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მე კი ამ სა მი მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ობს. თუმ ცა, 
კა ნონ მდებ ლო ბა ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი-
ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად, ჩვენს რე გუ ლი რე ბის სფე-

როს მომ დევ ნო წლი დან ემ ატ ება მე ლი ორ აცი ის 
რე გუ ლი რე ბა.

- თუ შე იძ ლე ბა დღე ვან დე ლი ჩვე ნი სა უბ-
არი და ვიწყოთ ზო გა დი გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ხებ, 
ხო ლო შემ დეგ მოკ ლედ მი მო ვი ხი ლოთ სა მი ვე 
სექ ტო რი, გან ხორ ცი ელ ებ ული და და გეგ მი ლი 
ცვლი ლე ბე ბი.

- ენ ერ გე ტი კი სა და წყალ მო მა რა გე ბის სექ-
ტო რე ბი მუდ მი ვი გა მოწ ვე ვე ბით ხა სი ათ დე ბა, 
თუმ ცა ბო ლო პე რი ოდ ში ხაზ გა სას მე ლია რუ სეთ-
უკ რა ინ ის სა ომ არი მოქ მე დე ბი დან გა მომ დი ნა-
რე, ენ ერ გე ტი კულ რე სურ სებ ზე ფა სე ბის ზრდა 
და ენ ერ გე ტი კუ ლი უს აფ რთხო ებ ის სა კითხე ბი. 
სწო რედ ეს გახ და სა ფუძ ვე ლი სა ქარ თვე ლოს 
ენ ერ გე ტი კუ ლი ბაზ რის გახ სნის გა და ვა დე ბი-
სა, თუმ ცა დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ მომ დევ ნო 
წელს ბა ზა რი აუც ილ ებ ლად გა იხ სნე ბა.

- გთხოვთ, გვი ამ ბოთ მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე-
ბე ბის დაც ვის შე სა ხებ, რამ დე ნად არ ის და ცუ ლი 
მა თი უფ ლე ბე ბი.

- მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე სე-

ინ ტერ ვიუ სა ქარ თვე ლოს ენ ერ გე ტი კი სა და ინ ტერ ვიუ 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 წყალ მო მა რა გე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ერ ოვ ნუ ლი 

კო მი სი ის თავ მჯდო მა რეს თან, ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის კო მი სი ის თავ მჯდო მა რეს თან, ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 

პრო ფე სორ თან, ბა ტონ პრო ფე სორ თან, ბა ტონ და ვით ნარ მა ნი ას თანდა ვით ნარ მა ნი ას თან

ბა ტონ და ვით ნარ მა ნი ას წარ დგე ნა არ სჭირ-
დე ბა ჩვე ნი ჟურ ნა ლის მკითხვე ლი სათ ვის და არც 
ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ებ ის ათ ვის, რად გან ის უკ ვე 
ყვე ლა სათ ვის კარ გად ცნო ბი ლი პო ლი ტი კო სია. იგი 
2012-2014 წლებ ში იყო სა ქარ თვე ლოს რე გი ონ ული 
გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მი ნის ტრი. 
2014 წლის 2 აგ ვის ტო დან 2017 წლის 13 ნო ემ ბრამ-
დე ქა ლაქ თბი ლი სის მე რი. 

2019 წლის 1 ოქ ტომ ბრი დან არ ის 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 თავ მჯდო მა რე. ბა ტო ნი 
და ვი თი არა ერ თხელ გახ ლდათ ჩვე ნი ჟურ ნა ლის 
სტუ მა რი მი ნის ტრი სა და თბი ლი სის მე რის რან გში. 
დღეს, კვლავ გვაქ ვს პა ტი ვი, ვუ მას პინ ძლოთ მას და 
მო ვის მი ნოთ მის გან მე ტად სა ინ ტე რე სო ხედ ვე ბი 
და რე კო მენ და ცი ები მი სი დღე ვან დე ლი პო ზი ცი-
იდ ან. გთა ვა ზობთ მას თან ინ ტერ ვი უს.
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მე კი ძა ლი ან აქ ტი ურ ად მუ შა ობს. ამ თვალ საზ-
რი სით ჩვენ რამ დნე იმე კუთხით ვართ ჩარ თუ ლი 
აქ ტი ურ ად: ჩვენ თან იხ ილ ება მომ ხმა რე ბელ თა 
მი ერ შე მო ტა ნი ლი გან ცხა დე ბე ბი და ხდე ბა 
არ ას წო რად და რიცხუ ლი, ას ევე ხან დაზ მუ ლი 
და ვა ლი ან ებ ებ ის ჩა მო წე რა. მაგ. 2021 წელს 
ას ეთი ფორ მით და რიცხუ ლი 3,5 მლნ ლა რი 
ჩა მო ვა წე რეთ მომ ხმა რებ ლებს, ხო ლო ახ ალი 
აბ ონ ენ ტე ბის მი ერ თე ბის სერ ვი სე ბის დაგ ვი-
ან ებ ით მი წო დე ბის გა მო 400 ათ ას ლარ ზე მე ტი 
კომ პენ სა ცი ის სა ხით და უბ რუნ დათ. ამ ას თან, 
ჩვენ მუდ მი ვად ვა კონ ტრო ლებთ ავ არი ებს და 
მა თი აღ დგე ნის დრო ებს, რა თა სერ ვი სე ბის 
მი წო დე ბის წყვე ტა იყ ოს რაც შე იძ ლე ბა მი ნი მა-
ლუ რი. ას ევე, აქ ტი ურ ად ვმუ შა ობთ ახ ალი სერ-
ვი სე ბის მი წო დე ბა ზე, რა მაც უნ და გა ად ვი ლოს 
მომ სა ხუ რე ბა. მა გა ლი თად, ჩვენ შე ვი მუ შა ვეთ 
*303# ელ ექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სი, რომ ლის მეშ-
ვე ობ ით აც მო ქა ლა ქე ებს სახ ლი დან გა უს ვლე-
ლად შე უძ ლი ათ 15-მდე სხვა დას ხვა ოპ ერ აცი ის 
გან ხორ ცი ელ ება (მაგ. და ვა ლი ან ებ ის გა გე ბა, 
ელ ექ ტრო ნუ ლი ქვით რის გა მოთხო ვა, ბა ზა ში 
ტე ლე ფო ნის ნომ რის ცვლი ლე ბა და სხვა). ამ ას-
თან, იუს ტი ცი ის სახ ლთან მჭიდ რო თა ნამ შრომ-
ლო ბით გა ვა კე თეთ კო მუ ნა ლუ რი სერ ვი სე ბის 
გა და ფორ მე ბა ერ თი ფან ჯრის პრინ ცი პით 
(ბი ნის ან სახ ლის გა ყიდ ვა-გა ქი რა ვე ბი სას შე-
საძ ლე ბე ლია იუს ტი ცი ის სახ ლში სა მი ვე კო მუ-
ნა ლუ რი სერ ვი სის გა და ფორ მე ბა ერ თი ან ად ისე, 
რომ მო ქა ლა ქეს არ უწ ევს სა მი ვე კომ პა ნი აში 
ცალ-ცალ კე მის ვლა და გა და ფორ მე ბა).

- რო გო რია ენ ერ გო ომ ბუც მე ნის ინ სტი ტუ-
ტის მუ შა ობ ის ეფ ექ ტი ან ობა, რა გა მოწ ვე ვე ბი 
იკ ვე თე ბა? 

- ენ ერ გო ომ ბუდ სმე ნის ინ სტი ტუ ტი აქ ტი ურ-
ად მუ შა ობს, ვი ნა იდ ან წლი დან წლამ დე ასე ულ-
ობ ით გან ცხა დე ბას და სა ჩი ვარს გა ნი ხი ლავს. 
ას ევე, კონ სულ ტა ცი ებს უწ ევს მო ქა ლა ქე ებს 
და გარ კვე ულ შემ თხვე ვებ ში გა მო დის კი დეც 
მათ უფ ლე ბა დამ ცვე ლად. ენ ერ გო ომ ბუდ სმე ნის 
საქ მი ან ობა სა ჯა როა, ის ყო ვეწ ლი ურ ად აქ ვეყ-
ნებს საქ მი ან ობ ის წლი ურ ან გა რი შებს. ამ დე ნად, 
და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს შე უძ ლი ათ ეს ან გა რი-
ში ნა ხონ შე სა ბა მის ვებ-გვერ დზე. ენ ერ გო ომ-
ბუდ სმე ნის 2021 წლის ან გა რი ში სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის შე სა ბა მის კო მი ტეტ ზე უკ ვე მო-
ის მი ნეს კი დეც და მო წო ნე ბუ ლი იქ ნა, რაც ხაზს 

უს ვამს იმ ას, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ინ სტი ტუტ ცია 
აქ ტი ურ ად მუ შა ობს.

- გთხოვთ, გვე სა უბ როთ სა ქარ თვე ლოს ენ ერ-
გე ტი კი სა და წყალ მო მა რა გე ბის მა რე გუ ლი რე-
ბელ ერ ოვ ნულ კო მი სი აში ხა რის ხის მე ნეჯ მენ-
ტის სის ტე მის შე სა ხებ.

- სე მეკ მა 2020 წელს და იწყო ხა რის ხის მე-
ნეჯ მენ ტის სის ტე მის და ნერ გვა, რის თვი საც 
მი მარ თვა TUV Austria-ს წარ მო მად გენ ლო ბას სა-
ქარ თვე ლო ში, გა აკ ეთა შე სა ბა მი სი გა ნაცხა დი და 
ამ ის სა ფუძ ველ ზე ჩა ტარ და სე მე კის ში და მე ნეჯ-
მენ ტის, ას ევე პრო ცე დუ რე ბის გა მარ თუ ლო ბის 
ევ რო პუ ლი აუდ იტი. აღ ნიშ ნუ ლის სა ფუძ ველ ზე 
2021 წელს სე მეკს მი ენ იჭა ISO 9001-2015 და 
გა იცა ხა რის ხის მარ თვის სერ ტი ფი კა ტი. დამ-
ტკიც და ყვე ლა სამ სა ხუ რის საქ მი ან ობ ის სტან-
დარ ტე ბი და ინ სტრუქ ცი ები. ამ დე ნად, თა მა მად 
შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ დღეს სე მე კი გა მარ თუ ლი 
მე ნეჯ მენ ტის პი რო ბებ ში მუ შა ობს.

- ბა ტო ნო და ვით, ჩვე ნი შემ დე გი შე კითხვა 
ეხ ება ენ ერ გო უს აფ რთხო ებ ას, რამ დე ნად დი-
ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლია სექ ტო რი? რო მელ პრი ორ-
იტ ეტ ებ ზე გა აკ ეთ ებ დით აქ ცენ ტებს?

- სა ქარ თვე ლოს ენ ერ გე ტი კის სექ ტო რი დი ვერ-
სი ფი ცი რე ბუ ლია, რაც ხელს უწყობს რის კე ბის მი-
ნი მი ზა ცი ას, თუმ ცა სექ ტორ ში რის კე ბი მუდ მი ვად 
რჩე ბა. ელ ექ ტრო ენ ერ გე ტი კის მუდ მი ვად მზარ დი 
მოხ მა რე ბის პი რო ბებ ში, ად გი ლობ რი ვი გე ნე რა ცია 
ამ ას ვერ ეწ ევა, რაც იმ პორ ტდა მო კი დე ბუ ლე ბას 
ზრდის. აღ ნიშ ნუ ლი კი არ ას ას ურ ვე ლია რო გორც 
მაკ რო ეკ ონ ომ კუ რი, ას ევე სა ფა სო თვალ საზ რი-
სით. რაც შე ეხ ება ბუ ნებ რი ვი გა ზის სექ ტორს, ჩვენ 
გა ზის 90%-ზე მეტს აზ ერ ბა იჯ ან იდ ან ფიქ სი რე-
ბულ ფა სად ვი ღებთ, რაც გარ კვე ულ წი ლად ამ ცი-
რებს რის კებს, არ ვართ რუ სეთ ზე და მო კი დე ბუ ლი 
და შე სა ბა მი სად, ფა სე ბის ზრდის რის კი არ არ სე-
ბობს. თუმ ცა, ბუ ნებ რი ვი გა ზის სა მომ ხმა რებ ლო 
ტა რი ფე ბი სენ სი ტი ურია ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის 
გაც ვლი თი კურ სის აშშ დო ლა რის მი მართ.

- რას იტყვით თქვენ მი ერ ინ იც ირ ებ ულ ახ ალ 
სა კა ნონ მდებ ლო ინ იცი ატ ივ ებ სა და კო მი სი ის 
მი ერ მი ღე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნორ მა ტი ული 
აქ ტე ბის შე სა ხებ.

- 2019 წელს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა 
მი იღო ახ ალი კა ნო ნი „ენ ერ გე ტი კის და წყალ-
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მო მა რა გე ბის“ შე სა ხებ, რომ ლის შემ დე გაც მა-
რე გუ ლი რე ბელ მა კო მი სი ამ 30-ზე მე ტი ახ ალი 
კა ნონ ქვემ დე ბა რე აქ ტი შე იმ უშ ავა და და ამ ტკი-
ცა. აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბით ჩვე ნი ქვეყ ნის 
ენ ერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რის მარ თვა სრუ ლად 
ევ რო პულ ყა იდ აზე გა და დის, რაც ას ოც ირ ებ ის 
შე თან ხმე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი დამ სა ხუ რე ბა და 
ამ ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის და დას ტუ-
რე ბაა. სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის შემ დეგ 
პრაქ ტი კა ში გა მოვ ლინ და გარ კვე ული ხარ-
ვე ზე ბი და და მა ტე ბით და სა რე გუ ლი რე ბე ლი 
სა კითხე ბი, რა ზეც მომ ზა დე ბუ ლი და ინ იც ირ-
ებ ულია ზე მო აღ ნიშ ნულ კა ნონ ში ცვლი ლე ბა, 
რაც მი ღე ბუ ლი იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს პარ ლა-
მენ ტის მი ერ.

- ბა ტო ნო და ვით, ხომ არ იგ ეგ მე ბა ტა რი ფე ბის 
ცვლი ლე ბე ბი? 

მიმ დი ნა რე შე მოდ გო მა-ზამ თრის სე ზონ ზე 
ტა რი ფე ბის რა იმე სა ხის ზრდა მო სა ლოდ ნე ლი 
არაა. ჩვენ მ. წ. აგ ვის ტო ში ელ ექ ტრო ენ ერ გე ტი-
კის დრო ებ ითი ტა რი ფე ბის ვა და გა ვაგ რძე ლეთ 
მომ დევ ნო წლის მარ ტამ დე, ვიდ რე ელ ექ ტრო-
ენ ერ გი ის ბა ზა რი არ გა იხ სნე ბა. რაც შე ეხ ება 
ბუ ნებ რივ აირ ზე ტა რი ფებს, ის უნ და დად გინ-
დეს დე კემ ბრის ბო ლოს, ვი ნა იდ ან ჩვენს მი ერ 
დად გე ნილ 3-წლი ან ტა რი ფებს ვა და სწო რედ 
ამ დროს ეწ ურ ება. თუმ ცა, არ სე ბუ ლი ვა ლუ ტის 
გაც ვლი თი კურ სის შე ნარ ჩუ ნე ბის პი რი ბებ ში, 
ტა რი ფე ბის ზრდას აქ აც არ ვე ლო დე ბით. წყალ-
მო მა რა გე ბის ტა რი ფე ბი კი მომ დევ ნო წლის ბო-
ლომ დეა დად გე ნი ლი და აქ აც რა იმე გა და ხედ ვა 
არ იგ ეგ მე ბა.

- რო გო რია მა რე გუ ლი რე ბე ლი კო მი სი ის პო-
ლი ტი კა პენ სი ონ ერ ებ ისა და სო ცი ალ ურ ად და-
უც ველ ოჯ ახ ებ თან მი მარ თე ბით?

- რამ დნე იმე თვის წინ მა რე გუ ლი რე ბელ მა 
კო მი სი ამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა დაწყვე ტი ლე ბა 
მი იღო, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც კო მუ ნა ლუ რი 
გა და სახ დე ლე ბის გა დახ დის ბო ლო ვა და და ამ-
თხვია პენ სი ონ ერ თა პენ სი ებ ისა და სო ცი ალ ურ-
ად და უც ველ თა შე სა ბა მი სი შემ წო ბე ბის გა ცე მის 
თა რიღს. ამ დე ნად, მათ შე უძ ლი ათ შე სა ბა მი სი 
თან ხე ბის სა ხელ მწი ფო დან მი ღე ბის შემ დეგ გა-
და იხ ად ონ კო მუ ნა ლუ რი თან ხე ბი და მა ნამ დე 
მათ კო მუ ნა ლუ რი კომ პა ნი ები დენს, გაზ სა და 
წყალს ვერ გა მო ურ თა ვენ.

- რამ დე ნად ხში რია ენ ერ გო მიმ წო დე ბე ლი 
კომ პა ნი ებ ის მხრი დან ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე-
ბის არ აჯ ერ ოვ ან ად შეს რუ ლე ბის შემ თხვე ვე ბი 
და ამ ის თვის რე გუ ლა ცი ის რა ბერ კე ტე ბი არ-
სე ბობს? 

- ენ ერ გო მიმ წო დე ბე ლი კომ პა ნი ები ხან და ხან 
არ ღვე ვენ კა ნონ მდებ ლო ბას თუ პრო ცე დუ რებს, 
რის სა ფუძ ველ ზეც მა რე გუ ლი რე ბე ლი კო მი სია 
იყ ენ ებს სან ქცი რე ბის ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან 
ფორ მას - და ჯა რი მე ბას. შე და რე ბით მცი რე გა-
დაც დო მე ბის შემ თხვე ვა ში კი გა მო იყ ენ ება წე-
რი ლო ბი თი მი თი თე ბა/შე ნიშ ვნა. ახ ალი კა ნო ნის 
შე სა ბა მი სად, მაქ სი მა ლუ რი ჯა რი მის მო ცუ ლო ბა 
გა იზ არ და 75 ათ ას ლა რამ დე, რა მაც კომ პა ნი ებ ის 
უფ რო მე ტად მო ბი ლი ზე ბა უზ რუნ ველ ყო.

- კო მი სი ის თვის ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მი მარ თუ ლე ბაა სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე-
ბი, რა სი ახ ლე ებია აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით?

- სა ერ თაშoრი სო ურ თი ერ თო ბე ბის ნა წილ-
ში კო მი სია ძა ლი ან აქ ტი ურია. უკ ვე მე ორე ვა-
დით ევ რო პის მა რე გუ ლი რე ბელ თა რე გი ონ ულ 
ას ოცი აცი ას (ERRA) ხელ მძღვა ნე ლობს ჩვე ნი 
კო მი სი ის წევ რი - მაია მე ლი ქი ძე. ამ ას თან, სულ 
რამ დე ნი მე დღის წინ თბი ლის ში პირ ვე ლად გა იმ-
არ თა გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ებ ის სა ინ ვეს ტი ციო 
ერ ოპ ული კონ ფე რენ ცია, რო მელ საც სწო რედ 
ჩვენ მა მა რე გუ ლი რე ბელ მა კო მი სი ამ უმ ას პინ-
ძლა და 200-ზე მეტ მა დე ლე გატ მა მი იღო მო ნა-
წი ლე ობა სხვა დას ხვა ქვეყ ნე ბი დან. გარ და ამ ისა, 
ჩვე ნი კო მი სი ის თა ნამ შრომ ლე ბი სხვა დას ხვა 
სა ერ თაშ რი სო ენ ერ გე ტი კუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ-
ის სა მუ შაო ჯგუ ფის ხელ მძღვა ნე ლე ბი არი ან 
და არა ერთ ქვე ყა ნას ვუ ზი არ ებთ ჩვენს გა მოც-
დი ლე ბას.

- დღეს თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოში უაღ რე სად 
აქ ტუ ალ ურია სა კითხი გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის 
შე სა ხებ, რა ვი თა რე ბაა ამ მხრივ ჩვენ თან, რამ დე-
ნად ხდე ბა ყუ რადღე ბის ფო კუ სი რე ბა მო ცე მულ 
სა კითხთან მი მარ თე ბით?

- სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა 2 წლის წინ მი-
იღო გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ებ ის შე სა ხებ კა ნო ნი, 
რომ ლის შემ დე გაც სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 
და ამ ტკი ცა გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის მხარ დამ ჭე-
რი მე ქა ნიზ მე ბი ინ ვეს ტო რე ბის თვის. ამ ეტ აპ ზე 
მიმ დი ნა რე ობს აღ ნიშ ნუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის კი დევ 
უფ რო სრულ ყო ფა, რა მაც მო მა ვალ ში კი დევ 
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უფ რო მე ტი ინ ვეს ტო რის და ინ ტე რე სე ბა უნ და 
უზ რუნ ველ ყოს. სე მეკ მა თა ვის მხრივ და ამ ტი კა 
გა ნახ ლე ბა დი წყა რო ებ იდ ან ენ ერ გი ის წარ მო-
შო ბის სერ ტი ფი კა ტის ფორ მა, რაც ევ რო პუ ლი 
წე სე ბის შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბაა.

- ორი ოდ სიტყვით რომ შე ვე ხოთ ევ რო კავ შირ-
თან ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბას და მა რე გუ-
ლი რებ ლის მი ერ აღ ებ ულ ვალ დე ბუ ლე ბებს, რა 
ვი თა რე ბაა ამ მხრივ? 

- რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნე, ახ ალი კა ნო ნის 
სა ფუძ ველ ზე 30-ზე მე ტი ახ ალი მა რე გუ ლი-
რე ბე ლი ნორ მა იქ ნა მი ღე ბუ ლი, რაც სწო რედ 
ას ოც ირ ებ ის დღის წეს რი გი დან გა მომ დი ნა-
რე ობს. ამ ას თან, მა რე გუ ლი რე ბე ლი კო მი სი ის 
მი ერ მოხ და ელ ექ ტრო ენ ერ გე ტი კის სექ ტორ ში 
გა ნა წი ლე ბი სა და მი წო დე ბის გა ყო ფა, ჩა მო ყა-
ლიბ და ცალ კე მიმ წო დე ბე ლი კომ პა ნი ები. ახ ალი 
წე სე ბის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი-
ფო ელ ექ ტრო სის ტე მა ზე და ახ ალ და ფუძ ნე ბულ 
ენ ერ გე ტი კულ ბირ ჟა ზე გა იცა საქ მი ან ობ ის ლი-
ცენ ზი ები. ამ ეტ აპ ზე მიმ დი ნა რე ობს ბუ ნებ რი ვი 
გა ზის სექ ტორ ში გა ნა წი ლე ბი სა და მი წო დე ბის 
საქ მი ან ობ ებ ის გა ყო ფა. აღ ნიშ ნუ ლი რე ფორ-
მე ბი ევ რო პის ენ ერ გე ტი კუ ლი გა ერ თი ან ებ ის 
პატ რო ნა ჟით მიმ დი ნა რე ობს და გა სუ ლი წლის 
ან გა რიშ ში სა ქარ თვე ლო ში მიმ დი ნა რე რე ფორ-
მებს მა ღა ლი შე ფა სე ბა მი ეცა.

- რამ დე ნად ღია და გამ ჭირ ვა ლეა მა რე გუ ლი-
რებ ლის ურ თი ერ თო ბა მე დი ას თან? 

- მა რე გუ ლი რე ბე ლი კო მი სია ღია და გამ-
ჭვირ ვა ლე უწყე ბაა, რაც და დას ტუ რე ბუ ლია 
ყო ველ წლი ური ან გა რი შე ბით, სხდო მე ბის სა ჯა-
რო ობ ითა და სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მის 

ან გა რი შე ბით. მე დი ას თან კო მი სი ას აქ ტი ური თა-
ნამ შრომ ლო ბა აქ ვს, მო ნა წი ლე ობს გა და ცე მებ ში, 
აძ ლევს შე სა ბა მის სა აგ ენ ტო ებს ინ ტერ ვიუებს 
და მი ღე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა დაწყვე ტი ლე-
ბე ბის თა ობ აზე და უყ ოვ ნებ ლივ ავ რცე ლებს 
ინ ფორ მა ცი ას სხვა დას ხვა სა ინ ფორ მა ციო წყა-
რო ებ ით.

- და ბო ლოს, რა არ ის ის ეთი, რო მე ლიც ჩვენ 
შე იძ ლე ბა გა მოგ ვრჩა და თქვენ გსურთ და ამ-
ატ ოთ?

- მა რე გუ ლი რე ბე ლი კო მი სი ის ამ ოც ანაა სწო-
რი ბა ლან სის დაც ვა მომ ხმა რებ ლებ სა და კო-
მუ ნა ლუ რი სერ ვი სის მიმ წო დებ ლებს შო რის. ამ 
პრინ ცი პის დაც ვას კო მი სია მო მა ვალ შიც გა აგ-
რძელ ბს და აქ ტი ურ ად შე უწყობს ხელს რო გორც 
ენ ერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რის გან ვი თა რე ბას, ას ევე 
მომ ხმა რე ბელ თა ინ ტე რე სე ბის დაც ვას.

- ბა ტო ნო და ვით, მად ლო ბას გიხ დით სა ინ ტე-
რე სო და კომ პე ტენ ტუ რი გან მარ ტე ბე ბი სათ ვის. 
იმ ედს ვი ტო ვებთ, რომ ყვე ლა ის გა მოწ ვე ვა, 
რო მე ლიც დღეს მა რე გუ ლი რებ ლის წი ნა შე 
დგას, უახ ლო ეს პე რი ოდ ში და იძ ლე ვა და, ას ევე, 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა მა ღა ლე ფექ ტუ რი 
მომ სა ხუ რე ბა ქვეყ ნი სა და მომ ხმა რებ ლე ბის ინ-
ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

ესაუბრა და ინტერვიუ ჩაწერა, 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებულმა პროფესორმა, 
ჟურნალ „ახალი ეკონომისტის“ 

პასუხისმგებელმა მდივანმა 
ლაშა ტაბატაძემ

07.10.2022
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ABSTRACT
In 2020, the spread of the COVID-19 pandemic caused huge social and economic upheavals around the world, 

at a time when the global economy has not yet fully recovered from the economic shocks caused by the effects of 
the 2008-2009 global financial crisis. Existing fundamental structural weaknesses have made the countries of 
Central Asia particularly vulnerable. The pandemic and the upheavals it caused have been catastrophic: many busi-
nesses have closed, global trade has been threatened, transportation and logistics have been disrupted, and more. 

The article describes the results of post-pandemic economic research, such as: changes in real GDP growth 
and its impact on economic growth, economic activity, balance of payments, unemployment, and more. analyzed 
the depth and severity of the problems caused by economic stagnation. The barriers that act as a kind of ob-
stacles to the policy of resuscitation of the economy are identified. Effective ways of solving existing problems 
are proposed. Important conclusions and recommendations are presented.

Keywords: Post-pandemic, pandemic economy.
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ლა შა ტა ბა ტა ძე, 
ბიზ ნე სის ად მი ნის ტ რი რე ბის დოქ ტო რი,       

ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის  
ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი,

ელ . ფოს ტა: lasha.tabatadze@iliauni.edu.ge
                                                               

აბ ს ტ რაქ ტი
2020 წლის და საწყის ში COVID-19 პან დე მი ის გავ რ ცე ლე ბამ, გა მო იწ ვია უზარ მა ზა რი სო ცი ა ლუ რი და 

ეკო ნო მი კუ რი რყე ვე ბი მთელს მსოფ ლი ო ში, იმ დროს რო დე საც მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა, ჯერ კი დევ სრუ ლად 
არ იყო გა მო სუ ლი 2008-2009 წლე ბის გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის შე დე გე ბით გა მოწ ვე უ ლი ეკო ნო-
მი კუ რი შო კე ბი დან. არ სე ბულ მა ფუნ და მენ ტურ მა სტრუქ ტუ რულ მა სი სუს ტე ებ მა ქვეყ ნე ბი გან სა კუთ რე-
ბით და უც ვე ლი გა ხა და ცენ ტ რა ლურ აზი ა ში. პან დე მია და მის მი ერ გა მოწ ვე უ ლი შო კე ბი კა ტას ტ რო ფუ ლი 
იყო,  და ი ხუ რა უამ რა ვი ბიზ ნე სი, საფ რ თხის ქვეშ დად გა მსოფ ლიო ვაჭ რო ბა, შე ფერ ხ და ტვირ თ ბ რუნ ვა 
და ლო ჯის ტი კა და სხვა. სტა ტი ა ში აღ წე რი ლია პოს ტ - პან დე მი უ რი ეკო ნო მი კის კვლე ვის შე დე გე ბი, რო გო-
რიც არის: რე ა ლუ რიო მშპ-ის ზრდის ცვლი ლე ბე ბი და მი სი გავ ლე ნა ეკო ნო მი კურ ზრდა ზე, ეკო ნო მი კუ რი 
აქ ტი ვო ბა, სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლან სი, უმუ შევ რო ბა და სხვა. გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ეკო ნო მი კუ რი სტაგ ნა ცი ით 
გა მოწ ვე უ ლი პრობ ლე მა თა სიღ რ მე და სიმ წ ვა ვე. იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლია ის წი ნა ღო ბე ბი, რო მე ლიც ერ თ გ ვარ 
დაბ რ კო ლე ბე ბად ევ ლი ნე ბა ეკო ნო მი კუ რი რე ა ნი მა ცი ის პო ლი ტი კას. შე მო თა ვა ზე ბუ ლია არ სე ბულ პრობ-
ლე მა თა გა დაწყ ვე ტის ეფექ ტი ა ნი გზე ბი. წარ მოდ გე ნი ლია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დას კ ვ ნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: პოს ტ - პან დე მი ა, პან დე მი უ რი ეკო ნო მი კა.

შე სა ვა ლი
მსოფ ლიო ბან კ მა გა მო აქ ვეყ ნა ევ რო პი სა და 

ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის რე გი ო ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი 
მი მო ხილ ვა, რო მელ შიც წარ მოდ გე ნი ლია რე გი ო-
ნე ბი სა და მას ში შე მა ვა ლი ქვეყ ნე ბის, მათ შო რის 
სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის პროგ ნო ზე ბი, 
უკ რა ი ნა ში რუ სე თის შეჭ რი სა და პან დე მი ის შე დე გე-
ბის ზე მოქ მე დე ბის პი რო ბებ ში. ან გა რი შის თა ნახ მად, 
2022 წელს სა ქარ თ ვე ლოს მთლი ა ნი ში და პრო დუქ-
ტის რე ა ლუ რი ზრდის პროგ ნო ზი მო სა ლოდ ნე ლი 5.5 
პრო ცენ ტის ნაც ვ ლად, 8.8 პრო ცენ ტამ დე გა ი ზარ და, 
რაც ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია ევ რო პი სა და 
ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის რე გი ო ნებ ში. აღ ნიშ ნულს ხე-
ლი შე უწყო ში და მოთხოვ ნის აღ დ გე ნამ და ფუ ლა დი 
გზავ ნი ლე ბის წმინ და მაჩ ვე ნებ ლის ზრდამ.

ასე ვე წარ მოდ გე ნი ლი ან გა რი შით, სამ ხ რეთ 
კავ კა სი ა ში 2022 წელს წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი-
ის მო ცუ ლო ბა 5.6 პრო ცენ ტით გა იზ რ დე ბა, რაც 
უს წ რა ფე სია ევ რო პი სა და ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის 
ქვე რე გი ო ნებს შო რის. 2023 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდა შე ნელ დე ბა სა ვა რა უ დოდ 4.2 
პრო ცენ ტამ დე, რაც ასა ხავს 2022 წელს მძლავ რი 
აღ დ გე ნის სტი მუ ლის შე სუს ტე ბას, ევ რო კავ შირ ში 

ეკო ნო მი კუ რი ზრდის შემ ცი რე ბას და 2023 წელს 
რუ სეთ ში წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მო ცუ ლო ბის 
მო სა ლოდ ნელ ზე მკვეთრ ვარ დ ნას.[3]

2023 წელს მო სა ლოდ ნე ლია ფა სე ბის ზრდის 
ტენ დენ ცი ის კლე ბა, რად გან მოთხოვ ნა შემ ცირ დე-
ბა და გრძელ ვა დი ა ნი ფიქ სი რე ბუ ლი ფა სის კონ ტ-
რაქ ტე ბი, სა ვა რა უ დოდ, ხელს შე უწყობს სა ქარ თ ვე-
ლო ში ენერ გო მა ტა რებ ლე ბის ფა სით გა მოწ ვე უ ლი 
შო კე ბის შერ ბი ლე ბას. ანა ლი ზით ირ კ ვე ვა, რომ 
2022 წელს რე გი ონ ში წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის 
მო ცუ ლო ბის შემ ცი რე ბა 0.2 პრო ცენ ტის ოდე ნო-
ბით, რე ა ლუ რია და ძი რი თა დად რუ სე თის უკ რა ი-
ნა ში შეჭ რით გა მოწ ვე უ ლი შე დე გებს უკავ შირ დე ბა. 
ზო გა დად, რე გი ონ ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მაჩ-
ვე ნე ბე ლი და ბალ – და ახ ლო ე ბით 0.3 პრო ცენ ტის 
დო ნე ზე შე ნარ ჩუნ დე ბა, მიმ დი ნა რე ინ ფ ლა ცი ის 
მა ღა ლი დო ნის, გლო ბა ლუ რი სა ფი ნან სო ბაზ რე ბის 
გამ კაც რე ბი სა და რე გი ონ ში არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე-
ბით სავ სე ფის კა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის პი რო ბებ ში. 

ამ ფონ ზე მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ  სამ ხ რეთ კავ კა-
სი ის ქვე რე გი ონ ში და ფიქ სირ დეს საკ მა ოდ ძლი ე რი 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდა და 2022 წელს პრო დუქ ცი ის 
მო ცუ ლო ბის 5.6 პრო ცენ ტით ზრდის ცვლი ლე ბა, 
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რაც სა უ კე თე სო მაჩ ვე ნე ბე ლია ევ რო პი სა და ცენ-
ტ რა ლუ რი აზი ის რე გი ო ნე ბის მას შ ტა ბით.

სა ინ ტე რე სოა ჩვე ნი ქვეყ ნის მა გა ლი თიც კერ-
ძოდ, სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვა ში 8.8-პროცენტიანი 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდა მეტ წი ლად გან პი რო ბე ბუ ლია 
ად გი ლობ რი ვი მოთხოვ ნი სა და ფუ ლა დი გა და რიცხ-
ვე ბის მა ტე ბით, ისე ვე, რო გორც ტუ რიზ მი დან და 
ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლის 
ზრდით. რო გორც ვხე დავთ ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
8.8-პროცენტიან მაჩ ვე ნე ბელს, რო მე ლიც ამ მო მენ-
ტის თ ვის ყვე ლა ზე მა ღა ლია მთლი ა ნად ევ რო პი სა 
და ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის რე გი ო ნებ ში.  აღ სა ნიშ ნა-
ვი ა, რომ ეროვ ნულ მა ბან კ მა უნ და შე ი ნარ ჩუ ნოს 
სიფხიზ ლე იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ინ ფ ლა ცია გა იზ-
რ დე ბა. იგუ ლის ხ მე ბა მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის 
გამ კაც რე ბა.[2] 

მსოფ ლიო ბან კის ახალ ეკო ნო მი კურ მი მო ხილ-
ვა ში აქ ცენ ტი გა მახ ვი ლე ბუ ლია სო ცი ა ლუ რი დაც-
ვის ღო ნის ძი ე ბებ ზე, რომ ლე ბიც უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე-
სია კრი ზი სის დროს სი ღა რი ბის დო ნის ზრდა ზე რე-
ა გი რე ბის თ ვის კერ ძოდ, ქვე ყა ნამ უნ და გა ნა ახ ლოს 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სის ტე მე ბი და უზ რუნ ველ ყოს 
მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მე ქა ნიზ მის 
არ სე ბო ბა, რო მე ლიც დახ მა რე ბას გა უ წევს იმ ადა მი-
ა ნებს, რომ ლებ საც ის ყვე ლა ზე მე ტად სჭირ დე ბათ 
არ სე ბუ ლი კრი ზი სის პი რო ბებ ში.

კვლე ვის შე დე გე ბი
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პოს ტ - პან დე მი უ რი ეკო ნო მი-

კის რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ცეს ში სხვა დას ხ ვა ქვეყ-
ნებ ში, მათ შო რის სა ქარ თ ვე ლო ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

წვლი ლი შე ი ტა ნა ტუ რიზ მის სექ ტორ მა, მის მა რე-
ა ნი მა ცი ამ. რო გორც ტუ რიზ მის ად მი ნის ტ რა ცი ის 
ან გა რი შის ანა ლი ზით ირ კ ვე ვა, მიმ დი ნა რე წლის 
იან ვარ - სექ ტემ ბერ ში ტუ რიზ მი სა და ავი ა ცი ის 
ინ დუს ტ რი ის აღ დ გე ნის დი ნა მი კა სტა ბი ლუ რად 
და დე ბი თი ა, საკ მა ოდ წარ მა ტე ბუ ლი აღ დ გე ნაა 
ორი ვე სექ ტორ ში, გან სა კუთ რე ბით, გა მოკ ვე თი-
ლია ის შე მო სავ ლე ბი, რო მე ლიც ჩვენ მა ქვე ყა ნამ 
მი ი ღო ტუ რიზ მის ინ დუს ტ რი ი დან, რო მე ლიც და-
ახ ლო ე ბით 2,1 მი ლი არ დი ამე რი კუ ლი დო ლარს 
შე ად გენს, რაც ჯამ ში, ნიშ ნავს 94%-იან აღ დ გე ნას, 
2019 წლის ანა ლო გი ურ პე რი ოდ თან შე და რე ბით.
[9] კარ გი მო ნა ცე მე ბია 2022 წლის აგ ვის ტო სა და 
ივ ლის ში, რო დე საც არამ ხო ლოდ აღ დ გა შე მო სავ-
ლე ბი 2019 წელ თან ანუ იმ წელ თან შე და რე ბით, 
რო ცა ტუ რიზ მი იყო ყვე ლა ზე მა ღალ ნიშ ნულ ზე, 
არა მედ გა უმ ჯო ბეს და ორი ვე თვის მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
სა შუ ა ლოდ 20%-ით. 

აღ სა ნიშ ნა ვია ის გა რე მო ე ბა, რომ ავი ა ცი ის 
კუთხით, ფაქ ტობ რი ვად, თით ქ მის სრუ ლად აღ დ გა 
ავი ა ცი ის ინ დუს ტ რია სა ქარ თ ვე ლო ში. წარ მოდ გე-
ნილ სტა ტის ტი კას, 2019 წლის მო ნა ცე მებს, თუ შე-
ვა და რებთ, მზარ დია ახა ლი კომ პა ნი ე ბის შე მოს ვ ლა 
ქვე ყა ნა ში და გან სა კუთ რე ბით მზარ დია პირ და პი რი 
სა ჰა ე რო მი მოს ვ ლა ევ რო პის მი მარ თუ ლე ბით, ასე ვე 
სპარ სე თის ყუ რის მი მარ თუ ლე ბით, რა საც თა ვი სი 
პირ და პი რი და დე ბი თი გავ ლე ნა აქვს ტუ რიზ მის შე-
მო სავ ლებ სა და ტუ რიზ მის აღ დ გე ნის დი ნა მი კა ზე. 
პო ზი ტი უ რია მო ლო დი ნე ბიც, ეს დამ ყა რე ბუ ლია იმ 
არ სე ბულ ციფ რებ ზე და იმ ჯავ შ ნებ ზე, რო მე ლიც 
კერ ძო სექ ტო რის ანა ლი ზით იკ ვე თე ბა. 

დიაგრამა 1. რეალური მშპ-ის ცვლილების დინამიკა - წ-წ. [1]
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მსოფ ლიო ბან კის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი გლო-
ბა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი პერ ს პექ ტი ვე ბის უახ ლე სი 
ან გა რი შის თა ნახ მად, COVID-19-ის მი ერ გა მოწ ვე ულ 
ზი ან თან ერ თად, რუ სე თის შეჭ რამ უკ რა ი ნა ში გლო-
ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა კი დევ უფ რო 
შე ა ნე ლა, რო მე ლიც სუს ტი ზრდი სა და მზარ დი ინ-

ფ ლა ცი ის გა ჭი ა ნუ რე ბულ ფა ზა ში შე დის. აღ ნიშ ნუ-
ლი სა ვა რა უ დო უარ ყო ფი თი შე დე გე ბით რო გორც 
სა შუ ა ლო, ისე და ბალ შე მო სავ ლი ა ნი ქვეყ ნე ბის თ-
ვის სტაგ ფ ლა ცი ის რისკს ზრდის. მო სა ლოდ ნე ლია 
გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის შე ნე ლე ბა 5.7%-
დან (2021) 2.9%-მდე (2022), რაც იან ვარ ში პროგ-

დიაგრამა 2. ეკონომიკური აქტივობა, სფეროების მიხედვით - წ-წ. [1]
(შენიშვნა: ---------საცალო ვაჭრობა/დასვენება;    - - - - სასურსათო მარკეტები;    -------- პარკები

--------- ტრანზიტი;  --------სამუშაო ადგილები;     -----------საცხოვრებელი ფართები.

დიაგრამა 3. საექსპორტო კალათები -  
(HHI - ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსის მიხედვით) – 2019-2021წ. [1]
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ნო ზი რე ბულ 4.1%-თან შე და რე ბით მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. [9] ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი, სა ვა რა-
უ დოდ, ამ დო ნე ზე 2023–2024 წლე ბის გან მავ ლო ბა-
ში დარ ჩე ბა, რამ დე ნა დაც ომი უკ რა ი ნა ში ახ ლო მო-
მა ვალ ში შე ა ფერ ხებს საქ მი ა ნო ბას, ინ ვეს ტი ცი ებ სა 
და ვაჭ რო ბას, შე სუს ტ დე ბა და უკ მა ყო ფი ლე ბე ლი 
მოთხოვ ნა, ხო ლო ფის კა ლუ რი და ფუ ლად - საკ რე-
დი ტო პო ლი ტი კის ღო ნის ძი ე ბე ბი შეწყ დე ბა. შე დე-
გად, პან დე მი ით და ომით გა მოწ ვე უ ლი ზი ა ნის გა მო, 
გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში, შე მო სა ვა ლი მო სახ ლე-
ო ბის ერთ სულ ზე წელს პან დე მი ამ დელ დო ნეს-
თან შე და რე ბით თით ქ მის 5%-ით ნაკ ლე ბი იქ ნე ბა. 
ომი უკ რა ი ნა ში, „ლოკდაუნი“ ჩი ნეთ ში, მი წო დე ბის 
ჯაჭ ვის წყვე ტა და სტაგ ფ ლა ცი ის რის კი აფერ ხებს 
ეკო ნო მი კურ ზრდას. ბევ რი ქვეყ ნის თ ვის რთუ ლი 
იქ ნე ბა ეკო ნო მი კუ რი ვარ დ ნის თა ვი დან აცი ლე ბა. 
ამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია წარ მო ე ბის წა ხა ლი სე ბა 
და სა ვაჭ რო შეზღუდ ვე ბის თა ვი დან არი დე ბა. სა-
ჭი როა ფის კა ლუ რი, მო ნე ტა რუ ლი, კლი მა ტი სა და 
სა ვა ლო პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბა კა პი ტა ლის არა-
რა ცი ო ნა ლუ რი გა მო ყე ნე ბი სა და უთა ნას წო რო ბის 
წი ნა აღ მ დეგ საბ რ ძოლ ვე ლად. გლო ბა ლუ რი ეკო ნო-
მი კუ რი პერ ს პექ ტი ვე ბის ივ ნი სის ან გა რი ში, 70-იანი 
წლე ბის სტაგ ფ ლა ცი ას თან შე და რე ბით, მიმ დი ნა რე 
გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის პირ ველ 
სის ტე მურ შე ფა სე ბას გვთა ვა ზობს. კერ ძოდ, ან გა-
რი ში მი უ თი თებს, თუ რო გო რი გავ ლე ნის მოხ დე ნა 
შე უძ ლია სტაგ ფ ლა ცი ას გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ზე. 
70-იანი წლე ბის სტაგ ფ ლა ცი ის შემ დ გომ აღ დ გე ნას 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის მკვეთ რი ზრდა დას-
ჭირ და წამ ყ ვა ნი ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნებ ში, რა-
მაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი შე ას რუ ლა ფი ნან სუ რი 
კრი ზი სე ბის სე რი ა ში ფორ მი რე ბა დი ბაზ რე ბის მქო-
ნე და გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში. „განვითარებადმა 
ქვეყ ნებ მა უნ და და ა ბა ლან სონ ფის კა ლუ რი მდგრა-
დო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის სა ჭი რო ე ბა დღე ვან დე ლი 
ურ თი ერ თ გა დამ ფა რა ვი კრი ზი სე ბის უღა რი ბეს 
მო სახ ლე ო ბა ზე ზე მოქ მე დე ბის შერ ბი ლე ბის სა ჭი-
რო ე ბით. მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბე ბის მკა ფიო კო მუ ნი კა ცი ას, ფუ ლად - საკ რე დი ტო 
პო ლი ტი კის სან დო სა ფუძ ვ ლე ბის გა მო ყე ნე ბი თა და 

ცენ ტ რა ლუ რი ბან კის და მო უ კი დებ ლო ბის დაც ვით, 
ინ ფ ლა ცი ის მო ლო დი ნის ეფექ ტუ რი გან საზღ ვ რა 
და პო ლი ტი კის გამ კაც რე ბის სა ჭი რო ე ბის შემ ცი-
რე ბა შე უძ ლია ინ ფ ლა ცი ა სა და საქ მი ა ნო ბა ზე სა-
სურ ვე ლი შე დე გე ბის მი საღ წე ვად. 

დას კ ვ ნა
• მო წი ნა ვე ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნებ ში მო სა-

ლოდ ნე ლია ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მკვეთ რი ვარ დ ნა 
5.1%-დან (2021) 2.6%-მდე (2022), რაც იან ვარ ში 
გა კე თე ბულ პროგ ნოზ ზე 1.2%-ით ნაკ ლე ბი ა;

• 2023 წლის თ ვის მო სა ლოდ ნე ლია ზრდის ზო მი-
ე რი ნიშ ნუ ლის - 2.2%-ის მიღ წე ვა, რაც ძი რი თა დად 
ასა ხავს ფის კა ლუ რი და ფუ ლად - საკ რე დი ტო პო-
ლი ტი კის შემ დ გომ მხარ და ჭე რას პან დე მი ის გან-
მავ ლო ბა ში. მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ ფორ მი რე ბა დი 
ბაზ რე ბის მქო ნე და გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში ეკო-
ნო მი კუ რი ზრდა 6.6 %-დან (2021) 3.4%-მდე (2022) 
შემ ცირ დე ბა, რაც 4.8%-იან (2011 – 2019) წლი ურ 
სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბელ ზე ნაკ ლე ბი ა;

• ომის უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბა ენერ გო რე-
სურ სე ბის მა ღა ლი ფა სის გა მო გა ა ნე იტ რა ლებს 
სა ქონ ლის ექ ს პორ ტი ო რე ბის მი ერ მოკ ლე ვა დი ან 
პე რი ოდ ში მი ღე ბულ ნე ბის მი ერ სარ გე ბელს;

• 2022 წლის ეკო ნო მი კუ რი ზრდის პროგ ნო ზი 
გა და ი სინ ჯა დაღ მა ვა ლი მი მარ თუ ლე ბით ფორ-
მი რე ბა დი ბაზ რე ბი სა და გან ვი თა რე ბა დი ეკო ნო-
მი კის მქო ნე ქვეყ ნე ბის და ახ ლო ე ბით 70%-სთვის, 
იმ პორ ტი ო რი ქვეყ ნე ბის უმე ტე სო ბი სა და და-
ბალ შე მო სავ ლი ა ნი ქვეყ ნე ბის ოთხი მე ხუ თე დის 
ჩათ ვ ლით;

• ან გა რი ში ხაზს უს ვამს გლო ბა ლუ რი და ეროვ-
ნუ ლი გა დამ წყ ვე ტი პო ლი ტი კის სა ჭი რო ე ბას გლო-
ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის თ ვის უკ რა ი ნა ში ომის ყვე ლა-
ზე უარე სი შე დე გე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად;

• მა ღა ლი ინ ფ ლა ცი ის გა მოწ ვე ვის, სუს ტი 
ზრდის, გამ კაც რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი პი რო ბე ბი სა და 
შეზღუ დუ ლი ფის კა ლუ რი სივ რ ცის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, მთავ რო ბებს დას ჭირ დე ბათ ხარ ჯ ვის პრი ო რი-
ტე ტე ბის ხე ლახ ლა გან საზღ ვ რა მოწყ ვ ლა დი მო სახ-
ლე ო ბის თ ვის მდგო მა რე ო ბის შე სამ სუ ბუ ქებ ლად.
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ABSTRACT
Germany’s economic miracle had a theoretical basis with the ordoliberal view of the so-called ‘Freiburg 

School’, which was definitely not simple and rectilinear. Oiken’s conceptions of economic development were in 
clear contradiction with Müller-Armakis approaches, which were characterized by the opposition between free 
market relations and state interventions and which ultimately led to the end of the ordoliberal course. 
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გერმანიის ეკონომიკური სასწაული: გერმანიის ეკონომიკური სასწაული: 
ორდოლიბერალიზმის დომინაცია და მისი დასასრული ორდოლიბერალიზმის დომინაცია და მისი დასასრული 

(1948-1966 წწ.)(1948-1966 წწ.)

ვა სილ ხი ზა ნიშ ვი ლი, 
სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი ეკო ნო მი კა ში, 

იაკობ გო გე ბაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თე ლა ვის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის
 მოწ ვე უ ლი პრო ფე სო რი

ელ . ფოს ტა: vasil.khizanishvili@tesau.edu.ge
აბ ს ტ რაქ ტი

გერ მა ნი ის ეკო ნო მი კურ სას წა ულს გა აჩ ნ და თე ო რი უ ლი სა ფუძ ვე ლი ე.წ. „ფრაიბურგის სკო ლის“რ დო-
ლი ბე რა ლუ რი ხედ ვით, რაც ნამ დ ვი ლად არ იყო მარ ტი ვი და სწორ ხა ზო ვა ნი. ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის  
ოიკე ნი სე უ ლი წარ მოდ გე ნე ბი აშ კა რა წი ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დი ო და მი უ ლერ -არ მა კი სე ულ მიდ გო მებ თან, 
რაც თა ვი სუ ფა ლი სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ე ბი სა და სა ხელ მ წი ფო ჩა რე ვებს შო რის არ სე ბუ ლი შე პი რის პი რე-
ბით ხა სი ათ დე ბო და და რა მაც, სა ბო ლო ოდ ორ დო ლი ბე რა ლუ რი კურ სის და სა რუ ლე ბა გა მო იწ ვი ა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ეკო ნო მი კუ რი სას წა უ ლი, გერ მა ნი ის ეკო ნო მი კუ რი სას წა უ ლი

შე სა ვა ლი

გერ მა ნი ის ეკო ნო მი კუ რი სას წა უ ლის იდეა და-
კავ ში რე ბუ ლია „სო ცი ა ლუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი-
კის„ კონ ცეფ ცი ას თან, რაც თა ვის მხრივ ეფუძ ნე ბა 
ე.წ. ფრა ი ბურ გის სკო ლის სა მეც ნი ე რო შრო მებს, 
რო მელ თა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წარ მო მამ დ გენ ლე ბი 
იყ ვ ნენ (პოლიტ)ეკონომისტი ვალ ტერ ოიკე ნი და 
იურის ტი ფრანც ბი ო მი. მათ თან ერ თად სო ცი ა ლუ-

რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის კონ ცეფ ცია თე ო რი უ ლად 
შე მუ შა ვე ბუ ლი იქ ნა ვილ ჰელმ რი ოპ კეს, ალექ-
სან დერ რი უს ტო ვის, ლე ო ნარდ მიკ შის ( რო მე ლიც 
ფრა ი ბურ გის უნი ვერ სი ტეტ ში და სა ხელ და ოიკე ნის 
ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლურ მემ კ ვიდ რედ, რო მელ მაც გა ნა-
ხორ ცი ე ლა ენობ რივ- ტერ მი ნო ლო გი უ რი ცვლი ლე-
ბა „თავისუფალიდან“ „სოციალური სა ბაზ რო ეკო-
ნო მი კის კენ’)[1] და რო მე ლიც გახ და “სავალუტო 
რე ფორ მის სა ფა სო პო ლი ტი კის მხარ და ჭე რის პი ო-
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ნე რი და იდე ე ბის გე ნე რა ტო რი ერ ჰარ დის თ ვის’’[2], 
ალ ფ რედ მი უ ლერ -არ მა კი სა და სხვა თა მი ერ, რი სი 
პო ლი ტი კუ რი აღ ს რუ ლე ბა გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი-
ულ რეს პუბ ლი კა ში წა რი მარ თა ეკო ნო მი კის მი ნის-
ტ რის, ლუდ ვიგ ერ ჰარ დის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით.

ოიკენ მა შე ი მუ შა ვა კონ კუ რენ ცი უ ლი წეს რი გის 
ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ეფექ-
ტი ა ნო ბა სა და თა ვი სუფ ლე ბას კონ კუ რენ ცი უ ლი 
პრო ცე სის თა ვი სუ ფა ლი/ შე უ ფერ ხე ბე ლი მოძ რა-
ო ბის (ე.ი. შე უზღუ და ვი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის) გზით. 
ოიკე ნის თ ვის, კონ კუ რენ ცი უ ლი წეს რი გის ფუ ძემ-
დებ ლუ რი პრინ ცი პე ბი არის ქმე დუ ნა რი ა ნი ფა სე-
ბის სის ტე მა (ფასების ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის სის ტე მა), 
მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის პრი ო რი ტე ტი, ბაზ რებ ზე 
თა ვი სუ ფა ლი დაშ ვე ბა, წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბებ ზე 
კერ ძო სა კუთ რე ბა, კონ ტ რაქ ტის თა ვი სუფ ლე ბა, 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის პრინ ცი პი და ეკო ნო მი კუ რი 
და პო ლი ტი კის თან მიმ დევ რუ ლო ბა. ამ სა კითხებ-
ზე ფო კუ სი რე ბუ ლი პო ლი ტი კა ყუ რადღე ბას უნ და 
აქ ცევ დეს მსგავ სი კონ კუ რენ ცი უ ლი წეს რი გის 
ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბას ცხოვ რე ბის სხვა 
სფე რო ებ თან.

ოიკე ნის თა ნახ მად, არ სე ბობს სფე რო ე ბი, სა-
დაც კონ კუ რენ ცი უ ლი წეს რი გის ფუ ძემ დებ ლუ რი 
პრინ ცი პე ბი საკ მა რი სი არ არის, კონ კუ რენ ტუ ლი 
წეს რი გის ქმე დუ ნა რი ა ნო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. ის 
ასა ხე ლებს სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის, ეფექ ტი ა ნო-
ბით შე პი რო ბე ბულ მო ნო პო ლი ურ მდგო მა რე ო ბა თა, 
შე მო სავ ლე ბის გა ნა წი ლე ბის, შრო მის ბაზ რე ბი სა 
და გა რე მოს დაც ვი თი პრობ ლე მა ტი კის სა კითხებს. 
აღ ნიშ ნუ ლი ბო ლო ოთხი სფე რო ემ თხ ვე ვა ოიკე ნის 
მი ერ შე მუ შა ვე ბულ მა რე გუ ლი რე ბელ პრინ ცი პებს. 
ამას თან, მა რე გუ ლი რე ბე ლი პრინ ცი პე ბის გან სა-
ხორ ცი ე ლებ ლად სა ჭი რო ზო მე ბი არ უნ და ეფუძ ნე-
ბო დეს ცალ მ ხ რივ ეკო ნო მი კურ პო ლი ტი კას, არა მედ 
უნ და ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ დეს ეკო ნო მი კუ რი კონ ს ტი-
ტუ ცი ის (რაშიც იგუ ლის ხ მე ბა „სა ერ თო გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა სა ზო გა დო ე ბის ეკო ნო მი კუ რი ცხოვ რე ბის 
წეს რი გის შე სა ხებ“ ) პრინ ცი პე ბით.

ვალ ტერ ოიკე ნის თ ვის და მი სი თა ნა მო აზ რე ე-
ბის თ ვის სა ხელ მ წი ფოს უმ თავ რე სი ეკო ნო მი კუ რი 
პო ლი ტი კის ამო ცა ნა იყო მო ნო პო ლი ე ბით, კარ ტე-
ლე ბი თა და ძა ლა უფ ლე ბის ფლო ბის სხვა ფორ მე-
ბით, ეკო ნო მი კუ რი ძა ლა უფ ლე ბის კონ ცენ ტ რა ცი ის 
თა ვი დან აცი ლე ბა/ ხე ლის შეშ ლა. მის თ ვის ასე ვე 
პრობ ლე მა ტუ რი იყო სა ხელ მ წი ფოს მო ნო პო ლი უ რი 
ძა ლა უფ ლე ბა. ოიკე ნის მსგავ სად, ფრანც ბი ო მის 
მოთხოვ ნაც იყო სწო რედ ბრძო ლა მო ნო პო ლი ე-
ბის წი ნა აღ მ დეგ და კონ კუ რენ ცი უ ლი წეს რი გის 

ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა ხელ წი ფოს ხელ შეწყო ბით. ლუდ-
ვიგ ერ ჰარ დის თ ვის, თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა, ფუ ლა დი ღი რე ბუ ლე ბის დაც ვა და 
ფა სე ბის დო ნის სტა ბი ლუ რო ბა მთავ რო ბის თან-
მიმ დევ რუ ლი პო ლი ტი კის უზ რუნ ველ ყო ფით, ლი ბე-
რა ლურ სა ზო გა დო ებ რივ წეს რიგ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
სა ხელ მ წი ფოს ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ამო ცა ნა იყო. თუმ ცა, ფაქ ტობ რივ მა პო ლი ტი კურ მა 
გან ვი თა რე ბამ ერ ჰარ დის სურ ვი ლის სა პი რის პი-
როდ, ჯერ კი დევ გერ მა ნი ის ქრის ტე ან - დე მოკ რა-
ტი უ ლი კავ ში რის (Christlich Demokratische Union 
Deutschlands / CDU ) მმარ თ ვე ლო ბის დროს, ყვე ლა 
ას პექ ტ ში შე ი ძი ნა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მი მარ თუ ლე ბა; 
ერ ჰარ დის მი ერ პრო პა გან დი რე ბუ ლი/ დეკ ლა ლი-
რე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფოს შეზღუდ ვა პო ლი ტი კუ რად 
ვერ გან ხორ ცი ელ და.

ძი რი თა დი ნა წი ლი    
მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დეგ, სამ ხედ რო /

ო მის ეკო ნო მი კი დან (Die Kriegswirtschaft) აღ მო-
ცე ნე ბუ ლი სა მე ურ ნო მარ თ ვის სის ტე მა, თით ქ მის 
უც ვ ლე ლი სა ხით აგ რ ძე ლებ და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას. 
იმ დროს, და გეგ მა რე ბა და მარ თ ვა გა მო ყე ნე ბუ ლი 
იქ ნა რო გორც დრო ებ თი სა შუ ა ლე ბა, ეკო ნო მი კუ რი 
ცხოვ რე ბის კვლავ გა მო სა ცოცხ ლებ ლად. ამ დე ნად, 
„1000 კა ლო რი ის დრო ე ბა ში“ (“Die Zeit der 1000 
Kalorien”), სა სურ სა თო პო ლი ტი კის მარ თ ვა, მო-
სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლის თ ვის იყო გა დარ ჩე ნის 
სა შუ ა ლე ბა. 

