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fasi 5 lari
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mecnierebaTa doqtorebi, profesorebi:
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QUARTELY INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL MAGAZINE,   
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sabazro ekonomikaze gadasvlis 15-ma wel-

ma aSkara gaxada, rom saqarTvelos soflis 

mosaxleobis mZime socialur-ekonomikuri 

mdgoma¬reoba ver gamoswordeba soflis 

meurneobis adam smitis `uCinari xelisTvis~ 

migdebiT.

saqarTvelos soflis meurneoba imde-

nad degradirebuli da dacemulia, rom baz-

ris kanonebi mas ver uSvelis. saWiroa misi 

swori strategiiT da taqtikiT marTva. es 

qveynis mTavrobam unda SeimuSavos da sof-

lis meurneoba sabazro berketebTan SeTanaw-

yobiT marTos.

1.  Cveni siRaribis mizezi soflis meur-

neobis dacemaa.

sazogadoebrivi moZraoba qarTuli oc-

nebis Tematuri jgufis _ `ekonomika, soflis 

meurneoba da garemos dacva~, 2012 wlis mais-

Si SemuSavebul dokumentSi _ `saqarTvelos 

inovaciuri ganviTarebis koncefcia~ (av-

torebi n. ZiZikaSvili, d. giorxeliZe) agro-

biznesis xaziT Cawerilia Semdegi: `saqarT-

velos yvelaze meti ekonomikuri, socialuri 

da ekologiuri efeqti SeiZleba moutanos 

`ekologiurad sufTa da maRalxarisxovani 

sursaTis (kvebis produqtebis) warmoebam, 

samamulo soflis meurneobis ganviTarebis 

safuZvelze agrosamrewvelo komp¬leqsis 

aRorZinebam, importis Semcirebam da misma 

Canacvlebam adgilobrivi inovaciuri sasur-

saTo produqciiT~ [1, gv. 8]. am dokumentSi 

saqarTve¬losTvis misaRebi sxva sabazro 

niSebic aris CamoTvlili _ farmacev¬tuli 

produqciis warmoeba, garRveva energetikis 

sferoSi da sxva, magram Cveni azriT, pirve-

saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebas adam smitis 

`uCinari xeli~ ki ara, xelisuflebis marjve xeli sWirdeba

zaira RuduSauri 

saqarTvelos teqnikuri 
universitetis profesori 
599314092

Zaira.gudushauri@mail.ru 

sasursaTo problema msoflio globalur problemaTa kategorias miekuTvneba. XXI  sauku-

nes kacobrioba sasursaTo problemis seriozuli gamwvavebiT Sexvda. Tu amJamad dedamiwaze 

SimSilobs 850 milioni kaci, eqspertTa varaudiT, uaxloes aTwleulSi maTi raodenoba mil-

iards gadaaWarbebs.

Tanamedrove msoflioSi sasursaTo usafrTxoeba nebismieri qveynisTvis aqtualuria. am 

mxriv gamonakliss arc saqarTvelo warmoadgens, romlis mosaxleobis 40-50 procenti uki-

duresad Raribia da SimSilobs.

winamdebare statia eZRvneba swored am problemas da misi gadaWris erTaderT gzad adg-

ilobrivi soflis meurneobis ganviTarebas miiCnevs. avtori asabuTebs, rom saqarTvelos 

SeuZlia pirvel etapze moaxdinos importirebuli sursaTis Canacvleba bazarze, Semdeg ki 

ekologiurad sufTa da unikaluri gemuri Tvisebebis mqone produqtebis msoflio bazrisT-

vis SeTavazeba.

avtori akritikebs ̀ saqarTvelos socialur-ekonomikuri ganviTarebis strategias (saqarT-

velo _ 2020)~, romelSic araferia naTqvami momavalSi soflis meurneobis ganviTarebis mima-

rTulebebze, mis samizneebze, qvedargobiv struqturaze da a. S. avtori moiTxovs rom soflis 

meurneobis ganviTarebis strategia da politika axlad unda Seiqmnas. igi unda SeimuSavon 

mxolod am dargis specialistebma. amis garda, avtori moiTxovs, rom iseTi strategiuli 

mniSvnelobis dargi, rogoric soflis meurneobaa (kvebis mrewvelobasTan erTad), saxelmwi-

fos mxridan regulirdebodes (da finansdebodes) da ar iyos migdebuli bazris `uCinari 

xelis~ imedze. 
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li, romelic Cven aRvniSneT, da, am dokument-

Sic igi #1-ad aris dafiqsirebuli, yvelaze 

mTavaricaa, miRwevadic da prioritetu-

lic. mTavari imitom, rom saqarTvelo Ta-

visi mravalfe¬rovani bunebiT, pirvel rigSi, 

mainc sasoflo-sameurneo qveyanaa, miRwevadi 

imitom, rom saqarTvelos mosaxleobis 55-60% 

sofelSi cxovrobs da maTi saqmianoba saso-

flo-sameurneo warmoebaa, prioritetuli ki 

imitom, rom es aris dargi, romelSic qarT-

veli xalxis mravalsaukunovani parqtika, 

erTxmad _ eris da beris doneze, iZleva imis 

imeds, rom aq Cven msoflio bazars SevTa-

vazebT ramdenime saxis sasoflo-sameurneo 

produqts, romelTa ekologiuri sisufTave 

da gemuri Tvisebebi Tana¬medrove msofli-

osTvis arnaxuli iqneba. amiT Cven SevZlebT 

SevideT sasursaTo produqtebis msoflio 

bazarze da braziliis, kanadis, CineTis, un-

greTis, portugaliis, fineTis da zogierT 

sxva qveynebis gverdiT, davikavoT Cveni adgi-

li. Cven am ̀ gundSi~ axali moTamaSe viqnebiT. 

Tavidan albaT `stumris statusiT~, Tumca am 

adgilsac ki ase advilad aravin dagviTmobs, 

radgan bazari daundobelia, avia, iq adam smi-

tis `uCinari xeli~ muSaobs, romelmac arc 

naTesavi icis, arc mokeTe da arc stumar-

maspinZlobas cnobs.

es mcire romantikuli gadaxveva imitom 

damWirda, rom Cemi Tavsac da yvelas, vinc 

saqarTveloSi am gzas davadgebiT, Sevaxseno, 

rom am niSis dakaveba, iq ukve myofTa `gawev-

Camoweva~ ar iqneba advili. Cven uSeRavaTo 

brZola mogviwevs, magram es meore rigis br-

Zola iqneba, pirveli brZola Cven aq, adgilze, 

Cven mamul-dedulSi unda daviwyoT. ara ise, 

rogorc axla, `viTomda, rom soflad raRa-

cas vakeTebT~. am `viTomdaTi~ xom vxedavT 

adgilobriv bazarzec ki ver CavanacvleT 

importuli sasursaTo produqti. igi 80-95% 

ucxouri produqtebiT aris gajerebuli. ki 

_ ugemuri, falsificirebuli, genmodificire-

buli, janmrTelobisTvis saSiSi anu mavne, 

magram _ iafi. saqarTvelos gaRatakebul 

mosaxleobas ki meti arCevani ara aqvs. hoda, 

ager 24  welia saqarTvelos mosaxleobas Sim-

SiliT sikvdilis saSiSroeba udgas da gana 

imaze ifiqrebs produqti falsificirebuli 

da genmodificire¬bulia Tu ara, misTvis mTa-

varia iseTi fasi, rom SeZlos misi yidva. hoda, 

radgan fasi dabalia, gacnobierebulad Tu 

gaucnobiereblad, misTvis is misaRebia.

yvela populaciaSi SimSili yvelaze Zlie-

ri fiziologiuri instiqtia. gana mSieri mge-

li cxvars rom daiWers imaze fiqrobs ̀ e, mand 

broceliozi ar qondeso~. ra Tqma unda ara. 

mkiTxvels bodiSs vuxdi aseTi paralelisT-

vis, magram ra, mSieri adamiani mSier mgelze 

naklebia? cudad ar gamigoT, me moSiebul 

adamianze ar vsaubrob. me vsaubrob mSierze. 

es qronikulad moSiebuli adamiania, adamiani, 

romelsac sul Sia, Sia da ara aqvs misi dak-

mayofilebis wyaro. gavix-senoT kanibalizmis 

ra faqtebs qonda adgili 30-iani wlebis 

ukrainaSi, anda germanelebis mier blokire-

bul leningradSi.

am statiis wamkiTxvelTagan 5-10 procenti 

albaT mimoixedavs da ifiqrebs `Cems gver-

diT aseTi aravin aris~ (eseni `axali, mdidari 

qarTvelebi~ arian~). 20 procenti ifiqrebs, ki, 

arian, magram `ara Cems gevrdiT~ (eseni SeZle-

buli qarTvelebi arian). 10 procenti ifiqrebs, 

`marTalia, Cems gverdiT erT-ors cudad wau-

vida saqme~ (es saSualod SeZlebulni, anu ̀ am-

osunTqulebi~ arian). danarCen 60 procents 

fiqric ar sWirdeba. maT ician, rom isini Cems 

rigebSi arian da me maT rigebSi var. Cven 

saqarTvelos mosaxleobis qronikulad mSie-

ri nawili varT. Cven Raribebi varT. Cven arCe-

vani ara gvaqvs. diax, vyidulobT importul 

vadagasul, falsificirebul produqcias 

da bavSvebsac imas vaWmevT, imitom rom dRes, 

am wuTs, gadavrCeT SimSiliT sikvdilisgan. 

xval ki, rac iqneba, is iqneba. 

Cven sizarmacisgan ar gavRaribebulvarT. 

Cven sistemam gagvaRariba. davkargeT yve-

laferi _ saxlic, karic, samsaxuric, sala-

ros anabaric, garantirebuli xelfasic da 

amasTan erTad, da, amis Sedegad, davkargeT 

Rirsebac. diax, Rirseba! rameTu fuli marto 

gadaxdis saSualeba ar aris, fuli Rirsebaa. 

ara, imas ar vgulisxmob fuliani kaci rom 

Tamamia, ampartavania, da yoyloCina. religi-

urad es codvebia. magram adamians zomierad 

cxovrebisTvis sakmarisi fuli unda qondes 

da unda mivceT mas saSualeba, rom es gamoi-

muSavos.

saqarTveloSi dRes yvelaze metad sof-

lis mosaxleobas uWirs, qalaqebSi adami-

ani raRaciT dasaqmdeba. aq iyidis, iq gay-

idis, viRacas tvirTis gadatanaSi miexmareba, 

or kacs Sua Cadgeba da ori groSis fasad 
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Suamavlad mogvevlineba. soflis kacma ra 

qnas? ki miwa miveciT, magram im duxWir 90-

ian wlebSi umravlesobam maSinve gayida es 

miwa. vinc daitova, sabWoTa droindeli te-

qnikiT anu ToxiT da bariT Tavis patara 

`nadels~, rac sabWoTa xelisuflebis dros 

qonda, ase Tu ise amuSavebda, exla ki, roca 

mas miveciT 0,5, 0,75, 1 heqtari da zogs metic, 

bariT da ToxiT veRar daamuSava. ki, mosinja 

kidec, magram araferi gamouvida da miatova 

imis lodiniT, iqneb mTavrobam mogvxedoso. 

4  mTavroba gamoicvala mas Semdeg! aba, gzebi, 

aba gvirabebi, aba parkebi, aba energetika, mil-

sadenebi, turizmi barSi, turizmi mTaSi, anu 

yvela¬feri is, rac mTavrobaSi vinmes inter-

esebSi Sedioda, an vin sad eloda sakuTari 

jibis gasqelebas. es ar iyo qveynis ekonomi-

kuri ganviTarebis strategia da arc dRes 

aris. ki, 2012 wels oqtombridan qveynis me-

oTxe mTavrobam scada Semobruneba soflis 

meurneobisken, Tavis programac daafiqsira, 

garkveuli saxsrebic gaiRo da zogierTi ini-

ciativebic SesTavaza glexobas _ `awarmoe 

saqarTveloSi~, `iafi krediti~ da sxva, magram 

es rogorc aRvniSne, iyo mcdeloba, cda da 

ara radikaluri Semob¬runeba. qveyanas ki 

soflis meurneobaSi swored radikaluri 

Semob¬runeba sWirdeba.

2. saqarTvelos soflis meurneobis 

ganviTarebas swori saxelmwifo politika 

sWirdeba.

qarTuli soflis didi qomagi, soflis 

meurneobis didi specia-listi profesori p. 

koRuaSvili wers: sasoflo-sameurneo warmoe-

ba kuluturli memkvidreobis mniSvnelovani 

elementia. fsiqologiurad da kulturulad 

sofeli da Ronieri glexkaci eris TviTmyo-

fadobis SenarCunebis erT-erTi mZlavri ia-

raRia... glexkaci soflis macocx¬le-beli 

da gardamqmnelia... glexkaci aris qarTveli 

eris xerxemali, sazogadoebis gamomkvebi...~ [2].

Tu saqarTvelos mTavrobam es ver gaiTavi-

sa, maSin katastrofa gvelis. ratom aseTi 

prognozi? imitom rom 24  weliwadia aviT 

Tu kargiT, namdvilad Tu falsificirebiT, 

ucxoelebi gvkvebaven. rom dadges dRe da 

mecnierebi amboben rom es dRe 2030 wlidan 

gvemuqreba, isini Tavis Tavis gamokvebasac 

ver SeZleben, maSin Cven vis imedze vrCebiT? 

ai, es aris Cveni SiSis safuZveli da es SiSi 

safuZvliani SiSia.

dRes aqtiurad gaismis laparaki presaSi 

Tu televiziaSi, rom tradiciuli (magali-

Tad, samrewvelo) ekonomikidan axal, infor-

maciul ekonomikaze (maRali teqnologiebis 

ekonomika, codnaze damyarebuli ekonomika) 

gadavdivarTo. zogma es ise gaigo, rom mTa-

varia vflobdeT informatikas da informaci-

ul teqnologiebs da raRad gvinda warmoeba. 

marTalia, ara Tu CvenTan, aramed aSS-ic ki, 

axalma ekonomikam Warbi finansuri resurseb-

is didi nawili Tavisken `gadaqaCa~ [3, gv. 430]. 

ase rom, Zvelma ekonomikam axalTan brZola 

waago investiciur mimzidve¬lo¬baSi da 

Zvel ekonomikaSi daiwyo fardobiTi renta-

belobis ganux¬reli Semcireba, axal ekono-

mikaSi ki piriqiT _ misi zrda. am fonze ra 

gasakviria, rom Tavisufali kapitali iqiT 

gadaiqaCa, saiTac meti mogeba iyo mosalod-

neli da investorebmac da bankirebmac Tavisi 

kapitali misken mimarTes.

magram Cven SemTxveviT ar gvixmaria sityva 

`mosalodneli~ iq, mogeba didia, magram mosa-

lodnelia da ara dRevandeli. iq saqonelze 

fass momavali, SeiZleba iTqvas, virtualuri 

mogeba gansazRvravs (tradiciul ekonomika-

Si ki saqonelze fasi dRevandeli moTxov-

na-miwodebiT yalib¬deba). iq, informaciuli 

ekonomikis bazarze aqciebis fass birJaze 

ara mimdinare, aramed momavali, gaurkveveli 

da amasTan misaRebad sakmaod saeWvo Semosav-

ali [4,gv. 19] gansazRvravs.

ase moxda mTel msoflioSi da ase xde-

ba dRes saqarTveloSic. investorebs da 

bankirebs verc gaamtyuneb da verc daadan-

aSauleb, rom ar mimarTaven TavianT fuls 

warmoebaSi, kerZod, soflis meurneobaSi. es 

maTi saqmea. faqti mxolod is aris, rom ax-

ali ekonomika post¬indust¬riuli sazoga-

doebis winwaweuli fazaa Tu raime srulad 

axali, Teoriuladac ki ar aris gadawyevti-

li, asea Tu is, Tu ras moutans igi msoflio 

sazogadoebas da igi marTlac winwaweuli 

fazac rom iyos, xom absurdia imis fiqri, 

rom igi materialuri produqtis warmoebas 

Caanacvlebs. zogma xom es ase gaigo. ra Tqma 

unda, igi kargia, progre¬sulia, imitom rom 

es axali codnis da axali teqnologia unda 

Sevuw¬yviloT produqciis warmoebas sof-

lis meurneobac da sxva dargebSic. mxolod 

maTi meSveobiT unda movaxdinoT garRveva 

produqciis mwar¬moebel dargebSi da aseTi 
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inovaciuri aqtiurobis amaRlebiT SevZloT 

samamulo warmoebis aRorZineba ganviTarebu-

li qveynebis donemde, da, ara Tu Cveni mosax-

leobisTvis TviTkmari produqcia unda va-

warmovoT, aramed msoflio bazarzec unda 

gavitanoT.

saqarTvelos ekonomika jer-jerobiT vi-

Tardeba arainovaciuri gziT. wina xelisu-

fleba amas xsnida liberaluri sabazro 

ekonomikis upira¬te¬sobiT. rom, TiTqos, mx-

olod sabazro meqanizmma unda moawesrigos 

ekonomikis yvela sfero. jer erTi, Cveni az-

riT, da, es marto Cveni azri ar aris, lib-

eraluri sabazro ekonomika sruliadac ar 

gamoricxavs saxelmwifos Carevas ekonomi-

kaSi. `swored saxelmwifom _ wers qarTveli 

mecnieri r. abesaZe, _ unda Seqmnas pirobebi 

ekonomikis swori mimarTu¬lebebiT ganvi-

Tarebisa... swored saxelmwifom unda ganax-

orcielos erov¬nuli warmoebis xelSew-

yobis politika, ris Sedegadac samamulo 

produqcia konkurentunariani gaxdeba iaf, 

magram dabalxarisxovan importul saqonel-

Tan SedarebiT~ [5, gv. 7]. samwuxaroa, magram 

faqtia, rom saqarTvelom am mimarTulebiT 

qmediTi institutebis formireba sul ax-

laxan daiwyo. 2013 wels momzadda masalebi 

da Seiqmna `saqarTvelos suveneruli fon-

di~, romlis reorganizacia SemdegSi moxda 

`saqarTve¬los ganviTarebis bankad~. man 2014  

wlidan daiwyo funqcionireba kerZod, sesx-

ebis gacema komerciuli bankebis meSveobiT 

da garantiebis wardgena. 2013 welsve Seiqm-

na soflis meurneobis fondi. rogorc ukve 

aRvniSneT, 2013 wlidan daiwyo SeRavaTiani 

kreditebis gacema deviziT `awarmoe saqarT-

veloSi~ da a. S. magram amasac, ise rogorc 

yvela siaxles saqarT¬veloSi, uamravi barie-

ri daxvda win (magaliTad, bankebisgan sesxis 

sagarantiod qonebis moTxovna).

ase rom, es yvelaferi zRvaSi wveTia imas-

Tan, rac saqarTvelos sWirdeba. erTxel ukve 

aRvniSneT da kidev vimeorebT, mecnierul-

teqni¬kuri progresis daCqarebuli tempisa da 

inovaciebis masStabebis miuxe¬davad, dResac 

da momavalSic miwis resursi, miwaTmoqmedeba 

da maTi meSveobiT miRebuli produqti kvlav 

rCeba Tanamedrove civilizaciis, sazogadoeb-

is ganviTarebis safuZvlad. aseT dros mi-

wis resursi arakvlav¬warmoebadi resursia. 

aseTi resursis ukugeba TandaTan mcir¬deba, 

msoflios mosaxleoba ki izrdeba [5, gv. 108]. 

es faqti gamocdis winaSe ayenebs sazogadoe-

bas _ kvlavac gavagrZeloT araganaxlebadi 

resursis intensiuri gamoyeneba Tu ara? spe-

cialistebi SeniSnaven, rom dRes msoflioSi 

sul ufro miuRebeli xdeba ganviTarebis is 

modeli, romelic araganaxlebadi resursebis 

intensiur gamoyenebas efuZneba.

ase rom, ara Tu Cven, sadac soflis meurneo-

ba Zalian CamorCenilia, aramed amerikelebic, 

romelTac soflis meurneobis ganviTarebis 

maRali done aqvT, dadgnen dilemis winaSe, Tu 

rogor imoqmedon am sferoSi, ekonomikur in-

teress dauWiron mxari Tu ekologiurs.

imis miuxedavad, rom soflis meurneobis 

ganviTarebis strategiis SemuSavebisas, pir-

vel etapze TviTkmari produqciis warmoe-

basa da importCanacvlebaze unda aviRoT 

orientacia, xolo meore etapze _ msoflio 

bazarze ekologiurad sufTa produqciis 

eqsportze, aqedanve unda vizrunoT imaze, 

rom soflis meurneobis ganviTareba moxdes 

ekono¬mikuris da ekologiis optimaluri ga-

wonasworebiT. es miiRweva mdgradi soflis 

meurneobis ganviTarebiT, romelic, ra Tqma 

unda, gulismxobs soflis meurneobis maRal 

teqnologiur sawyisebze gaday¬vanas, magram 

aucileblad bunebrivi resursebis dacviT, 

rodesac domi¬nanti iqneba ekologiuri mo-

tivacia. anu unda mivaRwioT qarTuli sof-

lis ekologiur-ekonomikur gawonaswore-

bas da am safuZvelze usafrTxo, xarisxiani 

kvebis produqtebis damzadebas da msoflio 

bazarze swored aseTi produqtebiT unda 

warvsdgeT.

rogorc ukve aRvniSneT, saqarTvelos sof-

lis meurneoba dRes metad CamorCenilia. misi 

wili mTlian Sida produqtSi Tu 2007  wels 

iyo _ 16,7%, 2014  wels Seadgina _ 9,2%. 2014  

wels saqarTvelos soflis meurneobaSi war-

moebulma damatebulma Rirebulebam Seadgina 

1990 wels warmoebuli maCveneblis mxolod 

38%.

soflis meurneobis produqciis warmoeba 

Semcirda ara mxolod 1990 wlis donesTan 

SedarebiT, aramed 2007  welTan Sedarebi-

Tac. mar-Talia, es moxda zogierT produqtze, 

magram swored iseTebze, romelTa kvebis 

racionSi CarTva aucilebelia. aseTebia: 

xorci da rZe. 2013 wels xorcis warmoe-

bam saqarTveloSi Seadgina 48,4  aTasi tona, 
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xolo rZisam 604,7  aTasi tona [7, gv. 163, 170], 

rac 2007  wlis Sesabamisi maCveneblebis mima-

rT mxolod 66,3 da 96,8 procents Seadgenda. 

am mizeziT saqarTve¬los mosaxleobam 2013 

wels moixmara (erT mcxovrebze angariS-

iT) 17  kg xorci da 39 kg rZe [8, gv. 63-64] 

anu racionaluri normis mxolod 24  da 11 

pro¬centi Sesabamisad. kvebis racionaluri 

norma uzrunvelyofs adamianis organizmis 

harmo¬niul ganviTarebas. am zRvars qvemoT 

droTa ganmav¬lobaSi organizmi sneuldeba 

da TandaTan wyvets arsebobas.

am fonze, raoden gasakviric ar unda iyos, 

saxelmwifom ekonomikis realuri seqtori 

da upirvelesad soflis meurneoba, `saqarT-

velos socialur-ekonomikur strategiaSi 

(saqarTvelo _ 2020)~ sruliad uyuradRebod 

datova da mxolod erTgan da mxolod 0,5 

gverdi (gv. 42) dauTmo mas, isic soflis meur-

neobis infrastruqturas (irigacia, drenaJi 

da sxva), da, ara soflis meurnebobis samoma-

vlo mimarTulebebs, mis samizneebs, Sida dar-

gobriv struqturas, gafarToeba-Sekvecas, re-

gionul ganTavsebas da a. S. gana SeiZleba 

qveynis strategiaSi ar Candes, ras vapirebT 

am dargSi da mis qvedargebSi momavalSi, 

romel qvedargs SevkvecavT da romels gan-

vaviTarebT, romel regionSi ras mivcemT upi-

ratesobas da a. S. nuTu Cveni qveynis mTav-

roba Tvlis, rom es mas ar exeba da igi kerZo 

seqtors `miugdo~? migdebuli, rom aris amas 

yvela vxedavT, magram saxelmwifos dargis 

ganviTarebis CarCo modeli xom unda hqondes, 

amas xom soflis glexkaci ver gaakeTebs.

Cveni Rrma rwmeniT, raSic yvela mecnier-

ekonomisti dagveTanxmeba am dokumentSi yve-

la dargis da maT Soris da pirvel rig-

Si soflis meurneobis momavlis samizneebi 

unda iyos Camoyalibebuli. amas glexebi ver 

gadawyveten. es saqarTvelos mTavrobam unda 

gadawyvitos. saqarT¬velos romel regionSi 

raze viRebT orientacias _ sad xilze, sad 

bostanze, sad venaxze, sad mefrinveleobaze 

da a. S. Tu amis pasuxi is iqneba, rom amas 

bazari daaregulirebs, maSin bazarSi gasul 

kaxel glexs wels rom yurZeni dauiafde-

ba, venaxi unda gaCexos, xolo mis nacvlad 

Cayrili atami rom dauiafdeba, axla is 

unda gaCexos? amas qvia saxelwmifo midgo-

ma ekonomikaSi? ase xdeba sazRvargareTis 

maRalgan¬vi¬Ta¬rebul qveynebSi? ra mogvdis, 

ucodinrobiT vRupavT qveyanas Tu sxva raime 

qvemiznebiT? an es dokumenti vin Seadgina? ar 

Cans masSi qarTveli kacis qarTulad naaz-

revi saqarTveloze, mis bed-iRbalze. ki, masSi 

mravladaa saubari inovaciebze, investiciebis 

mozidvaze, safondo-safinanso Suamavlebis 

(ZiriTadad safondo birJaze) ganviTarebaze 

da a. S., magram es yvelaferi ekonomikis (m. 

S. soflis meurneobis) aqtiuri ganviTarebis 

gare pirobebia da ara TviT ekonomika.

Cven ekonomistebs ki upirvelesad gvain-

teresebs rogoria saqarT-velos mTavrobis 

ganviTarebis samomavlo saxelmwifo politi-

ka ekono¬mikaSi, mis dargobriv, qvedargobriv 

da regionul WrilSi _ ras vafar¬TovebT, 

ras vkvecavT, ras riTi vanacvlebT da a. S. 

roca saqarTvelos es strategia daxvewi-

li, asjer gazomili da erTxel gadaWrili, 

mofiqrebul-gaazrebuli, Sida da gare gare-

mos cvlilebebTan SeZlebis¬dagvarad misad-

agebuli da saxelmwifos mxridan garantie-

biT daculi iqneba, maSin ki batono, gvWirdeba 

inovaciebzec msjeloba da investi¬ciebzec, 

radgan maT gareSe ekonomikas, m. S. soflis 

meurneobas, maRal teqnologiur doneze ver 

ganvaviTarebT. magram exla, roca arafers vam-

bobT, ris ganviTarebas vapirebT da ra iqneba 

Cveni samomavlo priori¬tetebi, anu sad, raSi 

unda davxarjoT es investiciebi an visTvis 

gvinda es inovaciebi da maRalteqnologiebi, 

cariel, uazro frazebad rCeba isini  moce-

mul dokumentSi.

Cven sruliad veTanxmebiT da mxars vuW-

erT profesor paata koRuaSvils, romelic 

SeiZleba iTqvas erTaderTi profesiona-

lia, romelic xSirad axsenebs saqarTvelos 

xelisuflebas, rom unda vis-wav¬loT soflis 

meurneobis gaZRolis anbani, rom ar SeiZleba 

misi stiqiuri sabazro ZalebisTvis mindo-

ba. es didi riskfaqtoria qveynis erovnuli 

sasursaTo usafrTxoebisTvis. amitom igi 

saxelmwifom mkacrad unda areguliros. es 

exeba soflis meurneobis produqtebis gad-

amamuSavebel warmoebasac (kvebis mrewvelo-

ba). es ori dargi erovnuli, strategiuli 

mniSvnelobis rangSi unda aviyvanoT. Tu ar 

gvaqvs, SevqmnaT agraruli kanonebi, Tu gvaqvs 

vsrulyoT isini. Cven ar viciT, sxvas vkiTxoT, 

sxvisi gamocdileba gaviziaroT, magaliTad, 

amerikis SeerTebuli Statebis, romelmac 80-

iani wlebis meore naxevarSi soflis meur-
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neobis subsidireba sabiujeto saxsrebiT 58 

mlrd dolariT moaxdina [2, gv. 21]. aman aSS-

s saSualeba misca aramarto gaeZlierebina 

Tavisi zemoqmedeba bazris, saTesi farTo-

bebis, warmoebis moculobis koniunqturuli 

cvlilebebsa da fermerebis Semosavlebze, 

aramed gamx¬da¬riyo qveyanaSi warmoebuli 

soflis meurneobis produqciis mTavari my-

idveli da ganmanawilebeli. amiT aSS-s mTav-

robam adgilobrivi fer¬merebi daicva sabaz-

ro stiqiisgan da qveynis garedan Semosuli 

konku¬rentebidan. Cven ki ras vSvrebiT. pre-

saSi Tu televiziaSi, xSirad ki soflebSi 

adgilze CasvliT, maRalfardovani sityvebiT 

davpirdebiT mosaxleobas (gansakuTrebiT 

winasaarCevno periodSi), rom mTavaria mosav-

ali aiRon udanakargod da mere mis reali-

zebaSi Cveni imedi qondeT. magram ra? mosav-

lis aRebisas es dapirebebi iluziad rCeba 

da mosavali an mindorSive, anda saxlSi mot-

anili ulpebaT...

dRes, ukve savsebiT naTelia, rom ase ga-

grZeleba aRar SeiZleba, sruliad marTalia 

profesori p. koRuaSvili roca wers, rom 

`saWiroa agrosasursaTo seqtoris ganvi-

Tarebis mizanmimarTuli strategia da mis 

safuZvelze racionaluri sasoflo-sameur-

neo politikis SemuSaveba~ [2, gv. 33]. es samTav-

robo dokumenti unda Seiqmnas mxolod da 

mxolod am sferos specialsitebis mier da 

gaecnos saqarTvelos mTel mosax¬leobas. 

saqarTvelos xelisuflebam unda gaicnobi-

eros, rom qveyanas soflis meurneobis gan-

viTarebis proteqcionisturi politikis ga-

tareba sWirdeba. mxolod aseTi midgomiT 

SeiZleba qveynis sasursaTo usafrT¬xoebis 

uzrunvelyofa da saqarTvelos gardaqmna 

maRalganviTarebul, agrarul-industriul 

qveynad. aseTi politika SeunarCunebs saqarT-

velos garantirebul ekonomikur sicocx-

lisunarianobas gare Zalebis nebisagan da-

moukideblad. 
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AGRICULTURE DEVELOPMENT IN GEORGIA NEEDS CAPABLE HANDS OF GOVERNMENT INSTEAD 
OF ADAM SMITH’S “INVISIBLE HAND”

ZAIRA GUDUSHAURI
PROFESSOR OF GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY 

Food problem belongs to global problems. The humanity met XXI century with serious exacerbation of food 
problem.  If nowadays 850 million people starve in the world, according to experts in decade this amount will exceed 
billion. 

