხვე ვი თი გზით 
შერ ჩე ვა და რე ვი ზი ის შე დე გე ბის მო დე ლი რე ბა. 
მო დე ლი რე ბის დროს შე ირ ჩე ვა გა დამ ხდე ლე ბის 
შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნებ ლე ბი/თვი სე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
კო რე ლა ცი აში არი ან მათ კა ნონ მორ ჩი ლე ბის დო-
ნეს თან. შემ დგომ ეტ აპ ზე კი მო დე ლის შე დე გე ბი 
გან ზო გად დე ბა შე სა ბა მი სი მა ხა სი ათ ებ ლე ბის 
მქო ნე ყვე ლა რე გის ტრი რე ბულ გა დამ ხდელ ზე. 
მო დე ლი რე ბა ხორ ცი ელ დე ბა სხვა დას ხვა გზით, 
მათ შო რის მან ქა ნუ რი დას წავ ლის მეშ ვე ობ ით. მო-
დე ლი რე ბის შე დე გე ბი სა ბო ლოო ჯამ ში, აგ რე გირ-
დე ბა რე გის ტრი რე ბუ ლი გა დამ ხდე ლე ბის მთლი ან 
პო პუ ლა ცი აზე. აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დი ძი რი თა დად 

მოიაზრებს შემ თხვე ვი თი აუდ იტ ის სის ტე მის არ-
სე ბო ბას, თუმ ცა ას ევე შე საძ ლე ბე ლია გან ვლილ 
პე რი ოდ ში სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბას თან 
შე უს აბ ამ ობ ის კონ კრე ტუ ლი რის კე ბის ან ალ იზ-
ის შე დე გად გან ხორ ცი ელ ებ ულ ინ ტერ ვენ ცი ებ ის 
შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა საც (იმ პი რო ბებ ში 
რო დე საც სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში შემ თხვე-
ვი თი რე ვი ზი ის პროგ რა მა არ არ სე ბობს ან არა 
საკ მა რი სია). აღ ნიშ ნულ მა მიდ გო მამ, შე საძ ლოა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი წარ მოდ გე ნა შეგ ვიქ მნას არა მარ-
ტო კონ კრე ტულ კა ნონ შე უს აბ ამო ქმე დე ბებ სა და 
რის კებ ზე, არ ამ ედ შე საძ ლოა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს 
სხვა მიდ გო მის შე დე გე ბის ტეს ტი რე ბი სათ ვის.

„ქვე მო დან ზე მოთ“ მიდ გო მის ძი რი თა დი ნაკ ლი 
არ ის ის, რომ ის მო იც ავს სა გა და სა ხა დო და ნა კარ-
გის მხო ლოდ გა მოვ ლე ნილ/იდ ენ ტი ფი ცი რე ბულ 
ნა წილს, რო მე ლიც ამ ათუ იმ მი ზე ზის გა მო მო ექ ცა 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს თვალ თა ხედ ვის არე ალ-
ში და მი უხ ედ ავ ად შერ ჩე ული გან ზო გა დე ბის მო-
დე ლი სა, სრულ ყო ფი ლი ვერ იქ ნე ბა. ამ ას თან, ეს 
მიდ გო მა და კავ ში რე ბუ ლია არც თუ უმ ნიშ ვნე ლო 
და ნა ხარ ჯებ თან, რომ ლე ბიც ძი რი თა დად უკ ავ-
შირ დე ბა ამ მიზ ნით სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბე ბის 
ჩა ტა რე ბის აუც ილ ებ ლო ბას. აღ ნიშ ნუ ლი კი, თა ვის 
მხრივ, მოიაზრებს რე ვი ზი რე ბუ ლი გა დამ ხდე ლე ბის 
კა ნონ მორ ჩი ლე ბის და ნა ხარ ჯე ბის ზრდას. ას ევე 
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ამ მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბის შემ-
თხვე ვა ში გა მოვ ლე ნი ლი და ნა კარ გის გან ზო გა დე ბა 
და სა ერ თო ეფ ექ ტის გან საზღვრა ხდე ბა მხო ლოდ 
რე გის ტრი რე ბუ ლი გა დამ ხდე ლე ბის ერ თობ ლი ობ-
აზე, რაც პო ტენ ცი ური კა ნონ დამ რღვე ვე ბის მთლი ან 
პო პუ ლა ცი ას რა თქმა უნ და არ წარ მო ად გენს. ამ ას-
თან „ქვე მო დან ზე მოთ“ მიდ გო მით სა გა და სა ხა დო 
და ნა კარ გის შე ფა სე ბას არ თუ ლებს და თით ქმის 
შე უძ ლე ბელს ხდის სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ებ ის 
მი ერ სა გა და სა ხა დო თაღ ლი თო ბის შემ თხვე ვე ბის 
იდ ენ ტი ფი ცი რე ბის არ ას რუ ლი მო ცუ ლო ბა და შე-
სა ბა მი სი კუთხით აღ რიცხუ ლი და გან სა კუთ რე ბით 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის სიმ წი რე, დე ტა ლუ რი 
მო ნა ცე მე ბის კონ ფი დენ ცი ალ ურ ობა და შერ ჩე ვის 
პო ტენ ცი ური შეც დო მა.