1948 წლამ დე, მთლი ა ნი ძი რი თა დი ფონ დე ბი /
აქ ტი ვე ბი გა უ თა ნაბ რ და 1936 წლის დო ნეს.[3] 
ეს მა შინ, რო დე საც სამ რეწ ვე ლო წარ მო ე ბა 1936 
წლის ნა ხე ვარ ზე ოდ ნავ ნაკ ლებს შე ად გენ და. (იხ.
[1], S. 107) 1947 წელს, ამე რი კი სა და ბრი ტა ნე თის 
სა ო კუ პა ციო ზო ნებ ში გა ტარ და ღო ნის ძი ე ბე ბი, 
ომის შე დე გად და ზი ა ნე ბუ ლი სატ რან ს პორ ტო ინ-
ფ რას ტ რუქ ტუ რის აღ სად გე ნად . (იხ.[3], S. 115 ff.)  
1947 წლის შე მოდ გო მა ზე გა ი ზარ და წარ მო ე ბა, 
თუმ ცა მო სახ ლე ო ბის მო მა რა გე ბა -უზ რუნ ველ ყო-
ფა მა ინც არ გა უმ ჯო ბეს და, ვი ნა ი დან სა ვა ლუ ტო 
რე ფორ მე ბის მო ლო დინ ში, წარ მო იქ მ ნა მა რა გე ბის 
დი დი მო ცუ ლო ბა. (იხ.[3].S.119)  1948 წლის 20 ივ-
ნისს და იწყო სა ვა ლუ ტო რე ფორ მა, რაც უშუ ა ლო 
კავ შირ ში იყო ორი ზო ნის ეკო ნო მი კუ რი საბ ჭოს 
დი რექ ტო რის, ლუდ ვიგ ერ ჰარ დის მი ერ ფა სე-
ბის გა თა ვი სუფ ლე ბის დად გე ნი ლე ბას თან[4], და 
რო მე ლიც გა ნე კუთ ვ ნე ბა, გერ მა ნი ის ომის შემ დ-
გო მი ის ტო რი ის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს ეკო ნო მი კურ 
ღო ნის ძი ე ბა თა რიცხვს[5](Die Währungsreform 
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1948 [Westdeutschland]. https://de.wikipedia.org/
wiki/W%C3%A4hrungsreform_1948_(Westdeutsch-
land)). ორ დო ლი ბე რა ლი ლე ო ნარდ მიკ შის მი ერ 
შე მუ შა ვე ბუ ლი “სახელმძღვანელო პრინ ციპ თა 
კა ნო ნის / წე სე ბის“ თა ნახ მად, პირ ველ რიგ ში გა თა-
ვი სუფ ლ და ფა სე ბი სა მომ ხ მა რებ ლო სა ქო ნელ ზე, 
ხო ლო მოგ ვი ა ნე ბით კი მნიშ ვ ნე ლო ვან სამ რეწ ვე ლო 
პრო დუქ ცი ა ზე, გათ ბო ბი სა და სა სურ სა თო სა შუ ა-
ლე ბებ ზე( სურ სათ - სა ნო ვა გე) . (იხ.[4], S.95)  სა ვა ლუ-
ტო რე ფორ მა ნამ დ ვი ლად დრო უ ლი და სა ჭი რო იყო. 

ეკო ნო მი კუ რი აღ მავ ლო ბა უკ ვე 1947 წელს 
იწყე ბა (1947 იან ვ რი დან 1948 წლის ივ ლი სამ დე 
სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ცია 1936 წლის არ სე ბუ ლი 
34%-იანი დო ნი დან გა ი ზარ და 57%-მდე, ხო ლო სა-
ვა ლუ ტო რე ფორ მი დან გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი უ ლი 
რეს პუბ ლი კის და ფუძ ნე ბამ დე მის მა მო ცუ ლო ბამ 
86%-ს მი აღ წი ა) . (იხ.[3], S.107)  ფა სე ბის გა თა ვი-
სუფ ლე ბი სას თა ვი იჩი ნა ე.წ. Die Durchbruchskrise 
(გარღვევის/თავის დაღ წე ვის კრი ზი სი). სურ სათ ზე 
ღი რე ბუ ლე ბა უფ რო სწრა ფად იზ რ დე ბო და, ვიდ რე 
სა ა თობ რი ვი ხელ ფა სე ბი. რაც შე ე ხე ბა უმუ შევ რო-
ბას, მი სი დო ნე 3,2%-დან 1950 წლის და საწყი სამ დე 
12,2%-მდე გა ი ზარ და. (იხ. [3], S.153)  ამ დრო ის თ ვის 
სო ცი ა ლუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის სა ზო გა დო ებ რი-
ვი კომ პო ნენ ტი არ სე ბი თად შედ გე ბო და სო ცი ა ლუ-
რი უზ რუნ ველ ყო ფის უკ ვე არ სე ბუ ლი სის ტე მი დან, 
რო მე ლიც, ჰენ რი ც. ვა ლი ხის(Henry C. Wallich) დაკ-
ვირ ვე ბით, მდგო მა რე ო ბა “საზოგადოებრივად ჯერ 
კი დევ ასა ტა ნად მო ჩან და’ ’ . (იხ.[3], S.160)  

კო რე ის ომის(1950 - 1953) შე დე გად, გლო ბა ლუ-
რი ეკო ნო მი კუ რი ბუ მის ფონ ზე, შრო მის ბა ზარ ზე 
არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა დამ შ ვიდ და (და გა უმ ჯო ბეს-
და). რა საკ ვირ ვე ლი ა, მო კავ ში რე ე ბის დი დი კო მი სი ა 
(Die Alliierte Hohe Kommission) ხელს უწყობ და, რომ 
გერ მა ნი ას თა ვი სი წვლი ლი შე ე ტა ნა და სავ ლუ რი 
თავ დაც ვი სუ ნა რი ა ნო ბის გან მ ტ კი ცე ბა ში იმით, რომ 
უპი რა ტე სო ბა მი ე ნი ჭე ბი ნა კვლა ვაც თა ვი სუ ფალ 
შე საძ ლებ ლო ბებ ზე დამ ყა რე ბულ საქ მი ა ნო ბის თ-
ვის, ფო ლა დის წარ მო ე ბის მი მარ თუ ლე ბით. ამან 
ლუდ ვიგ ერ ჰარ დი ძალ ზე შე აშ ფო თა, რო მელ მაც 
სა გეგ მო შტა ბე ბი ფე დე რა ცი უ ლი ეკო ნო მი კის სა-
მი ნის ტ რო ში დრო ე ბით გა ა უქ მა. (იხ.[3], S.164-165) 
ამ სი ტუ ა ცი ა ში ეკო ნო მი კის მთა ვარ მა გა ერ თი ა-
ნე ბებ მა და პროფ . კავ ში რებ მა აიღეს ინი ცი ა ტი ვა 
და და ა ფუძ ნეს (ფედერაციული რეს პუბ ლი კის 
ეკო ნო მი კის მი ნის ტ რის თან ხ მო ბით) შემ ს ყიდ ვე-
ლი კარ ტე ლი, რა თა ნედ ლე უ ლი სა მომ ხ მა რებ ლო 
სა ქონ ლის ინ დუს ტ რი ი დან მძი მე მრეწ ვე ლო ბა ში 
გა და ნაც ვ ლე ბუ ლი ყო. ამ გ ვა რად, მათ აღ მოფხ ვ რეს 

მარ თ ვის ის ხარ ვე ზე ბი (ამოავსეს მარ თ ვის ხვრე-
ლე ბი), რო მე ლიც ერ ჰარ დის ეკო ნო მი კურ მა პო ლი-
ტი კამ შეგ ნე ბუ ლად და ტო ვა და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
გა აძ ლი ე რა მა თი გავ ლე ნა. ამ რი გად, სო ცი ა ლუ რი 
სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ჩარ ჩო- პი რო ბე ბი ფუნ და-
მენ ტუ რად შე იც ვა ლა. კო რე ის კრი ზის მა და აჩ ქა რა 
კორ პო რა ტი უ ლი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის რე ნე სან სი. 
(იხ.[3], S.168, 170)

გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი უ ლი რეს პუბ ლი კის(1949) 
და ფუძ ნე ბის შემ დეგ, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მა რე გუ ლი-
რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი იქ ნა მი ღე ბუ ლი. ასე 
მა გა ლი თად, სა ტა რი ფო ავ ტო ნო მი ის გამ ტ კი ცე ბა 
1949 წლის სა ტა რი ფო ხელ შეკ რუ ლე ბის კა ნო ნის 
(Das Tarifvertragsgesetz (TVG) vom 9. April 1949) 
სა შუ ა ლე ბით, და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო-
ცეს ში, და საქ მე ბულ თა( მუ შაკ თა/ თა ნამ შ რო მელ თა) 
პა რი ტე ტულ სა ფუძ ველ ზე მო ნა წი ლე ო ბის რე გუ-
ლა ცი ით / მო წეს რი გე ბით(Die Regelung der betriebli-
chen Mitbestimmung; Mitbestimmung - მო ნა წი ლე ო ბა 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში/ მო ნა წი ლე ო ბა მარ თ-
ვა ში) [საზოგადოებრივ და კერ ძო სა კითხებ ში], და 
და საქ მე ბულ თა თა ნამ შ რომ ლო ბა [ეკონომიკურ 
სა კითხებ ში], თა ნამ შ რო მელ თა სა წარ მოს წარ მო-
მად გენ ლო ბით ორ გა ნო ებ ში კა ნო ნის სა შუ ა ლე ბით 
[კანონი თა ნამ შ რო მელ თა მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ 
სა წარ მო ში] (Das Betriebsverfassungsgesetz, 1952).[6] 
ეკო ნო მი კის რე ორ გა ნი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
პროფ . კავ ში რუ ლი კონ ცეფ ცი ა, მი სი ეკო ნო მი კუ რი 
თან ხ მო ბის(Die wirtschaftlichen Mitbestimmung) 
ძი რი თა დი ელე მენ ტი თა და სო ცი ა ლუ რი სა ბაზ-
რო ეკო ნო მი კის ორ დო ლი ბე რა ლუ რი კონ ცეფ ცი ა, 
ფე დე რა ცი უ ლი რეს პუბ ლი კის პირ ველ დე კა და ში 
დი ა მეტ რა ლუ რად ეწი ნა აღ მ დე გე ბო და ერ თ მა ნეთს.
[7] 1957 წლის ბუნ დეს ბან კის აქ ტის(Das Bundes-
banksgesetz) თა ნახ მად, Deutsche Bundesbank-მა 
ფა სე ბის დო ნის სტა ბი ლუ რო ბა უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნეს მიზ ნად და ი სა ხა (იხ.[6]) რა საკ ვირ ვე ლი ა, 1949 
წლი დან 1973 წლამ დე ბრე ტონ - ვუდ სის სის ტე-
მა ში(Bretton-Woods-System) მო ნა წი ლე ო ბა იმას 
ნიშ ნავ და, რომ Deutsche Bundesbank-ს ფიქ სი რე-
ბუ ლი( მ ყა რი) გაც ვ ლი თი კურ სის მხარ და სა ჭე რად 
ხში რად უნ და გა ე კე თე ბი ნა სა ვა ლუ ტო (უცხოური 
ვა ლუ ტის) შეს ყიდ ვე ბი, რაც ზრდი და ფუ ლის მა-
სის მო ცუ ლო ბა სა და ინ ფ ლა ცი ას, და ამა ვე დროს, 
იწ ვევ და DM-ის კურ სის შემ ცი რე ბას, რი თაც ხელს 
უწყობ და ხელ საყ რე ლი ექ ს პორ ტის პი რო ბე ბის შექ-
მ ნას. ფა სე ბის დო ნის სტა ბი ლუ რო ბა მხო ლოდ 1973 
წელს გახ და რე ა ლუ რი პრი ო რი ტე ტი.[8]  D-Mark-
ის კურ სის ქრო ნი კუ ლი შემ ცი რე ბა 1973 წლამ დე 
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ძლი ერ უწყობ და ხელს გერ მა ნი ის სა ავ ტო მო ბი ლო 
ინ დუს ტ რი ის ზრდას.[9]

გა დაწყ ვე ტი ლე ბამ სო ცი ა ლუ რი სა ბაზ რო ეკო-
ნო მი კის სო ცი ა ლუ რი დი მენ სი ის (საზოგადოებრივი 
გან ზო მი ლე ბის) ფორ მი რე ბის შე სა ხებ, სა პენ სიო 
რე ფორ მის სა კითხის ინი ცი რე ბა გა მო იწ ვი ა. სრუ ლი 
და ფი ნან სე ბის ნორ მა ტი უ ლი სა პენ სიო დაზღ ვე ვა 
დიდ წი ლად დე ვალ ვი რე ბუ ლი( გა უ ფა სუ რე ბუ ლი) 
იქ ნა ჰი პე რინ ფ ლა ცი ი თა და ომის ფა რუ ლი და-
ფი ნან სე ბით. პენ სი ო ნე რე ბის სა არ სე ბო წყა როს 
/ სა შუ ა ლე ბე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, სა პენ სიო 
უზ რუნ ველ ყო ფა ახალ ბა ზის ზე უნ და და ფუძ ნე-
ბუ ლი ყო. (იხ.[3] S.195) გა ნი ხი ლე ბო და სა ხალ ხო 
კა პი ტა ლიზ მი, ბრი ტა ნულ - ს კან დი ნა ვი უ რი მო დე-
ლის მი ხედ ვით კე თილ დღე ო ბის სა ხელ მ წი ფო ზე 
გა დას ვ ლა და ბის მარ კი სე ულ სო ცი ა ლურ უზ რუნ-
ველ ყო ფა თა უფ რო ეფექ ტუ რი ფორ მი რე ბა, თა ნა-
მედ რო ვე სო ცი ა ლუ რი სა ხელ მ წი ფოს თ ვის . (იხ.[3], 
S.190) 1957 წლის სა პენ სიო რე ფორ მამ აჩ ვე ნა, რომ 
გერ მა ნი ის ბის მარ კი სე უ ლი სო ცი ა ლუ რი დაზღ-
ვე ვის ტრა დი ცია აჭარ ბებ და/ ს ჯობ და რო გორც 
ფარ თო/ ვ რ ცელ ბე ვე რი ჯის - სის ტე მას სა ხელ მ წი-
ფოს მო ქა ლა ქე თა უზ რუნ ველ ყო ფის პრინ ცი პის 
მი ხედ ვით, ისე ლუდ ვიგ ერ ჰარ დის შემ ცი რე ბის 
ვერ სი ას(Die Schrumpfversion) სო ცი ა ლურ - სა-
ხელ მ წი ფო ებ რი ვი ინ ტერ ვენ ცი ის მი ხედ ვით.[10] 
სა პენ სიო რე ფორ მის გა მო, ხან დაზ მულ თა პენ სია 
მე ტად აღარ ით ვ ლე ბო და არ სე ბო ბის შემ წე ო ბად-
( სუბ სი დია არ სე ბო ბის თ ვის), არა მედ, - რო გორც 
ხელ ფა სის ჩამ ნაც ვ ლებ ლად. სტან დარ ტულ პენ სი ას 
ამი ე რი დან უნ და მო ეც ვა ყვე ლა დაზღ ვე ულ პირ თა 
სა შუ ა ლო ხელ ფა სის 60% (1956 წელს ეს იყო მხო-
ლოდ 34,5%). სხვა მოვ ლე ნე ბის მსგავ სად, სა პენ სიო 
რე ფორ მამ აღად გი ნა გერ მა ნი ის მო ქა ლა ქე ე ბის 
ნდო ბა კე თილ დღე ო ბის სა ხელ მ წი ფოს (სოციალური 
სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის) მი მართ და მტკი ცედ გა აძ-
ლი ე რა სა ზო გა დო ებ რი ვი მშვი დო ბა. (იხ.[3], S.197-
198) 1957 წლი დან, სო ცი ა ლუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი-
კის ფორ მუ ლა ერ ჰარ დი სე უ ლი ინ ტერ პ რე ტა ცი ით 
“გადაითარგმნა„სა ხალ ხო კა პი ტა ლიზ მად სა ბაზ რო 
ეკო ნო მი კის თ ვის, თვით მ ყო ფა დი კე თილ დღე ო ბის 
სა ხელ მ წი ფო თი. მხო ლოდ ამით იქ ცა სო ცი ა ლუ რი 
სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ცნე ბა, შუა გზის ცენ ტ რა-
ლუ რი კონ სე სუ სი სა( თან ხ მო ბი სა) და მშვი დო ბის 
ფორ მუ ლად . (იხ.[11 ]. S.425)

ბაზ რის ძა ლა უფ ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლით 
(ანუ, მი სი გა უქ მე ბით), სრულ ყო ფი ლი კონ კუ-
რენ ცი ის(Die vollkommene Konkurrenz) შექ მ ნა 
იყო ორ დო ლი ბე რა ლე ბის ცენ ტ რა ლუ რი სა კითხი 

(საზრუნავი/მისწრაფება/სურვილი), რაც ასე ვე 
ლე ო ნარდ მიკ შის მი ერ იქ ნა წარ მოდ გე ნი ლი ეკო ნო-
მი კის ფე დე რა ლურ სა მი ნის ტ რო ში. თუმ ცა, გერ მა-
ნუ ლი ინ დუს ტ რი ის წი ნა აღ მ დე გო ბა კონ კუ რენ ცი ის 
პირ ველ კა ნონ პ რო ექ ტ თან და კავ ში რე ბით, მა ინც 
იყო მკაც რი და წარ მა ტე ბუ ლი. ამას თან, ეს არა 
მხო ლოდ კონ ცერ ნე ბის ან გა რე ბი დან იშ ვა, არა მედ 
ასე ვე (იმ) რე ა ლუ რი საფ რ თხი დან, რომ კონ ცენ ტ-
რა ცი ის პრო ცე სის რა დი კა ლურ შეწყ ვე ტა -აკ რ ძალ-
ვას მკაც რი კონ კუ რე ცი უ ლი პო ლი ტი კით, უცხო ურ 
დიდ კონ ცერ ნებ თან / კორ პო რა ცი ებ თან და პი რის-
პი რე ბა ში, და ნა ზო გის მას შ ტა ბის(Der Skaleneffekt) 
სა ფუძ ველ ზე შე ეძ ლო გერ მა ნუ ლი ინ დუს ტ რი ის 
სა ერ თა შო რი სო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის საფ რ-
თხე ში ჩაგ დე ბა. სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ორ დო ლი ბე-
რა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი უტო პი ის “გულუბრყვილო/
მიამიტი„წარ მოდ გე ნა (ი დე ა), რო მე ლიც მცი რე და 
სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის არ სე ბო ბას ემ ყა რე ბო და, 
გერ მა ნი ის ექ ს პორ ტ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ეკო ნო-
მი კის თ ვის (საექსპორტო ეკო ნო მი კა /ე კო ნო მი კის 
სა ექ ს პორ ტო მხა რე) და მთლი ა ნად, ეკო ნო მი კის გა-
ჯან სა ღე ბის თ ვის, საფ რ თხედ იქ ნა მიჩ ნე უ ლი.[12 ]  

და ბო ლოს, თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ის იდე-
ა ლის / პ რინ ცი პე ბის სა სამ სა ხუ როდ, 1958 წელს 
გა მო ცე მულ იქ ნა კა ნო ნი კონ კუ რენ ცი ის შეზღუდ-
ვის წი ნა აღ მ დეგ და და ფუძ ნ და ფე დე რა ლუ რი 
ან ტი მო ნო პო ლი უ რი კო მი ტე ტი/ სამ სა ხუ რი(Das 
Bundeskartellamt). პრინ ციპ ში კარ ტე ლე ბი აიკ რ ძა-
ლა, თუმ ცა გა მო ნაკ ლი სი და იშ ვა პი რო ბე ბის, ფას-
დაკ ლე ბის, სა გა რე ო, სტრუქ ტუ რუ ლი კრი ზი სე ბის, 
სა ექ ს პორ ტო და რა ცი ო ნა ლი ზა ცი ის კარ ტე ლე ბის-
თ ვის (Konditionen-, Rabatt-, Auslads-, Strukturkrisen-, 
Export- und Rationalisierungskartelle)(იხ.[3] S.176; 
ვრცლად იხ. მო ნოგ რა ფია <<სოციალური სა ბაზ-
რო ეკო ნო მი კა [გერმანული მო დე ლი], გა მომც., 
„ლოი“, თბი ლი სი, 2020, გვ., 127-128 )  მაგ რამ, ეს 
ორ დო ლი ბე რა ლუ რი წარ მოდ გე ნე ბის გან ძლი ერ 
იყო და შო რე ბუ ლი. ფრანც ბი ომ მა სა ჯა როდ აღი ა რა 
მარ ცხი იმ სფე რო ში, რო მე ლიც ორ დო ლი ბე რა ლე-
ბის წარ მოდ გე ნით გერ მა ნი ის ეკო ნო მი კუ რი სის-
ტე მის ( წეს რი გის) საკ ვან ძო/ ძი რი თა დი ელე მენ ტი 
უნ და ყო ფი ლი ყო. (იხ.[12], S.34) ლე ო ნარდ მიკ ში 
ვალ ტერ ოიკე ნის სა პი რის პი როდ გან მარ ტავ და: 
“ჩვენ სრუ ლი სე რი ო ზუ ლო ბით უნ და ვი ფიქ როთ 
იმა ზე, რომ აშ კა რად ვდის ტან ცირ დეთ ახ ლან დე ლი 
ხე ლი სუფ ლე ბის კურ სის გან. ადე ნა უ ე რის კა ბი ნე ტი 
სულ უფ რო მე ტად ჩნდე ბა რო გორც ინ ტე რეს თა 
ხე ლი სუფ ლე ბა.  სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და მძი მე 
ინ დუს ტ რი უ ლი გავ ლე ნე ბი/ ძა ლე ბი( ნა კა დე ბი/ მი-
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მარ თუ ლე ბე ბი) გა ერ თი ან და. ჩვენ არ შეგ ვიძ ლია 
ამის დიდ ხანს ყუ რე ბა. მოგ ვი ა ნე ბით იტყ ვი ან, რომ 
ეს ჩვე ნი იდე ე ბი იყო’’[13 ]. რაც შე ე ხე ბა ლუდ ვიგ 
ერ ჰარდს, ის კან ც ლერ ადე ნა უ ე რის სა პი რის პი როდ 
შე ნიშ ნავ და, რომ სულ უფ რო რთუ ლი ხდე ბა SPD-ს, 
რო გორც პარ ტი ის პო ლი ტი კუ რი ოპო ნენ ტე ბის 
მი ერ გეგ მი უ რი ეკო ნო მი კის დაგ მო ბა- ( მ კაც რად) 
გაკ რი ტი კე ბა, რად გან მა თი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი-
ტი კის კრი ტი კა თით ქ მის მთლი ა ნად კონ ცენ ტ რირ-
დე ბა ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რ თხო ე ბის ნაკ ლე ბო ბა ზე. 
თუმ ცა, მას მა ინც სჯე რო და, რომ ორ დო ლი ბე რა-
ლიზ მის ეკო ნო მი კურ თე ო რი ა ზე ორი ენ ტი რე ბულ 
ეკო ნო მი კურ პო ლი ტი კას შე ეძ ლო კო ნი უნ ქ ტუ რულ 
ციკ ლ თა დაძ ლე ვა.[ იხ.14 ](იხ. Alexander Nützenadel, 
2011, S.244-245) მაგ რამ ასე ვე, ლუდ ვიგ ერ ჰარ დის 
თა ნა პარ ტი ე ლებს შო რის გაჩ ნ და გეგ მი უ რი და 
კო ნი უნ ქ ტუ რუ ლი პო ლი ტი კის გან თავ შე კა ვე ბის 
ნა წი ლობ რი ვი კრი ტი კა. 

ალ ფ რედ მი უ ლერ -არ მა კი მხარს უჭერ და (და 
ითხოვ და) სო ცი ა ლუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის 
მე ო რე ფა ზას და მის დაწყე ბას, რო მელ შიც კო ნი-
უნ ქ ტუ რულ პო ლი ტი კას გარ კ ვე უ ლი რო ლი უნ და 
ეთა მა შა. რო დე საც მი უ ლერ -არ მაკ მა, 1950-იანი 
წლე ბის და სას რულს წა მო ა ყე ნა სო ცი ა ლუ რი სა ბაზ-
რო ეკო ნო მი კის მე ო რე, სო ცი ა ლურ - პო ლი ტი კუ რი 
ფა ზის /ე ტა პის აუცი ლებ ლო ბის სა კითხი, თა ვი სი 
ტრა დი ცი უ ლი ბირ თ ვის მიღ მა, სა ზო გა დო ებ რი ვი 
სი კე თით / კე თილ დღე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას თან 
მი მარ თე ბით, სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კა გა ნავ რ ცო 
გა ნათ ლე ბი სა და ჯან დაც ვის, ურ ბა ნუ ლი და გეგ მა-
რე ბი სა და ენერ გე ტი კის, და გა რე მოს დაც ვის სფე-
რო ებ ზე. [იხ. 10](Hans Günter Hockerts, 2011, S.143f.) 

სო ცი ა ლურ პო ლი ტი კა ში ად გი ლი ჰქონ და რა 
კე თილ დღე ო ბის სა ხელ წი ფოს შემ დ გომ გა ფარ-
თო ე ბას, 1972 წლის სა პენ სიო რე ფორ მამ აგ რეთ ვე 
მო ახ დი ნა სა დაზღ ვეო დაც ვის (Der Versicherungss-
chutz) მო სახ ლე ო ბის უფ რო მეტ ნა წილ ზე გან ვ რ-
ცო ბა/ ( გა) და ფარ ვა, რო გო რი ცაა თვით და საქ მე-
ბუ ლე ბი, სტუ დენ ტე ბი, დი ა სახ ლი სე ბი, ფერ მე რე ბი 
და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ნი. თუმ ცა, 
უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ კრი ტი კო სებ მა მას ში 
ზო გა დად, დაზღ ვე ვის ბუ ნე ბის გა უ ფა სუ რე ბა- გა-
უბ რა ლო ე ბა და ი ნა ხეს . (იხ.[3], S.498)

 მი უ ლერ -არ მა კი მხარს უჭერ და სა ხელ მ წი ფოს 
“სოციალურ ინ ტერ ვენ ცი ას„იმ პი რო ბით, რომ ისი ნი 
“ექვემდებარებიან ბაზ რის კონ ფორ მი ტე ტის პრინ-
ციპს’’[15](Dieter Cassel, Thomas Apolte, 1998, S.105), 
რაც ნიშ ნავს იმას, რომ მი ი ღე ბა მხო ლოდ იმ გ ვა რი 
პო ლი ტი კუ რი ზო მე ბი, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს 

სო ცი ა ლუ რი მიზ ნის შექ მ ნას, სა ბაზ რო ინ ს ტ რუ-
მენ ტე ბის ( ბაზ რის აპა რა ტის) ჩა რე ვის გა რე შე.[16]
(Müller-Armack, Alfred: Soziale Marktwirtschaft., 
Stuttgart 1956 (Band 9), S.390)

1960-იანი წლე ბის შუა ხა ნებ ში მომ რავ ლ და 
ნიშ ნე ბი, რომ რე კონ ს ტ რუქ ცი ის (აღ მ შე ნებ ლო ბის) 
ფა ზის გან სა კუთ რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე-
ო ბა სრულ დე ბო და. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ზრდის 
ტემ პე ბი კვლავ შე და რე ბით მა ღა ლი იყო, რეტ როს-
პექ ტი ვა ში აშ კა რად ჩან და, რომ ზრდა მცირ დე ბო და 
ციკ ლი დან ციკ ლამ დე. (იხ. [14], S.295) 1966 წლის 
მი წუ რულს, ფე დე რა ცი უ ლი რეს პუბ ლი კა შე ე ჯა ხა 
პირ ველ მუ ბუქ / მ ცი რე რე ცე სი ას, ’’რასაც ეკო ნო-
მი კუ რი სას წა უ ლის ქვე ყა ნა“ სრუ ლი ად მო უმ ზა-
დე ბე ლი შეხ ვ და. (იხ.[3], S. 371) მი სი ეკო ნო მი კუ რი 
პო ლი ტი კის გა მო, ერ ჰარ დი პირ ვე ლად გა აკ რი ტი კა 
არა მხო ლოდ ოპო ზი ცი ამ, არა მედ ბიზ ნეს - პ რე სამ 
და ეკო ნო მი კის ექ ს პერ ტ თა საბ ჭომ (იხ.[14], S.299) 
კრი ზისს ჰქონ და ბევ რად უფ რო მძი მე და სე რი ო ზუ-
ლი პო ლი ტი კუ რი, ვიდ რე ეკო ნო მი კუ რი შე დე გე ბი, 
რა მაც ერ ჰარ დის ეპო ქის და სას რუ ლი მო ი ტა ნა. (იხ.
[14], S.295)

კურტ ჰ. ბი დენ კო ფის აზ რით, ფაქ ტობ რივ მა პო-
ლი ტი კურ მა გან ვი თა რე ბამ ერ ჰარ დის სურ ვი ლის 
სა პი რის პი როდ, რა საკ ვირ ვე ლია უკ ვე გერ მა ნი ის 
ქრის ტე ან - დე მოკ რა ტი უ ლი კავ ში რის(Christlich De-
mokratische Union Deutschlands [CDU]) მმარ თ ვე ლო-
ბის დროს, ყვე ლა ას პექ ტ ში შე ი ძი ნა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
მი მარ თუ ლე ბა; ერ ჰარ დის მი ერ პრო პა გან დი რე ბუ-
ლი/ დეკ ლა ლი რე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფოს შეზღუდ ვა 
პო ლი ტი კუ რად ვერ გან ხორ ცი ელ და.[17]  1974 
წელს ლუდ ვიგ ერ ჰარ დ მა გა ნაცხა და, რომ სო ცი-
ა ლუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ეპო ქა დი დი ხა ნია 
დას რულ და, რო ცა მან და ი ნა ხა, თუ რო გორ დი დად 
და შო რე ბო და არ სე ბუ ლი/ მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კა 
თა ვი სუფ ლე ბა სა და პი რად პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე 
მის წარ მოდ გე ნებს.[18]

დას კ ვ ნა
მე ო რე მსოფ ლიო ომის და სას რულ სა და პირ ვე-

ლი ნავ თო ბის კრი ზისს შო რის პე რი ო დი ხა სი ათ დე-
ბო და ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მა ღა ლი ტემ პე ბი თა და 
შე მო სავ ლე ბის მა ტე ბით (ომისშემდგომი ბუ მი). შემ-
ცირ და უმუ შევ რო ბა, შე ნარ ჩუნ და ფა სე ბის რე ლა-
ტი უ რი (შედარებითი) სტა ბი ლუ რო ბა და გა ი ზარ და 
და საქ მე ბულ თა (მუშაკთა/თანამშრომელთა) შე მო-
სა ვა ლი. ბრწყინ ვა ლე ომის შემ დ გომ ბუმს ად გი ლი 
ჰქონ და გერ მა ნი ა ში, ზო გა დად მთელ და სავ ლეთ 
ევ რო პა სა და იაპო ნი ა ში. წა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა თე ზა, 



22

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

N2-4 (65-67) 2022, Vol. 17, Issue 2.

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

რომ იმ სა ხალ ხო მე ურ ნე ო ბებ მა /ე კო ნო მი კებ მა, 
რომ ლე ბიც 1945 წლის შემ დეგ შე და რე ბით ყვე ლა ზე 
და ბალ პრო დუქ ტი უ ლო ბას ავ ლენ დ ნენ, 1970-იან 
წლე ბამ დე ყვე ლა ზე მა ღალ პრო დუქ ტი უ ლო ბის 
მა ტე ბა სა და ეკო ნო მი კურ ზრდას მი აღ წი ეს(დაწე
ვის/ანაზღაურებისთეზა). ომის შემ დ გო მი ბუ მის 
ინ ტერ პ რე ტა ცია ეკო ნო მი კის ის ტო რი კო სებ სა და 
ეკო ნო მის ტებს შო რის დღეს ჯერ კი დევ არ არის 
სრუ ლი ად ერ თ გ ვა რო ვა ნი. მაგ რამ, გაჩ ნ და ფარ თო 
შე ხე დუ ლე ბა, რომ 1950-იანი წლე ბის ბო ლომ დე, 
რე კონ ს ტ რუქ ცი ის ეფექ ტ მა და 1970-იანი წლე ბის 
და საწყი სამ დე, და წე ვის /ა ნაზღა უ რე ბის ეფექ ტ მა 
არ სე ბი თი რო ლი ითა მა შა.[19]

ჰერ ბერტ გირ ში, კარ ლ - ჰა ინც პა კე და ჰოლ გერ 
შმი დინ გი გერ მა ნი ის ომის შემ დ გომ ბუმს ხსნი ან ორ-
დო ლი ბე რა ლუ რი წეს რი გის პო ლი ტი კით. აღ მას ვ ლა 
იწყე ბა სა ბაზ რო -ე კო ნო მი კუ რი შო კუ რი თე რა პი ით 
სა ვა ლუ ტო რე ფორ მის ფარ გ ლებ ში (რასაც წინ უს-
წ რებ და რე კონ ს ტ რუქ ცი ის პრო ცე სი წარ მო ე ბის 
მძლავ რი გა ფარ თო ე ბით, რო მე ლიც და იწყო ჯერ 
კი დევ ერ თი წლით ად რე სა ვა ლუ ტო რე ფორ მამ დე, 
და რაც გა დამ წყ ვე ტი წი ნა პი რო ბა აღ მოჩ ნ და სა ვა-
ლუ ტო რე ფორ მის წარ მა ტე ბის თ ვის). ფრთხილ მა 
მო ნე ტა რულ მა და ფის კა ლურ მა პო ლი ტი კამ გა ნა-
პი რო ბა უწყ ვე ტი ბი უ ჯე ტის პრო ფი ცი ტი. 1950-იანი 

წლე ბის ზრდა იშ ვა დე რე გუ ლი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კის 
სპონ ტა ნუ რი სა ბაზ რო ძა ლე ბით, ისე ვე რო გორც 
კომ პა ნი ე ბის (კორპორატიული) უხ ვი მო გე ბე ბით. 
შემ დ გომ, 1960-იანი წლე ბი დან მზარ დ მა რე გუ ლი-
რე ბამ, უფ რო მა ღალ მა გა და სა ხა დებ მა და ზრდად მა 
ხარ ჯებ მა შე ა ნე ლა ეკო ნო მი კის პროგ რე სი.[20] 

1960-იანი წლე ბის შუა პე რი ოდ ში და იწყო სო ცი-
ა ლუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის მე ო რე ფა ზა /ე ტა პი, 
რა დრო საც დე მოკ რა ტი უ ლი სო ცი ა ლიზ მის ეკო ნო-
მი კუ რი და სო ცი ა ლურ - პო ლი ტი კუ რი იდე ე ბი აყა-
ლი ბებ და ამ ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის სტრუქ ტუ რას. 
ეს სტრუქ ტუ რა აგ რეთ ვე სა ჯა რო მო საზ რე ბებ ში 
და უ კავ შირ და სო ცი ა ლუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის 
კონ ცეფ ცი ას / ც ნე ბას . (იხ.[6])

გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ და 1967 
წლის სტა ბი ლუ რო ბის კა ნონს, რა მაც (კურსის 
ცვლი ლე ბით) გა ნა პი რო ბა აქ ტი ურ კო ნი უნ ქ ტუ-
რულ (ე კო ნო მი კურ) პო ლი ტი კა ზე გა დას ვ ლა. ეკო-
ნო მი კის მა შინ დელ მა მი ნის ტ რ მა კარლ ში ლერ მა 
მას უწო და “საპროცესო პო ლი ტი კის ძი რი თა დი 
(საკონსტიტუციო) კა ნო ნი’’, რო მე ლიც ავ სებ და 
ან ტი მო ნო პო ლი უ რი /ან ტი კარ ტე ლუ რი კა ნო ნის 
ძი რი თად მა რე გუ ლი რელ კა ნონს. მან ეს და ი ნა ხა, 
რო გორც “ფრაიბურგული იმ პე რა ტი ვი სა და კე ინ-
ზი ა ნუ რი გზავ ნი ლის სიმ ბი ო ზი’’[21]



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

23N2-4 (65-67) 2022, Vol. 17, Issue 2.

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

COMPETITION IN THE FUEL MARKET MYTH OR REALITY
Copyright © 2022 The Author/s 
Peer review method: Double-Blind 
Accepted: September 20, 2022 
Published: October 05, 2022 
Original scientific article 
DOI suffix: 10.36962/NEC17022022-23

Lasha Mgeladze, 
PHD in economics 
Assistant-Professor
Technical University of Georgia 
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4608-7255
E-mail: lmgeladze@gmail.com 
Cell: (+995) 577229889

ABSTRACT
The paper concerns the current situation in the Georgian fuel market. The situation in the relevant market 

over the last ten years has been analyzed. Studies and Monitoring documents and studies conducted by relevant 
market regulatory bodies are reviewed. The trends are highlighted,what results can be brought by the actions 
taken in the direction of establishing a competitive environment; The steps taken by the state institutions are 
outlined and evaluated in relation to increasing the effectiveness of competitive conditions in the relevant mar-
ket; Conclusions and recommendations have been formed as a result of processing the obtained information, the 
analysis of the researches carried out by the state institutions regarding the market and the mutual summation 
of the identifies trends; How coordinated the state apparatus is in the direction of improving the competitive 
environment; How effective are the steps taken, how precisely the conducted studies reflect the reality; and 
recommendations are offered, both, specifically in the direction of improving competition in the fuel market, as 
well as institutional or functional improvement of competitive environment. 

In order to make the perception of the situation more clearly visible, the market of the state procurement of 
fuel is reviewed and analyzed in relation to the general picture obtained.

Finally, the conclusion, together with the recommendations, states that the competition on the fuel market is 
more of a myth than a reality, as a number of issues are still unclear and need to be clarified.

Key words - Competition, fuel market, state regulation, concentration, State procurement,  Consolidated tender.
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ნაშ რო მი შე ე ხე ბა სქარ თ ვე ლოს საწ ვა ვის ბა ზარ ზე არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბას. გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია შე სა-

ბა მის ბა ზარ ზე ბო ლო ათი წლის მან ძილ ზე არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა. მი მო ხი ლუ ლია ბაზ რის შე სა ბა მი სი 
მა კონ ტ რო ლე ბე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი, მო ნი ტო რინ გის დო კუ მენ ტე ბი. გა-
მოკ ვე თი ლია ტენ დენ ცი ე ბი, თუ რა შე დე გე ბის მომ ტა ნი შე იძ ლე ბა იყოს კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს დამ კ-
ვიდ რე ბის მი მარ თუ ლე ბით გან ხორ ცი ლე ბუ ლი ქმე დე ბე ბი; ასა ხუ ლია სა ხელ მ წი ფოს მი ერ / სა ხელ მ წი ფო 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის მი ერ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯე ბი და შე ფა სე ბუ ლია შე სა ბა მის ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ ლი 
მდგო მა რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რ დას თან მი მარ თე ბა ში; მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის და მუ შა ვე ბის, შე სა-
ბა მი სი სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბის მი ერ ბა ზარ ზე გან ხორ ცი ლე ბუ ლი კვლე ვე ბის ანა ლი ზი სა და გა მოკ ვე-
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- საწ ვა ვის ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის სრულ ყო ფის ისე კონ კუ რენ ცი ის კონ ტ რო ლის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი თუ 
ფუნ ქ ცი უ რი სრულ ყო ფის მი მარ თუ ლე ბით.
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იმი სათ ვის, რომ შექ მ ნი ლი ვი თა რე ბის აღ ქ მა უფ რო მკა ფიო და თვალ სა ჩი ნო ყო ფი ლი ყო, მი მო ხი ლუ ლია 
საწ ვა ვის სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის ბა ზა რი და გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია საწ ვა ვის ბა ზარ ზე არ სე ბულ, მი ღე ბულ 
ზო გად სუ რათ თან მი მარ თე ბა ში.

ბო ლოს დას კ ვ ნა ში, რე კო მენ და ცი ებ თან ერ თად ნათ ქ ვა მი ა, რომ კონ კუ რენ ცია საწ ვა ვის ბა ზარ ზე უფ რო 
მი თია ვიდ რე რე ა ლო ბა, რად გან მთე ლი რი გი სა კითხე ბი სა ჯერ კი დევ ბუნ დო ვა ნი და და სა ზუს ტე ბე ლი ა. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი - კონ კუ რენ ცი ა, საწ ვა ვის ბა ზა რი, სა ხელ მ წი ფო რე გუ ლი რე ბა, კონ ცენ ტ რა ცი ა, სა-
ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბი, კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ტენ დე რი.

შე სა ვა ლი
ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის ხა რის ხი, მი სი სწრა ფად 

გან ვი თა რე ბის ტემ პი, ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ-
ომ იკ ურ გა რე მო სა და სა ხელ მწი ფოს მი ერ სწო რი 
პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა სა და მის ეფ ექ ტი ან აღ სრუ-
ლე ბა ზე გა დის. არ ის, ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი, 
სა კითხე ბი, პრო დუქ ტე ბი, რო მე ლიც მნიშ ვნე ლო-
ვან გავ ლე ნას ახ დენს სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ 
გან ვი თა რე ბის დო ნე სა და მი სი სწრა ფად ზრდის 
ხა რის ხზე.

ერთ-ერ თი ძი რი თა დი პრო დუქ ტი, რომ ლის 
ფა სი მნიშ ნვე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს ქვეყ ნის ეკ-
ონ ომ იკ აზე არ ის საწ ვა ვი. საწ ვა ვის ფა სი ჯაჭ ვუ რი 
რე აქ ცი ით მოქ მე დებს რო გორც ეკ ონ ომ იკ აზე, ისე 
პრო დუქ ტის ფას ზე ქვე ყა ნა ში. შე სა ბა მი სად, საწ ვავ-
თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი დი დი გან ხილ ვის 
და მსჯე ლო ბის სა გა ნი ხდე ბა ქვე ყა ნა ში. აგ ერ უკ ვე 
ბო ლო 20 წე ლია აღ ნიშ ნულ სა კითხს აქ ტუ ალ ობა 
არ და უკ არ გავს. საწ ვა ვის ფა სი, რო გორც პო ლი-
ტი კუ რი გან ხილ ვის/და პი რის პი რე ბის, ისე ეკ ონ ომ-
ის ტე ბი სა თუ სხვა დას ხვა სპე ცი ალ ობ ებ ის მქო ნე 
ად ამი ან ებ ის კვლე ვის სა გა ნია. ხში რად ის მის სხვა-
დას ხვა ტი პის ბრალ დე ბე ბი, რო გორც პო ლი ტი კურ 
ჭრილ ში, ისე სა კითხი სად მი მიდ გო მის (წა მოჭ რი ლი 
პრობ ლე მის აღ მოფხვრი სათ ვის გა დად გმუ ლი ნა ბი-
ჯე ბის) არა ეფ ექ ტი ან ობ ის კუთხით.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე გა დავ წყვი-
ტეთ გან ვი ხი ლოთ საწ ვა ვის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი 
მდგო მა რე ობა - შე ვა ფა სოთ ბა ზარ ზე ჩა ტა რე ბუ-
ლი ესა თუ ის კვლე ვა, ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის 
გაზ რდის თვის (კონ კუ რენ ტუ ლი ფა სის არ სე ბო-
ბის თვის) გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბის ეფ ექ ტი ან ობა, 
წარ მო ვად გი ნოთ სუ რა თი (ჩვე ნი გა და სა ხე დი დან 
რე ალ ური სუ რა თი), რა მდგო მა რე ობაა ბა ზარ ზე 
ბო ლო 20 წლის მან ძილ ზე და შე ვი მუ შა ოთ სი ტუ-
აცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბის რე კო მენ და ცი ები. 

აქ ვე გვინ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ ჩვენ არ გაგ ვაჩ ნია 
საკ მა რი სი რე სურ სი და გავ ლე ნა იმ ის თვის, რომ თა-
ვად მო ვახ დი ნოთ ბაზ რის სრულ ფა სო ვა ნი კვლე ვა. 
ამ იტ ომ, ჩვენს მი ერ ჩა ტა რე ბულ კვლე ვას თან, მო-

პო ვე ბულ ინ ფორ მა ცი ას თან ერ თად გან ვი ხი ლავთ 
შე სა ბა მი სი ორ გა ნო ებ ის მი ერ უკ ვე გა კე თე ბულ 
კვლე ვებ სა თუ გა დად გმულ ნა ბი ჯებს; მო ვახ დენთ 
მათ შე ჯა მე ბას და ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ტენ დენ-
ცი ებ ის (გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბის ეფ ექ ტი ან ობ ის) 
იდ ენ ტი ფი ცი რე ბას.

ამ ას თან, ნაშ რომ ში მოყ ვა ნი ლია მა გა ლი თე ბი და 
არ გუ მენ ტე ბი სხვა დას ხვა სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე-
ბი სა და თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის გა დაწყვე ტი ლე ბე-
ბი სა თუ ქმე დე ბე ბის შე სა ხებ, რა მაც შეძ ლე ბა გა აჩ-
ინ ოს გან ცდა, რომ ნაშ რო მი პო ლი ტი კურ ხა სი ათს 
უფ რო ატ არ ებს ვიდ რე მეც ნი ერ ულს, თუმ ცა ეს არ 
იქ ნე ბა რე ალ ობ ას თან ახ ლოს. არა ერ თხელ გვით-
ქვამს და ეხ ლაც აღ ვნიშ ნავთ, რომ ეკ ონ ომ იკ ური 
კა ნო ნე ბის მოქ მე დე ბა იც ვლის სა ხეს, მა შინ რო ცა 
საქ მე გვაქ სა ხელ მწი ფო ებ თან, გე ოპ ოლ იტ იკ ას-
თან. ანუ, მა შინ რო დე საც დე და მი წის ტე რი ტო რია 
და იყო სხვა დას ხვა ქვეყ ნე ბის საზღვრე ბად უკ ვე 
მო ვე ქე ცით პო ლი ტი კურ ეკ ონ ომ იკ აში (წარ მმარ-
თვე ლი გახ და პო ლი ტი კუ რი ეკ ონ ომ იკა), სა დაც 
ეკ ონ ომ იკ ური კა ნო ნე ბის ეფ ექ ტი ან ად მოქ მე დე ბა 
და მო კი დე ბუ ლია სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბულ 
გა დაწყვე ტი ლე ბებ ზე. სა ხელ მწი ფო, ჩი ნოვ ნი კი თა-
ვი სი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბით, ქმე დე ბე ბით ან უწყობს 
ხელს ეკ ონ ომ იკ ური კა ნო ნე ბის თა ვი სუფ ლად 
მოქ მე დე ბას და ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ 
გან ვი თა რე ბას ან აფ ერ ხებს წინ სვლას. მა გა ლი თად, 
ეკ ონ ომ იკ ური ის ტო რი ის საგ ნის შეს წავ ლის ერთ-
ერ თი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა სწო რედ სა ხელ მწი-
ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის (მი სი 
ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის) ის ტო რი ულ, ეკ ონ ომ იკ-
ურ კონ ტექ სტში და ნახ ვა და გა აზ რე ბაა [7, გვ.6-7] 
რად გან ეკ ონ ომ იკა პირ და პირ კავ შირ შია როგ როც 
სა ხელ მწი ფო გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის ეფ ექ ტი ან ად აღ-
სრუ ლე ბას თან ისე სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ პროგ-
რეს თან. მმართველისგადაწყვეტილებები,როგორი
ჭკვიანურიდაგენიალურიგადაწყვეტილებაცარ
უნდაიყოსის,უმეტესშეთხვევაშიგაწირულიაკრა
ხისთვის,სათანადოეკონომიკურისაფუძვლისგა
რეშედაპირიქით,მმართველისსწორიგადაწყვეტი
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ლებების(სტიმულებისგარეშე)გარეშევერიქმნება
ეფექტიანიეკონომიკურიმდგომარეობა/საფუძვე
ლი. შე სა ბა მი სად, გვინ და არ გვინ და (ჟღერს თუ არა 
მეც ნი ერ ულ ად) სა კითხის მეც ნი ერ ული კვლე ვი სას 
აუც ილ ებ ელია, მათ შო რის, ყუ რადღე ბა მი ვაქ ცი-
ოთ რო გორც საკ ვლე ვი სფე როს მა რე გუ ლი რე ბელ 
ნა წილს ისე სფე როს თან მი მარ თე ბა ში მი ღე ბულ 
სა ხელ მწი ფო გა დაწყვე ტი ლე ბებ სა თუ სხვა დას ხვა 
ჩი ნოვ ნი კე ბის გან ცხა დე ბებს, ქმე დე ბებს, პო ლი ტი-
კას. ეს ქმე დე ბე ბი, პო ლი ტი კა, გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი, 
პირ და პირ პრო პორ ცი ულ ად ახ დენს გავ ლე ნას ამა 
თუ იმ სფე როს მდგო მა რე ობ აზე. შე სა ბა მი სად, ამ 
კომ პო ნენ ტის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა კვლე ვებ ში, 
იწ ვევს რე ალ ური მი ზე ზე ბის გან (მდგო მა რე ობ ის 
გა მომ წვე ვი რე ალ ური მი ზე ზე ბის გან) აც დე ნას, 
ას ევე ზრდის კვლე ვის შე დე გე ბის და რე კო მენ და-
ცი ებ ის რე ალ ობ ის გან აც დე ნის ალ ბა თო ბას.

მაშ ასე:

საწ ვა ვის ბა ზა რი
რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ საწ ვა ვის ფა სი მუდ-

მი ვი გან ხილ ვის და მსჯე ლო ბის თე მა გახ ლდათ, 
გან სა კუთ რე ბით 2003-2012 წლებ ში ამ პე რი ოდ ში 
საწ ვა ვის ფა სი (პრე მი უმ სა და რე გუ ლარ ზე) 1.65-
2.40 [13] ლა რის ფარ გლებ ში მერ ყე ობ და რაც დიდ 
უკ მა ყო ფი ლე ბას იწ ვევ და სა ზო გა დო ებ აში. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ბა ზარ-
ზე პრობ ლე მის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბი სა და მი სი აღ-
მოფხვრის მიზ ნით პრე მი ერ მი ნის ტრის და ვა ლე ბით 
ბაზ რის შე სა ბა მის მა მა რე გუ ლი რე ბელ მა ორ გა ნომ - 
სა ქარ თვე ლოს კონ კუ რენ ცი ის ერ ოვ ნულ მა სა აგ ენ-
ტომ1 და იწყო შე სა ბა მი სი ბაზ რის მოკ ვლე ვა - 2014 
წლის 12 ნო ემ ბერს (კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტოს 
თავ მჯდო მა რის #14 ბრძა ნე ბა). მოკ ვლე ვა შე ეხ ებ-
ოდა სა ავ ტო მო ბი ლო საწ ვა ვის (ბენ ზი ნი, დი ზე ლი) 
ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის კა ნო ნის შე საძ ლო დარ-
ღვე ვის ფაქ ტის გა მოვ ლე ნას (კა ნო ნის მე-7 მუხ ლის 
- შემ ზღუდ ვე ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი/გა დაწყვე ტი-
ლე ბე ბი შე საძ ლო დარ ღვე ვას თან და კავ ში რე ბით). 
კვლე ვა დას რულ და 2015 წლის 14 ივ ლისს. [1] 

აქ აღ სა ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტი, რომ პრობ ლე მის მი-
ზე ზის ძებ ნი სას, სა ხელ მწი ფოს მხრი დან, პირ ველ 
რიგ ში, დას მუ ლი იქ ნა კითხვა, საწ ვავ ზე არ სე ბუ ლი 
მა ღა ლი ფა სი ბა ზარ ზე მოქ მე დი კომ პა ნი ებ ის ბრა-
ლი ხომ არ არ ის - ანუ სა ხელ მწი ფომ პრობ ლე მის 
ძი ება ჯერ თა ვის ქმე დე ბებ თან (მის მი ერ შე მუ შა-
ვე ბულ მა რე გუ ლი რე ბე ლი სის ტე მის ეფ ექ ტი ან ობ-

1  2014 წელს კონკურენციის მაკონტროლებელ ორგანოს ერქვა კონკურენციის სააგენტო მისი სახელი შეიცვალა 
2020 წელს და დაერქვა საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო

ის კვლე ვის კუთხით) მი მარ თე ბა ში კი არ და იწყო, 
არ ამ ედ ჩათ ვა ლა, რომ ის სწო რად იქ ცე ვა და თუ 
პრობ ლე მაა ბა ზარ ზე, ეს პირ ველ რიგ ში ბა ზარ ზე 
მოქ მე დი ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბის ბრა ლი შე იძ-
ლე ბა იყ ოს (ჩვენ თვის ცნო ბი ლი არ არ ის სა ხელ მწი-
ფოს ხელ მძღვა ნე ლის/შე სა ბა მი სი თა ნამ დე ბო ბის 
პი რის არ ცერ თი მი მარ თვა, მო წო დე ბა, და ვა ლე ბა 
შე სა ბა მი სი სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის მი მართ, რომ 
მო ეხ დი ნა/მო ეხ დი ნათ მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ-
მდებ ლო ბის/შე სა ბა მი სი ნორ მა ტი ული ბა ზი სა და 
რე გუ ლა ცი ებ ის კრი ტი კუ ლი ან ალ იზი პრობ ლე მე-
ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბის მიზ ნით. მარ თა ლია ბაზ რის 
კვლე ვა თა ვის თავ ში სა კა ნონ მდებ ლო/მა რე გუ ლი-
რე ბე ლი ბა ზის კვლე ვა საც ით ვა ლის წი ნებს, მაგ რამ 
კვლე ვის დო კუ მენ ტში იგი მხო ლოდ არ სე ბუ ლი/
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მა ტი ული ბა ზის მი მო ხილ-
ვით ხა სი ათს ატ არ ებს).

უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ შე სა ბა მი სი მა კონ ტრო-
ლე ბე ლი ორ გა ნოს მი ერ გა ტა რე ბუ ლი იქ ნა უმ ძი მე-
სი სა მუ შაო, რა თა დად გე ნი ლი ყო იკ ვე თე ბო და თუ 
არა ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის დარ ღვე ვის ფაქ ტი. 
რო გორც კვლე ვი დან ჩანს არ არ სე ბობ და პირ და-
პი რი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი კონ კუ რენ ცი ის შე სა ხებ სა-
ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-7 მუხ ლის (კონ კუ რენ ცი ის 
შემ ზღუდ ვე ლი შე თან ხმე ბე ბი/გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი) 
დარ ღვე ვას თან და კავ ში რე ბით. კონ კუ რენ ცი ის სა-
აგ ენ ტოს მო უხ და ირ იბი გზით წას ვლა, რის თვი საც 
გა ნა ხორ ცი ელა 2004-2012 წლე ბის პე რი ოდ ის ყო-
ველ წლი ური ან ალ იზი. 

სა ბო ლო ოდ დად გინ და, რომ ბა ზარ ზე არ სე ბობ-
და კონ კუ რენ ცი ის დარ ღვე ვის ფაქ ტე ბი. კერ ძოდ: 
„...2008-2012 წლებ ში დი ზე ლი სა და ბენ ზი ნის სა-
სა ქონ ლო ბა ზარ ზე ად გი ლი აქ ვს „კონ კუ რენ ცი ის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-7 მუხ ლის 
პირ ვე ლი პუნ ქტის „ა“, „ბ“, და „გ“ ქვე პუნ ქტე ბის 
დარ ღვე ვას. ეს ქმე დე ბა ეხ ება, არ სე ბი თად, ოლ-
იგ ოპ ოლი ური სტრუქ ტუ რის მქო ნე სა სა ქონ ლო 
ბაზ რის წევ რებს მათ თან პარ ტნი ორ ულ ურ თი ერ-
თო ბა ში მყოფ ეკ ონ ომ იკ ურ აგ ენ ტებს და შე სა ბა მის 
ბა ზარ ზე ფრენ შა იზ ინ გის ხელ შეკ რუ ლე ბით მოქ მედ 
ეკ ონ ომ იკ ურ აგ ენ ტებს“ [1, გვ. 179] - აღ ნიშ ნუ ლია 
კვლე ვა ში. ბა ზარ ზე მოქ მე დი კომ პა ნი ები ჯამ ში 54 
მლნ-მდე ლა რით და ჯა რიმ დნენ. ჯა რი მის ოდ ენ ობა 
3 მლნ-მდე შემ ცირ და გან მე ორ ებ ითი კვლე ვის შე-
დე გად [2].

აქ ვე გვინ და ყუ რადღე ბა გა ვა მახ ვი ლოთ შემ დეგ 
გა რე მო ებ ებ ზე:
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1. ნი შან დობ ლი ვია, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ შე სა-
ბა მი სი დას კვნა 2015 წლის ივ ლის ში და იდო პრო ცე-
სი გაგ რძელ და დრო ში; ეკ ონ ომ იკ ურ მა აგ ენ ტებ მა 
გა ას აჩ ივ რეს სა სა მარ თლოს შე სა ბა მის ინ სტან ცი-
ებ ში კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტოს გა დაწყვე ტი ლე ბა. 
პრო ცე სი დას რულ და 2018 წელს მას შე დეგ რაც 
კონ კუ რენ ცი ის ერ ოვ ნულ მა სა აგ ენ ტომ, სა სა მარ-
თლოს და ვა ლე ბით, მე ორ ედ გა ნა ხორ ცი ელა ბაზ რის 
მოკ ვლე ვა (10.05.2018).

რო გორც აღ ვნიშ ნეთ კვლე ვი სა და აღ სრუ ლე-
ბის პრო ცე სი გა იჭ იმა დრო ში (ჯამ ში 4 წე ლი დას-
ჭირ და სა კითხის დას რუ ლე ბას). შე სა ბა მი სად, ამ 
პე რი ოდ ში, არ იქ ნა აღ სრუ ლე ბუ ლი კონ კუ რენ ცი ის 
სა აგ ენ ტოს მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი-
ები (რე კო მენ და ცი ებ ის ეფ ექ ტი ან ობ ის სა კითხზე 
აქ არ შევ ჩერ დე ბით). აღ ნიშ ნუ ლი კი მკვეთ რად 
აზი ან ებს/აზი ან ებ და ბა ზარ ზე არ სე ბულ კონ კუ-
რენ ტულ მდგო მა რე ობ ას და არა ეფ ექ ტი ანს ხდის/
ხდი და შე სა ბა მი სი ორ გა ნოს საქ მი ან ობ ას. ბა ზარ ზე 
კონ კუ რენ ცი ის დარ ღვე ვის ფაქ ტის გა მოვ ლე ნი სა 
და ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ ლი მდგო მა რე ობ ის გა-
უმ ჯო ბე სე ბის პრო ცესს თუ წლე ბი სჭირ დე ბა და-
სა ზუს ტე ბე ლია, რა ტომ იხ არ ჯე ბა რე სურ სი (დრო, 
ენ ერ გია, სა ბი უჯ ეტო სახ სრე ბი და ა.შ.) დამ კვიდ-
რე ბუ ლი პრო ცე დუ რის თვის. ეს ხომ ერ თის მხრივ 
აფ ერ ხებს სის ტე მის ეფ ექ ტი ან ად მუ შა ობ ას და მე-
ორ ეს მხრივ ზრდის წნეხს (ბი ურ ოკ რა ტი ულ წნეხს) 
კერ ძო ბიზ ნეს ზე - ბა ზარ ზე მოქ მე დი შე სა ბა მი სი 
ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბი სა მი/ოთხი წე ლი იყ ვნენ 
„გა უგ ებ რო ბა ში“, სა ბო ლოო გა დაწყვე ტი ლე ბის 
მო ლო დინ ში, რაც რა თქმა უნ და ნე გა ტი ურ ად აის-
ახ ება ბაზ რის გან ვი თა რე ბა ზე, მის სა ინ ვეს ტი ციო 
მიმ ზიდ ვე ლო ბა სა სექ ტორ ში ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ-
ტე ბის შეს ვლის სტი მულ ზე.

2. ის რაც კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტოს კვლე ვა შია 
ას ახ ული - წლი თი წლო ბით კონ ცენ ტრა ცი ის ზრდა 
ბა ზარ ზე და გარ კვე ული მომ წო დებ ლე ბის პრო-
დუქ ცი ის იმ პორ ტში და რე ალ იზ აცი აში ბა ზარ ზე 
დო მი ნი რე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის და კა ვე ბა. ას ევე, 
ბა ზარ ზე არ ას წო რი კონ კუ რენ ტუ ლი ქმე დე ბე ბი 
შეუიარაღებელი თვა ლი თაც ნა თე ლი იყო. უბ რა-
ლოდ და სამ ტკი ცებ ლად იყო რთუ ლი და შე სა ბა მის 
ორ გა ნოს ათ წლი ანი პე რი ოდ ის კვლე ვა დას ჭირ და 
რომ დარ ღვე ვა და ემ ტკი ცე ბი ნა. რთუ ლად და-
სამ ტკი ცე ბე ლი რომ იყო ეს იქ იდ ან აც ჩანს, რომ 
სა სა მარ თლომ არ ას აკ მა რი სად მი იჩ ნია მტკი ცე-

1  საპირწონედ შეიძლება გაჩნდეს კითხვა, რომ შესაძლებელია, ბაზარზე არასაბაზრო ინსტიტუტების ჩართვის 
შესახებ ინფორმაცია ქონდეს კვლევის განმახორციელებელ უწყებას. ინფორმაცია იყოს კონფიდენციალური 
ხასიათის და არ ასაჯაროებდეს მას, მაგრამ ფაქტია, რომ კვლევის დოკუმენტში პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ 
დოკუმენტური მასალა ამ ფაქტის შესახებ კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილი არ არის.