In the modern world the food safety is important in any country. In view of this Georgia also is no exception, with 
40-50 % of population extremely poor and starving. 

Current article is dedicated to this problem and considers the agricultural development as  the only way for its 
salvation. The author proves that Georgia can replace imported food at the first stage and proposed ecologically clean 
and tasty product to the world market on the second stage. The author criticizes “Social-economic Development 
strategy of Georgia (Georgia 2002)” which says nothing about the future directions of agricultural development 
directions, targets, sub-sector structures etc. The author requires renewing the strategy and policy of agricultural 
development. It should be worked out only by professionals in this branch. In addition, the author claims that such 
strategically important branch as agriculture (along with food production) should be regulated (and founded) by 
government and not be in the hope of an invisible hand of the abandoned market. 
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danaxarjebis aRricxva formirebis adgilisa da

pasuxismgeblobis centrebis mixedviT

(problemebi, gadawyvetis gzebi)

giorgi nanuaSvili

goris saxelmwifo saswavlo universitetis 
asocirebuli profesori

meurneobrivi angariSsworebis erT-erT 

umniSvnelovanes principad gvevlineba dan-

axarjebis gansazRvra miRweuli Sedegebis 

mixedviT. sawarmos doneze igi miiRweva buRal-

truli aRricxvis angariSebze aRricxuli 

produqciis realizaciis Sedegad miRebuli 

amonagebis dapirispirebiT misi warmoebisa 

da gasaRebis srul faqtiur TviTRirebule-

basTan. rTulad aris saqme, rodesac igi ex-

eba faqtiuri danaxarjebis ganzogadebul 

aRricxvasa da Sidasaqarxno qvedanayofebis 

saqmianobis Sedegebs. aq faqtobrivad Teo-

riuladac da praqtikuladac gadawyvetilia 

sakiTxi danaxarjTa sistemuri aRricxvisa 

da saboloo produqtis gamomSveb saamqroTa 

warmoebis moculobis Sesaxeb, agreTve im nax-

evarfabrikatebisa da momsaxurebis Sesaxeb, 

romlebzedac dadgenilia an SeiZleba dadge-

nili iyos fasebi.

Cveni azriT, naklebad Seswavlilad migvaC-

nia faqtiuri danaxarjebis gansazRvrisa da 

Sidasaqarxno Sedegebis gaangariSebis prob-

lema monakveTebis, brigadebis, ganyofilebeb-

is, laboratoriebis da sxva qvemdgomi danay-

ofebis doneze. bevri specialisti Tvlis, rom 

aseTi aRricxvis safuZveli unda iyos danax-

arjebis da Sedegebis dajgufebis formire-

bis adgili.

mcdeloba imisa, rom SemuSavebuli yo-

filiyo danaxarjebis aRricxvis sistema ad-

gilisa da warmoSobis centrebis WrilSi 

saamqroebis, ganyofilebebis da qarxnis marT-

vis samsaxurebis SigniT ara erTxel ganxor-

cielda, magram umetes SemTxvevaSi mTavrdebo-

da raime mniSvnelovani Sedegis gareSe. aseTi 

mdgomareobis erT-erTi mizezi iyo is, rom 

mxedvelobaSi ar iyo xolme miRebuli danax-

arjebis buRaltruli ganzogadebis Tavisebu-

rebebi, romelic iTvaliswinebda dokumentu-

ri registraciis aucileblobas, informaciis 

sistemur asaxvas, mis mier aRricxuli mov-

lenebisa da faqtebis mTlian moculobas. 

ismeboda amocana, magaliTad aRricxva gve-

warmoebina mxolod sameurneo rgolebis dan-

axarjebis nawilSi an mxolod calkeuli qve-

jgufebis monakveTebis, samsaxurebis mixedviT 

meurneobrivi angariSsworebis erT-erT umniSvnelovanes principad gvevlineba danaxar-

jebis gansazRvra miRweuli Sedegebis mixedviT. 

naklebad Seswavlilad migvaCnia faqtiuri danaxarjrbis gansazRvrisa da Sidasaqarxno 

Sedegebis gaangariSebis problema monakveTebis, brigadebis, ganyofilebebis, laboratoriebis 

da sxva qvemdgomi danayofebis doneze. bevri specialisti Tvlis, rom aseTi aRricxvis safuZ-

veli unda iyos danaxarjebisa da Sedegebis dajgufebis formirebis adgili. 

zogierTi avtorebi buRaltruli aRricxvis gadauWrel problemaTa ricxvs miakuTvneben 

safuZvlian gansxvavebas centrsa, danaxarjTa adgilebsa da pasuxismgeblobis centrebs So-

ris. bevri saixle warmoiSoba aRricxvis normatiuli meTodis SinaarsSi, romelic orientire-

bulia gadaxrebis gamosavlenad ara produqciis saxeebis mixedviT, aramed maTi damzadebis 

adgilis mixedviT.
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sxva xarjebTan raime kavSiris gareSe. yal-

ibdeba pirobiTi danaxarjebis muxlebi saan-

gariSsworebo pretenziebis saxiT, romlebic 

ar aRiricxeboda buRaltrul aRricxvaSi.

yovelive zemoT aRniSnuliT ar xdebo-

da aRricxvis sistemis erTianobis uzrun-

velyofa, danaxarjTa erTianobis (naerTis) 

SesaZlebloba, maTi urTierT Sedareba, Si-

dasaqarxno angariSsworebis faqtiuri Se-

degebis utyuarobis kontroli. cxadia, rom 

aseTi aRricxva, ukeTes SemTxvevaSi, SeiZleba 

miCneul iqnas, rogorc operatiuli aRricx-

vis nairsaxeoba, magram araviTar SemTxvevaSi 

rogorc buRaltruli aRricxva. operatiuli 

aRricxva ki rogorc TeoriaSi, ise praqti-

kaSi uSvebs gamartivebis, pirobiTobis Sesa-

Zleblobas. igi ar xasiaTdeba sisruliT 

da dokumenturi dasabuTebulobiT. is rac 

misaRebia raodenobrivi, ZiriTadad moculo-

biTi maCveneblebis gegmis Sesrulebaze mim-

dinare (Tvis ganmavlobaSi) dakvirvebisaTvis, 

ar gamogvadgeba saangariSsworebo saqmiano-

bis saboloo Sedegebis kontrolisaTvis, 

TviTRirebulebisa da mogebisaTvis, zaralis 

Tanxis gnsazRvrisaTvis, rac sawarmom gani-

cada mouqneli meurneobrivi saqmianobidan.

adre sawarmoebSi arsebuli meqanizaciis 

done, romliTac muSavdeboda ekonomikuri 

informacia, ukeTes SemTxvevaSi, saSualebas 

gvaZlevda danaxarjebisa da sameurneo saqmi-

anobis Sedegebis aRricxvis organizacia gve-

warmoebina saamqroebis WrilSi. sxva sakiTx-

ebis praqtikuli gadawyveta arc ki xdeboda, 

radganac yvelas esmoda, rom danaxarjebisa 

da warmoebis moculobis aRricxva adgilisa 

da centrebis mixedviT dakavSirebuli iyo 

aRricxvis Sromatevadeobisa da misi Rire-

bulebis zrdasTan. magram ZiriTadi mizezi 

mainc ar iyo es. mizezad Cven sxva migvaC-

nia. im periodisaTvis arsebobda erTiani 

saerTo saxalxo sakuTreba, romlis drosac 

warmoebis ganviTarebis eqstensiurobis 

pirobebSi orientacia gegmis raodenobrivi, 

moculobiTi maCveneblebiT ar axdendnen da-

naxarjTa ekonomiis stimulirebas. warmoebis 

xelmZRvanelebi, monakveTebisa da saamqros 

ufrosebi ar interesdebodnen danaxarjTa 

doniT, romlebic dakavSirebuli iyo maT 

saqmianobasTan. aseTi midgomiT gansakuTre-

biT ,,zaraldeboda” materialuri danaxar-

jebi, romelTa limiti xelfasis limitisagan 

gansxvavebiT, ar udgindebodaT monakveTebsa 

da brigadebs. ufro metic, rac ufro maRali 

iyo warmoebis masalatevadoba, sxva danarCen 

Tanabar pirobebSi, gegmis Sesrulebis Rire-

bulebiTi maCveneblebi ufro mniSvnelovanni 

aRmoCndebodnen xolme.

amJamad mdgomareoba Zireulad icvleba. 

warmoebis funqcionirebis da gafarToebis 

ZiriTad  wyarod gvevlineba resursebis, maT 

Soris materialuris, ara damatebiTi moz-

idva, aramed maTi ekonomia, mizanmimarTuli 

xarjva. aRricxvis amocana xdeba ara marto 

resursebis xarjvis saerTo Tanxis gansaz-

Rvra, misi ekonomia an gadaxarjva, aramed am 

gadaxrebSi calkeuli brigadebis, monakveT-

ebis, saamqroebis wvlili warmoebis mocu-

lobis da misi  danaxarjebis aRricxvis 

organizacia maTi adgilebisa da centrebis 

mixedviT xdeba obieqturad aucilebeli. 

amis saSualebas ki gvaZlevs Tanamedrove 

kompiuteruli qseli, romelmac ra dasamalia 

da sakmaod Seamsubuqa da gaamartiva buRal-

tris muSaoba. 

zogierTi avtorebi buRaltruli aRricx-

vis gadauWrel problemaTa ricxvs miakuT-

vneben safuZvlian gansxvavebas danaxarjTa 

adgilebsa da pasuxismgeblobis centrebs 

Soris. bevri siaxle warmoiSoba aRricxvis 

normatiuli meTodis SinaarsSi, romelic 

orientirebulia gadaxrebis gamosavlenad 

ara produqciis saxeebis mixedviT, aramed 

maTi damzadebis adgilis mixedviT: sxva 

midgomiT xorcieldeba danaxarjTa normire-

ba, warmoiSveba axali gadaxrebi, icvleba maTi 

ganzogadebisa da gaerTianebis sistema. am 

sakiTxebis gadawyvetis gareSe, rogorc Teo-

riul aseve meTodologiur WrilSi, SeuZle-

belia SevimuSavoT da davnergoT aRricxvis 

sistema praqtikaSi xarjebis adgilebis da 

centrebis mixedviT.

zogjer, ufro xSirad ki praqtikos 

buRaltrebs ebadebaT kiTxva: saWiro aris 

ki danaxarjebis buRaltruli aRricxva maTi 

adgilebisa formirebis centrebis mixedviT 

normatiuli meTodis pirobebSi, romelic 

sSualebas gvaZlevs gamovavlinoT gadaxrebi 

ara marto produqciis saxeebis mixedviT, ara-

med aseve maTi mizezebis, adgilisa da damna-

SaveTa gamovlenis mixedviT? vfiqrobT, rom 

aseTi aRricxva saWiroa TviT normatiuli 
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meTodis pirobebSic ki.jer erTi, brigaduli 

saqmianobisas misi danergva SesaZlebelia 

mxolod warmoebaSi faqtiuri danaxarjebis 

sistemuri aRricxvis organizaciis pirobeb-

Si, anu realuri danaxarjebis mTliani an 

mniSvnelovani erTobliobiT da ara mx-

olod normebidan gadaxrebiT. meore - nor-

matiuli meTodi arsebuli formiT moicavs 

mxolod warmoebis danaxarjebis aRricxvas. 

rac Seexeba mimdinre, dokumenturd dasbuTe-

bul gadaxrebs mmrTvelobis, momaragebis Tu 

gasaRebis danaxarjebze, SeiZleba iTqvas,ar 

gamoavlens. Tu Cven mmarTvelobiTi saqmi-

anobis sferoSi davnergavT sameurneo an-

gariSsworebis elementebs, daupirispirebT 

SenaxvisaTvis gaTvaliswinebul danaxarjebs 

individualuri muSaobis SedegebiTa da sa-

warmos raodenobriv da xarisxobriv maCven-

eblebs, maSin gverds ver auvliT danaxarjTa 

saqarxno mmarTvelobiTi ganyofilebebis an 

ukidures SemTxvevaSi mmarTvelobiTi saqmi-

anobis funqcionaluri niSnis mixedviT in-

formacias da bolos, danaxarjebis dajgufe-

ba maTi warmoSobis adgilebisa da centrebis 

mixedviT aucilebelia faqtiuri TviTRire-

bulebis kalkulaciis sizustis amaRlebi-

saTvis, anu problemis gadawyveta, Cveni Rrma 

rwmeniT, aqtualuria TviT normatiuli meTo-

dis gamoyenebis pirobebSic.

imis Tqma, rom danaxarjTa aRricxva 

formirebis adgilebisa da centrebis mixed-

viT aris raRac principialurad axali, 

romelic adre ar moixsenieboda buRaltru-

li aRricxvis TeoriaSi da ar gvxvdeboda 

praqtikul saqmianobaSi ar iqneboda swori. 

amis Sesaxeb msoflio ekonomikur literatu-

raSi saubrebi iyo jer kidev gasuli saukunis 

30-ian wlebSi. amJamad danaxarjTa aRricxva 

warmoSobis adgilebis mixedviT gamoiyeneba 

danaxarjTa dajgufebisaTvis sakalkulacio 

muxlebis mixedviT.

amave dros, vfiqrobT, rom danaxarjTa aR-

ricxva formirebis adgilebisa da centrebis 

mixedviT da maTi daniSnuleba ufro far-

Tea, vidre sakalkulacio moTxovnilebebis 

dakmayofileba, is gankuTvnilia upirveles 

yovlisa,Sida saqarxno qveganyofilebebis 

sameurneo saqmianobis kontrolis marTvisaT-

vis, maT muSaobaSi ekonomiurobis principis 

realizaciis pirobebis uzrunvelyofisaT-

vis. yovelive aRniSnuli iZleva safuZvels 

sul axleburad miudgeT aseTi aRricxvis 

aucileblobis gansazRvras, mis Sinaarssa 

da organizacias. upirveles yovlisa, war-

moiSoba moTxovnileba danaxarjebis ufro 

meti diferenciaciisa, vidre kalkulaciuri 

miznebisaTvis. maTi raodenoba ganisazRvreba, 

pirvel rigSi mmarTvelobiTi moTxovnile-

bebiTa da miRebuli informaciis gamoyeneb-

is SesaZleblobebiT. isic unda iTqvas, rom 

sazRvargareTis ekonomikur literaturaSi 

dawvrilebiT aris aRwerili Sida saqarxno 

qveganyofilebis dasabuTebuli kriteriumebi 

danaxrjTa adgilebisa da centrebis mixed-

viT. aseT qveganyofilebebad unda iqcnen 

ZiriTadi da damxmare warmoebaTa (saamqroeb-

is)brigadebi, ostatTa monakveTebi, sxva Si-

dasaqarxno qveganyofilebebi, romelTac 

gaaCniaT sawarmoo saqmianobis moculobaTa 

zusti ganzomilebebi. eseni SeiZleba iyos 

arasawarmoo samsaxurebi: qarxnis tipogra-

fia, samSeneblo jgufebi, kvebis obieqti da 

sxva. qarxnis sammarTvelo ganyofilebebi 

da samsaxurebi SeiZleba gaerTianebuli 

iyos erTgvarovan jgufebad da isini ganxi-

lulni iqnen, rogorc danaxarjTa erTiani 

saaRricxvo adgili. magaliTad, marketingis 

ganyofileba, romelic Tavis TavSi moicavs 

ara marto materialur-teqnikur momaragebas, 

aseve produqciis gasaRebas (masSi CairTveba 

Sesabamisi sasawyobo meurneoba), sakonstruq-

toro - teqnologiuri, ekonomikuri samsax-

urebi. aucileblobis SemTxvevaSi marTvis 

yoveli ganyofilebidan TiToeuli SeiZleba 

ganxiluli iqnes, rogorc damoukidebeli 

saaRricxvo qveganyofileba. sawarmoo da ar-

asawarmoo danaxarjTa adgilebis da centre-

bis Semadgenloba umetesad ganisazRvreba 

ama Tu im sawarmos masStabebiT, dargobrivi 

TaviseburebebiT, meqanizaciis doniT, ekonomi-

kuri informaciis damuSavebis xerxebiT da 

sxva.

Cveni azriT, gansakuTrebul yuradRebas 

imsaxurebs urTierTkavSiris sakiTxi danax-

arjTa adgilebsa da centrebs Soris. yoveli 

sameurneo qveganyofileba SeiZleba gamoyo-

fili iyos aRricxvaSi calke, sxva qveganyo-

filebebisagan damoukideblad, magram aseTi 

saxis sistema gamoricxavs- danaxarjTa ur-

TierTkontrols sxvadasxva donis damouk-

idebel sameurneo qveganyofilebebs Soris, 

SesaZleblobas aseTi saxis aRricxva gamoy-
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enebul iqnas saboloo produqtis TviTRi-

rebulebis gaangariSebisaTvis. danaxarjTa 

SedarebisaTvis igi moiTxovs Sida brunveb-

is, ganmeorebiTi gamoTvlebis elementebis 

gamoricxvas. yovelive aRniSnulis Tavidan 

acileba SeiZleba, Tuki centrebisa da adg-

ilebis CamonaTvalTa SemuSavebisas naTlad 

ganvsazRvravT maT Soris informaciul kav-

Sirs, danaxarjebis Sesaxeb monacemTa ganzo-

gadebis Tanmimdevrobas, Tu adgilebisa da 

centrebis nomenklatura gansazRvrulia da-

naxarjTa erTgvarovani dajgufebis aucile-

blobiT kalkulaciis saxeebisa da obieqteb-

is mixedviT.

danaxarjTa adgilebisa da centrebis 

mixedviT formirebasTan erTad SeiZleba 

isini ganzogadebulni iyvnen sameurneo saqmi-

anobis Sedegebis pasuxismgeblobis centreb-

sa da Sesabamis danaxarjebSi, romlebic da-

jgufebulni iqnebian funqcionaluri niSnis 

mixedviT. cxadia, rom danaxarjTa yoveli ad-

gili amavdroulad gvevlineba aseve pasux-

ismgeblobis centrad maTi mizanSewonilo-

bisa da sididis gamo, winaaRmdeg SemTxvevaSi 

ar Sesruldeba b a s s - is moTxovnebi finan-

suri angariSgebis Sinaarsobrivi da xarisx-

obrivi maxasiaTeblebis Sesaxeb. magram isic 

aRsaniSnavia, rom sameurneo cxovrebaSi arse-

bobs mravali danaxarjebi, romlebic dakav-

Sirebulia Sinaarsoblivad sxvadasxva kom-

pleqsuri samuSaoebis SesrulebasTan, magram 

isini erTnairi arian TavianTi miznobriv-

funqcionaluri daniSnulebiT. aseTTa ricx-

vs miekuTvneba danaxarjebi axali teqnikisa 

da teqnologiis danergvaze, modernizaciasa 

da rekonstruqciaze, axali produqciis aT-

visebaze, msxvili erTdrouli danaxarjebi 

nakeTobaTa xarisxis gaumjobesebaze, kadre-

bis momzadebaze. es danaxarjebi formirdebi-

an sxvadasxva adgilebSi da maTi miznobrivi 

daniSnulebis mixedviT sistematizaciisaTvis 

saWiro xdeba damatebiTi dajgufeba. aseTi 

dajgufebis niSnad SeiZleba miviCnioT Se-

degis misaRwevad dasaxuli mizani - organi-

zaciul -teqnikuri RonisZiebebis Sesruleba 

dagegmili ekonomikuri efeqtis uzrunvely-

ofiT. aRniSnuli efeqtis sidide warmoadgens 

sawarmoo efeqts, romelic miiReba RonisZie-

bebis ganxorcielebaze damatebiTi danax-

arjebisa da produqciis TviTRirebuleb-

is Semcirebis xarjze miRebuli ekonomiis 

TanafardobiT. orive maCveneblis faqtiuri 

sididis informaciis formirebisaTvis, gegmis 

Sesrulebis kontrolisa da gadaxrebis ana-

lizisaTvis saWiroa pasuxismgeblobis cen-

trebis mixedviT danaxarjebisa da Sedegebis 

saaRricxvo sistema (mTavari konstruqtoris 

da teqnologis ganyofileba, axali teqnikis 

ganyofileba).

danaxarjebi adgilisa da pasuxismgeblo-

bis centrebis mixedviT Sedgebian ekono-

mikuri Sinaarsis mixedviT gansxvavebuli 

xarjebisagan, romlebic Sedian TviTRire-

bulebis kalkulaciis sxvadasxva muxlebSi. 

mTlianobaSi sawarmos mixedviT danaxarjeb-

is mikuTvneba da adgilebisa da centrebis 

TviTRirebulebaze unda dgindebodes imisda 

mixedviT, Tu romel qveganyofilebas ekuT-

vnis igi _ marketingis sfero, warmoeba, mmarT-

veloba.

saaRricxvo informaciis damuSavebisaT-

vis kompiuteris gamoyenebisas danaxarjTa 

adgilebisa da centrebis sistematizacia 

SedarebiT advili gansaxorcielebelia ma-

triculi modelirebis principebis gamoyen-

ebiT. aRniSnuli problemebis kvlevas, cdebs 

da sameurneo saxelSekrulebo Temebis dan-

ergvis buRaltruli aRricxvis srulyofis 

Sesaxeb mivyavarT Cven daskvnamde, rom miz-

anSewolia sawarmos qveda (dabal) qveganyo-

filebebSi avsaxoT danaxarjebi ekonomikuri 

elementebis mixedviT. aRniSnuli sakmaod 

aadvilebs danaxarjTa dajgufebas mTlianad 

sawarmoSi xarjTnusxis muxlebis mixedviTa 

da kalkulaciis muxlebis WrilSi. sakiTxis 

sxva danarCeni gadawyveta danaxarjTa adg-

ilebis Semadgenlobis Sesaxeb dakavSirebu-

lia an produqciis TviTRirebulebaSi kom-

pleqsuri xarjebis Semadgenlobis, an misi 

formirebis meTodebis da ganawilebis arse-

biTi cvlilebebis aucileblobasTan.

danaxarjTa adgilebis mixedviT aRricx-

vis organizacia unda iyos aRricxvis saer-

To sistemisa da TviTRirebulebis kalku-

laciis Semadgeneli nawili. amiT miiRweva 

sawarmoo danaxarjebis adgilebis mixedviT 

formirebis sistemuroba da utyuaroba, maTi 

urTierTkavSiri kalkulaciis muxlobriv 

dajgufebasTan, danaxarjTa elementebTan da 

gamosaSvebi produqciis saxeebTan. Tu pasux-

ismgeblobis centrebis mixedviT danaxarjeb-
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is informacia ar emTxveva danaxarjTa adg-

ilebis mixedviT informacias, miznSewonilia 

is miRebul iqnes sistemis gareSe dajgufe-

biT. meTodologiur mimarTebaSi danaxarjTa 

dajgufeba adgilebis mixedviT uzrunveyofs 

danaxarjTa did erTgvarovnebas maTi ekono-

mikuri Sinaarsis da funqcionaluri daniS-

nulebis mixedviT, saaRricxvo danaxarjebi-

sa da saeqsploatacio teqnikis gamoyenebis 

maCveneblebis saukeTeso Tanafardobas, konk-

retul nakeTobebsa da samuSaoTa saxeebze 

danaxarjebis ufro swor mikuTvnebas.

amrigad, Cvens mier ganxiluli dajgufeba 

ara marto amaRlebs danaxarjTa kontrolis 

SesaZleblobebs, aramed aseve qmnis pirobebs 

produqciis TviTRirebulebis kalkulaciis 

sizustis amaRlebisaTvis.

adgilebisa da centrebis mixedviT da-

naxarjTa informaciis formirebisaTvis 

saWiroa gamoviyenoT normatiuli meTodis 

sistema an elementebi. amis Sedegad damate-

biTi samuSaoebi danaxarjebis aRricxvisa 

adgilebisa da centrebis mixedviT dadis 

minimumamde, xolo normatiul-sacnobaro da 

saSedego informacia gamoyenebuli iqneba 

umaRlesi xarisxiT. aRricxvis aseTi or-

ganizaciiT danaxarjTa normativebi unda 

dadgindes danaxarjTa adgilebisa da pasux-

ismgeblobis centrebis WrilSi, es ki, Tavis 

mxriv, moiTxovs kompleqsuri xarjebis mo-

qnili nusxis SemuSavebas. warmoiSveba axali 

SesaZleblobebi danaxarjTa normativebidan 

gadaxrebis ufro srulyofili mizezebis da 

pasuxismgebeli pirebis gamosavlenad.  

es SesaZleblobebi, upirveles yovlisa, 

dakavSirebulia danaxarjTa adgilebisa da 

pasuxismgeblobis centrebis mixedviT kom-

pleqsuri xarjebis aRricxvis detaliza-

ciasTan. amJamad normatividan kompleqsuri 

xarjebis gadaxra SeiZleba ganvsazRvroT 

mxolod Tvis bolos, saxarjTaRricxvo da 

faqtiuri danaxarjebis dapirispirebiT. Tu 

ki kompleqsuri arapirdapiri (iribi) xarjebi 

ganixileba, rogorc adgilebisa da centrebis 

danaxarjTa erToblioba sadac yovel maT-

gans SeiZleba gaaCndes sameurneo saqmianobis 

Tavisi sazomi, maSin gadaxrebis sidide ufro 

zusti albaTobiT gaiangariSeba, xolo misi 

mizezebi dadgindeba ufro dasabuTebulad, 

vidre ubralo dapirispirebis pirobebSi. war-

moiqmneba kompleqsuri xarjebis xarjTnusx-

isagan gadaxrebis operatiuli gamovlenis 

SesaZlebloba, imdenad, ramdenadac aRar iqne-

ba saWiroeba davelodoT Tvis bolos, raTa 

vicodiT warmoebis faqtiuri moculoba.

normatiuli meTodi danaxarjTa adgileb-

isa da centrebis WrilSi SesaZleblobas 

gvaZlevs agreTve gamovlenili iqnes norma-

tivebidan mTeli rigi damatebiTi gadaxrebi, 

gamowveuli detalebis, naxevarfabrikatebis  

da mza produqciis damuSavebis teqnologi-

uri rejimis, momuSaveTa kvalificiuri Se-

madgenlobis, warmoebisa da Sromis organi-

zaciis cvlilebebiT.

saboloo jamSi, danaxarjTab normatiuli 

aRricxvis organizacia formirebis adgileb-

isa da centrebis WrilSi SesaZleblobas 

gvaZlevs: ganvsazRvroT icaven, Tu ara qve-

ganyofilebebi gegmiT dadgenil Tanafardo-

bas ,,danaxarjebi-Sedegi,” gavakontroloT 

sawarmoo-sameurneo saqmianobis ekonomiuro-

ba funqcionaluri  qveganyofilebis mixedviT, 

ufro srulad gamovavlinoT materialuri 

SromiTi da finansuri resursebis gamoyen-

ebis efeqtianobis amaRlebis rezervebi. yo-

velive aRniSnuli ki saSualebas gvaZlevs 

normatiuli aRricxva danaxarjTa formire-

bis adgilebisa da pasuxismgeblobis cen-

trebis mixedviT CavTvaloT mmarTvelobiT 

aRricxvis sistemis Semdgomi ganviTarebis 

safexurad. es ki sawindaria Sidasafirmo 

mmarTvelobis moTxovnilebaTa maqsimaluri 

dakmayofilebisaTvis.

gamoyenebuli literatura

1.  z. zerakiZe, g. nanuaSvili _ faqtorebis gavlenis gamoTvlis meTodika  SerCeviT ekono-

mikur analizSi, Jurnali ,,buRaltruli aRricxva,, #7, 2008.

2.  g. nanuaSvili, T. tatulaSvili _ sameurneo saqmianobis raodenobrivi maCveneblebis ana-

lizi, Jurnali ,,buRaltruli aRricxva,, #7, 2008.

3.	АССА	–	Управленческая		информация,	1999.
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Calkulation of plucal expanses according
to centers of forming and responsibility

( problems, ways to resolve )
Giorgi Nanuashvili

Associated Professor

One of the most considerableprinciple of   thrifth  economy calculation is detcrmination of plural exspanses, ac-
cording the achieved results.

we suppose that the problem of defining factual exspanses ( on the level of) sections, departaments , laboratories 
aren’t  studied  well enough. some schdars assume that basis of this calculation is a place of resalts forming and group-
ing. 

for some author unresolved  problem of calculation is principle difference between place of exspanses and center 
of responsibility. Novelities  arise in the content of normative method, which is oriented to manifesting the deviata-
tion of product according to its procurement.

4.	Ричард	Томас	–	Количественные		методы		анализа	хозяиственной		деятельности,	М.,	1999.
5.	Лунов	В.	Л.	–	Тактика	и	стратегиа		управления		фирмой,	М.,	1999.
6.	Э.	Гринолл	–	Финансы		и		финансовое		планирование		для		руковадителей	среднего	звена,	М.,	1999.
7.	Д.	Слинков	–	Управленческий		учет,	ростановка		и		применение,	Питер,	2010.
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ვიშეგრადის ქვეყნების ეკონომიკური პოლიტიკის გამოწვევები 
ევროკავშირში გაწევრიანების შემდგომ: 

უნგრეთი

ეკა ლეკაშვილი,
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,
თსუ ასოცირებული პროფესორი
ელ.ფოსტა: eka.lekashvili@tsu.ge    
ტელ: 599 89 98 09

მარიამ ბიწაძე,
თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის მაგისტრანტი
ელ.ფოსტა: bitsadze.mariam@gmail.com 

ტელ: 558 55 33 76

ქეთევან ჯიქია,
თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ფაკულტეტის მაგისტრანტი
ელ.ფოსტა:  jikiaketi@gmail.com
ტელ: 593 28 52 88   

სტატიათა სერიების სახით ეტაპობრივად წარმოგიდგენთ ნაშრომს „ვიშეგრადის ქვეყნების 
ეკონომიკური პოლიტიკის გამოწვევები ევროკავშირში გაწევრიანების შემდგომ“, სადაც განხილულია 
ჩეხეთის, პოლონეთის, სლოვაკეთის და უნგრეთის ეკონომიკური პოლიტიკის მიღწევები.