დას კვნა
მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური მიდ გო მის და მა ტე ბუ ლი 

ღი რე ბუ ლე ბი სა და მოხ მა რე ბის მე თო დებს შო-
რის არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბის კუთხით აღ სა ნიშ ნა ვია, 
ის გა რე მო ება, რომ მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ორ-
ივე მე თო დით თე ორი ულ ად ერ თი და იგ ივე გა პის 
მნიშ ვნე ლო ბა მი იღ ება, გა და სა ხა დით და სა ბეგ რი 
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გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა

1.დგე ბუ აძე ლ., ჩიკ ვი ლა ძე მ., ოპ ტი მა ლუ რი სა გა და სა ხა დო ტვირ თის გან საზღვრა ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდის მა ღა ლი ტემ პის მი საღ წე ვად (სა ქარ თვე ლოს მა გა ლით ზე), სა ერ თა შო რი სო რე ცენ ზი რე ბა-
დი სა მეც ნი ერო-ან ალ იტ იკ ური ჟურ ნა ლი „ეკ ონ ომ ის ტი“, 2018, N2, გვ. 121-128.

2.Keen M., TheanatomyoftheVAT, International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, 2013. 
27 pg., 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13111.pdf, ბო ლოს გა და მოწ მდა 01.11.2020.
3.European Commission, ComplianceRiskManagementGuideforTaxAdministrations,2010, 110 pg., 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/pub-

lications/info_docs/taxation/risk_managt_guide_en.pdf, ბო ლოს გა და მოწ მდა 01.11.2020.
4.Novysedlak V., Palkovicova J., Theestimateofthevalueaddedtaxrevenueloss. Institute for Financial 

Policy, The ministry of Finance of the Slovak republic, 2012, 30pg., https://www.mfsr.sk/en/finance/
institute-financial-policy/working-papers/the-estimate-value-added-tax-revenue-loss, ბო ლოს გა და-
მოწ მდა 01.11.2020.

Thackray M., Alexova M., TheRevenueAdministrationGapAnalysisProgram:AnAnalyticalFramework
forExciseGapEstimation.International Monetary Fund, Washington, D.C. 2017, 48pg, https://www.
imf.org/~/media/Files/Publications/TNM/2017/tnm1705.ashx, ბო ლოს გა და მოწ მდა 01.11.2020.

Hutton E., TheRevenueAdministration–GapAnalysisProgram:ModelandMethodologyforValue
AddedTaxGapEstimation. International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, 2017, 32pg, https://
www.imf.org/-/media/Files/Publications/TNM/2017/tnm1704.ashx, ბო ლოს გა და მოწ მდა 01.11.2020.

პო ტენ ცი ური ბა ზის მოხ მა რე ბის მიდ გო მით გა ან-
გა რი შე ბი სას, მოხ მა რე ბა შე საძ ლე ბე ლია ჩა იშ ალ ოს 
სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბის ჭრი ლით, მა შინ რო დე საც 
სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის ამ ავე ჭრი ლით წარ-
მოდ გე ნა და მი სა და გე ბა თით ქმის შე უძ ლე ბე ლია, 
რაც გა პის შემ დგო მი დე ტა ლი ზა ცი ის სა შუ ალ ებ ას 
არ იძ ლე ვა. უფ რო რე ალ ის ტუ რი სცე ნა რი იქ ნე ბა 
სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის სექ ტო რუ ლი ჭრი-
ლით წარ მოდ გე ნა. ამ ას თან, რად გან სექ ტო რუ ლი 
სა ხით არ სე ბობს იმ პორ ტთან, ექ სპორ ტთან და 
ინ ვეს ტი ცი ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი, და-
მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მე თო დის უპ ირ ატ ეს ობა 
ნა თე ლი ხდე ბა. 

მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური მიდ გო მის უპ ირ ატ ეს ობა 
მიკ რო ეკ ონ ომ იკ ურ მიდ გო მას თან მი მარ თე ბა ში კი 
ცალ სა ხაა შემ დე გი გა რე მო ებ ებ ის გა მო:

• შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა გა მოთ ვლილ იქ ნეს 
სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გის სრუ ლი მო ცუ ლო ბა;

• გვაძ ლევს შე დე გობ რი ვი გა პის ძი რი თად კომ პო-
ნენ ტე ბად ჩაშ ლი სა და მა თი სექ ტო რუ ლი ან ალ იზ ის 
სა შუ ალ ებ ას;

• და კავ ში რე ბუ ლია ნაკ ლებ და ნა ხარ ჯებ თან;
• შე საძ ლე ბელს ხდის და რიცხვის მე თო დის გა-

მო ყე ნე ბას, რაც არ აპ ირ და პი რი გა და სა ხა დე ბის შე-
სა ბა მი სი მო ნა ცე მე ბის მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ურ სტა ტის-

ტი კურ მო ნა ცე მებ თან თან ხვედ რის წი ნა პი რო ბაა 
და ამ ავ დრო ულ ად უფ რო ბუ ნებ რი ვად შე ეს აბ ამ ება 
არ აპ ირ და პი რი გა და სა ხა დე ბის და ბეგ ვრის და გა მო-
ან გა რი შე ბის პრაქ ტი კას;

• შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა მო დე ლი რე ბა გა უკ-
ეთ დეს სხვა დას ხვა სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბებს 
და გა ან ალ იზ დეს მა თი შე დე გობ რი ვი ფის კა ლუ რი 
გავ ლე ნა. 

ას ევე აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ „ზე მო დან ქვე მოთ“ 
მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბა და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის 
მე თო დის გა მო ყე ნე ბით, რე კო მენ დი რე ბუ ლია სა ერ-
თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის მი ერ აც. სწო რედ აღ-
ნიშ ნუ ლი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბით ხდე ბა სა ვა ლუ ტო 
ფონ დის მი ერ, სხვა დას ხვა ქვეყ ნებ ში სა გა და სა ხა დო 
და ნა კარ გის გა მოთ ვლა, რის თვი საც იყ ენ ებს ფონ დის 
მი ერ ვე შექ მნილ RA-GAP მო დელს. აღ ნიშ ნუ ლი კი 
იძ ლე ვა იმ ის შე საძ ლებ ლო ბას, რომ მო ცე მუ ლი მიდ-
გო მით გა მოთ ვლი ლი და ნა კარ გი მე ტად შე სა და რი სი 
იყ ოს სხვა ქვეყ ნე ბის ან ალ ოგი ურ მაჩ ვე ნებ ლებ თან.

რაც შე ეხ ება ე.წ. „ქვე მო დან ზე მოთ“ მიდ გო მას, 
მი სი გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა უფ რო მე ტად 
იკ ვე თე ბა, ეკ ონ ომ იკ ის იმ სექ ტო რებ თან მი მარ თე-
ბა ში, რომ ლებ შიც მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური კვლე ვით 
სა გა და სა ხა დო და ნა კარ გე ბის მა ღა ლი მო ცუ ლო ბა 
გა მო იკ ვე თე ბა.
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გა მო ვი და ახა ლი წიგ ნი „კონკურენციის პო-
ლი ტი კის გა მოწ ვე ვე ბი და მი სი გა დაჭ რის გზე ბი“. 
რომ ლის ავ ტო რი ა, ეკო ნო მი კის დოქ ტო რი, ლა შა 
მგე ლა ძე. ის არის ერ თი მო ნოგ რა ფი ის - „საჯარო 
სამ სა ხუ რის გა მოწ ვე ვე ბი და მი სი გა დაჭ რის გზე-
ბი“ - ავ ტო რი. გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქვს თხუთ მე ტამ-
დე სა მეც ნი ე რო სტა ტია სხვა დას ხ ვა სა ერ თა შო რი-
სო რე ფე რი რე ბად და რე ცენ ზი რე ბად სა მეც ნი ე რო 
ჟურ ნალ ში. აქვს სა ხელ მ წი ფო სამ სა ხურ ში მუ შა-
ო ბის 19 წლი ა ნი გა მოც დი ლე ბა, მათ შო რის, მა-
ღა ლი თა ნამ დე ბო ბე ბიც ეკა ვა. ამ ჟა მად არის სსიპ 
სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს ად მი ნის ტ-
რა ცი უ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის სამ მარ თ ვე ლოს უფ-
რო სი.