ბუ ლე ბე ბი და გან მე ორ ებ ით შეს წავ ლის მიზ ნით/
გა და ხედ ვის თვის და უბ რუ ნა კონ კუ რენ ცი ის მა კო-
ორ დი ნი რე ბელ უწყე ბას თა ვი სი კვლე ვა.

3. ცხა დია ის იც, რომ შე სა ბა მი სი ეკ ონ ომ იკ ური 
აგ ენ ტე ბი აღ ნიშ ნულ ბა ზარ ზე დო მი ნი რე ბულ 
მდგო მა რე ობ ას სა ხელ მწი ფო ლო ბის გა რე შე ვერ 
და იკ ავ ებ დნენ. აღ ნიშ ნულ ზე მი თი თე ბა კვლე ვა შიც 
არ ის გა კე თე ბუ ლი. კერ ძოდ: „2008-2011 წლებ ში 
მოქ მე დი იმ პორ ტი ორი კომ პა ნი ებ ის აგ ან მი ღე ბუ-
ლი ახ სნა-გან მარ ტე ბე ბი დან იკ ვე თე ბა, რომ 2009-
2011 წლებ ში ად გი ლი ჰქონ და სხვა დას ხვა სა ხის, 
აქ ტი ურ ად ხე ლოვ ნურ ზე მოქ მე დე ბას ბა ზარ ზე, 
რაც გა მო იხ ატ ება იმ პორ ტის გან ხორ ცი ელ ებ ის 
შეზღუდ ვა ში. ამ ას თან, იკ ვე თე ბა ცალ კე ული გა-
რე მო ებ აც, რო მე ლიც სცილ დე ბა სა ქარ თვე ლოს 
ფარ გლებს და ის ეთი გა რე მო ებ აც, რაც შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, უკ ავ შირ დე ბა არ ას აბ აზ რო ინ სტი ტუ ტე-
ბის გა მო ყე ნე ბა სა და ჩარ თვას იმ სა კითხებ ში, რაც 
მათ კომ პე ტენ ცი ას სცილ დე ბა. თუმ ცა საგ ნობ რი ვი 
ან დო კუ მენ ტუ რი სა ხის ინ ფორ მა ცია, რო მე ლიც 
და კავ ში რე ბუ ლია სხვა დას ხვა ინ სტი ტუ ტე ბის მო-
ნა წი ლე ობ ას თან სა სა ქონ ლო ბაზ რის ხე ლოვ ნუ რი 
ბა რი ერ ებ ის შექ მნა ში, სა აგ ენ ტო ში არ არ ის წარ-
მოდ გე ნი ლი, ახ სნა-გან მარ ტე ბის გარ და (ას ევე, სა-
კუთ რივ სა აგ ენ ტოს მი ერ სხვა დას ხვა უწყე ბე ბი დან 
გა მოთხო ვი ლი ინ ფორ მა ცი ისა)“ [1, გვ. 93-94].1

ზე მო აღ ნიშ ნულ ზე მეტყვე ლებს ას ევე, კვლე ვა ში 
ას ახ ული ან ალ იზი წლე ბის მი ხედ ვით. ბაზ რის კონ-
ცენ ტრა ცი ის მკვეთ რად ზრდის ფაქ ტე ბი (ას ევე, 
ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის დარ ღვე ვის ფაქ ტე ბის 
არ სე ბო ბის შე სა ხებ სა ფუძ ვლი ანი ეჭ ვი), რო მე ლიც, 
ძი რი თა დად 2007-2009 წლი დან იწყე ბა და პიკს 
2011-2012 წლებ ში აღ წევს. 

გა მოთ ქმუ ლი მო საზ რე ბას ამ ყა რებს შემ დე გი 
გა რე მო ებ აც. 2006 წელს ბა ზარ ზე ჩნდე ბა კომ პა-
ნია, შპს „სო კარ ჯორ ჯია პეტ რო ლი უმი“, რო მე ლიც 
მა ლე ვე 1-2 წე ლი წად ში იკ ავ ებს ბაზ რის საკ მა ოდ 
დი დი სეგ მენ ტს. კომ პა ნი ის წი ლი ბენ ზი ნი სა და დი-
ზე ლის სა ერ თო იმ პორ ტში შე ად გენს: 2006წ. - 0,65% 
(4.6 მლნ. ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის 4,9 ათ ასი ტო ნა), 
2007წ. - 24,86% (208,5 მლნ ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის 
178,7 ათ ასი ტო ნა), 2008წ. – 47,66% (465,3 მლნ. 
ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის 359,5 ათ ასი ტო ნა). ას ევე 
აღ ნიშ ნუ ლი კომ პა ნია შემ დგომ ში ხდე ბა საწ ვა ვის 
იმ პორ ტის აღ მო სავ ლეთ მი მარ თუ ლე ბი დან „ექ-
სკლუ ზი ური-პარ ტნი ორ ული ტი პის კომ პა ნია “ 
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(შპს „სო კარ ჯორ ჯია პეტ რო ლი უმ ის“ გა რე შე სხვა 
იმ პორ ტი ორ კომ პა ნი ებს აღ არ შე უძ ლი ათ აღ მო-
სავ ლე თის მი წო დე ბის წერ ტი ლე ბი დან საწ ვა ვის 
შე მო ტა ნა) [1, გვ. 82-83 და 92].

არ ას აბ აზ რო ინ სტი ტუ ტე ბის პრო ცეს ზე გავ-
ლე ნა ზე მეტყვე ლებს ას ევე კვლე ვა ში ას ახ ული და 
შემ დგომ ბაზ რის მო ნი ტო რინ გის 20019, 2020 და 
2021 წლე ბის დო კუ მენ ტებ ში და ფიქ სი რე ბუ ლი ფაქ-
ტე ბი [3, 4, 5] კვლე ვის მი ხედ ვით, 212 წლის შემ დეგ, 
მას შემ დეგ რაც მოხ და ხე ლი სუფ ლე ბის ცვლი ლე ბა 
2013 წელ სვე გა იზ არ და საწ ვა ვის ბა ზარ ზე მოქ მედ 
ეკ ონ ომ იკ ურ აგ ენ ტთა რა ოდ ენ ობა - „გა ნახ ლდა 
პო ტენ ცი ური ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბის მი ერ სა-
ქონ ლის იმ პორ ტი და შე ექ მნათ სა ქონ ლის შე ძე ნის 
შე საძ ლებ ლო ბა“; „ამ უშ ვდა 2013 წლამ დე გა ჩე რე-
ბუ ლი 107 ავ ტო გა სა მარ თი სად გუ რი“ [1, გვ.153].

აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტი კი დევ ერ თი დას ტუ რია 
ჩვენს მი ერ არა ერ თხელ გა მოთ ქმუ ლი/და წე რი ლი 
მო საზ რე ბი სა, რომ უმ ეტ ეს შემ თხვე ვებ ში არ ას-
აბ აზ რო ინ სტი ტუ ტე ბის პრო ცეს ში ჩარ თვის გა მო 
(სა ხელ მწი ფოს/ჩი ნოვ ნი კე ბის მხრი დან ლო ბიზ მის 
ან არ ას წო რი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის გა მო) ხდე ბა 
ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბე ბის დარ ღვე ვა 
(ეკ ონ ომ იკ ური კა ნო ნე ბის არ ას რულ ფა სოვ ნად მოქ-
მე დე ბა) - ამა თუ იმ კომ პა ნი ის მი ერ დო მი ნან ტუ რი 
მდგო მა რო ებ ის მიღ წე ვა (ჩვენს შემ თხვე ვა ში ბა ზა-
რის საკ მა ოდ დი დი მო ცუ ლო ბის და კა ვე ბა), თუ ამ 
მდგო მა რე ობ ის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბა. შემ დგომ კი 
სხელ მწი ფო ცდი ლობს თა ვი სი არ ას წო რი ქმე დე ბის 
ცუ დი შე დე გი კერ ძო კომ პა ნი ებს გა და აბ რა ლოს; და 
ამ გა დაბ რა ლე ბის ყვე ლა ზე კარ გი ინ სტრუ მენ ტი 
კი, რო გორც წე სი, სა ხელ მწი ფოს ხელ ში არ სე ბუ ლი 
შე სა ბა მი სი სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე ლი და წე სე ბუ-
ლე ბე ბია. რა მოხ და ამ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში? 
რო გორც ან გა რი ში დან ირ კვე ვა „სო კარ ჯორ ჯია 
პეტ რო ლი უმ მა“ არ ას აბ აზ რო ინ სტი ტუ ტე ბის დახ-
მა რე ბით, სა ხელ მწი ფო ჩი ნოვ ნი კე ბი სა თუ ინ სტი-
ტუ ტე ბის ლო ბიზ მის შე დე გად, მი აღ წია ბა ზარ ზე 
იმ მდგო მა რე ობ ას, რა საც მი აღ წია (აღ ნიშ ნულს 
ვერ შე ეწ ინა აღ მდე გე ბო და, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე-
ვა ში უბ რა ლოდ „და ძი რავ დნენ“/არ შე მო უშ ვებ დნენ 
ბა ზარ ზე, ხსე ნე ბუ ლი ჩი ნოვ ნი კე ბი/არ ას აბ აზ რო 
ინ სტი ტუ ტე ბი და სხვა კომ პა ნი ას გა უხ სნიდ ნენ 
გზას დო მი ნი რე ბი სა კენ) და შემ დგომ და ჯა რიმ და 
არ ას წო რი კონ კუ რენ ტუ ლი ქმე დე ბის გა მო (იმ ავე 
სის ტე მის გან, რო მე ლიც მას დო მი ნან ტად გა დაქ-
ცე ვა ში ეხ მა რე ბო და). ბევ რი მკვლე ვა რი ამ ფაქ ტს 

1  ნორმატიული აქტი/კანონი არსებობდა მაგრამ ის, ფაქტობრივად, სრულად დაცლილი იყო კონკურენციის 
რეგულირების თანამედროვე სტანდარტებით განსაზღვრული რეგულაციებისგან

2  ამ საკითხზე ქვემოთ უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ.

უბ რა ლოდ არ გა ით ვა ლის წი ნებს და მხო ლოდ მეც-
ნი ერ ული/ეკ ონ ომ იკ ური ფაქ ტო რე ბით და იწყებს 
პრობ ლე მის არ სის კვლე ვას. მსგავს მიდ გო მებს კი 
რო გორც წე სი არ ას წორ დას კვნე ბამ დე/რე კო მენ-
და ცი ებ ამ დე მივ ყა ვართ. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი არ გუ მენ ტის სა პირ წო ნედ 
შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ იმ პე რი ოდ ში, 2004-2012 
წლებ ში, არ არ სე ბობ და კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი-
რე ბე ლი სა თა ნა დო კა ნო ნი1, კონ კუ რენ ცი ის შე სა ბა-
მი სი, მა კო ორ დი ნი რე ბე ლი ინ სტი ტუ ტი არ იყო აღ-
ჭურ ვი ლი სა თა ნა დო უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბით და ეს 
იყო მი ზე ზი იმ ისა რომ კომ პა ნი ები და არ ას აბ აზ რო 
ინ სტი ტუ ტე ბი თა ვი სუფ ლად მოქ მე დებ დნენ - არ-
ღვევ დნენ კონ კუ რენ ცი ას. ამ არ გუ მენ ტის პა სუ ხად 
შე იძ ლე ბა ით ქვას: 1. არ ას აბ აზ რო ინ სტი ტუ ტებს 
არც მა შინ 2004-20012 წლებ ში არ ჰქონ დათ უფ-
ლე ბა გა და ეჭ არ ბე ბი ნათ თა ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას 
და ჩა რე ულ იყ ვნენ ბა ზარ ზე კერ ძო კომ პა ნი ებ ის 
თა მაშ ში, გა მო ეყ ენ ებ ინ ათ თა ვი ან თი ძა ლა უფ ლე ბა 
„ბო რო ტად“ და შერ ჩე ვი თი გზით ხე ლი შე ეწყოთ ბა-
ზარ ზე რო მე ლი მე კომ პა ნი ის თვის გაძ ლი ერ ებ აში. 
2. ის, რომ კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა თა-
ნა დო კა ნონ მდებ ლო ბა არ არ სე ბობ და და ამ იტ ომ 
ხდე ბო და დარ ღვე ვე ბი არ გუ მენ ტმოკ ლე ბუ ლია, 
რად გან თა ვი სუ ფალ ბა ზარ ზე, (თუ ამ ბა ზარ ზე ხე-
ლოვ ნუ რი ჩა რე ვე ბი არ ხდე ბა შე სა ბა მი სი არ ას აბ-
აზ რო ინ სტი ტუ ტე ბის მხრი დან), ძა ლი ან რთუ ლია, 
ფაქ ტობ რი ვად შე უძ ლე ბე ლია, ას ეთ მოკ ლე დრო ში 
(2 წე ლი წად ში, 2006-2008 წწ.) მო იპ ოვო და დიდ ხანს 
შე ინ არ ჩუ ნო „დო მი ნან ტუ რი“ მდგო მა რე ბა (ბაზ რის 
მსხვი ლი წი ლი) მი თუ მე ტეს იმ ფონ ზე, რო ცა „ბო რო-
ტად იყ ენ ებ“ შენ მდგო მა რე ბას - მსოფ ლი ოში არ-
სე ბუ ლი თა ვი სუ ფა ლი კა პი ტა ლი ამ ის სა შუ ალ ებ ას 
არ მოგ ცემს (თუ რა ტომ მოხ დე ბა ასე, ამ სა კითხზე 
სა უბ არი ცდე ბა ჩვე ნი ნაშ რო მის თე მას და მეტ 
ყუ რადღე ბას აქ აღ არ გა ვა მახ ვი ლებთ). ას ევე, და-
სა ზუს ტე ბე ლია, თუ იმ პე რი ოდ ში შე სა ბა მი სი ნორ-
მა ტი ული ბა ზა არ არ სე ბობ და, რა ტომ ვე და ვე ბით 
კომ პა ნი ას კონ კუ რენ ტუ ლი ქმე დე ბის დარ ღვე ვა ზე 
იმ პე რი ოდ იდ ან გა მომ დი ნა რე, რო ცა მა რე გუ ლი რე-
ბე ლი ნორ მა ტი ული ბა ზა არ არ სე ბობ და - „და ეს-
იზ მრე ბო და“ კომ პა ნი ას რომ კა ნონს არ ღვევ და“?. 
მი თუ მე ტეს, იმ ფონ ზე, რო ცა შემ დგომ, ბაზ რის 
მო ნი ტო რინ გის დო კუ მენ ტებ ში აღ ვნიშ ნავთ, რომ 
სი ტუ აცია გა მოს წორ და და კითხვა საც არ ვსვამთ 
(შე სა ბა მი სი ორ გა ნო არ სვავს) „დას ჯილ მა“ კომ პა-
ნი ებ მა გა ნაგ რძეს თუ არა შე თან ხმე ბუ ლი ქმე დე ბა.2
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აქ ვე უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ შემ დეგ კვლე ვებ ში, 
ბაზ რის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი შებ ში (2012 წლის 
მე რე პე რი ოდ ის მო ნი ტო რინ გის დო კუ მენ ტებ ში) 
კრი ზი სე ბის ახ სნა ხდე ბა ეკ ონ ომ იკ ური ხა სი ათ-
ის ან ალ იზ ით (ძი რი თა დად ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი 
ფა სე ბი სა და მოქ მე დი ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბის 
რა ოდ ენ ობ აზე დაკ ვირ ვე ბით და ჰერ ფინ დალ-ჰირ-
შმა ნის ინ დექ სის გა მოთ ვლის სა შუ ალ ებ ით), სა დაც 
გა რე ფაქ ტო რე ბი/არ ას აბ აზ რო ინ სტი ტუ ტე ბის 
ზე გავ ლე ნა პრო ცეს ზე (კო რუფ ცია, ლო ბი რე ბა, სპე-
ცი ალ ური შე ღა ვა თე ბის მი ნი ჭე ბა და ა.შ.) არ არ ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი/ას ახ ული. ამ ას ად ას ტუ რებს 
ის იც, რომ სა ნამ სა კითხში გარ კვე ვის პო ლი ტი კუ რი 
ნე ბა არ გაჩ ნდა1 კვლე ვის პრო ცე სი არ დაწყე ბუ-
ლა (პო ლი ტი კუ რი ნე ბის გა ჩე ნის შემ თხვე ვა ში კი 
ყო ველ გვა რი ზედ მე ტი ან ალ იზ ის გა რე შეც იყო/
არ ის შე საძ ლე ბე ლი ბა ზარ ზე ეკ ონ ომ იკ ური კა ნო-
ნე ბის ეფ ექ ტი ან ად ამ ოქ მე დე ბა და კონ კუ რენ ტუ ლი 
მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა, რაც თა ვის მხრივ 
აგ ვა რებს პრობ ლე მას). არასაბაზროინსტიტუტები
გამოყენებულიუნდაიყოსბაზრისზედმეტიბიურ
ოკრატიულიბარიერებისგან/რეგულირებისაგან
გათავისუფლებისადამიმზიდველიეკონომიკური
გარემოსშესაქმნელადდაარაეკონომიკურიწინ
სვლისშეფერხებისათვისრეგულირებისმექანიზ
მისზემდეტადგამკაცრებისთვის.

4. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ჩნდე ბა 
კითხვა, რა უშ ლი და/უშ ლის ხელს ხე ლი სუ ფალს 
ზედ მე ტი კვლე ვის გა რე შე გა ნა ხორ ცი ელ ოს ბა ზარ-
ზე კონ კუ რენ ტუ ლი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
ღო ნის ძი ებ ები (გა მო იძი ოს ლო ბი რებს თუ არა ბა-
ზარ ზე მო თა მა შე კომ პა ნი ას/კომ პა ნი ებ ის ჯგუფს 
სა ხელ წი ფოს მხრი დან ვინ მე; შექ მნას ბა ზარ ზე 
შეს ვლის, გას ვლი სა და ოპ ერ ირ ებ ის უფ რო მიმ-
ზიდ ვე ლი პი რო ბე ბი; შექ მნას გა რან ტი ები ბა ზარ ზე 
მო თა მა შე კომ პა ნი ებ ის ათ ვის, რომ არ აკ ან ონი ერ ად 
მათ ბიზ ნესს ვერ შე ეხ ება ვე რა ვინ; გას წი ოს გაც-
ნო ბი თი/„პრო პა გან დის ტუ ლი“ საქ მი ან ობა სა ერ-

1  2012 წელს მოხდა ხელისფლების ცვლილება არჩევნების გზით და კვლევა 2014 წელს სწორედ ახალმა 
ხელისუფლებამ დაუკვეთა. შესაბამისად, ჩვენი აზრით, წინა ხელისფლების პერიოდის/საქმიანობის კვლევაში, 
ფსიქოლოგიურად თუ ბიუროკრატიული წნეხის თვალსაზრისით, მკვლევარი ჩინოვნიკები (მონიტორინგის 
განმახორციელებელი დაწესებულება) უფრო თავისუფალი იყო (თავისუფლად, ფსიქოლოგიური თუ ფიზიკური 
შეზღუდვის გარეშე კვლევის ალბათობა უფრო მაღალი იყო). ჩვენი აზრით, ამას ადასტურებს ისიც, რომ შესაბამისი 
მარეგულირებელი ორგანოს მიერ საწვავის ბაზრის კვლევის მიზნით განხორციელებულ კვლევებში/ბაზრის 
მონიტორინგის დოკუმენტებში (საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს 2019, 2020, 2021 წლების 
მონიტორინგის დოკუმენტებში) არასაბაზრო ინსტიტუტების ხსენებაც კი აღარ არის არც დადებით და არც 
უარყოფით კონტექსტში და ნათქვამია, რომ ბაზარზე სიტუაცია კონკურენტულია მიუხედავად იმისა, რომ ფასი 
საწვავზე არ დაცემულა, უფრო მეტიც, შემდგომ პერიოდში, საწვავის ფასი მკვეთრად გაიზარდა. 

2  ჯერ გააძლიერო კონკურენციის მაკოორდინირებელი უწყების ფუნქციები და მერე დაავალო შეისწავლოს 
ბაზარზე არის თუ არა კონკურენციის დარღვევის ფაქტები (გაზარდო საბიუჯეტო რესურსების ხარჯვა) მაშინ 
როცა შეგიძლია უფრო მეტად გახსნა ბაზარი და მაქსიმალურად აღკვეთო არასაბაზრო ინსტიტუტების ჩარევის 
ალბათობა ბაზარზე.

თა შო რი სო მას შტა ბით ბა ზარ ზე არ სე ბულ მიმ ზიდ-
ველ პი რო ბებ თან და კავ ში რე ბით და ა.შ.). რა ტომ 
უნ და სჭირ დე ბო დეს ზედ მე ტი რე სურ სის ხარ ჯვა 
სა კითხს2, რო მე ლიც არ სე ბი თი კვლე ვის გა რე შეც 
ცხა დია. გა სა გე ბია, რომ კვლე ვი სა და მტკი ცე ბუ-
ლე ბე ბის გა რე შე ვერ და ად ან აშა ულ ებ კომ პა ნი ას 
კონ კუ რენ ცი ის დარ ღვე ვა ში, მაგ რამ ჩვენს მი ერ 
ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბას 
(რო მე ლიც ბა ზარ ზე ჯან სა ღი ეკ ონ ომ იკ ური და 
კონ კუ რენ ტუ ლი მდგო მა რე ობ ის დამ ყა რე ბის კენ 
არ ის მი მარ თუ ლი, რაც არ აჯ ან საღ სი ტუ აცი ას 
კვლე ვე ბი სა და სან ქცი ებ ის გა რე შე გა მო ას წო რებს) 
ხომ არ სჭირ დე ბა კვლე ვა და მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 
არ სე ბო ბა. უბ რა ლოდ პო ლი ტი კუ რი ნე ბაა სა ჭი რო 
იმ ის ათ ვის, რომ სექ ტორ ში/ბა ზარ ზე შექ მნა უფ რო 
მიმ ზიდ ვე ლი სა ინ ვეს ტი ციო და ეკ ონ ომ იკ ური გა რე-
მო. რო გორც კი გაჩ ნდა პო ლი ტი კუ რი ნე ბა, და იწყო 
ბაზ რის მოკ ვლე ვა. პო ლი ტი კუ რი ნე ბის არ სე ბო ბის 
შემ თხვე ვა ში ბა ზარ ზე ის ეთი მე ქა ნიზ მე ბი და ინ ერ-
გე ბო და, არა რე გუ ლი რე ბის გამ კაც რე ბის, არ ამ ედ 
ბაზ რის გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლე ბის შექ მნი სა და 
ბა რი ერ ებ ის მოხ სნის მხრივ, რომ ზედ მე ტი კვლე-
ვე ბი სა და სან ქცი ებ ის გა რე შე გა მოს წორ დე ბო და 
სი ტუ აცია სექ ტორ ში. 

ზე მო აღ ნიშ ნულს და ემ ატა ის იც, რომ 2017 წლის 
პირ ვე ლი იან ვრი დან საწ ვავ ზე აქ ცი ზის ფა სი, მარ-
კე ბის მი ხედ ვით, ორ ჯერ და მეტ ჯერ გა იზ არ და [28]. 
ხე ლი სუ ფა ლი, რო მე ლიც ავ ალ ებს კონ კუ რენ ცი ის 
შე სა ბა მის მა კო ორ დი ნი რე ბელ უწყე ბას ბაზ რის 
კვლე ვას, პრო ცე სის დას რუ ლე ბამ დე (სა სა მარ-
თლოს სა ბო ლოო დას კვნის გა მოცხა დე ბამ დე. პრო-
ცე სი 2018 წელს დას რულ და), მი თუ მე ტეს იმ ფონ ზე 
რო ცა კონ კუ რენ ცი ის შე სა ბა მის მა რე გუ ლი რე ბელ 
უწყე ბას კვლე ვის მი ხედ ვით და დას ტუ რე ბუ ლი აქ ვს 
ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის დარ ღვე ვის ფაქ ტე ბი ბაზ-
რის მო თა მა შე ებ ის მხრი დან, უარ გუ მენ ტოდ (ჩვენ-
თვის აქ ცი ზის ზრდის არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი სა ჭი რო-
ებ ის შე სა ხებ რა იმე ტი პის კვლე ვა ან გან ცხა დე ბა 
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ცნო ბი ლი არ არ ისს) ზრდის აქ ცი ზის გა და სა ხადს 
და იწ ვევს საწ ვა ვის ფა სის ზრდას. უფ რო აძ ნე ლებს 
ბაზ რის მცი რე მო თა მა შე ებ ის თვის ბა ზარ ზე შეს-
ვლის ან საქ მი ან ობ ის გაზ რდის შე საძ ლებ ლო ბას.

5. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ კვლე ვა ში ას ახ ული 
ან ალ იზ ის მი ხედ ვით 2013-2014 წლე ბი საწ ვა ვის 
ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ ლი მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო-
ბე სე ბი სა და აღ მავ ლო ბის ხა ნად არ ის მოხ სე ნი ებ-
ული [საწ ვა ვის ფა სი 2015-1016 წლებ ში მარ თლაც 
შემ ცირ და. თუმ ცა ფა სის ცვლი ლე ბა ზე ძი რი თა დი 
გავ ლე ნა ნავ თო ბის ფა სის მკვეთ რად შემ ცი რე ბამ 
უფ რო იქ ონია (აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში 2014 წელ-
თან შე და რე ბით თით ქმის ორ ჯერ შემ ცირ და ფა სი 
ბა რელ ნავ თობ ზე [18]), ვიდ რე ბა ზარ ზე კონ კუ რენ-
ტუ ლი მდგო მა რო ებ ის გა უმ ჯო ბე სე ბამ (ამ დროს 
კონ კუ რენ ცი ის დარ ღვე ვის ფაქ ტებ ზე ჯერ ის ევ 
სა სა მარ თლო გან ხილ ვე ბი მიმ დი ნა რე ობ და, პრო ცე-
სი არ იყო დას რუ ლე ბუ ლი. ას ევე, საწ ვა ვის ბა ზარ ზე 
ოლ იგ ოპ ოლი ური შე თან ხმე ბე ბის კონ ტრო ლი და 
კონ კუ რენ ტუ ლი მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
არც ისე იოლი საქ მეა, გარ კვე ულ დროს და ძა ლის-
ხმე ვას მო ითხოვს. შე სა ბა მი სად, ბა ზარ ზე კონ ცენ-
ტრა ცი ის დო ნე და ოლ იგ ოპ ოლი ური გა რი გე ბე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი ის ევ მა ღა ლი იყო. ეს კვლე ვა შიც 
აღ ნიშ ნუ ლია).] რა იმე ხელ შე სა ხე ბი ცვლი ლე ბე ბი 

ბა ზარ ზე არ მომ ხდა რა უფ რო მე ტიც 2016 წლი დან 
საწ ვა ვის ფას მა ზრდა და იწყო და 2022 წლის იან ვარ-
ივ ნი სის მდგო მა რე ობ ით სა შუ ალ ოდ რე გუ ლა რი სა 
და პრე მი უმ ის მარ კის საწ ვა ვი 3.39 – 3.59 ლა რის 
ნიშ ნულს გა და აჭ არ ბა (პრე მი უმ ის მარ კის საწ ვა ვი 
ფა სი 4 ლა რის ფარ გლებ ში მერ ყე ობს)

მი უხ ედ ავ ად ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა, ფაქ ტია, რომ 
საწ ვა ვი, მუ ხე და ვად მას ზე სა ერ თა შო რი სო ფა სის 
კლე ბი სა, არ სე ბი თად არ გაიაფებულა და ის ევ მა-
ღალ ნიშ ნულ ზე დარ ჩა. ზო გა დი სუ რა თის შე საქ-
მნე ლად, ჩვენ და ვა მუ შა ვეთ შპს „ლუ კო ილ ჯორ-
ჯია“-ს, შპს „სო კარ ჯორ ჯია პეტ რო ლი უმი“-ს, შპს 
„სან პეტ რო ლი უმ ჯორ ჯია“-ს (გალ ფი), სს „ვი სოლ 
პეტ რო ლი უმ ჯორ ჯია“-ს მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 
საწ ვა ვის რე გუ ლა რი სა და პრე მი უმ ის ფა სე ბი წლე-
ბის მი ხედ ვით:

რო გორც ცხრი ლი დან ჩანს 2012 წელ თან შე და-
რე ბით 2018 წელს ერთ ლიტრ საწ ვავ ზე ფა სი ლარ ში 
გაზ რდი ლია. ეს იმ ფონ ზე რო ცა სა ერ თა შო რი სო ფა-
სი ბა რელ ნავ თობ ზე 1,6-ჯერ არ ის შემ ცი რე ბუ ლი. 
აქ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ლა რის გაც ვლი თი კურ სი 
დო ლარ თან მი მარ თე ბა შიც, სა იდ ან აც და ვი ნა ხავთ, 
2018 წელს 2012 წელ თან შე და რე ბით ფა სი დო ლარ-
ში შემ ცი რე ბუ ლია, მაგ რამ არა იმ მო ცუ ლო ბით რა 
მო ცუ ლო ბი თაც გაიაფებულია ბა რე ლი ნავ თო ბის 

ნავთობკომპანიების მიერ, სამომხმარებლო ქსელში, საწვავზე დაფიქსირებული 
საშუალო ფასი ლარში 2012-2018წწ.1

კომპანია საწვ. 
ტიპი 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

შპს „ლუკოილ 
ჯორჯია“ [15]

რეგ. 2.12 2.01 2 1.77 1.48 2 2.25

პრემ. 2.27 2.14 2.17 1.92 1.68 2.19 2.38

შპს „სოკარ ჯორჯია 
პეტროლიუმი“ [14]

რეგ. 2.05 2.05 2.05 1.96 1.60 2.10 2.33 2.46 2.39 2.64 3.39

პრემ. 2.2 2.2 2.2 2.10 1.78 2.27 2.44 2.56 2.50 2.77 3.59

შპს „სან პეტროლიუმ 
ჯორჯია“ (გალფი) 

[13]

რეგ. 2.09 2.01 2.05 1.80 1.57 2.10 2.29 2.462 2.423 2.744 3.395

პრემ. 2.3 2.15 2.23 1.97 1.79 2.26 2.42 2.536 2.527 2.838 3.519

სს ვისოლ 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია [16]

რეგ. 2.10 2.05 1.94 1.70 1.73 2.15 2.39 2.49 2.37 2.68 3.34

პრემ. 2,25 2.23 2.12 1.87 1.92 2.25 2.49 2.58 2.52 2.82 3.59

ოპეკის საშუალო 
წლიური ფასი ბარელ 

ნავთობზე [18]
$ 109.45 105.87 96.29 49.49 40.68 52.51 69.52 64.04 41.47 69.72 105.6

ლარის საშუალო 
გაცვლითი კურსი 

დოლართან 
მიმართებაში [20]

$/
ლარ. 1$=1.65 1$=1.66 1$=1.77 1$=2.28 1$=2.35 1$=2.5 1$=2.53 1$=2.8 

[19] 1$=3.1 1$=3.2

1  ფასი გამოყვანილია წლის დასაწყისში და წლის ბოლოს არსებული ფასის საშუალო არითმეტიკულით
2  მაქსიმალური ფასი რეგულარზე 2019 წლის განმავლობაში - 2.59 ლარი
3  მაქსიმალური ფასი რეგულარზე 2020 წლის განმავლობაში - 2.55 ლარი
4  მაქსიმალური ფასი რეგულარზე 2021 წლის განმავლობაში - 3.19 ლარი
5  მაქსიმალური ფასი რეგულარზე 2022 წლის 1 იანვრიდან 13 აგვისტომდე პერიოდში - 3.83 ლარი
6  მაქსიმალური ფასი პრემიუმზე 2019 წლის განმავლობაში - 2.64 ლარი
7  მაქსიმალური ფასი პრემიუმზე 2020 წლის განმავლობაში - 2.62 ლარი
8  მაქსიმალური ფასი პრემიუმზე 2021 წლის განმავლობაში - 3.27 ლარი
9  მაქსიმალური ფასი პრემიუმზე 2022 წლის 1 იანვრიდან 13 აგვისტომდე პერიოდში - 3.99 ლარი
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სა ერ თა შო რი სო ფა სი (ფა სი შემ ცი რე ბუ ლია და-
ახ ლო ებ ით 0.30-0.45 $-ის ფარ გლებ ში მერ ყე ობს). 
თუმ ცა დო ლარ ში გაიაფებული ფა სი წლე ბის მან-
ძილ ზე მიმ დი ნა რე ლა რის კურ სის დე ვალ ვა ცი ისა 
და ფა სე ბის ზრდის ფონ ზე (ლა რის არ ას ტა ბი ლუ რი 
მერ ყე ვი კურ სი) არ სე ბით გავ ლე ნას ვერ მო ახ დენს 
ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბის სტი მუ-
ლი რე ბა ზე. 

ყუ რად სა ღე ბია შემ დე გი ფაქ ტე ბიც: 2012 წელს, 
მა შინ რო ცა ბა რე ლი ნავ თო ბის ფა სი 109.45 დო ლა-
რი იყო ჩენს მი ერ საკ ვლევ კომ პა ნი ებ ში და ფიქ სი-
რე ბუ ლი მაქ სი მა ლუ რი სა შუ ალო ფა სი პრე მი უმ ის 
მარ კის საწ ვავ ზე 2.27 ლარს შე ად გენ და; 2019 წელს, 
რო ცა ბა რე ლი ნავ თო ბის ფა სი 64.04 დო ლა რამ დე 
იყო შემ ცი რე ბუ ლი (1.7-ჯერ და იკ ლო) მაქ სი მა-
ლურ მა სა შუ ალო ფას მა 2.58 ლა რი შე ად გი ნა; 2020 
წელს მა შინ რო ცა ბა რე ლი ნავ თო ბი 2.6-ჯერ უფ რო 
იაფი, 41.47 დო ლა რი ღირ და საწ ვა ვის მაქ სი მა ლურ-
მა ფას მა 2.52 ლა რი შე ად გი ნა; 2022 წელს მა შინ 
რო ცა ბა რე ლი ნავ თო ბის ფა სი 2012 წლის ფასს 
მიუახლოვდა - 105.6 დო ლა რი საწ ვა ვის მაქ სი მა-
ლურ მა სა შუ ალო ფას მა 3.59 ლა რი (გაძ ვი რე ბა 1 
ლარს აღ ემ ატ ება) შე ად გი ნა.

შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ საწ ვა ვის ბა ზარ ზე, მომ-
ხმა რებ ლის თვის, მა შინ უკ ეთ ესი მდგო მა რო ება იყო, 
რო ცა, კვლე ვის მი ხედ ვით, არ აჯ ან სა ღი კონ კუ რენ-
ტუ ლი მდგო მა რე ობა (კარ ტე ლუ რი გა რი გე ბა) და-
ფიქ სირ და, ვიდ რე მა შინ რო ცა სი ტუ აცია, რო გორც 
კვლე ვა ში და მო ნი ტო რინ გის დო კუ მენ ტებ შია ას ახ-
ული, გა უმ ჯო ბეს და. 

აქ ჩნდე ბა გო ნივ რუ ლი ეჭ ვი/კითხვა, ზე მო-
აღ ნიშ ნუ ლი ხომ არ მი უთ ით ებს, რომ სი ტუ აცია 
ბა ზარ ზე არ სობ რი ვად არ შეც ვლი ლა/არ გა უმ ჯო-
ბე სე ბუ ლა და იგ ივე მდგო მა რე ობა დარ ჩა რაც 2012 
წლამ დე იყო (მომ დევ ნო მსჯე ლო ბი სას ამ სა კითხს 
მეტ ნაკ ლე ბად სი ნათ ლე მო ეფ ინ ება).

5. რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ კვლე ვა ში მი-
ნიშ ნე ბაა გა კე თე ბუ ლი, რომ ბა ზარ ზე არ აჯ ან სა-
ღი კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს შექ მნა, პრო ცეს ში 
არ ას აბ აზ რო ინ სტი ტუ ტე ბის ჩარ თვამ გა მო იწ ვია 
(თუმ ცა ამ ის ფაქ ტობ რი ვი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი არ 
არ სე ბობს) - ამ ფაქ ტს რომ არ ქო ნო და მყა რი სა ფუძ-
ვე ლი კვლე ვა ში ვერ მოხ ვდე ბო და. ანუ სა ბო ლო ოდ 
რა მი ვი ღეთ, არ ას აბ აზ რო ინ სტი ტუ ტე ბის გა მო ის-
ობ ით, ბა ზარ ზე მო თა მა შე ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე-
ბის ჩარ თუ ლო ბი თა და უშუ ალო მო ნა წი ლე ობ ით 
და ირ ღვა კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მო და ამ ის თვის 

1  ნორმატიული ბაზა ითვალისწინებს ბევრად მკაცრ რეგულაციის და ჯარიმების/სანქციების პროცედურას 
კერძო კომპანიების/ეკონომიკური აგენტების მიმართ, ვიდრე არასაბაზრო ინსტიტუტების/საჯარო დაწესებულე-
ბების მიმართ. 

ის ჯე ბი ან მხო ლოდ ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბი. ცხა-
დია, რომ ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბი ვერ წა ვი დოდ ნენ 
არ ას აბ აზ რო ინ სტი ტუ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ (და უმ-
ორ ჩი ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში და კარ გავ დნენ კა პი-
ტალს) ან რა ტომ უნ და ყო ფი ლიყ ვნენ წი ნა აღ მდეგ ნი 
თუ მე ტი მო გე ბის მი ღე ბის შან სი ეძ ლე ოდ ათ. ანუ 
რა გა მო დის? - ის ჯე ბი ან უფ რო „სუს ტე ბი“, ნაკ-
ლე ბი გავ ლე ნი სა და ძა ლა უფ ლე ბის მქო ნე პი რე ბი 
- კერ ძო კომ პა ნი ები, რო მე ლიც ქმნის დოვ ლათს და 
რო მელ თა ხარ ჯზეც ფუნ ქცი ონ ირ ებს სა ხელ მწი ფო; 
კონ კუ რენ ცი ის შეზღუდ ვის პრო ცე სის რე ალ ურ ად 
შემ ქმნე ლი და წარ მმარ თვე ლი - არ ას აბ აზ რო ინ სტი-
ტუ ტე ბი კი აგ რძე ლე ბენ პრო ცე სე ბის მარ თვა სა და 
რე გუ ლი რე ბას.

შე სა ბა მი სად, მე ქა ნიზ მი რო მე ლიც ბა ზარ ზე 
სი ტუ აცი ის გა მო სას წო რებ ლად მო იმ არ თა აშ კა-
რად „დის კრი მი ნა ცი ულია“1 (ამ შემ თხვე ვა ში, ჯო ხი 
ტყდე ბა მხო ლოდ ბაზ რის მო თა მა შე ებ ზე, თან ედ-
ავ ები ან კარ ტე ლურ გა რი გე ბას იმ დრო ზე, რო ცა 
შე სა ბა მი სი მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბა არ 
ით ვა ლის წი ნებ და ას ეთ მკაცრ რე გუ ლა ცი ას. კომ პა-
ნი ებს ვერ ეც ოდ ინ ებ ოდ ათ, რომ მსგავ სი ქმე დე ბა 
კა ნონ სა წი ნა აღ მდე გო იყო), წნე ხად აწ ვე ბა ბიზ ნესს 
(თუნ დაც ოლ იგ ოპ ოლი ურ ად გა რი გე ბა ში შე სულს) 
და სა ერ თო ჯამ ში იწ ვევს ეკ ონ ომ იკ ური და კონ კუ-
რენ ცი ული გან ვი თა რე ბის შე ფერ ხე ბას. იზღუ დე ბა 
სწრა ფი ტემ პით გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 
(ამ აზე, გარ კვე ულ წი ლად, მე-4 პუნ ქტში მოყ ვა ნი ლი 
ციფ რე ბიც მეტყვე ლებს, ჩვე ნი აზ რით).

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ის მის 
კითხვა. თუ არა წარ მოდ გე ნი ლი (კონ კუ რენ ცი ის 
ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტოს სა შუ ალ ებ ით სი ტუ აცი ის გა-
უმ ჯო ბე სე ბის მე ქა ნიზ მი) მე ქა ნიზ მი, რო გორ არ ის 
შე საძ ლე ბე ლი სი ტუ აცი ის გა ჯან სა ღე ბა/გა მოს წო-
რე ბა? პა სუ ხი მარ ტი ვია: 1. არ ას აბ აზ რო ინ სტი ტუ-
ტე ბის „ჩახ სნა“ პრო ცე სი დან/რე გუ ლი რე ბი დან/
არ აფ ორ მა ლუ რი კო ორ დი ნა ცი იდ ან. 2. კავ შირ შია 
1 პუნ ქტთან - მო წო დე ბის წყა რო ებ ის წერ ტი ლე ბი-
დან ექ სკლუ ზი ვის, დო მი ნან ტი შუ ამ ავ ლე ბის ხე ლის 
არ შეწყო ბა. 3. სექ ტორ ზე სა გა და სა ხა დო წნე ხის/
გა ნაკ ვე თე ბის და ად მი ნის ტრი რე ბის/რე გუ ლა ცი ებ-
ის მაქ სი მა ლუ რი შემ ცი რე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი გაზ რდის 
მო გე ბის მარ ჟას, ბა ზარს გახ დის უფ რო გახ სნილს 
და თა ვი სუ ფალს (მი თუ მე ტეს სრუ ლად იმ პორ-
ტზეა და მო კი დე ბუ ლი ბა ზა რი) და მეტ კომ პა ნი ას 
მო იზ იდ ავს ბა ზარ ზე. 4. მაქ სი მა ლუ რი ძა ლის ხმე-
ვის წარ მარ თვა პი არ ისა და ბა ზარ ზე სხვა დას ხვა 
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ტრან სნა ცი ონ ალ ური/ძლი ერი კომ პა ნი ებ ის მო ზიდ-
ვის მიზ ნით (არა კო ორ დი ნა ცია და პრო ცეს ში ჩარ-
თვა არ ამ ედ მხო ლოდ და ინ ტე რე სე ბის/გაც ნო ბის 
კუთხით მუ შა ობა).

6. აღ სა ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტიც, რომ მი უხ ედ ავ ად 
საწ ვავ ზე მა ღა ლი ფა სი სა კონ კუ რენ ცი ის მა რე-
გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს 2019, 2020 და 2021 წლის 
კვლე ვე ბის/ბაზ რის მო ნი ტო რინ გის დო კუ მენ ტე-
ბის [3,4,5] მი ხედ ვით, საწ ვა ვის ბა ზარ ზე ჯან სა ღი 
კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოა. კვლე ვე ბის დას კვნე ბი, 
ძი რი თა დად ეყ რდნო ბა ბა ზარ ზე ეკ ონ ომ იკ ური აგ-
ენ ტე ბის რა ოდ ენ ობ ას (რა ოდ ენ ობა გაზ რდი ლია) 
ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბის მი ერ და წე სე ბულ ფა სებს 
(ფა სე ბი დი ფე რენ ცი რე ბუ ლია სხვა დას ხვა ეკ ონ-
ომ იკ ური აგ ენ ტე ბის გა სა მართ სად გუ რებ ზე) და 
ჰერ ფინ დალ-ჰირ შმა ნის ინ დექ სს (ბა ზა რი არ არ ის 
მა ღალ კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი). 

ზე მო აღ ნიშ ნულ ბაზ რის მო ნი ტო რინ გის დო-
კუ მენ ტებ ში ვე ღარ შეხ ვდე ბით რა მდგო მა რე ობაა 
ბა ზარ ზე/პრო ცეს ში არ ას აბ აზ რო ინ სტი ტუ ტე ბის 
ჩარ თუ ლო ბის მხრივ; არ არ ის ას ახ ული: 1. არ ის 
თუ არა ბაზ რის მსხვილ მო თა მა შე ებს შო რის კარ-
ტე ლუ რი გა რი გე ბა ბაზ რის იმ სეგ მენ ტზე რო მელ 
სეგ მენ ტსაც ეს კომ პა ნი ები იკ ავ ებ ენ (ბაზ რის 58%); 
2. იქ ნებ ბა ზარ ზე გა ჩე ნი ლი წვრი ლი კომ პა ნი ები 
მსხვი ლი მო თა მა შე ებ ის მი ერ არ ის შექ მნი ლი - მა თი 
არა ოფ იცი ალ ური ქუ დის ქვეშ ფუნ ქცი ონ ირ ებ ენ 
(ალ ღო აუღ ეს კონ კუ რენ ცი ის კა ნონს და წვრი ლი 
კომ პა ნი ებ იც და არ ეგ ის ტრი რეს რომ ლებ საც გან-
სხვა ვე ბუ ლი ფა სე ბი აქ ვს), 2.1 კომ პა ნი ებ ის ფა სებს 
შო რის სხვა ობ აც იქ ნებ იმ იტ ომ არ ის (გან სა კუთ-
რე ბით მსხვი ლი კომ პა ნი ებ ის ფა სებს შო რის სხვა-
ობა), რომ შე იქ მნას მი თი/ვირ ტუ ალ ური გა რე მო, 
თით ქოს ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ციაა რე ალ ურ ად კი 
სხვა მდგო მა რე ობა იყ ოს; 2.2 არ აფ ერია ნათ ქვა მი 
ე.წ. შე ღა ვა თი ან პი რო ბებ ზე - კომ პა ნი ებ ის ფას დაკ-
ლე ბის ბა რა თებ ზე. იქ ნებ ფას დაკ ლე ბის ბა რა თე ბით 
უკ ვე იშ ლე ბა ზღვა რი (მი ნი მუ მამ დე და დის ფა სებს 
შო რის გან სხვა ვე ბა) ძვირ სა და იაფ საწ ვა ვის ფასს 
შო რის; 3. არ აფ ერია ნათ ქვა მი ერ თი ეკ ონ ომ იკ ური 
აგ ენ ტის მი ერ სა ქო ნელ ზე და წე სე ბუ ლი ფა სის 
ცვლი ლე ბას მყი სი ერ ად მოჰ ყვე ბა თუ არა ბაზ რის 
და ნარ ჩე ნი ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბის (გან სა კუთ რე-
ბით მსხვი ლი კომ პა ნი ებს შო რის) მი ერ სა ქო ნელ ზე 
ფა სის ცვლი ლე ბა. (აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხზე 2014 
წელს ჩა ტა რე ბულ კვლე ვა ში ყუ რადღე ბა გა მახ ვი-
ლე ბუ ლია [1, გვ. 148], მე რე არ სად არ გვხვდე ბა) 4. 
არ აფ ერია ნათ ქვა მი ქვე ყა ნა ში შე მო ტა ნი ლი შე სა-
ბა მი სი მარ კის სა ქონ ლის იმ პორ ტის ერ თე ულ ის 

ღი რე ბუ ლე ბა სა და მის სა ცა ლო ქსელ ში გა სა ყიდ 
ფასს შო რის სხვა ობ აზე (სა ავ ტო მო ბი ლო საწ ვა ვის 
რე ალ იზ აცი ის ფას ნა მა ტი), არ ის თუ არა ნორ მის 
ფარ გლებ ში. 2014 წლის კვლე ვა ში ეს სა კითხი 
კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტომ ბა ზარ ზე კარ ტე ლუ რი 
გა რი გე ბის მი ნიშ ნე ბად (მა ღალ ალ ბა თო ბად) ჩათ-
ვა ლა და სა კითხი უფ რო ღრმად შე ის წავ ლა. ახ ლა-
ხან კი ფაქ ტობ რი ვად ან ალ ოგი ური გა ნაცხა და და 
პრე მი ერ-მი ნის ტრის და ვა ლე ბით შეხ ვდა საწ ვა ვის 
ბა ზარ ზე ეკ ონ ომ იკ ურ აგ ენ ტებს ფა სის და წე ვას-
თან მო ლა პა რა კე ბის მიზ ნით (ეთ ქვა, რომ ფა სი 
და ეკ ლოთ პრო დუქ ცი აზე იმ იტ ომ, რომ ფას ნა მა ტი 
მა ღა ლია) [12]. ეს, ჯერ ერ თი ორ მა გი სტან დარ ტია 
და მე ორ ეც მსგავ სი ქმე დე ბე ბი სცდე ბა კონ კუ რენ-
ცი ის სა აგ ენ ტოს კომ პე ტენ ცი ას. ეს არ ის შე სა ბა მი სი 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი უწყე ბი/სა ხელ მწი ფოს მხრი დან 
ბიზ ნეს ზე ზე წო ლის იარ აღ ად გა მო ყე ნე ბა [12]; 5. 
არ სად არ არ ის აღ ნიშ ნუ ლი რა ხდე ბა დე დოფ ლის-
წყა რო ში დღეს/საკ ვლევ წლებ ში, მოქ მე დე ბენ თუ 
არა ძვე ლი ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბი, რომ ლებ საც, 
რო გორც 2014 წლის კვლე ვა შია აღ ნიშ ნუ ლი, 2012 
წლის მე რე მი ეც ათ სა შუ ალ ება გა ეგ რძე ლე ბი ნათ 
ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობა [1, გვ. 134-135]; 5. არ 
არ ის ას ახ ული ფა სებს შო რის სხვა ობა ხომ არ არ-
ის გა მოწ ვე ული საწ ვა ვის ჩას ხმის არ ას ათ ან ადო 
სი ზუს ტით (ლიტ რა ჟის დაკ ლე ბით და ბა ლი ფა სის 
სა ნაც ვლოდ) 6. ას ევე ვერ ნა ხავთ ექ სპორტ იმ-
პორ ტის სარ კი სე ბურ შე და რე ბას - იქ ნებ საწ ვა ვის 
ნა წი ლი კონ ტრა ბან დით შე მო დის და ამ იტ ომ აც 
ღირს უფ რო იაფი 7. ას ევე არ სა დაა ნახ სე ნე ბი მარ-
კის ად ეკ ვა ტუ რო ბა იქ ნებ ერ თი და იგ ივე მარ კის 
ბენ ზი ნი ერთ გა სა მართ სად გურს ბევ რად ხა რის-
ხი ანი აქ ვს (გამ დიდ რე ბუ ლი და ნა მა ტე ბით) ვიდ რე 
მე ორ ეს და მა გი ტო მა ცაა ფა სებს შო რის სხვა ობა. 
ეს კი არ აფ ერ კავ შირ ში არ არ ის კარ ტე ლურ გა რი-
გე ბას თან, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა იყ ოს ბა ზარ ზე - ანუ 
ფა სებს შო რის სხვა ობა შე იძ ლე ბა კი არ ის მაგ რამ 
კარ ტე ლუ რი გა რი გე ბის ალ ბა თო ბა შე იძ ლე ბა მა ინც 
მა ღა ლი იყ ოს ბა ზარ ზე და ა.შ.

აღ ნი შუ ლი მო საზ რე ბე ბის სა პირ წო ნედ ოპ ონ-
ენ ტებ მა შე იძ ლე ბა თქვან, რომ ბაზ რის მოკ ვლე ვის, 
მო ნი ტო რინ გის ნორ მა ტი ული ბა ზა არ მო იც ავს 
მსგავ სი კვლე ვე ბის გა კე თე ბის აუც ილ ებ ლო ბას, ან 
7,8 და 9 პუნ ქტე ბით გან საზღვრუ ლი მოთხოვ ნე ბის 
რე გუ ლი რე ბა, შე მოწ მე ბა სცდე ბა კონ კუ რენ ცი ის 
მა კო ორ დი ნი რე ბე ლი უწყე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბას. ჩვე ნი აზ რით, ეს ვერ გა მოდ გე ბა სა პირ წო ნე 
არ გუ მენ ტად, რად გან თუ გვინ და სრუ ლი სუ რა-
თის და ნახ ვა, რაც შე იძ ლე ბა მე ტი ფაქ ტო რი უნ და 
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გა ვით ვა ლის წი ნოთ კვლე ვი სას, მო ნი ტო რინ გი სას. 
წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში კვლე ვა არ მოგ ვცემს 
ზუს ტი სუ რა თის და ნახ ვის სა შუ ალ ებ ას (კვლე ვა, 
მო ნი ტო რინ გი იქ ნე ბა კვლე ვის თვის, მო ნი ტო რინ-
გის თვის). თუ რა იმე სა კითხი სცდე ბა კონ კუ რენ ცი-
ის მა კო ორ დი ნი რე ბე ლი უწყე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბას, ინ ფორ მა ცია უნ და იქ ნას გა მოთხო ვი ლი შე სა ბა-
მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მქო ნე და წე სე ბუ ლე ბი დან 
რა თა ბაზ რის მო ნი ტო რინ გი უფ რო ეფ ექ ტი ან ად 
იქ ნას გან ხორ ცი ელ ებ ული. სა ხელ მწი ფო აპ არ-
ატ ის ეფ ექ ტი ან ობ ის გან მსაზღვრე ლი ერთ-ერ თი 
ძი რი თა დი პოს ტუ ლა ტი სწო რედ ეფ ექ ტი ან კო ორ-
დი ნა ცი ასა და გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მოკ ლე დრო ში 
მი ღე ბას თან არ ის კავ შირ ში. და წე სე ბუ ლე ბე ბი უნ და 
იყ ვნენ ერ თმა ნეთ თან მჭიდ რო კონ ტაქ ტსა და თა-
ნამ შრომ ლო ბა ში რომ თა ვი დან იქ ნეს აც ილ ებ ული 
ფრაგ მენ ტუ ლი და არა ეფ ექ ტი ანი გა დაწყვე ტი-
ლე ბე ბის მი ღე ბა (ამ იტ ომ აც არ ის მცი რე და მოქ-
ნი ლი მთავ რო ბა სა ჭი რო და არა ბი ურ ოკ რა ტუ ლი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბით ზედ მე ტად და ხუნ ძლუ ლი 
სა ხელ მწი ფო აპ არ ატი). 

7. დაკ ვირ ვე ბის შე დე გად შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ დი დია ალ ბა თო ბა იმ ისა რომ კონ კუ რენ ცი ის 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი უწყე ბა გახ დეს სა ხელ მწი ფოს 
ხელ ში „იარ აღი“1, მი სი/სა ხელ წმი ფოს არ ას წო რი 
პო ლი ტი კის/ქმე დე ბე ბის „გაპ რა ვე ბის“ მიზ ნით, ან 
სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში ბიზ ნეს ზე ზე წო ლის ბერ-
კე ტი. აღ ნიშ ნუ ლი ნიშ ნე ბი, არ აპ ირ და პირ უკ ვე ჩანს. 
მა გა ლი თად, 2018 წელს პუ რის ფა სის ზრდას თან 
და კავ ში რე ბით პრე მი ერ მი ნის ტრმა კონ კუ რენ ცი ის 
მა რე გუ ლი რე ბელ ორ გა ნოს მი მარ თა, რა თა სას წრა-
ფოდ შე ეს წავ ლათ პუ რის ფა სის ზრდის მი ზე ზე ბი 
[21], ხომ არ იყო ფა სის ზრდა და კავ ში რე ბუ ლი კომ-
პა ნი ებ ის მხრი დან კონ კუ რენ ცი ის წე სე ბის დარ ღვე-
ვის გა მო. რო გორც კი წარ მო იქ მნა პო ლი ტი კუ რად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა ხე ლი სუ ფალ მა თა ვის 
პო ლი ტი კას კი არ გა და ხე და - ხომ არ ვცდე ბი/შევ-
ცდი სად მე ჩემს ქმე დე ბებ ში, რა მაც პურ ზე ფა სის 
ზრდა გა ნა პი რო ბა, არ ამ ედ თი თი იმ წამ სვე კერ ძო 
სექ ტო რი სა კენ გა იშ ვი რა (კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ-
ლი რე ბე ლი უწყე ბა ერ თგვარ „ფა რად“, დაზღვე ვად 
გა მო იყ ენა). არ ადა პუ რის ფა სის ზრდას, ჩვე ნი აზ-
რით, სა ფუძ ვე ლი სწო რედ სა ხელ მწი ფოს მხრი დან 
ხორ ბლის იმ პორ ტის შეზღუდ ვის და ან ონ სე ბას - სა-
ავ ტო მო ბი ლო ტრას პორ ტით ხორ ბლის იმ პორ ტის 

1  არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოშიც, სადაც საქართველოს მსგავსი რეგულაციები მოქმედებს
2  2018 წლის 22 აგვისტოს გამოიცა ბრძანება #314 რომლის მიხედვითაც 2018 წლის 15 სექტემბრიდან უნდა 

აკრძალულიყო საავტომობილო ტრანსპორტით ხორბლის იმპორტი. შემდგომ ბრძანებაში ცვლილება ორჯერ 
შევიდა (14 და შემდეგ 20 სექტემბერს) და ბრძანების ამოქმედების ვადა ჯერ 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე, ხოლო 
შემდეგ 2019 წლის 1 ოქტომბრამდე გადაიწია.

აკ რძალ ვის ბრძა ნე ბის გა მო ცე მას მოჰ ყვა2, რის 
შემ დე გაც მოვ ლე ნე ბი ჯაჭ ვუ რი რე აქ ცი ით გან ვი-
თარ და და სა ქარ თვე ლო ში ხორ ბლის ერ თა დერთ იმ-
პორ ტი ორ ად მხო ლოდ რუ სე თი დარ ჩა [22]. თუმ ცა 
ეს სა კითხი სცდე ბა ჩვე ნი დღე ვან დე ლი ნაშ რო მის 
კვლე ვის თე მას და აქ უფ რო ღრმად აღ არ გან ვი ხი-
ლავთ, მაგ რამ აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით კვლე ვას 
ვაგ რძე ლებთ. 

ას ევე, კარ გი მა გა ლი თია პრე მი ერ-მი ნის ტრის 
და ვა ლე ბით კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
უწყე ბის ხელ მძღვა ნე ლის შეხ ვედ რა ნავ თობ კომ-
პა ნი ებ თან ფა სე ბის დაკ ლე ბის/შემ ცი რე ბის მი-
მარ თუ ლე ბით (ამ სა კითხს ზე მოთ უკ ვე შე ვე ხეთ) 
[12]. აქ ყუ რადღე ბი დან არ უნ და გა მოგ ვრჩეს შემ-
დე გი ფაქ ტი - კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ორ გა ნო აცხა დებს, რომ ბა ზარ ზე მოქ მედ მსხვილ 
კომ პა ნი ებს საწ ვა ვის ფა სის შემ ცი რე ბის რე სურ სი 
ქონ დათ [23] და პრე მი ერ-მი ნის ტრის და ვა ლე ბით, 
მა კონ ტრო ლე ბელ ორ გა ნოს ხელ მძღვა ნე ლი, ორ-
გა ნო სი რო მე ლიც კონ კუ რენ ცი ას არ ეგ ულ ირ ებს/
აკ ონ ტრო ლებს ბა ზარ ზე, ხვდე ბა ბა ზარ ზე მოქ მედ 
მსხვილ მო თა მა შე ებს ფა სის დაკ ლე ბა შე გიძ ლი ათ 
და და აკ ელ ითო. ეს ერ თის მხრივ სცდე ბა კონ კუ-
რენ ცი ის სა აგ ენ ტოს კომ პე ტენ ცი ას - მა რე გუ ლი-
რე ბე ლი ორ გა ნო გა რი გე ბის თვის (რა ოდ ენ კარ გი 
მი ზა ნიც არ უნ და ქონ დეს შეხ ვედ რას) არ უნ და 
ხვდე ბო დეს მი სი რე გუ ლი რე ბის სფე რო ში შე მა ვალ 
კერ ძო მე წარ მე ებს/კომ პა ნი ებს. თუ ჩნდე ბა ბა ზარ-
ზე თა მა შის წე სე ბის დარ ღვე ვის სა ფუძ ვლი ანი ეჭ ვი, 
შე სა ბა მი სი ორ გა ნო უნ და იწყებ დეს მოკ ვლე ვას 
და არა შე თან ხმე ბას/გა რი გე ბას კომ პა ნი ებ თან. 
მე ორ ეს მხრივ აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბა, სა ხელ წმი ფოს 
მე თა ურ ის მი ერ და ვა ლე ბა და შეხ ვედ რა, შე იც ავს 
(აღ იქ მე ბა) ფა რუ ლი მუ ქა რის ნიშ ნებს (რო გო რი 
კარ გი მი ზა ნიც არ უნ და ქონ დეს შეხ ვედ რის და გეგ-
მვას) - „ფა სი და აკ ელ ით თო რემ ვიწყებ ბაზ რის მოკ-
ვლე ვას და დაგ სჯი/და გა ჯა რი მებ“. ას ევე, მსგავ სი 
ქმე დე ბე ბი/მო წო დე ბე ბი/შეხ ვედ რე ბი ზრდის შე სა-
ბა მი სი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს/ორ გა ნო ებ ის 
„სა ხელ მწი ფო იარ აღ ად“ გა მო ყე ნე ბის რის კს/ალ-
ბა თო ბას - „დღეს“ ხვდე ბი ან თხოვ ნით შე ამ ცი რეთ 
ფა სე ბიო, „ხვალ“ ამ ას მკაც რი მო წო დე ბა შე იძ ლე ბა 
და ერ თოს, „ზეგ“ კი მუ ქა რა კა ნო ნის სრუ ლი სიმ კაც-
რით ამ ოქ მე დე ბის/დას ჯის. ამ ყვე ლა ფერს კი მოყ-
ვე ბა ბიზ ნე სის დაბ ნე ულ ობა, კერ ძო კომ პა ნი ებ ის 
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მხრი დან სა ხელ მწი ფოს თან გა რი გე ბის სურ ვი ლის/
ალ ბა თო ბის გაზ რდა (დაც ვის გა რან ტი ებ ის შექ-
მნის თვის) და კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს და ზი ან ება.