წინამდებარე სტატია მოიცავს უნგრეთის გამოცდილებას. შესწავლილია მისი ეკონომიკური 
მაჩვენებლები და მათი ცვლილებების  ტენდენცია ევროკავშირში გაწევრიანებამდე და გაწევრიანების 
შემდგომ; ასევე, ქვეყანაში არსებული ძირითადი პრობლემები და გამოწვევები, როგორიცაა ევროკავშირის 
კანონმდებლობასთან დაახლოება და ჰარმონიზაციის პროცესების უზრუნველყოფა, კორუფციის მაღალი 
მაჩვენებელი, სოფლის მეურნეობა, ევროპის ეკონომიკური და მონეტარული (სავალუტო) კავშირის 
წევრობა.  უნგრეთის გამოცდილების შესწავლის საფუძველზე ჩამოყალიბებული დასკვნები შეიძლება 
გათვალისწინებულ იქნას  საქართველოსთვის ევრიონტეგრაციის გზაზე.

თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკის 
განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი 
შეიტანა სოციალისტური სისტემის ნგრევამ და 
დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა წარმოქმნამ, 
რომელთა მიზანი, საწყისი ეტაპისთვის, გეგმური 
ეკონომიკური სისტემიდან საბაზრო ეკონომიკურ 
სისტემაზე გადასვლა გახდა. ამ სახელმწიფოთა 

რიცხვშია საქართველოც. დამოუკიდებლობის 
აღდგენის დღიდან ქვეყანა გამუდმებით ცდილობს 
იმ პრობლემების მოგვარებას, რომლებიც საფრთხეს 
უქმნიან და აბრკოლებენ განვითარების პროცესებს. 
საქართველოს, როგორც პოსტსოციალისტური 
ქვეყნის ეკონომიკური და პოლიტიკური 
გარდაქმნების 25 წლიანმა გამოცდილებამ 
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დაადასტურა, რომ  ეფექტიანი ეკონომიკური 
პოლიტიკის ჩამოყალიბება დაკავშირებულია 
დიდ სირთულეებთან, ამიტომ მათ გადალახვაში 
საერთაშორისო გამოცდილება არსებით როლს 
თამაშობს, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც 
საქართველოს მიზანი ევროკავშირის წევრობაა. 

ევროკავშირის ისეთი ქვეყნები, როგორებიც 
არიან უნგრეთის, პოლონეთი, ჩეხეთი და  
სლოვაკეთი - ვიშეგრადის ქვეყნები, რომლებმაც 
შეძლეს კომუნიზმის მემკვიდრეობის დასაძლევად 
და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციისათვის 
საჭირო რეფორმების მხარდაჭერისათვის ძალების 
გაერთიანება.  ოთხივე ქვეყნის მეტნაკლებად 
განსხვავებული სასტარტო პირობების მიუხედავად, 
მათ  ვიშეგრადის ჯგუფი შექმნეს საერთო მიზნის 
მისაღწევად, რაც 2004 წლის 1 მაისს ევროკავშირში 
გაწევრიანებით დაგვირგვინდა. თუმცა მიზნის 
მიღწევამ ძველთან ერთად ახალი გამოწვევების 
წინაშე დააყენა ეს ქვეყნები, ისინი დღესაც 
განაგრძობენ აქტიურ მუშაობს ამ გამოწვევების 
დასაძლევად. 

როგორც ცნობილია, უნგრეთისა და ევროკავშირის 
ურთიერთობები ოფიციალურ ხასიათს იღებს  1991 
წლიდან, როდესაც ხელი მოეწერა ასოცირების 
ხელშეკრულებას, რომლის პირდაპირი შედეგი 
იმ პერიოდისთვის შესაძლოა არც კი ყოფილიყო 
ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრობა, თუმცა 
გამოყენებულ იქნა როგორც ინსტრუმენტი ქვეყნის 
საბოლოო მიზნის მიღწევაში. 1992 წელს, ლისაბონის 
სამიტზე ყურადღება გამახვილდა უნგრეთის (არა 
მხოლოდ) სამართლებრივ შესაბამისობაზე ევროპის 
გაერთიანებასთან, რამაც ხაზი გაუსვა ევროკავშირის 
საბაზისო კანონებისა და რეგულაციების მიღება-
დანერგვის აუცილებლობას, რომელსაც გარკვეული 
წვლილი უნდა შეეტანა გაწევრიანების პროცესში. 
აღნიშნული საკითხი ქვეყნისათვის ერთგვარ 
გამოწვევად აღიქმებოდა და აღიქმება დღესაც, 
რადგან კვლავ მიმდინარეობს სამართლებრივი 
შესაბამისობის მიღწევა ევროკავშირთან. 

საწყისი ეტაპისთვის უნგრეთის საგარეო საქმეთა 
სამინისტრო გახდა ევროკავშირსა და უნგრეთს შორის 
მოლაპარაკებების წარმოებასა და ინსტიტუციური 
ორგანოების კოორდინაციაზე პასუხისმგებელი. 
ოდნავ მოგვიანებით კი  სხვა სამინისტროების 
შიგნით ევროკავშირის დეპარტამენტები შეიქმნა, 
რომელთა პასუხისმგებლობაც მოქცეული იქნა 
სამინისტროთა კომპეტენციის ფარგლებში. 
შესაბამისად, დასაწყისში საგარეო საქმეთა 
სამინისტრო წარმოადგენდა უნგრეთის მთავრობას 
ასოცირების საბჭოს შეხვედრებზე. სამინისტროში 
წარმოდგენილი იყო ევროკავშირთან ინტეგრაციის 

სახელმწიფო სამდივნო, რომელიც პასუხისმგებელი 
იყო პოზიციის დოკუმენტების მომზადებაზე 
და ინტეგრაციასთან დაკავშირებულ ყველა 
საკითხზე.  გარდა ამისა, მას დახმარებას უწევდა 
ევროკავშირში ინტეგრაციის უწყებათაშორისი 
კომიტეტი, რომელიც 1994 წელს პარლამენტის 
მიერ შეიქმნა და განისაზღვრა მისი მოვალეობები, 
კერძოდ: ევროკავშირთან დაკავშირებული 
საკითხების ექსპერტიზა, კანონპროექტების 
ინიცირება, საკუთარი წინადადებების წამოყენება, 
მთავრობის საქმიანობაზე თვალყურის დევნება, 
ასევე სამინისტროებისთვის კონსულტაციის 
გაწევა. იგი საშუალებას აძლევდა სამინისტროებს 
განეხილათ ინტეგრაციის პროცესში წარმოქმნილი 
პრობლემები.   

1998 წელს სამდივნოს რეორგანიზაცია 
განხორციელდა და შეიქმნა ევროკავშირთან 
კოორდინაციის მთავარი დეპარტამენტი, 
რომელსაც კოორდინაციის სფეროში მთავარი 
ფუნქცია მიენიჭა და რომელიც საქმიანობას 
განაგრძობდა ინტეგრაციის სახელმწიფო 
სამდივნოს დეპარტამენტებთან, როგორებიც იყო: 

1. ეკონომიკური ურთიერთობების 
დეპარტამენტი, 

2. ჰარმონიზაციის დეპარტამენტი, 
3. სავაჭრო პოლიტიკის დეპარტამენტი, 
4. მართლმსაჯულებისა და საშინაო 

საქმეებზე თანამშრომლობის დეპარტამენტი,
5. პოლიტიკური თანამშრომლობის 

დეპარტამენტი, 
6. დახმარებისა და მხარდაჭერის 

დეპარტამენტი.
მნიშვნელოვანია იუსტიციის სამინისტროს 

წვლილი უნგრეთის ვეროინტეგრაციის გზაზე, 
იგი ხელმძღვანელობდა გაწევრიანებასთან 
დაკავშირებულ იურიდიულ სფეროს, კერძოდ, 
სამართლებრივი ჰარმონიზაციის მიღწევას, 
უნგრული კანონპროექტების და საერთაშორისო 
ხელშეკრულებების თავსებადობას ევროკავშირის 
კანონმდებლობასთან. ყოველივე ეს გულისხმობდა 
ევროკავშირის კანონმდებლობის გაცნობის 
პროცესის დაწყებას და პარალელურად 
უნგრეთის კანონმდებლობის სკრინინგს, 
რათა გამოვლენილიყო კანონმდებლობის ის 
ნაწილები, რომელიც თავსებადი ან შეუსაბამო იყო 
ევროკანონდებლობასთან.

1995 წელს ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებულ 
იქნა „თეთრი წიგნი“ - წინადადებები ერთიანი 
ბაზრის მოსამზადებლად, ასევე 1997 წელს „დღის 
წესრიგი 2000“ - აუცილებელი რეფორმების შესახებ, 
რომელსაც თან ახლდა ქვეყნების შეფასებაც. 
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აღნიშნული შეფასებით დადგინდა, რომ უნგრეთი 
ატარებდა დემოკრატიის მახასიათებლებს, გააჩნდა 
სტაბილური ინსტიტუტები, აკმაყოფილებდა 
კოპენჰაგენის პოლიტიკურ კრიტერიუმებს 
[2]. ასევე აღნიშნულია, რომ ქვეყანამ 
ყურადღება უნდა გაამახვილოს  კორუფციის 
არსებულ დონეზე, მოსახლეობის ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენელთა მდგომარეობის 
გაუმჯობესებაზე. ევროკავშირში გაწევრიანებამდე 
უნგრეთმა შემოიღო უმცირესობების დაცვის 
სისტემა, რისი გარანტიაც კონსტიტუციასა და 
1993 წლის უმცირესობების შესახებ აქტში ჩაიდო. 
მოგვიანებით, უნგრეთი მხარს აქტიურად უჭერდა 
უმცირესობათა უფლებების დაცვას და 1989 წლის 
შემდეგ ამ საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში 
დაყენებას ლობირებდა, თუმცა, უშედეგოდ.

როგორც ვხედავთ ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას 
გაწევრიანებამდე წარმოადგენს კორუფციის 

მაღალი მაჩვენებელი, ვნახოთ რა მდგომარეობაა 
დღევანდელი მონაცემებით. ეკონომიკური 
თავისუფლების ინდექსით, რომელიც ქვეყნებს 
აფასებს 10 კომპონენტის საფუძველზე (რომელიც 
4 ძირითად ჯგუფში ერთიანდება), ერთ-ერთს 
წარმოდგენს „კორუფციისგან თავისუფლება“ [4], 
აღნიშნულ კომპონენტში უნგრეთის ქულა აღწევს 
54.0-ს (მაქსიმალური - 100 ქულიდან, თავისუფალი 
- 80-100, ძირითადად თავისუფალი - 70-79.9, 
ზომიერად თავისუფალი - 60-69.9, ძირითადად 
არათავისუფალი - 50-59.9, რეპრესირებული -0-
49.9) და მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ კორუფცია 
ქვეყნისათვის ისევ  სერიოზულ გამოწვევად რჩება. 
განსაკუთრებით თვალში საცემია საჯარო სექტორსა 
და პრივილეგირებულ კერძო ბიზნესს შორის 
„ურთიერთობა“.  კორუფციის დონის დინამიკა 
ქვეყანაში ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის 
მიხედვით მოცემულია დიაგრამაზე 1.1.

ოთხი თავისუფლებიდან ერთ-ერთში 
საქონლის თავისუფალი გადაადგილება (რომელიც 
გულისხმობს იმას, რომ არ უნდა არსებობდეს 
შიდა ბარიერები მესამე ქვეყნებიდან შემომავალი 
პროდუქციის ჩათვლით) უნგრეთმა მოითხოვა 
გამონაკლისის დაშვება ისეთ პროდუქციებზე, 
როგორიცაა კაკაო, შოკოლადი და ფარმაცევტული  
პროდუქტები [2]. 

რაც შეეხება კაპიტალის თავისუფალ 
გადაადგილების საკითხს, 2005 წელს  უნგრეთმა 
დაიწყო  კაპიტალის მოძრაობის ლიბერალიზაცია, 
როდესაც შემოიღო სავალუტო გაცვლის 
ლიბერალიზაციის კანონები.  უნგრეთმა მოითხოვა 
გამონაკლისის დაშვება უძრავი ქონების სფეროში 
(ევროკავშირის მოქალაქეებსა და იურიდიულ 
პირებს არ ჰქონდათ შესაძლებლობა შეეძინათ ქონება 
უნგრეთის ტერიტორიაზე, თუ ისინი მინიმუმ 

წყარო: http://www.heritage.org/index/country/hungary  

ოთხი წლის განმავლობაში არ ცხოვრობდნენ 
ქვეყანაში). გარდა ამისა სასოფლო-სამეურნეო 
მიწებთან (ევროკავშირის იმ მოქალაქეებს შეეძლოთ 
სასოფლო-სამეურნეო მიწის შეძენა, რომლებიც 
მუშაობდნენ უნგრეთში ბოლოს 3 წლის განმავლობა, 
ხოლო სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში ჩართვა 
კი 7 წლის შემდეგ შეეძოთ) დაკავშირებული 
საკითხებიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა 
უნგრეთისთვის და დღესაც პრობლემურ საკითხთა 
ნუსხაში შედის. 2014 წელს  უნგრეთმა მიიღო 
კანონი, რომელიც ართულებს უცხოელებისათვის 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
მიყიდვას. როგორც ცნობილია სოფლის მეურნეობა 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა  ქვეყნის 
ეკონომიკაში, ამიტომ მსგავსი მოთხოვნები 
უნგრეთის მხრიდან გასაკვირი არ არის. სოფლის 
მეურნეობა მგრძნობიარე სექტორია ქვეყნისთვის, 
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როგორც ევროკავშირში გაწევრიანებამდე ასევე 
გაწევრიანების შემდგომ პერიოდშიც [2].

 სოფლის მეურნეობის %-ული წილი მშპ-
ში 2014 წლისთვის  4.46%-ს აღწევს, მაჩვენებლი 

შემცირებულია 1995 წელთან შედარებით. ხოლო 
მომსახურების სექტორის  წილი მშპ-ში გაიზარდა 
2014 წლის მონაცემით  64.36%-ია (იხ.დიაგრამა 
1.2.).

სოფლის მეურნეობის ძირითადი პროდუქციაა: 
ხორბალი, სიმინდი, მზესუმზირა, კარტოფილი, 
შაქრი, ჭარხალი, ღორები, მსხვილფეხა რქოსანი 
პირუტყვი, ფრინველი, რძის პროდუქტები. 
მრეწველობა წარმოდგენილია შემდეგი 
ქვედარგებით: სამთო, მეტალურგია, სამშენებლო 
მასალები, დამუშავებული საკვები, ქსოვილი, 
ქიმიკატები (განსაკუთრებით ფარმაცევტული), 

წყარო: http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS ;
              http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS ;
              http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS.

ავტომობილები.
მსოფლიო ბანკის 2013 წლის მონაცემებით 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას 
უნგრეთის მიწის 59% უკავია [6]. სოფლის 
მეურნეობაში დასაქმებულთა %-ული წილი 
მთლიან დასაქმებულთა შორის 2014 წლის 
მონაცემებით  5%-ს [7] აღწევს (იხ.დიაგრამა 1.3).

 

წყარო: http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS; 
             http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS; 
             http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS.
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ევროკავშირის მეცხოველეობის სექტორი 
ეყრდნობა მხოლოდ მსხვილფეხა საქონელსა და 
ცხვარს, მაშინ, როცა უნგრეთის ტრადიციულ 
სექტორებს  ღორისა და ფრინველის სექტორი 
წარმოადგენდა, სადაც ზარალი გარდაუვალი იყო. 

ადამიანების თავისუფალი გადაადგილება 
- უნგრეთმა მიიღო ევროკავშირის წინადადება 
7 წლიანი მორატორიუმის შესახებ. რომელიც 
ეფუძნება 3+2+2 სისტემას. უნგრეთის მოსახლეობამ 
1992 წლისთვის მიაღწია 10,369,341მლნ-ს, ხოლო 
2015 წლისთვის 9,861,673 მლნ. შეადგინა, როგორც 
ვხედავთ მოსახლეობის მოცულობა შემცირებულია 
5%-ით. გარდა ამისა ადამიანების თავისუფალი 
გადაადგილების ამოქმედებამ გამოიწვია ქვეყანაში 
ტვინების შენარჩუნებისა და მოზიდვასთან 
დაკავშირებით პრობლემა. მსოფლიო ეკონომიკური 
ფორუმის გლობალური კონკურენტუნარიანობის 
ინდექსზე 2015-2016 დაყრდნობით უნგრეთი 
ტვინების შენარჩუნების მიხედვით იკავებს 
140 ქვეყანას შორის 123-ე ადგილს (2.5 ძალიან 
დაბალი მაჩვენებლით) და ტვინების მოზიდვის 
მიხედვით კი 121 ადგილზეა (2.5 ძალიან დაბალი 
მაჩვენებლით) [16].  ქვეყნის გამოწვევებიც 
უკავშირდება აღნიშნულ პრობლემებს. V4-მა 
ევროკავშირთან მოლაპარაკებები დაიწყო 1998 წელს 
5+1-(4 ქვეყანა+კვიპროსი) ქვეყანასთან, რასაც 2002 
წელს მოჰყვა რეფერენდუმი თითოეულ ქვეყანაში. 
უნგრეთში რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო 
მოსახლეობის 45%-მა, რომლის 83.8% მიემხრო 

ევროკავშირში გაწევრიანებას.
გაწევრიანების შემდგომ უნგრეთმა თანხმობა 

განაცხადა ევროპის ეკონომიკური და მონეტარული 
(სავალუტო) კავშირის წევრობაზე, თუმცა 
მოითხოვა გადავადება. როგორც ცნობილია 
მაასტრიხტის ხელშეკრულება ითვალისწინებს ხუთ 
კრიტერიუმს, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს 
წევრი სახელმწიფო ეკონომიკური და მონეტარული 
(სავალუტო) კავშირის წევრობისთვის:

1. ბიუჯეტის დეფიციტი არ უნდა 
აღემატებოდეს მთლიანი შიგა პროდუქტის       3%-ს;

2014 წლის მონაცემებით ბიუჯეტის შემოსავლები 
და ხარჯები შესაბამისად 65.12$ მლრდ. და 68.73$ 
მლრდ-ს წარმოადგენს, ბიუჯეტის დეფიციტია 
3.61$ მლრდ, ხოლო მშპ-მ 138 მლრდ დოლარი 
შეადგინა. საბოლოოდ, ბიუჯეტის დეფიციტი 
არ აღემატება მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ს 
და  აღწევს მხოლოდ მის  2.6%-ს. ბიუჯეტის 
დეფიციტის მთავარი მიზეზებია: საგარეო ვალის 
მოცულობა; ბიუროკრატიის მაღალი მაჩვენებელი 
საჯარო ადმინისტრირებაში - კორუფცია; მაღალი 
საგადასახადო განაკვეთი - გადასახადებისგან 
თავის არიდება; სოციალური შეღავათები  და სხვ. 
უნგრეთის მშპ-ისა და მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 
ზრდადობის ტენდენცია გამოსახულია დიაგრამაზე. 
როგორც ვხედავთ მშპ-ის ზრდისა და შემცირების 
მიმართულებით იზრდება და მცირდება მშპ ერთ 
სულ მოსახლეზე, რაც ლოგიკურია და კითხვებს არ 
ბადებს (იხ. დიაგრამა 1.4).

 წყარო:http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG; 
             http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG

2. ვალი არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი 
შიგა პროდუქტის  60%-ს;

დღეის მონაცემებით უნგრეთის სახელმწიფო 
ვალმა შეადგინა თითქმის $92 მლრდ., რაც მშპ-ის 
79.46%-ს აღწევს [5].

3. ინფლაცია 1,5%-ზე მეტად არ უნდა 

აღემატებოდეს სამი ყველაზე წარმატებული წევრი 
სახელმწიფოს მონაცემს;

2015 წლის მსოფლიო ბანკის მონაცემებზე 
დაყრდნობით უნგრეთის ინფლაცია აღწევს 
-0.2 ნიშნულს. სახეზეა დეფლაცია. ინფლაციის 
ცვლილების ტენდენცია გამოსახულია დიაგრამაზე 
1.5.
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როგორც მონაცემებიდან ჩანს, პირველი 
შემთხვევაა 2014 წელი, როცა უნგრეთში დეფლაცია 
ფიქსირდება. რაც შეეხება ევროკავშირის სამ ყველაზე 
წარმატებულ ქვეყანათა სიას, შემდეგნაირად 
გამოიყურება: ფინეთი, გერმანია და შვედეთი [16], 
რომელთა ინფლაციის დონე შესაბამისად აღწევს: 
1.0;  0.9 და -0.2 [11].

4. უნდა არსებობდეს გრძელვადიანი 
საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც სამი   ყველაზე 
წარმატებული ქვეყნის ერთად აღებულ მაჩვენებელს 

წყარო: http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG

არ უნდა აღემატებოდეს ორ პროცენტზე მეტად;
უნგრეთის გრძელვადიანი საპროცენტო 

განაკვეთის ცვლილებები გამოსახულია დიაგრამაზე 
1.6. როგორც დიაგრამიდან ჩანს, გრძელვადიანი 
საპროცენტო განაკვეთის მოცულობამ შემცირება 
2012 წლიდან დაიწყო და  2015 წლის ბოლოსთვის 
მიაღწია  3.47%-ს, რაც შეეხება  სამი წარმატებული 
ქვეყნის, როგორიცაა ფინეთი, გერმანია და 
შვედეთი გრძელვადიან საპროცენტო განაკვეთებს 
[18] შესაბამისად აღწევს 0.86% (18), 0.55%  [19]  და 
0.93%-ია [20].

 წყარო: http://sdw.ecb.europa.eu/browseChart.do?REF_AREA=179&node=bbn4864&DATASET=0 

სამივე ქვეყნის მაჩვენებლი კი შეადგენს 2,34%-ს 
აღნიშნულს თუ შევადარებთ უნგრეთის მონაცემს 
შევნიშნავთ, რომ მისი მონაცემი მხოლოდ 1.13%-
ული ნიშნულით აღემატება.

5. უნდა მოხდეს ევროპულ სავალუტო 
სისტემაში არსებული სავალუ-ტო      გაცვლის 

კურსების მექანიზმით გათვალისწინებული 
საზღვრების დაცვა ორი წლის განმავლობაში.

2014 წლისთვის 1 ამერიკული დოლარი = 232.6 
ფორინტი (HUF), ხოლო 2004 წელს 1 ამერიკული 
დოლარი = 202.7 ფორინტი, 1993 წლისთვის 1 
ამერიკული დოლარი = 91.9. სავალუტო გაცვლის 
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კურსი 1993-2014 მოცემულია დიაგრამაზე 1.7.

წყარო: http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF 

უნგრეთის სავაჭრო ურთიერთობების 
გარდაქმნა დაკავშირებულია 1990-იანი წელთან, 
როდესაც ქვეყანამ სავაჭრო და თანამშრომლობის 
ხელშეკრულება გააფორმა ევროპის ეკონომიკურ 
გაერთიანებასთან, რომელიც ითვალისწინებდა 
ევროპის გაერთიანების (EC) მიერ უნგრულ 
საქონელზე შეზღუდვების თანდათანობით 
გაუქმებას. ხელშეკრულება მოიცავდა აგრეთვე 
სპეციალურ მუხლებს, იმ შემთხვევისთვის თუ 
უნგრეთში იმპორტის ზრდა დააზარალებდა 
ადგილობრივ წარმოებას, ან პირიქით უნგრეთის 

ექსპორტი (აგრარული, ფოლადის და მსუბუქი 
მრეწველობის) დააზიანებდა ადგილობრივ 
ბაზარს [3]. დადებითია ის ფაქტი, რომ აღნიშნული 
მუხლები არავის გამოუყენებია. ევროკავშირში 
გაწევრიანებამდე უნგრეთის, როგორც ექსპორტი, 
ასევე იმპორტი შთამბეჭდავად იზრდებოდა და 
გაწვერიანების შემდეგაც გააგრძელა აღნიშნული 
ტემპები, თუმცა მსოფლიო კრიზისმა ქვეყნაზე რა 
თქმა უნდა იმოქმედა, რაც აისახა მონაცემებზეც (იხ. 
დიაგრამა 1.8): 

 

წყარო: http://comtrade.un.org/data/ 

პოლიტიკური მიზეზების გამო, უნგრეთი უარს 
აცხადებს საბაზრო წილსა და კონკურენტულ 
უპირატესობაზე (განსაკუთრებით სოფლის 
მეურნეობა) რუსეთის ბაზარზე, რაც მილიონობით 
დოლარი უჯდება ქვეყანას. 

მიუხედავად იმისა, რომ  უნგრეთის 
დამოკიდებულება ევროკავშირის ბაზრის 
მიმართ გაიზარდა, 2004 წელს მისი წევრობით 

ფუნდამენტური ცვლილებები არ მიუღია, თუ 
არ ჩავთვლით იმ ფაქტს, რომ თავიდან იქნა 
აღმოჩენილი ცენტრალური ევროპის ქვეყნების 
ბაზრები და მათ შორის სლოვაკეთი, რომელიც 2014 
წლის მონაცემებზე დაყრდნობით 10 უმსხვილეს 
საექსპორტო ქვეყანათა სიაში შედის (იხ. ცხრილი 
1.1).

 



27#1(40), 2016 weli, year

ae

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

E 
N

EW
 E

C
O

N
O

M
IS

T

mecniereba/SCIENCE

სოფლის მეურნეობა განსაკუთრებული 
და მგრძნობიარე სფერო აღმოჩნდა 
ევროკავშირისთვისაც, რაც უნგრეთთან 
თანამშრომლობის დროსაც გამოჩნდა, კერძოდ 
ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის 
ხელშეკრულებიდან სოფლის მეურნეობის 
პროდუქცია ამოღებული იქნა, თუმცა დაიდო 
ორმხრივი ხელშეკურილება პრეფერენციების 

შესახებ, რაც გულისხმობდა იმ ფაქტს, რომ 
პროდუქტები, რომლებიც არ შედიოდნენ ამ  
შეთანხმებებში, კერძოდ: ღორის ხორცი, ქათმის 
ხორცი, საქონლის ხორცი, ფქვილი, ბოსტნეული 
და ხილი - მოხვდნენ შედარებით დაბალი საბაჟო 
ტარიფების ან “ორმაგი ნულის” რეჟიმში (არც 
ტარიფები, არც კვოტები). ცალკე შეთანხმებები 
დაიდო ღვინის და თევზის პროდუქტების შესახებ 
[3].

წყარო: http://wits.worldbank.org/country-analysis-visualization.html 

 წყარო: http://wits.worldbank.org/detailed-country-analysis-visualization.html 



#1(40), 2016 weli, year28

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

E 
N

EW
 E

C
O

N
O

M
IS

T
mecniereba/SCIENCE

უნგრეთის ექსპორტის მთლიანი სტრუქტურა 
შეიცვალა: ტრანსფორმაციამდე უნგრეთი 
ძირითადად მანქანა-დანადგარების და 
გადამამუშავებელი მრეწველობის საქონელს 
აგზავნიდა ეკონომიკური ურთიერთდახმარების 
ორგანიზაციის ქვეყნებში და დასავლეთში კი 
ძირითადად ნედლეულს, ფოლადს, სურსათს 
და დაბალი დამატებითი ღირებულების მქონე 
საქონელს, როგორიცაა ქსოვილები, ტანსაცმელი, 
ფეხსაცმელი და ქიმიკატები. ქსოვილები და ფოლადი 
პრაქტიკულად გაქრა ქვეყნის ექსპორტიდან, ხოლო 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტები დარჩა, მაგრამ 
შეზღუდული რაოდენობით. რაც შეეხება იმპორტს, 
უმსხვილესი იმპორტიორი ქვეყნები უნგრეთის: 
გერმანია 25.21%, ავსტრია 7.29%, რუსეთი 7.11%, 
ჩეხეთი 5.48%, პოლონეთი 5.23%. ტოპ 5 უმსხვილესი 
საიმპორტო საქონელია: მანქანები და ელექტრონიკა 
35.08%, საწვავი 12.11%, გადაზიდვა 9.49%. 
ექსპორტის სტრუქტურის ცვლილება უკავშირდება 
მასობრივი პრივატიზაციას და ქვეყნის წარმატება 
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას 
(იხ. დიაგრამა 1.9).

წყარო: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 
ზრდა დაიწყო გაწევრიანების შემდეგ, როგორც 
დიაგრამიდან ნათლად ჩანს 2004 წლიდან 2008 
წლის ჩათვლით პუი-ის მოცულობა მკვეთრად 
იზრდება, თუმცა კრიზისის პერიოდში ეცემა, რაც 
2010 წლამდე გრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ 
შემდეგ 2010-2011 წლებში ქვეყანაში შემოდინებული 
პუი-ის მოცულობა იზრდება, ეს ტენდენცია ვერ 
იქნა შენარჩუნებული, ქვეყანა პოსტკრიზისულ 
პერიოდში იმყოფება, აღნიშნული მდგომარეობა 
2013 წლამდე გაგრძელდა.

უნდა აღინიშნოს, რომ კრიტიკის საგანი გახლდათ 
ქვეყნის ეკონომიკის გახსნის და პრივატიზაციის 
სწრაფი ტემპები. კრიტიკოსები მიუთითებდნენ, 
რომ ეროვნული მრეწველობის ზოგიერთი დარგი 
და უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შეიძლებოდა 
გადარჩენილიყო. სამწუხაროდ, დებატები უფრო 
პოლიტიკურ დონეზე მიმდინარეობდა, ვიდრე 
ეკონომიკურზე, ამიტომაც ზუსტი და საიმედო 
მონაცემების მოძიება რთულია. არსებობდა იმის 
საშიშროება, რომ ქვეყანა გაკოტრდებოდა, თუ ის 
გახსნიდა ბაზარს დასავლური საქონლისთვის, 
რომელსაც ექნებოდა შესაძლებლობა დაეკავებინა 
შიდა ბაზარი, რაც საფრთხეს შეუქმნიდა 
ადგილობრივ ნაწარმს.  თუმცა სასიამოვნოა იმის 

აღნიშვნა, რომ ამგვარი მოლოდინი არ გამართლდა 
და უნგრეთის ადგილობრივმა ნაწარმა შეძლო 
ძლიერი კონკურენციის გაწევა ევროკავშირის 
პროდუქციასთან. 

ამრიგად, უნგრეთის მიერ აღებული 
ვალდებულებების წარმატებით შესრულებისთვის 
მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენდა 
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება 
და ჰარმონიზაციის პროცესების უზრუნველყოფა. 
როგორც ვხედავთ ამ მიმართულებით 
პასუხისმგებლობა სხვადასხვა სტრუქტურებს 
შორის იქნა გადანაწილებული, რამაც ქვეყანა 
დასახულ მიზანთან მიიყვანა. ევროკავშირთან 
გაწევრიანებამდე უნგრეთის ერთ-ერთ პრობლემას 
წარმოადგენდა კორუფციის მაღალი მაჩვენებელი 
ქვეყანაში, რომელიც გაწევრიანების შემდეგაც არ 
შეცვლილა და ამას ადასტურებს ეკონომიკური 
თავისუფლების ინდექსიც. 