წიგ ნი სა მი თა ვი სა გან შედ გე ბა: 
პირ ველ თავ ში ასა ხუ ლია კონ კუ რენ ცი ის ჩა-

მო ყა ლი ბე ბი სა და გან ვი თა რე ბის სა ფუძ ვ ლე ბი /
ის ტო რია - რო გორ გან ვი თარ და კონ კუ რენ ცია ჩა-
ნა სა ხი დან დღემ დე, წარ მოდ გე ნი ლია მო საზ რე ბა 
რო გორ გან ვი თა რე ბას ჰპო ვებს ეს მი მარ თუ ლე-
ბა მო მავ ლ ში და წარ მოდ გე ნი ლია „ჰარმონიული 

კონკურენციის პოლიტიკის გამოწვევები და მისი კონკურენციის პოლიტიკის გამოწვევები და მისი 
გადაჭრის გზებიგადაჭრის გზები

NEW BOOKNEW BOOK/axali wigni/axali wigni

კონ კუ რენ ტუ ლი ბრძო ლის ჰი პო თე ზა“ - ფე ნო მე-
ნი; გად მო ცე მუ ლია ბა ბი ლო ნის გო დო ლის მშე-
ნებ ლო ბა ზე, მი სი რო გორც რო გორც გარ დამ ტე ხი 
მოვ ლე ნის შე სა ხებ კონ კუ რენ ცი ის ის ტო რი ა ში; 
წარ მოდ გე ნი ლია კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კის თა-
ნა მედ რო ვე სა ხით ჩა მო ყა ლი ბე ბის ად რე უ ლი ეტა-
პე ბი; თა ვის ბო ლოს კი შე ჯა მე ბის სა ხით გვხვდე ბა 
ავ ტო რის დას კ ვ ნა თავ ში ასა ხულ სა კითხებ თან მი-
მარ თე ბა ში. 

მე ო რე თავ ში ასა ხუ ლია ეკო ნო მი კუ რი სკო ლე-
ბის, უცხო ე ლი და ქარ თ ვე ლი გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი-
ე რე ბი სა და სა ზო გა დო მოღ ვა წე ე ბის შე ფა სე ბე ბი 
თა ნა მედ რო ვე კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კა ზე. გან-
ხი ლუ ლია რო გორც მომ ხ რე თა ისე მო წი ნა აღ მ დე-
გე თა მო საზ რე ბე ბი და წარ მოდ გე ნი ლია ავ ტო რის 
დას კ ვ ნა თავ ში ასა ხუ ლი სა კითხე ბის შე სა ხებ.

მე სა მე თავ ში ასა ხუ ლია კონ კუ რენ ცი ის პო ლი-
ტი კის გან ვი თა რე ბის ეტა პე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში და 
წარ მოდ გე ნი ლია ავ ტო რი სე უ ლი დას კ ვ ნე ბი თი-
თო ე ულ ეტაპ თან და კავ ში რე ბით; წარ მოდ გე ნი ლია 
ქვე ყა ნა ში დღეს არ სე ბუ ლი კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე-
მოს შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა, თუ რა ტი პის კონ კუ რენ-
ცი ის პო ლი ტი კა გა აჩ ნია ქვე ყა ნას; ყუ რადღე ბაა 
გა მახ ვი ლე ბუ ლი მსოფ ლი ო ში აღი ა რე ბუ ლი და და-
ნერ გი ლი კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ზო-
გი ერ თი ნორ მის ხარ ვეზ ზე; შე ფა სე ბუ ლია სა ხელ-
მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მა კონ კუ რენ ცი უ ლი 
თვალ საზ რი სით. ასე ვე, მი მო ხი ლუ ლი ა/ შე ფა სე ბუ-
ლია სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნო ში ინი ცი ი რე ბუ ლი 
კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი აქ ტე ბის პრო-
ექ ტე ბი და ახ ლად დამ ტ კი ცე ბუ ლი ან ტი დემ პინ-
გუ რი კა ნო ნი; რო გორც ზე მო თა ვებ ში აღ ნი შულ 
თავ შიც ვხვდე ბით ავ ტო რის დას კ ვ ნას მე სა მე თავ-
ში ასა ხულ და გად მო ცე მულ სა კითხებ თან / თე მებ-
თან მი მარ თე ბა ში.

ნაშ რომ ში შე ჯა მე ბის სა ხით ასა ხუ ლია ავ ტო-
რის დას კ ვ ნა და წარ მოდ გე ნი ლია სის ტე მის გა უმ-
ჯო ბე სე ბის რე კო მენ და ცი ე ბი (ჯამში 15 რე კო მენ-
და ცი ა).