აქ სა ინ ტე რე სო და ყუ რად სა ღე ბია შემ დე გი გა-
რე მო ებ აც: 2022 წლის 11 ივ ლისს კონ კუ რენ ცი ის 
კო ორ დი ნა ცი ის ორ გა ნოს ხელ მძღვა ნე ლი სხვა მა-
ღალ ჩი ნოს ნებ თან ერ თად შეხ ვდა მსხვილ ნავ თობ 
კომ პა ნი ებს საწ ვა ვის ფა სის შემ ცი რე ბა ზე სა სა უბ-
როდ [12]. შეხ ვედ რის შემ დეგ კი, 17 ივ ლისს და იწყო 
საწ ვა ვის ბაზ რის მოკ ვლე ვა [24], ხო ლო უკ ვე 14 
სექ ტემ ბერს კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ორ გა ნო აცხა დებს, რომ საწ ვავ ზე ფა სე ბის კლე ბა 
აგ ვის ტო დან და იწყო, სექ ტემ ბერ შიც გაგ რძელ დე ბა 
და ამ ყვე ლა ფერს უკ ავ ში რებს სა ერ თა შო რი სო ბა-
ზარ ზე ნავ თობ ზე ფა სე ბის შემ ცი რე ბას და ლა რის 
კურ სის გამ ყა რე ბას [25]. ანუ 1. შე სა ბა მი სი ორ გა ნო, 
ბაზ რის კვლე ვის დას რუ ლე ბამ დე, აჩ ენს მო ლო დინს, 
რომ ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ ლი მდგო მა რე ობაა 1.1 
წი ნა აღ დეგ შემ თხვე ვა ში რა ტომ უნ და იყ ოს გა რან-
ტი რე ბუ ლად ვა რა უდი შემ ცი რე ბა ზე მა შინ, რო ცა 
ბა ზარ ზე, ფას თან მი მარ თე ბა ში შე თან ხმე ბულ ქმე-
დე ბის სა ფუძ ვლი ანი ეჭ ვის გა მო ერ თი თვით ად რე 
დაწყე ბუ ლია ბაზ რის კვლე ვა. 2. მარ ტი ვად რომ 
ვთქვათ: ხვდე ბი კომ პა ნი ებს ფა სის შემ ცი რე ბა ზე და 
მხო ლოდ ამ ის შემ დეგ იწყებ ბაზ რის კვლე ვას, რის 
შემ დე გაც (შეხ ვედ რის შემ დე გი ვე თვეს) ბა ზარ ზე 
30-40 თეთ რით იაფ დე ბა საწ ვა ვი და სექ ტემ ბერ ში 
გა რან ტი რე ბუ ლად მი უთ ით ებ, რომ კი დევ შემ ცირ-
დე ბა ფა სი; ამ ას კი ეგ ზო გე ნურ ფაქ ტო რებს და 
ლა რის კურ სის გამ ყა რე ბას აბ რა ლებ. ეს გა რე მო ება 
მსუ ბუ ქად რომ ვთქვათ, ცო ტა და მა ფიქ რე ბე ლია 
(რომ აღ არ აფ ერი ვთქვათ უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ჩარ-
ჩო ებ ის გა დაც დო მა ზე. ფა სე ბის პროგ ნო ზი რე ბა და 
ფა სე ბის შემ ცი რე ბა ზე კომ პა ნი ებ თან შეხ ვედ რა არ 
არ ის კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს 
კომ პე ტენ ცია. სცდე ბა მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის 
ფარ გლებს და იწ ვევს ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ ტს, 
მი თუ მე ტეს იმ ფონ ზე, რო ცა ბა ზა რის მოკ ვლე ვა 
არ ის დაწყე ბუ ლი). ეს ყვე ლა ფე რი, ძა ლი ან ჰგავს 
ჩვენს მი ერ ზე მოთ აღ წე რილ სქე მას, ბა ზარ ზე წნე-
ხის შე სა ხებ (აქ კი დევ ერ თხელ აღ ვნიშ ნავთ, რომ 
ჩვენ არ გვაქს შე სა ბა მი სი რე სურ სი და გავ ლე ნა, 
რომ უფ რო ღრმა კვლე ვა გან ვა ხორ ცი ელ ოთ და, 
რიგ შემ თხვე ვებ ში, ამ იტ ომ აც შე მო ვი ფარ გლე ბით 
ტენ დენ ცი ის ჩვე ნე ბით).

ობი ექ ტუ რო ბა მო ითხოვს აღ ვნიშ ნოთ, რო ცა 
შე სა ბა მი სი ორ გა ნოს „იარ აღ ად“ გა მო ყე ნე ბის 
ალ ბა თო ბის შე სა ხებ ვსა უბ რობთ, რომ კონ კუ რენ-
ცი ის მო ნი ტო რინ გის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელ და წე-

სე ბუ ლე ბას არა ერ თი კვლე ვა აქ ვს ჩა ტა რე ბუ ლი, 
სა დაც სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებ ის კონ კუ რენ ცი ის 
სა წი ნა აღ მდე გოდ გან ხორ ცი ლე ბულ ქმე დე ბებ ზე 
აღ ნიშ ნავს და მი უთ ით ებს, შე სა ბა მის და წე სე ბუ ლე-
ბებს, გა მო ას წო რონ გა დაც დო მე ბი. თუმ ცა აღ ნიშ-
ნუ ლი ფაქ ტი არ ნიშ ნავს რომ შე სა ბა მი სი ორ გა ნოს 
ბა ზარ ზე წნე ხის გაზ რდის იარ აღ ად გა მო ყე ნე ბის 
ალ ბა თო ბა მცი რეა. 

8. ცალ კე გვინ და გა ვა მახ ვი ლოთ ყუ რადღე ბა 
საწ ვა ვის ბაზ რის 2022 წლის მო ნი ტო რინ გზე (მო ნი-
ტო რინ გის დო კუ მენ ტებ ზე) [6]. მოკ ლედ, მო ნი ტო-
რინ გის დო კუ მენ ტებ ში ყუ რადღე ბაა გა მახ ვი ლე-
ბუ ლი, რომ რე სე თი დან შე მო ტა ნილ საწ ვავ ზე ქარ-
თულ კომ პა ნი ებს მა ღა ლი ფას ნა მა ტი აქ ვთ - 20-70 
თეთ რის ფარ გლებ ში და ეს ხდე ბა საწ ვა ვის ბაზ რის 
მოკ ვლე ვის დაწყე ბის სა ფუძ ვე ლი, კონ კუ რენ ცი ის 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი უწყე ბა იწყებს ბაზ რის მოკ ვლე-
ვას [24]. ჩვენ გა ვეც ნო ბით კვლე ვის შე დე გებს და 
მო საზ რე ბებს აღ ნიშ ნულ სა კითხთან და კავ ში რე ბით 
აუც ილ ებ ლად გა ვით ვა ლის წი ნებთ/მო გახ სე ნებთ 
შემ დგომ ნაშ რო მებ ში. 

ამ ეტ აპ ზე გვიჩ ნდე ბა ერ თი მო საზ რე ბა - ეკ-
ონ ომ ის ტე ბის თვის ცნო ბი ლია, რომ ეკ ონ ომ იკ ის 
ერთ-ერ თი კა ნო ნია, რომ ად ამი ან ები რე აგ ირ ებ ენ 
სტი მუ ლებ ზე. ჰო და ვნა ხოთ რა სტი მუ ლე ბი შე-
იძ ლე ბა უძ ღვო დეს წინ რუ სულ ნავ თობ ზე ფა სის 
შე უმ ცი რებ ლო ბას, მი უხ ედ ავ ად მი სი გაიაფებისა. 
რუ სულ ნავ თო ბის ფა სის შემ ცი რე ბა გა მო იწ ვია რუ-
სე თის თვის ეკ ონ ომ იკ ური სან ქცი ებ ის და წე სე ბამ, 
რუ სე თის უკ რა ინ ას თან ომ ის გა მო. ბევ რი ქვე ყა ნა 
სა ერ თოდ უარს ამ ბობს რუ სუ ლი ნავ თო ბის/საწ ვა-
ვის იმ პორ ტზე. შექ მნი ლი სი ტუ აცი იდ ან გა მომ დი ნა-
რე ბიზ ნე სის თვის, გან სა კუთ რე ბით იმ ათ თვის ვინც 
საწ ვა ვის რუ სე თი დან იმ პორ ტს ეწ ევა, გა უგ ებ არი 
სი ტუ აციაა. ფაქ ტი ურ ად შე უძ ლე ბე ლია წი ნას წარ 
გან საზღვრო/გა ით ვა ლის წი ნო რი სი მო ლო დი ნი 
(უკ ეთ ეს შემ თხვე ვა ში არ ავ ინ იც ის) შე იძ ლე ბა 
გქონ დეს, რა მოხ დე ბა ბა ზარ ზე. ან რა ბე დი ეწ ევა 
რუ სე თი დან საწ ვა ვის იმ პორ ტს (ხომ არ აიკ რძა ლე ბა 
სა ერ თოდ), გაძ ვირ დე ბა თუ არა რუ სუ ლი საწ ვა ვი და 
ა.შ. ამ ას ემ ატ ება გა უგ ებ რო ბა ში და ბა ზარ ზე ლა რის 
კურ სთან, სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კა სა და მო სახ ლე-
ობ ის გან წყო ბებ თან მი მარ თე ბა ში. ანუ, ბიზ ნე სის 
და გეგ მვი სა და მო მა ვა ლი გან ვი თა რე ბი სათ ვის 
ბუნ დო ვა ნი გა რე მო ებაა. შე სა ბა მი სად, სა იმ პორ ტო 
ფა სის შემ ცი რე ბის მი უხ ედ ავ ად ბა ზარ ზე ფა სის 
შე უმ ცი რებ ლო ბა, უფ რო მე ტად შე იძ ლე ბა გა მოწ-
ვე ული იყ ოს მა ღა ლი რის კე ბით - „შექ მნილ სტი-
მუ ლებ ზე რე აგ ირ ებ ით“. აღ ნიშ ნულ სა კითხზე არ 
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არ ის ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის 
დო კუ მენ ტში და ცო ტა ბუნ დო ვა ნია რუ სუ ლი საწ-
ვა ვის ფა სის გა მო მოკ ვლე ვის დაწყე ბის გა დაწყვე-
ტი ლე ბის მი ღე ბა. მე ორ ეს მხრივ თუ კარ ტე ლურ გა-
რი გე ბა შია ბა ზარ ზე მოქ მე დი მსხვი ლი კომ პა ნი ები, 
ეს ვერ მოხ დე ბო და ბო ლო დღე ებ ში, ან თვე ებ ში. ეს 
ნიშ ნავს რომ კომ პა ნი ები დი დი ხა ნია (შე საძ ლე ბე-
ლია 2013 წლი და ნაც) კარ ტე ლურ გა რი გე ბა ში არი ან 
(შე იძ ლე ბა არც შე უწყვე ტი ათ თა ნამ შრომ ლო ბა/
გა რი გე ბა არ ას დროს) და გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან, 
რომ ბაზ რის მო ნი ტო რინ გი სას მხო ლოდ ფას ზე და 
ჰირ შმა ნის ინ დექ სზე ვი ყა ვით ორი ენ ტი რე ბუ ლი, 
ვერ და ვი ნა ხეთ რე ალ ური სუ რა თი (ყო ვე ლი კვლე-
ვის დო კუ მენ ტში ვწერ დით რომ 2013 წლი დან ბა-
ზარ ზე სი ტუ აცია გა მოს წორ და თუმ ცა საწ ვა ვი არ 
გაიაფებულა), გა მოგ ვრჩა/გა მოგ ვე პა რა რე ალ ობა. 

სა პირ წო ნედ არ გუ მენ ტად შე იძ ლე ბა მოყ ვა ნილ 
იქ ნეს, რომ მო ნი ტო რინ გის დო კუ მენ ტი ეხ ება კონ-
კრე ტულ პე რი ოდს ჩვენს შემ თხვე ვებ ში 2019,20120, 
2021, 2022 წლებს და 2014-2018 წლე ბი, რად გან 
ამ პე რი ოდ ში სა სა მარ თლო და ვა მიმ დი ნა რე ობ და 
შეს წავ ლი ლი არ არ ის. ამ შემ თხვე ვა ში 1. ბუნ დო-
ვა ნი ხდე ბა მო ნი ტო რინ გის დო კუ მენ ტებ ში ას ახ-
ული ინ ფორ მა ცია რომ 2013 წლი დან სი ტუ აცია 
გა მოს წორ და. თუ მო ნი ტო რინ გი არ გაგ ვი კე თე ბია 
რა ზე დაყ რდნო ბით ვა კე თებთ რომ სი ტუ აცია გა-
მოს წორ და ბა ზარ ზე; მხო ლოდ ბა ზარ ზე მო თა მა შე 
სუ ბი ექ ტე ბის გამ რავ ლე ბით? 2. მე ორ ეს მხრივ ეს 
სა პირ წო ნე არ გუ მენ ტი კი დევ ერ თი და დას ტუ რე-
ბაა ჩვე ნი ზე მოთ გა მოთ ქმუ ლი პო ზი ცი ისა - რომ 
მო ნი ტო რინ გის თვის გან ხორ ცი ელ ებ ული მიდ გო-
მე ბით, ქმე დე ბე ბით ბა ზარ ზე რე ალ ური სუ რა თის, 
ტენ დენ ცი ის და ნახ ვა ფაქ ტობ რი ვად შე უძ ლე ბე ლია 
- არ არ ის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი („და მო ნი ტო რინ გე-
ბუ ლი“) რა ხდე ბო და ბა ზარ ზე მთე ლი 4 წლის გან-
მავ ლო ბა ში (2014-2018 წლებ ში). ვამ ბობთ 2013-დან 
გა უმ ჯო ბეს და სი ტუ აცია და „ვხტე ბით“ 2019 წლის 
მო ნი ტო რინ გზე.

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი გვი ჩენს ეჭ ვს, რომ 
დღეს ბაზ რის მოკ ვლე ვის გა დაწყვე ტი ლე ბა ის ევ 
„პო ლი ტი კუ რი დაკ ვე თის“ შე დე გი შე იძ ლე ბა იყ ოს: 
„გან ტე ვე ბის ვა ცის“ მო სა ძებ ნად ან პო ლი ტი კუ-
რი ქმე დე ბე ბის გა მარ თლე ბის თვის - საწ ვა ვი კი 
გაძ ვირ და, მაგ რამ კონ კუ რენ ცია არ დარ ღვე ულა 
ბა ზარ ზე ან ბა ზარ ზე ქონ და კარ ტე ლურ გა რი გე-
ბას ად გი ლი (ის ევ ან ალ ოგი ურ ად, სა ხელ მწი ფოს 
არ ას წო რი ქმე დე ბე ბის ბრა ლი კი არ არ ის, არ ამ ედ 

1  ინდექსი ზომავს ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტების რაოდენობას/წილებს რაც უფრო მეტია ბაზარზე 
მოქმედი ეკონომიკური აგენტების რაოდენობა ბაზარზე მით უფრო დაბალოკონცეტრირებულად ითვლება ბაზარი

2  მსოფლიოს ის ნაწილი საიდანაც ჩვენ ნორმატიულ ბაზას ფაქტობრივად ვაკოპირებთ

კერ ძო კომ პა ნი ის ან ე.წ. ეგ ზო გე ნუ რი ფაქ ტო რე ბის 
ბრა ლია). ამ სა კითხზე შე სა ბა მი სი ორ გა ნოს კვლე-
ვის შე დე გე ბის გაც ნო ბის შემ დეგ უფ რო მკა ფიო 
დას კვნის გა კე თე ბის სა შუ ალ ება გაჩ ნდე ბა. ასე რომ 
ჯო ბია და ვე ლო დოთ მოკ ვლე ვის შე დე გებს - ვნა ხოთ 
რამ დე ნად იქ ნე ბა ჩვენს მი ერ ზე მოთ დას მუ ლი სა-
კითხე ბი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ან არ გუ მენ ტი რე ბუ-
ლად უგ ულ ებ ელ ყო ფი ლი კვლე ვა ში. თუმ ცა, მე ორ ეს 
მხრივ, სა კითხის კვლე ვის პო ლი ტი კუ რი ნე ბის გა-
ჩე ნა შე იძ ლე ბა ძა ლი ან კარ გი აღ მოჩ ნდეს რე ალ ური 
სი ტუ აცი ის და სად გე ნად და გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად 
- მოკ ლედ, და ვე ლო დოთ კვლე ვის შე დე გებს. 

9. აქ ვე ყუ რადღე ბა გვინ და გა ვა მახ ვი ლოთ 
ბაზ რის კვლე ვე ბი სას/მო ნი ტო რინ გი სას ე.წ. ჰერ-
ფინ დალ-ჰირ შმა ნის ინ დექ სის გა მო ყე ნე ბა ზე1. ინ-
დექ სით ბაზ რის კონ ცენ ტრა ცი ის დო ნე იზ ომ ება და 
თუ კონ ცენ ტრა ცი ის ზღვა რი გარ კვე ულ დო ნე ზე 
მა ღა ლია (HHi>2250) ბა ზა რი ით ვლე ბა მა ღალ კონ-
ცენ ტრი რე ბუ ლად და ეს ხდე ბა ბაზ რის მოკ ვლე ვის 
დაწყე ბის ერთ-ერ თი სა ფუძ ვე ლი. ინ დექ სი ზო მავს 
ბა ზარ ზე მოქ მე დი ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბის რა ოდ-
ენ ობ ას/წი ლებს. რაც უფ რო მე ტია ბა ზარ ზე მოქ მე-
დი ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბის რა ოდ ენ ობა მით უფ რო 
და ბალ კონ ცენ ტრი რე ბუ ლად ით ვლე ბა ბა ზა რი.

უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ მსოფ ლიო დღეს მი სუ-
ლია დას კვნამ დე2, რომ ბა ზარ ზე დო მი ნან ტუ რი 
მდგო მა რე ობა, მო ნო პო ლია, ოლ იგ ოპ ოლია თა-
ვის თა ვად არ არ ის ცუ დი მოვ ლე ნა. რიგ შემ თხვე-
ვებ ში ეფ ექ ტი ან იც შე იძ ლე ბა იყ ოს. მო ნო პო ლია 
საფ რთხე ხდე ბა მას შემ დეგ რო ცა მო ნო პო ლის ტი 
და არ ღვევს სა მარ თლი ანი თა მა შის წე სებს ბა ზარ-
ზე და შეზღუ დავს კონ კუ რენ ცი ას. აქ უკ ვე ჩნდე ბა 
კითხვა, თუ ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ერ თი კომ პა ნია არ 
არ ის თა ვის თა ვად საფ რთხე რა ტომ არ ის ასე მნიშ-
ნვე ლო ვა ნი ბა ზარ ზე კონ ცენ ტრა ცი ის გა ზომ ვა და 
ამ ის მი ხედ ვით დას კვნე ბის კე თე ბა. ხომ არ არ ის 
ეს ფუ ჭი დრო ის და ენ ერ გი ის ხარ ჯვა რო მელ საც 
არ გავ ყა ვართ რე ალ ურ სუ რა თამ დე/შე დე გამ დე. 

სა პირ წო ნედ შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ კონ ცენ-
ტრა ცი ის დო ნე უბ რა ლოდ სიგ ნა ლია ბაზ რის მო ნი-
ტო რინ გის თვის/დაკ ვირ ვე ბის თვის და მე ტი არ აფ-
ერი, მაგ რამ ეს მთელ რიგ შემ თხვე ვებ ში, ბა ზარ ზე 
ზე წო ლის მე ქა ნიზ მი შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს, ვიდ რე 
რე ალ ური სუ რა თის დად გე ნის სა შუ ალ ება. მა გა-
ლი თად, ოფ იცი ალ ური სა ხელ მწი ფო უწყე ბა, რო ცა 
აცხა დებს, პი რო ბი თად, ბა ზარ ზე კონ ცენ ტრა ცი ის 
მა ღა ლი დო ნეა და ვიწყებ ბა ზარ ზე დაკ ვირ ვე ბა სო, 
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ეს პირ და პი რი სიგ ნა ლია ბა ზარ ზე მოქ მე დი კომ პა-
ნი ის თვის, რომ გა ჭირ დე ბა „ხვა ლინ დე ლი დღის“ 
და გეგ მვა. კონ კუ რენ ცი ის ნორ მა ტი ული ბა ზა/
სპე ცი ფი კა ისეა მოწყო ბი ლი, რომ კონ კუ რენ ტუ ლი 
და ნა შა ული არ არ ის მკა ფიო - შე იძ ლე ბა ჩა დი ოდე 
და ნა შა ულს ისე რომ ამ აზე წარ მოდ გე ნაც არ გქონ-
დეს. შე სა ბა მი სად, კომ პა ნი ებ მა არ იცი ან რა იქ ნე ბა 
მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბი, რას აუკ რძა ლა ვენ, რა 
შეზღუდ ვას და უწ ეს ებ ენ, ან რა სან ქცი ებს და ად-
ებს „მთავ რო ბა“/შე სა ბა მი სი მა კო ორ დი ნი რე ბე ლი 
უწყე ბა მო ნი ტო რინ გის/კვლე ვის შე დე გად. კომ-
პა ნი ას მო უწ ევს „პოსტ-ფაქ ტუმ“ უკ ვე მი ღე ბუ ლი 
გა დაწყვე ტი ლე ბის შე სა ბა მი სად ქმე დე ბა/რე აქ ცია, 
რა მაც შე იძ ლე ბა ბიზ ნე სის მკვეთ რი და ზა რა ლე ბა 
გა მო იწ ვი ოს. შე სა ბა მი სად, გა იზ რდე ბა ბიზ ნე სი დან 
გას ვლის, ბა ზარ ზე შეს ვლის გან თა ვის შე კა ვე ბის, 
მა კონ ტრო ლე ბელ თან გა რი გე ბის/გა რან ტი ებ ის 
შექ მნის ალ ბა თო ბა. ასე რომ ჰერ ფინ დალ-ჰირ შმა-
ნის ინ დექ სი, რო გორც ას ეთი, არ სობ რი ვად არ აფ-
რის მთქმე ლია და მას ზე დაყ რდნო ბა, მი თუ მე ტეს 
მსოფ ლი ოს (ქვეყ ნე ბის) დღე ვან დე ლი გან ვი თა რე-
ბის ტემ პე ბი სა და გა მოწ ვე ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
არ აფ რის მომ ცე მია. არა ეფ ექ ტი ანია ინ დუს ტრი ულ 
ერ აში წარ მოქ მნი ლი რე გუ ლა ცი ით, კო პი რე ბის 
პრინ ცი პით, მოქ მე დებ დე (იყ ენ ებ დე) პოსტ-ინ დუს-
ტრი ულ ერ აში, სა დაც გან ვი თა რე ბი სა და ბაზ რის 
კო ნი უქ ტუ რის ცვლი ლე ბის სხვა ტემ პე ბია. ეს აფ-
ერ ხებს ამა თუ იმ სექ ტო რის გან ვი თა რე ბას. 

ას ევე, თა ვი სუ ფალ ბა ზარს ყო ველ თვის მიდ რე-
კი ლე ბა აქ ვს კონ ცენ ტრა ცი ის კენ, ეს მი სი ბუ ნებ რი-
ვი გა მოვ ლი ნე ბაა, რად გან ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტულ 
ბრძო ლა ში გა მარ ჯვე ბუ ლი კომ პა ნი ები იკ ავ ებ ენ 
ბაზ რის სულ უფ რო და უფ რო მეტ წილს და უფ რო 
და უფ რო ცო ტა კომ პა ნია რჩე ბა ბა ზარ ზე, ბაზ რის 
მე ტი წი ლე ბით. ბუ ნებ რი ვი მო ცე მუ ლო ბაა, მოვ-
ლე ნაა ის იც რომ ბა ზარ ზე ხდე ბა კრი ზი სე ბი - ე.წ. 
ჩა ვარ დნე ბი, რომ ლის გა მომ წვე ვი მი ზე ზი შე იძ ლე ბა 
კონ ცენ ტრა ცი ის მა ღა ლი დო ნე, ოლ იგ ოპ ოლია და 
მო ნო პო ლი აც იყ ოს (თუმ ცა ეს მა ღალ კონ კუ რენ-
ტულ ბა ზარ ზეც შე იძ ლე ბა მოხ დეს). ას ევე, ბუ ნებ-
რი ვი მო ცე მუ ლო ბაა ის იც რომ ღია ბა ზა რი, ჩა ვარ-
დნე ბი სას, თვი თონ ვე მკურ ნა ლობს თა ვის თავს 
- ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი კომ პა ნი ები ახ დე ნენ მო დი ფი-
ცი რე ბას, კოტ რდე ბი ან, ბა ზარ ზე სხვა კომ პა ნი ები 
შე დი ან, ჩნდე ბა ახ ალი იდე ები, მო დი ფი ცი რე ბუ ლი 
პრო დუქ ტი, ხდე ბა ბაზ რის კო ნი უქ ტუ რის ცვლი ლე-
ბა წა მოჭ რილ პრობ ლე მებ თან მი მარ თე ბა ში (პრობ-
ლე მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით) და ა.შ. ანუ, სა ბო ლოო 
ჯამ ში, ხდე ბა კრი ზი სის გა და ლახ ვა/კრი ზი სი დან 

გა მოს ვლა. ყო ვე ლი ხე ლოვ ნუ რი ჩა რე ვა ბა ზარ ზე, 
უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში ზრდის კრი ზი სი დან გა მოს-
ვლის დროს, უფ რო აღ რმა ვებს კრი ზისს - რთუ ლია 
ბუ ნებ რი ვი პრო ცე სის ცვლი ლე ბის თვის ზუს ტად 
გათ ვა ლო, „წა მა ლი“ რა უშ ვე ლის მას, მი თუ მე ტეს იმ 
ფონ ზე, რო ცა სა კითხს „არ ადა ინ ტე რე სე ბუ ლი პი-
რე ბი“ (პი რე ბი რომ ლე ბიც არ არი ან მო გე ბა ზე, მე ტი 
შე მო სავ ლის მი ღე ბა ზე, ეფ ექ ტი ან ობ ის გაზ რდა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი - ვი საც არ აქ ვს გა კოტ რე ბის ში-
ში) იკ ვლე ვენ/არ ეგ ულ ირ ებ ენ, რო მელ თაც თა ვი სი 
პი რა დი ინ ტე რე სი შე იძ ლე ბა გა აჩ ნდეთ. ეს ეც კი დევ 
ერ თი არ გუ მენ ტია იმ ისა თუ რა ტომ არ ის ზე მო-
აღ ნიშ ნუ ლი ინ დექ სით ოპ ერ ირ ება არა ეფ ექ ტი ანი.

აქ შე იძ ლე ბო და დაგ ვეს რუ ლე ბი ნა კვლე ვა 
რად გან მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ან ალ იზ ით უკ ვე 
ირ კვე ვა რა ტი პის პრობ ლე მე ბია ბა ზარ ზე, რე გუ-
ლი რე ბის ინ სტი ტუ ცი ურ თუ ნორ მა ტი ულ ნა წილ ში 
და რო გო რი რე კო მენ და ცი ებია სა ჭი რო სის ტე მის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის; შე საძ ლე ბე ლია, „დი აგ ნო ზის 
დას მა“, რომ კონ კუ რენ ცია საწ ვა ვის ბა ზარ ზე უფ
რო მი თია, ვიდ რე რე ალ ობა (მი უხ ედ ავ ად კვლე ვე
ბი სა, ბუნ დო ვა ნი რჩე ბა მთე ლი რი გი სა კითხე ბი სა); 
თუმ ცა ჩავ თვა ლეთ, რომ, სუ რა თის უკ ეთ და სა ნა-
ხად, სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბო და შეგ ვეს წავ ლა საწ ვა ვის 
ბაზ რის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის მი მარ თუ ლე ბა 
- ე.წ. კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ტენ დე რე ბი საწ ვა ვის ბა-
ზარ ზე. გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან რომ კონ კუ რენ ცი ის 
მიზ ნე ბის თვის/კონ კუ რენ ცი ის მა კონ ტრო ლე ბე-
ლი ინ სტი ტუ ტის თვის, სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბი, 
ბაზ რის ერთ-ერ თი სა ხეა, ერთ-ერ თი საკ ვლე ვი და 
დაკ ვირ ვე ბის სექ ტო რია/მი მარ თუ ლე ბაა. სა ინ ტე-
რე სოა რა სი ტუ აციაა აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით 
და რამ დე ნად არ ის ბმა ში/კავ შირ ში ბა ზარ ზე შექ-
მნილ სი ტუ აცი ას თან. 

მაშ ასე,
საწ ვა ვის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბი/კონ სო ლი-

დი რე ბუ ლი ტენ დე რე ბის საწ ვა ვის ბა ზარ ზე - რო ცა 
საწ ვა ვის ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტულ გა რე მო ზე და 
აღ ნიშ ნუ ლი სექ ტო რის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე ვსა უბ-
რობთ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია არ გა მოგ ვრჩეს ამ სექ-
ტორ ში სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის მი მარ თუ ლე ბით 
არ სე ბუ ლი სი ტუ აცია. ჩვენ ზე მოთ ვახ სე ნეთ, რომ 
კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტომ 2014 წელს და იწყო 
საწ ვა ვის ბაზ რის კვლე ვა და რო გორც კვლე ვი დან 
ჩანს 2013-2014 წლე ბი ბა ზარ ზე წნე ხის მოხ სნი-
სა და კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბის 
საწყი სად არ ის წარ მო ჩე ნი ლი. სა ინ ტე რე სოა სა-
ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ბა ზარ ზე რა ხდე ბო და ამ 
მი მარ თუ ლე ბით.
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კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ტენ დე რი საწ ვავ ზე (რო-
გორც ბენ ზინ ზე ისე დი ზელ ზე) ცხად დე ბა 2012 
წლი დან. მთავ რო ბა ყო ველ წლი ურ ად აცხა დებს 
მი ლი ონ ობ ით ლიტრ საწ ვავ ზე კონ სო ლი დი რე ბულ 
ტენ დერს. ქვე მოთ მო ცე მუ ლია ცხრი ლი სა დაც 
ას ახ ულია გა მოცხა დე ბუ ლი კონ სო ლი დი რე ბუ ლი 
ტენ დე რის მო ნა ცე მე ბი საწ ვა ვის კა ტე გო რი ებ ის/
მარ კის მი ხედ ვით. ამ ჯე რად შე მო ვი ფარ გლეთ მხო-
ლოდ ბენ ზინ ზე გა მოცხა დე ბუ ლი ტენ დე რე ბით, 
რო მე ლიც მო იც ავს ავ ტო გა სა მართ სად გუ რე ბი დან 
გა სა ტან საწ ვავს (2016 წლი დან, რიგ შემ თხვე ვებ ში, 
ტენ დე რი ცხად დე ბა ავ ტო გა სა მართ სად გუ რი დან 
გა სა ტან და ნავ თობ ბა ზი დან გა სა ტან საწ ვავ ზე 
ცალ-ცალ კე). ვფიქ რობთ რომ სა ერ თო სუ რა თის 
წარ მო სა ჩე ნად მხო ლოდ ბენ ზინ ზე გა მოცხა დე ბუ-
ლი ტენ დე რის მო ნა ცე მე ბის ან ალ იზ იც საკ მა რი სია.1 

აღ ნიშ ნულ სა კითხთან და კავ ში რე ბით შე იძ ლე ბა 
ით ქვას (მათ შო რის მა გა ლი თის ბო ლოს, ცხრილ ში 
#2 ას ახ ული ინ ფორ მა ცი ის ან ალ იზ ის შე დე გად):

1. ნაშ რო მის პირ ველ ნა წილ ში, ჩვენ ავ სა ხეთ საწ-
ვა ვის ბაზ რის კვლე ვა რო მე ლიც და იწყო საწ ვა ვის 
ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს შეს წავ ლი სა და 
გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის (ბა ზარ ზე გა მოვ ლინ და კონ-
კუ რენ ცი ის დარ ღვე ვის კერ ძოდ „კონ კუ რენ ცი ის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-7 მუხ ლის - შე-
თან ხმე ბუ ლი ქმე დე ბე ბი და ან ტი კონ კუ რენ ცი ული 
გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი, დარ ღვე ვის ფაქ ტი). ამ ას თან, 
ცხად დე ბა კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ტენ დე რი საწ ვავ ზე 
სა დაც თი თო კა ტე გო რი ის საწ ვავ ზე გა მარ ჯვე-
ბუ ლია ერ თი კომ პა ნია (სა უბ არია ასი ათ ას ობ ით, 
გარ კვე ულ შემ თხვე ვებ ში მი ლი ონ ობ ით ლიტრ 
საწ ვავ ზე).

ანუ შექ მნი ლი სი ტუ აცი ის მი ხედ ვით შე იძ ლე ბა 
ით ქვას შემ დე გი: ერ თის მხრივ ვლა პა რა კობთ საწ-
ვა ვის ბა ზარ ზე სი ტუ აცი ის გა მოს წო რე ბა სა და კონ-
კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს შექ მნა ზე, მე ორ ეს მხრივ კი, 
ამ დროს, კონ სო ლი დი რე ბულ ტენ დერს ვაცხა დებთ, 
რო მელ საც ის ევ ის მსხვი ლი კომ პა ნი ები იგ ებ ენ 
(თან ერ თი კომ პა ნია საწ ვა ვის კონ კრე ტუ ლი სა ხის 
მი ხედ ვით). რო მე ლიც, კვლე ვის მი ხედ ვით კარ ტე-
ლურ გა რი გე ბა ში არი ან ერ თმა ნეთ თან და არ ღე ვენ 
კონ კუ რენ ცი ის წე სებს ბა ზარ ზე. 

აქ ზედ მე ტი კვლე ვის გა რე შეც ნა თე ლია რომ 
საქ მე გვაქ ვს არ აკო ორ დი ნი რე ბულ ქა ოტ ურ და 
არა ეფ ექ ტი ან მოვ ლე ნას თან (კარ გად შე ეფ ერ ება 
ფრა ზა - „ფი ცი მწამს ბო ლო მაკ ვირ ვებ სო“), რო მე-
ლიც მკვეთ რად ზღუ დავს კონ კუ რენ ცი ას ბა ზარ ზე 

1  იხილეთ წარმოდგენილი გრაფიკი #2 - სახელმწიფო ტენდერი საწვავის შესყიდვაზე, რომელიც დამუშავებული 
იქნა საწვავის კომპანიების მიერ საჯაროდ გამოქვეყნებული ინფორმაციის საფუძველზე

და აფ ერ ხებს სექ ტო რის დი ნა მი ურ ად გან ვი თა რე-
ბის შე საძ ლებ ლო ბას. ერ თის მხრივ ვცდი ლობთ ბა-
ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბას და მე ორ ეს 
მხრივ ვა ფერ ხებთ კონ კუ რენ ტულ გან ვი თა რე ბას. 
ვხარ ჯავთ რე სურს კვლე ვებ ზე, სან ქცი ებ ის და-
წე სე ბა სა და გა უმ ჯო ბე სე ბის რე კო მენ და ცი ებ ის 
შე მუ შა ვე ბა ზე, გა დაწყვე ტი ლე ბის აღ სრუ ლე ბა სა 
და სა სა მარ თლო და ვა ზე (საწ ვა ვის კომ პა ნი ებ ის 
ან ტი კონ კუ რენ ტუ ლი ქმე დე ბი სათ ვის დას ჯის გა-
დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შემ დგომ სა სამ რთლო ში 
და ვა გაგ რძელ და და პრო ცე სი 4 წლის მან ძილ ზე გა-
იწ ელა დრო ში - დას რულ და 2018 წელს) და მე ორ ეს 
მხრივ, მი ლი ონ ობ ით ლიტრ საწ ვავს ვყი დუ ლობთ 
ერ თი კომ პა ნი ის გან (კარ ტე ლურ გა რი გე ბა ში მყოფ 
კომ პა ნი ას გა რან ტი რე ბუ ლად ვაძ ლევთ მო გე ბას და 
კი დევ უფ რო ვუმ ყა რებთ ბა ზარ ზე პო ზი ცი ას). სხვა 
რომ არ აფ ერი ეს გა დაწყვე ტი ლე ბა გა კოტ რე ბის 
პი რას აყ ენ ებს ბა ზარ ზე არ სე ბულ მცი რე მო თა-
მა შე ებს და მკვეთ რად ამ ცი რებს ბა ზარ ზე ახ ალი 
მო თა მა შე ებ ის შე მოს ვლის სტი მულს. 

ეს კი დევ ერ თხელ მი უთ ით ებს, თუ რამ ხე ლა 
მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს ერ თი ანი/ჩარ ჩო გეგ მის არ სე ბო-
ბას და სა ხე ლი სუფ ლე ბო და წე სე ბუ ლე ბებს შო რის 
კო ორ დი ნი რე ბულ საქ მი ან ობ ას. ას ევე, ამ ყა რებს 
ჩვენს მი ერ არა ერ თხელ გა მოთ ქმულ რე კო მენ და-
ცი ას კონ კუ რენ ცი ისა და სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის 
სის ტე მის ერ თი უწყე ბა ში არ სე ბო ბის (გა ერ თი ან ებ-
ის) მი ზან შე წო ნი ლო ბის შე სა ხებ. 

2. უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ 2013-2021 წლებ ში საწ-
ვავ ზე გა მოცხა დე ბუ ლი კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ტენ-
დე რე ბი ცხად დე ბო და ბა ზარ ზე არ სე ბულ ფას თან 
შე და რე ბით 10-55 თეთ რით იაფ ად (ხაზს ვუს ვამთ 
ცხად დე ბო და და არა ვაჭ რო ბის შე დე გად ფიქ სირ-
დე ბო და) ტენ დერს ვაცხა დებთ ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი 
ფა სის უფ რო და ბალ ფა სად და ზო გი ერთ შემ თხვე-
ვა ში კი დევ უფ რო და ბალ ფასს ვი ღებთ გა მარ ჯვე-
ბუ ლი კომ პა ნი ის გან.

და სა ზუს ტე ბე ლია:
 ა) რის სა ფუძ ველ ზე დად გინ და საწყი სი ფა სი 

(რო მე ლი ან ალ იზ ის, კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე დად-
გინ და სა ბაზ რო ზე უფ რო და ბა ლი საწყი სი ფა სი). 
შე სა ბა მის ორ გა ნოს/ორ გა ნო ებს აღ ნიშ ნუ ლი სა-
კითხის გა სარ კვე ვად არ ანა ირი ან ალ იზი არ აქ ვთ 
გა კე თე ბუ ლი (ჩვენ მსგავ სი დო კუ მენ ტი/ინ ფორ-
მა ცია ვერ მო ვი პო ვეთ/მო ვი ძი ეთ);

 ბ) და ვუშ ვათ, რომ საწყი სი ფა სი შე სა ბა მი სი 
კვლე ვი სა და და სა ბუ თე ბის შე დე გად იქ ნა დად გე ნი-
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ლი. მა შინ სა კითხი სხვა ჭრილ ში გა და დის. კერ ძოდ, 
კონ კუ რენ ცი ის დაც ვის ორ გა ნო რე კო მენ და ცი ით 
მი მარ თავს მთავ რო ბას და ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის 
გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და მცი რე კომ პა ნი ებ ის მხარ და-
სა ჭე რად სუბ სი დი ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ას სთხოვს 
[1] (ამ ეტ აპ ზე არ შე ვუდ გე ბით ამ რე კო მენ და ცი ის 
ეფ ექ ტი ან ობ ის შე ფა სე ბას რად გან ის სხვა ჭრილ-
ში გა და იყ ვანს მსჯე ლო ბას და გას ცდე ბა საკ ვლევ 
თე მას). ამ ას ემ ატ ება გაცხა დე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი 
ნე ბა საწ ვა ვის ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის კვლე ვი სა 
და არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის/
გა ჯან სა ღე ბის შე სა ხებ (ქვეყ ნის პრე მი ერ-მი ნის ტრი 
უშუ ალ ოდ ავ ალ ებს კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტოს საწ-
ვა ვის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის შეს წავ-
ლას [26, 27]). ამ დროს სა ხელ წმი ფო შეს ყიდ ვე ბის 
მა კო ორ დი ნი რე ბელ მა ორ გა ნომ აღ მო აჩ ინა, რომ 
საწ ვა ვის კომ პა ნი ები მზად არი ან 10-55 თეთ რით 
იაფ ად გა ყი დონ საწ ვა ვი და ეს ფაქ ტი მხო ლოდ სა-
ხელ მწი ფოს მი ერ შე სას ყი დი საწ ვა ვის ფარ გლებ ში 
დარ ჩა? კვლე ვის სა გა ნიც კი არ გახ და რა იწ ვევს 
ფა სე ბის ას ეთ სხვა ობ ას? თუ კომ პა ნი ას 10-55 თეთ-
რით იაფ ად შე უძ ლია გა ყი დოს საწ ვა ვი და მა ინც 
რჩე ბა მო გე ბა ეს პირ და პირ მა ნიშ ნე ბე ლია იმ ისა, 
რომ ბა ზარ ზე მკვეთ რად შეზღუ დუ ლია კონ კუ რენ-
ცია (ან ჩარ თუ ლია არ ას აბ აზ რო ინ სტი ტუ ტე ბი) და 
ქმე დი თი ღო ნის ძი ებ ებია გა სა ტა რე ბე ლი (ნაც ვლად 
ამ ისა კი პი რი ქით კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ტენ დე რით 
კი დევ უფ რო ვზღუ დავთ კონ კუ რენ ცი ას ბა ზარ ზე). 
აქ შეძ ლე ბა და ის ვას კითხვა ბაზ რის რა მო ცუ ლო-
ბა ზეა სა უბ არი (შე სას ყიდ საწ ვავს ბაზ რის რამ დე ნი 
პრო ცენ ტი უჭ ირ ავს). მა შინ რო ცა მი ლი ონ ობ ით 
ლიტრ საწ ვავ ზე შე გიძ ლია ფა სი 25-55 თეთ რის 
სხვა ობ ით ათ ამ აშო ბაზ რის მო ცუ ლო ბა ზე სა უბ არი 
კარ გავს ლე გი ტი მა ცი ას/ში ნა არ სს. მე ორ ეს მხრივ, 
თუ პრო დუქ ტი გაიაფებულია იმ იტ ომ რომ საქ მე 
სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებ თან გვაქ ვს და კომ პა ნი ები 
ყა ბულს არი ან ზა რალ ზეც წა ვიდ ნენ, რად გან საწ-
ვა ვი სა ხელ მწი ფომ უნ და იყ იდ ოს, მა შინ ეს სა კითხი 
უკ ვე ეკ ონ ომ იკ ურ კვლე ვას სცდე ბა და სხვა ჭრილ-
ში გა და დის. ამ შემ თხვე ვა ში ეკ ონ ომ იკ ურ ად ერ თი 
არ სე ბი თი სა კითხი იჩ ენს თავს: სა იდ ან ამო იღ ებს 
კომ პა ნია იმ ფას თა სხვა ობ ას, რო მელ საც წა გე ბა ზე 
გა ყავს იგი, სა ხელ მწი ფო ტენ დე რის შემ თხვე ვა ში. 
პა სუ ხი მარ ტი ვია, კომ პა ნია შე ეც დე ბა ფას თა სხვა-
ობა გა და ფა როს სა მომ ხმა რებ ლო გა ყიდ ვე ბი დან/
სა მო ქა ლა ქო პი რე ბის გან/მო სახ ლე ობ ის გან (წა გე-
ბა ზე რომ არ წა ვი დეს გა აძ ვი რებს ფასს სა ცა ლო 
ქსელ ში სა მო ქა ლა ქო პი რე ბი სათ ვის. რი სი ნიშ ნე ბიც 
იკ ვე თე ბა ტენ დერ ში და ფიქ სი რე ბუ ლი საწყი სი და 

ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ფა სე ბის შე და რე ბით. ეს ცხრი-
ლი და ნაც ჩანს). 

გ) კონ კუ რენ ცი ის მა კონ ტრო ლე ბელ მა ორ გა ნომ 
2022 წელს ჩა ტა რე ბულ საწ ვა ვის ბაზ რის მო ნი ტო-
რინ გის შე დე გად და ად გი ნა, რომ 

„რუ სე თის ფე დე რა ცი იდ ან იმ პორ ტი რე ბუ ლი 
საწ ვა ვის თვით ღი რე ბუ ლე ბა სა შუ ალ ოდ 30-70 
თეთ რით და ბა ლია ევ რო პის ქვეყ ნე ბი დან იმ პორ-
ტი რე ბულ საწ ვავ თან შე და რე ბით (მარ ტი-ივ ლი სი), 
თუმ ცა სა ცა ლო ბა ზარ ზე მსხვი ლი კომ პა ნი ებ ის 
შემ თხვე ვა ში ხელ მი საწ ვდო მია ევ რო პუ ლი საწ ვა ვის 
იდ ენ ტურ ფა სად“ [6, გვ.14, პუნ ქტი 7] 

ას ევე,
„რუ მი ნე თი დან იმ პორ ტი რე ბუ ლი საწ ვა ვი, ხშირ 

შემ თხვე ვა ში, ექ ცე ვა სა ბა ჟო საწყობ ში და შე სა-
ბა მი სად დრო ებ ითი შე ნახ ვის რე ჟიმ ში. სა ბა ჟო 
საწყო ბი დან კონ კრე ტუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტის 
მი ერ სა კუ თარ სა ცა ლო სა რე ალ იზ აციო ქსელ ში ძი-
რი თა დად ხდე ბა მა ღა ლი თვით ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე 
საწ ვა ვის გა ტა ნა, ხო ლო და ბა ლი თვით ღი რე ბუ ლე-
ბის მქო ნე საწ ვა ვის შემ თხვე ვა ში ხორ ცი ელ დე ბა 
სა ბი თუ მო გა და ყიდ ვა სხვა კომ პა ნი აზე, რო მელ საც 
უკ ვე თა ვად გა აქ ვს საწ ვა ვი ქვე ყა ნა ში თა ვი სუ ფა ლი 
მი მოქ ცე ვის რე ჟიმ ში. მსგავ სი სხვა ობა 2022 წლის 
მარ ტი-ივ ლი სის პე რი ოდ ში, 1 ლიტ რი საწ ვა ვის დო-
ნე ზე შე ად გენ და სა შუ ალ ოდ 30-70 თეთ რს.“

ანუ, ბაზ რის მო ნი ტო რინ გის შე დე გად დად გე-
ნი ლი ფას თა სხვა ობა 30-70 თეთ რის ოდ ენ ობ ით 
გახ და კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტოს თვის სიგ ნა ლი 
რომ შე ეწყვი ტა მო ნი ტო რინ გი და და ეწყო ბაზ რის 
მოკ ვლე ვა (ხომ არ აქ ვს ად გი ლი ბა ზარ ზე კარ ტე-
ლურ გა რი გე ბას ან კონ კუ რენ ცი ის წე სე ბის სხვა 
ტი პის დარ ღვე ვას). 

ამ ას თან, 2014 წლის საწ ვა ვის ბაზ რის კვლე ვის 
დო კუ მენ ტში და ფიქ სი რე ბუ ლია, რომ: კონ კუ რენ-
ცი ის დაც ვის პი რო ბებ ში ფას წარ მოქ მნის პირ ნცი-
პის შე სა ბა მი სად გან ბა ჟე ბუ ლი სა ავ ტო მო ბი ლო 
საწ ვა ვის ერ თე ულ ის ღი რე ბუ ლე ბა სა და სა ცა ლო 
ფასს შო რის სხვა ობა, არ უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ ეს 
ცალ კე ული მარ კე ბის მი ხედ ვით 20-25 თეთ რს. ამ 
მიდ გო მის ავ კარ გი ან ობ ას აქ არ შე ვე ხე ბით, რად გან 
სა კითხზე მსჯე ლო ბა სცდე ბა საკ ვლევ თე მას. უბ-
რა ლოდ აღ ვნიშ ნავთ, რომ სწო რედ ფა სებს შო რის 
სხვა ობა იყო 2014 წელ შიც კონ კუ რენ ცი ის მა რე-
გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო სათ ვის ერთ-ერ თი სიგ ნა ლი 
ბა ზარ ზე არ აჯ ან სა ღი მდგო მა რე ობ ის არ სე ბო ბის 
ალ ბა თო ბის შე სა ხებ.

ზე მო აღ ნიშ ნულ კონ ტექ სტის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
თუ გან ვი ხი ლავთ კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ტენ დე რე ბის 
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ცხრილს და ვი ნა ხავთ, რომ არ ათუ გან ბა ჟე ბულ და 
სა ცა ლო ფასს შო რის სხვა ობა სცდე ბა კონ კუ რენ-
ტულ ზღვარს არ ამ ედ სა ბაზ რო ფა სებს შო რის სხვა-
ობა არ ჯდე ბა კონ კუ რენ ტუ ლი ზღვრის ჩარ ჩო ებ ში 
(ცდე ბა ზღვარს)1. 2012-2021 წლებ ში, ყო ველ წელს 
ფიქ სირ დე ბა სა ბაზ რო ფა სებს შო რის სხვა ობ ის 
მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, 25-55 თეთ რის ოდ ენ ობ ით. 
კონ კუ რენ ცი ის მა კონ ტრო ლე ბე ლი უწყე ბის თვის 
კი ეს სა კითხი არ გამ ხდა რა არ ანა ირი კვლე ვის წა-
მოწყე ბის სა ფუძ ვე ლი, უფ რო მე ტიც, 2022 წლამ დე 
არ სე ბულ ყვე ლა ბაზ რის მო ნი ტო რინ გის დო კუ-
მენ ტში ას ახ ულია, რომ 2013 წლი დან საწ ვა ვის ბა-
ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ ლი მდგო მა რე ობა მკვეთ რად 
გა უმ ჯო ბეს და.

 3. სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ერ თი ან ელ ექ ტრო-
ნულ სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის (მათ შო-
რის ცხრილ ში ას ახ ული მო ნა ცე მე ბის) ან ალ იზ იდ ან 
იკ ვე თე ბა შემ დე გი ფაქ ტი. საწ ვა ვის სა ხე ობ ებ ის 
მი ხედ ვით გა მოცხა დე ბულ ტენ დე რებ ში მო ნა წი-
ლე თა რა ოდ ენ ობა ძი რი თა დად 1 ერ თე ულ ით შე-
მო იფ არ გლე ბა (ეს ტენ დენ ცია გან სა კუთ რე ბულ 
ხა სი ათს 2016 წლი დან იძ ენს) უფ რო მე ტიც, რიგ 
შემ თხვე ვებ ში საწ ვა ვის ტი პის მი ხედ ვით ერ თი და-
იგ ივე კომ პა ნია მო ნა წი ლე ობს და იგ ებს ტენ დერს 
(უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში იმ საწყის ფას ში რო მე ლიც 
იქ ნა გა მოცხა დე ბუ ლი). მაგ. ტენ დერს სუ პე რის მარ-
კის ბენ ზინ ზე, 2013 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, ყო ველ 
წელს იგ ებს შპს „ვი სოლ პეტ რო ლი უმ ჯორ ჯია“; 
პრე მი უმ ის მარ კის ბენ ზინ ზე ტენ დერს 2015 წლი-
დან დღემ დე, 2021 წლამ დე, ყო ველ წელს იგ ებს შპს 
„რომ პეტ როლ სა ქარ თვე ლო“ (ის ევე, რო გორც წი ნა 
შემ თხვე ვა ში, აქ აც მხო ლოდ აღ ნიშ ნუ ლი კომ პა ნია 
იღ ებს მო ნა წი ლე ობ ას გა მოცხა დე ბულ ტენ დერ-
ში); რე გუ ლა რის მარ კის საწ ვავ ზე, 2018 წლი დან 
2021 წლის ჩათ ვლით, ყო ველ წელს იგ ებს შპს სო-
კარ პეტ რო ლი უმ ჯორ ჯია (ის ევე, რო გორც წი ნა 
შემ თხვე ვა ში, აქ აც მხო ლოდ აღ ნიშ ნუ ლი კომ პა ნია 
იღ ებს მო ნა წი ლე ობ ას გა მოცხა დე ბულ ტენ დერ ში);

და სა ზუს ტე ბე ლია, რა ტომ არ უჩ ნდე ბა სურ ვი-
ლი ერ თზე მეტ კომ პა ნი ას მო ნა წი ლე ობა მი იღ ოს 
მი ლი ონ ობ ით ლიტ რი საწ ვა ვის შე ძე ნა ზე გა მოცხა-
დე ბულ ტენ დერ ში. ას ევე, და სა ზუს ტე ბე ლია, რა ტომ 
არ არ ის არ აფ რის მთქმე ლი აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი 
კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი უწყე ბი სათ ვის. 
რა ტომ არ მი ან იშ ნებს ეს შე საძ ლო შე თან ხმე ბულ 
ქმე დე ბა ზე/კარ ტე ლურ გა რი გე ბა ზე ბა ზარ ზე.

4. ჩვე ნი აზ რით, ცალ კე უნ და გა მახ ვილ დეს ყუ-

1  ერთი და იგივე კომპანია, ერთი და იგივე მარკის საწვავს, ერთი და იგივე ავტოგასამართი სადგურებიდან 
სახელმწიფოს აძლევს უფრო იაფად (25-55 თეთრით იაფად) ვიდრე მოსახლეობას

რადღე ბა შემ დეგ ფაქ ტებ ზე: 2016 წლი დან მო ყო ლე-
ბუ ლი ყო ველ წელს კონ სო ლი დი რე ბულ ტენ დერ ში, 
გარ კვე ული ტი პის მარ კის საწ ვავ ზე ყო ველ წელს 
მო ნა წი ლე ობ ას იღ ებს მხო ლოდ ერ თი კომ პა ნია, 
ას ევე სთა ვა ზობს ზუს ტად გა მოცხა დე ბულ ფასს 
(არც მეტს არც ნაკ ლებს) და ისე იგ ებს ტენ დერს. 
არც ეს სა კითხი ხდე ბა კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტოს 
ინ ტე რე სის სფე რო ში. ას ევე, ეს სა კითხი ჩვე ნი აზ-
რით აჩ ენს სა ფუძ ვლი ან ეჭ ვს, იმ ის შე სა ხებ, რომ 
პრო ცეს ში ჩარ თუ ლია (ზე გავ ლე ნას ახ დენს) არ-
ას აბ აზ რო ინ სტი ტუ ტე ბი და ეს ეც პირ ველ რიგ ში 
კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს თვის 
კვლე ვის დაწყე ბის სა ფუძ ვე ლი უნ და ყო ფი ლი ყო.

წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცი იდ ან ცხა დია, რომ 
რო გორც ზო გა დად საწ ვა ვის ბა ზარ ზე ისე საწ ვა ვის 
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ-
ლი გა რე მო მკვეთ რად გა სა უმ ჯო ბე სე ბე ლია (ას ევე, 
და სად გე ნია ხომ არ გვაქ ვს საქ მე ბა ზარ ზე არ ას აბ-
აზ რო ინ სტი ტუ ტე ბის ჩა რე ვას თან). პირ ველ რიგ ში 
უნ და გა უქ მდეს საწ ვა ვის კონ სო ლი დი რე ბუ ლი წე-
სით შეს ყიდ ვის პრაქ ტი კა. აღ ნიშ ნუ ლის შე დე გად 
გაჩ ნდე ბა შე საძ ლებ ლო ბა 4500-მდე შემ სყიდ ველ მა 
ორ გა ნი ზა ცი ამ [29] ინ დი ვი დუ ალ ურ ად მო იკ ვლი-
ოს ბა ზა რი და გა აფ ორ მოს მის თვის ხელ საყ რე ლი 
პი რო ბე ბით სხვა დას ხვა კომ პა ნი ას თან ხელ შეკ-
რუ ლე ბა. ეს გა მო იწ ვევს ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის 
გაზ რდას, გა აჩ ენს სექ ტორ ში ახ ალი მო თა მა შე ებ ის 
შეს ვლის სტი მულს, ხელს შე უწყობს ბაზ რის დი ნა მი-
ურ და ეფ ექ ტი ან გან ვი თა რე ბას და გა აჩ ენს ბაზ რის 
დი ვერ სი ფი ცი რე ბის სტი მულს.

ჩვე ნი მიდ გო მის სა წი ნა აღ მდე გო მო საზ რე ბა - 
საწ ვა ვის იაფ ად შეს ყიდ ვა სა და სა ბი უჯ ეტო სახ სრე-
ბის ეკ ონ ომი ის შე სა ხებ, ჩვე ნი აზ რით, სა კითხთან 
მი მარ თე ბა ში, ვერ გა მოდ გე ბა სა პირ წო ნე არ გუ მენ-
ტად. გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან, რომ ამ მიდ გო მას არ სე-
ბულ სი ტუ აცი აში მო აქ ვს უფ რო მე ტი უარ ყო ფი თი 
ვიდ რე სა ბი უჯ ეტო სახ სრე ბის ეკ ონ ომიაა. ზღუ დავს 
კონ კუ რენ ცი ას რაც აფ ერ ხებს ბაზ რის გან ვი თა რე-
ბას და ერ თე ულ პრო დუქ ცი აზე მა ღა ლი ფა სის არ-
სე ბო ბის/და წე სე ბის ერთ-ერთ გა მომ წვე ვი მი ზე ზია.

დას კვნა
დას კვნის სა ხით შე იშ ლე ბა ით ქვას, რომ 1. მომ ხმა-

რებ ლის თვის ბა ზარ ზე სი ტუ აცია გაუარესებულია. 
იმ პე რი ოდ ში (2012 წლამ დე) რო ცა, კონ კუ რენ ცი ის 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო გვე უბ ნე ბო და რომ ბა-
ზარ ზე კონ კუ რენ ცია დარ ღვე ულია და საქ მე გვაქ 
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კარ ტე ლურ გა რი გე ბას თან საწ ვა ვი ბევ რად (დღე-
ვან დე ლო ბას თან შე და რე ბით, თით ქმის 1 ლა რით და 
მე ტით) იაფი ღირ და ვიდ რე შემ დგომ (2013 წლის შე-
დეგ) პე რი ოდ ში რო ცა გვე უბ ნე ბი ან, რომ სი ტუ აცია 
მკვეთ რად გა უმ ჯო ბეს და. 2. კონ კუ რენ ცი ის მა რე-
გუ ლი რე ბე ლი უწყე ბა ბაზ რის მო ნი ტო რინ გი სას ძი-
რი თა დად შე მო იფ არ გლე ბა მხო ლოდ ფა სე ბის კონ-
ტრო ლით და კონ ცენ ტრა ცი ის დო ნის გან საზღვრით 
რაც არ ას აკ მა რი სი ფაქ ტო რია რე ალ ური სუ რა თის 
და სა ნა ხად. 3. კვლე ვებს, მო ნი ტო რინ გს აქ ვს ეკ ლექ-
ტუ რი/არ ათ ან მიმ დევ რუ ლი ხა სი ათი რად გან 2014 
წლის კვლე ვე ბით და ფიქ სი რე ბულ დარ ღვე ვე ბის 
რი გი სა კითხე ბი არ არ ის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, პა-
სუხ გა უც ემ ელია შემ დგომ მო ნი ტო რინ გის დო კუ-
მენ ტებ ში. 4. სა ან გა რი შო პე რი ოდ ებ ის კვლე ვებ ში 
ნაკ ლე ბი ყუ რადღე ბაა გა მახ ვი ლე ბუ ლი არ ას აბ აზ-
რო ინ სტი ტუ ტე ბის ქმე დე ბებ ზე/გა დაწყვე ტი ლე-
ბებ ზე რა ზეც ჩვენს მი ერ მოყ ვა ნი ლი სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვე ბის მა გა ლი თიც მი უთ ით ებს 5. ეკ ონ ომ იკა 
არ არ ის ზუს ტი მეც ნი ერ ება. შე სა ბა მი სად, კვლე-
ვის ჩა ტა რე ბი სას დი დი ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს 
ე.წ. აბ სტრაქ ტულ აზ როვ ნე ბას და „ქე ის ბაი ქე ის“ 
მიდ გო მას, რის ნაკ ლე ბო ბაც ჩანს მო ნი ტო რინ გის 
დო კუ მენ ტებ ში, რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ ზე მოთ, 
მხო ლოდ რამ დე ნი მე ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
შე მო იფ არ გლე ბა ბაზ რის მო ნი ტო რინ გი. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ვფიქ რობთ, 
რომ კონ კუ რენ ცია საწ ვა ვის ბა ზარ ზე უფ რო მი თია 
ვიდ რე რე ალ ობა. ჩვენ ყუ რადღე ბით და ვაკ ვირ დე-
ბით კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს 
წა მოწყე ბულ საწ ვა ვის ბაზ რის კვლე ვას და ჩვენს 
მო საზ რე ბებს და მა ტე ბით მო გახ სე ნებთ სა კითხთან 
მი მარ თე ბა ში.