მგრძნობიარე საკითხია სოფლის მეურნეობის 
სექტორიც, რომელიც მნიშვნელოვან როლს 
თამაშობდა ქვეყნის ეკონომიკაში, თუმცა აღნიშნულ 
სექტორში არსებული მდგომარეობა მკვეთრად 
შეიცვალა 90-იან წლებში, მიუხედავად იმისა, 
რომ ქვეყანა აქცენტს აკეთებს მომსახურებისა 
და წარმოების სექტორზე, ცდილობს ის 
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მცირერიცხოვანი ფერმები შეინარჩუნოს, 
რომელსაც დღეს სოფლის მეურნეობაში ვხვდებით 
და ცდილობს მათ დაცვას, რაც გამოიხატება 
განხორციელებული აქტივობებით, მათ შორის  
მნიშვნელოვანია, 2014 წელს მიღებული კანონი, 
რომელიც ართულებს უცხოელებისთვის სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის მიყიდვას. 

ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომლის 
წინაშეც დღეს ქვეყანა დგას წარმოადგენს ევროპის 
ეკონომიკური და მონეტარული (სავალუტო) 
კავშირის წევრობა. მაასტრიხტის კრიტერიუმებთან 
შედარებითი ანალიზით შეგვიძლია დავასკვნათ, 
რომ ქვეყანას, ნამდვილად აქვს შესაძლებლობა 
იმისა, რომ ეს კრიტერიუმები წარმატებით იქნას 
დაძლეული, თუმცა როგორც ვხედავთ  ქვეყანა ჯერ-
ჯერობით თავს იკავებს ევროზონაში შესვლისგან. 
ევროკავშირში გაწევრიანების შემდგომ ქვეყნის 
გაკოტრების მოლოდინი არ გამართლდა. უნგრეთის 
ეკონომიკური მაჩვენებლები საკმაოდ პოზიტიურია 

და შეგვიძლია თავისუფლად ვთქვათ, რომ ქვეყანა 
გააგრძელებს განვითარების მიმართულებით 
მოძრაობას.

ევროკავშირის კანონმდებლობასთან 
დაახლოების პროცესში, როგორც ვნახეთ 
უნგრეთის მაგალითიდან გამომდინარე (და 
შემდგომ აღნიშნულს კიდევ ერთხელ გაუსვამს 
ხაზს პოლონეთის, ჩეხეთის და სლოვაკეთის 
გამოცდილებაც)  სასურველია ჩართულ იქნას 
სხვადახვა სამინისტროები თავიანთი კომპეტენციის 
ფარგლებში. საგულისხმოა ადგილობრივი 
კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონებთან 
თავსებადობის დადგენა, რისთვისაც აუცილებელია 
განხილვას დაექვემდებაროს ქვეყანაში არსებული 
კანონმდებლობა და შეუსაბამო თავების გამოვლენა 
და მათი სათანადოდ დამუშავება. შემდგომში 
დიდ მნიშვნელობას იძენს კანონის რეალობაში 
ამოქმედება, რის მისაღწევადაც გადამწყვეტია 
ფუნქციონირებადი ინსტიტუტების შექმნა.
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15.  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=HUN;
16. http://www.weforum.org/agenda/2014/01/europes-top-10-competitive-economies/ ;
17. http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?DATASET=0&REF_AREA=*EU&node=bbn4864 ;
18. http://sdw.ecb.europa.eu/browseTable.do?DATASET=0&REF_AREA=152&node=bbn4864&trans=N ;
19. http://sdw.ecb.europa.eu/browseTable.do?REF_AREA=262&node=bbn4864&DATASET=0 ;
20.  http://sdw.ecb.europa.eu/browseTable.do?node=bbn4864&DATASET=0;
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Challenges of Economic Policy of Visegrad Countries after joining EU: 
Hungary

Eka Lekashvili,
TSU Associated Professor

Mariam Bitsadze,
Magister of Economic and Business Faculty at TSU

Ketevan Jikia,
Magister of Economic and Business Faculty at TSU

In this series of articles, we will gradually present you “Challenges of Economic Policy of Visegrad Countries 
after joining EU”, where political advancements of Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakia will be discussed.

Presented article contains Hungarian experience. Economical values and their variation before and after the join-
ing EU; also, main problems and challenges were studied, such as process of getting close to and harmonizing with 
EU legislations, high levels of corruption, agriculture, membership of EU Economic and Monetary Union (EMU). On 
the basis of studying Hungarian experience, it can be considered as a way to join EU for Georgia.



31#1(40), 2016 weli, year

ae

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

E 
N

EW
 E

C
O

N
O

M
IS

T

mecniereba/SCIENCE

კონკურენციის თავისებურებანი საქართველოს
სატელევიზიო და ინტერნეტ ბაზარზე

დავით მესხი, 
თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ფაკულტეტის დოქტორანტი
ელ. ფოსტა: Meskhi_dato@yahoo.com
ტელეფონი: 571333111

ნაშრომში განხილულია საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ბაზრის განვითარების დინამიკა. 
გაკეთებულია შედარებითი ანალიზი განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებში ამ ბაზრებზე არსებული 
ფაქტორების შესაბამისად.

შესწავლილია საქართველოს სატელევიზიო და ინტერნეტ ბაზარზე მოქმედი კომპანიების რეგულირების 
არსებული პრაქტიკა და კონკურენციის სფეროს პრობლემები.

მთელ მსოფლიოში და ასევე საქართველოში 
არსებული ტექნოლოგიების დახვეწა და ახალი 
ტექნოლოგიების გამოყენება ტელეკომუნიკაციის 
ბაზარზე ხელს უწყობს ტელევიზიისა და 
ინტერნეტის დინამიურ განვითარებას, ფასების 
შემცირებას, კავშირის ხარისხის ამაღლებას 
და მოსახლეობის ფართო მასებისათვის 
ხელმისაწვდომი ახალი პროდუქტის გაჩენას. 

მსოფლიო პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ არსებობს 
კონკურენცია არა მარტო კომპანიებს შორის, 
არამედ ალტერნატიულ ტექნოლოგიებს შორის. 
კავშირის ტექნოლოგიების განვითარების 
შედეგად კონკურენცია ოპერატორებს შორის 
აისახება არა მარტო ფასების, ან ქსელის ხარისხის 
კონკურენციაში, არამედ ახალ მომსახურებებით 
გამოწვეულ კანკურენციაში. მაგალითად, 
მობილური ტელეფონი ახალმა ფუნქციებმა დღეს 
სმარტფონი აქცია არა მარტო სატელეფონო, არამედ 
მრავალფუნქციურ აპარატად, რამაც ოპერატორებს 
მისცა აბონენტებისათვის ახალ მომსახურებათა 
შეთავაზების შესაძლებლობა და ამ მომსახურებებით 
შემოსავლების ზრდა. 

სატელეკომუნიკაციო ინდუსტრიის სფეროში 
მომუშავე კომპანიები უკვე სარგებლობენ ახალ 
მომხმარებელთა და საგანთა ბაზის უპირატესობით 
და სისტემატურად ავითარებენ ახალ სერვისებს. ამას 
ზოგჯერ სხვა კომპანიასთან თანამშრომლობის სახე 
აქვს. მაგალითად, აშშ-ში კომპანია AT&T მუშაობს 
კომპანია IBM-თან ერთად „ჭკვიანი ქალაქების“ 
პროგრამაზე. ესპანური კომპანია Telefónica 
პროდუქტი IoT-ის პროდუქტის სახელწოდებით 
ცნობილი ე.წ. „მოაზროვნე საგნები“-ს გამოყენება 
ხელს უწყობს  ოთახების, ოფისების და შენობების 

მიკროკლიმატისა და განათების რეგულაციის 
პროგრამის განვითარებას. შესაბამისად, 
შესაძლებელი ხდება მთლიანი სახლის, საოფისე 
აღჭურვილობისა და იმ მონაცემთა კონტროლი, 
რომელთანაც ისინი ურთიერთქმედებენ. 

დღეისათვის ონლაინით სარგებლობს სამ 
მილიარდზე მეტი ადამიანი, ყოველდღიურად 
იზრდება ინტერნეტის მოხმარება.  ზრდის 
ტემპი განსაკუთრებით მაღალია განვითარებად 
ქვეყნებში. ამას ადასტურებს 2015 წლის მონაცემები, 
რომლის მიხედვით ამ ქვეყნებში 2009÷2014 წლებში 
ეს რიცხვი გაორმაგდა. მსოფლიოში არსებული 
ონლაინ მომხმარებელთა 2/3 განვითარებად 
ქვეყნებზე მოდის. 4.3 მილიარდი ადამიანიდან, 
რომელიც არ იყენებს ინტერნეტს, 90% ცხოვრობს 
განვითარებად ქვეყნებში. ცნობილია, რომ 
ფიჭური კავშირგაბმულობის სეგმენტში,  2014 
წლის ბოლოსთვის დარეგისტრირდა პლანეტის 
მოსახლეობის (7 მლრდ) ტოლი მობილური 
აბონენტი. თუმცა  ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა 
ადამიანია ჩართული კავშირის ამ სისტემაში. 
საქმე იმაშია, რომ ბევრი აბონენტი სარგებლობს 
რამდენიმე სიმბარათით. აღსანიშნავია ისიც, რომ  
450 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს ისეთ ადგილებში, 
რომლებიც ჯერ კიდევ მიუწვდომელია მობილური 
მომსახურებისათვის.

წარმოდგენილ ნაშრომში სხვადასხვა 
ქვეყნების და ადგილობრივი სატელევიზიო და 
ინტერნეტ ბაზრების შედარებითი ანალიზის 
საფუძველზე გამოვლენილია საქართველოს 
ბაზარზე არსებული ვითარება კონკურენციის 
მხრივ და დახასიათებულია მისი სპეციფიკური 
თავისებურებები.
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განვიხილოთ ფაქტორები, რომლებიც გავლენას 
ახდენენ კონკურენციაზე სატელევიზიო და 
ინტერნეტ ბაზარზე. ესენია:

ა) განვითარების საშუალო რეგიონალური 
ინდექსი. ამ მაჩვენებლის მიხედვით პირველ 
ადგილზეა დანია, შემდეგ სამხრეთ კორეის 
რესპუბლიკა. რეიტინგის ტოპ 30 განვითარებული 
ქვეყნის ჩამონათვალში ავსტრალიასთან, 
ბაჰრეინთან, კანადასთან, იაპონიასთან, მააუსთან 
(ჩინეთი), ახალ ზელანდიასთან, სინგაპურთან 
და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად 
შედიან ევროპისა და მსოფლიოს სხვა მაღალ-
შემოსავლიანი რეგიონების ქვეყნები. თითქმის 
ყველა გამოკითხულ ქვეყანას 2014 წელს 
გაუმჯობესებული აქვს რეიტინგი წინა წელთან 
შედარებით. რეიტინგის მაჩვენებელი  რეგიონული 
შედარების თვალსაზრისით  ასე გამოიყურება:

1. ევროპა                               - 7.14; 
2. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა 

თანამეგობრობა (დსთ)             -  5.33: 
3. ამერიკა                              - 4.86; 
4. აზია და წყნარი ოკეანე   - 4.57; 
5. არაბეთის სახელმწიფო  - 4.55;
6. აფრიკა                               -  2.31. 
ინდექსის მაჩვენებლები განვითარებულ 

ქვეყნებში თითქმის ორჯერ აღემატება 
განვითარებადი ქვეყნების ანალოგიურ 
მაჩვენებლებს. აღსანიშნავია, რომ დსთ-ს ქვეყნებმა 
და გაერთიანებულმა ემირატებმა ბოლო 1 
წელიწადში საშუალო რეგიონალურ ინდექსში 
აჩვენეს ყველაზე მაღალი გაუმჯობესება.

იდენტიფიცირებულია  „ყველაზე დინამიური 
ქვეყნების“ ჯგუფიც (ბოლო 1 წლის განმავლობაში 
ინდექსის საშუალოზე მაღალი გაუმჯობესებით). ამ 
ქვეყნების ჩამონათვალი დინამიურობის საუკეთესო 
მაჩვენებლის მიხედვით ასე გამოიყურება: არაბეთის 
გაერთიანებული საემიროები, ფიჯი, კაბო-ვერდე, 
ტაილანდი, ომანი, კატარი, ბელორუსი, ბოსნია-
ჰერცოგოვინა და საქართველო. 

ბ) ინტერნეტ წვდომა. მკვლევართა ვარაუდით, 
2016 წლის ბოლოსთვის დაახლოებით 54% ოჯახს 
ექნება წვდომა ინტერნეტთან სახლიდან (წინა წლის 
მაჩვენებელს აღემატება 40%-ით). ეს მაჩვენებელი 
განვითარებულ ქვეყნებისათვის შეადგენს 78%, 
განვითარებად ქვეყნებში აღწევს 31%-ს, ხოლო 
გაეროს ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში არ 
აღემატება 5%-ს. ბოლო ათწლეულის მნიშვნელოვანი 
წინ გადადგმული ნაბიჯია ინტერნეტ წვდომა 
სკოლებში. განვითარებულ ქვეყნებში სკოლების 
უმეტესობა ფლობს მაღალგამტარიან ინტერნეტს, 
ბევრი ინდუსტრიალიზებულ ქვეყნებში კი 
სასკოლო კავშირგაბმულობამ უკვე 100% მოიცვა. 

განვითარებად ქვეყნებში პროგრესი შესამჩნევია, 
თუმცა წვდომის დონეები მნიშვნელოვნად 
მერყეობს, არა მხოლოდ ქალაქებს, არამედ ქვეყნების 
სხვადასხვა რეგიონებს შორის. 

გ) საბაზრო კონკურენცია და ხელმისაწვდომობა 
კომუნიკაციის შესაძლებლობის გამარტივებასთან 
ერთად მკვეთრად იზრდება მთელ მსოფლიოში. 
ბევრ ქვეყანაში ფართოხაზოვანი ინტერნეტის 
ფასები განაგრძობს ვარდნას. განსხვავებით 
საქართველოსაგან, 2008÷2013 წლებში დამწყები 
დონის ინტერნეტის ფასები მსოფლიო მასშტაბით 
დაეცა 70%-ით. დამწყები დონის ინტერნეტის 
სტანდარტული სიჩქარე  256 კილობაიტიდან 
გაიზარდა 1 მეგაბაიტამდე. განვითარებულ 
ქვეყნებში, ინტერნეტი ხელმისაწვდომობა ექვსჯერ 
აღემატება განვითარებად ქვეყნების მაჩვენებელს. 

დ) ონლაინ კონტენტის ზრდის მაჩვენებელი.  
ინტერნეტ მომხმარებელთა სტაბილური ზრდის 
მაჩვენებელი  აისახა ონლაინ კონტენტის მკვეთრ 
ზრდაზე. აღსანიშნავია, რომ  ინტერნეტ მოხმარების 
ზრდაზე დიდ გავლენას ახდენს სოციალური 
მედიის აპლიკაციები. ეს განპირობებულია იმ 
ადამიანთა რიცხვის მკვეთრი ზრდით, რომლებიც  
ქმნიან, აზიარებენ და ტვირთავენ სიახლეებს 
სოციალურ საიტებზე. მაგალითად, 61 ქვეყანის 
უდიდეს ვიდეო პორტალ youtube-ზე (ყავს ერთ 
მილიარდზე მეტი უნიკალური ვიზიტორი თვეში) 
ყოველ წუთში საშუალოდ იტვირთება 300 საათზე 
მეტი ხანგრძლივობის ვიდეო კონტენტი. ხოლო 
უდიდესი და ყველაზე გავრცელებული ონლაინ 
ენციკლოპედია ვიკიპედია ამჟამად გვთავაზობს 30 
მლნ სტატიას 287 ენაზე.

ე) ინოვაციური ციფრული ეკოსისტემის 
ზრდის ხელშეწყობა. უკანასკნელ ხანებში 
ტელეკომუნიკაციის მიმწოდებლებმა დაიწყეს 
იმ ინოვაციური ციფრული ეკოსისტემის ზრდის 
ხელშეწყობა, რომელიც შექმნილია შერწყმის, 
შესყიდვის ან შიდა კვლევა/განვითარების 
მეშვეობით. მაგ., შვედური კომპანია „TeliaSonera“ 
ფლობს წილს ელექტრონული საქონლისათვის 
მოდური აქსესუარების მიმწოდებელ კომპანია 
„Zound“ ინდუსტრიებში. ავსტრალიის კომპანია 
„Telstra“ კომპანია „DocuSign“-ის მეშვეობით 
ახორციელებს ინვესტიციებს ციფრულ 
ხელმოწერებში და კომპანია „Ooyala“-ს 
მეშვეობით ვიდეო პლატფორმებში. გერმანული 
ტელეკომუნიკაციის კაპიტალურმა პარტნიორებმა 
620 მლნ აშშ დოლარი დააბანდეს გერმანიის 
დამწყებ კომპანიაში. შეიქმნა სატელიტური 
ოფიცრები რეგიონში სილიკონის ველის  მომავალი-
თაობის სერვისების შესახებ იდეებზე სრული 
წვდომის მისაღებად. მსხვილი გლობალური 
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ოპერატორები აყალიბებენ ციფრულ ინოვაციებზე 
ორიენტირებულ საკუთარ ინკუბატორებს ან 
გაერთიანებულ ფონდებს. 

განსხვავდება  მოთხოვნები ციფრული 
ეკოსისტემისადმი მომხმარებლებსა და ბიზნეს 
კლიენტებისათვის. მაშინ, როდესაც მომხმარებლებმა 
შესაძლოა მიიღონ საცდელი დონის პროდუქტი, 
ბიზნეს მომხმარებელი ითხოვს უფრო სანდო 
და უსაფრთხო სერვისს. სატელეკომუნიკაციო 
ოპერატორების გამოცდილებისა და უზარმაზარი 
შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ისინი კარგად 
არიან პოზიციონირებულნი  ხარისხიანი და კარგად 
ორგანიზებული საიმედო ქსელის შეთავაზების 
უზრუნველსაყოფად. 

განვიხილოთ კონკურენციის პრობლემები 
საქართველოს სატელევიზიო და ინტერნეტ 
ბაზრებზე. დღეისათვის ქვეყანაში ფუნქციონირებს 
რამდენიმე ათეული აქტიური ინტერნეტ 
პროვაიდერი. საცალო ინტერნეტის ხვედრითი 
წილი თბილისის ჩათვლით ძირითადად „კავკასუს 
ონლაინზე“, „სილქნეტზე“, „მაგთიკომზე“, „ახალ 
ქსელებსა“ და „ახტელზე“ მოდის. ბაზრის 60%-
ზე მეტს „სილქნეტი“ და „კავკასუს ონლაინი“ 
ინაწილებენ. ბაზარზე თამაშის წესებსაც ისინი 
ადგენენ. პირველი სატელეკომუნიკაციო 
კომპანია, რომელიც მომხმარებელს ინტერნეტ 
ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მომსახურეობის 
სრულ სპექტრს სთავაზობს არის “კავკასუს ონლაინი”. 
მისი ბრენდის ქვეშ 2008 წელს გაერთიანდნენ 
ტექნოლოგიური ევოლუციის სხვადასხვა ეტაპზე 
მოქმედი მოთამაშეები Sanet და Georgia Online (dial up 
ტექნოლოგია),  Caucasus Network (dsl ტექნოლოგია) 
და Telenet (fixed wireless ტექნოლოგია)”. კომპანიამ  
შავი ზღვის ფსკერზე 2008 წელს განთავსებული 
მისი კუთვნილი 1200 კილომეტრიანი ოპტიკურ-
ბოჭკოვანი მაგისტრალური კაბელით საქართველო 
ევროპასთან დააკავშირა. დღეს “კავკასუს ონლაინი” 
როგორც ადგილობრივი, ისე რეგიონული 
სატელეკომუნიკაციო ბაზრის მსხვილი მოთამაშე 
მთლიანობაში ევროპიდან კასპიის რეგიონის 
ჩათვლით ფლობს: 3000 კმ-ზე მეტ ოპტიკურ–
ბოჭკოვან ინფრასტრუქტურას; ფიზიკური და 
ვირტუალური დაშვების რამოდენიმე წერტილს 
(POP) ევროპაში (ფრანკფურტში, ლონდონში, 
ბუდაპეშტში, ამსტერდამში, სოფიაში, კიევში). 
კომპანიაზე მოდის ინტერნეტის მიწოდების 
85% სომხეთში, 50% აზერბაიჯანში და 55% 
საქართველოში. რაც შეეხება „სილქნეტს“, იგი 
საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე 
შედარებით  ახალი მოთამაშეა (დაარსდა 2010 
წელს). 

ინტერნეტით სარგებლობის ფასი საქართველოში 

სხვა ქვეყნებთან შედარებით ერთ-ერთი ყველაზე 
მაღალია მსოფლიოში.  ექსპერტების აზრით, 
კონკურენციის არარსებობის პირობებში ბაზარზე 
შეიმჩნევა კარტელური გარიგების ნიშნები, 
კომპანიების მიერ ხდება ფასის შეთანხმებული 
ზრდა, ადგილობრივი პროვაიდერების ბაზარზე 
კაბალურად მაღალი ფასით ოპერირება  და 
მომხმარებელისათვის ალტერნატივის მოსპობა.

2015 წლის მარტში “კავკასუს ონლაინი” ახალ 
სატარიფო სისტემაზე გადავიდა. ცვლილება 
შეეხო როგორც ინტერნეტის, ასევე ტელევიზიის 
მომხმარებლებს. ახალი ტარიფების მიხედვით, 
მომხმარებელი იხდის შემდეგ საფასურს: 
ოპტიმალი (10 მბ/წმ) - 27 ლარი, (ძველი ფასი-25 
ლარი); ექსპრესი (30 მბ/წმ) - 37 ლარი (ძველი ფასი-
35 ლარი); ექსტრიმი (50 მბ/წმ) - 50 ლარი (ძველი 
ფასი-45 ლარი); ინფინიტი (100 მბ/წმ) - 100 ლარი.

ფასების ზრდის მიზეზად “კავკასუს ონლაინის” 
წარმომადგენლები  საერთაშორისო ბაზარზე 
არსებულ და საქართველოში შექმნილ ეკონომიკური 
მდგომარეობას ასახელებენ, მაგრამ არ განმარტავენ 
თუ რას გულისხმობენ შექმნილ ეკონომიკურ 
მდგომარეობაში. რაც შეეხება „სილქნეტს”, მათი 
ინფორმაციით ტარიფების მატება განპირობებულია 
ინტერნეტის სიჩქარეების ზრდით და საბაზრო 
ფასებთან გათანაბრების მცდელობით.

სპეციალისტთა აზრით, თუ კომპანიები ფასების 
ზრდის მიზეზად ასახელებენ მომხმარებელთა 
მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ინტერნეტის 
სიჩქარის ზრდას, მაშინ მომხმარებელთა 
ინტერესებიდან გამომდინარე, აუცილებელი 
იყო  მიეცათ მათთვის არჩევანის საშუალება 
- ან არსებული ტარიფი და დაბალი სიჩქარის 
ინტერნეტით სარგებლობა, ან  სიჩქარის შესაბამისად 
ფასის ზრდა.

გარდა ამისა, კომუნიკაციების მარეგულირებელი 
კომისიის ინფორმაციით 2014 წელს, 2013 წელთან 
შედარებით, “კავკასუს ონლაინს” შესყიდულ 
ინტერნეტზე ხარჯი 5 მილიონით შეუმცირდა, 
ანუ  ყოვლად დაუსაბუთებლად მოხდა ფასის 
აღნიშნული ზრდა:

2013 წელი: ყიდვა - 1096705 მბ ხარჯი - 9 420 439 
ლარი;

2014 წელი : ყიდვა - 915778 მბ ხარჯი - 3 693 002 
ლარი.

“სილქნეტს” 211 656 მბ-ით მეტი აქვს შეძენილი 
და შესაბამისად, 2 056 542 ლარით მეტი ხარჯიც 
ჰქონდა, თუმცა მარეგულირებელი ორგანოს 
ინფორმაციიდან ჩანს, რომ მხოლოდ სხვა 
ქვეყნის ოპერატორებისგან და მხოლოდ 6 თვის 
მონაცემებით, კომპანიამ 2013 წლის მთლიან 
შემოსავალთან შედარებით, 605 393 ლარით მეტი 
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შემოსავალი მიიღო  და გაყიდა 46000 მბ-ით მეტი. 
ამას ემატება ქართული პროვაიდერებისთვის 
მიყიდული მოცულობა, შემოსავლები და 
საკუთარი მომხმარებლების ზრდა და მიღებული 
შემოსავლები.

გარდა ფასისა, საქართველოს მოსახლეობის 
მხრიდან მუდმივი კრიტიკის საგანია  ინტერნეტის 
ხარისხი და სიჩქარე. 

განსაკუთრებით მაღალია ორგანიზაციებისთვის 
დაწესებული ინტერნეტის ტარიფი (8000 ლარი 
100 მგბ/წმ ინტერნეტზე)  ფიზიკური პირებისთვის 
მოქმედი ტარიფთან (100 ლარი100 მგბ/წმ 
ინტერნეტზე) შედარებით. 

რაც შეეხება შემოსავლებს ფიზიკური და 
იურიდიული პირებისგან:

• ,,სილქნეტი”: ფიზიკური პირი 2014 
წელს - 218 915 მომხმარებელი და 43 557 251 
ლარი შემოსავალი; იურიდული პირი - 12 917 
მომხმარებელი და 18 103 539 ლარი შემოსავალი 

• კავკასუსი: ფიზიკური პირი 2014 წელს - 155 
126 მომხმარებელი და 43 401 832 ლარი შემოსავალი; 
იურიდული პირი - 6 379 მომხმარებელი და 13 086 
938 ლარი შემოსავალი

ბოლო პერიოდში ტელეკომუნიკაციებში 
ყველაზე აქტიური საკითხი გახდა კავკასუსის 
გაყიდვის შესახებ გამოთქმული სურვილი. ყიდვის 
მსურველი აღმოჩნდა რამოდენიმე კომპანია. 
პირველმა „სილქნეტმა“ გამოთქვა „კავკასუსის“ 
შეერთების სურვილი და განაცხადი  მათი 
გაერთიანების ინიციატივის თაობაზე 2015 წლის 27 
ივლისს გააკეთა.

„კავკასუს ონლაინის“ აქტივების შეძენის 
სურვილით „მაგთიკომმაც“ მიმართა 
კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას. 
არც ბილაინმა დააყოვნა და გამოთქვა სურვილი 
კავკასუსის შეძენის თაობაზე. მეტიც, ვიმპელკომის 
ხელმძღვანელობა დავოსში საქართველოს პრემიერ 
მინისტრსაც შეხვდა ამ თემაზე. საბოლოოდ 
როგორც კავკასუსის მფლობელმა განაცხადა 
კავკასუსს სწორედ ბილაინი ყიდულობს, ვინაიდან 
ისინი ყველაზე მეტი საფასურის გადახდისთვის 
აღმოჩნდნენ მზად.

ექსპერტთა აზრით, მნიშვნელოვანია, რომ 
კომპანიამ მიღებული მონოპოლიური მდგომარეობა 
ჭარბი მოგების, ბაზრის დაზარალებისა და 
მომხმარებელთა უფლებების შელახვისთვის არ 
გამოიყენოს.

 ახლო მომავალში ალბათ ოფიციალურად გახდება 
ცნობილი, მისცემს თუ არა მარეგულირებელი 
კომისია “ბილაინს” ნებართვას “კავკასუს ონლაინის” 
ნაწილის შეძენაზე. არაოფიციალური ინფორმაციით 
გარიგება ფაქტობრივად შედგა, “კავკასუს ონლაინი” 

გეგმავს კომპანიის ორ ნაწილად გაყოფას, საცალო 
მომსახურების სეგმენტის მ.შ. მაუწყებლობის 
ტრანზიტის, სატელეფონო და ინტერნეტის 
მომსახურების “ბილაინისთვის” გადაცემას, 
თავისთვის კი საბითუმო ბაზრის სეგმენტს 
დაიტოვებს. ესაა ქსელური ინფრასტრუქტურა, 
მ.შ. საქართველო-ბულგარეთის დამაკავშირებელი 
წყალქვეშა ოპტიკურბოჭკოვანი კაბელი.    

ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ 
კანონის მიხედვით, კომისია უფლებამოსილია 
და ვალდებულიცაა პერიოდულად ჩაატაროს 
ბაზრის სხვადასხვა სეგმენტებზე კვლევა-ანალიზი, 
გამოავლინოს მნიშვნელოვანი ძალაუფლების მქონე 
ოპერატორები და დაუდგინოს მათ სპეციფიკური 
ვალდებულებები, მ.შ., სატარიფო რეგულაცია, 
ინფორმაციის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, 
დიკრიმინაციის აკრძალვის ვალდებულება, 
ხარჯებისა და შემოსავლების განცალკევებით 
აღრიცხვა და სხვა. ანუ კომისიამ უნდა 
უზრუნველყოს ბაზარზე კონკურენტული პირობები 
და  თანაბარი გარემო ყველა მოთამაშისთვის. 

კომისიის  განმარტებით, ,„ბილაინს“ და 
„კავკასუსს“, როგორც მნიშვნელოვანი ძალაუფლების 
მქონე კომპანიებს, უკვე აქვთ დაკისრებული 
სხვადასხვა  ვალდებულებები“.

     კონკურენცია აშშ-სა და ზოგიერთ სხვა ქვეყნებში. 
აღსანიშნავია, რომ საქართველო არაა ერთადერთი 
ქვეყანა, სადაც კონკურენციის პრობლემა ასეთი 
სიმწვავით დგას, იგივე პრობლემას ვაწყდებით აშშ-
შიც. ამერიკის უმსხვილესი საკაბელო კომპანია, 
ინტერნეტ მომსახურების უდიდესი პროვაიდერი 
და მესამე უდიდესი საოჯახო ტელეფონების 
პროვაიდერი კორპორაცია „კომკასტი“ ფლობს 
NBCU უნივერსალს, აწარმოებს ფილმებს, კაბელებს 
და ტელევიზიების პროგრამებს. ის დიდია არა 
მხოლოდ ამერიკის სტანდარტებით, არამედ არის 
მსოფლიოს უდიდესი მედია კომპანია. 2013 წელს, 
მან 64.67 მლრდ აშშ დოლარი გამოიმუშავა. მიიღო 
13.6 მლრდ აშშ დოლარი ოპერაციული შემოსავალი 
და 7.1 მილიარდი აშშ დოლარი წმინდა მოგება. 
ამჟამად „კომკასტი“ ცდილობს „გადაყლაპოს“ 
Time Warner Cable - მეორე უდიდესი საკაბელო 
კომპანია ქვეყანაში. აშშ-ს მოსახლეობა შიშობს, 
რომ აღნიშნულის გამო ფართოხაზოვანი ინტერნეტ 
წვდომის,  საკაბელო ტელევიზიისა და სხვა საოჯახო 
სატელეფონო ხაზებით სარგებლობისათვის 
მათ მოუწევთ სხვა განვითარებული ქვეყნების 
მოსახლეობაზე გაცილებით მეტის გადახდა. 
მიუხედავად იმისა, რომ მომსახურება მათზე 
არაფრით უკეთესი არ იქნება. 