ბო ლოს კი (ბოლოსიტყვაობის მა გი ერ) გვხვდე-
ბა საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
პა ტა რა თა ვი, რო მელ შიც კონ კუ რენ ცი ა, გარ-
კ ვე ულ წი ლად, ხე ლოვ ნე ბის რან გ შია აყ ვა ნი ლი 
(ხელოვნებასთან არის და კავ ში რე ბუ ლი) და წარ-
მოდ გე ნი ლია კონ კუ რენ ცი ის და პო ე ზი ის ურ თი-
ერ თ - თან ხ ვედ რის მა გა ლი თი.
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saerTaSoriso referirebadi da recenzirebadi
samecniero-praqtikuli Jurnali

statiebis miiReba Semdegi moTxovnebis gaTvaliswinebiT:

1. teqsti akrefili unda iyos Word-Si,  Sylfaen-Si, Sriftis zoma 12, intervali striqonebs 
Soris - 1,5, velebis daSoreba marjvena-marcxena mxares 2 da 3 sm. Sesabamisad, zeda da qveda – 
2,5 da 2,5sm. teqsti unda aikrifos gadatanebis gareSe. cxrilebi gadayvanili JPEG-Si. statiis 
minimaluri moculoba unda iyos 5 gverdi A4 formatis. 

2. avtoris saxeli, gvari, samecniero wodeba da Tanamdeboba, sakontaqto kordinatebi, 
(telefonebi, el.fosta), suraTis eleqtronuli versia JPEG-Si;

3. statias unda axldes anotacia qarTul da inglisur enebze, moculobiT 120-150 sityva,  
akrefili Sesabamisad Sylfaen-Si da Times New Roman-Si, Sriftis zoma 12. samecniero statias 
unda daerTos gamoyenebuli literaturis sia.

4. statia ibeWdeba inglisur, rusul, germanul da frangul enebzec. nebis mier SemTxvevaSi, 
aucilebeli moTxovnaa, reziume mogvawodoT qarTul, inglisur da rusul enebze.

statiis gamoqveynebis Rirebuleba Seadgens _ Jurnalis erTi gverdi 10 lari, romelsac av-
tori gadaixdis dadebiTi recenziis miRebis Semdeg, xolo Jurnalis Rirebuleba – 10 lari.

5. statiis gamoqveynebis, Jurnalis SeZenisa da/an gamoweris Rirebulebis gadaxda 
SesaZlebelia Sps “loi”-s angariSze: saidentifikacio kodi 204439296, angariSis nomeri                        
GE33LB0113168905809000, ss `liberTi banki”,  bankis kodia LERTGE22. 

eleqtronuli fosta: loidk@yahoo.com; www.neweconomist.com.ge; www.loi.com.ge  
tel: 299-05-76; 555 277 554; 595 32 30 34.

PS. statiebis mowodeba furclebiT an CD-T aucilebeli ar aris.

International Precise and Review Scientific-Practical Magazine

Continues taking articles according to this requests:
       1. Text must be gathered in Word, size of Sylfaen font 12, interval between lines - 1.5, borders in right and left 
side- 3 and 2sm. Also, up and down borders- 2.5 and 2.5sm. Text must be picked up without transferring. Tables 
should be in JPEC. The minimal size of article is 5pages of A4 format.  
      2. The first name of author, last name, scientific rank and post, coordinates (telephone number, e-mail), elec-
tronic version of photo in JPEG.
      3. The article must have abstract in Georgian and English languages. The size should be 120-150 words, it 
must be picked up in Sylfaen and in Times New Roman, size of font-12. Scientific article must have list of used 
literature. 
     4. The article will published in English, Russian, German and France languages. So, it is also our request to 
prepare reziume in Georgian, Egnlish and Raussian languages too.
      The price of article’s publication is- one page of journal 10 GEL (Lari) or 5 USD. And auhor will pay this price 
after getting positive respond. Also, the price of journal is 10 GEL (Lari) or 5 USD.
      5. The price of publication article, buying journal and subscription fee could be payed in Ltd. LOI’s account: 
identification code – 204439296, the account number- GE61HB0000000000713602, “Halyk Bank Georgia”, cen-
tral office, bank code HABGGE22.

Our coordinates:
 

e-mail: loidk@yahoo.com; www.neweconomist.com.ge; www.loi.com.ge 
Tel: 299 05 76; 555 277 554; 595 32 30 34.

PS. Giving articles with papres or CD-s, is not necessary.
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