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, 
იმ ის ათ ვის, რომ საწ ვა ვის ბა ზარ ზე (არ ამ არ ტო 
საწ ვა ვის ბა ზარ ზე) გა უმ ჯო ბეს დეს სი ტუ აცია სა ჭი-
როდ მიგ ვაჩ ნია შემ დე გი ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბა:

1. უნ და მოხ დეს სა ფუძ ვლი ანი კვლე ვა და არ ას-
აბ აზ რო ინ სტი ტუ ტე ბის „ჩახ სნა“ (მა თი არ სე ბო ბის 
შემ თხვე ვა ში) პრო ცე სი დან/რე გუ ლი რე ბი დან/
არ აფ ორ მა ლუ რი კო ორ დი ნა ცი იდ ან. ეს ყვე ლა ზე 
რთუ ლი გან სა ხორ ცი ელ ებ ელია რად გან კონ კუ რენ-
ცი ის მა კონ ტრო ლე ბე ლი ორ გა ნო სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის - პრე მი ერ-მი ნის ტრის „დაქ ვემ დე ბა-
რე ბა შია“ (ჯერ კი დევ, პრე მი ერ მი ნის ტრი ნიშ ნავს 
და ათ ავ ის უფ ლებს მა კონ ტრო ლე ბე ლი ორ გა ნოს 
ხელ მძღვა ნელს) და რთუ ლია გა მო იკ ვლიო შე ნი 
ზემ დგო მე ბის საქ მი ან ობა. მი თუ მე ტეს, რიგ შემ-
თხვე ვებ ში, სა კითხის გა მოკ ვლე ვა შე საძ ლე ბე ლია 

გას ცდეს კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი უწყე-
ბის კომ პე ტენ ცი ას. სა კითხს არ თუ ლებს ის იც, რომ, 
ბო ლო წლებ ში, მი უხ ედ ავ ად კონ კუ რენ ცი ის მა რე-
გუ ლი რე ბე ლი უწყე ბის კომ პე ტენ ცი ებ ის მკვეთ რი/
თვალ სა ჩი ნო გაზ რდი სა არ ას აბ აზ რო/სა ხელ მწი ფო 
ინ სტი ტუ ტე ბის საქ მი ან ობ ის კონ ტრო ლის მი მარ-
თუ ლე ბით კომ პე ტენ ცი ები მნიშ ვნე ლოვ ნად არ 
გაზ რდი ლა. 

1.1 აქ ვე, რე კო მენ და ცი ად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს 
- კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტოს არ ას აბ აზ რო/სა ხელ-
მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბის საქ მი ან ობ ის კონ ტრო ლის 
მი მარ თუ ლე ბით უფ ლე ბა მო სი ლე ბის/კომ პე ტენ-
ცი ის გაზ რდა. 

1.2 მო წო დე ბის წყა რო ებ ის (იმ პორ ტის) წერ ტი-
ლე ბი დან ექ სკლუ ზი ვის, დო მი ნან ტი შუ ამ ავ ლე ბის 
ხე ლის არ შეწყო ბა. 2014 წლის შემ დგომ კვლე ვებ ში 
ამ მი მარ თუ ლე ბით რა ხდე ბა არ არ ის ას ახ ული 

2. სექ ტორ ზე სა გა და სა ხა დო წნე ხის/გა ნაკ ვე თე-
ბის და ად მი ნის ტრი რე ბის/რე გუ ლა ცი ებ ის მაქ სი მა-
ლუ რი შემ ცი რე ბა. მათ შო რის აქ ცი ზის შემ ცი რე ბა 
(რო მე ლიც 2017 წლის 2 იან ვრი დან გა იზ არ და) [28] 
აღ ნიშ ნუ ლი გაზ რდის მო გე ბის მარ ჟას, ბა ზარს გახ-
დის უფ რო გახ სნილს და თა ვი სუ ფალს (მი თუ მე ტეს 
სრუ ლად იმ პორ ტზეა და მო კი დე ბუ ლი ბა ზა რი) და 
მეტ კომ პა ნი ას მო იზ იდ ავს ბა ზარ ზე. 

3.. მაქ სი მა ლუ რი ძა ლის ხმე ვის წარ მარ თვა პი არ-
ისა და ბა ზარ ზე სხვა დას ხვა ტრან სნა ცი ონ ალ ური/
ძლი ერი კომ პა ნი ებ ის მო ზიდ ვის მიზ ნით (არა კო-
ორ დი ნა ცია და პრო ცეს ში ჩარ თვა არ ამ ედ მხო ლოდ 
და ინ ტე რე სე ბის/გაც ნო ბის კუთხით მუ შა ობა).

4. უნ და მოხ დეს კონ კუ რენ ცი ისა და სა ხელ მწი-
ფო შეს ყიდ ვე ბის მა კო ორ დი ნი რე ბე ლი უწყე ბე ბის 
ინ სტი ტუ ცი ური გა ერ თი ან ება. ვფიქ რობთ ჩვენს 
მი ერ ნაშ რომ ში წარ მო ჩე ნილ მა ფაქ ტებ მა აღ ნიშ-
ნუ ლის სა ჭი რო ება ნათ ლად დაგ ვა ნა ხა

5. უნ და გა უქ მდეს საწ ვა ვის კონ სო ლი დი რე ბუ ლი 
წე სით შეს ყიდ ვის პრაქ ტი კა. აღ ნიშ ნუ ლის შე დე გად 
გაჩ ნდე ბა შე საძ ლებ ლო ბა 4500-მდე შემ სყიდ ველ მა 
ორ გა ნი ზა ცი ამ [29] ინ დი ვი დუ ალ ურ ად მო იკ ვლი-
ოს ბა ზა რი და გა აფ ორ მოს მის თვის ხელ საყ რე ლი 
პი რო ბე ბით სხვა დას ხვა კომ პა ნი ას თან ხელ შეკ-
რუ ლე ბა. ეს გა მო იწ ვევს ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის 
გაზ რდას, გა აჩ ენს სექ ტორ ში ახ ალი მო თა მა შე ებ ის 
შეს ვლის სტი მულს, ხელს შე უწყობს ბაზ რის დი ნა მი-
ურ და ეფ ექ ტი ან გან ვი თა რე ბას და გა აჩ ენს ბაზ რის 
დი ვერ სი ფი ცი რე ბის სტი მულს.

ზო გა დად, ჩვე ნი აზ რით, კრი ტი კუ ლად მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
უწყე ბის ფუნ ქცი ებ ის მაქ სი მა ლუ რად შემ ცი რე ბა 
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ბა ზარ ზე ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტე ბის საქ მი ან ობ ის 
კვლე ვის მი მარ თუ ლე ბით, ხო ლო ფუნ ქცი ებს მაქ-
სი მა ლუ რად გაზ რდა არ ას აბ აზ რო ინ სტი ტუ ტე-
ბის საქ მი ან ობ ის მო ნი ტო რინ გის მი მარ თუ ლე ბით 
და და მო უკ იდ ებ ლო ბის ხა რის ხის გაზ რდა, რა თა 
მაქ სი მა ლუ რად შემ ცირ დეს უწყე ბის გა დაწყვე ტი-
ლე ბებ ზე ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნის შე საძ ლებ ლო ბა. 
თუმ ცა ეს სა კითხი სცდე ბა ჩვენ საკ ვლევ თე მას და 
სხვა პრიზ მა ში გა დაჰ ყავს მსჯე ლო ბა. აღ სა ნიშ ნა ვია 

ის იც, რომ კა ნო ნით უკ ვე გან საზღვრუ ლია კონ კუ-
რენ ცი ის მა კონ ტრო ლე ბე ლი უწყე ბის და მო უკ იდ-
ებ ლო ბის ხა რის ხის გაზ რდის დე ბუ ლე ბე ბი. თუმ ცა 
ის ამ დრომ დე არ ამ ოქ მე დე ბუ ლა.

ჩვენ და ვაკ ვირ დე ბით კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ-
ტოს მი ერ და ან ონ სე ბულ საწ ვა ვის ბაზ რის კვლე ვის 
პრო ცესს და სა ბო ლოო დო კუ მენ ტის გა მოქ ვეყ ნე-
ბის შემ დეგ შე ვეც დე ბით და მა ტე ბით მო გა წო დოთ 
ჩვე ნი აზ რი სა კითხთან და კავ ში რე ბით.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:
1. სსიპ სა ქარ თვე ლოს კონ კუ რენ ცი ის ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტოს თავ მჯდო მა რის 20015 წლის 14 ივ ლი სის 

#81 ბრძა ნე ბა „სსიპ-კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტოს თავ მჯდო მა რის 2014 წლის 12 ნო ემ ბრის #14 ბრძა ნე ბის 
შე სა ბა მი სად დაწყე ბუ ლი საქ მის მოკ ვლე ვის ფარ გლებ ში სა ავ ტო მო ბი ლო საწ ვა ვის ბა ზარ ზე გა მოვ ლე ნი-
ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვის თა ობ აზე მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ.

2.  https://admin.competition.ge/uploads/12ecff74000a47a3bbbbb755d78a7983.pdf 
3. სსიპ.  სა ქარ თვე ლოს კონ კუ რენ ცი ის ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტოს თავ მჯდო მა რის 2018 წლის 17 იან ვრის 

N04/7 ბრძა ნე ბის შე სა ბა მი სად გან ხორ ცი ელ ებ ული საქ მის მოკ ვლე ვის თა ობ აზე მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე-
ტი ლე ბის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ

4. https://admin.competition.ge/uploads/a87be650e7d64307afda293742f7ad25.pdf 
5. საწ ვა ვის ბაზ რის მო ნი ტო რინ გი 2019 წლის შუ ალ ედ ური ან გა რი ში 
6. საწ ვა ვის ბაზ რის მო ნი ტო რინ გი 2020 წლის შუ ალ ედ ური ან გა რი ში - https://admin.competition.ge/

uploads/a7583ae6f2224d658a4c0198809b5ab3.pdf 
7. საწ ვა ვის ბაზ რის მო ნი ტო რინ გი 2021 წლის შუ ალ ედ ური ან გა რი ში - https://admin.competition.ge/up

loads/0e76747a96a64da19c4140ac6acc6579.pdf 
8. სა ავ ტო მო ბი ლო საწ ვა ვის ბაზ რის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი ში 2022 იან ვა რი-ივ ლი სი - https://admin.

competition.ge/uploads/2a4745f0ddf7414ca9a22e5aef63c70e.pdf 
9. ცი სა ნა სეხ ნი აშ ვი ლი, ეკ ონ ომ იკ ის ის ტო რია, გა მომ ცემ ლო ბა „პირ ვე ლი სტამ ბა“, თბი ლი სი 2000 წ. I 

ტო მი, 364 გვ.
10. სლა ვა ფე ტე ლა ვა, კონ კუ რენ ცი ის თე ორია და ან ტი მო ნო პო ლი ური რე გუ ლი რე ბა სა ქარ თვე ლო ში, 

გა მომ ცემ ლო ბა „ლოი“, თბი ლი სი, 2007 წ. 276 გვ. 
11. გუ რამ ჯო ლია, გა ნათ ლე ბა და და საქ მე ბა ციფ რულ გა რე მო ში,  სა გა მომ ცემ ლო სახ ლი „ტექ ნი კუ რი 

უნ ივ ერ სი ტე ტი“, 2021 წ. 370 გვ.
12. ირ აკ ლი ჯან გა ვა ძე, ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკ ის სა ფუძ ვლე ბი, გა მომ ცემ ლო ბა „უნ ივ ერ სა ლი“, 365 გვ.
13. ლა შა მგე ლა ძე, კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კის გა მოწ ვე ვე ბი და მი სი სრულ ყო ფის გზე ბი, გა მომ ცემ-

ლო ბა „იურ ის ტე ბის სამ ყა რო“, თბი ლი სი 2020 წ, 276 გვ.
14. კონ კუ რენ ცი ის ერ ოვ ნუ ლი სა გენ ტოს შეხ ვედ რა საწ ვა ვის მსხვილ რე ალ იზ ატ ორ ებ თან ფა სე ბის 

შემ ცი რე ბის მიზ ნით https://gnca.gov.ge/media/press-releases/269 
15. გალ ფის https://gulf.ge/ge/fuel_prices?page=10 
16. სო კა რი https://www.sgp.ge/ge/price?start_date=2003-01-07&end_date=2012-01-12 
17. შპს ლუ კო ილ ჯორ ჯია 
18. http://www.lukoil.ge/index.php?m=328&date_from=1.1.2012&date_to=17.04.2019
19. ვი სო ლი https://my.wissol.ge/public/fuelprices
20. საწ ვავ ზე აქ ცი ზის გა და სა ხა დი გა იზ არ და - https://bm.ge/ka/article/sawvavze-aqcizuri-gadasaxadi-

gaizarda/8483 
21. ნავ თო ბის ფა სე ბი - https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-

since-1960/
22. ლა რის გაც ვლი თი კურ სი - სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი - https://www.geostat.

ge/ka/modules/categories/92/monetaruli-statistika
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23. ლა რის გაც ვლი თი კურ სი http://www.lari.ge/index.php?do=currency/chart&code=USD
24. მი მარ თვა პუ რის ფა სის გაზ რდის შეს წავ ლას ტან და კავ ში რე ბით https://imedinews.ge/ge/eko-

nomika/88948/bakhtadze-puris-pasis-zrdaze-mivmartav-shesabamis-organoebs-sheistsavlon-situatsia
25. სა ქარ თვე ლოს და მო კი დე ბუ ლე ბა ხორ ბალ ზე 100%-მდე გა იზ არ და https://bm.ge/ka/article/

saqartvelos-damokidebuleba-rusul-xorbalze-100-mde-gaizarda-/62762
26. საწ ვა ვის კომ პა ნი ებს საწ ვა ვის ფა სის შემ ცი რე ბის რე სურ სი ქონ დათ https://1tv.ge/news/irakli-

leqvinadze-mskhvil-kompaniebs-sawvavis-fasis-shemcirebis-resursi-hqondat/
27. სა ავ ტო მო ბი ლო საწ ვა ვის ბაზ რის მოკ ვლე ვა https://gnca.gov.ge/media/press-releases/271
28. სექ ტემ ბერ ში საწ ვა ვის ფა სის შემ ცი რე ბაა მო სა ლოდ ნე ლი https://www.interpressnews.ge/ka/

article/726170-irakli-lekvinaze-sektembershi-sakartveloshi-sacvavis-pasis-shemcirebaa-mosalodneli/
29. პრე მი ერ ის და ვა ლე ბა საწ ვა ვის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი სი ტუ აცი ის მოკ ვლე ვის შე სა ხებ 2014 წ. https://

www.palitravideo.ge/yvela-video/akhali-ambebi/53475-irakli-gharibashvili-dainteresda-ratom-ar-khdeba-
satsvavis-fasebis-kontroli-saqarthveloshi.html

30. საწ ვა ვის ფა სე ბი და კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტოს პირ ვე ლა დი დას კვნა https://www.radiotavisupleba.
ge/a/sacvavis-fasebi/26822044.html 

31. საწ ვავ ზე აქ ცი ზის გაზ რდა  https://bm.ge/ka/article/sawvavze-aqcizuri-gadasaxadi-gaizarda/8483 
32. სა ელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ერ თი ანი ელ ექ ტრო ნუ ლი სის ტე მა https://tenders.procurement.gov.ge/

public/?lang=ge

სა ხელ მწი ფო ტენ დე რი საწ ვა ვის შეს ყიდ ვა ზე (დანართი)

წე ლი 2013 2014 2015 2016 2017

მო ნა ცე მე ბი 
                      საწ ვა ვის

            ტი პი

ბენ ზი ნი 
პრე მი უმი

ბენ ზი ნი
პრე მი უმი

ბენ ზი ნი პრე მი უმი
ბენ ზი ნი 

პრე მი უმი
ბენ ზი ნი 

პრე მი უმი

გა ნაცხა დის # CON140000002 CON150000001 CON150000066 CON160000057 CON170000068

რა ოდ ენ ობა ლიტ რი 27 844 500 37 654 390 36 116 750 31 782 700 30 300 000

გა მოცხა დე ბის თა რი ღი 13.12.2013 09.12.2014 04.12.2015 02.12.2016 05.12.2017

მო ნა წი ლე თა რა ოდ ენ ობა 4 2 3 1 1

გა მარ ჯვე ბუ ლი კომ პა ნია
შპს „ლუ კო ილ 

ჯორ ჯია“
შპს „ლუ კო ილ 

ჯორ ჯია“
შპს „რომ პეტ როლ 

სა ქარ თვე ლო“
შპს „რომ პეტ როლ 

სა ქარ თვე ლო“
შპს „რომ პეტ როლ 

სა ქარ თვე ლო“

გა მოცხა დე ბუ ლი 
ფა სი (ლა რი)

1.85 1.57 1.55 1.53 2.10

გა მოცხა დე ბის დღეს 
არ სე ბუ ლი სა ბაზ რო ფა სი 1 2.19 2.13 1.88 1.85 2.35

გა მარ ჯვე ბუ ლის 
შე თა ვა ზე ბუ ლი ფა სი

1.77 1.57 1.47 1.48 2.8

გა მარ ჯვე ბუ ლის ქსელ ში 
არ სე ბუ ლი ფა სი ტენ დე რის 

გა მოცხა დე ბის დღეს
2.15 2.06

ვერ მოვ ძებ ნეთ 
კომ პა ნი ის სა იტ ზე

ვერ მოვ ძებ ნეთ 
კომ პა ნი ის 

სა იტ ზე

ვერ მოვ ძებ ნეთ 
კომ პა ნი ის 

სა იტ ზე

ყვე ლა ზე და ბა ლი ფა სი 
გა მოცხა დე ბის დღეს

2.15 ლუ კო ილი 2.06 ლუ კო ილი
1.89 სო კა რი, 
ლუ კო ილი

1.79 ლუ კო ილი 2.29 ლუ კო ილი
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საწ ვა ვის ტი პი
ბენ ზი ნი 
სუ პე რი

ბენ ზი ნი სუ პე რი ბენ ზი ნი სუ პე რი ბენ ზი ნი სუ პე რი ბენ ზი ნი სუ პე რი

გა ნაცხა დის # CON140000003 CON150000003 CON150000067 CON160000058 CON170000069

რა ოდ ენ ობა ლიტ რი 767 714 478 260 361 872 350 800 300 000

გა მოცხა დე ბის თა რი ღი 13.12.2013 09.12.2014 04.12.2015 02.12.2016 05.12.2017

მო ნა წი ლე თა რა ოდ ენ ობა 3 1 1 1 1

გა მარ ჯვე ბუ ლი კომ პა ნია
სს „ვი სოლ 

პეტ რო ლი უმ 
ჯორ ჯია“

სს „ვი სოლ 
პეტ რო ლი უმ 

ჯორ ჯია“

შპს „ვი სოლ 
პეტ რო ლი უმ 

ჯორ ჯია“

შპს „ვი სოლ პეტ-
რო ლი უმ ჯორ-

ჯია“

შპს „ვი სოლ 
პეტ რო ლი უმ 

ჯორ ჯია“

გა მოცხა დე ბუ ლი 
ფა სი (ლა რი)

1.90 1.70 1.70 1.72 2.37

გა მოცხა დე ბის დღეს 
არ სე ბუ ლი სა ბაზ რო ფა სი 2 2.23 2.18 1.94 1.92 2.39

გა მარ ჯვე ბუ ლის 
შე თა ვა ზე ბუ ლი ფა სი

1.90 1.70 1.70 1.72 2.37

გა მარ ჯვე ბუ ლის ქსელ ში 
არ სე ბუ ლი ფა სი ტენ დე რის 

გა მოცხა დე ბის დღეს
2.25 2.16 1.84 1.84 2.54

ქსელ ში და ფიქ სი რე ბუ ლი ყვე-
ლა ზე და ბა ლი ფა სი ტენ დე რის 

გა მოცხა დე ბის დღეს
2.2 ლუ კო ილი 2.14 ლუ კო ილი

1.99 სო კა რი,
 ლუ კო ილი

1.89 სო კა რი, 
ლუ კო ილი

2.39 ლუ კო ილი

საწ ვა ვის ტი პი
ბენ ზი ნი 

რე გუ ლა რი
ბენ ზი ნი 

რე გუ ლა რი
ბენ ზი ნი ევ რო 

რე გუ ლა რი
ბენ ზი ნი ევ რო რე-

გუ ლა რი
ბენ ზი ნი ევ რო 

რე გუ ლა რი

გა ნაცხა დის # CON130000006 CON150000010 CON150000068 CON160000063 CON170000074

რა ოდ ენ ობა ლიტ რი 1 235 807 7 331 573 6 643 538 3 970 000 2 800 000

გა მოცხა დე ბის თა რი ღი 19.12.2012 25.12.2014 04.12.2015 02.12.2016 06.12.2017

მო ნა წი ლე თა რა ოდ ენ ობა 1 1 2 1 1

გა მარ ჯვე ბუ ლი კომ პა ნია
სს „ვი სოლ 

პეტ რო ლი უმ 
ჯორ ჯია“

სს „ვი სოლ 
პეტ რო ლი უმ 

ჯორ ჯია“

შპს „რომ პეტ როლ 
სა ქარ თვე ლო“

შპს „რომ პეტ როლ 
სა ქარ თვე ლო“

შპს „რომ პეტ როლ 
სა ქარ თვე ლო“

გა მოცხა დე ბუ ლი 
ფა სი (ლა რი)

1.91 1.54 1.52 1.43 2.03

გა მოცხა დე ბის დღეს 
არ სე ბუ ლი სა ბაზ რო ფა სი1 2.05 1.90 1.72 1.70 2.23

გა მარ ჯვე ბუ ლის 
შე თა ვა ზე ბუ ლი ფა სი

1.91 1.54 1.40 1.41 2.02

გა მარ ჯვე ბუ ლის ქსელ ში 
არ სე ბუ ლი ფა სი ტენ დე რის 

გა მოცხა დე ბის დღეს
2.07 1.88 და 1.99

ვერ მოვ ძებ ნეთ 
კომ პა ნი ის სა იტ ზე

ვერ მოვ ძებ ნეთ 
კომ პა ნი ის 

სა იტ ზე

ვერ მოვ ძებ ნეთ 
კომ პა ნი ის 

სა იტ ზე

ქსელ ში და ფიქ სი რე ბუ ლი ყვე-
ლა ზე და ბა ლი ფა სი ტენ დე რის 

გა მოცხა დე ბის დღეს
2.03 გალ ფი 1.79 ლუ კო ილი 1.71 1.59 ლუ კო ილი 2.19 ლუ კო ილი

1 
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წე ლი

მო ნა ცე მე ბი 
                      საწ ვა ვის

            ტი პი

გა ნაცხა დის #

რა ოდ ენ ობა ლიტ რი

გა მოცხა დე ბის თა რი ღი

მო ნა წი ლე თა რა ოდ ენ ობა

გა მარ ჯვე ბუ ლი კომ პა ნია

გა მოცხა დე ბუ ლი 
ფა სი (ლა რი)

გა მოცხა დე ბის დღეს 
არ სე ბუ ლი სა ბაზ რო ფა სი 1

გა მარ ჯვე ბუ ლის 
შე თა ვა ზე ბუ ლი ფა სი

გა მარ ჯვე ბუ ლის ქსელ ში არ სე ბუ ლი ფა სი 
ტენ დე რის გა მოცხა დე ბის დღეს

ყვე ლა ზე და ბა ლი ფა სი 
გა მოცხა დე ბის დღეს

საწ ვა ვის ტი პი

გა ნაცხა დის #

რა ოდ ენ ობა ლიტ რი

გა მოცხა დე ბის თა რი ღი

მო ნა წი ლე თა რა ოდ ენ ობა

გა მარ ჯვე ბუ ლი კომ პა ნია

გა მოცხა დე ბუ ლი 
ფა სი (ლა რი)

გა მოცხა დე ბის დღეს 
არ სე ბუ ლი სა ბაზ რო ფა სი 2

გა მარ ჯვე ბუ ლის 
შე თა ვა ზე ბუ ლი ფა სი

გა მარ ჯვე ბუ ლის ქსელ ში არ სე ბუ ლი 
ფა სი ტენ დე რის გა მოცხა დე ბის დღეს

2018 2019 2020 2021

ბენ ზი ნი 
პრე მი უმი

ბენ ზი ნი 
პრე მი უმი

ბენ ზი ნი 
პრე მი უმი

ბენ ზი ნი 
პრე მი უმი

CON180000031 CON190000599 CON200000318 CON210000489

29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000

12.12.2018 09.12.2019 11.12.2020 02.12.2021

1 1 1 1

შპს „რომ პეტ როლ 
სა ქარ თვე ლო“

შპს „რომ პეტ როლ 
სა ქარ თვე ლო“

შპს „რომ პეტ როლ 
სა ქარ თვე ლო“

შპს „რომ პეტ როლ 
სა ქარ თვე ლო“

2.01 2.24 1.83 2.78

2.52 2.79 2.36 3.25

2.01 2.24 1.83 2.78

ვერ მოვ ძებ ნეთ 
კომ პა ნი ის 

სა იტ ზე

ვერ მოვ ძებ ნეთ 
კომ პა ნი ის 

სა იტ ზე

ვერ მოვ ძებ ნეთ 
კომ პა ნი ის 

სა იტ ზე

ვერ მოვ ძებ ნეთ 
კომ პა ნი ის 

სა იტ ზე

2.50
ლუ კო ილი

2.65 
ვი სო ლი

2.31
სო კა რი

3.18
სო კა რი

ბენ ზი ნი სუ პე რი ბენ ზი ნი სუ პე რი ბენ ზი ნი სუ პე რი ბენ ზი ნი სუ პე რი

CON180000032 CON190000600 CON200000290 CON210000487

250 000 200 000 200 000 200 000

12.12.2018 09.12.2019 03.12.2020 02.12.2021

1 1 1 1

შპს „ვი სოლ 
პეტ რო ლი უმ 

ჯორ ჯია“

შპს „ვი სოლ პეტ-
რო ლი უმ ჯორ-

ჯია“

შპს „ვი სოლ პეტ-
რო ლი უმ ჯორ ჯია“

შპს „ვი სოლ 
პეტ რო ლი უმ 

ჯორ ჯია“

2.31 2.57 2.19 3.12

2.62 2.86 2.44 3.34

2.31 2.57 2.19 3.12

2.64 2.75 2.48 3.38
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1  ფასი დაანგარიშებულია 4 მსხვილი საწვავის კომპანიის (შპს „ლუკოილ ჯორჯია“-ს, შპს „სოკარ ჯორჯია პე-
ტროლიუმი“-ს, შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს (გალფი) და სს. ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს) ქსელში გამო-
ცხადების დღეს საწვავზე არსებული ფასის საშუალო არითმეტიკულის შესაბამისად. ინფორმაცია მოძიებულია 
აღნიშნული კომპანიების ოფიციალური ვებ-გვერდებიდან, 2019 წლიდან შპს ლუკოილ ჯორჯია აღარ არის საწვა-
ვის საშულაო ფასში გათვალისწინებული რადგან კომპანიის საიტზე ფასების არქივი აღარ ჩანს. https://gulf.ge/
ge/fuel_prices?page=2, http://wissol.ge/_OLD/index.php?geo&cat=47&type=1#, https://sgp.ge/ge/price?start_
date=2014-12-09&end_date=2014-12-10, http://lukoil.ge/index.php?m=328&date_from=09.12.2014&date_
to=10.12.2019  

2  ფასი დაანგარიშებულია 3 მსხვილი საწვავის კომპანიის (შპს „ლუკოილ ჯორჯია“-ს, შპს „სოკარ ჯორჯია პეტ-
როლიუმი“-ს და სს. ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს 2017 წლიდან ყველგან ნაცვლდება გალფით) ქსელში გამოცხა-
დების დღეს საწვავზე არსებული ფასის საშუალო არითმეტიკულის შესაბამისად. გალფს არ ქონდა მითითებული ამ 
დრეს სუპერის ფასი.

3  ფასი დაანგარიშებულია 4 მსხვილი საწვავის კომპანიის (შპს „ლუკოილ ჯორჯია“-ს, შპს „სოკარ ჯორჯია პეტ-
როლიუმი“-ს, შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს (გალფი) და სს. ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს) ქსელში გამოცხა-
დების დღეს საწვავზე არსებული ფასის საშუალო არითმეტიკულის შესაბამისად. ინფორმაცია მოძიებულია აღნიშ-
ნული კომპანიების ოფიციალური ვებ-გვერდებიდან.  

ქსელ ში და ფიქ სი რე ბუ ლი 
ყვე ლა ზე და ბა ლი 

ფა სი ტენ დე რის გა მოცხა დე ბის დღეს

საწ ვა ვის ტი პი

გა ნაცხა დის #

რა ოდ ენ ობა ლიტ რი

გა მოცხა დე ბის თა რი ღი

მო ნა წი ლე თა რა ოდ ენ ობა

გა მარ ჯვე ბუ ლი კომ პა ნია

გა მოცხა დე ბუ ლი 
ფა სი (ლა რი)

გა მოცხა დე ბის დღეს 
არ სე ბუ ლი სა ბაზ რო ფა სი 3

გა მარ ჯვე ბუ ლის 
შე თა ვა ზე ბუ ლი ფა სი

გა მარ ჯვე ბუ ლის ქსელ ში არ სე ბუ ლი ფა სი 
ტენ დე რის გა მოცხა დე ბის დღეს

ქსელ ში და ფიქ სი რე ბუ ლი ყვე ლა ზე და ბა ლი 
ფა სი ტენ დე რის გა მოცხა დე ბის დღეს

2.60 ლუ კო ილი
2.74

გალ ფი
2.39

გალ ფი
3.26

სო კა რი

ბენ ზი ნი ევ რო 
რე გუ ლა რი

ბენ ზი ნი ევ რო რე-
გუ ლა რი

ბენ ზი ნი ევ რო რე-
გუ ლა რი

ბენ ზი ნი ევ რო 
რე გუ ლა რი

CON190000163 CON190000601 CON200000294 CON210000493

1 500 000 1 500 000 1 200 000 1 200 000

18.02.2019 09.12.2019 03.12.2020 02.12.2021

1 1 1 1

შპს 
"სო კარ ჯორ ჯია 
პეტ რო ლე უმი"

შპს 
"სო კარ ჯორ ჯია 
პეტ რო ლე უმი"

შპს 
"სო კარ ჯორ ჯია 
პეტ რო ლე უმი"

შპს 
"სო კარ ჯორ ჯია 
პეტ რო ლე უმი"

1.81 2.21 1.80 2.76

2.33 2.54 2.2 3.13

1.81 2.21 1.80 2.76

2.32 2.54 2.16 3.04

2.32 გალ ფი, 
სო კა რი

2.52
გალ ფი

2.15 
გალ ფი

3.04
სო კა რი
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ABSTRACT
This paper reviews the material for studying of history of the economic security problems. Studying of the 

security problem will help us how we need to define term “security”.
The author proposes to consider the question: Where is the term “security” derived? It traces from the An-

cient Greek word «aspháleia» and Latin word «securitas» that literally means “security”, “safety”, “protection”.
For this paper have used ancient Greek and Latin literature review for the security problem and interpreta-

tions of original pieces.
In short, the ancient Greek and Roman philosophers, historians and politicians paved the way for the origin 

of the modern security science.
Keywords: «aspháleia», «securitas», security, safety, protection; «securitatis urbanae custos», the guardian 

of the security of the city; «securitas publica», the security of the State.
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შე სა ვა ლი
უს აფ რთხო ება სა ზო გა დო ებ აში ად ამი ან თა გა-

ერ თი ან ებ ის ერთ-ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი იყო, რა თა 
მათ და ეც ვათ თა ვი ბუ ნებ რი ვი თუ სო ცი ალ ური 
გა რე მო პი რო ბე ბის გან. სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური, 
სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი და პო ლი ტი კუ რი სტრუქ ტუ რე-
ბის ამ ოც ან ებ ისა და ფუნ ქცი ებ ის უს აფ რთხო ებ ის 
უზ რუნ ველ ყო ფის სა კითხე ბი სა უკ უნე ებ ის მან ძილ-
ზე მრა ვალ მა ფი ლო სო ფოს მა, ის ტო რი კოს მა და 
პო ლი ტო კოს მა ყუ რადღე ბით შე ის წავ ლა. მათ გა ნი-
ხი ლეს უს აფ რთხო ებ ისა და ეკ ონ ომ იკ ურ-პო ლი ტი-
კუ რი ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბის პრობ ლე მე ბი 
და წარ მო აჩ ინ ეს უს აფ რთხო ებ ის გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბა სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში.

ზო გა დად სა მეც ნი ერო ლი ტე რა ტუ რა ში უს აფ-
რთხო ება გა ნი მარ ტე ბა რო გორც სა ხელ მწი ფო სა 
და მი სი მო ქა ლა ქე ებ ის და ცუ ლო ბა საფ რთხე ებ ის-
გან, რაც ბუ ნებ რი ვი და ბო რო ტი სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ძა ლე ბის სა ზი ანო მოქ მე დე ბე ბის დროს ვლინ დე ბა 
(შდრ. Сенчагов 2015:7).

ძი რი თა დი ტექ სტი
ძველ მა ბერ ძენ მა მო აზ როვ ნე ებ მა უს აფ რთხო-

ებ ის პრობ ლე მა სა ზო გა დო ებ ის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ-
ომ იკ ური და პო ლი ტი კუ რი გან ვი თა რე ბის ძი რი თად 
მი მარ თუ ლე ბებს და უკ ავ ში რეს. ამ მხრივ ბერ ძნულ-
ლა თი ნუ რი წყა რო ები ეხ ება უამ რავ სო ცი ალ ურ-ეკ-
ონ ომ იკ ურ და პო ლი ტი კურ სა კითხს, რომ ლე ბიც 
შემ დგომ ში ეკ ონ ომ ის ტებ მა ჩა მო აყ ალ იბ ეს ეკ ონ-
ომ იკ ური კა ტე გო რი ებ ის სა ხით.

ამ წყა რო ებ ის მი ხედ ვით დას ტურ დე ბა, რომ 
სიტყვა „უს აფ რთხო ება“ ძველ სა ბერ ძნეთ ში იხ მა-
რე ბო და ჯერ კი დევ ძვ.წ. VI−III სა უკ უნე ებ ში. ძვე ლი 
ბერ ძნუ ლი სიტყვა ἀσφάλεια [ას ფა ლეია], რომ ლის 
მნიშ ვნე ლო ბაა „უს აფ რთხო ება“, „დაც ვა“, რო გორც 
ტერ მი ნი და ამ კვიდ რეს ძველ მა ბერ ძენ მა სწავ ლუ-
ლებ მა, კერ ძოდ, დრა მა ტურ გებ მა ეს ქი ლემ1 (ძვ.წ. 
525–455 წწ.) და სო ფოკ ლემ (ძვ.წ. 497/496–406/405 
წწ.), ის ტო რი კო სებ მა თუ კი დი დემ (ძვ.წ. 460–400 წწ.) 
და ქსე ნო ფონ ტმა (ძვ.წ. 430–355/354 წწ.), ლო გოგ-
რა ფოს მა ლი სი ას მა2 (ძვ.წ. 445–380 წწ.), ფი ლო სო-
ფო სებ მა: დე მოკ რი ტემ (ძვ.წ. 460–370 წწ.), პლა ტონ-
მა (ძვ.წ. 428–347 წწ.), არ ის ტო ტე ლემ (ძვ.წ. 384–322 
წწ.), ეპ იკ ურ ემ (ძვ.წ. 341–270 წწ.) და სხვებ მა.

ამ სწავ ლუ ლე ბის წიგ ნებ ში სიტყვა ἀσφάλεια [ას-
ფა ლეია] აღ ნიშ ნავ და ად ამი ან ის წინ და ხე დუ ლე ბას 
და სიფ რთხი ლეს, პი როვ ნე ბის, სა ზო გა დო ებ ისა და 

1  Aeschylus, Suppliant Women 495; Smyth 1922, I:52, 53.
2  Lysias I.42; VIII.7; XVI.13; XXXI.7; Lamb 1967:25, 175, 639.

პო ლი სის, ანუ ქა ლაქ-სა ხელ მწი ფოს ნე ბის მი ერი 
საფ რთხის გან თა ვის დაც ვას, ქა ლაქ-სა ხელ მწი ფოს 
მყა რად მარ თვა სა და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის უს აფ-
რთხო ებ ას.

ბერ ძნუ ლი ქა ლაქ-სა ხელ მწი ფო ებ ის მმარ თვე-
ლე ბი იყ ვნენ ბრწყინ ვა ლე სამ ხედ რო ლი დე რე ბი, 
მცვე ლე ბი და რე ალ ის ტი პო ლი ტი კო სე ბი, რომ ლებ-
საც ჰქონ დათ უს აფ რთხო ებ ისა და სა მეთ ვალ ყუ რეო 
სტრუქ ტუ რე ბი, სა დაზ ვერ ვო და სა კო მუ ნი კა ციო 
ორ გა ნი ზა ცი ები, აკ ონ ტრო ლებ დნენ სა ვაჭ რო 
ურ თი ერ თო ბებ სა და გა და სა ხა დე ბის მი ღე ბას. 
ის ინი კო მერ ცი ული და პო ლი ტი კუ რი აგ ენ ტე ბის 
მეშ ვე ობ ით უზ რუნ ველ ყოფ დნენ სა ზო გა დო ებ ის 
უს აფ რთხო ებ ასა და დაც ვას მა თი ქა ლაქ-სა ხელ-
მწი ფო ებ ის საზღვრე ბის ფარ გლებ ში. აგ რეთ ვე 
ერ თმა ნეთ თან აფ ორ მებ დნენ ხელ შეკ რუ ლე ბებს, 
რომ ლე ბი თაც მა თი უს აფ რთხო ება და მო ქა ლა ქე-
ებ ის სა კუთ რე ბა და ცუ ლი უნ და ყო ფი ლი ყო.

ქვე მოთ და სა მოწ მებ ლად მო ტა ნი ლია მა სა ლა 
რამ დე ნი მე ძვე ლი ბერ ძე ნი და რო მა ელი ავ ტო-
რის თხზუ ლე ბე ბი დან, რომ ლებ შიც, შე სა ბა მი სად, 
დას ტურ დე ბა სიტყვე ბი: ἀσφάλεια [ას ფა ლეია] და 
«securitas» [სე კუ რი ტას] – „უს აფ რთხო ება“, „დაც ვა“.

თუ კი დი დე წიგ ნში „პე ლო პო ნე სის ომ ის ის ტო-
რია“ (ძვ.წ. 431–404 წწ.) ხში რად აღ ნიშ ნავს, რომ 
სა ბერ ძნე თის ქა ლაქ-სა ხელ მწი ფო ებ ის მმარ თვე ლე-
ბის მთა ვა რი მი ზა ნი იყო სა კუ თა რი თა ვის, ოჯ ახ ისა 
და ქა ლა ქე ბის უს აფ რთხო ებ ის, კე თილ დღე ობ ისა და 
ძა ლა უფ ლე ბის გან მტკი ცე ბა ზე ზრუნ ვა (Thucydides 
I.XVII; Smith 1980, I:30, 31). იგი წერს, რომ ათ ენ ში 
მთე ლი მსოფ ლი ოდ ან შე მო დი ოდა სოფ ლის მე ურ-
ნე ობ ის ყვე ლა პრო დუქ ტი, რომ ლი თაც ათ ენ ელ ები 
უპ ირ ატ ეს ად სარ გებ ლობ დნენ და ამ ით თავს უს აფ-
რთხოდ გრძნობ დნენ (Thucydides II.XXXVIII; Smith 
1980, I:324, 325). ის ინი იზი არ ებ დნენ იმ მო საზ რე-
ბას, რომ უპ ირ ატ ეს ობა მჭიდ როდ და კავ ში რე ბუ ლია 
უს აფ რთხო ებ ას თან (Thucydides V.CVII; Smith 1959, 
III:168, 169).

ქსე ნო ფონ ტი თხზუ ლე ბა ში „კი რო პე დია“ პირ-
ვე ლი ახ სე ნებს ტერ მინს „სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის 
უს აფ რთხო ებ ას“ (Xenophon VII.IV.5; Miller 1914, 
I:252). აქ მან გან სა კუთ რე ბუ ლი გუ ლის ყუ რი არ-
სე ბი თად ის ტო რი ულ-ფი ლო სო ფი ური, პო ლი ტი-
კურ-ეკ ონ ომ იკ ური, სო ცი ალ ურ-კულ ტუ რუ ლი და 
შრო მის უს აფ რთხო ებ ის სა კითხე ბის კენ მი მარ თა 
და ამ მხრივ და წე რა მრა ვა ლი შრო მა.

უს აფ რთხო ებ ის შე სა ხებ სო ფოკ ლე დრა მა ტულ 
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ნა წარ მო ებ ში, რომ ლის სა თა ურია „ოიდ იპ ოს მე-
ფე“, ამ ბობს: „ჰე, ოიდ იპ ოს, ჩე მი ქვეყ ნის მე ფეო,.. 
აღ ად გი ნე ქა ლა ქის უს აფ რთხო ება“ (Sophocles 14, 
51; Storr 1962, I:6, 10). ამ პი ეს აში უმ თავ რე სად გა-
მოკ ვე თი ლია ად ამი ანი და მი სი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
სა ხელ მწი ფო სა და მო ქა ლა ქე თა მი მართ.

დე მოკ რი ტე დი დად დაკ ვირ ვე ბუ ლი ად ამი ანი 
იყო და ად ვი ლად საზღვრავ და მო მა ვალ საფ-
რთხე ებს. ერ თხელ შა ვი ჭი რის გან გა და არ ჩი ნა 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობა, ამ იტ ომ იგი ქა ლა ქის 
მმარ თვე ლა დაც კი იყო არ ჩე ული (კუ კა ვა 1959:5). 
დე მოკ რი ტეს ბევ რი სწო რი მიხ ვედ რა ჰქონ და. მან 
გა მოთ ქვა რი გი მო საზ რე ბა სა ხელ მწი ფოს პო ლი ტი-
კუ რი ინ ტე რე სე ბი სა და საფ რთხე ებ ის, კა ნო ნი სა და 
წეს რი გის, მმარ თვე ლე ბის, თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის, 
მცვე ლე ბის მო ვა ლე ობ ებ ისა და სა მარ თლი ან ობ ის 
შე სა ხებ (Democritus B248.[139N.]–IV,1,33, B252.
[135N.]–43, B255.[146N.]–46, B256.[156N.]–14, B263.
[148N.]–45, B265.[116N.]–47, B266.[165N.]–48; Diels 
1922, II:110–115; კუ კა ვა 1959:166–168). მი სი აზ-
რით, საფ რთხე ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით მოწყო ბი ლი 
სა ხელ მწი ფოს გო ნი ერი და ღირ სე ული მმარ თველ-
ნი, რომ ლებ მაც იცი ან სა ხელ მწი ფოს მარ თვა, მი სი 
სა სარ გებ ლო და სა ზი ანო ქმე დე ბე ბი, კა ნო ნე ბით 
მოქ მე დე ბენ და სა ხელ მწი ფო ებ რივ საქ მე ებს წარ-
მა ტე ბით წარ მარ თა ვენ (კუ კა ვა 1959:22, 23). ამ იტ-
ომ იგი წერ და: „ყვე ლას მი მართ ნუ იქ ნე ბი ეჭ ვი ანი, 
არ ამ ედ [იყ ავი] ფრთხი ლი და მტკი ცე“ (კუ კა ვა 
1959:145; Democritus B91.[223N.]–57; Diels 1922, 
II:79).

პლა ტო ნი, რო მელ მაც ძვ.წ. 387 წელს ათ ენ ში 
ფი ლო სო ფი ის სკო ლა – აკ ად ემია (Academia) და-
აფ უძ ნა, აღ ნიშ ნავ და, რომ „[სა ხელ მწი ფოს] მცვე-
ლებს შო რის უნ და ამ ოვ არ ჩი ოთ იმ ნა ირი ხალ ხი, 
რო მე ლიც, ჩვე ნი დაკ ვირ ვე ბით, თა ვი სი ცხოვ რე-
ბის უმ თავ რეს მიზ ნად და ის ახ ავ და და უცხრო მელ 
ზრუნ ვას სა ხელ მწი ფოს სა კე თილ დღე ოდ და არ ას-
დი დე ბით არ და თან ხმდე ბო და, სა ზო გა დო სი კე თის 
სა ზი ან ოდ ემ ოქ მე და“ (ბრეგ ვა ძე 2003:124; Plato III.
XIX.412d, 412e; Shorey 1937, I:296, 297).

პლა ტონ მა უს აფ რთხო ებ ის ღო ნის ძი ებ ის გა-
ტა რე ბა კე თილ გო ნი ერ პო ლი ტი კურ მმარ თველს, 
ხელ მძღვა ნელს და უკ ავ ში რა, რო მე ლიც იქ ნე ბა მე-
ტის მე ტად ფრთხი ლი, სა მარ თლი ანი, წინ და ხე დუ ლი, 
გამ ბე და ვი, მკვეთ რი, ქმე დი თუ ნა რი ანი და სა ხელ-
მწი ფოს წარ მა ტე ბით გამ მარ თა ვი (Plato 48.311a, 
311b, 311c; Fowler and Lamb 1975, VIII:194, 195).

ურ თი ერ თგან სხვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი მარ-
თვე ლო ბის დროს ერ თმა ნეთ ში აირია სიმ დიდ რის, 

სი ღა ტა კი სა და შუ ალ ედ ური მდგო მა რე ობ ები. ამ 
მხრივ პლა ტო ნი ამ ბობს: „ად ამი ანს... აქ ემ უქ რე-
ბა ყვე ლა ზე დი დი საფ რთხე, ამ იტ ომ თი თოეულმა 
ჩვენ გან მა ყვე ლა ფე რი გან ზე უნ და გა და დოს და, 
უწ ინ არ ეს ყოვ ლი სა, იქ ით კენ მი მარ თოს მცდე ლო ბა, 
რომ შეძ ლე ბის დაგ ვა რად შე იც ნოს ეს. იქ ნებ მი აკ-
ვლი ოს ად ამი ანს, რო მე ლიც ას წავ ლი და და შე აძ-
ლე ბი ნებ და ერ თმა ნე თი სა გან გა ერ ჩია ცხოვ რე ბის 
უკ ეთ ესი და უკ ეთ ური წე სი, ხო ლო იმ შე საძ ლებ ლო-
ბა თა გან, ბე დი რომ არ გუ ნებ და წი ლად, ყველ გან და 
ყო ველ თვის ამო ერ ჩია უმ ჯო ბე სი. ამ ას თა ნა ვე, გა-
ეთ ვა ლის წი ნე ბი ნა, რა ზე მოქ მე დე ბას ახ დენს სიქ ვე-
ლე ზე, მთე ლი სი ცოცხლის გან მავ ლო ბა ში... თა ვი სი 
თავ მოყ რი სა თუ გან მხო ლო ებ ის წყა ლო ბით, რა თა, 
ამ რი გად, წი ნას წარ ვე ეხ ილა სი კე თე და ბო რო ტე ბა, 
რა საც იწ ვევს მშვე ნი ერ ებ ის შერ წყმა სიმ დიდ რე სა 
თუ სი ღა რი ბეს თან, სუ ლის გარ კვე ული გან წყო ბი-
ლე ბის თან ხლე ბით, და, იმ ავ დრო ულ ად, შე ეც ნო, 
რას ნიშ ნავს კე თილ შო ბი ლუ რი თუ მდა ბი ური წარ-
მო მავ ლო ბა, პი რა დი ცხოვ რე ბა თუ სა ხელ მწი ფო 
საქ მი ან ობა, ძლი ერ ება თუ უძ ლუ რე ბა, ნი ჭი ერ ება 
თუ უნ იჭ ობა, ან ბუ ნე ბით თან და ყო ლი ლი თუ შე ძე-
ნი ლი თვი სე ბე ბი სუ ლი სა. ყო ვე ლი ვე ამ ის შე ჯე რე ბი-
თა და სუ ლის ბუ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ად ამი ანს 
შე უძ ლია არ ჩე ვა ნი მო ახ დი ნოს ცხოვ რე ბის უკ ეთ ეს 
და უკ ეთ ურ წესს შო რის: უკ ეთ ურ ად ის მი იჩ ნევს 
ცხოვ რე ბის იმ ნა ირ წესს, რო მელ საც იქ ამ დე მივ-
ყა ვართ, რომ სუ ლი უს ამ არ თლო ხდე ბა, უკ ეთ ეს ად 
კი – იმ ას, რო მე ლიც სულს უფ რო სა მარ თლი ანს 
ხდის, ყო ვე ლი ვე და ნარ ჩენს კი არ ას და გი დევთ. 
...ესაა ად ამი ან ის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი არ ჩე-
ვა ნი“ (ბრეგ ვა ძე 2003:388; Plato, X.XV.618b–618e; 
Shorey 1980, II:508, 509).

ძვ.წ. 334 წელს პლა ტო ნის მოს წავ ლემ, არ ის-
ტო ტე ლემ ჩა მო აყ ალ იბა ფი ლო სო ფი ური სკო ლა – 
ლი კეიონი (Lyceum – „ლი ცე უმი“), სა დაც ფარ თოდ 
ის წავ ლე ბო და მეც ნი ერ ებ ანი, კერ ძოდ, ლო გი კა, 
მა თე მა ტი კა, ეკ ონ ომ იკა, პო ლი ტი კა, ფსი ქო ლო გია, 
ეთ იკა, რი ტო რი კა (მჭევ რმეტყვე ლე ბა) და სხვა.

ლი კეიონში არ ის ტო ტე ლემ უფ რო მკა ფი ოდ 
წარ მო აჩ ინა და გა მოკ ვე თა უს აფ რთხო ებ ის არ სი, 
რო გორც სა ხელ მწი ფოს გა დარ ჩე ნის პრობ ლე მა. 
იგი წერ და: „კა ნონ მდებ ლებს და იმ ათ, ვი საც …
სა ხელ მწი ფოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა სურთ, მთა ვა რი საზ-
რუ ნა ვი ექ ნე ბათ არა სა ხელ მწი ფოს ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
გა მო, არ ამ ედ მი სი გა დარ ჩე ნის გა მო. ნე ბის მი ერი 
სა ხელ მწი ფოს თვის არაა ძნე ლი იარ სე ბოს ერ თი, 
ორი ან სა მი დღე, მაგ რამ მთა ვა რია სა ხელ მწი ფოს 
ხსნი სა და და ღუპ ვის სა შუ ალ ებ ებ ის გათ ვა ლის წი-
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ნე ბა... აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, შე ვე ცა დოთ შე ვამ ზა-
დოთ სა ხელ მწი ფოს უს აფ რთხო ებ ის მე თო დე ბი და 
ვე რი დოთ ყო ვე ლი ვე დამ ღუპ ველს. მი ვი ღოთ ის ეთი 
კა ნო ნე ბი, იქ ნე ბა ის და წე რი ლი, თუ და უწ ერ ელი, 
რომ ლე ბიც ით ვა ლის წი ნე ბენ სა ხელ მწი ფოს დაც-
ვას. და სა ხელ მწი ფოს არ ვუ წო დოთ, რომ ესაა დე-
მოკ რა ტი ული ან ოლ იგ არ ქი ული სა ხელ მწი ფო, რაც 
სა ხელ მწი ფოს იძ ულ ებ ულს ხდის იზ რუ ნოს იმ აზე, 
რომ ის იყ ოს ან დე მოკ რა ტი ული ან ოლ იგ არ ქი ული 
და არა იმ აზე, რაც მას დღეგ რძელს გახ დის“ (კუ კა-
ვა 1996, II:57; Aristotle VI.III, 1319b, 1320a, 34–46; 
Rackham 1959:506, 507).

არ ის ტო ტე ლე წერს, რომ სა ზო გა დო ებ რივ ურ-
თი ერ თო ბა ში სა ჭი როა ქო ნე ბის გა თა ნაბ რე ბის 
უკ ეთ მო წეს რი გე ბა, რად გან სო ცი ალ ური გა მოს-
ვლე ბი ქო ნე ბის არ ას წო რი გა და ნა წი ლე ბის გა მო 
ხდე ბა (Aristotle II.IV.1226a, II.IV.1266b; Rackham 
1959:110–113; კუ კა ვა 1995, I:44, 45). აქ ვე იგი აღ-
ნიშ ნავს, რომ „ფა ლე ასს [ქალ კი დო ნე ლი, ძვ.წ. V–IV 
სს.] სურს თა ვი სი სა ხელ მწი ფოს შიგ ნით ურ თი-
ერ თო ბის კარ გად მო წეს რი გე ბა, მაგ რამ სა ჭი როა 
ურ თი ერ თო ბის მო წეს რი გე ბა აგ რეთ ვე მე ზო ბელ 
სა ხელ მწი ფო ებ თან და სხვა ერ ებ თან. სა ჭი როა 
აგ რეთ ვე სა ხელ მწი ფოს ბრძო ლი სუ ნა რი ან ობ ის 
გან მტკი ცე ბა, რა ზეც ფა ლე ასი არ აფ ერს ამ ბობს. 
იგ ივე უნ და ით ქვას ქო ნე ბის შე სა ხე ბაც. სა ჭი როა 
სა ხელ მწი ფოს ჰქონ დეს ქო ნე ბა არა მხო ლოდ ში-
ნა გა ნი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად, 
არ ამ ედ გა რე შე საფ რთხი სა გან თავ და სა ცა ვა დაც. 
მაგ რამ არაა სა ჭი რო იმ დე ნი ქო ნე ბა, რომ ის მე ზო-
ბე ლი ძლი ერი სა ხელ მწი ფო ებ ის შურს იწ ვევ დეს, 
ხო ლო ვი საც დი დი ქო ნე ბა აქ ვს, არ შე ეძ ლოს თავ-
დაც ვა შე მოჭ რი ლი მტრი სა გან, მაგ რამ არც ისე 
მცი რე ქო ნე ბა უნ და ჰქონ დეს სა ხელ მწი ფოს, რომ 
არ შე ეძ ლოს წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა თა ნას წო რი და 
მსგავ სი ძა ლის მქო ნე სა ხელ მწი ფოს თან ბრძო ლა-
ში“ (კუ კა ვა 1995, I:46; Aristotle II.IV.1267a; Rackham 
1959:114–117).

არ ის ტო ტე ლეს ამ ოს ავ ალი დე ბუ ლე ბა იყო: „სა-
ხელ მწი ფოს გა უმ ჯო ბე სე ბა შე იძ ლე ბა ზნე ობ ით, 
ფი ლო სო ფი ით, კა ნო ნე ბით“ (კუ კა ვა 1995, I:38; 
Aristotle II.II.1263b; Rackham 1959:90–93).

სა ბერ ძნე თის ცალ კე ული ქა ლაქ-სა ხელ მწი ფო-
ებ ის მარ თვე ლო ბის ფორ მე ბი ხელს უშ ლი და მი სი 
მთლი ანი სივ რცის უს აფ რთხო ებ ას და სო ცი ალ ურ-
ეკ ონ ომ იკ ური და პო ლი ტი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის 
მო წეს რი გე ბა სა და გან ვი თა რე ბას. არ ის ტო ტე ლეს 
მოს წავ ლემ, ალ ექ სან დრე დიდ მა (ძვ.წ. 356–323 წწ.) 
შეძ ლო ბალ კა ნე თის ნა ხე ვარ კუნ ძუ ლის აღ ება და 

თით ქმის ყვე ლა ბერ ძნუ ლი პო ლი სის ეკ ონ ომ იკ ურ-
პო ლი ტი კუ რად გა ერ თი ან ება. მან აგ რეთ ვე და იქ-
ვემ დე ბა რა მცი რე აზია, ეგ ვიპ ტე, სი რია, კა პა დო კია, 
ბა ბი ლო ნი, სპარ სე თი და სხვა ქვეყ ნე ბი და შექ მნა 
ერ თი მთლი ანი ბერ ძნულ-სპარ სუ ლი იმ პე რია, რომ-
ლის დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა 
ჰქონ და სა ერ თო-სა კა ცობ რიო კულ ტუ რუ ლი, ეკ ონ-
ომ იკ ურ-პო ლი ტი კუ რი და სა მარ თლებ რი ვი იდე ებ ის 
პროგ რე სი სა და გან ხორ ცი ელ ებ ის თვის.

ელ ინ ური პე რი ოდ ის (ძვ.წ. 323–31 წწ.) სა ზო-
გა დო ებ ის გან ვი თა რე ბას თან, მი სი სიმ დიდ რის 
ზრდას თან ერ თად შე იც ვა ლა უს აფ რთხო ებ ის კრი-
ტე რი უმი, მაგ რამ ის მა ინც ას ოც ირ დე ბო და პი როვ-
ნე ბის თვით გა დარ ჩე ნას თან, ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და კომ ფორ ტის გაზ რდას თან 
(Сенчагов 2015:7). ამ მხრივ ეპ იკ ურე წერ და: „ნამ-
დვი ლი უს აფ რთხო ება მო იპ ოვ ება მშვი დი ცხოვ-
რე ბი თა და ბრბოს გან გან შო რე ბით“ (Epicurus XIV; 
Mühll 1922:54; შდრ. კუ კა ვა 1959:214).

უს აფ რთხო ებ ის პრობ ლე მის შე სა ხებ შე ხე დუ-
ლე ბა თა სის ტე მის, რო გორც სა ხელ მწი ფოს ეკ ონ-
ომ იკ ურ-პო ლი ტი კურ და სა მარ თლებ რივ მოძ ღვრე-
ბა თა ის ტო რი ის შე სას წავ ლად გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია რო მა ელი პო ლი ტი კო სის, ცი ცე-
რო ნის (ძვ.წ. 106–43 წწ.) მო საზ რე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
მან ჩა მო აყ ალ იბა ფი ლო სო ფი ურ შრო მებ ში.

ცი ცე რო ნი წიგ ნში „სა ხელ მწი ფოს შე სა ხებ“ («De 
re publica») სა ხელ მწი ფოს გან მარ ტავს, რო გორც 
ხალ ხის, სა ზო გა დო ებ ის საქ მეს («Res publica»). ხალ-
ხი არაა ად ამი ან თა ყო ველ გვა რი ერ თო ბა, არ ამ ედ 
ხალ ხია ად ამი ან თა ის ეთი გარ თი ან ება, რო მე ლიც 
ეფ უძ ნე ბა სა მარ თლის სა კითხე ბის ირ გვლივ თან-
ხვედ რა სა და სა ერ თო კე თილ დღე ობ ას. ხალ ხმა 
თა ვის თვის შე არ ჩია გარ კვე ული საცხოვ რე ბე ლი 
ად გი ლი, გა მო იყ ენა ბუ ნებ რი ვი თავ დაც ვი თი სა შუ-
ალ ებ ები, გა ამ აგ რა ხე ლოვ ნუ რი ნა შე ნი თაც და ამ-
გვარ ერ თი ან ობ ას უწ ოდა ცი ხე-სი მაგ რე ან ქა ლა ქი 
(Cicero I.XXV.39, I.XXVI.41; Keyes 1970:64, 65). აქ ვე 
იგი ყუ რადღე ბას ამ ახ ვი ლებს ქა ლაქ-სა ხელ მწი ფოს 
საფ რთხე ებ ზე, რომ ლის ას არ იდ ებ ლად სა ჭი როა 
ის ეთი თა ნამ დე ბო ბის პი რი (პო ლი ტი კო სი), რო მელ-
საც ამ ის გა კე თე ბის უფ ლე ბა ექ ნე ბა (Cicero I.VI.10; 
Keyes 1970:24, 25).