მათ მაგალითად მოჰყავთ საფრანგეთი, რომელიც 
ამერიკელებს  ეკონომიკურად და ტექნოლოგიურად 
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Georgian TV and Internet - based 
markets’ competition peculiarities

Davit Meskhi, 
Doctoral Student

In this article is discussed dynamic of Georgian communications development. Comparative analyse is made accord-
ing to the factors of the developed and developing countries’ markets. 

Is mastered current practice of regulations of Georgian television and internet-based companies and problems of 
competition.
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შედარებით ჩამორჩენილ ქვეყანად მიაჩნიათ. 
თვიური დანახარჯები საფრანგეთში ამ პაკეტებზე, 
უხეშად რომ ვთქვათ 40  დოლარია თვეში - 
დაახლოებით იმის მეოთხედი, რასაც აშშ-ში იხდიან. 
უკანასკნელისგან განსხვავებით, საფრანგეთის 
სამმაგი პაკეტები მოიცავს უფასო სატელეფონი 
ზარებს მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან. მეტიც, 
საფრანგეთს აქვს უფრო სწრაფი ინტერნეტ სერვისი- 
ათჯერ უფრო სწრაფად ხდება ინფორმაციის 
ჩამოტვირთვა  და ოცჯერ უფრო სწრაფად ატვირთვა 
ვიდრე ეს ამერიკაშია შესაძლებელი.

სეულში, სამმაგი პაკეტები იწყება თვეში 15 
დოლარიდან; სხვა მხრივ საკმაოდ ძვირ ქალაქ 
ციურიხში ფასები 30 დოლარიდან იწყება. იგივე 
ხდება ცალკეული სერვისების მხრივ. ბრიტანეთში, 
თვიური სატელეფონო გადასახადი იწყება 
15 დოლარიდან; ულიმიტო ინტერნეტი - 25 
დოლარიდან. უფასოა სამოცზე მეტი სატელევიზიო 
არხის, დაახლოებით ოცდაათი რადიო არხისა და 

ათეულობით ინტერნეტ არხის მქონე ციფრული 
ტელევიზიის სერვისი. მოცემული ინფორმაცია  
ზუსტად ასახავს აშშ-ში არსებულ ვითარებას 
და ამდენად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
კითხვები კონკურენციისა და საკონკურენციო 
პოლიტიკის შესახებ.

       ისეთ ქვეყნებში როგორიცაა გაერთიანებული 
სამეფო, რეგულაციის გამტარებლებმა  
დაავალდებულეს საკაბელო და სატელეფონო 
ოპერატორები  რომ გააქირავონ თავიანთი ქსელები 
კონკურენტუნარიან ფასში, ახალ პროვაიდერს 
მისცენ ბაზარზე შეღწევის და ფასების დრამატული 
დაწევის საშუალებაც კი. მოქმედი მოთამაშეების 
(„კომკასტის“ ადგილობრივი ვერსიების Time 
Warner Cable, Verizon-სა და AT&T-ს) მხრიდან 
აღნიშნული რეგულაციის მიმართ წინააღმდეგობის 
მიუხედავად, გამტარებლებმა მაინც აიძულებს 
ისინი მიეღოთ კონკურენციის დადგენილი წესები.
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გამომდინარე იქიდან, რომ მსოფლიო დღეს დღეისობით რამდენიმე მწვავე ფინანსური კრიზისის 
მომსწრეა, კრიტიკული ხდება ამ კრიზისების გამომწვევი მიზეზების ანალიზი. ამ მიზნით მრავალი 
მოდელია შექმნილი და ბევრ ფინანსისტს თუ ეკონომისტს განსხვავებული შეხედულებები აქვს როგორც 
მიზეზებზე, ასევე კრიზისების მიტიგაციის საშუალებებზე. მრავალი მათემატიკური, მაკროეკონომიკური 
და სტატისტიკური მოდელი შეიქმნა, გამოიცადა და დაიხვეწა ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, 
თუმცა მაინც ვერ მოხერხდა საბოლოო კონსესუსი ვერც კრიზისის გაგმოწვევი მოვლენების ანალიზში, და 
ვერც პოსტ კრიზისულ მოქმედებაში.  

ნათელია, რომ ანალიზის დროს მხოლოდ რიცხვებზე დაკვირვება და მათი მანიპულირება საკმარისი არ 
აღმოჩნდა. შესაბამისად, აქტუალური გახდა კიდევ ერთი ფაქტორის: ადამიანის ქცევის თავისებურებების 
გათვალისწინება. როგორც აღიქვმას ადამიანი ბაზარზე მომხდარ სიახლეებს? როგორია მისი 
დამოკიდებულება რისკისა და უკუგების მიმართ? როგორ წინასწარმეტყველებს და პასუხობს ბაზრის სხვა 
მონაწილეების ქმედებებს? ეს ის კითხვებია, რომელზე პასუხებიც მნიშვნელოვანია შეიძლება აღმოჩნდეს 
რისკების რაციონალურ მართვაში, და შესაბამისად კრიზისების გამომწვევი მიზეზების მეტნაკლები 
სიზუსტით ანალიზში. 

მსოფლიოში უკანასკნელ ათწლეულებში 
განვითარებული ფინანსური და ეკონომიკური 
კრიზისების ფონზე, ფინანსურ სამყაროში ბაზრის 
მონაწილეთა ქმედებები, მოლოდინები და 
სხვადასხვა მოვლენების აღქმის უნარი ძალიან 
დიდ და გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს ამ 
კრიზისების ანალიზისა და მათი პრევენციისათვის.  
ბიჰევიორისტიკა სწორედ ამ მოლოდინების 
და ქმედებების შესწავლის გზით ეხმარება 
კლასიკურ ფინანსურ და ეკონომიკურ მოდელებს 
კრიზისების გამომწვევი მიზეზების ანალიზში. 
ბიჰევიორისტული და კლასიკური ფინანსური 
თეორია ერთმანეთს ავსებს, და არც ერთ შემთხვევაში 
არ წარმოადგენს ერთმანეთის ალტერნატივას, 
რადგანაც ადამიანის ქცევის ანალიზს აუცილებლად 
სჭირდება ამ ქცევის გამომწვევი ეკონომიკური 
თუ ფინანსური მოტივატორის დადგენა.  რა 
თქმა უნდა, მსოფლიო ეკონომიკაში კრიზისი და 
ეკონომიკის დაღმასვლა გარდაუვალი პროცესია, 
თუმცა მათი ნეგატიური ეფექტის შემცირება მაინც 
შესაძლებელია.  

ფინანსურმა კრიზისმა ცხადჰყო, რომ  როგორც 
ფინანსურის ასევე არა ფინანსური რისკების 
არასწორმა შეფასებამ, მათზე არასწორად 
რეაგირებამ და გადაზღვევის არასწორმა მეთოდებმა 
გამოიწვიეს ძალიან ბევრი დიდი ფინანსური 
ბაზრის და ფაქტორების კრიზისი. თუმცა, რისკები 
გამოწვეული არ იყო მხოლოდ მათემატიკური 
უზუსტობებით, არამედ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი 
ადამიანების ფსიქოლოგიური ფაქტორები და მათი 
გარე სამყაროსთან და ბაზრის სხვა მონაწილეებთან 
დამოკიდებულება იყო. სწორედ, ეს უკანასკნელია 
რთულად სამართავი, რადგანაც იგი მათემატიკურ 
გათვლებს და ფორმულებს არ ემორჩილება. 

შესაბამისად, აუცილებელი გახდა გარკვეული 
მიდგომების და მოდელების შემუშავება, რომლებიც 
მეტნაკლებად პროგნოზირებადს გახდიდა ბაზრის 
მონაწილეების ქცევას და მათ ნაბიჯებს. თუმცა, 
იმისთვის რომ ინვესტორის ქცევა და შემდგომი 
ნაბიჯი მეტნაკლები სიზუსტით განჭვრიტო, 
აუცილებელია ამ ქცევის გამომწვევი მიზეზის ანუ 
მოტივაციის სწორად იდენტიფიცირება. მიზეზი 
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შეიძლება ბევრი არსებობდეს, რომელთაგან 
ერთ-ერთი უმთავრესი არის რისკის აღქმა და 
რისკისადმი დამოკიდებულება. რისკის აღქმასა და 
დამოკიდებულებაში კი ერთ-ერთი გადამწყვეტი 
როლი ენიჭება ინვესტორების და ბაზრის სხვა 
მონაწილეების კოგნიტიურ მიდრეკილებებს 
სხვადასხვა სტანდარტული შეცდომების 
დაშვებისადმი. ბიჰევიორისტული ფინანსები 
ზუსტად მსგავს მიდრეკილებებზე ამახვილებს 
ყურადღებას. მათგან რამდენიმეს ამ სტატიაში 
განვიხილავთ.

1. ხელმისაწვდომობის ევრისტიკა
რისკის აღქმის ერთ-ერთი ძირითადი ტენდენცია 

ქცევითი ფინანსების თვალსაზრისით ცნობილია 
როგორც “ხელმისაწვდომობის ევრისტიკა” 
(Availabitlity Heuristic). აღნიშნული კონცეფციის 
გამოყენებით მეცნიერები ცდილობენ ახსნან 
ფინანსური აგენტების მიერ შეფასებული მოვლენის 
ალბათობა. კვლევების და ექსპერიმენტების 
რაოდენობამ გამოააშკარავა, რომ ინვესტორები 
უმრავლეს სიტუაციაში მიკერძოებულები არიან 
იმ ინფორმაციის მიმართ, რომელიც ადვილად 
ხელმისაწვდომია, უკეთ გამოქვეყნებადია და 
უფრო ახალია. (Ricciardi, 2004 წელი, გვერდი 
31). ინვესტორები, რომლებიც ცდილობენ 
შეამცირონ დრო გადაწყვეტილების მისაღებად, 
და შეძლებისდაგვარად პირველები იყვნენ და 
დაასწრონ სხვა კონკრუნეტებს, ხშირად ხდებიან 
აღნიშნული მიდრეკილების მსხვერპლნი. ერთ-
ერთი არაფინანსური მაგალითი ინფორმაციისადმი 
მსგავსი ტიპის მიკერძოებულობის არის, ადამიანის 
აღქმა, რომ თვითმფრინავით მგზავრობა 
უფრო სარისკოა ვიდრე ავტომობილით. ეს 
შედეგია მასმედიის მიერ  ბევრად ნაკლები 
ავიაკატროსტროფის უფრო ფართოდ გაშუქებისა, 
ვიდრე მრავალრიცხოვანი ავტოსაგზაო 
შემთხვევებისა.

2. ზედმეტი თვითდაჯერებულობა (Over Confi-
dence)

ქცევითი ფინანსების შესახებ ლიტერატურის 
დიდ ნაწილში, თვითდაჯერებულობა მიჩნეულია 
ერთ-ერთ ძირითად ფაქტორად, რაც გავლენას 
ახდენს რისკის შეცნობაზე და ფინანსური აგენტების 
მომდევნო საინვესტიციო საქმიანობაზე (Ricciardi, 
2004 წელი, გვ 32; Daniel and Titman 2000). ხალხის 
დიდი ნაწილი, განსაკუთრებით ისეთ სიტუაციაში 
სადაც რისკი ასრულებს ძალიან მნიშვნელოვან 
როლს, გადაჭარბებულად აფასებს საკუთარ 
კვალიფიკაციას, განაცხადებს, შესაძლებლობებს და 

ცოდნას. შეფრინის თანახმად (2006 წელი, გვ 658) 
ადამიანები მიდრეკილნი არიან იყვნენ ზედმეტად 
დარწმუნებულები საკუთარ თავში როდესაც 
რთული ამოცანის პირისპირ აღმოჩენდებიან. 
უფრო მეტიც, ასეთი ქცევითი მიკერძოებულობა 
იზრდება დაგროვილ გამოცდილებასთან ერთად, 
რაც პირდაპირ გავლენას ახდენს ინვესტორების 
მოლოდინებზე. ინვესტორები  იგნორირებას 
უკეთებენ და არ აქცევენ დიდ ყურადღებას 
შესაძლო რისკებს, “მანამ სანამ” დარწმუნებულები 
არიან, რომ მათი დაზღვევის მეთოდები იმ 
რისკების მიმართ ეფექტური იქნება. პრობლემა 
ჩნდება ზუსტად ამ დროს: დროის მონაკვეთი “მანამ 
სანამ” ძალიან სუბიექტურია და ხშირ შემთხვევაში 
დაგვიანებული. 

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც 
ინვესტორები დროდადრო აწყდებიან 
მეტნაკლებად ერთი და იგივე პრობლემას, ისინი 
უშვებენ იგივე შეცდომებს, იმის გამო რომ მათში 
იზრდება თვითდაჯერებულობის განცდა წარსული 
გამოცდილებიდან გამომდინარე. თუმცა ცხადია, 
რომ ერთი და იგივე პრობლემას მუდმივად ერთი 
და იგივე გადაწყვეტა ვერ ექნება. 

უმეტეს შემთხვევაში, თვითდაჯერებულობა 
უსწრებს რამდენიმე სხვა ქცევით ტენდენციას, 
რომელთაგან შეგვიძლია გამოვყოთ ე.წ. კონტროლის 
ილუზია. ჰიტონი (2005 წელი, გვ 667) ამტკიცებს, 
რომ ინვესტორები, განსაკუთრებით სარისკო 
სიტუაციებში, არიან უფრო ოპტიმისტურები 
იმ გადაწყვეტილებების მიმართ, რომლებსაც 
თვლიან რომ აკონტროლებენ. შესაბამისად, ისინი 
იღებენ გადაწყვეტილებას მათ შეგრძნებებზე 
დაყრდნობით, რაც გარდა იმისა რომ მათ საკუთარ 
ინტერესებს აზარალებს, ასევე უბიძგებს ბაზრის 
სხვა მოთამაშეებს ქმედებებისკენ, რომლის 
გამომწვევ მიზეზიც იმთავითვე არასწორადაა 
აღქმული. 

3.  დანაკარგის თავიდან აცილება (Loss Aversion)
კლასიკური ფინანსების შესახებ ლიტერატურაში 

ხაზგასმულია რომ რისკის განსაზღვრა 
შესაძლებელია ისეთი სტატისტიკური ცნებების 
დახმარებით, მაგალითად როგორიცაა ვარიაცია 
(Olsen, 2000, გვ 50). მაგრამ ალტერნატიულად, 
ქცევით ფინანსებში მეცნიერები უფრო მეტ 
ყურადღებას აქცევენ დანაკარგის თავიდან 
აცილების კონცეფციას, რაც ნიშნავს იმას, რომ 
ინვესტორისთვის უფრო მნიშვნელოვანია 
დანაკარგის თავიდან აცილება, ვიდრე პოტენციური 
მოგების მიღება. რაოდენ პარადოქსულადაც არ 
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უნდა ჟღერდეს ინვესტორებს აქვთ მიდრეკილება 
უფრო მეტ რისკზე წავიდნენ დანაკარგის 
შესამცირებლად. ბევრი მკვლევარი ამტკიცებს, 
რომ დანაკარგები ინვესტორებს ორჯერ უფრო 
მეტად აწუხებთ ვიდრე მოგება, რაც ნიშნავს რომ 
მაგალითად 100 აშშ დოლარის დანაკარგს ორჯერ 
უფრო მეტი უკმაყოფილება მოაქვს, ვიდრე იმავე 
რაოდენობის თანხის მოგებას. 

4. წარმომადგენლობითი მიკერძოებულობა 
(Representativeness)

ამ ქცევის ძირითადი იდეა არის რწმენა, რომ 
ინვესტორები ახალ მოვლენებზე და რისკებზე 
რეაგირებენ  იმ მოვლენების და რისკების მსგავსად, 
რომლებსაც ისინი უკვე იცნობენ (Ricciardi 2004). 
საინვესტიციო საქმიანობაში წარსული მოვლენები 
ან შემთხვევები ქმნიან ე.წ. “გონებრივ წერტილებს”, 
რომლებიც იმ დროს როცა ნაცნობი მოვლენის 
წინაშე დგება ინვესტორი, ავტომატურად ირთვება 
და პირდაპირ გავლენას ახდენენ ინვესტორების 
აღქმასა და სამომავლო ქცევაზე. შესაბამისად, 
მსგავსი შემთხვევების უმრავლესობაში 
ინვესტორები მიდრეკილნი არიან მათთვის 
არასწორი გადაწყვეტილების მიღებისკენ. თუმცა 
პრობლემა აქ არ სრულდება, რადგანაც, როგორც 
რამდენჯერმე აღვნიშნეთ კონკრეტული ერთი 
ინვესტორის არასწორი ნაბიჯი არ შემოიფარგლება 
მხოლოდ მისი ზიანით – მისი ქმედება არის სიგნალი 
ბაზრის სხვა მოთამაშეებისთვის, რომლებიც ამ 
სიგნალებზე სხვადასხვაგვარად რეაგირებენ.

“[...] წარმომადგენლობის კონცეფცია 
ვარაუდობს, რომ კაცობრიობას აქვს ავტომატური 
მიდრეკილება მიიღოს გადაწყვეტილებები საგნების 
მსგავსების საფუძველზე ან განჭვრიტოს მომავალი 
გაურკვეველი მოვლენების მცირერიცხოვან 
მონაცემებზე დაყრდნობით და მიიღოს 
გლობალური გადაწყვეტილება” (რიკიარდი და 
საიმონი, 2001, გვ.21).

უნდა აღინიშნოს, რომ იმ შემთვხვევაშიც 
კი, როცა ინვესტორის წინაშე არსებული რისკი 
თვისობრივად ახალი რისკია, მაინც ინვესტორი 
მიდრეკილია ახალი რისკი მაქსიმალურად 
მიამსგავსოს სხვა, მისთვის უკვე ნაცნობ მოვლენას, 
და მასზე რეაგირებაც თითქოს უფრო მარტივი 
ხდება. რა თქმა უნდა, ცალმხრივად იმის მტკიცება, 
რომ ეს შეცდომაა უნივერსალურია ყველა 
შემთხვევასა და ყველა ტიპის ინდივიდისათვის, რა 
თქმა უნდა არასწორია და როგორც ბევრი სხვა ცნება 
ეკონიმიკაში, ესეც ფარდობითია. 

5. ფრეიმინგი (ჩარჩოში მოქცევა, Framing) 

კვლევები აჩვენებს, რომ ინვესტორების მიერ 
რისკის აღქმის დროს იმპროვიზაციის ხარისხი 
დიდწილად დამოკიდებულია კონტექსტზე. 
შესაძლებელია ორი აბსოლურუტად იდენტური 
მოვლენა თუ რისკი ბაზრის მონაწილის მხრიდან 
აღიქმებოდეს რადიკალურად განსხვავებულად 
კონტექსტიდან და სიტუაციიდან გამომდინარე. 
აღნიშნული რა თქმა უნდა, ერთი და იგივე რისკზე 
განსხვავებულ დამოკიდებულას იწვევს, რაც 
ერთ შემთხვევაში თუ ეფექტური გზა არის, სხვა 
შემთხვევაში საპირისპირო შედეგს იძლევა. 

6. წარსულზე დამოკიდებულება (Anchoring)

წარსულზე დამოკიდებულება ეხება პიროვნების 
ქცევას, როდესაც მისი გადაწყვეტილება ეფუძნება 
წარსულ მოვლენებს, რომელიც თავის მხრივ 
შემდგომი გადაწყვეტილებების ათვლის წერტილი 
ხდება. ინვესტორებს ახასიათებთ “ჩაიბეჭდონ” 
გარკვეული სპეციფიური მოვლენები წარსული 
გამოცდილებიდან და დაუკავშირონ მომდევნო 
გადაწყვეტილებები ამ მომენტს. ბიჰევიორისტიკის 
შესახებ ლიტერატურაში “წარსულის ჩაბეჭდვის” 
ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მაგალითია 
ინვესტორის მიერ მომავალი გაყიდვების წინასწარ 
განჭვრეტა გასული წლის მონაცემების საფუძველზე. 
ამ შემთხვევაში ზედმეტი ყურადღება ექცევა 
წარსულ მოვლენებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში 
შეიძლება იმაზე ნაკლებად რელევანტურია ვიდრე 
ამას ინვესტორები მიიჩნევენ. (Riccardi 2004, Montier 
2002). 

ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ბაზრის 
მონაწილეებმა  უნდა მიიღონ სარისკო 
გადაწყვეტილებები მომავალი საქმიანობისთვის, 
ისინი თავიანთ პოზიციას აყალიბებენ წარსული 
სარისკო საქმიანობის საფუძველზე და ყველა 
მომდევნო გადაწყვეტილება განპირობებულია ამ 
“პირველი შთაბეჭდილებით”. 

ფაქტია რომ, როდესაც ინვესტორები 
აცნობიერებენ, რომ მენტალურად მიბმული არიან 
წარსულის ერთ მოვლენასთან, რთული ხდება 
ე.წ. “წარსულთან დაკავშირების შეჩერება” (Ric-
ciardi 2004, გვ 36). ყოველ სარისკო საინვესტიციო 
გადაწყვეტილებაზე ისინი ყოველთვის რჩებიან 
თავიან პირველ აზრზე, და ეყრდნობიან პირველ 
ინფორმაციას. 
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გადაწყვეტილებას გაურკვეველ რთულ 
მდგომარეობაში ნებისმიერ ხელმისაწვდომ 
რაოდენობრივ მტკიცებულებაზე დაყრდნობით 
მათი გამოცდილებიდან გამომდინარე.

7. ფამილიარული მიკერძოებულობა (Familiarity 
Bias)

კიდევ ერთი კონცეფცია ბიჰევიორისტიკიდან, 
რომელსაც პირდაპირი გავლენა აქვს რისკის 
აღქმაზე და ამგვარად შემდგომი რისკის 
მართვის მექანიზმებზე, არის ფამილიარული 
მიკერძოებულობა (Familiarity Bias). ეს ცნება 
შეიძლება აიხსნას როგორც დამოკიდებულება 
მხოლოდ იმ ცოდნასა და ინფორმაციაზე, რომელიც 
ინვესტორებს უკვე გააჩნიათ (Gilovich, 1981). ანუ 
ახალი რისკის წარმოშობის მომენტში, ნაკლებად 
სავარაუდოა რომ ადამიანმა დაიწყოს ახალი 
ინფორმაციის მოძიება, რომელიც შეიძლება 
დაეხმაროს მას ამ რისკის ელიმინაციაში. 

რისკის მართვის კონტექსტში, ინვესტორები 
თავს უფრო კომფორტულად გრძნობენ ისეთი 
რისკის შემთხვევაში, რომელიც მათთვის უკვე 
კარგად ნაცნობია, ასე მათ უფრო დიდი სურვილი 
აქვთ მისი გადალახვის და ცდილობენ თავიდან 
აიცილონ უცნობი და “ახალი” რისკები. ამასთან 
ერთად, ბაზრის მონაწილეებზე გავლენას სხვა 
ზემოთ განხილული ფაქტორებიც ახდენენ. 

მსგავსი   ქმედების კიდევ ერთი მაგალითია  
ტენდენცია, როდესაც ინვესტორები ძალიან 
ხშირად ენდობიან და ვაჭრობენ კარგად ნაცნობი 
ფასიანი ქაღალდებით. ბიჰევიორისტულ 
ფინანსებში მოვლენების რაოდენობა შესაძლოა 
აიხსნას ფამილიარული მიკერძოებულობის 
გამოყენებით. მაგალითად, არსებობს ტენდენცია, 
რომ ინვესტორები უპირატესობას ანიჭებენ 
შიდა ფასიანი ქაღალდბით ვაჭრობას, ვიდრე 
საერთაშორისო ფასიანი ქაღალდებით, ზემოთ 
განხილული მიზეზის საფუძველზე. ასევე 
არსებობს აღიარებული ტენდენცია პორტფოლიოს 
მენეჯერების ქცევაში, როცა ისინი, როგორც წესი, 
ინვესტიციას დებენ ადგილობრივ, მათთვის კარგად 
ნაცნობ კომპანიებში, და ა.შ. 

8. სხვა მიდრეკილებები
არსებობს გარკვეული რაოდენობის დამატებითი 

შემეცნებითი მიდრეკილებები, რომლებიც გავლენას 
ახდენენ ინვესტორების მიერ რისკის აღქმაზე 

და შემდგომ შესაბამის გადაწყვეტილებებზე. 
რთული იქნება ყველა მსგავსი ფაქტორის აღწერა 
და ანალიზი, თუმცა რამდენიმეს გამოყოფა 
შესაძლებელია. თვითდაჯერებულებამ შესაძლოა 
მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს რისკის 
მართვის პროცესში. როდესაც ინვესტორებს 
აქვთ ასეთი შეგრძნება, ისინი ფიქრობენ რომ მათ 
შეუძლიათ გააკონტროლონ მოვლენები, რომელიც 
წარმოიშვება მათი გადაწყვეტილებებიდან. მაგრამ 
სინამდვილეში ისინი იგნორირებას  უკეთებენ 
უკიდურესი შედეგების შესაძლებლობას და მათი 
რწმენა, რომ ისინი ყველაფერს აკონტროლებენ, 
სინამდვილეში არ არის მართალი.  უფრო მეტიც, 
ინვესტორთა დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ მათ 
შეუძლიათ გავლენა იქონიონ მოვლენებზე, 
მიდრეკილება რომელსაც “ჯადოსნურ აზროვნებას” 
უწოდებენ. ასეთი მიდრეკილების  მიზეზები 
შესაძლოა  იყოს ზედმეტად სტრესული გარემო, 
პოზიტიური შედეგების სერია ან ზედმეტად დიდი 
აქცენტი შედეგებზე (Vedpuriswar, “რისკის მართვის 
შესავალი”, გვ 12). 

სხვა ქცევითი ანომალია, რომელსაც ასევე 
შესაძლოა გავლენა ჰქონდეს ინვესტორთა მხრიდან 
სარისკო გადაწყვეტილებებზე არის ე.წ.  “სახლის 
ეფექტი” – შემთხვევა, როცა გარკვეულ პიროვნებებს 
შეუძლიათ შედარებით მარტივად მიღებული თანხა 
უფრო მეტად გარისკონ, ვიდრე მათი საკუთარი 
სახსრები. 

ასევე აღსანიშნავია დაგვიანებული 
შეფასებისადმი და მახსოვრობისადმი 
მიდრეკილება. პირველი არის ისეთი მიდრეკილება, 
როდესაც ინვესტორს სჯერა, რომ მას ადვილად 
შეეძლო წინასწარ განესაზღვრა რა მოხდებოდა. 
მეორე უკავშირდება მიდრეკილებას დაგვიანებული 
შეფასებისადმი – ინვესტორებს სჯერათ, რომ მათ 
წინასწარ განჭვრიტეს რა მოხდებოდა, მაგრამ 
სინამდვილეში ეს არ გაუკეთებიათ. 

საბოლოოდ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ რისკის 
აღქმა და შემეცნებითი ფაქტორები ასრულებს 
არანაკლებ მნიშვნელოვან როლს რისკის მართვაში 
ვიდრე კლასიკური ფინანსური მოდელების 
ინსტრუმენტები. რისკები დადგენილია, აღქმულია, 
მართულია და აწონ-დაწონილია ადამიანების მიერ, 
ამგვარად ფსიქოლოგიის იგნორირება არ მიგვიყვანს 
ზუსტ და სწორ შედეგებამდე რისკის მართვაში. 
რისკის მართვაში დაშვებული შეცდომები კი 
სხვადასხვა კრიზიების გამომწვევი მიზეზებად 
გვევლინებიან. 
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The Role of Market Participants’ behavioral factors in rationale risk management process.

Giorgi Danelia
Doctoral Student of TSU

Considering the fact, that in a modern world there are several severe financial crises ongoing, it is becoming 
critical to analyze the reasons and roots of the crisis. Many different economists  or financers  have different opinion 
regarding the reasons and mitigation ways of the crisis. There are number of different mathematical, macro-eco-
nomical and statistical models developed in order to find the profound causes of the problem, but still it is difficult to 
achieve the consensus in understanding the reasons and identifying the right post crisis response. 

It is obvious, that while analyzing and modifying the numbers in the economic models trying to find the reason 
of the crisis is not enough. Respectively, we can assume that there is a need to add some additional factor to analysis: 
human behavior. How do market actors perceive news on the market? What is the risk-return desired structure? 
How forecasts are made and what might be the response to other participants’ actions? These are the questions that 
might be crucial for effective risk management process, which on the other hand can reduce the possibility of severe 
crisis. 
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კიდევ ერთხელ ენთროპიის და სინერგეტიკის  შესახებ

ეძღვნება აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის ნათელ ხსოვნას

ირმა მახარაშვილი

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 
დოქტორანტი

ენთროპია ბერძნული სიტყვაა (ბერძნ. „ენ“ 
ში, შიგნით და „ტროპე“ გარდაქმნა, გარდაქცევა). 
ცნობილი ლექსიკოგრაფის, მიხეილ ჭაბაშვილის 
განმარტებით, იგი ფიზიკის ტერმინია და ნიშნავს 
სიდიდეს, რომელიც დამახასიათებელია სხეულის ან 
სხეულთა სისტემის სითბური მდგომარებისათვის; 
წარმოადგენს ალბათობის ზომას სისტემის 
მოცემული მდგომარეობის განსახორციელებლად; 
დახშულ სისტემებში მიმდინარე პროცესების დროს 
ენთროპია ან იზრდება (შეუქცევადი პროცესები), ან 
მუდმივი რჩება (შექცევადი პროცესები).