ცი ცე რო ნი წიგ ნში ,,სი კე თი სა და ბო რო ტე ბის 
ზღვა რის შე სა ხებ“ («De finibus bonorum et malo-
rum») წერს, რომ დე მოკ რი ტეს უს აფ რთხო ება, ანუ 
სუ ლი ერი სიმ შვი დე, რა საც დე მოკ რი ტემ εὐθυμία 
[eṷthumía] – «კარ გი სუ ლი ერი გან წყო ბი ლე ბა» უწ-
ოდა, არ ის სუ ლი ერი მდგო მა რე ობა, იგ ივე კურ თხე-
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ული ცხოვ რე ბა. შემ დეგ იგი წერს: „[დე მოკ რი ტეს] 
სურ და ბუ ნე ბის კვლე ვის შე დე გი კარ გი სუ ლი ერი 
გან წყო ბი ლე ბა ყო ფი ლი ყო. ამ იტ ომ უმ აღ ლეს სი კე-
თეს იგი «კარგ სუ ლი ერ მდგო მა რე ობ ას» უწ ოდ ებ-
და, ხში რად კი – «სი მა მა ცეს», ე.ი. ში ში სა გან თა ვი-
სუ ფალ სუ ლი ერ მდგო მა რე ობ ას“ (კუ კა ვა 1959:124; 
Cicero V.xxix.87; Rackham 1931:490, 491; Democritus 
B169.[4N.]; Diels 1922, II:54).

რო მა ელი ის ტო რი კო სი, ვე ლეიუს პა ტერ კუ ლუ-
სი (ძვ. წ. 19–ახ. წ. 31) წიგ ნში, „რო მის ის ტო რი აში“ 
(«Historia Romana») ცდი ლობს აღ წე როს რო მის 
იმ პე რი ის მუდ მი ვი უს აფ რთხო ებ ის კონ ცეფ ცია, 
რო მე ლიც, მი სი აზ რით, იყო ყვე ლა ზე მძლავ რი 
მოქ მე დე ბა სა ხელ მწი ფოს მა რად არ სე ბო ბის თვის 
(Velleius Paterculus II.CIII.4; Shipley 1924:264, 265). 
აქ ახ სე ნებს ლუ ცი უს პი სოს, რო გორც „ქა ლა ქის უს-
აფ რთხო ებ ის მცველს“ («securitatis urbanae custos») 
(Velleius Paterculus II.XCVIII; Shipley 1924:254, 255).

რო მა ელი ფი ლო სო ფო სი, სე ნე კა (ახ.წ. 4–65 წწ.) 
თა ვის წიგ ნებ ში რამ დე ნი მე პრაქ ტი კულ მო საზ რე-
ბას გა მოთ ქვამს უს აფ რთხო ებ ის შე სა ხებ, რო მე-
ლიც, მი სი აზ რით, ად ამი ანს დი დად ხელს უწყობს 
სწო რად ცხოვ რე ბა ში. მან „წე რი ლებ ში ლუ ცი ლი-
უს ის ად მი ზნე ობ ის შე სა ხებ“ («Ad Lucilium epistulae 
morales») და „მოწყა ლე ბის შე სა ხებ“ («De clementia») 
გა მო იყ ენა ლა თი ნუ რი ტერ მი ნი «securitas publica», 
რო მელ საც შე ეს ატყვი სე ბა ინ გლი სუ რი ტერ მი ნი 
“the security of the State” – „სა ხელ მწი ფოს უს აფ-
რთხო ება“ (Seneca LXXIII.2; Gummere 1970, II:104, 
105; Seneca I.XIII.1; Basore 1928, I:394, 395).

დას კვნა
ამ დე ნად, ძვე ლი ბერ ძე ნი ფი ლო სო ფო სე ბი, ის-

ტო რი კო სე ბი და სხვა მო აზ როვ ნე ბი უს აფ რთხო-
ებ ის პრობ ლე მას გა ნი ხი ლავ დნენ სო ცი ალ ურ-ეკ-
ონ ომ იკ ურ და პო ლი ტი კურ სა კითხებ თან მჭიდ რო 
კავ შირ ში. ეს მი მარ თე ბე ბი მათ წიგ ნებ ში ახ სნი ლია 
ეკ ონ ომ იკ ურ-პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ალ ურ-კულ-
ტუ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი სა და ინ სტი ტუ ტე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და გან ვი თა რე ბის კონ ტექ სტში, 
რომ ლე ბიც მო ქა ლა ქე ებ ის, სა ზო გა დო ებ ისა და 
მთლი ან ად სა ხელ მწი ფოს უს აფ რთხო ებ ას უზ-
რუნ ველ ყოფ და. სტა ტი აში გან ხი ლუ ლი მა სა ლის 
მი ხედ ვით ირ კვე ვა, რომ ძვე ლი სა ბერ ძნე თის, 
აგ რეთ ვე რო მის მო ქა ლა ქე იყო პო ლი ტი კუ რი, ეკ-
ონ ომ იკ ური, სა მარ თლებ რი ვი და სო ცი ოლ ოგი ური 
ად ამი ანი (Homo politicus, homo oeconomicus, homo 
legalicus, et homo sociologicus). პრობ ლე მი სად მი 
ას ეთ მა და მო კი დე ბუ ლე ბამ დას რუ ლე ბუ ლი სა ხე 
მი იღო ელ ინ ურ პე რი ოდ ში, სა დაც სა ბო ლო ოდ 
გა ნი საზღვრა და გა მო ის ახა უს აფ რთხო ებ ის კონ-
ცეფ ცი ის ეკ ონ ომ იკ ურ-პო ლი ტი კუ რი და სა მარ-
თლებ რი ვი სა ფუძ ვლე ბი. რო მა ელი ფი ლო სო ფო-
სე ბი, იურ ის ტე ბი და პო ლი ტი კო სე ბი თვლიდ ნენ, 
რომ უს აფ რთხო ებ ის ღო ნის ძი ება შე იძ ლე ბა 
გან ხორ ცი ელ დეს მხო ლოდ კა ნო ნის მი ხედ ვით. 
უს აფ რთხო ებ ის სა კითხე ბი ოფ იცი ალ ურ ად იყო 
ჩა წე რი ლი კა ნონ მდებ ლო ბა ში, რომ ლის მეშ ვე ობ-
ით აც სა ზო გა დო ებ აში სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური, 
პო ლი ტი კუ რი და ინ სტი ტუ ცი ური ურ თი ერ თო ბე ბი 
რე გუ ლირ დე ბო და.
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ABSTRACT
The article analyzes exports and imports between Georgia and the United States during the period from 

2015 to 2020. This period is used to calculate the specific weight of the United States trade with Georgia, both in 
exports and imports. In addition, the article analyzes the advantages of GSP (Generalized System of Preferences) 
trading regime in Georgian exports, the export-import balance and the relevant conclusions are made based 
on the obtained results; The commodity structure of Georgia’s exports and imports to the United States is also 
studied. The article shows that a recent Free Trade Agreement is needed to move Georgia and the United States 
into a new phase in trade relations.
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საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების 
ექსპორტ-იმპორტის რეტროსპექტიული ანალიზიექსპორტ-იმპორტის რეტროსპექტიული ანალიზი

ირმა ლენგ
 დოქტორანტი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა: irmav75@yahoo.com

აბსტრაქტი
ნაშრომში გაანალიზებულია საქართველოს ექსპორტისა და იმპორტის მდგომარეობა აშშ-სთან 2015-

2020 წლების პერიოდებზე. შესაბამისად გამოთვლილია აშშ-ის ხვედრითი წონის ამსახველი მაჩვენებლები, 
როგორც ექსპორტში, ასევე იმპორტში. გაანალიზებულია GSP (Generalized System of Preferences - 
პრეფერენციათა განზოგადებული სისტემა) სავაჭრო რეჟიმის უპირატესობები საქართველოს ექსპორტში, 
გამოვლენილია ექსპორტ-იმპორტის სალდო და მიღებული შედეგების მიხედვით გაკეთებულია შესაბამისი 
დასკვნები; ასევე შესწავლილია აშშ-სთან საქართველოს ექსპორტ-იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაც. 
სტატიაში ნაჩვენებია, რომ ბოლო პერიოდის მანძილზე საქართველოსა და აშშ-ს შორის სავაჭრო 
ურთიერთობების ახალ ფაზაში გადასასვლელად საჭიროა FTA (Free Trade Agreement) თავისუფალი 
ვაჭრობის შესახებ შეთანხების აუცილებლობა.

საკვანძო სიტყვები: საქართველო; აშშ; GSP; ექსპორტი; იმპორტი; სალდო; სასაქონლო სტრუქტურა; FTA.

შე სა ვა ლი
სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის და მო უ კი დე ბე ლი, სა ბაზ რო 

პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე-
მის ფორ მი რე ბის პირ ვე ლი წლე ბი გან სა კუთ რე ბუ-
ლად რთუ ლი აღ მოჩ ნ და.[1] ქვე ყა ნა რა დი კა ლუ რი 
და სწრა ფი ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბის აუცი ლებ-
ლო ბის წი ნა შე დად გა, რო მელ თა ეტა პობ რივ მა 
გან ხორ ცი ე ლე ბამ ვი თა რე ბა საგ რ ძ ნობ ლად გა ა-
უმ ჯო ბე სა. 1991 წლის 25 დე კემ ბერს შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბის პრე ზი დენ ტ მა ჯორჯ ჰ. ბუშ მა გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა გა მო აცხა და და აშ შ - მა სა ქარ თ ვე ლოს 
და მო უ კი დებ ლო ბა ცნო.[2] სა ქარ თ ვე ლოს 1991 
წელს საბ ჭო თა კავ ში რის გან გა მო ცალ კე ვე ბი სა 
და და მო უ კი დებ ლო ბის აღი ა რე ბის შემ დეგ, 1992 
წელს შე ერ თე ბულ მა შტა ტებ მა სა ქარ თ ვე ლოს თან 
დიპ ლო მა ტი უ რი ურ თი ერ თო ბა და ამ ყა რა.[3] ამე-
რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი არის სა ქარ თ ვე ლოს 
სუ ვე რე ნი ტე ტის, ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის, აგ-
რეთ ვე ქვეყ ნის ევ რო პუ ლი და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი 
ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის დი დი მხარ დამ ჭე რი.

სა ქარ თ ვე ლო დან აშ შ - ში ექ ს პორ ტი რე ბულ 3 
500-მდე და სა ხე ლე ბის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო-
დუქ ცი ა ზე ვრცელ დე ბა GSP (Generalized System of 
Preferences - პრე ფე რენ ცი ა თა გან ზო გა დე ბუ ლი 
სის ტე მა) სა ვაჭ რო რე ჟი მი, რაც შე ერ თე ბულ შტა-
ტებ ში ქარ თუ ლი პრო დუქ ცი ის შე ღა ვა თი ა ნი სა ბა-
ჟო გა ნაკ ვე თით ექ ს პორ ტის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა.[4] 
აშ შ -ის GSP-ის რე ჟი მი ვრცელ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს-
თ ვის სა ექ ს პორ ტოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრო დუქ ცი ის 

ფარ თო სპექ ტ რ ზე: მი ნე რა ლურ წყლებ ზე, ლუდ ზე, 
ღვი ნო ზე, სპირ ტი ან სას მე ლებ ზე, წარ მო ე ბულ 
საგ ნებ სა და სა შუ ა ლე ბებ ზე, სამ კა უ ლებ ზე, ტყავ-
ზე, ხა ლი ჩებ ზე, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გარ კ ვე ულ 
პრო დუქ ტებ ზე, სპი ლენ ძის და ტყვი ის მად ნებ ზე, 
მან გა ნუმ ზე და მი სი გა და მუ შა ვე ბით მი ღე ბულ 
პრო დუქ ცი ა ზე, მათ შო რის სი ლი კონ მან გა ნუმ ზე. [5]

ძი რი თა დი ტექ ს ტი
სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თ ვე ლო სა 

და აშშ-ს შო რის სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბი დი ნა მი-
კუ რად ვი თარ დე ბა. სა ქარ თ ვე ლო დან ჯა მუ რი ექ ს-
პორ ტი 2015-2020 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ზრდის 
ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა, რაც კარ გად ჩანს სა ვაჭ-
რო ურ თი ერ თო ბე ბის ამ სახ ვე ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
ანა ლი ზი დან. (იხ. ცხრი ლი 1). აშშ-ს ხვედ რი თი წო ნა 
სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს პორ ტი სა და იმ პორ ტის მთლი ან 
მო ცუ ლო ბა ში საკ მა ოდ სო ლი დუ რი ა, თუმ ცა ვაჭ-
რო ბის მო ცუ ლო ბით ის ჩა მორ ჩე ბა ისეთ მნიშ ვ ნე-
ლო ვან მო თა მა შე ებს, რო გო რე ბი ცაა ევ რო კავ ში რი, 
რუ სე თი და ჩი ნე თი. 

წყა რო: ცხრი ლი შედ გე ნი ლია ავ ტო რის მი ერ ს 
www.geostat.ge - ის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით. [8]

სა ქარ თ ვე ლო სა და აშშ შო რის ექ ს პორ ტ -იმ პორ-
ტის მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე და რე ბი თი ანა ლი ზი გვიჩ ვე-
ნებს, რომ 2015-2020 წლებ ში ის ზრდის ტენ დენ ცი-
ით ხა სი ათ დე ბა, გა მო ნაკ ლი სია 2016 წე ლი, რო ცა 
ექ ს პორ ტის მო ცუ ლო ბა მკვეთ რად შემ ცი რე ბუ ლი ა, 
ხო ლო იმ პორ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი შემ ცი რე ბუ ლი. 
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ამას თან, 2015 წელ თან შე და რე ბით, ექ ს პორ ტის 
შემ ცი რე ბის მაჩ ვე ნე ბელ მა (35 951,34 ათა სი აშშ 
დო ლა რი) იმ პორ ტის შემ ცი რე ბის მაჩ ვე ნე ბელს (23 
371,0 ათა სი აშშ დო ლა რი) 1,54-ჯერ გა და ა მე ტა, რა-
მაც ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტის სალ დო აღ ნიშ ნულ წელს 
სა ქარ თ ვე ლოს მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეც ვა ლა. 2016 
წლის ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტის სალ დო 2015 წელ თან 
შე და რე ბით - 12 580,37 ათა სი აშშ დო ლა რით გა ი-
ზარ და. თუმ ცა, სა ა ნა ლი ზოდ აღე ბულ 2015-2020 
წლე ბის პე რი ოდ ში, ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტის სალ დოს 
მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის არა სა ხარ ბი ე ლო 
მდგო მა რე ო ბა და ფიქ სირ და, რაც კარ გად ჩანს მო-
ცე მუ ლი ცხრი ლი 2-დან. 2015-2020 წლებ ში ექ ს პორ-
ტი სა ქარ თ ვე ლო დან აშ შ - ში ზრდის მაჩ ვე ნებ ლით 
ხა სი ათ დე ბა და ზრდა გა ნი ცა და, ხო ლო იმ პორ ტის 
მაჩ ვე ნე ბელ მა ნახ ტო მი სე ბუ რი ზრდა გა ნი ცა და. 
შე სა ბა მი სად ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტის უარ ყო ფით-
მა სალ დომ მკვეთ რად გაზ რ დი ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
შე ად გი ნა სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის არა სა ხარ ბი ე ლოდ. 
იმ პორ ტის ზრდა არ შე იძ ლე ბა ყო ველ თ ვის გან ვი-
ხი ლოთ, რო გორც უარ ყო ფი თი მოვ ლე ნა, ვი ნა ი დან 
მსოფ ლი ოს N1 ქვე ყა ნა -აშ შ -ის უარ ყო ფი თი სა ვაჭ-
რო ბა ლან სიც იმ პორ ტის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზრდით 
არის გა მოწ ვე უ ლი. აქ ვე აღ ნიშ ვ ნის ღირ სია ის გა-
რე მო ე ბაც, რომ 2019 წლი დან დაწყე ბუ ლი და 2020 
წელს კო რო ნა პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი კრი ზი სის 
ფონ ზე, სა ქარ თ ვე ლო დან აშ შ - ში ექ ს პორ ტ მა გა ნი-
ცა და მკვეთ რი ვარ დ ნა, ხო ლო ქვეყ ნის იმ პორ ტ მა 
მი აღ წია მაქ სი მუმ ნიშ ნულს 2019 წელს, ხო ლო 
2020 წელს იმ პორ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი შემ ცი რე ბუ ლი 
იქ ნა 124 440,7 ათა სი აშშ. დო ლა რით. სა ა ნა ლი ზო 
პე რი ოდ ში და ფიქ სირ და ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტის უარ-
ყო ფი თი სალ დოს ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
(546 477,02) და (475 257,62) ათა სი აშშ დო ლა რი.

მი უ ხე და ვად ცხრი ლი 1-დან ნაჩ ვე ნე ბი მო ნა ცე-
მე ბით, სა ქარ თ ვე ლო დან აშ შ - ში ექ ს პორ ტის და აშ-
შ - დან სა ქარ თ ვე ლო ში იმ პორ ტის ხვედ რი თი წი ლი 
სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს პორ ტი სა და იმ პორ ტის მთლი ან 
მო ცუ ლო ბა ში ძა ლი ან მცი რე ა, ჩვე ნი აზ რით, აღ ნიშ-
ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, მო მავ ლის პერ ს პექ ტი ვა ში, 
ზრდის ტენ დენ ცი ა ზე მი უ თი თე ბენ. (იხ. ცხრი ლი 2). 
აქ ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის გა რე მო ე ბაც, რომ 
GSP-ის რე ჟი მი არ ვრცელ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის 
სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვან უამ რა ვი და სა ხე ლე-
ბის სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ ცი ა ზე. 

ცხრი ლი 2
აშ შ - ს თან სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტის 

სალ დოს დი ნა მი კა 2015-2020 წლებ ში

 
ექსპორტი 
ათასი აშშ 
დოლარი

იმპორტი 
ათასი აშშ 
დოლარი

სალდო 
ათასი აშშ 
დოლარი

2015 104 228,3 254 089,2 -149 860,93
2016  68 276,9 230 718,2 -162 441,30
2017 121 796,7 330 964,1 -209 167,33
2018 158 900,0 500 980,2 -341 080,19
2019 132 251,4 678 728,4 -546 477,02
2020  80 030,0 555 287,7 -475 257,65

წყა რო: ცხრი ლი შედ გე ნი ლია ავ ტო რის მი ერ ს www.
geostat.ge - ის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით [8]

რო გორც ცხრი ლი 2-დან ჩანს, 2016-2018 წლებ ში 
ექ ს პორ ტის მო ცუ ლო ბა 68 276,9 ათა სი აშშ დო ლა-
რი დან 159 900,0 ათას აშშ დო ლა რამ დე გა ი ზარ და. 
აღ ნიშ ნუ ლი ზრდა და დე ბი თად მოქ მე დებს სა ქარ თ-
ვე ლოს ეკო ნო მი კა ზე, ვი ნა ი დან ექ ს პორ ტის ზრდის 
ხარ ჯ ზე ქვე ყა ნა ში შე მო სუ ლი უცხო უ რი ვა ლუ ტა 

 

ექსპორტი საქართველოდან აშშ-ში იმპორტი აშშ-დან საქართველოში

ათასი აშშ 
დოლარი

%-ად საქართველოს 
ექსპორტის მთლიან 

მოცულობაში

ათასი აშშ 
დოლარი

%-ად საქართველოს 
იმპორტის მთლიან 

მოცულობაში

2015 104 228,3 4,73 254 089,2 3,48
2016  68 276,9 3,22 230 718,2 3,14

2017 121 796,7 4,44 330 964,1 4,11

2018 158 900,0 4,73 500 980,2 5,35
2019 132 251,4 3,48 678 728,4 7,13
2020  80 030,0 2,39 555 287,7 6,92

ცხრი ლი 1
აშშ-ს ხვედ რი თი წო ნის დი ნა მი კა სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს პორ ტი სა და იმ პორ ტის მთლი ან მო ცუ ლო ბა ში 

2015-2020 წლებ ში
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ზრდის სა ვა ლუ ტო შე მო სავ ლებს.
რაც შე ე ხე ბა ცხრი ლი 3-დან ჩანს, რომ ქარ თულ 

ექ ს პორ ტ ში აშ შ -ის მი მარ თუ ლე ბით, მი უ ხე და ვად 
მას ში რამ დე ნი მე ათე უ ლი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პრო-
დუქ ტის ჩა მო ნათ ვა ლი სა, ცალ სა ხად ლი დე რობს 
- ფე რო შე ნად ნო ბე ბი. აშ შ - ში აგ რეთ ვე იგ ზავ ნე ბა: 
მი ლე ბი და მი ლა კე ბი, უნა კე რო შა ვი ლი თო ნი სა გან, 
ღვი ნო, ხი ლი სა და ბოს ტ ნე უ ლის წვე ნე ბი, სპირ ტი ა-
ნი სას მე ლე ბი, ყვე ლი, თხი ლი, პლას ტ მა სის ნა წარ მი, 
ავე ჯი, მი სი ნა წი ლე ბი და სხვა. აგ რეთ ვე აღ სა ნიშ-
ნა ვი ა, რომ კა ტე გო რი ე ბი: ა) ხელ საწყო ე ბი და ინ ს-
ტ რუ მენ ტე ბი ტო პოგ რა ფი უ ლი, ჰიდ როგ რა ფი უ ლი, 
მე ტე ო რო ლო გი უ რი და ბ) მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლე ბი 
100%-ით რე -ექ ს პორტს წარ მო ად გე ნენ. აღ ნიშ ვ ნის 
ღირ სია ის გა რე მო ე ბა, რომ ფე რო შე ნად ნო ბის ექ ს-
პორ ტის შემ ცი რე ბის მი უ ხე და ვად, აშ შ - ში სა ქარ თ-
ვე ლო დან მთლი ა ნი ექ ს პორ ტის მო ცუ ლო ბა ზრდის 
ტენ დენ ცი ით გა მო იკ ვე თა.

უფ რო სრულ ყო ფი ლი ანა ლი ზის თ ვის გან ხი-
ლულ იქ ნა, რო გორც ექ ს პორ ტის, ისე იმ პორ ტის 
სა სა ქონ ლო სტრუქ ტუ რა. გა ა ნა ლიზ და 2017-2020 
წლე ბის ექ ს პორ ტი სა და იმ პორ ტის სა სა ქონ ლო 
სტრუქ ტუ რე ბის ათე უ ლი. სა ა ნა ლი ზოდ აღე ბულ 
პე რი ოდ ში ექ ს პორ ტის შემ თ ვე ვა ში გა მო იკ ვე თა 

ათი უმ ს ხ ვი ლე სი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფი. ეს ჯგუ ფე ბი ა: 
ფე რო შე ნად ნო ბე ბი (ფეროსილიკონმანგანუმი); მი-
ლე ბი და მი ლა კე ბი, უნა კე რო შა ვი ლი თო ნი სა გან; 
პლას ტ მა სის ნა წარ მი; მი ნე რა ლუ რი და მტკნა რი 
წყლე ბი; ყურ ძ ნის ნა ტუ რა ლუ რი ღვი ნო ე ბი; ხი ლი სა 
და ბოს ტ ნე უ ლის წვე ნე ბი; სპირ ტი ა ნი სას მე ლე ბი; 
ყვე ლი; თხი ლი; ავე ჯი და მი სი ნა წი ლე ბი. 

რო გორც ცხრი ლი 3-დან ჩანს, 2017-2020 წლებ-
ში ფე რო შე ნად ნო ბე ბის (ფეროსილიკონმანგანუმი) 
ექ ს პორ ტი 104 241,3 ათა სი აშშ დო ლა რი დან 143 
832,1 ათას აშშ დო ლა რამ დე, ანუ 38 %-ით გა ი ზარ-
და. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 2018-2020 წლებ ში 
ფე რო შე ნად ნო ბე ბის (ფეროსილიკონმანგანუმი) 
ექ ს პორ ტ მა გა ნი ცა და მკვეთ რად შემ ცი რე ბა, აღ ნიშ-
ნუ ლი კა ტე გო რია საკ მა ოდ მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლით 
და ფიქ სირ და მთლი ან ექ ს პორ ტ ში. რაც შე ე ხე ბა 
ყურ ძ ნის ნა ტუ რა ლუ რი ღვი ნო ე ბის ექ ს პორტს სა ა-
ნა ლი ზოდ აღე ბულ პე რი ოდ ში საკ მა ოდ გა ი ზარ და. 
2017 წლის ექ ს პორ ტის მაჩ ვე ნე ბელ მა 1 786,8 ათა სი 
აშშ დო ლა რი, ხო ლო 2020 წელს 4 236,5 ათა სი აშშ 
დო ლა რი შე ად გი ნა, რაც აშ შ - ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
მთლი ა ნი ექ ს პორ ტის 5,3%-ია. 2017-2020 წლებ ში 
გა ი ზარ და მი ნე რა ლუ რი და მტკნა რი წყლე ბის და 
გა ზი ა ნი სას მე ლე ბის ექ ს პორ ტი. მი უ ხე და ვად იმი სა, 

 2017 % 2018 % 2019 % 2020 %

ფეროშენადნობები 
(ფეროსილიკონმანგანუმი) 104,241.3 85.6 143,832.1 90.0 116,835.7 88.3 62,891.5 78.6

მილები და მილაკები, 
უნაკერო შავი ლითონისაგან 425.9 0.3 1,329.0 0.8 1,372.6 1.0 1,665.8 2.1

ხელსაწყოები და 
ინსტრუმენტები,ტოპოგრაფიული, 
ჰიდროგრაფიული (რე-ექსპორტი)

7.8 0.0 7.5 0.0 297.5 0.2 127.8 0.2

ყურძნის ნატურალური ღვინოები 1,786.8 1.5 2,205.4 1.4 2,981.2 2.3 4,236.5 5.3

სპირტიანი სასმელები 52.4 0.0 110.4 0.1 49.9 0.0 206.4 0.3

ხილისა და ბოსტნეულის წვენები 1,716.3 1.4 1,897.0 1.2 2,090.7 1.6 2,026.4 2.5

მინერალური და მტკნარი წყლები და 
გაზიანი სასმელები 1,709.8 1.4 1,584.0 1.0 1,724.4 1.3 2,748.4 3.4

ყველი 180.3 0.1 266.4 0.2 289.6 0.2 462.7 0.6

თხილი 0.1 0.0 221.0 0.1 72.8 0.1 155.8 0.2

მსუბუქი ავტომობილები 
(რე-ექსპორტი) 304.8 0.3 428.6 0.3 2,675.8 2.0 1,802.7 2.3

პლასტმასის ნაწარმი 13.8 0.0 262.1 0.2 731.3 0.6 406.4 0.5

ავეჯი და მისი ნაწილები 357.1 0.3 88.1 0.1 487.3 0.4 1,161.5 1.5

სხვა 11,000.0 9.0 7,669.0 4.8 2,642.2 2.0 2,137.9 2.7

ცხრი ლი 3.
ქარ თუ ლი ექ ს პორ ტი აშ შ -ის ბა ზარ ზე, ძი რი თა დი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბი და მა თი წი ლი მთლი ან ექ ს პორ-

ტ ში 2017-2020 წლებ ში (ათასი აშშ. დო ლა რი)

წყა რო: ცხრი ლი შედ გე ნი ლია ავ ტო რის მი ერ ს www.geostat.ge - ის და www.census.gov -ის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ-
ნო ბით. [8][7]
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რომ აღ ნიშ ნულ სა სა ქონ ლო ჯგუფ ში 2018 წელს ექ-
ს პორ ტის მაჩ ვე ნებ ლე ბის შემ ცი რე ბა და ფიქ სირ და, 
მომ დევ ნო 2019-2020 წლე ბის მი ხედ ვით საკ მა ოდ 
გაზ რ დი ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბით წარ ს დ გა. რო გორც უკ-
ვე აღი ნიშ ნა, ზრდა და ფიქ სირ და ხი ლი სა და ბოს ტ-
ნე უ ლის წვე ნე ბის მაჩ ვე ნე ბელ შიც. 2017-2020 წლის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი გაზ რ დი ლია ყო ველ წ ლი უ რად 21,8%-
ით. საკ მა ოდ გაზ რ დი ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი გა მო იკ ვე თა 
მი ლე ბი და მი ლა კე ბი, უნა კე რო შა ვი ლი თო ნი სა გან 
და პლას ტ მა სის ნა წარ მის კა ტე გო რი ა შიც. 

სა კითხის უფ რო სიღ რ მი სე უ ლად შეს წავ ლის 
მიზ ნით, გა ნი საზღ ვ რა თი თო ე უ ლი სა ექ ს პორ ტო 
სა სა ქონ ლო ჯგუ ფის წი ლი მთლი ან ექ ს პორ ტ ში. 
ფე რო შე ნად ნო ბე ბის (ფეროსილიკონმანგანუმი) 
წი ლი სა ქარ თ ვე ლო დან აშ შ - ში გან ხორ ცი ლე ბუ-
ლი ექ ს პორ ტის მთლი ან მო ცუ ლო ბა ში შე ად გენს 
85,6% (2017 წელს), 90,0% (2018 წელს), 88,3% 
(2019 წელს) და 78,6% (2020 წელს). ექ ს პორ ტის 
მთლი ან მო ცუ ლო ბა ში მე ო რე ყვე ლა ზე მა ღა ლი 
წი ლით წარ მოდ გე ნი ლია ყურ ძ ნის ნა ტუ რა ლუ რი 
ღვი ნო ე ბი, რო მე ლიც 2017 წლის თ ვის ამ სა სა ქონ-
ლო ჯგუ ფის წი ლი 1,5% იყო, ხო ლო 2018 წელს 1,2%, 
ხო ლო 2019 წელს 2,3% შე ად გი ნა. ყვე ლა ზე მა ღა ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი და ფიქ სირ და 2020 წელს - 5,3%. რაც 
შე ე ხე ბა მი ნე რა ლუ რი და მტკნა რი წყლე ბი და გა-
ზი ა ნი სას მე ლე ბის ექ ს პორ ტის წი ლის ცვლი ლე ბას, 
სა ქარ თ ვე ლო დან აშ შ - ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ექ ს-
პორ ტის მთლი ან მო ცუ ლო ბა ში, უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ აღ ნიშ ნუ ლი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფის ექ ს პორ ტის 
პრო ცენ ტულ მაჩ ვე ნებ ლებ შიც ზრდა და ფიქ სირ და. 
თუ 2017 წელს მი ნე რა ლუ რი და მტკნა რი წყლე ბი 
და გა ზი ა ნი სას მე ლე ბის წი ლი ექ ს პორ ტის მთლი ან 
მო ცუ ლო ბა ში 1,4% იყო, 2018 წლის თ ვის მხო ლოდ 
1,0% შე ად გი ნა, 2019 წლის მაჩ ვე ნებ ლე ბის მი ხედ-
ვით კი 1,3%-ს, ხო ლო 2020 წლის თ ვის 3,4%-ს გა უ-
ტოლ და. 2017-2020 წლებ ში არა თა ნა ბარ ზო მი ე რად 
იც ვ ლე ბო და ექ ს პორ ტ ში ხი ლი სა და ბოს ტ ნე უ ლის 
წვე ნე ბის წი ლიც. აღ ნიშ ნულ სა სა ქონ ლო ჯგუფ ზე 
2017 წელს ექ ს პორ ტის 1,4% შე ა ად გი ნა, 2020 წლის-
თ ვის კი 2,5%. შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცია გა მო იკ ვე თა 
მი ლე ბი და მი ლა კე ბი, უნა კე რო შა ვი ლი თო ნი სა გან 
კა ტე გო რი ის ცვლი ლე ბა შიც. 2017 წელს მო ცე მუ ლი 
სა სა ქონ ლო ჯგუ ფის წი ლი ექ ს პორ ტის მთლი ან 
მო ცუ ლო ბა ში 0,3% იყო, 2019 წლის თ ვის ეს მაჩ-
ვე ნე ბე ლი 1%-ს გა უ ტოლ და, 2020 წელს კი 2,1% 
შე ად გი ნა. [8][7]

2017-2020 წლებ ში არა თა ნა ბარ ზო მი ე რი ცვლი-
ლე ბე ბი გა მოვ ლინ და აშ შ - დან სა ქარ თ ვე ლო ში იმ-
პორ ტი რე ბულ ძი რი თად სა სა ქონ ლო ჯგუ ფებ ში.[6] 
ცხრი ლი 4-დან ჩანს, რომ მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლე ბის 
იმ პორ ტის სი დი დე აშ შ - დან სა ქარ თ ვე ლო ში 2017-
2020 წლებ ში მკვეთ რად შემ ცირ და. 2018 წლის იმ-
პორ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2 258,0 ათა სი აშშ. დო ლა რით 

არის შემ ცი რე ბუ ლი 2017 წლის მაჩ ვე ნე ბელ თან, 
ხო ლო 2020 წლის მაჩ ვე ლე ბე ლი შემ ცი რე ბუ ლია 2 
298,0 ათა სი აშ შ . დო ლა რით 2019 წელ თან და 4 376,0 
ათა სი აშშ. დო ლა რით 2017 წლის მო ნა ცემ თან შე და-
რე ბით. 2019 წელს 2018 წელ თან შე და რე ბით უმ ნიშ-
ვ ნე ლოდ შემ ცირ და სა ტე ლე ფო ნო აპა რა ტუ რის და 
პორ ტა ტუ ლი ციფ რუ ლი გა მომ თ ვ ლე ლი მან ქა ნე ბის 
იმ პორ ტიც, ხო ლო 2020 წელს და ფიქ სირ და ზრდის 
საკ მა ოდ კარ გი მაჩ ვე ნე ბე ლი ორი ვე კა ტე გო რი ა ში. 
ზრდა და ფიქ სირ და, აგ რეთ ვე ტურ ბო რე აქ ტი უ ლი 
და ტურ ბოხ რახ ნი ა ნი ძრა ვე ბის იმ პორ ტის მი ხედ ვი-
თაც. რაც შე ე ხე ბა კვე ბის პრო დუქ ტებს, 2017-2020 
წლებ ში მან საკ მა ოდ დი დი ზრდის ტემ პი გა ნი ცა და. 

სა ქარ თ ვე ლოს იმ პორ ტი აშ შ -ი დან მნიშ ნე ლოვ-
ნა დაა დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი, თუმ ცა მსუ ბუ ქი ავ-
ტო მო ბი ლე ბის კა ტე გო რია დო მი ნან ტი ა. სა ა ნა ლი-
ზოდ აღე ბულ 2017-2020 წლე ბის პე რი ოდ ში ყო ველ 
წელს პირ ველ ათე ულ ში მხო ლოდ ექ ვ სი სა სა ქონ ლო 
ჯგუ ფი მოხ ვ და. ამათ გან ყვე ლა ზე დი დი წი ლი ავ-
ტო მო ბი ლებ ზე მო დი ო და. თუმ ცა, ამ სა სა ქონ ლო 
ჯგუ ფის წი ლი, წი ნა წლებ თან შე და რე ბით, ზრდა 
მხო ლოდ 2017 და 2018 წლებ ში და ფიქ სირ და, ხო-
ლო 2019-2020 წელს კი შემ ცი რე ბა გა ნი ცა და. 2018 
წლის იმ პორ ტ ში ძა ლი ან შემ ცირ და პორ ტა ტუ ლი 
ციფ რუ ლი გა მომ თ ვ ლე ლი მან ქა ნე ბის ხვედ რი თი 
წი ლი, რო მელ მაც 2,4 %-იანი წი ლი დან მთლი ა ნი 
აშშ-ს იმ პორ ტ ში 1,5%-ზე და ვი და მაჩ ვე ნე ბე ლი 
2019 წელს. საკ მა ოდ ამაღ ლ და და ნარ ჩე ნი კვე ბის 
პრო დუქ ტე ბის წი ლიც. მკვეთ რად გა ი ზარ და სა-
ტე ლე ფო ნო აპა რა ტე ბის წი ლი. თუ 2017 წელს ამ 
სა სა ქონ ლო ჯგუფ ზე აშ შ - დან იმ პორ ტის მთლი ან 
მო ცუ ლო ბა ში 3,0% მო დი ო და, 2020 წლის თ ვის 
უკ ვე 3,7%-ი შე ად გი ნა, ხო ლო ტურ ბო რე აქ ტი უ ლი 
და ტურ ბიზ რახ ნი ა ნი ძრა ვე ბის წი ლი 2017 წლის 
0,4%-იდან 2020 წელს 1,7%-ს მი აღ წი ა. რაც შე ე-
ხე ბა აშ შ -ის მი ერ სა ქარ თ ვე ლო ში 2019-2020 წელს 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი იმ პორ ტის %-ულ ცვლი ლე ბას, 
მე ო რა დი ტან საც მ ლი სა და ტექ ს ტი ლის კა ტე გო-
რია 205,7%-ს შე ად გენს, სა ტე ლე ფო ნი აპა რა ტე ბის 
ცვლი ე ლე ბა 151,1%-ია, ხო ლო მსუ ბუ ქი ავ ტო მო-
ბი ლე ბის %-ულმა ცვლი ლე ბამ -3,1%-იანი კლე ბა 
გა ნი ცა და. [9]

აშ შ -ის სა ვაჭ რო დე პარ ტა მენ ტის 2019 წლის 
მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, სა ქარ თ ვე ლო აშ შ -ის 
მე-100 მსხვი ლი სა ქონ ლის სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ო რი 
იყო, ხო ლო 84-ე სი დი დით სა ქონ ლის სა ექ ს პორ ტო 
ბა ზა რი იყო. 2020 წლის მაჩ ვე ნებ ლე ბი საკ მა ოდ 
შეც ვ ლი ლი ა, რაც ძი რი თა დად და კავ ში რე ბუ ლია 
კო ვიდ 19-ის პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი უდი დე სი 
ეკო ნო მი კუ რი და ფი ნან სუ რი ზა რალ თან, რო მე ლიც 
რო გორც ინ დი ვი დუ ა ლუ რად სა ხელ მ წი ფო ებს, ასე-
ვე, გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კას მი ად გა. 
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დას კ ვ ნა
დღე ი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლოს ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე-

ლო ვან გა მოწ ვე ვად ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის ზრდა- გან-
ვი თა რე ბა წარ მო ად გენს, რომ ლის დაძ ლე ვა სხვა-
დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით ძა ლი ან აქ ტი ურ მუ შა ო ბას 
მო ითხოვს. ამ მხრივ ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ჩვენს 
პარ ტ ნი ორ სა ხელ მ წი ფო ებ თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ-
რო ბის არ სე ბო ბა. 

GSP სის ტე მა მუდ მი ვი არ არის. იგი პე რი ო დუ-
ლო ბით ექ ვემ დე ბა რე ბა გა და ხედ ვას. რაც შე ე ხე ბა 
თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბას (FTA), 
რო მე ლიც ქვეყ ნებს შო რის სა ვაჭ რო ბა რი ე რე ბის 
მოხ ს ნას თან ერ თად ინ ვეს ტი ცი ე ბი სა და ინ ტე ლექ-
ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის დაც ვის ღო ნის ძი ე ბებ საც 
ით ვა ლის წი ნებს მუდ მივ მოქ მე დია და თით ქ მის 
ყვე ლა სა ქო ნელს მო ი ცავს. მას ზე მო ლა პა რა კე ბე-
ბი დი დი ხნის წინ არის დაწყე ბუ ლი. სამ თავ რო ბო 
პროგ რა მა ში 2018–2020 აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ სა ქარ-
თ ვე ლოს მი ზა ნია აშშ–სთან ორ მ ხ რი ვი სა ვაჭ რო და 
სა ინ ვეს ტი ციო ურ თი ერ თო ბე ბის კუთხით მუ შა ო-
ბის გაგ რ ძე ლე ბა, ვაჭ რო ბა სა და ინ ვეს ტი ცი ებ ზე 
მა ღა ლი დო ნის დი ა ლო გის ფორ მატ ში, მათ შო რის, 
თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე საძ ლებ ლო ბის გან ხილ-
ვის მიზ ნით. 

სა ქარ თ ვე ლომ აქ ტი უ რად უნ და იმუ შა ოს და 

თა ვი სი წვლი ლი შე ი ტა ნოს, რა თა შე საძ ლე ბე ლი 
გახ დეს აშშ–სთან, რო გორც ჩვენს სტრა ტე გი ულ 
პარ ტ ნი ორ თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ 
(FTA) მო ლა პა რა კე ბე ბის დრო უ ლად გა ნახ ლე ბა. 
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ცვლილება

საქართველოს 
სრული იმპორტი

 
91,256.0  3.9  

98,630.0  3.9  
102,077.0  4.1  98,939.0 4.2 -3.1

მსუბუქი 
ავტომობილები

 
12,451.0 

 
13.6 

 
10,193.0 

 
10.3  10,373.0  

10.1  8,075.0 7.1 47.0

ძრავები, 
ტუმბორეაქტიული 

და 
ტურბოხრახნიანი

 354.0  0.4  625.0  0.6  1,596.0  1.6  1,635.0 1.7 2.4

მეორადი 
ტანსაცმელი  179.0  0.2  170.0  0.2  201.0  0.2  614.0 0.6 205.7

სატელეფონო 
აპარატები  2,640.0  3.0  2,970.0  3.0  2,443.0  2.4  3,699.0 3.7 151.1

დანარჩენი კვების 
პროდუქტები  54.0  0.1  2,655.0  2.7  3,036.0  3.0  3,279.0 3.3 8.0

პორტატიული 
ციფრული 

გამომთვლელი 
მანქანები

 2,216.0  2.4  2,105.0  2.1  644.0  1.5  2,056.0 2.1 63.3

წყა რო: და მუ შა ვე ბუ ლია ავ ტო რის მი ერ www.census.gov - ის ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით. [7]

ცხრი ლი 4
სა ქარ თ ვე ლო ში აშ შ - დან იმ პორ ტი რე ბუ ლი ძი რი თა დი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბი

2017-2020 წლებ ში ათა სი აშშ დოლ ა რი
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TIPS TO INCREASE EMPLOYEE’S  MOTIVATION

ABSTRACT
Motivation to work is an objective phenomenon. When the work to be done is in the employee’s interest, he does 

his best to do it. This interest can be tangible, intangible, or both.
Scientists have always studied the problem of motivation. Over the years, they have developed many theories. They 

are: A. Maslow’s theory of hierarchy of needs, K. Alderfer theory, D. McClelland’s theory, F. Gertzberg’s two-factor’s 
theory, Porter-Lawler’s theory and others. There are also modern theories of motivation - the theory of three demands, 
the theory of goal setting, the theory of justice and others. None of the current theories of motivation are universal, i.e. 
those that could be implemented in companies to increase employee’s motivation.

Studies conducted in the USA have shown that 73% of employees work in a “sleeping” state. This means that at the 
place of employment they do not have the proper motivation to work with all their efforts. The number of people who 
work enthusiastically is few. Their motivation is the work itself. The rest of the people need a material motive, and not 
the same, but different, because their social situation and psychological type are  different as well.

The motivation of workers, in contrast to less developed countries, is always higher in highly developed countries, 
because there people have to fight for self-sufficiency. And the majority of workers in poor countries, while his/her and 
their families survival from starvation is in a question, it does not have the luxury of taking care to know and recognize 
his cosmic destiny. This is the reality of poor countries. One such underdeveloped and poor country is Georgia, as well 
as its employed population.

Motivation, whether it is moral or material, gives a person the perseverance to pursue a goal. It is the motivating 
and directing reason for human behavior [5. p. 16]. Through it, a person’s efforts to achieve a goal are more energetic, 
purposeful and unwavering [6. p. 379-380]. To put it more simply, the efforts of motivated people at work contain three 
important elements: human energy, direction and strength [7. p. 28-29]. The motive should be selected by the manager 
in such a way that he can develop all these three elements in the employee. The first element expresses the intensive 
work of the employee, the second element - correctly directed work, and the third, not once, but continuously, solid 
work [8. p. 607].

In order to strengthen the motivation of employees, Georgian scientists give the following advice to managers:
 y Choose a hardship pay strategy;
 y Give employees freedom and independence in performing tasks;
 y Let them participate in management decisions;
 y Make them feel respected from your side;
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 y Plan the work task according to their habits, character and abilities and more.
As can be seen from this list of tips, Georgian scientists advise managers to be able to choose the right motivator 

for each employee. They should have a partnership and almost friendly attitude with the employees. In our opinion, to 
do this, managers should first divide the collective into 4 groups:

The first group: employees who are characterized by an insatiable desire for success in their work.
The second group: employees who need success in their work to be rewarded appropriately.
The third group: employees who are constantly satisfied with the reward they receive for their work.
The Fourth group: employees for whom there is no strong or weak motivator. They are constantly dissatisfied.
In order for the company to achieve its goal, interest and desire through employees, it should be based on the em-

ployee’s interest. Without this, the company won’t be able to receive proper compensation from the employees. For 
this purpose, the company should systematically study the interests of the employees, as these interests are changing 
over  the time.

Keywords: motivation; motivator; employed; material motive; spiritual motive.
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აბ ს ტ რაქ ტი
შრო მი სად მი მო ტი ვა ცია ობი ექ ტუ რი ფე ნო მე ნი ა. რო ცა შე სას რუ ლე ბე ლი სა მუ შაო და საქ მე ბუ ლის 

ინ ტე რე სებ ში ა, ის ძა ლის ხ მე ვას არ იშუ რებს მის შე სას რუ ლებ ლად. ეს ინ ტე რე სი შე იძ ლე ბა იყოს მა ტე რი-
ა ლუ რი, შე იძ ლე ბა - არა მა ტე რი ა ლუ რი, შე იძ ლე ბა ორი ვე ერ თად.

მო ტი ვა ცი ის პრობ ლე მას ყო ველ თ ვის სწავ ლობ დ ნენ მეც ნი ე რე ბი. წლე ბის მან ძილ ზე მათ მი ერ შე მუ-
შავ და მრა ვა ლი თე ო რი ე ბი. ესე ნი ა: ა. მას ლო უს მოთხოვ ნი ლე ბე ბის იერარ ქი ის თე ო რი ა, კ. ალ დერ ფე რის 
თე ო რი ა, დ. მაკ - კ ლე ლან დის თე ო რი ა, ფ. გერ ც   ბერ გის ორი ფაქ ტო რის თე ო რი ა, პორ ტერ - ლო უ ლე რის თე-
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ო რია და სხვე ბი. არ სე ბობს მო ტი ვა ცი ის თა ნა მედ რო ვე თე ო რი ე ბიც - სა მი მოთხოვ ნის თე ო რი ა, მიზ ნის 
და ყე ნე ბის თე ო რი ა, სა მარ თ ლი ა ნო ბის თე ო რია და სხვე ბი. მო ტი ვა ცი ის დღეს არ სე ბუ ლი თე ო რი ე  ბი დან 
არ ცერ თი არ არის უნი ვერ სა ლუ რი, ანუ ისე თი რომ ლის კომ პა ნი ებ ში და ნერ გ ვა გა აძ ლი ე რებ და და საქ მე-
ბულ თა მო ტი ვა ცი ას.

აშ შ - ში ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვებ მა აჩ ვე ნა, რომ და საქ მე ბულ თა 73% „მძინარე“ მდგო მა  რე ო ბა ში მუ შა-
ობს. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ და საქ მე ბის ად გილ ზე მათ არა აქვთ მთე ლი ძა ლის ხ მე ვით მუ შა ო ბის სა თა ნა დო 
მო ტი ვი. ადა მი ა ნე ბის რიცხ ვი, რომ ლე ბიც ენ თუ  ზი ა მით მუ შა ო ბენ ცო ტა ა. მა თი მო ტი ვი თვი თონ საქ მე ა. 
და ნარ ჩენ ადა მი ა ნებს მა ტე  რი ა ლუ რი მო ტი ვი სჭირ დე ბათ, თა ნაც, არა ერ თ ნა ი რი, არა მედ, სხვა დას ხ ვა ნა-
ი რი, რად   გა ნაც მა თი სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბაც სხვა დას ხ ვა ნა ი რია და ფსი ქო ლო გი უ რი ტი პა ჟიც.

მუ შაკ თა მო ტი ვა ცი ა, ნაკ ლე ბად მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ყო ველ თ ვის უფ რო 
მა ღა ლია მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში, რად გან იქ ადა მი ა ნებს უწევთ ბრძო ლა თვით დამ კ ვიდ რე ბის-
თ ვის. ღა რიბ ქვეყ ნებ ში კი და საქ მე ბულ თა უმ რავ   ლე  სო ბას, მა შინ რო დე საც მი სი და მი სი ოჯა ხის შიმ ში-
ლის გან გა დარ ჩე ნა კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ დგას, არა აქვს იმის ფუ ფუ ნე ბა, რომ იზ რუ ნოს თა ვი სი თა ვის 
კოს მი უ რი და ნიშ   ნუ ლე ბის შეც ნო ბის თ ვის და აღი ა რე ბის თ ვის. ესაა ღა რი ბი ქვეყ ნე ბის რე ა ლო ბა. ერ თი 
ასე თი ნაკ ლებ გან ვი თა რე ბუ ლი და ღა რი ბი ქვე ყა ნაა სა ქარ თ   ვე ლოც, და, მი სი და საქ   მე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბაც. 

მო ტი ვა ცი ა, მო რა ლუ რი იქ ნე ბა იგი თუ მა ტე რი ა ლუ რი, მიზ   ნის კენ სწრაფ ვის შე უ პოვ რო ბას აძ ლევს 
ადა მი ანს. იგი ადა მი ა ნის საქ ცი ე ლის აღ მ ძ რა ვი და მი მარ თუ ლე ბის მიმ ცე მი მი ზე ზია [5. გვ. 16].მისი მეშ ვე-
ო ბით პი როვ ნე ბის ძა ლის ხ მე ვა მიზ ნის მი საღ წე ვად უფ რო ენერ გი უ ლი, მი ზან მი მარ თუ ლი და ურ ყე ვია [6. 
გვ. 379-380]. უფ რო მარ ტი ვად რომ ვთქვათ, საქ მე ზე მო ტი ვი რე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის ძა ლის ხ მე ვა სამ მნიშ ვ-
ნე ლო ვან ელე მენტს შე ი ცავს: ადა მი ა ნის ენერ გი ას, მი მარ თუ ლე ბას და სიმ ტ კი ცეს [7. გვ. 28-29]. მე ნე ჯე რის 
მი ერ მო ტი ვი ისე უნ და იყოს შერ ჩე უ ლი, რომ და საქ მე ბულ ში მან სა მი ვე ეს ელე მენ ტი აამუ შა ოს. პირ ვე ლი 
ელე მენ ტი გა მო ხა ტავს და საქ მე ბუ ლის ინ ტენ   სი ურ მუ შა ო ბას, მე ო რე ელე მენ ტი - სწო რად მი მარ თულ მუ-
შა ო ბას, მე სა მე კი, არა ერ თ ჯე რად, არა მედ, გან გ რ ძო ბად, მყარ მუ შა ო ბას [8. გვ. 607].

და საქ მე ბულ თა მო ტი ვა ცი ის გა საძ ლი ე რებ ლად ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რე ბი შემ დეგ რჩე ვებს აძ ლე ვენ მე-
ნე ჯე რებს:

 y აირ ჩი ეთ შრო მის ანაზღა უ რე ბის გამ ჭირ ვა ლო ბის სტრა ტე გი ა;
 y მი ე ცით და საქ მე ბუ ლებს და ვა ლე ბის შეს რუ ლე ბა ში თა ვი სუფ ლე ბა და და მო უ კი  დებ ლო ბა;
 y მი ა ღე ბი ნეთ მო ნა წი ლე ო ბა მმარ თ ვე ლო ბი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ში;
 y აგ რ ძ ნო ბი ნეთ თქვე ნი მხრი დან პა ტი ვის ცე მა;
 y სა მუ შაო და ვა ლე ბა და უპ რო ექ ტეთ მა თი ჩვე ვე ბის, ხა სი ა თის და შე საძ ლებ   ლო ბე ბის გათ ვა ლის-

წი ნე ბით და სხვა.
რო გორც რჩე ვე ბის ამ ჩა მო ნათ ვა ლი დან ჩანს, ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რე ბი მე ნე ჯე რებს ურ ჩე ვენ მათ რომ 

შეძ ლონ თი თო ე უ ლი და საქ მე ბუ ლის თ ვის სწო რი მო ტი ვა ტო რის შერ ჩე ვა. და საქ მე ბუ ლებ თან უნ და ჰქონ-
დეთ პარ ტ ნი ო რუ ლი და თით ქ მის მე გობ რუ ლი და მო კი  დე ბუ ლე ბა. ჩვე ნი აზ რით, ამის გა სა კე თებ ლად მე-
ნე ჯე რებ მა უპირ ვე ლე სად კო ლექ ტი ვი 4 ჯგუ ფად უნ და და ყონ:

პირ ვე ლი ჯგუ ფი: და საქ მე ბუ ლე ბი, რო მელ თაც საქ მე ში მხო ლოდ წარ მა ტე ბის და უ ო კე ბე ლი სწრაფ ვა 
ახა სი ა თებთ.

მე ო რე ჯგუ ფი: და საქ მე ბუ ლე ბი, რომ ლებ საც საქ მე ში წარ მა ტე ბა სჭირ დე ბათ შე სა  ფე რი სი და ჯილ დო-
ვე ბის თ ვის.

მე სა მე ჯგუ ფი: და საქ მე ბუ ლე ბი, რომ ლე ბიც მუდ მი ვად კმა ყო ფი ლი არი ან იმ ჯილ   დოს თ ვის, რა საც 
გა წე უ ლი შრო მის თ ვის იღე ბენ.

მე ოთხე ჯგუ ფი: და საქ მე ბუ ლე ბი, რომ ლე ბის თ ვი საც ძლი ე რი და სუს ტი მო ტი ვა  ტო რი არ არ სე ბობს. 
ისი ნი მუდ მი ვად უკ მა ყო ფი ლო ნი არი ან.

კომ პა ნი ამ რომ და საქ მე ბუ ლე ბის მეშ ვე ო ბით მი აღ წი ოს თა ვის მი ზანს, ინ ტე რესს და სურ ვილს, მან იგი 
და საქ მე ბუ ლის ინ ტე რეს ზე უნ და და ა ფუძ ნოს. ამის გა რე შე კომ პა ნია და საქ მე ბუ ლე ბის გან სა თა ნა დო უკუ-
გე ბას ვერ მი ი ღებს. ამ მიზ ნით, კომ პა ნია სის ტე მა  ტუ რად უნ და სწავ ლობ დეს და საქ მე ბულ თა ინ ტე რე სებს, 
რად გან ეს ინ ტე რე სე ბი დრო თა გან მავ ლო ბა ში იც ვ ლე ბა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მო ტი ვა ცი ა; მო ტი ვა ტო რი; და საქ მე ბუ ლი; მა ტე რი ა ლუ რი მო ტი ვი; სუ ლი ე რი მო ტი ვი.
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შე სა ვა ლი
შრო მი სად მი ადა მი ა ნის და მო კი დე ბუ ლე ბის 

სა ფუძ ველ ში მო ტი ვა ცია დევს. მო ტი ვა ცია და-
კავ ში რე ბუ ლია ადა მი ა ნის ბუ ნებ რივ მოთხოვ ნი-
ლე ბა თა დაკ მა ყო ფი  ლე ბის აუცი ლებ ლო ბას თან, 
რაც და ბა დე ბის თა ნა ვე კო დი რე ბუ ლია მას ში, და, 
ამ დე ნად, მო ტი ვა ცია ობი ექ ტუ რი ფე ნო მე ნი ა. თი-
თო ე ულ ჩვენ თა განს, ვიქ ნე ბით ქვეყ ნის პრე ზი  დენ-
ტე ბი, ვი ცე- პ რე მი ე რე ბი, მე ნე ჯე რე ბი თუ რი გი თი 
და ქი რა ვე ბუ ლი მუ შა კე ბი, ეს მოთხოვ ნი ლე ბე ბი 
გვაქვს და ისი ნი მო ითხო ვენ დაკ მა ყო ფი ლე ბას. 
ცხა დი ა, მხედ ვე  ლო ბა ში გვაქვს ზო მი ე რი, ჯან სა ღი 
მოთხოვ ნი ლე ბე ბი და მა თი დაკ მა ყო ფი ლე ბა და 
არა არა ჯან სა ღი მომ ხ მა რებ ლუ რი ზედ მე ტო ბა, 
რო მელ საც ქარ თ ველ მა მეც ნი ერ მა გ. მა ლაშ ხი ამ 
დღეს „კაცობრიობის წი ნა შე მდგო მი გა მოწ ვე ვა 
უწო და“ [1. გვ. 70].

ძი რი თა დი ში ნა არ სი
შე სას რუ ლე ბე ლი სა მუ შაო ადა მი ა ნის გან გარ-

კ ვე ულ ცოდ ნას, უნა რებს, ფი ზი კურ და გო ნებ რივ 
ძა ლის ხ მე ვას მო ითხოვს., რო ცა აღ ნიშ ნუ ლი სა-
მუ შაო და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნის ინ ტე რეს ში ა, იგი 
მას მთე ლი თავ და დე ბით ას რუ ლებს და, შე დე გად, 
შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოც მა ღა ლი ხა რის ხი სა ა. 
სამ წუ ხა როდ, ეს ყო ველ თ ვის ასე არ ხდე ბა. ძი რი-
თად შემ თხ ვე ვებ ში დამ საქ მებ ლე ბი ვერ ახ დე ნენ 
და საქ მე ბუ ლის ინ დი ვი დუ ა ლო ბა ში იმ ყვე ლა ზე 
იდუ მა ლის იდენ ტი ფი ცი რე ბას, რო მელ საც მო ტი-
ვი ეწო დე ბა, და, რო მე ლიც ამოძ რა ვებს, აქე ზებს 
და აგუ ლი ა ნებს ინ დი  ვიდს გა ა კე თოს ეს სა მუ შა ო. 
მო ტი ვის ში ნა არ სი აისა ხე ბა და საქ მე ბუ ლის მი ერ 
სა კუ თა რი ძა ლის ხ მე ვის რე ა ლურ მი მარ თ ვა ზე, მის 
ინ ტენ სი ვო ბა სა და მიღ წე ვის სა შუ ა ლე ბე ბის ამორ-
ჩე ვა ზე. მო ტი ვი რო გორც კა ნო ნი, გან საზღ ვ რავს 
სა სურ ვე ლი შე დე გის მი სა ღე ბად ადა მი ა ნის მის წ რა-
ფე ბას, ხში რად სი ცოცხ ლის ფა სა დაც კი [2. გვ. 199].

რა მო დე ნი მე სა უ კუ ნეა მო ტი ვა ცი ის პრობ ლე-
მას სწავ ლო ბენ ფი ზი ო ლო გე ბი, ფსი ქო  ლო გე ბი, 
სო ცი ო ლო გე ბი, ეკო ნო მის ტე ბი, პე და გო გე ბი, პო-
ლი ტი კო სე ბი და სხვე ბი. ამ წლე ბის მან ძილ ზე მათ 
მი ერ შე მუ შავ და მრა ვა ლი კონ ცეფ ცი ა, რო მელ თა 
შო რის თი თო  ე უ ლი ავ ტო რი ფიქ რობს, რომ სწო-
რედ მის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი კონ ცეფ ცი ა, თუ 
ტექ ნო  ლო გი ა, მო ი ტანს გა რან ტი რე ბულ და დე ბით 
შე დეგს ადა მი ან თა მარ თ ვა ში. დღეს   დღე ო ბით რომ 
არ ცერთ ამ კონ ცეფ ცი ა თა განს უნი ვერ სა ლუ რო ბა 
არ მო უ პო ვე ბი ა, ეს იმას ნიშ ნავს, რომ ვერ ცერ თ მა 
მათ გან მა პრაქ ტი კუ ლად ვერ უზ რუნ ველ ყო უნი-

ვერ სა ლუ  რო ბის მოთ   ხოვ ნე ბი. სათ ქ მე ლია ისიც, 
რომ ეს კონ ცეფ ცი ე ბი - მას ლო უს მოთხოვ ნი ლე ბის 
თე ო რი ა, თუ ჰერ ც ბერ გის ორი ფაქ ტო რის თე ო რი ა, 
თუ სა მარ თ ლი ა ნო ბის თე ო რი ა, თუ სხვა თე ო რი ე ბი 
- გა სულ წლებ შია შექ მ ნი ლი. დრო ის გას ვ ლამ შეც-
ვა ლა მა შინ დე ლი ვი თა რე ბა. მა გა ლი თად, გლო ბა-
ლი ზა ცი ამ წარ მოშ ვა მრა ვა ლე როვ ნუ ლი შრო მი თი 
კო ლექ   ტი ვე ბი, რო მელ თა მო ტი ვა ცი ა ზე დიდ გავ-
ლე ნას ახ დეს მა თი კულ ტუ რე ბი და სუბ კულ   ტუ რე-
ბი, წინ წა მო ი წია და საქ   მე ბულ თა ფსი ქო ლო გი ურ 
მა ხა სი ა თებ ლებ მაც, რა საც აქამ დე არ ექ ცე ო და 
ყუ რადღე ბა, თა ვი სი თა ვის „დაფასება“ ის წავ ლეს 
მა ღალ პ რო ფე სი ო ნა ლებ მაც და სხვა მრა ვა ლი.

აშ შ - ში ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვებ მა აჩ ვე ნა, რომ 
და საქ მე ბულ თა 55% თა ვის სა მუ შა ოს ენ თუ ზი-
აზ მით არ ას რუ ლებს [3. გვ. 84]. სა ქარ თ ვე ლო ში 
რომ ეს გა მო კითხ ვა ჩა ა ტა რო ასეთ პირ თა პრო-
ცენ ტუ ლი დო ნე შე იძ ლე ბა 1%-იც არ იყოს, რად-
გან სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ   ლე ო ბა ღა რი ბია და ბა ლი 
ხელ ფა სე ბის და მა ღა ლი ინ ფ ლა ცი ის გა მო, ისი ნი 
აბ რამ მას ლო უს მი ერ შექ მ ნილ მოთხოვ ნი ლე ბე ბის 
პი რა მი დის პირ ვე ლი დო ნის მოთხოვ ნი ლე  ბებ საც კი 
ვერ იკ მა ყო ფი ლე ბენ, რად გან თუ ოჯა ხი დან ერ თი 
მუ შა ობს, ოჯა ხის და ნარ ჩე ნი უმუ შე ვა რი წევ რე ბი 
მის კმა ყო ფა ზე არი ან. ასეთ პი რო ბებ ში ცხა დია შე-
უძ ლე ბე ლია ვი ფიქ როთ, რომ აშშ-ს და რად სა ქარ თ-
ვე ლო შიც ენ თუ ზი აზ მით მუ შა ობს და საქ მე ბულ თა 
45%, ხო ლო ენ თუ ზი აზ მის გა რე შე 55%. 

ენ თუ ზი აზ მით მუ შა ო ბა არის აბ რამ მას ლო უს 
პი რა მი დის მე ხუ თე დო ნის მოთხოვ   ნი ლე ბის დაკ მა-
ყო ფი ლე ბის თ ვის მუ შა ო ბა. აბ რამ მას ლო უს პი რა მი-
და ში მოთხოვ ნი  ლე ბე ბი იერარ ქი უ ლად ანუ კი ბის 
სა ფე ხუ რე ბად არის დაწყო ბი ლი. ადა მი ანს და ბა-
დე ბი დან თან დაჰ ყ ვა პირ ვე ლი კი ბის (ა. მას ლოუ 
მას პირ ველ დო ნეს უწო დებს) მოთხოვ ნი ლე ბე ბი. 
ამი ტომ მას პირ ველ ყოვ ლი სა, მა თი დაკ მა ყო ფი-
ლე ბის სურ ვი ლი უჩ ნ დე ბა და რო გორც მას ლოუ 
გვე უბ ნე ბა თუ ეს სურ ვი ლი არ და იკ მა ყო ფი ლა, 
მე ო რე დო ნის სურ ვი ლებ ზე ვერ იფიქ რებს. ასეთ 
იერარ ქი ულ და მო კი დე ბუ ლე ბა ში არი ან და ნარ-
ჩე ნი დო ნე ე ბიც. ასეთ დროს, ენ თუ ზი აზ მით მუ შა-
ო ბა არის ა. მას ლო უს პი რა მი დის მე ხუ თე დო ნის 
მოთხოვ   ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის თ ვის მუ შა ო-
ბა. ეს ადა მი ა ნის ნი ჭის თვით   რე ა ლი ზა ცი ის, თვით  -
გა მო  ხატ ვის მოთხოვ ნი ლე ბე ბი ა, ანუ ყვე ლა ფე რი 
იმ სურ ვი ლის რე ა ლი ზა ცი ის, რაც მას ში უფ ლის 
მი ერ არის ჩა დე ბუ ლი. ეს მი სი სუ ლი ე რი მოთხოვ-
ნი  ლე ბე ბი ა, კოს მი უ რი და ნიშ ნუ ლე ბის შეც ნო ბის 
მოთხოვ ნი ლე ბე ბი. ყვე ლა ფერ ამას ერ თად ტრან-
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ს ცენ დენ ტუ ლი მოთხოვ ნი ლე ბე ბი ეწო დე ბა [4. გვ. 
499]. და რო გორ ფიქ რობთ, სა ქარ თ ვე ლოს ღა რიბ 
მო სახ ლე ო ბა ში რამ დენ ადა მი ანს ვი პო ვით ისეთს, 
რო მე ლიც ყო ველ   გ ვა რი მა ტე რი ა ლუ რი ანაზღა-
უ რე ბის გა რე შე, სი ა მოვ ნე ბით და საქ მ დე ბა ისეთ 
სა მუ  შა ო ზე, რო მელ შიც ის თა ვი სი თა ვის კოს მი ურ 
და ნიშ ნუ ლე ბას შე იც ნობს? დაგ ვე თან ხ   მე ბით, რომ 
ასე თე ბი ცო ტა იქ ნე ბი ან.

სა ქარ თ ვე ლო ტა ლან ტე ბის ქვე ყა ნა ა ო, - ამ ბო ბენ. 
ეს მარ თ ლაც ასე ა. ამის მა გა ლი თად და ვა სა ხე ლებთ 
თუნ დაც ამ ჟა მად (მაის-ივნისი) ქარ თ ველ ბავ შ ვებ ში 
მიმ დი ნა რე მუ სი  კა ლურ კონ კურსს „რანინა“-ს. ვის 
არ გა აკ ვირ ვებს მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა ხალ ხე ბის 
ენა ზე სიმ ღე რე ბის ასე თი შეს რუ ლე ბა - სხვა დას ხ-
ვა ხმე ბი, ხმის სხვა დას ხ ვა ტემ ბ რე ბი, სხვა  დას ხ ვა 
ჟღე რა  დო ბე ბი! და მათ ყვე ლა ნამ ღერს ჩვე ნი ქარ-
თუ ლი მუ სი კის მეტ რე ბი ფეხ ზე უდ გე ბი ან „ბრავოს“ 
შე ძა ხი ლით და გა ო ცე ბუ ლე ბი „ასეთი არა ფე რი 
მოგ ვის მე ნი ა ო“, - იძა ხი ან. და ამას აკე თე ბენ ჩვე ნი 
10-12 წლის ბავ შ ვე ბი - ოთო ბა ზე რაშ ვი ლი, მა რი ამ 
ბიგ ვა ვა, ნი კო ლოზ ხა რა ტი, ვა ჩე ღვი ნი აშ ვი ლი და 
სხვე ბი.

დი ა ხაც, სა ქარ თ ვე ლო ნი ჭი ე რე ბის ქვე ყა ნა ა. 
დი ა ხაც, გვყავ და, გვყავს და კი დე ვაც გვე ყო ლე ბა 
ნი ჭი ე რი ადა მი ა ნე ბი, რა ღა ცა ერ თი და ვა ლე ბის 
შე სას რუ ლებ ლად მოვ ლე  ნი ლი ადა მი ა ნე ბი და ამ 
და ვა ლე ბა ზე, ამ საქ მე ზე უკი დე გა ნოთ შეყ ვა რე-
ბუ ლე ბი, რო  მელ თა სას წო რის ერთ პი ნა ზე ეს საქ მე 
დევს, მე ო რე ზე კი - მა თი სი ცოცხ ლე. მის ცემ ასეთ 
სა მუ შა ოს - იცოცხ ლებს, არ მის ცემ და მოკ ვ დე ბა. 
ამ საქ მე ში ხე და ვენ ისი ნი თა ვის კოს მი ურ და-
ნიშ ნუ ლე ბას, სა კუ თა რი პო ტენ ცი ა ლის სრუ ლად 
გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ   ლო ბას. ამ საქ მე ში მათ 
მა ტე რი ა ლუ რი სტი მუ ლი არ სჭირ დე ბათ. თვი თონ 
ეს საქ მეა მა თი სტი მუ ლი. ეს სუ ლი ე რი სტი მუ ლი ა, 
რო მე ლიც არა თუ გა დას წო ნის და გა და ფა რავს მა-
ტე  რი ა ლურ სტი მულს, არა მედ, თით ქ მის უარ ყოფს 
მი სი არ სე ბო ბის სა ჭი რო ე ბას. მთე ლი მსოფ ლი ოს 
ის ტო რი უ ლი წარ სუ ლი დან გა ნა ერ თი და ორი 
შემ თხ ვე ვა ვი ცით, რო დე საც ნა ხევ რად მში ე რი და 
შიშ ვე ლი ადა მი ა ნე ბი კო ცონ ზე დაწ ვის შიშ საც არ 
უფ რ თხოდ ნენ ისე აკე თებ დ ნენ მეც ნი ე რულ აღ მო-
ჩე ნებს. ასე თე ბი მა ში ნაც იყ ვ ნენ და ეხ ლაც არი ან, 
მაგ რამ ეს ერ თე უ ლი ადა მი ა ნე ბი ა. ისი ნი ყველ გან 
არი ან, მაგ რამ ცო ტა ნი არი ან. და ნარ ჩენ ადა მი ა ნებს 
კი შრო მა ში მა ტე რი ა ლუ რი სტი მუ ლი სჭირ დე ბათ. 
აი, ასე თი ადა მი ა ნე ბის მო ტი ვა ცი ის გაძ ლი ე რე ბა ზე 
უნ და იმუ შა ონ კომ პა ნი ის მე ნე ჯე რებ მა. ამ საქ მე ში 
მათ მეც ნი ერ თა რჩე ვე ბიც უნ და მი ი ღონ, სხვა თა 

გა მოც დი ლე ბა საც და უკ ვირ დ ნენ და, სა კუ თარ 
და საქ მე ბუ ლე ბის ინ ტე რე სე ბი და სა ჭი რო ე ბე ბიც 
ღრმად შე ის წავ ლონ. 

მუ შაკ თა მო ტი ვა ცი ა, ნაკ ლე ბად მა ღალ გან ვი თა-
რე ბულ ქვეყ ნე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ყო ველ თ ვის 
უფ რო მა ღა ლია მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში, 
რად გან იქ ადა მი ა ნებს უწევთ ბრძო ლა თვით დამ კ-
ვიდ რე ბის თ ვის. ღა რიბ ქვეყ ნებ ში კი და საქ მე ბულ-
თა უმ რავ   ლე  სო ბას, მა შინ რო დე საც მი სი და მი სი 
ოჯა ხის შიმ ში ლის გან გა დარ ჩე ნა კითხ ვის ნიშ ნის 
ქვეშ დგას, არა აქვს იმის ფუ ფუ ნე ბა, რომ იზ რუ ნოს 
თა ვი სი თა ვის კოს მი უ რი და ნიშ   ნუ ლე ბის შეც ნო ბის-
თ ვის და აღი ა რე ბის თ ვის. ესაა ღა რი ბი ქვეყ ნე ბის 
რე ა ლო ბა. ერ თი ასე თი ნაკ ლებ გან ვი თა რე ბუ ლი და 
ღა რი ბი ქვე ყა ნაა სა ქარ თ   ვე ლოც, და, მი სი და საქ   მე-
ბუ ლი მო სახ ლე ო ბაც. 

მო ტი ვა ცი ა, მო რა ლუ რი იქ ნე ბა იგი თუ მა ტე რი ა-
ლუ რი, მიზ   ნის კენ სწრაფ ვის შე უ პოვ რო ბას აძ ლევს 
ადა მი ანს. იგი ადა მი ა ნის საქ ცი ე ლის აღ მ ძ რა ვი და 
მი მარ თუ ლე ბის მიმ ცე მი მი ზე ზია [5. გვ. 16].მისი 
მეშ ვე ო ბით პი როვ ნე ბის ძა ლის ხ მე ვა მიზ ნის მი-
საღ წე ვად უფ რო ენერ გი უ ლი, მი ზან მი მარ თუ ლი 
და ურ ყე ვია [6. გვ. 379-380]. უფ რო მარ ტი ვად რომ 
ვთქვათ, საქ მე ზე მო ტი ვი რე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის ძა-
ლის ხ მე ვა სამ მნიშ ვ ნე ლო ვან ელე მენტს შე ი ცავს: 
ადა მი ა ნის ენერ გი ას, მი მარ თუ ლე ბას და სიმ ტ კი ცეს 
[7. გვ. 28-29]. მე ნე ჯე რის მი ერ მო ტი ვი ისე უნ და 
იყოს შერ ჩე უ ლი, რომ და საქ მე ბულ ში მან სა მი ვე ეს 
ელე მენ ტი აამუ შა ოს. პირ ვე ლი ელე მენ ტი გა მო ხა-
ტავს და საქ მე ბუ ლის ინ ტენ   სი ურ მუ შა ო ბას, მე ო რე 
ელე მენ ტი - სწო რად მი მარ თულ მუ შა ო ბას, მე სა მე 
კი, არა ერ თ ჯე რად, არა მედ, გან გ რ ძო ბად, მყარ მუ-
შა ო ბას [8. გვ. 607].

აშ შ - ში 2005 წელს ჰ. კრუ გე რის და ე. კილ ჰა მის 
გა მოკ ვ ლე ვე ბით დად გინ და, რომ და საქ მე ბუ; ლ თა 
და ახ ლე ო ბით 73% „მძინარე მდგო მა რე ო ბა ში მუ შა-
ობს. მათ არა აქვთ ენერ გია ან სურ ვი ლი მი ცე მუ ლი 
და ვა ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად“ [8. გვ. 607]. ეს არ 
არის მხო ლოდ ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 
პრობ ლე მა. იგი ვე მდგო მა რე ო ბაა სა ქარ თ   ვე ლო შიც. 
გან ს ხ ვა ვე ბა მხო ლოდ იმა ში ა, რომ იქ ამ პრობ ლე მას 
მე ნე ჯე რე ბი და აკა დე  მი უ რი წრე ე ბის წარ მო მად-
გენ ლე ბი აქ ტი უ რად იკ ვ ლე ვენ, რა თა გა ი გონ ამ 
პრობ ლე მის გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზე ბი, რად გან კომ პა-
ნი ებ ში მა ღა ლი შე დე გე ბის მი საღ წე ვად მო მუ შა ვე-
თა ძა ლის ხ მე ვა არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ორ გა ნი ზა ცი-
უ ლი სა კითხი და, რო ცა აქ ნაპ რა ლი ჩნდე ბა, მას ზე 
პა სუ ხის გა ცე მაა სა ჭი რო, მი სი „ამოვსებაა“ სა ჭი რო.

ვერ ვიტყ ვით, რომ ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რე ბი ამა ზე 
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სა ერ თოდ არ ფიქ რო ბენ. ისი ნი შემ დეგ და რი გე ბებს 
აძ ლე ვენ პრაქ ტი კოს მე ნე ჯე რებს:

1. აირ ჩი ეთ შრო მის ანაზღა უ რე ბის მო ცუ ლო ბე-
ბის გამ ჭირ ვა ლო ბის სტრა ტე გია [9. გვ. 166].

2. მაქ სი მა ლუ რად გა მო ი ყე ნეთ არა მა ტე რი ა ლუ-
რი მო ტი ვა ცი ის სტრა ტე გია [9. გვ. 169].

3. მი ე ცით მუ შა კებს და მო უ კი დე ბე ლი მოქ მე-
დე ბის თა ვი სუფ ლე ბა და აგ რ ძ ნო ბი ნეთ თქვე ნი 
მხრი დან მის და მი ინ ტე რე სი და პა ტი ვის ცე მა [10. 
გვ. 153].

4. კომ პა ნი ის ვებ - გევ რ დ ზე შექ მე ნით სა უ კე თე სო 
თა ნამ შ რომ ლის გვერ დი [10. გვ. 154].

5. სა უ კე თე სო თა ნამ შ რო მელს აჩუ ქეთ ერ თი გა-
მო სას ვ ლე ლი დღე [10. გვ. 154].

6. თა ნამ შ რო მელს ან მის შვი ლებს გა უ კე თეთ 
სუბ სი დია გა ნათ ლე ბის დო ნის ასა მაღ ლებ ლად [10. 
გვ. 129].

ამ ჩა მო ნათ ვალს არ ეტყო ბა, რომ იგი ღრმა 
კვლე ვის შე დე გი ა. ეს იქი დან ჩანს, რომ სა ქარ თ ვე-
ლოს ღა რიბ ქარ თ ველ მო სახ ლე ო ბას (2021 წე ლი: 
სა შუ ა ლო თვი უ რი სუ ლა  დობ რი ვი შე მო სა ვა ლი 
321 ლა რი; ერ თი და საქ მე ბუ ლის თვი უ რი სა შუ ა ლო 
ხელ ფა სი 1223 ლა რი). დღეს პირ ვე ლა დი მოთხოვ-
ნი ლე ბის (ძირითადად, კვე ბის) დაკ მა ყო ფი ლე ბის 
პრობ ლე მა უდ გას და არა დას ვე ნე ბის ან აღი ა რე ბის, 
რაც ამ რჩე ვებ ში არის გა მოკ ვე თი ლი.

რო გორც რჩე ვე ბის ამ ჩა მო ნათ ვა ლი დან ჩანს, 
ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რე ბი მე ნე ჯე რებს ურ ჩე ვენ მათ 
რომ შეძ ლონ თი თო ე უ ლი და საქ მე ბუ ლის თ ვის 
სწო რი მო ტი ვა ტო რის შერ ჩე ვა. და საქ მე ბუ ლებ თან 
უნ და ჰქონ დეთ პარ ტ ნი ო რუ ლი და თით ქ მის მე გობ-
რუ ლი და მო კი  დე ბუ ლე ბა. ჩვე ნი აზ რით, ამის გა სა-
კე თებ ლად მე ნე ჯე რებ მა უპირ ვე ლე სად კო ლექ ტი ვი 
4 ჯგუ ფად უნ და და ყონ:

პირ ვე ლი ჯგუ ფი: და საქ მე ბუ ლე ბი, რო მელ თაც 
საქ მე ში მხო ლოდ წარ მა ტე ბის და უ ო კე ბე ლი სწრაფ-
ვა ახა სი ა თებთ.

მე ო რე ჯგუ ფი: და საქ მე ბუ ლე ბი, რომ ლებ საც 
საქ მე ში წარ მა ტე ბა სჭირ დე ბათ შე სა  ფე რი სი და-
ჯილ დო ვე ბის თ ვის.

მე სა მე ჯგუ ფი: და საქ მე ბუ ლე ბი, რომ ლე ბიც 
მუდ მი ვად კმა ყო ფი ლი არი ან იმ ჯილ   დოს თ ვის, რა-
საც გა წე უ ლი შრო მის თ ვის იღე ბენ.

მე ოთხე ჯგუ ფი: და საქ მე ბუ ლე ბი, რომ ლე ბის-
თ ვი საც ძლი ე რი და სუს ტი მო ტი ვა  ტო რი არ არ სე-
ბობს. ისი ნი მუდ მი ვად უკ მა ყო ფი ლო ნი არი ან.

პირ ვე ლი ჯგუ ფის ადა მი ა ნე ბი წარ მა ტე ბის 
წყურ ვი ლით შეპყ რო ბილ ნი არი ან და ისი ნი, გა ნურ-
ჩევ ლად იმი სა, ექ ნე ბათ ან რამ დე ნი ექ ნე ბათ შრო მის 

ანაზღა უ რე ბა, მათ თ ვის ეს არ არის გან მ საზღ ვ რუ-
ლი. გან მ საზღ ვ რე ლი არის შრო მის შე დე გი - მიზ ნის 
მიღ წე ვა. ეს ადა მი ა ნე ბი ენ თუ ზი აზ მით მუ შა ო ბენ.

რჩე ვე ბის იმ ჩა მო ნათ ვა ლი დან, რო მე ლიც ჩვენ 
მო ცე მულ ნაშ რომ ში წარ მო ვად გი ნეთ, ჩვე ნი აზ რით, 
ამ ტი პის მუ შა კე ბის თ ვის მე ნე ჯერს გა მო ად გე ბა 
მხო ლოდ ერ თი რჩე ვა (#3) - მი ე ცით მუ შაკს და-
მო უ კი დებ ლად მოქ მე დე ბის სა შუ ა ლე ბა და აგ რ ძ-
ნო ბი ნეთ თქვე ნი მხრი დან მის და მი ინ ტე რე სი და 
პა ტი ვის ცე მა. სწო რედ ეს გა ა კე თა არ გენ ტი ნა ში 
მდე ბა რე კომ პა ნია „სემკოს“ - გე ნე რა ლურ მა მე ნე-
ჯერ მა რი კარ დო ზემ ლერ მა. მი სი თა ნამ შ რომ   ლე ბის 
3/4 სრუ ლი თა ვი სუფ ლე ბით სარ გებ ლობს. სა მუ შაო 
სა ა თე ბის ცნე ბა „სემკო“-ში სა ერ თოდ არ არ სე ბობს. 
სწო რედ რ. ზემ ლე რის გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რ დ ნო-
ბით სრუ ლად მი სა ღე ბია ერ თი ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე-
რის მი ერ ამ ტი პის თა ნამ შ რომ ლე ბის სა მარ თა ვად 
მე ნე ჯე  რე ბის თ ვის მი ცე მუ ლი შემ დე გი რჩე ვა: „თუ 
გსურთ თქვე ნი თა ნამ შ რომ ლე ბის სრუ ლი პო ტენ ცი-
ა ლი გა მო ავ ლი ნოთ, ენ დეთ მათ, აგ რ ძ ნო ბი ნეთ, რომ 
თქვენ პარ ტ   ნი ო რე ბი ხართ, მი ე ცით მათ კომ პა ნი ის 
შე სა ხებ ყვე ლაფ რის ცოდ ნის სა შუ ა ლე ბა და უფ ლე-
ბა. ნუ შე ბო ჭავთ, აზ რის გა მოთ ქ მის თა ვი სუფ ლე-
ბას თან ერ თად, მი ე ცით არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბა 
საქ მის კე თე ბა სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა-
ში...“ [11. გვ. 28].

თა ნამ შ რო მელ თა მე ო რე ჯგუ ფის თ ვის, რომ ლე-
ბიც შრო მო ბენ მხო ლოდ მა ტე რი ა  ლუ რი და მო რა-
ლუ რი წა ხა ლი სე ბის თ ვის, მე ნე ჯერს დას ჭირ დე ბა 
ცალ კე ულ მათ გა ნის ინ ტე რე სე ბის შეს წავ ლა. მათ 
ინ ტე რე სებ ზე მოქ მე დებს მა თი ფსი ქო ლო გი უ რი 
ტი პი, ასა კი, სქე სი, ოჯა ხუ რი მდგო მა რე ო ბა, კმა ყო-
ფა ზე მყოფ პირ თა რა ო დე ნო ბა, გა ნათ ლე ბა, ჯან მ-
რ   თე ლო ბა და სხვა ფაქ ტო რე ბი. კომ პა ნი ის პერ სო-
ნა ლის მე ნე ჯერს ასე თი აღ რიცხ ვა უნ და ჰქონ დეს 
(პროფესიოგრამები და ფსი ქოგ რა მე ბი გვაქვს 
მხედ ვე ლო ბა ში). თუმ ცა, ხში რად, ეს ინ ფორ მა ცი აც 
არ არის საკ მა რი სი, რად გან, დრო თა გან მავ ლო ბა ში 
ინ ტე რე სე ბი იც ვ ლე ბა და ერ თი და იგი ვე მო ტი ვი 
დიდ ხანს არ მოქ მე დებს. ასე რომ, მო ტი ვი მუდ მივ 
ცვა ლე ბა დო ბა შია და მას სის ტე მა ტუ რი შეს წავ ლა 
სჭირ დე ბა. ეს არ არის არც ად ვი ლი და არც ნაკ ლებ-
შ რო მა ტე ვა დი საქ მე. მის სის ტე მა ტურ კვლე ვა ში 
ფსი ქო ლო გის გარ და, მას ში კომ პა ნი ის პერ სო ნა ლის 
მარ თ ვის სამ სა ხუ რის რამ დე ნი მე თა ნამ შ რო მე ლი 
უნ და ჩა ირ თოს.

თა ნამ შ რო მელ თა მე სა მე ჯგუ ფი დავ ტო ვოთ ყუ-
რადღე ბის გა რე შე, რად გან ისი ნი უპ რე ტენ ზი ო ნი 
არი ან და ვიმ ს ჯე ლოთ მე ოთხე ჯგუფ ზე - ყო ველ თ-
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ვის ყვე ლაფ რით უკ მა ყო ფი ლო ებ ზე. ასე თი თა ნამ შ-
რომ ლე ბის სამ სა ხუ რი დან გაშ ვე ბა გა მო სა ვა ლი არ 
არის, რად გან მათ უკან მა თი ოჯა ხე ბი დგას, რო-
მელ თაც ისი ნი ინა ხა ვენ. არ ცერ თი იმ რჩე ვა  თა გა ნი, 
რომ ლე ბიც ჩვენ ზე ვით ჩა მოვ თ ვა ლეთ, მა თი მო ტი-
ვი რე ბის თ ვის არ გა მოდ გე ბა, რად გა ნაც „მუდმივი 
უკ მა ყო ფი ლე ბა“ მათ ხა სი ათ ში დევს.

სა ქარ თ ვე ლოს სი ნამ დ ვი ლე ში ასეთ თა ნაშ ს რომ-
ლებს მე ნე ჯე რე ბი ან მა შინ ვე ათა ვი  სუფ ლე ბენ სამ-
სა ხუ რი დან, ან და, არ შე დი ან მათ თან კონ ფ ლიქ ტ ში 
და არც გან სა კუთ   რე ბულ და ვა ლე ბებს არ აძ ლე ვენ. 
ჩვე ნი აზ რით, არ ცერ თი ამ მიდ გო მა თა გა ნი არ არის 
სწო რი. პირ ვე ლი იმი ტომ, რომ რო გორც აღ ვ ნიშ ნეთ, 
მათ უკან ოჯა ხე ბი დგას, მე ო რე კი იმი ტომ, რომ 
თუ მე ნე ჯე რე ბი მო ე რი დე ბი ან მათ, ისი ნი კი დევ 
უფ რო გა თა მამ დე ბი ან და თა ვი ანთ პრე ტენ ზი ებს 
გა ა ფარ თო ვე ბენ, სხვებ საც ჩა ით რე ვენ და და ან გ-
რე ვენ კომ პა ნი ას.

რად გან მა თი მო ტი ვი რე ბა, თუნ დაც მა ღა ლი 
ხელ ფა სით, შე უძ ლე ბე ლი ა, სა ჭი როა მე ნე ჯე რე ბი 
კი არ გა ნუდ გ ნენ და და შორ დ ნენ მათ, არა მედ პი-
რი ქით, და უ ახ ლოვ დ ნენ - ზედ მე ტა დაც კი, მის ცენ 
თა ვი სუფ ლე ბა და სა შუ ა ლე ბა მი ი ღონ გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბე ბი, თუნ დაც ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი არ იყოს 
ყვე ლა ზე სა უ კე თე სო ან ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო. 
ასეთ შემ თხ ვე ვა ში ისი ნი იგ რ ძ ნო ბენ პა სუ ხის მ გებ-

ლო ბის სიმ ძი მეს და თუ მა თი გა და  წყ ვე ტი ლე ბა შე-
დეგს არ მო ი ტანს, ეს მათ და ა ნა ხებს თუ სად გა დის 
მა თი შე საძ ლებ   ლო ბე ბის ზღვა რი და მა შინ, მხო ლოდ 
მა შინ ისი ნი ან მო ე რე ვი ან მე ნე ჯე რის ამ გა მოწ ვე-
ვას, ან მიხ ვ დე ბი ან, რომ ასე თი ამო ცა ნე ბის გა დაჭ რა 
მათ ძა ლებს აღე მა ტე ბა და თუ უკე თე  სო ბის კენ არ 
შე იც ვ ლე ბი ან, ალ ბათ, და ტო ვე ბენ კომ პა ნი ას. რა 
გვიშ ლის ხელს ჩა ვა ტა როთ მათ ზე ეს ექ ს პე რი მენ ტი.

დას კ ვ ნა
 მსოფ ლი ო ში არ არ სე ბობს შრო მი სად მი მო ტი-

ვი რე ბის ისე თი მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც ყვე ლა და საქ-
მე ბულს ერ თ ნა ი რად წა ა ქე ზებს და შე ა გუ ლი ა ნებს 
მა ღა ლი შე დე გის მი საღ წე ვად. ამის მი ზე ზია და-
საქ მე ბულ თა სხვა დას ხ ვა ინ ტე რე სი, სუ ლი ე რი და 
ფი ზი ო ლო გი უ რი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის პრე ვა ლი რე ბა, 
ხა სი ა თი, ტრა დი ცი ა, კულ ტუ რა და სუბ კულ ტუ რა 
და მრა ვა ლი სხვა.

კომ პა ნი ამ რომ და საქ მე ბუ ლე ბის მეშ ვე ო ბით მი-
აღ წი ოს თა ვის მი ზანს, ინ ტე რესს და სურ ვილს, მან 
იგი და საქ მე ბუ ლის ინ ტე რეს ზე უნ და და ა ფუძ ნოს. 
ამის გა რე შე კომ პა ნია და საქ მე ბუ ლე ბის გან სა თა-
ნა დო უკუ გე ბას ვერ მი ი ღებს. ამ მიზ ნით, კომ პა ნია 
სის ტე მა  ტუ რად უნ და სწავ ლობ დეს და საქ მე ბულ თა 
ინ ტე რე სებს, რად გან ეს ინ ტე რე სე ბი დრო თა გან-
მავ ლო ბა ში იც ვ ლე ბა.
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ABSTRACT
The paper presents statistical data on electricity generation and consumption in Georgia in 2015-2020. Also 

the investments made in the same years, both separately in the electricity generation activity and in the electricity 
sector as a whole. In addition, the consequences of the unbalanced development of the economy and energy are 
discussed and the close relationship between electricity consumption and real GDP growth is shown. According 
to the authors, in order to reduce tariffs and improve technical economic indicators, it is necessary to implement 
scientific, technological and managerial progress faster than the volume of investments.
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აბსტრაქტი
ნაშრომში წარმოდგენილია სტატისტიკური მონაცემები საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოე-

ბისა და მოხმარების შესახებ 2015-2020 წლებში. ასევე ამავე წლებში განხორციელებული ინვესტიციები, 
როგორც ცალკეულად ელექტროენერგიის წარმოების საქმიანობაში ასევე, ჯამურად ელექტროენერგე-
ტიკის სექტორში. ამასთან, განხილულია ეკონომიკისა და ენერგეტიკის განვითარების დაუბალანსებ-
ლობის შედეგები და ნაჩვენებია ელექტროენერგიის მოხმარებისა და მშპ-ის რეალური ზრდის მჭიდრო 
დამოკიდებულება. ავტორთა აზრით, იმისათვის, რომ ტარიფები შემცირდეს და გაუმჯობესდეს ტექნიკუ-
რ-ეკონომიკური მაჩვენებლები აუცილებელია მეცნიერულ-ტექნოლოგიური და მენეჯერული პროგრესის 
დანერგვის უფრო სწრაფი ტემპი, ვიდრე განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა.

საკვანძო სიტყვები: ელექტროენერგიის წარმოება, ელექტროენერგიის მოხმარება, ტარიფი, ინვესტი-
ციები, მეცნიერულ-ტექნოლოგიური პროგრესი, მენეჯერული პროგრესი.

შესავალი
ქვეყნის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარე-

ბის საფუძველთა საფუძველს ძლიერი სათბო-
ბ-ენერგეტიკული კომპლექსი წარმოადგენს. იგი 
განმსაზღვრელ გავლენას ახდენს საზოგადოების 
განვითარებაზე, ასრულებს წამყვან როლს სა-
ზოგადოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 
შექმნასა და მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის 
დაჩქარებაში, ეკონომიკის ინფრასტრუქტურის 
ჩამოყალიბებასა და საზოგადოებრივი წარმოე-
ბის ეფექტიანობის ამაღლებაში; წარმოადგენს 
სამეურნეო რთული ორგანიზმის მაცოცხლებელ 
ძარღვს და მთლიანად, ცივილიზაციის ერთ-ერთ 
საფუძველს. იგი განაპირობებს ბუნებაზე ადამია-
ნის საიმედო და საყოველთაო ბატონობის დონესა 
და დინამიკას, ჰქმნის აუცილებელ წანამძღვრებს 
ცხოვრების დონის ამაღლებისა და შრომის პირო-
ბების გაუმჯობესებისათვის. ეს ნათლად დაადა-
სტურა რუსეთ-უკრაინის ომმა, რომელმაც მყისვე 
გამოიწვია მთელ მსოფლიოსი ეკონომიკური და 
ენერგეტიკული კრიზისი.

ძირითადი ნაწილი
რამდენადაც სასარგებლოა ელექტროენე-

რგიის გამოყენების სფეროს გაფართოება, იმდე-
ნადვეა საზიანო  და დამანგრეველიც ქვეყნის 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის 
მისი შემცირება. ეს ნათლად გამოჩნდა საქართვე-
ლოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 
პირველ წლებში (1991-1995წწ.). ცნობილია, რომ 
საქართველოში 1990 წლიდან მოყოლებული 

ელექტროენერგიის წარმოება და მოხმარება 
მკვეთრად შემცირდა. 1994 წელს, ქვეყანაში წა-
რმოებულ იქნა მხოლოდ 7 მლრდ. კვტ. სთ. ანუ 
1989 წელს მიღწეული მაქსიმალური დონის 43%. 
ელექტროენერგიის წარმოების 1994 წლის დონე 
კი საქართველოში ჯერ კიდევ 1968 წელს – 26 
წლის წინ აღინიშნა. ე.ი. ამ სფეროში ქვეყანამ მე-
ოთხედ საუკუნეზე მეტი ხნით დაიხია უკან. უმთა-
ვრესად სწორედ ამან დასწია უკან ეკონომიკა 36 
წლით, ხოლო ზოგიერთი მისი დარგი – ნახევარი 
საუკუნით და მეტად (იხ. ცხრილი 1).

ეს ფაქტი იძლევა საფუძველს დავასკვნათ, 
რომ რეცესიის პერიოდისათვის ნიშანდობლივია 
მშპ-ის უფრო მეტი შემცირება ელექტროენერგიის 
წარმოებისა და მოხმარების შემცირებასთან შე-
დარებით. რამდენადაც ეს კანონზომიერია, იგი 
ნათლად გვიჩვენებს ენერგეტიკის როლსა და 
მნიშვნელობას ქვეყნის სიცოალურ-ეკონომიკურ 
განვითარებაში. მაშასადამე, ცხრილში მოტანილ 
მონაცემებში ასახულია ეკონომიკისა და ენე-
რგეტიკის განვითარების დაუბალანსებლობის 
შედეგი და, შესაბამისად, ელექტროენერგეტიკის 
მნიშვნელობა ქვეყნისათვის. საბჭოთა წლებში 
ელექტროენერგიის წარმოების ზრდის ტემპი ჩა-
მორჩებოდა ეკონომიკის განვითარების ტემპს და 
ამას გარკვეული ნეგატიური შედეგები მოჰქონდა 
ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში. 
დამოუკიდებლობის პირველ წლებში კი მდგო-
მარეობა არსებითად შეიცვალა. ამ პერიოდში 
ელექტროენერგიის წარმოების ზრდის ტემპი კი 
არ მცირდებოდა, არამედ ეს მაჩვენებელი იკლებდა 
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დიაგრამა 1

მაჩვენებლები
1994 წლის დონე 

შეესაბამება
დაქვეითება 1994 

წელთან შედარებით
კოეფიციენტი

ელექტროენერგიის წარმოება 1968 წელს 26 წელი 1.0

წარმოებული ეროვნული შემოსავალი 1961 წელს 33 წელი 1.27

მრეწველობის პროდუქცია 1958 წელს 36 წელი 1.38

სოფლის მეურნეობის პროდუქცია 1945 წელს 49 წელი 2.08

რკინიგზის ტრანსპორტით ტვირთის გაგზავნა 1940 წელს 54 წელი 2.08

საზოგადოებრივი შრომის ნაყოფიერება  1961 წელს  33 წელი 1.27

ცხრილი 1 
საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოების შემცირებისა და 

ეკონომიკის დაქვეითების მაჩვენებლები 1994 წელს

აბსოლუტურად, თანაც მაღალი ტემპით. შედეგე-
ბიც კატასტროფული იყო. უმთავრესად სწორედ 
ელექტროენერგიის წარმოების ერთი ერთეულით 
დაცემამ წარმოებული ეროვნული შემოსავალი 
1.27 ერთეულით შეამცირა, მრეწველობის პროდუქ-
ცია – 1.38, სოფლის მეურნეობის პროდუქცია 1.88 
და რკინიგზის ტრანსპორტის პროდუქცია – 2.08 
ერთეულით.  

ბოლო წლებში (2008-2019) საქართველოში 
ელექტროენერგიის მოხმარებისა და მშპ-ის რეა-
ლური ზრდის მჭიდრო დამოკიდებულება ნაჩვენე-
ბია დიაგრამა 1-ში.

ენერგეტიკის არასაკმარისი განვითარება, 
ცხადია, ნეგატიურად აისახა საქართველოს 
მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობაზეც. 

სტატისტიკური მონაცემები ადასტურებს, რომ 
XX-XXI საუკუნეთა მიჯნაზე ცხოვრების დონის 
მაჩვენებლები საქართველოში გაცილებით 
უარესი იყო, ვიდრე ენერგეტიკულად შედარე-
ბით უკეთ უზრუნველყოფილ პოსტსაბჭოთა 
რესპუბლიკებში. საქართველოში ყველა სახის 
შემოსავალი მოსახლეობის ერთ სულზე გაანგა-
რიშებით 1994 წლის ბოლოს დაახლოებით 7-7.5 
ამერიკული დოლარის ეკვივალენტურ თანხას შე-
ადგენდა, რაც ოთხწევრიანი ოჯახის ერთ წევრზე 
გაანგარიშებული მინიმალური სამომხმარებლო 
კალათის – სიღარიბის ზღვრის ღირებულების 
44% იყო. შედარებისათვის აღვნიშნავთ, რომ 
რუსეთში ანალოგიური მაჩვენებელი 163%-ს, ანუ 
თითქმის 4-ჯერ მეტს შეადგენდა. ჩატარებული 
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ცხრილი 3
განხორციელებული ინვესტიციები

ცხრილი 2
ელექტროენერგიის წარმოება და მოხმარება

წლები

ელექტროენერგიის  
წარმოება

ელექტროენერგიის მოხმარება 

მლნ კვტსთ % მლნ კვტსთ %

2015          10 832,6                 100,0            11 291,7                 100,0   

2016          11 573,6                 106,8            12 693,2                 112,4   

2017          11 530,4                 106,4            13 066,3                 115,7   

2018          12 148,5                 112,1            13 455,9                 119,2   

2019          11 856,8                 109,5            13 380,8                 118,5   

2020          11 159,8                 103,0            12 412,6                 109,9   

წლები

ელექტროენერგიის  
წარმოება

ელექტროენერგეტიკაში ჯამურად

მლნ კვტსთ % მლნ კვტსთ %

2015                       46,0                      100,0                      126,0                     100,0   

2016                       82,0                      178,3                      280,3                     222,5   

2017                       55,0                         76,1                      290,3                     230,4   

2018                       40,7                         88,5                      223,8                     177,6   

2019                       48,9                      106,3                      220,1                     174,7   

2020                       64,0                      139,1                      286,3                     227,2   

გამოკვლევის მიხედვით, საქართველოში ამ წელს 
მოსახლეობის 58% სრულად ვერ იხდიდა კომუნა-
ლური მომსახურების საფასურს, 72% არაფერს 
ხარჯავდა ჩასაცმელზე და 74% - გართობაზე. 
1994 წელს საექსლუატაციოდ არ ჩაბარებულა 
წარმოებრივი დანიშნულების არც ერთი ობი-
ექტი. გართულდა დემოგრაფიული ვითარებაც. 
მძიმე ეკონომიკური და სოციალური პირობების 
გამო, ოფიციალური მონაცემებით, ამ წელს საქა-
რთველო დატოვა დაახლოებით 60 ათასმა კაცმა. 
ქვეყნიდან დროებით ან მუდმივად გასულთა 
ნახევარზე მეტი კი ქართველები იყვნენ. 

ტარიფებზე მოქმედ ფაქტორთა შორის მთავა-
რია განხორციელებული ინვესტიციების მოცუ-
ლობა, რომელიც თავის მხრივ დამოკიდებულია 
მეცნიერულ და მენეჯერულ პროგრესზე. ეს უკა-
ნასკნელი კი უზრუნველყოფს დარგის განვითარე-
ბაზე მოქმედი ბუნებრივი პირობების გაუარესების 
გავლენის შემცირებას. მაშასადამე, იგი უფრო 

წინმსწრების უნდა იყოს ბუნებრივი პირობების 
გაუარესებაზე. ამ შემთხვევაში მიღწეულ იქნება 
ელექტროენერგიის წარმოების ზრდის და უფრო 
მაღალი ტემპი ეკონომიკის  წარმატებული განვითა-
რებისთვის საჭირო ენერგიის მოხმარების, ვიდრე 
იზრდება ინვესტიციები.

ახლა ვნახოთ რა მდგომარეობაა ამ მხრივ 
საქართველოს პირობებში (იხ. ცხრილი 2) სადაც 
მოცემულა განხორციელებული ინვესტიციების და 
ელექტროენერგიის წარმოება-მოხმარების მოცუ-
ლობები 2015-2020 წლებში.

ცხრილი 2 გვიჩვენებს, რომ 2015-2020 წლებში 
ელექტროენერგიის წარმოება გაიზარდა 3%-ით, 
ხოლო მოხმარება 9,9%-ით. შედეგად ელექტრო 
ბალანსი იყო დეფიციტური და საჭირო გახდა 
ენერგიის იმპორტი, რომელმაც თავისი გავლენა 
იქონია სამომხმარებლო ტარიფებზე.

ცხრილი 3-ში ჩანს, რომ ელექტროენერგეტი-
კაში განხორციელებული ინვესტიციები საკვლევ 
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წლებში გაიზარდა 27,2%-ით, მათ შორის, წარმოე-
ბაში - 39,1%-ით; ე.ი ორივე შემთხვევაში ინვესტი-
ციების ზრდის ტემპი გაცილებით მეტია, ვიდრე 
ელექტროენერგიის წარმოება-მოხმარებასა და 
ინვესტიციებს შორის. აღნიშნული დამოკიდებუ-
ლებით გვექნება არასასურველი მდგომარეობა 
- გაიზრდება ტარიფები, გაუარესდება სხვა ტექნი-
კურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები. 

ჩატარებულმა სპეციალურმა გამოკვლევამ 
გვიჩვენა, რომ თუ ერთმანეთს დავუპირისპირებთ 
ენერგეტიკის განვითარებისათვის საჭირო ინვე-
სტიციების მოცულობას და ელექტროენერგიის და-
ნაკლისით გამოწვეული ეროვნული შემოსავლის შე-
საძლო ზარალს, დავინახავთ, რომ ეს უკანასკნელი 
5-ჯერ მეტია პირველზე. მაშასადამე, საქართველოს 
პირობებში ეკონომიკისა და ელექტროენერგეტი-
კის განვითარების დაუბალანსებლობა უფრო მეტ 
ზარალს იძლევა, ვიდრე ამ დარგის განვითარები-
სათვის არის საჭირო კაპიტალური დაბანდებები.
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ანალიზი და მისი ცვლილების პარადიგმა, საქა-
რთველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 

ჟურნალი „მოამბე“ №4, 2021 წელი
2. ჩომახიძე დ., ენერგეტიკა და საზოგადოება, 
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ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზენი“ №9, 2020 
წელი

6. პაპავა ვ. ეკონომიკურ მეცნიერებასა და 
ეკონომიკურ პოლიტიკაში კორონამიქსის ასახვის 
შესახებ, მე-3 ეროვნული კონფერენციის მასალები, 
2020 წელი

7. სულაკაძე ლ., სადისერტაციო ნაშრომი - სა-
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ლიების დანახარჯების აუდიტი მარეგულირებელი 
მიზნებისთვის, 2019 წელი
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ABSTRACT
By the beginning of the 20th century, in the worldwide economy and culture, Tourism Sector was established 

as a fundamental, sustainable development branch, which occupied a special place in the global economic struc-
ture. Along with the development of the tourism market, great importance is attached to the branding of both 
the destination and the tourism company. In the modern market, it has become clear that only a company that 
creates a really strong brand, can ensure a successful existence.

In the modern world, the development of social media has led to a boom in tourism. In the article, the authors 
emphasize the necessity of using digital marketing strategies, because, today the countries of the world are in-
volved in marketing wars, and the way of success of modern tourism also indicates the necessity of using digital 
marketing strategies. Effective digital marketing develops Tourism sector.

One of the new trends in the tourism sector is brand building through digital marketing. The article is an 
overview of brand building using digital marketing; on particular: it is about the creation of modern websites 
and the focus is on the use of digital marketing tools such as: AR and VR (Augmented Reality and Virtual Reality) 
technologies; One of the most budget tools - e-mail marketing development; mobile travel applications; Blogging 
and more. The article is based on the study, where the challenges and prospects of using digital marketing in the 
Georgian tourism industry are examined based on a comparative analysis.

 Keywords: branding; digital tourism; digital marketing.
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სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრი, 
გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის 
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ასისტენტ-პროფესორი 
ელ.ფოსტა:nini.bakradze@gttu.edu.ge

აბსტრაქტი
XX საუკუნის დასაწყისისათვის მსოფლიო კულტურასა და ეკონომიკაში ტურიზმი ფუძემდებლურ, 

მდგრადი განვითარების დარგად ჩამოყალიბდა, რომელმაც გლობალურ ეკონომიკურ სტრუქტურაში 
განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა. ტურისტული ბაზრის განვითარებასთან ერთად დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება როგორც დანიშნულების ადგილის ასევე, ტურისტული კომპანიის ბრენდინგს. თანამედროვე 
ბაზრის პირობებში ცხადი გახდა, რომ წარმატებული არსებობის უზრუნველყოფა შეუძლია მხოლოდ 
ნამდვილად ძლიერი ბრენდის შემქმნელ კომპანიას. 

თანამედროვე სამყაროში, სოციალური მედიის განვითარებამ ტურიზმის ბუმი გამოიწვია. სტატიაში 
ავტორების მიერ აქცენტირებულია ციფრული მარკეტინგული სტრატეგიების გამოყენების აუცილებლობა, 
ვინაიდან დღეს მსოფლიოს ქვეყნები მარკეტინგულ ომებში არიან ჩართული და თანამედროვე ტურიზმის 
წარმატების გზაც, სწორედ სხვადასახვა ციფრული მარკეტინგული სტრატეგიების გამოყენების აუცი-
ლებლობაზე მიუთითებს. სწორედ, ეფექტური ციფრული მარკეტინგი მოსვენებას არ აძლევს ტურიზმს 
და ავითარებს ამ სექტორს. 

ტურიზმის სექტორში ერთ-ერთი ახალი ტრენდია ბრენდის შექმნა ციფრული მარკეტინგის მეშვეობით. 
სტატია წარმოადგენს მიმოხილვას ციფრული მარკეტინგის გამოყენებით ბრენდის შექმნის თაობაზე. 
კერძოდ: საუბარია თანამედროვე ვებ-გვერდების შექმნაზე და ყურადღება გამახვილებულია ციფრული 
მარკეტნიგის ისეთი ინსტრუმენტების გამოყენებაზე როგორიცაა: AR და VR (Augmented Reality and Virtual 
Reality) ტექნოლოგიები; ერთ-ერთი ყველაზე ბიუჯეტური ინსტრუმენტი - e-mail მარკეტინგის განვითა-
რება; მობილური მოგზაურობის აპლიკაციები; ბლოგინგი და სხვა. სტატია ეფუძნება სამაგიდო კვლევას, 
სადაც შედარებითი ანალიზის საფუძველზე შესწავლილია ქართული ტურიზმის ინდუსტრიაში ციფრული 
მარკეტინგის გამოყენების გამოწვევები და პერსპექტივები.

საკვანძო სიტყვები: ბრენდინგი; ციფრული ტურიზმი; ციფრული მარკეტინგი.

შესავალი
საინფორმაციო-ტექნოლოგიების განვითარებამ 

მრავალი ინდუსტრიის იმიჯი შეცვალა, განსაკუთ-
რებული, თვალსაჩინო ასახვა კი, ტურისტული 
კომპანიების იმიჯზე ჰპოვა. საინფორმაციო-ტექ-
ნოლოგიების სწრაფმა განვითარებამ ტურიზმში 
ახალი ერა წარმოშვა - ახალი შესაძლებლობებით და 
ახალი გამოწვევებით, რომლის შედეგადაც დაიწყო 
ე.წ. ციფრული ტურიზმის ერა. ციფრული ტურიზმი 
გულისხმობს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 
ინსტრუმენტების, IT მექანიზმების გამოყენებას, 
რომელიც ეხმარება ტურისტების მოთხოვნების 
დაკმაყოფილებას და რომელიც ტურიზმის ინდუსტ-

რიაში აუმჯობესებს კომპანიების და ორგანიზაცი-
ების მენეჯმენტს, ბიზნესს უფრო სწრაფს, მომგე-
ბიანს და საინტერესოს ხდის. 

გლობალიზაცია გარდაუვალი პროცესია, რომე-
ლმაც ეკონომიკის ყველა სფერო მოიცვა, მათ შო-
რისაა, რა თქმა უნდა, ტურიზმის სექტორი თავისი 
სარეკლამო კამპანიებით. ციფრული მარკეტინგი 
თანამედროვე ტურიზმის სფეროს წარმატების 
გზაა. ამ კონტექსტში, მსოფლიო ტურიზმის ორგა-
ნიზაციები და ეროვნული ტურისტული კომპანიები 
კომუნიკატორის როლს ასრულებენ, რომლებიც 
ცდილობენ ტურისტული ქვეყნის დადებითი იმიჯი 
გამოიტანონ გლობალური ტურიზმის დღის წეს-
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რიგში, რისთვისაც, ისინი ბრენდინგს იყენებენ, ავი-
თარებენ ციფრულ მარკეტინგს, რათა მათი ქვეყანა 
მეტად სასურველი გახადონ ტურისტებისთვის. 
დღეს, ტურიზმის სექტორში ერთ-ერთი ახალი 
ტრენდია ბრენდის შექმნა ციფრული მარკეტინგის 
მეშვეობით. 

მარკეტინგულ კვლევებში ბრენდირება ცენტრა-
ლურ ადგილს იკავებს და ერთგვარ „მარკეტინგულ 
იარაღად“ გვევლინება. ბრენდი ეს არის წარმო-
დგენათა ერთობლიობა, რომელიც დასახელების, 
სიმბოლოსა და გარეგნული იერის ზემოქმედებით 
მომხმარებლის ცნობიერებაში ჩნდება და ის ცალ-
სახად უკავშირდება განსაზღვრულ საქონელსა და 
მომსახურებას. ბრენდს ნებისმიერი ეკონომიკური 
განმარტების თანახმად, მხოლოდ მისთვის დამახა-
სიათებელი განსკუთრებული თვისებები აქვს. ეს 
არის საქონლისა და მომსახურების მყიდველების 
პოზიტიური ან ნეგატიური ხასიათის ფუნქციური 
და ემოციური ასოციაციები. ისინი განსხვავებულ 
გავლენას ახდენენ მყიდველის ტიპებზე. მიუხედა-
ვად ამისა, ყოველ ბრენდს აქვს მისი არსის განმსა-
ზღვრელი ძირითადი მახასიათებლები. სწორედ ეს 
უკანასკნელი განსაზღვრავს ბრენდის ინდივიდუა-
ლურობას. [იაშვილი გ. და სხვ., 2012]

თანამედროვე სამყაროში ტურისტულ კომპა-
ნიებს უნდა ჰქონდეთ ციფრული მარკეტინგული 
სტრატეგიები და ამ, ახალი ტექნოლოგიების ერაში 
და ციფრული მარკეტინგის პროცესებში, ჩვენ 
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გავამახვი-
ლოთ სწორედ ტექნოლოგიების უპარატესობაზე 
ბრენდინგში. 

მსოფლიოს ქვეყნები მარკეტინგულ ომებში 
არიან ჩართული და ავითარებენ ტურიზმს სხვადა-
სახვა მარკეტინგული სტრატეგიების მეშვეობით. 
სოციალური ქსელების განვითარებამ ტურიზმის 
ბუმი გამოიწვია. ბევრი ქვეყანა მნიშვნელოვან 
ინვესტიციებს სწორედ ციფრული მარკეტინგის 
დანერგვაში დებს, რის შედეგადაც უფრო მეტ 
თანხას ღებულობს ქვეყნების ეკონომიკა. მაგ;. 
უკანასკნელი წლების განმავლობაში ხორვატიის 
ტურიზმი კონკურენტი გახდა ისეთი მასშტაბური 
ტურისტული ქვეყნების, როგორიცაა: ესპანეთი, 
საფრანგეთი, იტალია, საბერნეთი, თურქეთი. ყო-
ველივე ეს ხორვატიის ტურიზმის სფეროში მარ-
კეტინგული ცვლილებების შედეგია. აღსანიშნავია, 
რომ წლების წინ ხორვატიის, როგორც ტურისტული 
ქვეყნის იმიჯი ძალიან არა მიმზიდველი იყო და კო-
ნკურენციას ვერ უწევდა სხვა ქვეყნებს. ხორვატია 
ყოველთვის ლამაზი ქვეყანა იყო, მაგრამ ბოლო 

წლების განმავლობაში მათ შეცვალეს მარკეტი-
ნგის სტრატეგია, შექმნეს ტურიზმის ციფრული 
მარკეტინგი, რომელმაც განავითარა ტურიზმის 
სექტორი. ციფრულმა მარკეტინგმა ხორვატიას 
მსოფლიოს ტურიზმის რუკაზე მნიშვნელოვანი 
ადგილი მოაპოვებინა. მან ძალიან კარგი საკომუნი-
კაციო სტრატეგია აწარმოა ტურისტებთან - გარე-
მოს დაცვა, სუფთა გარემო მეტად მნიშვნელოვანია 
ტურიზმის ბიზნესისთვის, შესაბამისად ხორვატია 
დიდ ყურადღებას აქცევს ამ საკითხებს. ხორვატიამ, 
ასევე განავითარა კარგი მასპინძლობის მექანი-
ზმები, პრიორიტეტად დასახა ტურიზმის სექტორის 
განვითარება და ამ პრიორიტის განხორციელება 
დაიწყო თანამედროვე მეთოდებით. თუმცა, ეს 
იმას არ ნიშნავს, რომ არ არის პრობლემები. წი-
ნააღმდეგობები ბევრია, როგორც მარკეტინგის 
ასევე ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით მაგრამ 
ტურიზმი ვითარდება. 

ბრენდინგის და პოზიციონირების სრული 
სისტემა მნიშვნელოვანია იყოს ნათელი, როგორც 
მიზნობრივ ჯგუფებზე საკომუნიკაციო მიმართუ-
ლებით, ასევე უპირატესობის გამოკვეთის კუთხით 
და უპირატესობის გამოკვეთა ადვილად ამოსაც-
ნობი და დასანახი, რათა მომხარებელმა ადვილად 
დაიმახსოვროს და ჩაებეჭდოს მას გონებაში. თა-
ნმიმდევრულობა და შეუპოვრობა აუცილებელი 
საკომუნიკაციო უნარებია ბრენდინგში, რომელიც 
განსაზღვრავს საკომუნიკაციო ბრენდინგის მნიშ-
ვნელოვან იდეას. თუ, ბრენდი არის ტურიზმის 
დანიშნულების ადგილი, ადგილის პოზიციონირება 
და უნიკალურობა დაფუძნებული უნდა იყოს იმ 
რეალურ ღირებულებზე, რომელიც მოტივაციის, 
პატიოსნების, კომუნიკაციის და ხარისხის დასამ-
კვიდრებლად უმთავრესია დანიშნულების ადგილის 
პოზიციონირებისთვის. 

მნიშვნელოვანი განსხვავება, დანიშნულების 
ადგილსა და ტურისტულ პროდუქტებს შორის, 
არის, ის რომ ბრენდი გამომდინარეობს პროდუქტის 
შექმნისგან, რომელსაც აქვს ფასი და აქვს დისტ-
რიბუციის გეგმა მარკეტინგის სტრატეგიაში. ასე, 
რომ ბრენდის შექმნის დროს დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება თითოეულ მომსახურებას, მათ ურთიერთ 
კომუნიკაციას და კოორდინაციას.

ქვეყნის დადებითი იმიჯის ფორმირებასთან 
ერთად მნიშვნელოვანია ტურისტული კომპანიების 
ბრენდის ფორმირება. ბრენდინგი ტურისტული 
კომპანიებისათვის არის საფირმო ტურისტული 
მომსახურების შექმნისა და დაწინაურების ტექ-
ნოლოგია, მათთვის ხანგძლივი უპირატესობის 
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მიცემის ჩამოყალიბების პროცესი. დღეისათვის 
ბრენდირება, ბრენდის მართვა მეცნიერ-თეორე-
ტიკოსებისა და პრაქტიკოსი მარკეტოლოგების, 
მენეჯერების უდიდეს ყურადღებას იმსახურებს. 
თანამედროვე ბაზრის პირობებში ცხადი გახდა, 
რომ წარმატებული არსებობის უზრუნველყოფა 
შეუძლია მხოლოდ ნამდვილად ძლიერი ბრენდის 
შემქმნელ კომპანიას [თევდორაძე ს. 2016]. 