სამეცნიერო ლიტერატურაში ენთროპია, 
როგორც კლასიკური ფიზიკის ერთ-ერთი 
ძირითადი ცნება, რ. კლაუზიუსმა შემოიტანა. 
მაკროსკოპიული თვალსაზრისით, ენთროპია 
გამოხატავს ენერგიის გარდაქმნის უნარს. რაც 
მეტია სისტემის ენთროპია, მით ნაკლებუნარიანია 
გარდაქმნისადმი მასში მყოფი ენერგია. ენთროპიის 
ცნების დახმარებით ყალიბდება ფიზიკის ერთ-ერთი 
ძირითადი კანონი, ანუ თერმოდინამიკის მეორე 
საწყისი, რომელიც განსაზღვრავს ენერგეტიკული 
გარდაქმნების მიმართულებას. დახშულ სისტემაში 
ენთროპიას არ შეუძლია შემცირება. ენთროპიის 
მაქსიმალური მიღწევა ახასიათებს წონასწორობის 
მდგომარეობას, რომელშიც უკვე შეუძლებელია 

შემდგომი ენერგეტიკული გარდაქმნები _ 
მთელი ენერგია გარდაიქმნა სითბოდ და დადგა 
სითბური წონასწორობის მდგომარეობა. უკვე 
თერმოდინამიკის მეორე საწყისის შემქმნელებმა, რ. 
კლაუზიუსმა და ვ. ტომპსონმა ტერმინი მთლიანად 
სამყაროსადმი გამოიყენეს. ასე მივიდნენ ისინი 
სამყაროს ე. წ. „სითბური სიკვდილის“ მცდარ 
დასკვნამდე. 

ენთროპიის ცნების შინაარსი ფიზიკის 
შემდგომმა განვითარებამ კიდევ უფრო 
გააღრმავა, გახსნა მისი სტატისტიკური ბუნება. 
სტატისტიკური ფიზიკის თვალსაზრისით, 
ენთროპია გამოხატავს სისტემის ალბათურ 
მდგომარეობას, ენთროპიის ზრდა კი ნიშნავს 
ნაკლებად ალბათური მდგომარეობიდან უფრო 
მეტად ალბათურ მდგომარეობაზე გადასვლას. 
ენთროპიის ზრდა არ ატარებს აბსოლუტურ 
ხასიათს და გამოხატავს პროცესების მხოლოდ 
უფრო მეტად ალბათურ მიმდინარეობას. ისეთი 
წარმონაქმნებისათვის, რომლებიც თავისთავში 
შეიცავენ ნაწილაკების უსასრულოდ დიდ რიცხვს 
(სამყარო მთლიანად), მნიშვნელობას კარგავს უფრო 
მეტად ალბათური მდგომარეობის ცნება (ყველა 
მდგომარეობა უსასრულოდ დიდ წარმონაქმნში 
თანაბარალბათური ხდება). მიზიდულობის 

მარკეტინგისა და მენეჯმენტის სპეციალისტები განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ დღეს 
ბიზნეს-პროცესებში ენტროპიასა და სინერგეტიკას.  მკვლევარები ფოკუსირებულნი არიან თეორიულ-
მეთოდოლოგიურ პროგნოსტიკური ფუნქციის პოტენციალზე. თანამედროვე ეტაპზე ეფექტიანი მართვის 
ფორმირებისა და რეალიზაციის მექანიზმი ფართოდაა მიღებული, როგორც რეგიონული ეკონომიკური 
ზრდის ძლიერი სტიმულატორი.  რეგიონული ეკონომიკური დინამიკის შესაბამისად, შესაძლოა 
ეკონომიკური კონიუნქტურის განვითარების ტენდენციების პროგნოზირება.

უნდა აღინიშნოს, რომ  მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ანალიზს ეფექტიან მართვასთან ტანდემში, 
ძალუძთ მაკროეკონომიკური წონასწორობის ობიექტური მახასიათებლების ამოხსნა. ეკონომიკური 
წესები (ბაზარზე ტრანსფორმაციული ეკონომიკის ფორმირებაც კი) არაა ეფექტიანი მართვის კონცეფციის 
რეალიზაციისათვის.  

ჩვენს კვლევაში მივისწრაფოდით, გადაგვეჭრა ლოგიკურად დაკავშირებული ამოცანები. ამოცანათა 
გადაჭრის გზები კი შესაბამისობაში იმყოფება რეგიონის ეკონომიკურ სისტემასთან.
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როლის გათვალისწინებას კოსმოლოგია მიჰყავს 
დასკვნამდე, რომ სამყაროს ენთროპია იზრდება და 
არ ისწრაფის არავითარი მაქსიმუმისაკენ (სითბური 
წონასწორობის მდგომარეობისაკენ). ამგვარად, 
შეიძლება დავასკვნათ, თანამედროვე მეცნიერება 
აჩვენებს სითბური წონასწორობის დადგომისა და 
სამყაროს სითბური სიკვდილის გარდაუვალობის 
შესახებ დასკვნების უსაფუძვლობას. 

ენთროპიის საკითხის გასარკვევად საინტერესოა 
ცნობილი შვეიცარიელი მეცნიერის, ფსიქიატრისა 
და ფსიქოლოგის, ფსიქოანალიტიკოს კარლ გუსტავ 
იუნგის (1875-1961) კვლევები. თავისი უმდიდრესი 
ფსიქოთერაპიული პრაქტიკიდან გამომდინარე 
(მისი შრომები ფროიდის ფსიქოანალიზიდან 
იღებს სათავეს), იუნგმა საკუთარი კვლევები 
კულტურისა და რელიგიის ისტორიაში სწორედ 
ენთროპიას დააფუძნა. ასე რომ,  ეკვივალენტობისა 
და ენთროპიის პრინციპი იუნგის შემოღებულია. 
ეკვივალენტობის პრინციპით, თუ რომელიმე 
ფასეულობა სუსტდება ან იკარგება, ფსიქიკური 
ენერგიის რაოდენობა არ იკარგება, იგი აღდგება სხვა 
ფასეულობებთან ერთად. ენთროპიის პრინციპის 
მიხედვით, ფსიქიკაში ენერგიის განაწილება 
მიისწრაფის ბალანსისაკენ, თანასწორობისაკენ.

იუნგის თანახმად, არსებობს აზროვნების ორი 
ტიპი _ ლოგიკური და ინტუიციური. ლოგიკური 
აზროვნებისათვის გარე სამყაროსთან მიმართებაა 
დამახასიათებელი. იგი განსჯითა და გააზრებით 
მიმდინარეობს, რაც დიდ ძალისხმევასა და 
ნებისყოფას მოითხოვს. მასთანაა უპირველესად,  
დაკავშირებული მეცნიერება, ტექნიკა, ინდუსტრია, 
რაც რეალობის კონტროლის იარაღია. მხატვრული 
შემოქმედებისთვის, მითოლოგიისა და 
რელიგიისათვის კი აუცილებელია ადამიანისათვის 
ქვეცნობიერი, ბუნებრივი წარმოსახვის უნარი. 
ასეთი აზროვნება გარე სამყაროსთან შესაგუებლად 
უკვე არახელსაყრელია, რადგან იგი სცილდება 
რეალობას და გადადის ფანტაზიისა და ოცნების 
სამყაროში.

იუნგის შემოღებული ტერმინებია 
,,ინტროვერტი” და ,,ექსტროვერტი”, რომლებიც 
დღეს გამოიყენება ენათმეცნიერებაშიც 
,,ინტროვერტულ” და ,,ექსტროვერტულ” ბგერათა 
ჯგუფების დახასიათებისას.

ექსტროვერტებს ახასიათებს გარე სამყაროსთან 
გახსნილობა, ხოლო ინტროვერტებს პირიქით _ 
საკუთარ თავზე კონცენტრირება. ექსტროვერტები 
და ინტროვერტები ადამიანთა ორი ტიპია, 
ურთიერთისაგან განსხვავებული. მათი აღმოჩენა 
ძნელი არაა, თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ 
იუნგისეული ეს ტერმინები ფსიქოლოგიური 

ტიპების აღწერისათვის დოგმატი არ გახლავთ. 
მაგალითად, როგორც ცნობილია, მაჰათმა განდი 
ერთდროულად ასკეტიც (ინტროვერტი) იყო, 
პოლიტიკოსიც (ექსტროვერტი). 

დღეს ცნება ენთროპია ფილოსოფიასა 
და ფსიქოლოგიაშიც იხმარება. მას იყენებენ 
ბიოლოგები, ინფორმატიკა-ავტომატიზაციიის 
სპეციალისტები და, რა თქმა უნდა, ეკონომისტებიც.

ეკონომისტებს, მენეჯმენტისა  და მარკეტინგის 
სპეციალისტებს, ენთროპია მისი შექცევადი 
და არაშექცევადი ბუნების გამო აინტერესებთ, 
რადგან ასეთი ურთიერთსაპირისპირო პროცესები 
(მოსალოდნელი თუ მოულოდნელი, დაგეგმილი 
თუ დაუგეგმავი) ბიზნესპროცესებში, მენეჯმენტსა 
და მარკეტინგში  არაერთი და არაიშვიათია.

სინერგეტიკა და სინერგიზმი თანამედროვე 
სამეცნიერო დარგებში. სინერგეტიკამ, როგორც 
ნეოლოგიურმა ტერმინმა, თანამედროვე 
მეცნიერებებშიც ჰპოვა ასახვა. იგი გვხვდება 
ჰუმანიტარული და ტექნიკური მეცნიერების 
დარგებში, მათ შორის ბიოლოგიასა და მედიცინაში, 
ფილოლოგიაში (ლიტერატურათმცოდნეობა, 
ენათმეცნიერება...), ეკონომიკაში, მენეჯმენტსა და 
მარკეტინგში და  სხვ. 

სინერგიზმი ერთი იდეით გაერთიანებული 
ჯგუფების, მათი კომპლექსური საშუალებების 
მიზანმიმართული გამოყენებით მიღებული 
მაქსიმალურად დიდი ჯამური ეფექტის მეტობაა 
იმავე ჯგუფების ცალ-ცალკე დამოუკიდებელი 
მოქმედებებით მიღებულ ეფექტებზე[ ]. საბაზრო 
ეკონომიკის პირობებში, ახალი საურთიერთო 
ტერმინოლოგიის შემოსვლასთან დაკავშირებით 
სინერგიზმის მოვლენა არა მარტო მენეჯმენტსა და 
მარკეტინგში, არამედ ენის სიწმინდის დაცვაშიც კი 
სარგებლის მომტანად არის მიჩნეული[ ].

ამრიგად, სინერგიზმი და სინერგეტიკა, როგორც 
ტერმინი, XX საუკუნის ბოლოს შეიქმნა (მისი 
სამეცნიერო ლიტერატურაში ხმარება ეკუთვნის 
ბელგიელ მეცნიერს ი. პრიგოჟინს). ენთროპიის 
საკითხები ზედმიწევნით შეისწავლა ფრანგმა 
მეცნიერმა პ. შამბადალმა, რომლის წიგნი რუსულად 
გამოიცა 1963 წელს.

პ. შამბადალი  ენთროპიის აუცილებელ გამოყოფას 
თერმოდინამიკის სფეროში პირველად შეეხო. იგი,  
ამ მონოგრაფიის თითქმის ყოველ თავში, სწავლობს 
ენთროპიის როლს თბური მანქანების სისტემაში, 
განიხილავს როგორც ენთროპიას, ისე ენერგიას, 
ენთროპიისა და ინფორმაციის თეორიას. ჩვენთვის 
განსაკუთრებით ფასეულია ცნობილი ქართველი 
მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის, აკადემიკოს ი. 
ფრანგიშვილის ნაშრომები, ვფიქრობთ, ენთროპიის 
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საკითხების კვლევა ჩვენს ქვეყანაში სწორედ მის 
სახელს უკავშირდება. (იხ.3,4,5,6)

როგორც უკვე ავღნიშნეთ, ენთროპიას და 
ენთროპიულ მიდგომებს ბიზნეს პროცესებში, 
მენეჯმენტსა და მარკეტინგში, სპეციალისტები 
განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ. სანამ 
დასმულ საკითხზე გადავიდოდეთ, მოკლედ 
განვიხილოთ რეგიონული ეკონომიკის 
ფუნქციონირებისა და განვითარების, ასევე 
მისი რეგულირების საკვანძო საკითხები. რაც 
შეეხება რეგიონული ეკონომიკური მეცნიერების 
ეტაპობრივ განვითარებას, რომელიც გამოირჩევა 
მსოფლმხედველობითი სახეცვლილებებით, 
გარდაქმნებით, XXI საუკუნეში ახალ მასშტაბებს 
იძენს, მკვლევარები ყურადღებას ამახვილებენ 
მისი თეორიულ-მეთოდოლოგიური პოტენციალის 
პროგნოსტიკულ ფუნქციაზე. რეგიონული 
მეცნიერების აქტიურად ათვისებად კონცეფციებში 
უნდა გამოვყოთ მთავარი - ეფექტიანად მართვის 
კონცეფცია, რომელიც მაკროეკონომიკური 
თეორიის მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს.

ეფექტური მართვის კონცეფციამ თავისი ნიშა 
და ადგილი მონახა ეკონომიკური თეორიისა 
და პრაქტიკის მეთოდოლოგიურ მიდგომებში. 
თანამედროვე ეტაპზე, ეფექტური მენეჯმენტის 
ფორმირებისა და რეალიზაციის მექანიზმი 
ფართოდ არის აღიარებული, როგორც რეგიონული 
ეკონომიკის ეკონომიკური ზრდის მძლავრი 
სტიმულატორის ფუნქციის მქონე, რომლის 
მიხედვით, რეგიონული ეკონომიკის პარამეტრების 
დინამიკიდან გამომდინარე, შესაძლებელი 
ხდება ქვეყნის ეკონომიკის კონიუნქტურული 
ტენდენციების პროგნოზირება. აღსანიშნავია, რომ 
ეფექტური მართვის სტაბილური ეკონომიკური 
ზრდის ანალიზს შესწევს ძალა, ამოვიცნოთ 
მაკროეკონომიკური წონასწორობის ობიექტური 
მახასიათებლები. ეკონომიკის რეგულირება 
(თუნდაც მისი ფორმირების საბაზრო-
ტრანსფორმაციულ პერიოდში) შეუძლებელია 
ეფექტური მართვის თეორიული და პრაქტიკული 
კონცეფციის განხორციელების გარეშე.

რეგიონული ეკონომიკის თეორიისა და 
პრაქტიკის თვალსაზრისით განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ენიჭება ეფექტური მართვის 
კონცეფციის სათანადო ადაპტირებას სამეურნეო 
სუბიექტის დონეზე. ასეთი სახის ადაპტირების 
მნიშვნელობა არაერთი მიზეზით არის 
განპირობებული.

თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკის 
სისტემების თავისებურება გახლავთ ის, რომ 
თავისი ხასიათის მიხედვით მის ფარგლებს არ უნდა 

გასცდეს ალტერნატიული (,,ადმინისტრაციული” 
და ,,საბაზრო”) მეურნეობრიობის პრინციპები, 
ფორმები და მეთოდები. ამ წინააღმდეგობრივ 
ხასიათს უშუალოდ გამოხატავს კომპლექსური 
ფაქტორები, რომლებიც რეალურად მოქმედებას 
ახდენენ წარმოების ამა თუ იმ სუბიექტზე, რის 
გამოც, დაუყოვნებლივ უნდა განხორციელდეს ერთი 
და იგივე გამიზნული ქმედება სხვადასხვაგვარი, 
თუმცა სრულიად შეუთავსებელი წესებითა და 
საშუალებებით.

მაკროეკონომიკური რეგულირების ძირითადი 
ინსტრუმენტია სახელმწიფოს ეკონომიკური 
პოლიტიკა, რომელიც საბაზრო ეკონომიკის 
პირობებშიც კი განაგრძობს მარეგულირებელი 
ფუნქციების შესრულებას. მეტიც: სახელმწიფოს 
ეკონომიკური პოლიტიკის როლი მნისშვნელოვნად 
უნდა ამაღლდეს, თუნდაც იმიტომ, რომ  
პოსტადმინისტრაციულ ეკონომიკაში გარდაქმნების 
საწყის ეტაპზე საბაზრო ინსტიტუტებსა და ფორმებს 
უპირატესი ინსტიტუციონალური წარმომავლობა 
აქვს.

თავის მხრივ, რეგიონების  ეკონომიკური 
პოლიტიკა რთული ფენომენია, რომელიც ასახავს 
საწარმოო, სოციოლოგიური, პოლიტიკური 
და იდეოლოგიური ფაქტორების ერთმანეთზე 
გადაჯაჭვას, (ზოგჯერ სტიქიურად მოქმედი 
გაურკვევლობის ვექტორით). რეგიონების 
პრიორიტეტები ბევრად არის განპირობებული 
კონიუნქტურული მოსაზრებებით, ლობირების 
ზეგავლენით, ზოგჯერ კი ,,მაღალი ეშელონების” 
ხელმძღვანელთა წინასაარჩევნო   ტაქტიკით.  

უნდა ითქვას, რომ მოჩვენებითი 
განმსაზღვრელი მომენტების მიღმა თეორიულ 
ანალიზს გადამწყვეტი  როლი შეუძლია ითამაშოს 
_ გამოავლინოს ეკონომიკური ფაქტორების 
ზემოქმედების ხარისხი, რომელთაც სამამულო 
ეკონომიკური მეცნიერება ტრადიციულად 
აკუთვნებს რეგიონის წარმოების სპეციალიზაციის 
დონეს, მისი ტექნოლოგიის  მოდერნიზების 
ზომებს, მასთან დაკავშირებულ სხვა ღონისძიებებს, 
საერთოდ, ეკონომიკური სისტემის გახსნილობის 
ხარისხს.

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, 
დასახელებული ფაქტორების წრე მუდმივად 
გაფართოებადია, რაც მათში საბაზრო 
წარმომავლობის კომპონენტების ჩართვით 
ხდება. უპირველესად, ეს - ეფექტური მოთხოვნის 
რეალიზაციის მექანიზმის ჩართულობით, 
რომელსაც შედეგად მოსდევს რეგიონის 
ეკონომიკაზე ცალკეული სამეურნეო სუბიექტების 
გავლენის გაძლიერება.
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აქვე ისიც შეიძლება დავსძინოთ, რომ ქართველი 
ეკონომისტები თავიანთ ბოლოდროინდელ 
თეორიულ გამოკვლევებში, სამამულო ეკონომიკის 
საწარმოო რეალიების გათვალისწინებით, არც 
თუ იშვიათად აღმოაჩენენ მეთოდოლოგიურად 
ნაყოფიერ და დადებით ტენდენციებს 
მეურნეობრიობის საბაზრო მექანიზმის 
თეორიის პრაქტიკის ათვისებისას. მაგრამ, ასეთი 
გამოკვლევების მიუხედავად, იქ ვერ ვიპოვით 
სპეციალურ მიდგომებს, რომლებიც ეხება 
საწარმოთა დონეზე ეკონომიკური განვითარების 
სტაბილიზაციის მიზნით ეფექტური მენეჯმენტის 
გამოყენების კონცეფციის აუცილებლობას, 
შესაძლებლობასა და თავისებურებებს. ეს კი, ჩვენი 
აზრით, ამცირებს საბაზრო ეკონომიკის ერთ-
ერთი მნიშვნელოვანი ეფექტური ინსტრუმენტის 
პრაქტიკულად გამოყენების შესაძლებლობას.

საყურადღებოა, რომ ამჟამად საქართველოს 
ეკონომიკური მეცნიერების წყაროსმიერი ბაზა 
პრაქტიკულად მოიცავს ყველა საინფორმაციო-
ინტელექტუალურ რესურსს, რომლებიც 
აუცილებელია ეკონომიკური აზრის ნებისმიერი 
აქტუალური მიმართულების დასამუშავებლად. 
ჩვენ ამ პრობლემის ასპექტში აუცილებლად 
უნდა შევეხოთ კლასიკურ ნაშრომებსაც, 
რომელთაც დავეყრდნობით საკვლევი პრობლემის 
ადაპტაციური შეფასებისას. კერძოდ, აქ 
ვგულისხმობთ ისეთი აღიარებული უცხოელი 
მეცნიერების ნაშრომებს, როგორებიცაა: პ. 
სამუელსონი, ს. ფიშერი, ე. ხანსენი, დ. ხიკსი, 
რ. ხაროდი, ასევე მათი მეცნიერი-ოპონენტების 
მ. ფრიდმენი, ფ. ხაიეკი, ო. უილიამსონი; ამ 
კონტექსტში უნდა დავასახელოთ ჩვენთვის 
ხელმისაწვდომი სხვა მკვლევართა ნაშრომები, 
რომლებიც ეხება ეკონომიკური თეორიის საერთო 
მეთოდოლოგიური პრობლემების, არაერთ 
კარდინალურ საკითხს (მაგალითად,  ასეთია მ. 
ვებერის, ვ. ლეონტიევის და სხვათა წიგნები.).

ჩვენს მიერ დასახული და შესასწავლი 
პრობლემა შეიძლება მოკლედ ასე წარმოვადგინოთ: 
პრობლემის ფუნდამენტური ასპექტები 
თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურაში 
ღრმად და ყოველმხრივ არის გაცნობიერებული 
და დახასიათებული, მაგრამ ერთდროულად მათი 
აქტუალური ლოგიკური კომბინაცია საწარმოების 
ეფექტური მართვის გავლენის თვალსაზრისით, 
რეგიონის ეკონომიკური კომპლექსის 
განვითარებაზე ჯერ კიდევ ვერ დგას სათანადო 
დონეზე და ამიტომ,  მას ჩვენი კვლევის ობიექტად 
მივიჩნევთ.

საგულისხმოა, რომ არსებობს სამეცნიერო 

პუბლიკაციების მნიშვნელოვანი ოდენობა, 
რომლებიც სპეციალურად რეგიონის 
ეკონომიკური სისტემის მართვის დახასიათებასა 
და მეთოდებს ეძღვნება. მათგან ზოგი ეხება 
შესასწავლი პრობლემის არსს, რომლის ობიექტია 
მაკროეკონომიკური რეგულირების მექანიზმი, 
სინამდვილეში პრობლემა მათი აქტუალური 
გადაკვეთის უზრუნველყოფაში მდგომარეობს. 
ჩვენი აზრით, რეგიონული ეკონომიკის ფარგლებში 
ეფექტური მართვის კვლევის ეს აქტუალობა _ 
დასახული ამოცანა, არ შეიძლება განვიხილოთ 
განცალკევებით და საკითხთა წყების ,,მექანიკური 
შეერთებით”.

ჩვენი აზრით აუცილებელია ერთმანეთთან 
ლოგიკურად დაკავშირებული ამოცანებისა და 
პრობლემების გადაჭრა, ესადაგება თუ არა რეგიონის 
ეკონომიკური სისტემის, მისი სტაბილიზაციის 
აუცილებლობას. ასეთ ამოცანათა რიცხვს 
განეკუთვნება:

ა) რეგიონში ეკონომიკური ვითარების, როგორც 
ავტონომიური ობიექტის, თეორიულ-ეკონომიკური 
ანალიზი;

ბ) მეურნეობრივ სუბიექტის მიერ მართვაში  
იერარქიული პრიორიტეტების გამოყოფა, 
მათი გაანალიზება, მეთოდოლოგიური 
საფუძვლების ფორმირებასთან ერთად, რაც 
გულისხმობს საბაზრო პოლიტიკაში იერარქიის 
აგების ლოგიკის სპეციალურ შესწავლას, ასევე 
რეგიონის განვითარების ,,კონიუნქტურული” 
პრიორიტეტების განხილვას.

გ) თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკის 
კოორდინატებში ეფექტური მართვის კონცეფციის 
ზოგად დახასიათება;

დ) ეფექტური მართვის რეალობის, როგორც 
რეგიონული ეკონომიკის განვითარების სისტემური 
ელემენტის შეფასება;

ე) საწარმოების დონეზე მმართველობითი 
გადაწყვეტილებების საფეხურების ფორმირების, 
როგორც რეალური სექტორის განვითარებაზე 
მოქმედი პრიორიტეტული ფაქტორების შესწავლა.

რეგიონის მართვის თანამედროვე კონცეფცია, 
რომელიც არსებულ თეორიებს შორის საბაზრო 
სისტემის მაკროეკონომიკური მოწყობის 
შემადგენელი ნაწილია, ფლობს მძლავრ 
გამოყენებით პოტენციალს, მის ფორმირებასა და 
რეალიზაციას. როგორც ყველა საბაზრო ეკონომიკის  
განვითარებული ქვეყნის მსოფლიო  გამოცდილებამ 
აჩვენა, მას შეუძლია, ხელი შეუწყოს ნაციონალური 
მეურნეობის არსებითად სტიმულირებას.

ქართულ ეკონომიკაზე, როგორც ცნობილია, 
ზეგავლენას ახდენს სხვადასხვა სტიმულები. მასში 
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შესაძლებელია დომინანტური პოზიცია დაიკავოს 
მსოფლიო და სამამულო ეკონომიკური ძიებებით 
მეცნიერულად დასაბუთებულმა ფუნდამენტურმა 
და რეალურმა სოციალურად მნიშვნელოვანმა 
ფასეულობებმა. მათ რიცხვს მიეკუთვნება 
მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების 
ტექნოლოგია, რომლის ფორმირებასა და 
რეალიზაციას ასევე შესწევს უნარი, რეგიონში 
გახდეს ეკონომიკური ზრდის დაჩქარების 
მნიშვნელოვანი ფაქტორი.

რეგიონულ სივრცეში სტრატეგიული 
მოქმედებისათვის აუცილებელია წარმოდგენილი 
გვქონდეს აქტუალური კანონზომიერებების წრე და 
იმ ფაქტორების კომპლექსი, რომლებიც დამატებით 
ზემოქმედებს მოვლენათა მოსალოდნელი 
დასრულების შედეგზე. ამიტომ, ამ მიზნით, საჭიროა 
ვიმსჯელოთ ეკონომიკაში ენთროპიის კატეგორიის 
შემოტანასა და მის დამკვიდრებაზე. ხელმძღვანელის 
მართებული ორიენტაციისათვის კი, საჭიროდ 
მიგვაჩნია არა მხოლოდ განსახილველი საკითხის 
და მთავარი მიზნის განსაზღვრა, არამედ, აგრეთვე 
აღნიშნული შესაძლებლობებისა და სინამდვილის 
სიმრავლის დადგენა, რათა დავსახოთ ზოგადი 
ვექტორი, სამოქმედო წესებისა და პროცედურების 
უმთავრესი იდეა და მისკენ მივმართოთ ჩვენეული 
პროცედურები. ასევე მიზნად უნდა დავისახოთ 
რეგიონული განვითარების შესაძლებლობათა 
არეალის ფოკუსირებაც. ზემოთაღნიშნულთან 
ერთად,  სინამდვილეში, შესაძლოა  მივიღოთ 
ნამდვილი და რეალური შედეგი _ მდგრადი 
განვითარება ან რეგიონის ეკონომიკური სისტემის 
სტაბილიზაცია, ერთდროულად აუცილებელია და 
მეტად საჭირო, კონკრეტულ სიტუაციაში შევქმნათ 
პირველი რანგის მმართველების პრაქტიკული 
მოქმედების ალგორითმი, სათანადო მოდელი და 
სამოქმედო ცხრილი (მატრიცა). 

ეფექტური მმართველობითი 
გადაწყვეტილებების გამომუშავებისა და მიღების 
მნიშვნელოვან ფაქტორებს განეკუთვნება გარე 
სფეროს განვითარების ფაქტორების გამოვლენაც 
_ აქტუალური კანონმდებლობების დაზუსტება, 
გაურკვევლობის დახასიათება და მისი აღმოფხვრის 
გზების ძიება. ცხადია, ეს სულაც არაა იოლი 
საქმე. ეს უფრო ძნელი მისაღწევია, ვიდრე ერთი 
შეხედვით შეიძლება მოგვეჩვენოს, რადგანაც ჩვენ 
წინაშეა ცნობილი აქტუალური და პერსპექტიული 
კონტექსტი _ ფაქტორების ხაზობრივი მატრიცა, 
რომლებიც მთლიანობაში განსაზღვრავს რეგიონის 
ეკონომიკური გარემოს მდგომარეობას. ზოგ 
სიტუციაში, როდესაც გარემო ინერტულია, 
მაგალითად, თუნდაც ლოკალური სამეცნიერო 

ნაშრომების დამუშავებისას, ამ ფაქტორთა 
აღრიცხვა-გათვალისწინება მმართველობითი 
გადაწყვეტილების მიღებისას არააქტუალური 
ხდება, მაგრამ ერთდროულად, ხშირ შემთხვევაში, 
რეგიონული გარემო დინამიკურია, პირობები _ 
მაცდუნებელი, აქტუალური კონტექსტი (პირობები) 
კი არ არის გამოვლენილი, ამა თუ იმ შემადგენლების 
სიახლის ხარისხი და დონე მხოლოდ პრაქტიკით 
ირკვევა, პროფესიული გამოცდილებისა და 
ინტუიციიდან გამომდინარე. ასეთი ვითარება კი 
ნიშნავს რეგიონულ განვითარებაში რეალურობის 
სტატუსის შეცნობის პრობლემას, რომელიც, 
ცვალებადია საგნების მდგომარეობის ჯერ კიდევ 
არაფორმალიზებით. ინფორმაციის სოციალურ 
წყაროებზე აპელირებისას, რომლებიც აღწერენ 
რელევანტური სიტუაციის ამა თუ იმ შემადგენლებს, 
აუცილებელია პროფესიონალი ექსპერტების რჩევა-
გამოცდილების გათვალისწინება და გაზიარება. 
მხოლოდ მათზე აპელირებით, გვესახება 
ფუნდამენტური ინსტრუმენტების დამუშავება და 
ვითარების გაანალიზება.

მმართველობითი გადაწყვეტილებების 
მისაღებად მონაცემებისა და ინფორმაციის 
მოპოვება მათივე ანალიზითურთ განეკუთვნება 
საქმიანობის იმ სფეროს, რომელზეც მეტ-ნაკლებად 
დამოკიდებულია მიღებული მმართველობითი 
გადაწყვეტილებების რეალიზაციის წარმატება. 
ჩვენი ქვეყნის უახლეს ეკონომიკურ ისტორიაში 
არცთუ იშვიათია ე. წ. ,,ფიასკოს” შემთხვევები, 
რაც გამოწვეული იყო ცალკეული ფაქტორების 
მოქმედების შეუფასებლობით ან არასერიოზული, 
ნაკლებკვალიფიკაციური მიდგომებით. ასეთ 
ფაქტორებს განეკუთვნება მახინჯი პრივატიზაცია, 
ერთმანეთის საწინააღმდეგო კანონები და 
სხვ. რეგიონების პრაქტიკული რეალიების 
სამეცნიერო-საინფორმაციო ლიტერატურის 
წყაროების შესწავლის საფუძველზე, ვფიქრობთ, 
ფაქტორთა კომპლექსი, რომლებიც განაპირობებენ 
რეგიონში სოციალურ-პოლიტიკური ვითარების 
განვითარების გზების სისწორეს, შეიძლება, 
რეგიონის მდგომარეობის დიაგნოსტიკის 
ანალოგიურად, კლასიფიცირდეს მათი გამოვლენის 
სფეროების მიხედვით:

1) პოლიტიკური ფაქტორები _ პოლიტიკური 
სიტუაციის სტაბილურობა, ეთნიკური და 
ეროვნული კონფლიქტები, საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციების პოლიტიკური საფუძვლების 
სტაბილურობის ხარისხი;

2) ბუნებრივ-ეკოლოგიური პირობები _ 
ბუნებრივი რესურსების ათვისების შესაძლებლობა, 
ბუნებრივი რესურსების საკმარისობა, ნედლეულის 
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პერსპექტიულ ადგილმდებარეობათა დაზვერვა-
აღმოჩენა;

3) ინფრასტრუქტურული სფერო _  
სატრანსპორტო ხელმისაწვდომობა, სერვისის 
ნებისმიერი სახეობით უზრუნველყოფის 
დონე (საბანკო, სადაზღვევო, კომუნალური), 
ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის განვითარება 
და უზრუნველყოფა, კავშირის (კომუნიკაციის) 
მოდიფიკაცია, ზოგადად, კომუნიკაციების არსებობა 
და ტექნოლოგიურად დახვეწა-განვითარება;

4) დემოგრაფიული ვითარება _ მოსახლეობის 
ბუნებრივი კვლავწარმოება, მოსახლეობის 
საშუალო ასაკი, მიგრაციული ნაკადი, მოსახლეობის 
შემადგენლობის დადგენა შრომისუნარიანობის 
მიხედვით;

5) საკადრო უზრუნველყოფა _ 
სპეციალისტების მომზადება, პროფესიული და 
პროფესიონალური შემადგენლობა, პროფესიების 
მიხედვით კვალიფიკაციური სტრუქტურის შექმნა, 

შრომისადმი მოტივირებული მიდგომა;
6) მეცნიერულ-ტექნიკური დონე _ 

სამეცნიერო-კვლევითი ბაზის მდგომარეობა, 
ტექნიკური პოტენციალის განვითარების 
მდგომარეობა, თანამედროვე ტექნოლოგიების 
გამოყენებადობა, ორგანიზაციული მენეჯმენტი;

7) რესურსული უზრუნველყოფა _ ფინანსური 
რესურსები, ტერიტორიის მატერიალური  
პირობები;

8) სოციალური გარემო _ სოციალური 
ინსტიტუტების განვითარებულობა-, სოციალური 
სფეროს ფუნქციონირების სტაბილურობა, 
მოსახლეობის ყველა ფენისათვის სოციალური 
მომსახურების ხელმისაწვდომობა.

რეგიონის დონეზე ზემოთაღნიშნული  
ფაქტორების ურთიერთკავშირი შეიძლება 
წარმოვადგინოთ შემდეგი სქემის სახით (იხ. ნახაზი 
1).

ნახაზი 1.   რეგიონის მდგომარეობის ფაქტორების ურთიერთკავშირის სქემა

განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი 
ფაქტორების ჯგუფის არსებობა-არარსებობა 
დაკავშირებულია რეგიონის ხელმძღვანელთა 
ინტერესებთან (იგულისხმება ინტერეს-ჯგუფები 
სხვადასხვა კონფიგურაციებში). სრულიად 
ნათელია, რომ თითოეულს შეიძლება განსხვებული 
აზრი და მნიშვნელობა ჰქონდეს, რეგიონის ბიზნეს-
ეთიკა, კორპორაციული ინტერესი.  რთული და 
იერარქიულად აგებული განათლებრივი სისტემები 
არ ისახავს ერთიან მიზნებს. ამასთან დაკავშირებით, 
რეგიონში წარმოიშვება კონფლიქტური სიტუაცია, 
რომელიც იწვევს  უსაფრთხოების დარღვევის 
საშიშროებას. 

კონფლიქტების თეორია (სასწავლო-
სამეცნიერო დარგი - კონფლიქტოლოგია), ისე 
როგორც რეგიონის უსაფრთხოების თეორია, 
განსაკუთრებული თემაა თავისი სიმწვავით, მაგრამ 

გაურკვევლობათა გამოსავლენად, აუცილებელია 
გავიხსენოთ რეგიონის უსაფრთხოების პირობითი 
რანჟირებაც (იხ.ნახაზი 2).

ბიზნესელიტისა და კორპორაციული 
სტრუქტურების (ანუ საწარმოების) ინტერესებიდან 
გამომდინარე, შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ 
ისინი შეიძლება განლაგდეს ფართო დიაპაზონში 
_ ,,რეგიონული პატრიოტიზმიდან” დაწყებული,  
განვითარების ტრანსნაციონალური სქემის 
უპირატესობამდე. ამასთანავე უნდა აღინიშნოს, 
რომ ბუნებრივი უპირატესობანი არ არის აშკარა და 
თვალსაჩინო, ის მხოლოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ. 
კორპორატიული სტრატეგიები _ ძირითადად 
დახშულია (ჩაკეტილია), მაგრამ, როგორც წესი, 
ღია რეგიონული სტრატეგიები ძირითადად, 
კორპორატიულის ამა თუ ვერსიას ასახავს.
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დაისმის კითხვა: როგორ ავიცილოთ თავიდან 
სხვადასხვა სახის მუქარისას გაურკვევლობის 
ყველა ფაქტორი?

ამის თავიდან ასაცილებლად აქტიურად 
უნდა გამოვიყენოთ რეგიონის შესაძლებლობები, 
რათა თითოეული სამეურნეო სუბიექტის 
დონეზე შემუშავდეს სწორი მმართველობითი 
გადაწყვეტილებები იმიტომ, რომ სამეურნეო 
სუბიექტების ინტერესები არ შთანთქოს საერთო 
რეგიონულმა მასშტაბურმა ინტერესებმა.

და კიდევ ერთი მთავარი კითხვა: როგორ 
შევქმნათ კოლექტიური სუბიექტურობა?

ამისათვის, ცხადია, აუცილებლად უნდა 
გამოიყოს დომინირებული სუბიექტი, მაგალითად, 
რეგიონის სოციალური ინტერესები, ანუ სუბიექტი, 
რომლის ინტერესიც სხვა ინტერესებზე მაღლა 
დგას. წინააღმდეგ შემთხვევაში გარდაუვალია 
სხვადასხვა, ეკონომიკური და სოციალური 
კატაკლიზმები.

რეგიონული ფაქტორების გაურკვევლობის 
წონადობის გარკვევისას აგრეთვე საჭიროა 
პრიორიტეტულობის ,,მარწუხებიდან” _ 
სოციალური ფაქტორების ნამდვილობის 
ხასიათისაგან თავის დაღწევა. სწორედ ეს 
სოციალური ვარიანტულობა არის რეგიონული 
ენთროპიის დომინანტი.

რეგიონული განვითარების ერთიანობის 
შესაბამისად ეფექტური მმართველობის 
მისაღწევად, ცალკეული საწარმოო სისტემის 
მიერ სინერგეტიკული ეფექტის მიღებისათვის, 
აუცილებელია განისაზღვროს უმრავლესობის 
ობიექტური ინტერესების მეთოდიკა და გამოიყოს 
დომინანტები.

საჭიროა აგრეთვე გავითვალისწინოთ 
მეურმნეობრიობის სუბიექტის დანიშნულებაც 
_ მისი მოქმედებების რეალური მნიშვნელობა 

რეგიონული ეკონომიკის სისტემის 
სხვა სუბიექტისათვის. ერთდროულად, 
ანგარიშგასაწევია აგრეთვე შექმნილი სიტუაციის 
გააზრება და მისი ექსტრაორდინალური ხასიათი.

თითოეული სამეურნეო სუბიექტის მოქმედების 
სივრცე და ფორმა, რომელიც დამოკიდებულია 
უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელის 
გადაწყვეტილების მიღების ტექნოლოგიაზე, უნდა 
განისაზღვროს რეგიონის შესაბამის სეგმენტში 
მოქმედების საერთო კონცეფციით, მაგრამ ეს არ 
უნდა დავიყვანოთ ამ კონცეფციის მექანიკურ და 
ტექნოლოგიურ ასლამდე.

თანამედროვე ეკონომიკაში მიმდინარე 
თვისებრივი ცვლილებები იმას გვიჩვენებს, რომ 
არაერთი ფაქტორისა და წყაროს მნიშვნელოვანი 
ნაწილი გადაჯგუფებულია. ქვეყნის რეგიონული 
ეკონომიკის განვითარების თავისებურებათა 
და პრობლემათა ზემოთ მოცემული ანალიზი 
ნათელყოფს, რომ მასში უწესრიგობებს, 
გაურკვევლობასა და მდგომარეობის ალბათობებს 
დიდი ადგილი უკავია. აქედან შეიძლება 
დავასკვნათ, მათი კვლევისა და შეფასებისათვის 
ამ სფეროში საქმიანობის გაუმჯობესების 
ღონისძიებათა მიღებისათვის აუცილებელია 
ენთროპიის თეორიის გამოყენება.

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ენთროპიის 
თეორიამ, რომელსაც საფუძველი საუკუნე-
ნახევრის წინ ჩაეყარა, ფართო მეთოდოლოგიური 
ხასიათი შეიძინა. სადღეისოდ იგი, ბუნების 
მოვლენათა კვლევასთან ერთად, გახდა 
საზოგადოების, ეკონომიკური მოვლენებისა 
და ბიზნეს პროცესების ფუნდამენტური 
კანონებისა და კანონზომიერებათა შესწავლისა და 
მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების 
ინსტრუმენტი, სამთავრობო, რეგიონულ და 
საწარმოს დონეებზე. ამ ფუნქციას ის ასრულებს 

         ნახაზი 2.  რეგიონის უსაფრთხოების რანგები
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გამოყენებული ლიტერატურა:

1 . ბერულავა რ., ქართულ-ინგლისურ-რუსული პროფესიული განმარტებითი ლექსიკონი, ი. მესხიას და 
ალ. ღლონტის რედაქციით, თბ., 1999, გვ. 303
2. ბერულავა რ., გვჭირდება ენის დაცვის სინერგიზმი. გაზ. ,,სახალხო განათლება”, 6.XII, 1990; მისივე: 
საჭიროა ენის დაცვის სინერგიზმი. გაზ. ,,საქართველოს რესპუბლიკა”, 7. VI, 1992
3. Прангишвили И,. В., Максимов В. И., Разрешение проблемных ситуации в период современной 
трасформации // Общество и экономика. 2001 «11-12.
4.  Прангишвили И,.Энтропийные и другие системные закономерности: Вопросы Управления сложными 
системами. М., Наука, 2003.
5.  Прангишвили И,.Иванус А. К., Системная закономерност «золотого сочения»: Системная устойчивость и 
гармония // Проблеиы уплравления. 2004, «2.»
6.  Прангишвили И, В.Путин и распутье // АиФ 2004, «36.

იმდენად, რამდენადაც დადგინდა, რომ ენთროპიას, 
როგორც უწესრიგობის, გაურკვევლობის ზომას,  
ადგილი აქვს არა მარტო ბუნებაში, არამედ 
საზოგადოების ცხოვრებაში, მის ყველა სფეროში. 
ამიტომაც ენთროპიის ზომის ზრდის დადგენის,  
ტენდენციისა და ფაქტორების გამოვლენის, მის 
შემცირების საშუალებათა, ანუ ნეგენთროპიის 
წყაროების დადგენისა და გამოყენების გარეშე 
ადამიანთა, მათი ჯგუფების საქმიანობის, მთელი 
ეკონომიკური სისტემის ფუნქციონირების, 
წარმატების, ეფექტიანობის უზრუნველყოფა 
შეუძლებელია. ამდენად, ენთროპიის და 
ნეგენთროპიის მოვლენათა შემეცნების თეორიული 
და პრაქტიკული მნიშვნელობა აშკარა გახდა. 
ეს დაკავშირებულია ამ თეორიის ფართო 
შინაარსთან, იმ შესაძლებლობებთან, რომლებიც 
იქმნება უწესრიგობისა და გაურკვევლობის 
მოვლენების ბუნებისა და ხასიათის, წარმოშობისა 
და მოქმედების შედეგების შესწავლისა და მათი 
დაძლევის საშუალებათა შემუშავების მხრივ. ასეთი 
მოვლენები და პროცესები რეგიონული ეკონომიკის 
სფეროში ყველა დონეზე მრავლად შეიმჩნევა 
სხვადასხვა ზომით და მასშტაბით. დღეისათვის 
უკვე ფართოდ ვრცელდება ამ თეორიის მეთოდების 
გამოყენება, რადგანაც მან დაადასტურა თავისი 
როლის უპირატესობა არსებულ ვიწრო შინაარსის 
რიგ მეთოდებთან შედარებით. ცხადი გახდა, რომ 
იგი უზრუნველყოფს მართვის ხარისხის ამაღლებას 
ყველა დონეზე და სფეროში, ასევე მენეჯმენტის 
გაუმჯობესებას, ორგანიზებულობის ხარისხის 
ამაღლებას.

ეს შედეგები განპირობებულია ენთროპიის 
თეორიის დებულებებში წესრიგის, 
ორგანიზებულობის, გაურკვევლობათა 

შემცირების, ალბათური მდგომარეობების ახსნისა 
და მიზეზების გარკვევის შესაძლებლობებით. ეს 
თეორია იძლევა პასუხს დახურულ (ჩაკეტილ) და 
ღია სისტემებში მიმდინარე პროცესების კანონებზე, 
შექცევადობისა და შეუქცევადობის პირობებზე, 
რაც მეტად მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური 
საკითხებია საერთოდ, საზოგადოების ცხოვრებაში  
და ეკონომიკაში, კერძოდ, მიმდინარე პროცესების 
ახსნა-გარკვევისათვის, საზოგადოების 
სასარგებლოდ მათზე ზემოქმედების, ეკონომიკური 
სუბიექტების ქცევის მიზანშეწონილი 
მიმართულების დასადგენად.

საგულისხმოა ის, რომ ენთროპიის თეორიამ 
მიიყვანა მეცნიერება და პრაქტიკა მისი 
საწინააღმდეგო მოვლენის, ნეგენთროპიის 
(ანტიენთროპიის-ენთროპიის საპირისპირო 
მოვლენის) არსებობის დადგენამდე. მან განაპირობა 
ამ მოვლენების მნიშვნელობა საზოგადოებისთვის 
სასარგებლო ზომების მის საფუძველზე 
შემუშავებისათვის, შესაძლებლობათა ძიებისათვის 
ახალი მიდგომების გამოყენებით, სათანადო 
პრაქტიკული ღონისძიებების შემუშავებისათვის.

ენთროპიისა და ნეგენთროპიის ფაქტორების 
მოქმედების შედეგები სხვა მოვლენებზე, მათი 
დასუსტებით ან გაძლიერებით, გადაცემით, 
გაშუალებულად, მკვეთრად ეხება ეკონომიკურ 
სისტემებს, მათ შორის რეგიონულ ეკონომიკას, მის 
შემადგენელ ნაწილებს, კონკრეტული ეკონომიკური 
(საწარმოო) ერთეულების ჩათვლით.

ენთროპია და ნეგენთროპია სხვადასხვა ზომით 
ვლინდება, მათი ბალანსი საბოლოოდ განაპირობებს 
განვითარების პროცესის ხასიათს, მიმართულებას, 
ტემპს და ა. შ.

გაგრძელება შემდეგ ნომერში
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Entropy and Synergetics of Disizion-making on Regional Level

Irma Makharashvili
Doctoral student at Caucasus international University

Marketing and management specialists pay particular attention to  entropy and  synergetics approaches in busi-
ness processes. The  researchers focus on the theoretical - methodological potential prognostic function. At the pre-
sent stage, the mechanism of formation and implementation of effective management is widely acknowledged as a 
powerful stimulator  of the regional economic growth. According to the regional economic dynamics, it is possible to 
predict the trends of the economic conjuncture. It should be noted that the analysis of sustainable economic growth 
with effective management has  the power to unravel the objective characteristics of the macroeconomic equilib-
rium. The  economic regulations (even the formation of a transformative period in the market) are not effective to 
implement  the concept of management without its mastering.

In our study, we aimed logically interrelated tasks. The way of the  solution of  the problems is in accordance to 
the economic system of the region. 

The peculiarities of regional economic development and the problems of the above analysis shows  the disorder, 
uncertainty and probabilities of a place. 
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პიროვნული განვითარების მნშვნელობა კარიერული ზრდის
დაგეგმვის პროცესში

ქეთევან ღამბაშიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 
დოქტორანტი
ელ.ფოსტა :  Ghambashidze.K@gmail.com
ტელეფონი: 593 93 94 30

ქრისტინე ოდიშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

დოქტორანტი
ელ.ფოსტა :  Kristi-Ani90@mail.ru 

ტელეფონი: 598 44 23 45 

სტატიაში განხილულია ის პრობლემები და გამოწვევები,  რომელიც კარიერის დაგეგმვის პროცესში 
ხვდება ადამიანს ან/და დამსაქმებელს. უფრო კონკრეტულად, განხილულია პერსონალური განვითარების 
მნიშვნელობა, როგორც პიროვნული, ისე კარიერული ზრდის პროცესში, ზოგიერთი მეთოდები და 
მიდგომები, რომელიც საჭიროა პიროვნული და პროფესიული განვითარებისთვის, როგორც თანამშრომლის, 
ისე ორგანიზაციის მხრიდან. წარმოდგენილია ხედვები, თუ რა უნდა გააკეთოს მენეჯმენტმა ორგანიზაციაში 
თანამშრომელთა პიროვნული ზრდისათვის.

პიროვნული განვითარება განიმარტება, როგორც 
განვითარების ერთ-ერთი სფერო, მიმართული 
მდგრადი და ხანგრძლივი პიროვნული თვისებების 
შეძენისა და კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ. 
ის მოიცავს გონებრივ, ფიზიკურ, სოციალურ, 
ემოციურ და სულიერ ზრდას. მის არსს, ზუსტად, 
გადმოსცემს მეცნიერი პიტერ დრუკერი: “თუ არ 
ვითარდები, დეგრადაციას განიცდი!” მასლოუს 
მოთხოვნილებათა იერარქიაში [2] თვითრეალიზება 
ყველაზე მაღალ საფეხურზეა და აღწერილია, 
როგორც პიროვნების სურვილი განვითარდეს, 
გაიზარდოს შემოქმედებითად. სხვაგვარად რომ 
ვთქვათ,  ადამიანებს სურთ თავიანთი პოტენციალის 
რეალიზება და საზოგადოების ღირსეულ წევრად 
დამკვიდრება, აღნიშნული კი მოითხოვს მუდმივ 
პიროვნულ განვითარებას, განსაკუთრებით 
თანამედროვე ბიზნესში, სადაც მას უაღრესად 
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან ხშირად ამა 
თუ იმ ფირმის კონკურენტუნარიანობა ადამიანურ 
კაპიტალზეა დამოკიდებული, მათ კვალიფიკაციასა 
და უნარზე, სწრაფად უპასუხონ გამოწვევებს.  

ადამიანის პიროვნულ განვითარებაზე როცა 

ვსაუბრობთ, ვგულისხმობთ იმ უნარ–ჩვევების 
ჩამოყალიბებას პიროვნებაში, რაც დაეხმარება 
მიაღწიოს წარმატებას, როგორც პირად ცხოვრებაში, 
ისე პროფესიულ ასპარეზზე. პიროვნული 
განვითარების მნიშვნელობაზე კომპანიის 
მენეჯმენტის მხრიდან მოგვიანებით ვისაუბრებთ, 
მანამდე კი პიროვნულ დონეზე განვითარებაზე 
გავაკეთებთ აქცენტს.

როგორც კვლევამ აჩვენა, საწყის ეტაპზე 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ნებისყოფას, 
გადაწყვეტილების და დასახული მიზნის 
განხორციელების უნარს,  რადგან მის გარეშე 
წარმოუდგენელია წარმატების მიღწევა. 
აღსანიშნავია 3 მთავარი ფაქტორი, რომელიც 
გავლენას ახდენს მაღალი ნებისყოფის უნარზე : 
მაღალი თვითშეფასება, თვითდაჯერებულობა 
და ნაკლები ფსიქოპათოლოგიური პრობლემები. 
თავდაჯერებულობა წარმატების მიღწევის 
აუცილებელი წინაპირობაა, მას ადამიანის 
წარმატებაში დიდი ადგილი უკავია. თავის მხრივ 
ის თვითშეფასებიდან გამომდინარე ჩნდება, 
რის შემდეგადაც საქმისადმი დამოკიდებულება 
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ყალიბდება, აღნიშნულზე კი დამოკიდებულია 
ადამიანის ეფექტიანი და ნაყოფიერი საქმიანობა. 
სამწუხაროდ, ყველა ადამიანი ვერ ახერხებს 
ჯანსაღი თვითშეფასების ჩამოყალიბებას, რაც 
ხშირად ნეგატიურად აისახება მათ ცხოვრებაზე. 
დაბალი თვითშეფასება გავლენას ახდენს როგორც 
მის პიროვნულ, ისე კარიერულ წინსვლასა და 
განვითარებაზე. ცხადია, რომ მხოლოდ ნებისყოფის 
გამოვლენა არ არის საკმარისი პროფესიული 
განვითარების წარმატების უზრუნველსაყოფად. 
შესაძლოა დავასახელოთ წარმატებული 
პროფესიული განვითარების ხელისშემშლელი 
ფაქტორები : დაბალი ინოვაციური პოტენციალი, 
ლიდერული თვისებების არარსებობა, ახალი 
პრობლემებისადმი ძველებური მიდგომები, 
პრობლემების სწრაფად გადაწყვეტის უნარის 
არარსებობა, პიროვნული ფასეულობების 
არარსებობა, კარიერის მიზნების გაურკვევლობა, 
რთული სიტუაციის ადეკვატური შეფასების 
უნარის არასებობა; თვითმენეჯმენტის უნარის 
არასებობა და სხვა.

არსებობს  უამრავი მაგალითი წარმატებული 
ადამიანებისა, რომლებმაც სწორედ ადექვატური 
თვითშეფასებით, დასახული მიზნებისადმი 
სტრუქტურიზებული მიდგომით, თვითკრიტიკით,  
რისკის აღებისა და მისი დივერსიფიცირების გზით 
წარმატებას მიაღწიეს, გახდნენ ლიდერები თავიანთ 
სფეროში. ლიდერად ჩამოყალიბებას კი ხელს უწყობს 
ადამინის თვითრეალიზების სურვილი, სურვილი 
თავის მხრივ, დამოკიდებულია მის მონდომებაზე 
გაიზარდოს პიროვნულად, შეიძინოს ის უნარ–
ჩვევები, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ 
იყოს ძლიერი ლიდერი. უკანასკნელი კვლევების 
თანახმად ძლიერ ლიდერებს აქვთ რამდენიმე 
საერთო თვისება და ეს სწორედ ნებისყოფა და 
საკუთარი თავის დისციპლინაა, რომელიც, ასევე, 
ხელს უწყობს ადამიანს დროის ეფექტიან მართვაში. 
დროის ამგვარი მართვა პიროვნების პროფესიული 
წინსვლისთვის ასევე ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი 
ფაქტორია. მიზეზი, თუ რატომ ხდება ზოგიერთი 
ადამიანი უფრო წარმატებული ვიდრე სხვა, არის 
ის, რომ ისინი ზუსტად საზღვრავენ პრიორიტეტებს 
და ეფექტიანად მართავენ საკუთარ რესურსებს, 
სწორად მართავენ დროს. პრიორიტეტების 
განსაზღვრა და ამის შემდგომ, დროის განაწილება 
საკმაოდ რთული პროცესია. არსებობს პარეტოს 
80/20-ი პრინციპი,[3] რომლის მიხედვით, საქმეების 
მხოლოდ 20%-ს მოაქვს 80%-იანი შედეგი. მთავარი 
გამოწვევა კი ისაა, რომ ზუსტად განვსაზღვროთ ეს 
20%. პრიორიტეტული საქმეების განსაზღვრისთვის 
დაგვეხმარება უკუკავშირის განსაზღვრა - იმის 

გათვითცნობიერება, თუ რა საქმეებს მოაქვს 
ყველაზე ნაკლები შედეგი. 

უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ არსებობს 
მთელი რიგი შეზღუდვები, რომელიც აფერხებს 
ადამიანის საქმიან კარიერას. ასეთი შეზღუდვები 
შესაძლოა ეფუძნებოდეს როგორც შიგა, ისე გარე 
ფაქტორებს. გარე - ფაქტორები, რომელიც არ არის 
დაკავშირებული ადამიანის პიროვნებასთან, მაგ. 
პოლიტიკური გარემო, ჯანმრთელობა და ა.შ. 
შიგა ფაქტორები კი განპირობებულია ადამიანის 
ინდივიდუალურობით და მათი დაძლევა 
მთლიანად არის დამოკიდებული ადამიანის 
ნებაზე.

ზემოთ განხილული საკითხები 
მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენადაც 
ადამიანს უწევს გადაწყვეტილებების მიღება 
და მასზეა დამოკიდებული მისი წარმატება თუ 
წარუმატებლობა, აქ კი  ყურადღება გავამახვილოთ 
თვითმენეჯმენტზე, რომელიც ისეთივე 
ფუნქციებით ხასიათდება, როგორც მენეჯმეტი. 
მისი მთავარი არსი ისაა, რომ ადამიანმა შეძლოს 
თავისი შესაძლებლობების რწმენა და გამოყენება 
- სწორად მართვა, როგორც დროის, ისე მისი 
ყოველდღიური ცხოვრების, პროფესიული 
განვითარების და შესაბამისად, კარიერული ზრდის 
დაგეგმვის საკითხში. 

პერსონალის მართვის თეორია კარიერას 
განიხილავს, როგორც ადამიანის შრომითი 
ურთიერთობის სფეროში შეგნებული პოზიციისა 
და ქცევის შედეგს, რომელიც დაკავშირებულია მის 
თანამდებობრივ და პროფესიულ ზრდასთან.

შრომითი ურთიერთობის ჩამოყალიბებაში, 
როგორც წესი, ორგანიზაცია და თანამშრომელი 
შედიან გარკვეულ გარიგებაში, რომელიც 
გულისხმობს, რომ ორგანიზაცია თავის მხრივ 
აძლევს თანამშრომელს დასაქმების გარანტიას 
და პროფესიული, კარიერული ზრდის 
შესაძლებლობას, ხოლო თანამშრომელი, თავის 
მხრივ, ამის სანაცვლოდ გამოხატავს ერთგულებას, 
ლოიალობას ორგანიზაციისადმი. ცხადია 
შრომითი უერთიერთობის ასეთი, შეიძლება 
ითქვას, გამარტივებული მოდელი, იდეალურია და 
რეალურ ცხოვრებაში ურთიერთობები გაცილებით 
რთულია.

თანამშრომლის განვითარების კონცეფცია 
ეფუძნება თვითგანვითარებას და ხორციელდება 
შემდეგ დონეებზე:

• ინდივიდუალური - ორგანიზაციის ყველა 
დონის თანამშრომლები ვითარდებიან, რათა 
მომავალში გახდნენ კომპანიის პარტნიორები;

• გუნდური - მეწარმეობის პრინციპებზე 
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დაყრდნობით ვითარდება გუნდური მუშაობა;

• ორგანიზაციული - კომპანია ვითარდება, 
რათა გარდაიქმნას ორგანიზაციაში, რომელიც 
მუდმივად სწავლობს და შეიმუშავებს საკუთარი 
მდგომარეობისა და გარემოს თავისებურ ხედვას.

თანამშრომლის განვითარების ტრადიციულ 
მაჩვენებლად წარმოგვიდგება მისი კარიერული 
ზრდა, მაგრამ პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ბევრ მსხვილ 
კორპორაციაში მმართველები არ განიხილავენ 
კარიერულ ზრდას როგორც მასტიმულირებელ 
ფაქტორს. ორგანიზაციული  სტრუქტურების 
გათანაბრება და კორპორაციული ფასეულობების 
ცვლილება ნიშნავს იმის აუცილებლობას, რომ 
მოხდეს ცნების “თანამშრომლის განვითარება” 
გაფართოება. ამრიგად, გარდა დაწინაურებისა, 
კომპანია უნდა სთავაზობდეს სხვა სტრატეგიებსაც. 
მაგალითად:

• სამუშაო ძალის ფუნქციური ან/და 
საერთაშორისო როტაცია;

• მულტიეროვნულ პროგრამებში 
მონაწილეობა;

• პროფესიული წინსვლა;
• სამსახურიდან წამოსვლის შემდეგ, უკან 

დაბრუნების შესაძლებლობა;
• ე.წ. “აუთფლეისმენთის” პროფილაქტიკური 

ღონისძიებები - მხარდაჭერა სამსახურიდან 
დათხოვების შემთხვევაში.

ეს და სხვა სტრატეგიები უნდა გაერთიანდეს 
თანამშრომლების განვითარების გრძელვადიან 
გეგმებში. 

ე. მეიოს მიხედვით [7] კარიერის 
ინდივიდუალური დაგეგმვის პროცესი მოიცავს:

• მუშაკის მიერ განვითარების პოტენციალის 
თვითგანსაზღვრას;

• პროფესიული კონსულტაციების მიღებას;
• კარიერული განვითარების დაგეგმვის 

სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობას;
• თვითგანვითარების გეგმების შემუშავებას;
• მიღწევების და პოტენციალის 

შეფასებისათვის კარიერულ რესურს ცენტრებში 
მიმართვას.

დამსაქმებლის პირველხარისოვანი ამოცანაა 
იმის განსაზღვრა, თუ რომელ თანამშრომელზე 
გაამახვილოს ყურადღება, რომელში მოახდინოს 
დროის, ძალისხმევისა თუ სხვა რესურსების 
ინვესტირება. შეცდომის ფასი მაღალია, ვინაიდან 
თანამშრომლის პერსონალური განვითარება 
ხანგრძლივი პროცესია და აუცილებელია ამ 
პროცესის კონტროლი დამსაქმებლის მხრიდან. 