საქართველოში ტურიზმი ბოლო წლების განმა-
ვლობაში საკმაოდ ვითარდება. მიუხედავად ამისა, 
ტურიზმი საქართველოში დღესაც ხასიათდება არა 
საკმარისი განსხავებულობით პროდუქტსა და მომ-
სახურებას შორის, ეროვნული მარკეტინგის არა დი-
ნამიური სისტემით და არა საკმარისი გლობალური 
ბრენდირებული დანიშნულების ადგილებით. საქა-
რთველოს ტურიზმის ინდუსტრიაში აუცილებელია 
შემდეგი კომპონენტების განვითარება და ციფ-
რული მარკეტინგის ინსტრუმენტების გამოყენება: 

 yთანამედროვე ტურისტულ რუკაზე უნიკა-
ლური ადგილის დაკავება - მსოფლიოს ვერ შევთა-
ვაზებთ მარტო ზღვას და მზეს, საჭიროა ჭკვიანური 
მესიჯებით, ციფრული მარკეტინგის გამოყენებით 
ბრენდის შექმნა. კერძოდ: თანამედროვე ვებ-გ-
ვერდების შექმნა. ორგანიზაციის მარკეტინგის 
ერთ-ერთი ქვაკუთხედი ინტერნეტში, სწორედ 
ვებ-გვერდია [Digiorgio, 2016]. თუ, როგორ გამო-
იყურება ინტერნეტში ორგანიზაცია დიდწილად 
ვებ-გვერდზეა დამოკიდებული. ვებ-გვერდის ში-
ნაარსი უნდა იყოს შესაბამისი, ყოვლისმომცველი, 
საინტერესო და მიზნობრივად გათვლილი აუდი-
ტორიაზე. მასალა სისტემატიურად უნდა განახ-
ლდეს [Labanauskaite et al., 2020]. ორგანიზაციის 
ვებ-გვერდებსა და მომხარებლებს შორის ინტენ-
სიური კომუნიკაციაა, რომელიც ბრენდის მიმართ 
კლიენტის ლოიალობასა და ერთგულებას ქმნის [de 
Rosa, Bocci &Dryjanska, 2019]

 y ქვეყანაში სტარტეგიული კომანიკაციების 
შექმნა, რომელიც საზოგადოებრივ აზრზე, განწყო-
ბებსა და დამოკიდებულებებზე ზეგავლენის მოსახ-
დენად უმიშვნალოვანეს მექანიზმს წარმოადგენს. 
ყველა სტრატეგიული საკომუნიკაციო არხები, თა-
ნმიმდევრული და კოორდინირებული ქმედებების 
განხორციელებას, გზავნილების ჩამოყალიბებას და 
ერთიანი ნარატივის შექმნას მოითხოვს, რომელიც 
გამოიწვევს სამიზნე ჯგუფების განწყობებისა და 
ქცევების ცვლილებას, რომლესაც ასევე, შეუძლია 
სამიზნე ჯგუფების არა მარტო გონების, არამედ 
გულის დაპყრობაც;

 y e-mail მარკეტინგის განვითარება, რომე-

ლიც ერთ - ერთი ბიუჯეტური ინსტრუმენტია. 
დღევანდელი მარკეტერები, აუცილებლად უნდა 
იყენებდნენ ეფექტურ e-მარკეტინგის არხებს და 
ხელსაწყოებს;

 y AR და VR (Augmented Reality and Virtual Reality) 
ტექნოლოგიის გამოყენება. AR - ციფრული ინ-
ფორმაციის დამატება რეალურ გარემოზე, რაც 
მომხმარებელს საშუალებას აძლევს რეალური 
სამყარო დაინახოს ვირტუალურად (ციფრულ სა-
მყაროში). VR - ციფრული ტექნოლოგია, რომელიც 
ქმნის სიმულაციურ გარემოს, რაც მომხმარებელს 
საშუალებას აძლევს წარმოიდგინოს და მიიღოს 
ახალი შთაბეჭდილებები. AR და VR - ორივე ინტე-
რაქტიული და ვირტუალური შთაბეჭდილებების 
მოხდენის მიზნით არის შექმნილი. ჯერ იქმნება AR 
და შემდეგ VR, რათა ფანტაზია უფრო გამძაფრდეს 
და მომხმარებელს მეტ კრეატიულობას სთავაზობს 
[Park & Stangl, 2020]. დღეს, AR და VR კომპონენტი 
განვითარების ადრეულ, ჩანასახის სტადიაშია, რო-
მელიც ტურიზმის მომავალში თავის მნიშვნელოვან 
ადგილს დაიმკვიდრებს;

 y მობილური მოგზაურობის აპლიკაციების და 
სხვადასხვა აპლიკაციების განვითარება, რომელიც 
დღეს, თანამედროვე ტურისტებისთვის ძალიან 
მოხერხებულია. ამ ეპოქაში ტურისტები რუკებს 
და გზამკვლევებს ნაკლებად იყენებენ. მომავალი 
მობილურ აპლიკაციებთან არის დაკავშირებული, 
რომელიც მეტად ინფორმატიული, სანდო და მულ-
ტიფუნქციურია [Srinivasaan & Kabia, 2020];

 y მესენჯერ მარკეტინგის განვითარება - დღეს, 
ფეისბუქი, ისნტრაგრამი და ვოთსაფი ძალიან 
მნიშვნელოვანი პლატფორმებია. მომხმარებელი 
ყველაზე მეტად ამ პლატფორმების საშუალებით 
ეკონტაქტება ბიზნესებს, ამიტომ მესენჯერის 
მეშვეობით მათთან მყისიერი კონტაქტი და კომუ-
ნიკაცია უმნიშვნელოვანესია. გაყიდვების რაოდე-
ნობა უკვე დიდ წილად მესენჯერ მარკეტინგზეა 
დამოკიდებული;

 y მოგზაურობის ბლოგის (ბლოგინგი) შექმნა 
- მოგზაურობის ბლოგინგი ტურიზმის სფეროში 
სერიოზულად იკიდებს ფეხს, რადგან გამოცდილე-
ბის გაზიარება მეტად მნიშვნელოვანია ამ ინდუსტ-
რიაში. ტურიზმის სფეროს ინფლუენსერები ვიდეო 
ბლოგების მეშვეობით უფრო მიმზიდველს ხდიან 
და რეკლამას უკეთებენ სხვადასხვა ტურისტულ 
ადგილებს. ინფლუენსერების ბლოგები ტურიზმში 
ციფრული მარკეტინგის მნიშვნელოვანი ინსტრუ-
მენტია. მოგზაურობის ბლოგებში პერსონალურ 
ემოციებს დიდი დატვირთვა და ზეგავლენა აქვს 
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ტურისტებზე. პირადი შთაბეჭდილებების გაზი-
არების, პოპულარიზაციის და ზემოქმედების 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პლატფორმა Digital 
Storytelling ხდება, რომლის მეშვეობითაც შესაძ-
ლებელია პოზიტიური შტაბეჭდილებების შექმნა.

დასკვნები და რეკომენდაციები
დღეს, გლობალურ სამყაროში, ტურიზმი ახალ 

მიდგომებს ითხოვს. თუ ადრე, ტურისტული კომპა-
ნიები ცენტრალურ როლს ასრულებდნენ ტურიზ-
მის ინდუსტრიაში, დღეს თავად ტურისტი იღებს 
ორგანიზაციულ დატვირთავს და თავად ტურისტი 
გეგმავს მისთვის სასურველ ტურისტულ მოგზაუ-
რობას. შესაბამისად, ტექნოლოგიების განვითარე-
ბამ შეცვალა მიდგომები ტურიზმში. თანამედროვე 
ბიზნესი ყოველ დღე, სულ უფრო მეტად ციფრულ 
ინფორმაციაზე ხდება დამოკიდებული. გლობალი-
ზაციის პირობებში ტრადიციულმა მედია საშუა-
ლებებმა წააგეს ბრძოლა. ამიტომ, საციცოხლოდ 
მნიშვნელოვანია მკაფიო გზავნილების შემუშავება 
დღევანდელ საკომუნიკაციო მარკეტინგულ სტრა-
ტეგიებში. განსაკუთრებით კი, იმ ქვეყნებისთვის, 
რომლებიც ტურიზმზე არიან ორიენტირებული 
მათი სტრატეგია უნდა მოიცავდეს დიგიტალიზა-
ციაზე დაფუძნებულ მიდგომებსა და მექანიზმებს. 

ტურისტულ კომპანიებზე ძალიან ბევრი რამ 
არის დამოკიდებული. თითოეული პატარა დეტალი 
მოქმედებს ტურისტის განწყობაზე, რომელმაც 
შეიძლება დადებითად შეცვალოს ქვეყნის იმიჯი ან 

პირიქით, უარყოფითი განწყობა მოუტანოს ქვეყა-
ნას. ბრენდი იქმნება ბევრი კომპონენტისგან, ამი-
ტომ თითოეული კომპონენტი კარგად უნდა იყოს 
გააზრებული, შინაარსობრივად დატვირთული და 
ვიზუალურად საინტერესოდ შეფუთული. 

მნიშვნელოვანია, რომ ბრენდი ხაზს უსვავდეს 
ქვეყნის უპირატესობას და უნიკალურობას. თუ, 
რით განსხვავდება კონკრეტული დანიშნულების 
ადგილი სხვისგან. სწორედ ამ კომპონენტების არ-
ქიტექტურა უნდა იყოს ბრენდინგის გამაერთიანე-
ბელი და პროფესიული ბრენდი უნდა შედგებოდეს 
ემოციური, რაციონალური, სოციალურ-კულტუ-
რული ელემენტებისგან, რომელიც მიმზიდველი 
იქნება ტურისტებისთვის. 
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ABSTRACT
A number of measures are implemented in Georgia from the perspective of waste management. Laws have 

been developed, including within the framework of harmonization with the European Union. Some practical 
steps have also taken but challenges still remain. Becoming familiar with EU practices will play a valuable role in 
overcoming these challenges. In this paper, some of the measures implemented and planned to improve waste 
management in EU are studied and analyzed. The 8th Environmental Action Program of the European Union has 
prioritized that by 2050 at the latest, people will live well, taking into account planetary boundaries in a welfare 
economy. In this kind of world, where nothing is lost, growth is regenerative, achieving climate neutrality across 
the Union and with significantly reduced inequality. The European experience of waste management shows that 
it should be developed in coordination with environmental action plans. In addition, activating the involvement 
of all stakeholders is a daily task to achieve the set goals of waste management. The final part of the paper pres-
ents the important aspects of the measures to be taken to increase the efficiency of waste management in the 
European Union, which will also be useful for overcoming the relevant challenges in Georgia.

Keywords: Waste Management; EU Waste Framework Directive
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კეთილდღეობის ეკონომიკაში, სადაც არაფერი იკარგება, ზრდა არის რეგენერაციული, მიღწეულია კლიმა-
ტის ნეიტრალიტეტი კავშირის მასშტაბით და მნიშვნელოვნად შემცირებული უთანასწორობის პირობებში. 
ნარჩენების მართვის ევროპული გამოცდილება აჩვენებს, რომ იგი გარემოსდაცვით სამოქმედო გეგმებთან 
კოორდინირებულად უნდა განვითარდეს. ამასთან, ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობის გააქტი-
ურება სადღეისო ამოცანაა ნარჩენების მართვის დასახული მიზნების მისაღწევად. ნაშრომის დასკვნით 
ნაწილში მოცემულია ევროკავშირში ნარჩენების მართვის ეფექტიანობის ასამაღლებლად გასატარებელი 
ღონისძიებების მნიშვნელოვანი ასპექტების შესახებ, რაც ასევე, სასარგებლო იქნება საქართველოში 
არსებული შესაბამისი გამოწვევების დასაძლევად.

საკვანძო სიტყვები: ნარჩენების მართვა; ევროკავშირის ნარჩენების ჩარჩო დირექტივა.

შე სა ვა ლი
ევ რო კავ შირ მა გარ კვე ულ პროგ რესს მი აღ წია 

ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მნით გა რე მო სა და ად ამ ინ ის 
ჯან მრთე ლო ბა ზე ზე მოქ მე დე ბის შემ ცი რე ბა ში. 
სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლა ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა და 
წევრ ქვეყ ნებ ში ტრან სპო ზი ცია ას ევე წარ მა ტე ბით 
მიმ დი ნა რე ობს, მაგ რამ ნარ ჩე ნე ბის სა ერ თო მო ცუ-
ლო ბის შემ ცი რე ბა არ არ ის მიღ წე ული. სა მო მავ ლო 
ამ ოც ან ები კვლავ უკ ავ შირ დე ბა რო გორც გა რე-
მო ზე, ისე ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბა ზე უარ ყო ფი-
თი გავ ლე ნის შემ ცი რე ბას და ეს გან სა კუთ რე ბით 
და კავ ში რე ბუ ლია არ ად ამ უშ ავ ებ ული ნარ ჩე ნე ბის 
შე და რე ბით მა ღა ლი რა ოდ ენ ობ ის შემ ცი რე ბას თან. 
არა ერ თგვა რო ვა ნია ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში აღ-
ნიშ ნუ ლი ზე გავ ლე ნის მას შტა ბე ბი, ჯერ კი დევ მრა-
ვა ლი მო უწ ეს რი გე ბე ლი ნა გავ საყ რე ლია მრა ვალ 
წევრ ქვე ყა ნა ში. ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის მი მარ თუ ლე-
ბის სა მო მავ ლო აქ ცენ ტე ბი კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია 
ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მნის დო ნის შემ ცი რე ბი სა და 
ნარ ჩე ნე ბის მო წეს რი გე ბის გარ შე მო. ამ ას თან, ამ 
პრი ორ იტ ეტ ული ამ ოც ან ებ ის რე ალ იზ აცი ას ევ რო-
კავ ში რი უკ ავ ში რებს ცირ კუ ლა რუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის 
მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ას. ევ რო პარ ლა მენ ტის 
გა დაწყვე ტი ლე ბა ში ხაზ გას მუ ლია წინ სვლა კე-
თილ დღე ობ ის ეკ ონ ომ იკ ის კენ, რო მე ლიც უბ რუ-
ნებს პლა ნე ტას იმ აზე მეტს, ვიდ რე მო იხ მა რა და 
აჩ ქა რებს გა დას ვლას არ ატ ოქ სი კურ ცირ კუ ლა რულ 
ეკ ონ ომ იკ აზე, სა დაც ზრდა რე გე ნე რა ცი ულია, რე-
სურ სე ბი გა მო იყ ენ ება ეფ ექ ტი ან ად და მდგრა დად 
და გა მო იყ ენ ება ნარ ჩე ნე ბის იერ არ ქია [1].

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სხვა დას ხვა ვა რი ან ტი დან 
მიჩ ნე ულია, რომ ყვე ლა ზე დი დი ეკ ოლ ოგი ური სარ-
გე ბე ლი მო აქ ვს ნარ ჩე ნე ბის თა ვი დან აც ილ ებ ას, 
მაგ რამ პრაქ ტი კა ში მე ტად რთუ ლია აღ ნიშ ნუ ლის 
მიღ წე ვა და სხვა დას ხვა შე ფა სე ბით ევ რო კავ ში რის 
ქვეყ ნე ბის ერთ მე სა მედ ში ერთ სულ მო სახ ლე ზე 
მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის რა ოდ ენ ობა კვლავ 
მზარ დია, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ თით ქმის ყვე ლა 

წევ რმა სა ხელ მწი ფომ შე იმ უშ ავა გარ კვე ული ტი-
პის პო ლი ტი კა პრე ვენ ცი ის მი მართ. პო ლი ტი კის 
ინ სტრუ მენ ტე ბის ორი მე სა მე დი მი მარ თუ ლია ინ-
ფორ მა ცი ისა და ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბა ზე, თუმ ცა 
უმ ეტ ეს ობა ფო კუ სი რე ბუ ლია ში ნა მე ურ ნე ობ ებ ზე 
და უგ ულ ებ ელ ყოფს სხვა სექ ტო რებს [2]. ნარ ჩე ნე-
ბის მარ თვის მი მარ თუ ლე ბით სა ქარ თვე ლო ში რი გი 
ღო ნის ძი ებ ები ხორ ცი ელ დე ბა. შე მუ შავ და კა ნო ნე-
ბი, მათ შო რის ევ რო კავ შირ თან ჰარ მო ნი ზა ცი ის 
ფარ გლებ ში და გარ კვე ული პრაქ ტი კუ ლი ნა ბი ჯე ბი 
გა და იდ გა, თუმ ცა გა მოწ ვე ვე ბი კვლავ რჩე ბა. სა-
ქარ თვე ლო ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი მი უთ ით ებს, 
რომ ნარ ჩე ნე ბის გო ნივ რუ ლად გა მო ყე ნე ბა, რო მე-
ლიც თა ვის თა ვად საკ მა ოდ რთუ ლი პრო ცე სია და 
მო იც ავს: ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის, ტრან სპორ ტი-
რე ბის, გა და მუ შა ვე ბის, მე ორ ადი გა მო ყე ნე ბის ან 
ნაგ ვის უტ ილ იზ აცი ის პრო ცე სებს, თა ვის მხრივ, 
მო ითხოვს მთავ რო ბი სა და მო სახ ლე ობ ის მხრი დან 
მაქ სი მა ლურ ჩარ თუ ლო ბას [3]. 

„სა ქარ თვე ლო ცირ კუ ლა რულ ეკ ონ ომ იკ აზე გა-
დას ვლის დაჩ ქა რე ბულ გზას და ად გა. მთავ რო ბის, 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის და სა ერ თა-
შო რი სო პარ ტნი ორ ებ ის შე თან ხმე ბუ ლი ძა ლის ხმე-
ვით, სა ქარ თვე ლომ ცირ კუ ლა რუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის 
სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა წა მო იწყო და გარ კვე ული 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი გა დად გა, რო გო რი-
ცაა, მა გა ლი თად, ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის კო დექ სში 
მწარ მო ებ ლის გა ფარ თო ებ ული ვალ დე ბუ ლე ბის 
შე მო ღე ბა. ცირ კუ ლა რუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის გზა ზე 
სა ქარ თვე ლომ უნ და ის არ გებ ლოს მო წი ნა ვე ეკ ონ-
ომ იკ ებ ის გა მოც დი ლე ბით... რა თა ცირ კუ ლა რულ 
ეკ ონ ომ იკ აზე გა დას ვლი სას ყვე ლა ზე ოპ ტი მა ლუ რი 
მარ შრუ ტი შე არ ჩი ოს“ [4]. 

მო ცე მულ ნაშ რომ ში მიზ ნად და ვი სა ხეთ ევ რო-
კავ შირ ში ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გა უმ ჯო ბე სე ბის-
თვის გა ტა რე ბუ ლი და სა მო მავ ლოდ და სა ხუ ლი გარ-
კვე ული თა ნა მედ რო ვე ღო ნის ძი ებ ებ ის შე სა წავ ლა 
და გა ან ალ იზ ება, რაც, ჩვე ნი აზ რით, სა სარ გებ ლო 
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იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლო ში არ ეს ებ ული გა მოწ ვე ვე ბის 
და საძ ლე ვად. რამ დე ნა დაც ეკ ონ ომ იკ ის ზრდას თან 
ერ თად მუდ მი ვად წარ მო იქ მნე ბა ნარ ჩე ნე ბის მარ-
თვის პრობ ლე მე ბი, შე სა ბა მი სი პო ლი ტი კაც მუდ მი-
ვად ვი თარ დე ბა. ხაზ გა სას მე ლია, რომ ნარ ჩე ნე ბის 
მარ თვის პო ლი ტი კა ევ რო კავ შირ ში მი მარ თუ ლია 
გა რე მოს დაც ვი თი ტვირ თის შემ ცი რე ბა ზე და კო-
ორ დი ნი რე ბუ ლია რე სურ სე ბის ეფ ექ ტი ან ხარ ჯვა-
ზე მი მარ თულ გა ფარ თო ებ ისა და გაძ ლი ერ ებ ის 
პო ლი ტი კას თან. 

ძი რი თა დი ტექ სტი
ევ რო კავ ში რის ნარ ჩე ნე ბის პო ლი ტი კა გან ვი-

თარ და გა რე მოს დაც ვი თი სა მოქ მე დო გეგ მე ბის 
სე რი ის და კა ნონ მდებ ლო ბის ჩარ ჩოს მეშ ვე ობ ით, 
რო მე ლიც მიზ ნად ის ახ ავს გა რე მო ზე და ჯან მრთე-
ლო ბა ზე უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბის შემ ცი რე ბას 
და ეფ ექ ტი ანი ენ ერ გე ტი კუ ლი და რე სურ სუ ლი 
ეკ ონ ომ იკ ის შექ მნას [5]. ამ კონ ტექ სტით აქ ტუ ალ-
ურია ევ რო კავ ში რის ბო ლოდ რო ინ დე ლი რამ დე ნი მე 
პო ლი ტი კა და პროგ რა მა, მათ შო რის მე-8 გა რე მოს-
დაც ვი თი სა მოქ მე დო პროგ რა მა [6], რე სურ სე ბის 
ეფ ექ ტი ან ობ ის საგ ზაო რუ კა, ნედ ლე ულ ის ინ იცი-
ატ ივა და ცირ კუ ლა რუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის პა კე ტი. 
ევ რო კავ ში რის მე-8 გა რე მოს დაც ვით სა მოქ მე დო 
პროგ რა მა პრი ორ იტ ეტ ულ მიზ ნად ის ახ ავს, რომ 
არა უგ ვი ან ეს 2050 წლის თვის ად ამი ან ებ მა იცხოვ-
რონ კარ გად, პლა ნე ტა რუ ლი საზღვრებ ში კე თილ-
დღე ობ ის ეკ ონ ომ იკ აში, სა დაც არ აფ ერი იკ არ გე ბა, 
ზრდა არ ის რე გე ნე რა ცი ული, მიღ წე ულია კლი მა-
ტის ნე იტ რა ლი ტე ტი კავ შირ ში და უთ ან ას წო რო ბა 
მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ დე ბა. ჯან სა ღი გა რე მო 
სა ფუძ ვლად უდ ევს ყვე ლა ად ამი ან ის კე თილ დღე-
ობ ას და არ ის გა რე მო, რო მელ შიც შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია 
ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბა, აყ ვავ დე ბა ეკ ოს ის ტე მე ბი 

და ბუ ნე ბა და ცუ ლია და აღ დგე ბა, რაც იწ ვევს კლი-
მა ტის ცვლი ლე ბის, ამ ინ დი სა და კლი მატ თან და კავ-
ში რე ბუ ლი კა ტას ტრო ფე ბის და სხვა ეკ ოლ ოგი ური 
რის კე ბი სად მი მდგრა დო ბას [7].

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ჩარ ჩო-დი რექ ტი ვით გან-
საზღვრუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვა არ არ ის მარ ტი ვი 
მთლი ან ად ევ რო კავ ში რის დო ნე ზე. 

ევ როს ტა ტის მო ნა ცე მე ბით 2018 წელს ევ რო კავ-
ში რის 28 ქვეყ ნა ში ნარ ჩე ნე ბის მთლი ან მა მო ცუ ლო-
ბამ 2 620 400 000 ტო ნა შე ად გი ნა, ხო ლო 2020 წლის 
მო ნა ცე მე ბით მი სი რა ოდ ენ ობა ევ რო კავ ში რის 27 
ქვე ყან ში 2 150 950 000 ტო ნაა. 

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის მი მარ თუ ლე ბით გა ტა რე-
ბუ ლი რი გი ღო ნის ძი ებ ებ ის მი უხ ედ ავ ად ნა ხა ზი 1 
გვიჩ ვე ნებს, რომ ნარ ჩე ნე ბის სა ერ თო მო ცუ ლო ბის 
შემ ცი რე ბა ში დი დი პროგ რე სი არ არ ის. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის მიზ ნე-
ბის შე სას რუ ლებ ლად ევ რო კავ ში რი დიდ მნიშ ვნე-
ლო ბას ან იჭ ებს ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მნი სა და მარ-
თვის მა ღა ლი ხა რის ხის სტა ტის ტი კის წარ მო ებ ას, 
რა თა სწო რი ინ დი კა ტო რე ბით ეფ ექ ტი ანი პო ლი ტი-
კა და მო ნი ტო რინ გი გა ნა ხორ ცი ელ ოს. ევ როს ტა ტი 
მხარს უჭ ერს ამ პო ლი ტი კას (იხ. ნახ. 1). 

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის მი მართ ევ რო კავ ში რის 
მიდ გო მა ეფ უძ ნე ბა ნარ ჩე ნე ბის იერ არ ქი ას, რო მე-
ლიც გან საზღვრუ ლია ნარ ჩე ნე ბის ჩარ ჩო დი რექ ტი-
ვა ში [9], რო მე ლიც ად გენს შემ დეგ პრი ორ იტ ეტ ულ 
წეს რიგს ნარ ჩე ნე ბის პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბი სა 
და ნარ ჩე ნე ბის სა ოპ ერ აციო დო ნე ზე მარ თვი სას: 
პრე ვენ ცია, მომ ზა დე ბა ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბის-
თვის, გა და მუ შა ვე ბა, აღ დგე ნა და გა ნად გუ რე ბა. 
ნარ ჩე ნე ბის ჩარ ჩო დი რექ ტი ვა აყ ალ იბ ებს ნარ ჩე-
ნე ბის მარ თვის რამ დე ნი მე ძი რი თად პრინ ციპს: 
ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბი სა 
და გა რე მოს თვის ზი ან ის მი ყე ნე ბის გა რე შე; წყლის, 

წყა რო: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en

ნახ. 1. ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მნის დი ნა მი კა ევ რო კავ შირ ში, 2004-2020 წწ., მლრდ ტო ნა [8]
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ჰა ერ ის, ნი ად აგ ის, მცე ნა რე ებ ისა და ცხო ვე ლე ბის 
რის კის გა რე შე; ხმა ურ ის ან სუ ნის გა მო უსი ამ ოვ-
ნე ბის გა რე შე; სოფ ლად ან გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ-
ტე რე სის ად გი ლებ ზე უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბის 
გა რე შე. ის გან მარ ტავს, რო დის წყვეტს ნარ ჩე ნი 
არ სე ბო ბას და ხდე ბა მე ორ ადი ნედ ლე ული და რო-
გორ გან ვას ხვა ვოთ ნარ ჩე ნე ბი და ქვეპ რო დუქ ტე ბი. 
ნარ ჩე ნე ბის ჩარ ჩო დი რექ ტი ვამ გან საზღვრა „დამ-
ბინ ძუ რე ბე ლი იხ დის პრინ ცი პი“ და „მწარ მო ებ ლის 
გა ფარ თო ებ ული პა სუ ხის მგებ ლო ბა“.

ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცია მი იჩ ნე ვა საკ ვან ძო ფაქ-
ტო რად ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ნე ბის მი ერ სტრა-
ტე გი აში, რად გან თუ კი ნარ ჩე ნე ბის რა ოდ ენ ობა 
შემ ცირ დე ბა პირ ველ რიგ ში და მი სი სა ხი ფა თო ობა 
შემ ცირ დე ბა პრო დუქ ტებ ში სა ში ში ნივ თი ერ ებ ებ ის 
გა მო ყე ნე ბის შემ ცი რე ბით, მა შინ მი სი გა ნად გუ-
რე ბა ავ ტო მა ტუ რად გა მარ ტივ დე ბა. ნარ ჩე ნე ბის 
პრე ვენ ცია მჭიდ რო კავ შირ შია წარ მო ებ ის მე თო-
დე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას თან და მომ ხმა რებ ლებ ზე 
ზე მოქ მე დე ბას თან, რომ მო ითხო ვონ უფ რო მწვა ნე 
პრო დუქ ტე ბი და ნაკ ლე ბი შე ფუთ ვა.

თუ ნარ ჩე ნე ბის თა ვი დან აც ილ ება შე უძ ლე ბე-
ლია, სა სურ ვე ლია, რაც შე იძ ლე ბა მე ტი მა სა ლა აღ-
დგეს გა და მუ შა ვე ბით. ევ რო კო მი სი ამ გან საზღვრა 
რამ დე ნი მე კონ კრე ტუ ლი „ნარ ჩე ნე ბის ნა კა დი“ 
პრი ორ იტ ეტ ული ყუ რადღე ბის თვის, რომ ლის მი-
ზა ნია გა რე მო ზე მა თი მთლი ანი ზე მოქ მე დე ბის 
შემ ცი რე ბა. ეს მო იც ავს შე ფუთ ვის ნარ ჩე ნებს, 
ვა და გა სუ ლი მან ქა ნებს, ბა ტა რე ებს, ელ ექ ტრო და 
ელ ექ ტრო ნულ ნარ ჩე ნებს. ევ რო კავ ში რის დი რექ-
ტი ვე ბი წევრ სა ხელ მწი ფო ებს ავ ალ დე ბუ ლებს, 
შე მო იღ ონ კა ნონ მდებ ლო ბა ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო-
ვე ბის, ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბის, გა და მუ შა ვე ბი სა 

და ნარ ჩე ნე ბის ამ ნა კა დე ბის გან კარ გვის შე სა ხებ. 
სა დაც შე საძ ლე ბე ლია, ნარ ჩე ნე ბი, რო მელ თა გა და-
მუ შა ვე ბა ან ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბა შე უძ ლე ბე ლია, 
უს აფ რთხოდ უნ და იწ ვე ბო დეს, ნა გავ საყ რე ლი კი 
მხო ლოდ უკ ან ას კნელ სა შუ ალ ებ ად უნ და გა მო იყ-
ენ ებ ოდ ეს. ორ ივე ეს მე თო დი სა ჭი რო ებს მჭიდ რო 
მო ნი ტო რინ გს, რად გან მათ შე უძ ლი ათ გა რე მო ზე 
სე რი ოზ ული ზი ან ის გა მოწ ვე ვა. 

ბო ლო ათ წლე ულ ის გან მავ ლო ბა ში ევ რო კავ შირ-
ში მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მნის ზრდა, 
გა და მუ შა ვე ბის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, და ბა ლი 
ხა რის ხის რე ციკ ლი რე ბა, ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის 
არა ეფ ექ ტი ანი სის ტე მე ბი კვლავ გა მოწ ვე ვად რჩე-
ბა. ზო გი ერ თი კონ კრე ტუ ლი ნა კა დის თვის, რო გო-
რი ცაა ნარ ჩე ნი ზე თე ბი და ტექ სტი ლი, კვლე ვებ მა 
აჩ ვე ნა, რომ „დამ ბინ ძუ რე ბე ლი იხ დის პრინ ცი პი“ 
სრუ ლად არ არ ის და ნერ გი ლი. ამ ას თან, ზო გი ერ თი 
ნარ ჩე ნის უკ ან ონ ოდ გან თავ სე ბა იწ ვევს გა რე მოს 
და ბინ ძუ რე ბის ზრდას [10]. გრძელ ვა დი ანი პო ლი-
ტი კა ით ვა ლის წი ნებს მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის 
ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბის თვის მომ ზა დე ბი სა და 
გა და მუ შა ვე ბის გაზ რდას მი ნი მუმ 55%, 60% და 
65%-ით, შე სა ბა მი სად 2025, 2030 და 2035 წლის-
თვის [11]. ევ რო კავ ში რის თვის გა მოწ ვე ვად რჩე ბა 
ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის მი მარ თუ ლე ბით მიღ წე ული 
შე დე გე ბის უთ ან აბ რო ბა წევრ ქვეყ ნებ ში. ნა ხა ზი 2 
გვიჩ ვე ნებს, რომ კავ ში რის წევრ რო გორც ძლი ერი 
ეკ ონ ომ იკ ის (მა გა ლითდ, გერ მა ნია, საფ რან გე თი), 
ისე შე და რე ბით სუს ტი ეკ ონ ომ იკ ის (ბულ გა რე თი, 
რუ მი ნე თი) მქო ნე ქვეყ ნებ ში დი დია წარ მოქ მნი ლი 
ნარ ჩე ნე ბის რა ოდ ენ ობა. ქვეყ ნე ბი ზო გი ერთ შემ-
თხვე ვა ში მე ტად გან სხვავ დე ბი ან ნარ ჩე ნე ბის მარ-
თვის იერ არ ქი ის მი ხედ ვით მიღ წე ულ წა მა ტე ბებ ში. 

ნახ. 2. ნარ ჩე ნე ბის მო ცუ ლო ბა ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში, 2004-2020 წწ., ტო ნა [12]
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ამ ის ათ ვის აუც ილ ებ ელი ხდე ბა ევ რო კავ ში რის 
დო ნე ზე შე მუ შა ვე ბუ ლი დი რექ ტი ვე ბის ქვეყ ნებ ზე 
მორ გე ბა ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სტრა ტე გი ის შე მუ-
შა ვე ბი სას (იხ. ნახ. 2).

ნარ ჩე ნე ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო-
ბის მი უხ ედ ავ ად, ბო ლო ათ წლე ულ ის გან მავ ლო ბა ში 
წარ მოქ მნი ლი ნარ ჩე ნე ბის მთლი ანი რა ოდ ენ ობა იზ-
რდე ბა, გან სა კუთ რე ბით მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბი. 
ევ რო პის გა რე მოს დაც ვის სა აგ ენ ტოს მი მო ხილ ვე ბი 
ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ის შე სა ხებ გვიჩ ვე ნებს, რომ 
ევ რო კავ შირს რი გი გა მოწ ვე ვე ბი აქ ვს ნარ ჩე ნე ბის 
წარ მოქ მნის შემ ცი რე ბის პო ლი ტი კის მიზ ნის მი-
საღ წე ვად [13].

ევ რო პა ში ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ის მი მარ თუ-
ლე ბით პროგ რე სის შე სა ხებ ას კვნის, რომ წევ რი 
სა ხელ მწი ფო ები იშ ვი ათ ად ად გე ნენ მიზ ნებ სა და 
ინ დი კა ტო რებს თა ვი ან თი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა ში, 
რაც აფ ერ ხებს ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ის მო ნი ტო-
რინ გს. 2018 წელს, მთლი ანი ნარ ჩე ნე ბის მხო ლოდ 
38%, ხო ლო 2019 წელს მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის 
48% გა და მუ შავ და ევ რო კავ შირ ში. მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვავ დე ბა წევრ სა ხელ მწი-
ფო ებ ში - 10%-დან 60%-მდე [14]. ად რე ული გაფ-
რთხი ლე ბის მე ქა ნიზ მის მხარ და სა ჭე რად ევ რო კავ-
ში რის გა რე მოს დაც ვის სა აგ ენ ტოს შე ფა სე ბე ბის 
თავ და პირ ვე ლი დას კვნე ბი აჩ ვე ნებს, რომ წევ რი 
სა ხელ მწი ფო ებ ის ნა ხე ვარ ზე მეტ ში 2025 წლის თვის 
მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბი-
სა და გა და მუ შა ვე ბის და სა ხულ მიზ ნე ბის მიღ წე ვა 
საფ რთხის ქვე შაა. ნარ ჩე ნე ბის არა ოპ ტი მა ლუ რი 
შეგ რო ვე ბა, და ხა რის ხე ბა და და მუ შა ვე ბა იწ ვევს 
რე სურ სე ბის და კარ გვას და მეტ ზე მოქ მე დე ბას 
გა რე მო ზე და ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბა ზე. გა და-
მუ შა ვე ბის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, ის ევე, რო გორც 
და ბა ლი ხა რის ხის რე ციკ ლი რე ბა, ნა წი ლობ რივ 
გა მოწ ვე ულია ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის არა ეფ ექ-
ტი ანი სის ტე მე ბით. ეს სის ტე მე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გან სხვავ დე ბა ევ რო კავ ში რის მას შტა ბით. ის ინი და-
მო კი დე ბუ ლია ად გი ლობ რივ პი რო ბებ ზე და ნარ ჩე-
ნე ბის მარ თვის სა ერ თო არ ჩე ვან ზე წევრ ქვეყ ნებ ში, 
მაგ რამ ყო ველ თვის არ ეფ უძ ნე ბა პრინ ცი პებ სა და 
პრაქ ტი კას, რო მე ლიც და დას ტუ რე ბუ ლია ოპ ტი-
მა ლუ რი შე დე გე ბის მი საღ წე ვად ევ რო კავ ში რის 
მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად ნარ ჩე ნე ბის ხე ლა ხა ლი გა მო-
ყე ნე ბი სა და გა და მუ შა ვე ბის თვის მო სამ ზა დებ ლად. 
კვლე ვე ბი მი უთ ით ებს, რომ ზო გი ერ თი ნარ ჩე ნი 
ზე თე ბი კვლავ უკ ან ონ ოდ ნად გურ დე ბა, რაც იძ ვევს 
და ბინ ძუ რე ბას. შეგ რო ვე ბუ ლი ნარ ჩე ნი ზე თე ბის 
და ახ ლო ებ ით 61% რე გე ნე რი რე ბუ ლია, და ნარ ჩე-

ნი კი ძი რი თა დად გა მო იყ ენ ება რო გორც საწ ვა ვი, 
რო მელ საც აქ ვს სათ ბუ რის გა ზე ბის ემ ისი ები, ვიდ-
რე რე გე ნე რა ცი ას და უფ რო მე ტად უწყობს ხელს 
კლი მა ტის ცვლი ლე ბას და რე სურ სე ბის ამ ოწ ურ ვას. 
შეგ რო ვე ბუ ლი ნარ ჩე ნი ზე თე ბის გა და მუ შა ვე ბის 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვავ დე ბა, რაც 
მი უთ ით ებს გა უმ ჯო ბე სე ბის მნიშ ვნე ლო ვან შე საძ-
ლებ ლო ბებ ზე ზო გი ერთ წევრ ქვე ყა ნა ში. [15]

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის პროგ რე სის თვის და მა ტე-
ბი თი სტი მუ ლის მი სა ცე მად ევ რო კო მი სი ის ეგ იდ ით 
ფარ თო ღო ნის ძი ებ ები ჩა ტარ და ნარ ჩე ნე ბის ჩარ-
ჩო დი რექ ტი ვის მი ზან მი მარ თუ ლი გა და სინ ჯვის, 
ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის კონ ტექ სტში წი ნას წა რი 
ან ალ იზ ის და და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ თან კონ-
სულ ტა ცი ებ ის გზით. 

წი ნა და დე ბე ბის მი სა ღე ბად გახ სნილ ონ ლა ინ 
პლატ ფორ მა ზე გა მო კითხვი სას („თქვი შე ნი აზ რი: 
WFD რე ვი ზია“) რეს პონ დენ ტთა დიდ მა ნა წილ მა ყუ-
რადღე ბა გა ამ ახ ვი ლა მოხ მა რე ბი სად მი სა თა ნა დო 
მიდ გო მის აუც ილ ებ ლო ბა ზე, ცირ კუ ლა რუ ლო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის თვის უშუ ალო ხე ლახ ლა გა მო-
ყე ნე ბის წა ხა ლი სე ბა სა და დი ზა ინ ის შე მუ შა ვე ბა ზე 
ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით. რეს პონ დენ ტთა 
დიდ მა ნა წილ მა მხა რი და უჭ ირა კონ ცეფ ცი ას, 
რომ სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბა არ ის ხე ლა ხა ლი 
გა მო ყე ნე ბი სა და გა და მუ შა ვე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
წი ნა პი რო ბა. რეს პონ დენ ტმა ნა წილ მა გან სა კუთ რე-
ბუ ლი ყუ რადღე ბა მი აქ ცია შე ფუთ ვის ნარ ჩე ნე ბის 
მნიშ ვნე ლო ბას ამ კუთხით. რამ დე ნი მე ბიზ ნე სა სო-
ცი აცი ამ აღ ნიშ ნა მწარ მო ებ ლის გა ფარ თო ებ ული 
ვალ დე ბუ ლე ბის (EPR) სქე მე ბის მნიშ ვნე ლო ბის 
თა ობ აზე, გან სა კუთ რე ბით ტექ სტი ლის ინ დუს-
ტრი აში. 2022 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში ჩა ტარ და 
კონ სულ ტა ცი ებ ის უფ რო ფარ თო სპექ ტრი, რა თა 
თი თოეულ და ინ ტე რე სე ბულ მხა რეს შეძ ლე ბო და 
სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბე ბის გა მო ხატ ვა. ძი რი თა დი 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ები არი ან ერ ოვ ნუ ლი ხე-
ლი სუფ ლე ბა, მწარ მო ებ ლე ბი სა და მწარ მო ებ ლე ბის 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის მქო ნე ორ გა ნი ზა ცი ები, ნარ ჩე-
ნე ბის შემ გრო ვებ ლე ბი და გა და მუ შა ვე ბე ბი, ში ნა-
მე ურ ნე ობ ები და ბიზ ნე სი, არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა-
ნი ზა ცი ები და სა მეც ნი ერო ექ სპერ ტე ბი. რო გორც 
ამ ძა ლის ხმე ვის ნა წი ლი, სა ჯა რო კონ სულ ტა ცი ები 
ღია იყო გა მოხ მა ურ ებ ის თვის.

ევ რო კავ ში რის მას შტა ბით და ის ახა ან ალ იზ ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი ზო მე ბის გა ტა რე ბა რო გორც „2018 
წლის ნარ ჩე ნე ბის პა კე ტის“ გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად, 
ას ევე, შე მუ შავ და ახ ალი მიდ გო მე ბი მიმ დი ნა რე 
ინ იცი ატ ივ ის რე ალ იზ აცი ის თვის - შე ფუთ ვი სა და 
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შე სა ფუ თი ნარ ჩე ნე ბის დი რექ ტი ვა, ბა ტა რე ებ ის 
რე გუ ლა ცია, სამ რეწ ვე ლო ემ ისი ის დი რექ ტი ვა, 
ეკო-დი ზა ინი მდგრა დი პრო დუქ ტე ბის რე გუ ლი რე-
ბის თვის. კო მი სი ამ გან საზღვრა პო ლი ტი კის ინ იცი-
ატ ივ ის ფარ გლე ბი ნარ ჩე ნე ბის ჩარ ჩო დი რექ ტი ვის 
მიზ ნობ რი ვი შეს წო რე ბის თვის 2023 წელს. სა ერ თო 
ჯამ ში აქ ცენ ტი კეთ დე ბა ევ რო კავ ში რის ნარ ჩე ნე-
ბის იერ არ ქი აზე დაყ რდნო ბით ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ-
ცი ასა და ხე ლახ ლა გა მო ყე ნე ბა ზე.

ინ იცი ატ ივა ფო კუ სი რე ბუ ლია პო ლი ტი კის ვა-
რი ან ტებ ზე, რა თა გან ხორ ცი ელ დეს უფ რო მე ტად 
ცირ კუ ლა რუ ლი და მდგრა დი მარ თვა. აღ სა ნიშ ნა-
ვია, რომ ტექ სტი ლი სა და სურ სა თის სექ ტო რე ბი 
რჩე ბა მნიშ ვნე ლო ვან და მა ბინ ძუ რებ ლად ევ რო-
კავ ში რის ქვეყ ნებ ში. ამ იტ ომ ახ ალი ინ იცი ატ ივა 
ეკ ონ ომ იკ ის ამ სეგ მენ ტებს ფა რავს და მო იც ავს 
ევ რო კავ ში რის მდგრა დი და ცირ კუ ლა რუ ლი ტექ-
სტი ლის სტრა ტე გი ით გან საზღვრუ ლი მიზ ნე ბის 
მიღ წე ვას. ას ევე, ინ იცი ატ ივა შე აფ ას ებს სურ სა თის 
ნარ ჩე ნე ბის შემ ცი რე ბის მიზ ნე ბის და სახ ვის მი ზან-
შე წო ნი ლო ბას გა ერ ოს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნე ბი თა და „ფერ მი დან სუფ რამ დე“ (Farm to Fork) 
სტრა ტე გი ით გა ერ თი ან ებ ის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე-
სას რუ ლებ ლად და შეზღუ დავს სურ სა თის მი წო დე-
ბის ჯაჭ ვის გავ ლე ნას გა რე მო სა და კლი მატ ზე [16].

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის მი მარ თუ ლე ბით მე ტი 
პროგ რე სის მი საღ წე ვად გა ტა რე ბულ ღო ნის ძი ებ-
ათ აგ ან აღ სა ნიშ ნა ვია და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა 
ჩარ თუ ლო ბით ფარ თო სექ ტო რუ ლი კონ სულ ტა ცი-
ები. მა გა ლი თად, მიმ დი ნა რე წელს (2022) ტექ სტი-
ლის სექ ტორ ში გა ნიხ ლეს ტექ სტი ლის ნარ ჩე ნე ბის 
შეგ რო ვე ბი სა და და მუ შა ვე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
გზე ბი.

ევ რო კო მი სია მიზ ნად ის ახ ავს გა აფ არ თო ოს სა-
მეც ნი ერო კვლე ვე ბი და გა აზი არ ოს გა მოვ ლე ნი ლი 
სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კა, გა უწი ოს პო პუ ლა რი ზა ცია 
ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ის მო ნი ტო რინ გს, მშრა ლი 
გა და მუ შა ვე ბა დი და ბი ონ არ ჩე ნე ბის ცალ კე შეგ-
რო ვე ბას და ნარ ჩე ნი ზე თე ბის მდგრა დი მარ თვას. 
ამ მიზ ნით ევ რო კო მი სია ევ რო პის გა რე მოს დაც-
ვით სა აგ ენ ტოს თან აქ ტი ურ ად თა ნამ შრომ ლობს. 
კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მოქ მე დე ბა და ინ ტე რე სე ბულ 
მხა რე თა აქ ტი ური ჩარ თუ ლო ბით სა ერ თო შე დე გის 
მი საღ წე ვად მნიშ ვნე ლო ვა ნია. მა გა ლი თად, „ევ რო-
პუ ლი მწვა ნე გა რი გე ბა“ [17] მო იც ავს პო ლი ტი კურ 
ვალ დე ბუ ლე ბას „გა მარ ტივ დეს ნარ ჩე ნე ბის მარ-
თვა მო ქა ლა ქე ებ ის თვის და უზ რუნ ველ ყოს უფ რო 
სუფ თა მე ორ ადი მა სა ლე ბი ბიზ ნე სის თვის“. გარ და 
ამ ისა, ცირ კუ ლა რუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის სა მოქ მე დო 

გეგ მა [18] იღ ებს ვალ დე ბუ ლე ბას მნიშ ვნე ლოვ ნად 
შე ამ ცი როს მთლი ანი ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მნა: ის 
მიზ ნად ის ახ ავს ნარ ჩე ნი (არ არ ეც იკ ლი რე ბუ ლი) 
მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის ოდ ენ ობ ის გა ნა ხევ რე-
ბას 2030 წლის თვის, ხელს უწყობს ნარ ჩე ნე ბის უს-
აფ რთხო და სუფ თა ნა კა დებს და უზ რუნ ველ ყოფს 
მა ღა ლი ხა რის ხის გა და მუ შა ვე ბას. ეს ინ იცი ატ ივა 
გააერთიანებს ინ იცი ატ ივ ას საკ ვე ბის ნარ ჩე ნე ბის 
შემ ცი რე ბის შე სა ხებ, რად გან ეს უკ ან ას კნე ლი წარ-
მო ად გენს მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მნიშ ვნე ლო-
ვან ნა წილს.

ევ რო კავ ში რის ნარ ჩე ნე ბის ჩარ ჩოს რე ვი ზია 
და და სა ხუ ლი ზო მე ბი მი მარ თუ ლია ნარ ჩე ნე ბის 
წარ მოქ მნის შემ ცი რე ბის კენ, მათ შო რის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია ის ეთი ღნის ძი ებ ებ ის გან ხორ ცი ელ ება, 
რომ ლე ბიც სტი მულს მის ცე მენ პრო დუქ ტე ბის ან 
კომ პო ნენ ტე ბის ხე ლა ხალ გა მო ყე ნე ბას, შე რე ული 
ნარ ჩე ნე ბის შემ ცი რე ბას, ნარ ჩე ნე ბის ხე ლა ხა ლი 
გა მო ყე ნე ბის ან გა და მუ შა ვე ბის თვის მზა დე ბის გაზ-
რდას სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
გზით. აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბე ბი სა ბო ლო ოდ ნარ ჩე-
ნე ბის მარ თვას გააუმჯობესებს და შე ამ ცი რებს 
გა რე მო ზე და ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბა ზე ნარ ჩე-
ნე ბის უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბის შე დე გებს. ახ ალი 
ინ იცი ატ ივ ის სრულ ფა სო ვა ნი გან ხორ ცი ელ ებ ის-
ათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ის, 
ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბი სა და გა და მუ შა ვე ბის თვის 
მომ ზა დე ბის დე ბუ ლე ბე ბის სრუ ლი გან ხორ ცი-
ელ ებ ის ხელ შეწყო ბა წევრ სა ხელ მწი ფო ებ თან 
გაძ ლი ერ ებ ული თა ნამ შრომ ლო ბით; და მა ტე ბი თი 
მი თი თე ბე ბის მი წო დე ბა, მაგ., ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ-
ცი ის დე ბუ ლე ბე ბის გარ კვე ვა და დე ტა ლუ რი ახ სნა; 
გან მარ ტე ბა, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა გააუმჯობესოს 
ცალ კე შეგ რო ვე ბამ ნარ ჩე ნე ბის ხე ლა ხა ლი გა მო-
ყე ნე ბა, ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბი სა და გა და მუ შა ვე-
ბის თვის მომ ზა დე ბა და რო გორ გააუმჯობესოს 
მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ობა ცალ კე შეგ რო ვე ბა ში; 
და ახ სნა, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა გა უმ ჯო ბეს დეს 
შე სა ბა მი სო ბა მწარ მო ებ ლის გა ფარ თო ებ ული 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის მოთხოვ ნებ თან [19]. ამ ას-
თან, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის 
ეფ ექ ტი ან ობ ის ამ აღ ლე ბა ში გა დამ წყვეტ როლს 
თა მა შობს თე მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის მი ხედ ვით 
რე სურ სე ბის ეფ ექ ტი ანი გა მო ყე ნე ბა და წინ სვლა 
უფ რო ცირ კუ ლა რუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის მი საღ წე ვად. ჩა-
ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი [20] ად ას ტუ რებს, რომ ეკ ონ-
ომ იკ ური ინ სტრუ მენ ტე ბის ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
გა მო ყე ნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ბა რი ერია ნარ ჩე ნე ბის 
მარ თვის სრულ ფა სო ვა ნი შე დე გე ბის მიღ წე ვა ში. 
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ამ იტ ომ ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს ინ ფორ მი რე ბუ-
ლო ბის დო ნის ამ აღ ლე ბას ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე-
ლო ბე ბის დო ნე ზე და შეს რუ ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
ნარ ჩე ნე ბის მო ნი ტო რინ გის სის ტე მას. 

დას კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ები
ევ რო კავ ში რის ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ახ ალი 

ინ იცი ატ ივა გა ლის ხმობს არ სე ბუ ლი ჩარ ჩო-პროგ-
რა მის გა და ხედ ვას, რა თა და მა ტე ბი თი იმ პულ სე ბი 
მის ცეს ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის იერ არ ქი ის მი ხედ ვით 
და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვას. გა ან ალ იზ ებ ული 
კვლე ვე ბი და ოფ იცი ალ ური დო კუ მენ ტე ბი გვარ-
წმუ ნებს, რომ მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია და სა ქარ-
თვე ლოს პრაქ ტი კა შიც სა სურ ვე ლია ყუ რადღე ბა 
გა მახ ვილ დეს შემ დეგ პრინ ცი პებ სა და ღო ნის ძი-
ებ ებ ზე:

ნარ ჩე ნე ბის ეფ ექ ტი ანი მარ თვა გა რე მოს დაც-
ვით სა მოქ მე დო გეგ მებ თან კო ორ დი ნი რე ბუ ლად 
უნ და გან ვი თარ დეს;

ნარ ჩე ნე ბის სა მო მავ ლო მარ თვის თვის პრი ორ-
იტ ეტ ულია ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მნის დო ნის შემ ცი-
რე ბა და ნარ ჩე ნე ბის მო წეს რი გე ბა;

ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ის სტი მუ ლი რე ბა უნ და 
გან ხორ ცი ელ დეს წარ მო ებ ის მე თო დე ბის გა უმ ჯო-
ბე სე ბი სა და მომ ხმა რებ ლებ ზე ზე მოქ მე დე ბის გზით; 

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ეფ ექ ტი ან ობ ას აამ აღ ლებს 
მი სი მჭიდ რო და კავ ში რე ბა ცირ კუ ლა რუ ლი ეკ ონ-
ომ იკ ის მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ას თან;

უნ და გა მოვ ლინ დეს კონ კრე ტუ ლი ნარ ჩე ნე ბის 
ნა კა დე ბი, რომ ლებ შიც შე იძ ლე ბა მე ტი მა სა ლა აღ-
დგეს გა და მუ შა ვე ბით; 

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ეფ ექ ტი ანი პო ლი ტი კის 
გა სა ტა რებ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ნარ ჩე ნე ბის წარ-
მოქ მნი სა და მარ თვის სა თა ნა დო სტა ტის ტი კის 
წარ მო ება; 

ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის დო ნე ზე ნარ-
ჩე ნე ბის მარ თვის ეფ ექ ტი ან ობ ის ას ამ აღ ლებ ლად 
პირ ვე ლი რი გის ამ ოც ანაა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის 
ამ აღ ლე ბა, ახ სნა-გან მარ ტე ბე ბის მი ცე მა და მო ნი-
ტო რინ გი; 

ხე ლი უნ და შე ეწყოს სა თა ნა დო სა მეც ნი ერო 
კვლე ვებს და შე დე გე ბის გა ზი არ ებ ას, გა მოვ ლე ნი-
ლი სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კის პო პუ ლა რი ზა ცი ას, ნარ-
ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ის მო ნი ტო რინ გს, ნარ ჩე ნე ბის სე-
პა რი რე ბულ შეგ რო ვე ბას, სა დაც ეს შე საძ ლე ბე ლია;

სა ქარ თვე ლო ში ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ეფ ექ ტი-
ან ობ ის ას ამ აღ ლებ ლად, ევ რო კავ ში რის მსგავ სად, 
სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა ღია პლატ ფორ მის შექ მნა წი-
ნა და დე ბე ბის წარ სად გე ნად ძი რი თა დი და ინ ტე რე-

სე ბუ ლი მხა რე ებ ის ჩარ თუ ლო ბით - ხე ლი სუფ ლე ბა, 
მწარ მო ებ ლე ბი სა და მწარ მო ებ ლე ბის პა სუ ხის მგებ-
ლო ბის მქო ნე ორ გა ნი ზა ცი ები, ნარ ჩე ნე ბის შემ გრო-
ვებ ლე ბი და გა და მუ შა ვე ბე ბი, ში ნა მე ურ ნე ობ ები 
და ბიზ ნე სი, არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ები და 
სა მეც ნი ერო ექ სპერ ტე ბი.
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eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/
table?lang=en, ბო ლო გა და მოწ მე ბა 05.09.2022;

13. Waste prevention in Europe Waste prevention 
in Europe — European Environment Agency (europa.
eu). EEA report: Progress towards preventing waste in 
Europe — the case of textile waste prevention, Euro-
pean Environment Agency, 2021, TH-AL-21-017-EN-N 
FINAL 10 12 21.pdf;

14. ევ როს ტა ტის მო ნა ცე მე ბი: https://ec.europa.
eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/
table?lang=en, ბო ლო გა და მოწ მე ბა 05.09.2022;

15. Environmental impact of waste management – 
revision of EU waste framework. Legislative proposal. 
Q2, 2023. European Commission. https://ec.europa.
eu/info/law/better-regulation/have-your-say/
initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-
management-revision-of-EU-waste-framework_en, 
ბო ლო გა და მოწ მე ბა 05.09.2022;

16. 2023 WFD revision. https://environment.
ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-
framework-directive_en#ref-2023-wfd-revision, ბო-
ლო გა და მოწ მე ბა 05.09.2022;

17. The European Green Deal COMMUNICATION 
FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIA-
MENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE 
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND 
THE COMMITTEE OF THE REGIONS The European 
Green Deal, European Comission, Brussel, 11.12.2019. 
COM(2019) 640 final. resource.html (europa.eu);

18. Circular economy action plan, Circular economy 
action plan (europa.eu);

19. Environmental impact of waste management 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/
have-your-say/initiatives/13225-Environmental-
impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-
framework_en; 

20. Dri M., Canfora P., Antonopoulos I. S., Gaudillat 
P. Best Environmental Management Practice for the 
Waste Management Sector. Learning from frontrun-
ners. Publications Office of the European Union, 2018. 
file:///C:/Users/Gcomp.ge/Downloads/WasteMan-
agementBEMP.pdf;
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გა მო ვი და ახ ალი წიგ ნი „ეკ ონ ომ იკ ის სა-
ფუძ ვლე ბის“ ორ ტო მე ული, რომ ლის ავ ტო რე ბი 
არი ან ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი კო ბა სო ხა ძე და 
ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის დო ქტო რი ლო იდ 
ქარ ჩა ვა.

პირ ველ ტომ ში გან ხი ლუ ლია: შე სა ვა ლი ეკ-
ონ ომ იკ ურ თე ორი აში - ეკ ონ ომ იკ ური თე ორი ის 
სა გა ნი და მი სი არ სი, ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე-
ბე ბის ზო გა დი და ხა სი ათ ება, ეკ ონ ომ იკ ური 
სის ტე მის არ სი. ვრცლად და დე ტა ლუ რა დაა 
და ხა სი ათ ებ ული მიკ რო ეკ ონ ომ იკ ის ძი რი თა-
დი სა კითხე ბი - სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მის არ სი და 
მი სი ძი რი თა დი ელ ემ ენ ტე ბი, სრულ ყო ფი ლი 
და არ ას რულ ყო ფი ლი კონ კუ რენ ცი ის ბაზ რის 
მე ქა ნიზ მე ბი, ბიზ ნე სის ორ გა ნი ზა ცი ული ფორ-
მბი, ფირ მი სა და წარ მო ებ ის თე ორია, შრო მი სა 
და კა პი ტა ლის ბა ზა რი, მი წის რენ ტა, ხელ ფა სი,  
მო გე ბა, სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მის უპ ირ ატ ეს ობა და 
ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი. 

მე ორე ტო მი ძი რი თა დად მო იც ავს მაკ რო ეკ-
ონ ომ იკ ურ სა კითხებს, ეკ ონ ომ იკ ური თე ორი ის 
სა ერ თშო რი სო ას პექ ტებ სა და სა ბაზ რო ეკ ონ-
ომ იკ აზე გა დას ვლის თე ორი ულ პრობ ლე მებს.

წიგ ნის შე სა ვალ ში ყვე ლა სათ ვის გა სა გებ 
ენ აზე, მარ ტი ვად და ამ ავ დრო ულ ად ყოვ ლის-
მომ ცვე ლად გად მო ცე მუ ლია ეკ ონ ომ იკ ის არ სი 
და მნიშ ვნე ლო ბა, თუ რა ტომ უნ და ვი ცო დეთ ის 
სა კითხე ბი, რა ზეც ამ წიგ ნში ვრცლა დაა სა უბ-
არი. გთა ვა ზობთ ცი ტა ტას:

„არ არ სე ბობს ად ამი ანი დე და მი წა ზე, რო-
მელ საც, გა აზ რე ბუ ლად თუ ინ სტიქ ტუ რად, 
ეკ ონ ომ იკა არ აინ ტე რე სებ დეს. შე საძ ლოა, 
ეკ ონ მი კუ რი ტერ მი ნე ბი არ ეს მო დეთ არა-ეკ-
ონ ომ ის ტებს, მაგ რამ ყვე ლამ იც ის, რომ ად-
ამი ანს არ სე ბო ბი სათ ვის სჭირ დე ბა საკ ვე ბი, 
ტან საც მე ლი, ბი ნა და სხვა ყო ველ დღი ური 
არ სე ბო ბი სათ ვის სა ჭი რო ნივ თე ბი. ეს ყვე ლა-
ფე რი კი ეკ ონ ომ იკ ის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია. 
ვი ღა ცა აწ არ მო ებს კონ კრე ტულ ნივ თს, ხო ლო 
ვი ღა ცა ყი დუ ლობს და იყ ენ ებს მას შე სა ბა მი სი 

ეკ ონ ომ იკ ის სა ფუძ ვლე ბიეკ ონ ომ იკ ის სა ფუძ ვლე ბი

და ნიშ ნუ ლე ბი სა მებრ. ამ ნივ თე ბის მრა ვალ ფე-
როვ ნე ბა გვაძ ლევს ბაზ რის კო ნი უნ ქტუ რას. ეს 
უკ ან ას კნე ლი იმ დე ნად რთუ ლია დღე ვან დელ 
პი რო ბებ ში, რომ სა ჭი როა ვი ცო დეთ ეკ ონ ომ-
იკ ის გარ კვე ული კა ნონ ზო მი ერ ებ ები, რო მე-
ლიც დღე ის ათ ვის ჩა მო ყა ლიბ და. ყო ვე ლი ვე ამ 
კა ნონ ზო მი ერ ებ ებს სწავ ლობს ეკ ონ ომ იკ ური 
თე ორია.

ეკ ონ ომ იკ ური თე ორი ის ძი რი თად სა კითხებ-
ში მა ინც რომ ერ კვე ოდ ეს მო სახ ლე ობ ის დი დი 
ნა წი ლი, მა თი ცხოვ რე ბა უფ რო უკ ეთ ესი იქ ნე-
ბო და, ვიდ რე დღეს არ ის. ეკ ონ ომ იკ ის ცოდ ნა 
სჭირ დე ბათ ოჯ ახ ის თი თოეულ წევ რს (ტერ მი-
ნი „ეკ ონ ომ იკა“ ხომ თავ და პირ ვე ლად ოჯ ახ ის 
მარ თვას ნიშ ნავ და), მე წარ მე ებს, სა ხელ მწი ფო 
მო ხე ლე ებს, მით უფ რო სა ხელ მწი ფოს ხელ-
მძღვა ნელ პი რებს. ქვე ყა ნა რომ მარ თო, თავ-
დაც ვი სუ ნა რი ანი იყო, გა დაჭ რა სო ცი ალ ური 
პრობ ლე მე ბი, შე ამ ცი რო უმ უშ ევ რო ბა და ა. შ., 
სა ჭი როა ეკ ონ ომ იკა.

რო გორც ვხე დავთ, ეკ ონ ომ იკა მო იც ავს 
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ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე როს. უფ რო მე ტიც, 
ეკ ონ ომ იკ ის გა რე შე ვერ ცერ თი სხვა მი მარ-
თუ ლე ბა ვერ იარ სე ბებ და. ეკ ონ ომ იკა ას ულ-
დგმუ ლებს ად ამი ან ებს და სწო რედ ეკ ონ ომ იკ-
ის თვის იღ წვი ან ის ინი, რა თა ოჯ ახ ები არ ჩი ნონ 
და შექ მნან მა ტე რი ალ ური უზ რუნ ველ ყო ფის 
პი რო ბე ბი. 

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, დი დი მნიშ-
ვნე ლო ბა აქ ვს ეკ ონ ომ იკ ური თე ორი ის ცოდ ნას 
თი თოეული ად ამი ან ის ათ ვის. “ 

წიგ ნი გან კუთ ვნი ლია ეკ ონ ომ იკ ური თე-
ორი ით და ინ ტე რე სე ბუ ლი ად ამი ან ებ ის ათ ვის. 
ას ევე, ის დიდ დახ მა რე ბას გა უწ ევს ეკ ონ ომ იკ-
ური პრო ფი ლის უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის 
ბა კა ლავ რი ატ ის სა ფე ხუ რის სტუ დენ ტებს.

ლა შა ტა ბა ტა ძე
ილი ას სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 

ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი,
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
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