განვიხილოთ რამდენიმე მეთოდი, რომელიც 
შესაძლოა გამოიყენოს თანამშრომლის პერსონალურ 

განვითარებაში დაინტერესებულმა დამსაქმებელმა:
ტრენინგი პერსონალურ განვითარებაში, 

რომელიც მიმართული იქნება იმ თვისებების 
განსავითარებლად, რაც აუცილებელია საქმიანობის 
ამა თუ იმ სფეროსთის. ასეთი ტრენინგების 
შინაარსი დამოკიდებულია საქმიანობის ხასიათზე 
და შეიძლება განსხვავდებოდეს იმის მიხედვით, 
თუ რა პოზიციაზე იქნება გამახვილებული 
ყურადღება. თუ საუბარია ხელმძღვანელზე, მაშინ 
სასურველია აქცენტი გაკეთდეს ლიდერული 
უნარ-ჩვევების განვითარებაზე. თუ ყურადღებას 
ვამახვილებთ ანალიტიკურ მუშაობაზე, 
მაშინ პირველ რიგში საჭიროა განვავითაროთ 
სისტემური აზროვნება, კონცენტრირების 
უნარი. თუ მხედველობაშია არასტანდარტულ 
ან შემოქმედებით გადაწყვეტილებებთან 
დაკავშირებული საქმიანობა, მაშინ საჭირო ხდება 
კრეატიულობის განვითარების ხელშეწყობა. 
ხარისხიანი და რეგულარული ტრენინგები 
იძლევა შედეგს, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 
თუ სწორად იქნება შერჩეული სპეციფიკის 
გათვალისწინებით. საკმაოდ მნიშვნელოვანია 
თანამშრომლის ორგანიზაციისადმი ლოიალობის 
ფაქტორის ადექვატურად განსაზღვრა. 

ქოუჩინგი - ეს არის ზემდგომის, ან უბრალოდ 
უფრო გამოცდილი კოლეგის დახმარებით, 
თანამშრომლის პერსონალური განვითარება. ამ 
დროს აუცილებელია უკუკავშირის არსებობა, 
რომელიც მიმართული იქნება თანამშრომელში 
საჭირო თვისებების განვითარებაზე. ტრენინგისგან 
განსხვავებით, ქოუჩინგი არ მოითხოვს პირდაპირ 
ინვესტიციებს პერსონალურ განვითარებაში, მაგრმ 
მოითხოვს ქოუჩის მიერ თავისი როლის გააზრებას 
და აკისრებს მას გარკვეულ პასუხისმგებლობას. 
ქოუჩისთვის, თვითონ ეს ფაქტიც კი შესაძლოა 
აღმოჩნდეს არამატერიალური მოტივაციის 
ფაქტორი, მაგრამ ეს დამოკიდებულია კონკრეტულ 
სიტუაციაზე, მ.შ. “მოსწავლეს” სწორად 
შერჩევაზე და ასევე ქოუჩისა და თანამშრომლის 
ფსიქოლოგიურ თავსებადობაზე. ამისათვის კი 
საჭიროა ორგანიზაციაში მაღალი კორპორაციული 
კულტურის არსებობსა. 

არამატერიალური მოტივაცია - მაგალითისთვის 
შეიძლება მოიცავდეს თანამშრომლისთვის 
ისეთი დავალებების მიცემას, რაც სცდება მის 
სამსახურეობრივ მოვალეობებს და ამისათვის 
მან უნდა მოახდინოს მობილიზება ან რაიმე 
პროექტში მონაწილეობა. ამასთან, ეს საკმაოდ 
სარისკო მიდგომაა, რადგან მსგავსი დავალებების 
დელეგირება თანამშრომელზე, რომელმაც 
შესაძლოა ვერ გაართვას თავი დავალებას, მოიცავს 
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გარკვეულ რისკს ორგანიზაციისთვის, რაც 
შეიძლება აისახოს მაგალითად დროისა და სხვა 
რესურსის დამატებით დანახარჯებში დაშვებული 
შეცდომის გამოსასწორებლად.

შესაძლოა გამოყენებული იქნას თანამშრომლის 
სტიმულირება და ფინანსირება დამატებითი 
განათლების მისაღებად. აქ საუბარია არა მხოლოდ 
პროფესიულ ზრდაზე, შესაძლოა ეს განათლება არ 
იყოს პირდაპირ დაკავშირებული მის პროფესიასთან, 
მაგრამ განათლების მიღება, როგორც ასეთი, საკმაოდ 
დიდი წვლილია პერსონალურ განვითარებაში. 
განათლების მიღების პროცესი, რომლის დროსაც 
თანამშრომელი ასევე არ უნდა მოსცდეს მის 
ძირითად საქმიანობას, მოითხოვს მობილიზებას, 
კონცენტრირებას და დროის რესურსის სწორად 
მართვას.  ასევე, ეს პროცესი ავითარებს აზროვნების 
სისტემურობას, რაც არის როგორც თანამშრომლის, 
ისე ორგანიზაციის განვითარების აუცილებელი 
ფაქტორი. განათლება ხელს უწყობს თანამშრომელს 
ჯანსაღი ამბიციის ჩამოყალიბებაში, ზრდის მის 
“ღირებულებას” შრომით ბაზარზე და შესაბამისად 
ზრდის ორგანიზაციის ღირებულებასაც. 

ასეთი სახის ინვესტიციები თანამშრომელში 
გამართლებულია, მაგრამ სარისკო. როგორც 
აღვნიშნეთ, ნებისმიერი დამსაქმებლისათვის 
აქტუალურია საკითხი: რომელ თანამშორმელში 
მოახდინოს ინვესტირება. ამისათვის ყველა 
კომპანიამ უნდა შეიმუშაოს გარკვეული 

კრიტერიუმები თანამშრომლების ასარჩევად.
ამრიგად, ჩვენ შევაფასეთ პერსონალური 

განვითარების მნიშვნელობა, ზოგიერთი 
მეთოდები და მიდგომები თანამშრომლის და 
ორგანიზაციის მხრიდან. პიროვნული განვითარება 
დიდ გავლენას ახდენს როგორც თანამშრომელზე, 
ისე ორგანიზაციაზე. კვალიფიკაციის ამაღლებით, 
პიროვნების ახალი თვისებების აღმოჩენით, 
ახალი უნარებისა და ცოდნის შეძენით, ისინი 
ხდებიან უფრო კონკურენტუნარიანები შრომით 
ბაზარზე და იძენენ დამატებით შესაძლებლობებს 
კარიერული ზრდისათვის, როგორც კომპანიის 
შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. პიროვნული 
განვითარება ხელს უწყობს თანამშრომლის 
საერთო ინტელექტუალურ განვითარებას, მისი 
ერუდიციის ამაღლებას, თვითდაჯერებულობას. 
სწორედ ამიტომ, დამსაქმებლის მხრიდან 
შეთავაზებულ განვითარების შესაძლებლობას 
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სამსახურის 
არჩევის პროცესში. დამსაქმებლის ინვესტიციები 
პროფესიულ განნვითარებაში  ქმნის დადებით 
კლიმატს, ზრდის მოტივაციას და ლოიალობას. 
პერსონალის განვითარებისადმი ამგვარი 
დამოკიდებულება აისახება მთლიანად 
საზოგაოების კეთილდღეობაზეც, ვინაიდან ის 
იძენს უფრო კვალიფიციურ სამუშაო ძალას და 
შესაბამისად მწარმოებლურობის უფრო მაღალ 
პოტენციალს.
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The value of personal development in the process of career planning
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The paper discusses problems and challenges faced by people and / or the employer in the process of career plan-
ning. More specifically, it discusses the importance of personal development, both for personal and career growth. 
We consider some of the methods and approaches required for professional development, both for the employee and 
for the organization. The vision on management strategy of ensuring the personal growth of employees is presented.
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ფინანსური ინსტრუმენტების  მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის 
გამოთვლა და მისი წარდგენა ფინანსურ ანგარიშგებაში  ფასს 9 

„ფინანსური ინსტრუმენტების“ მიხედვით

გურგენ კალაშიანი,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 
დოქტორანტი, ბუღალტერი.
მობ: 555 340981
ელ.ფოსტა: g.kalashiani@gmail.com

კომპანიების მიერ გამოყენებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები და მიდგომები მნიშვნელოვან 
როლს თამაშობს მათ ფინანსურ სტაბილურობაში. რთულ ეკონომიკურ პირობებში, ფინანსური ანგარიშგების 
სტანდარტების მოუქნელობა შეიძლება გარკვეული პრობლემების მიზეზი გახდეს.  ასე მოხდა 2008 წლის 
მსოფლიო ფინანსური კრიზისის დროს, როდესაც ბანკები და სხვა საკრედიტო დაწესებულებები რთულ 
ვითარებაში აღმოჩნდნენ, რადგან საკრედიტო ზარალი აღიარდებოდა საკმაოდ გვიან. ამის მიზეზი იყო 
ის, რომ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მხოლოდ ფაქტობრივი 
საკრედიტო ზარალების აღიარება იყო შესაძლებელი. მსოფლიო ფინანსურ ბაზრებზე სწრაფად ცვალებადი 
და არაპროგნოზირებადი მოვლენების პირობებში კი ეს მნიშვნელოვან შემაფერხებელ ფაქტორს 
წარმოადგენდა. 

ამ ფაქტმა უბიძგა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო ახალ სტანდარტზე 
დაეწყო მუშაობა. ამის შედეგად, 2014 წლის ივლისში გამოქვეყნდა ფასს 9 „ფინანსური ინსტრუმენტები“, 
რომლის გამოყენებაც 2018 წლის 1 იანვრიდან სავალდებულო გახდება და რომელიც შეცვლის ამჟამად 
მოქმედ ბასს 39-ს „ფინანსური ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება“. 

ახალმა სტანდარტმა შემოიღო ფინანსური ინსტრუმენტების გაუფასურების აღრიცხვის ახალი, 
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის (Expected Credit Losses) მოდელი, რომელიც საკრედიტო ზარალის 
უფრო დროული აღიარების შესაძლებლობას იძლევა. კერძოდ, ფასს 9 ავალდებულებს კომპანიებს 
საკრედიტო ზარალის აღრიცხვა ფინანსური ინსტრუმენტის აღიარებისთანავე დაიწყონ. 

ძალიან მნიშვნელოვანია მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის გამოთვლების მეთოდიკა, სტატიაში 
განხილულია გამოთვლის წესები და მოყვანილია კონკრეტული პრაქტიკული მაგალითები.

2014 წლის 24 ივლისს ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ გამოსცა 
ფასს 9 “ფინანსური ინსტრუმენტები“(IFRS 9 Fi-
nancial Instruments), ფინანსური ინსტრუმენტების 
აღრიცხვის ახალი სტანდარტის საბოლოო, მეოთხე 
ვერსია.  მოცემული სტანდარტის გამოშვებით 
დასრულდა 2008 წელს მსოფლიო ფინანსაური 
კრიზისის საპასუხოდ ფასს-ის საბჭოს მიერ 
დაწყებული პროექტი. ახალი სტანდარტი შეიცავს 
ფინანსური აქტივების აღიარების და შეფასების 
განახლებულ მოთხოვნებს, მათ შორის ფინანსური 
ინსტრუმენტების გაუფასურების საკითხში, 
და ასევე, დამატებით მითითებებს ჰეჯირების 
აღრიცხვის ახალ პრინციპებთან დაკავშირებით, 
რომლებიც 2013 წელს გამოქვეყნდა. 

საკრედიტო ზარალის რეზერვის ფორმირება 
ხშირი კრიტიკის საგანი იყო წინა პერიოდებში, 

რადგან რეზერვები იქმნებოდა ძალზე გვიან 
და არასაკმარისი ოდენობით. ფინანსური 
ინსტრუმენტების გაუფასურების შეფასების 
და აღიარების ახალი მოდელი, რომელსაც 
„მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის“ (Expected 
Credit Losses) პრინციპი უდევს საფუძვლად, შეიქმნა 
ამ პრობლემების გადასაწყვეტად. ზემოთ ხსენებული 
მოდელი უზრუნველყოფს ზარალის დაჩქარებულ 
აღიარებას, რადგან მოითხოვს არა მარტო 
ფაქტობრივი ზარალის (Incurred Losses) რეზერვის 
შექმნას, არამედ მომავალში მოსალოდნელისაც. 

ფასს–ის საბჭომ ბასს 39-ის „ფინანსური 
ინსტრუმენტები: აღიარება და შეფასება“ ფასს 
9-ზე შეცვლის პროექტზე მუშაობა 2008 წლის 
ნოემბრიდან დაიწყო. პროექტზე მუშაობა 2014 წლის 
ივლისში ფასს 9 „ფინანსური ინსტრუმენტების“  
ახალი, სრული ვერსიის გამოცემით დასრულდა. 
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ფასს 9-ის შემუშავება ეტაპობრივად ხდებოდა და 
ასეთი ეტაპობრივი  მიდგომის შედეგად მიღებულ 
იქნა სტანდარტის რამოდენიმე ვერსია. 2014 წლის 
ივლისში გამოშვებული ვერსია მისი ძალაში 
შესვლის დღიდან (2018 წლის 1 იანვარი) შეცვლის 
ფასს 9-ის ყველა წინა ვერსიას. იმ კომპანიებს, 
რომლებიც იყენებენ ფასს 9-ის წინა ვერსიებს, 
შეეძლებათ მათი გამოყენება სტანდარტის საბოლოო 
ვერსიის ძალაში შესვლამდე. 

ახალი სტანდარტი საკმაოდ მნიშვნელოვან 
გავლენას იქონიებს მეთოდებზე, რომლებსაც 
ბანკები იყენებენ მათ მფლობელობაში არსებული 

სასესხო პორტფელების საკრედიტო ზარალის 
აღრიცხვისთვის. ფინანსური ინსტრუმენტების 
გაუფასურების ახალი მოდელის გამოყენების 
შედეგად უიმედო ვალების რეზერვები გაიზრდება 
და, დიდი ალბათობით, უფრო ცვალებადი გახდება. 

შემდეგ ცხრილში წარმოდგენილია ფინანსური 
ინსტრუმენტები, რომლებზეც ვრცელდება 
ფასს 9-ში მოყვანილი, გაუფასურებასთან 
დაკავშირებული მოთხოვნები და, ასევე, ის 
ფინანსური ინსტრუმენტები, რომელთა მიმართ ეს 
მოთხოვნები არ გამოიყენება:

 

ფასს 9-ის გამოყენების სფეროში 
შემავალი ფინანსური ინსტრუმენტები 

ფინანსური ინსტრუმენტები, რომლებიც 
არ შედის ფასს 9-ის გამოყენების 
სფეროში 

სავალო ინსტრუმენტების სახით 
წარმოდგენილი ფინანსური აქტივები, 
რომლებიც ფასდება ამორტიზებული 
ღირებულებით ან რეალური 
ღირებულებით სხვა შემოსავალში 
ასახვით 

 

 
 
 
წილობრივი ინსტრუმენტები (Equity 
Instruments) 

სესხის გაცემის ვალდებულებები (Loan 
Commitment), რომლებიც არ ფასდება 
რეალური ღირებულებით მოგება– 
ზარალში ასახვით 

სესხის გაცემის ვალდებულებები, 
რომლებიც ფასდება რეალური 
ღირებულებით მოგება–ზარალში 
ასახვით 

ფინანსური გარანტიის 
ხელშეკრულებები (Financial Guarantee 
Contract), რომლებიც მიეკუთვნება ფასს 
9-ის გამოყენების სფეროს და არ ფასდება 
რეალური ღირებულებით მოგება– 
ზარალში ასახვით 

 

 
სხვა ფინანსური ინსტრუმენტები, 
რომლებიც ფასდება რეალური 
ღირებულებით მოგება–ზარალში 
ასახვით 

 

იჯარის დებიტორული დავალიანება 
(Lease Receivable), რომელიც მიეკუთვნება 
ფასს 17-ის გამოყენების სფეროს 

 

სახელშეკრულებო აქტივები (Contract 
Assets), რომლებიც მიეკუთვნება ფასს 15- 
ის გამოყენების სფეროს 

 

 

ფასს 9 „ფინანსურ ინსტრუმენტებში“ 
წარმოდგენილი ფინანსური ინსტრუმენტების 
გაუფასურების აღრიცხვის მოდელი არის 
ერთიანი ყველა ფინანსური ინსტრუმენტისთვის, 
რომელიც მის გამოყენების სფეროში ექცევა. ამის 
შედეგად, სავსებით რეალურია, რომ ფასს–ის 
საბჭოს მიდგომები დაუახლოვდება კომერციული 
ბანკების მიერ საკრედიტო რისკების მართვისთვის 
გამოყენებულ მიდგომებს. მაგრამ, პრაქტიკაში 

შესაძლებელია გაჩნდეს განსხვავებები ფასს 9-ის 
მოთხოვნებსა და ბანკების მიერ  რისკების მართვის 
შიდა მიზნებისთვის გამოთვლილ მონაცემებს 
შორის. 

ფასს–ის საბჭოს მიაჩნია, რომ ამორტიზებული 
ღირებულებით და რეალური ღირებულებით სხვა 
შემოსავალში ასახვით (Fair Value through Other 
Comprehensive Income) აღრიცხული ფინანსური 
ინსტრუმენტების გაუფასურების მიმართ 
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გამოყენებული ერთიანი მოდელი საშუალებას 
იძლევა:

• მიღწეულ იქნეს მეტი თავსებადობა მოგება–
ზარალში ასაღიარებელი თანხებისა, მსგავსი 
ეკონომიკური მახასიათებლების მქონე აქტივებთან 
მიმართებაში;

• მოიხსნას პრობლემური საკითხები, 
რომლებიც გვხვდებოდა ბასს 39-ის მოთხოვნების 
გამოყენებისას, რომლებიც გაუფასურების 
აღრიცხვას ეხებოდა. 

მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი არის 
საკრედიტო ზარალის მაჩვენებლის რიცხობრივი 
შეფასება, რომელიც შეწონილია მისი ხდომილობის 
ალბათობით, ფინანსური ინსტრუმენტის 
მოქმედების მოსალოდნელი ვადის განმავლობაში. 
თავის მხრივ, საკრედიტო ზარალის მაჩვენებელი 
არის იმ ფულადი სახსრების მიმდინარე 
ღირებულება, რომელთა მიღებაც ვერ მოხერხდება 
ფინანსური ინსტრუმენტის მოსალოდნელი 
მოქმედების ვადის განმავლობაში. 

ფასს 9 „ფინანსურ ინსტრუმენტებში“ არ 
არის მკაცრად განსაზღვრული მოსალოდნელი 
საკრედიტო ზარალის შეფასების რომელიმე 
კონკრეტული მეთოდი. პირიქით, მასში 
აღნიშნულია, რომ მოსალოდნელი საკრედიტო 
ზარალის შეფასების მეთოდები შეიძლება 
განსხვავდებოდეს ფინანსური ინსტრუმენტიდან 
და არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე. 

მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის 
რეზერვის შექმნის და ფინანსურ ანგარიშგებაში 
წარდგენის წესი განსხვავდება იმის მიხედვით, 
თუ როგორ აღირიცხება ფინანსური აქტივი – 
ამორტიზებული ღირებულებით თუ რეალური 
ღირებულებით სხვა შემოსავალში ასახვით. იმ 
შემთხვევაში, თუ ფინანსური აქტივი აღირიცხება 
ამორტიზებული ღირებულებით, მოსალოდნელი 
საკრედიტო ზარალის შეფასებითი რეზერვი 
აისახება მოგება-ზარალში და ამცირებს ფინანსური 
აქტივის საბალანსო ღირებულებას ფინანსური 
მდგომარეობის ანგარიშგებაში:

დებეტი               ხარჯი (მოგება/ზარალი)
კრედიტი            ფინანსური აქტივი (ფინანსური       
                             მდგომარეობის ანგ.)
თუ ფინანსური აქტივი აღირიცხება რეალური 

ღირებულებით სხვა შემოსავალში ასახვით, 
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის შეფასებითი 
რეზერვი აისახება ასევე მოგება/ზარალის 
ანგარიშგებაში, ხოლო ფინანსური მდგომარეობის 
ანგარიშგებაში -  საკუთარ კაპიტალში:

დებეტი        ხარჯი (მოგება/ზარალი)
კრედიტი        გაუფასურების რეზერვი (საკუთარი 

კაპიტალი)
მოცემული გატარება აისახება შემოსავლის 

სახით სხვა საერთო შემოსავალში.
ამრიგად, მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის 

შეფასებითი რეზერვი არ ამცირებს ფინანსური 
აქტივის საბალანსო ღირებულებას ფინანსური 
მდგომარეობის ანგარიშგებაში, არამედ აღირიცხება 
როგორც საკუთარი კაპიტალის ერთ–ერთი 
რეზერვი. 

მაგალითი 1. ამორტიზებული ღირებულებით 
აღრიცხული აქტივების გაუფასურება. 

კომპანია „ალფა“–ს საანგარიშგებო პერიოდი 
სრულდება ყოველი წლის 30 სექტემბერს.

2015 წლის 30 სექტემბერს კომპანია ალფამ გასცა 
10 მლნ–ის ოდენობის სესხი სამწლიანი ვადით 
კომპანია ბეტაზე, წლიური 8%–იანი საბაზრო 
განაკვეთით. ხელშეკრულების პირობების თანახმად, 
„ბეტა“ იხდის პროცენტებს ყოველწლიურად, 30 
სექტემბერს. სესხის საბოლოო დაფარვა უნდა 
მოხდეს 2018 წლის 30 სექტემბერს. კომპანია „ალფა“ 
აპირებს ამ სესხის ფლობას სრულ დაფარვამდე. 

ალფა აფასებს მომდევნო 12 თვის განმავლობაში 
დეფოლტის მოხდენის რისკს შემდეგნაირად:

• ალბათობა იმისა, რომ ბეტა გაკოტრდება და ვერ 
გადაიხდის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 
ვერც ერთ გადახდას, შეადგენს 1%–ს;

• ალბათობა იმისა, რომ ბეტა ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებულ საპროცენტო გადახდებს 
დროულად ვერ გადაიხდის (2016 და 2017 წწ. 30 
სექტემბერს) და გადაიხდის ერთიანად (12,4 მლნ–ს) 
მხოლოდ 2018 წლის 30 სექტემბერს, შეადგენს 5%–ს. 

2016 წლის 30 სექტემბერს „ალფამ“ „ბეტასგან“ 
800 ათასი დოლარის (10 მლნ–ის 8%) ოდენობის, 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
საპროცენტო შემოსავალი მიიღო. ამავე დროს, 
„ალფას“ შეფასებით, „ბეტას“ საოპერაციო შედეგები 
მნიშვნელოვნად გაუარესდა. „ბეტას“ გაკოტრების 
რისკი შეადგენს 6%–ს, ხოლო ალბათობა იმისა, 
რომ 2017 წლის 30 სექტემბერს გათვლისწინებული 
საპროცენტო გადახდა გადაიწევს 2018 წლის 30 
სექტემბრამდე, შეადგენს 10%–ს.

კომპანია „ალფას“ ხელმძღვანელობა მოცემული 
სესხის ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთს აფასებს 
წლიურ 8,42%–ად. 

ცნობილია შემდეგი ინფორმაცია 1 დოლარის 
მიმდინარე ღირებულების შესახებ:

• ერთ წელიწადში: წლიური 8%–თვის – 92,6 
ცენტი; წლიური 8,42%–თვის – 92,2 ცენტი;

• ორ წელიწადში:  წლიური 8%–თვის - 85,7 ცენტი; 
წლიური 8,42%–თვის - 85,1 ცენტი;
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• სამ წელიწადში: წლიური 8%–თვის - 79,4 ცენტი; 

წლიური 8%–თვის - 78,5 ცენტი.
განვიხილოთ, როგორ აისახება მოცემული 

ოპერაციები 2015 წლის 30 სექტემბერს და 2016 წლის 
30 სექტემბერს დასრულებული წლების ფინანსურ 
ანგარიშგებებში.

2015 წლის 30 სექტემბერს დასრულებული 
წლისთვის:

გაცემული სესხი უნდა აღირიცხოს 
ამორტიზებული ღირებულებით, ეფექტური 
საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით, რადგან 
კომპანია იყენებს ბიზნეს–მოდელს, რომელიც 
ითვალისწინებს სესხის ფლობას ფულადი 
ნაკადების მისაღებად, პროცენტების და ძირითადი 
თანხის დაფარვის გზით. 

მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი აქტივის 

თავდაპირველი აღიარებისას უნდა აღიარდეს. 
რეზერვის თანხა გამოითვლება როგორც სხვაობა 
შემდეგ მაჩვენებლებს შორის:

- ხელშეკრულებაში დადგენილი გადახდების 
მიმდინარე ღირებულება; 

- საბაზრო საპროცენტო განაკვეთის (8%) 
მიხედვით მოსალოდნელი გადახდების მიმდინარე 
ღირებულება, რომელიც შეწონილია ალბათობის 
მიხედვით.

ხელშეკრულებაში დადგენილი გადახდების 
მიმდინარე ღირებულება შეადგენს 10 მლნ დოლარს 
(800 000 × 0,926 + 800 000 × 0,857 + 10 800 000 × 0,794 
= 10 000 000 $) 

ალბათობების მიხედვით შეწონილი 
მოსალოდნელი გადახდების მიმდინარე 
ღირებულება გამოითვლება შემდეგნაირად:

მოსალოდნელი გადახდების მიმდინარე 
ღირებულება, 8%-იანი საბაზრო საპროცენტო 

განაკვეთის მიხედვით (ათასი დოლარი) 
ალბათობა (%) 

შეწონილი თანხა 
დოლარში (ათასი 

დოლარი) 

10 000 94% 9 400 

0 1% 0 

9 846 (12 400 × 0,794) 5% 492  

  9 892 

 

თავდაპირველი შეფასებისას ასაღიარებელი 
რეზერვი (30/09/2015) უდრის 108 000 დოლარს (10 
000 000 – 9 982 000). 

რეზერვი აღიარდება ხარჯებში და 
შეამცირებს აქტივის საბალანსო ღირებულებას. 
სესხის საბალანსო ღირებულება 30/09/2015-ის 
მდგომარეობით (ათას დოლარში):

სესხის მთლიანი ღირებულება                           10 000
საკრედიტო ზარალი                                                           (108)
სესხის საბალანსო ღირებულება                         9 892

2016 წლის 30 სექტემბერს დასრულებული 
წლისთვის:

ფინანსური აქტივის ამორტიზაცია ხდება 
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის (8,4%) 

მიხედვით,  მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის 
რეზერვის გათვალისწინებით. 

წლიური საპროცენტო შემოსავალი შეადგენს 833 
000 დოლარს (9 892 000 × 8,42%).  

სესხის მთლიანი ღირებულება 30/09/2016-ის 
მდგომარეობით (რეზერვის გაუთვალისწინებლად) 
შეადგენს 10 033 000 დოლარს (10 000 000 + 833 000 
– 800 000).

შემდგომი შეფასებისას, რეზერვის თანხა 
გამოითვლება როგორც სხვაობა აქტივის მთლიან 
საბალანსო ღირებულებასა და ეფექტური სგ–
ის მეშვეობით გამოთვლილი მოსალოდნელი 
გადახდების მიმდინარე ღირებულებას შორის.

30/09/2016-ის მდგომარეობით მოსალოდნელი 
გადახდები:



#1(40), 2016 weli, year58

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

E 
N

EW
 E

C
O

N
O

M
IS

T
mecniereba/SCIENCE

მოსალოდნელი გადახდების მიმდინარე 
ღირებულება, 8,42%-იანი ეფექტური საპროცენტო 

განაკვეთის მიხედვით (ათას დოლარში) 
ალბათობა (%) 

შეწონილი თანხა 
(ათასი დოლარი) 

9 928 (800 × 0,922 + 10 800 × 0,851) 84 8 340 

0 6 0 

9 872 (11 600 × 0,851) 10 987 

  9 327  

 

მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის რეზერვი: 
10 033 000 – 9 327 000 = 706 000 დოლ.

მოგება-ზარალში ასაღიარებელი რეზერვის 
ხარჯი:   706 000 – 108 000 = 598 000 დოლ.

სესხის საბალნსო ღირებულება:

სესხის მთლიანი ღირებულება                10 033 000
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის რეზერვი                      

(706 000)
სესხის საბალანსო ღირებულება            9 327 000

ამონარიდი საერთო შემოსავლის ანგარიშგებიდან (ათასი $)
                                         2016 წ. 2015 წ.
საპროცენტო შემოსავალი 833 -
საკრედიტო ზარალი            (598) (108)

ამონარიდი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან (ათასი $)
                             2016 წ. 2015 წ.
ფინანსური აქტივი 9327 9892

მაგალითი 2. რეალური ღირებულებით სხვა 
შემოსავალში ასახვით აღრიცხული ფინანსური 
აქტივის გაუფასურება [2]

2015 წლის 30 სექტემბერს კომპანია „სიგმამ“ 
ათწლიანი ვადით კომპანია „ალფას“ ობლიგაციების 
პაკეტი შეიძინა. ობლიგაციების რაოდენობა 
შეადგენს 10 000 ცალს, რომელთა საბაზრო 
ღირებულებაა 7 984 ათასი დოლარი. თითოეული 
ობლიგაციის ნომინალური ღირებულებაა ათასი 
დოლარი. ხელშეკრულების თანახმად, კომპანია 
„ალფა“ ყოველი წლის 30 სექტემბერს ობლიგაციების 
მფლობელს უხდის პროცენტებს ნომინალური 
ღირებულების 5%-იანი განაკვეთით. 

კომპანია „სიგმა“ პროცენტების მიღებას 
გეგმავს 2016 წლის 30 სექტემბერს და 2017 წლის 
30 სექტემბერს და ამავე თარიღში ვარაუდობს 
პაკეტის გაყიდვას 8 276 ათას დოლარად. საბაზრო 
საპროცენტო განაკვეთი 2015 წლის 30 სექტემბრის 
მდგომარეობით შეადგენს წლიურ 8%–ს. 

2015 წლის 30 სექტემბერს კომპანია „სიგმა“ 
აფასებს, რომ ალფას გაკოტრების რისკი უახლოესი 12 
თვის განმავლობაში ფაქტობრივად ნულის ტოლია. 
მაგრამ, არსებობს 20%–იანი ალბათობა იმისა, რომ 
ალფა 2016 წლის 30 სექტემბერს პროცენტს ვერ 
გადაიხდის და გადაიტანს ამ გადახდას 2017 წლის 
30 სექტემბრამდე (ანუ გადაიხდის 100 დოლარს 
თითო ობლიგაციაზე, 2 × 1000 × 5%). 

2016 წლის 30 სექტემბერს კომპანია „სიგმამ“ 
სრულად მიიღო საპროცენტო შემოსავალი 500 
000 ლარის იდენობით (10 000 ობლიგაცია × 1 
000 ლარზე × 5%).  წლის განმავლობაში, საერთო 
ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო, 
საპროცენტო განაკვეთები გაიზარდა წლიურ 
10%–მდე, რამაც გამოიწვია ობლიგაციების ათი 
ათას ცალიანი პაკეტის რეალური ღირებულების 
7 120 ათას დოლარამდე შემცირება 2016 წლის 30 
სექტემბრისთვის. ამავე თარიღისთვის, კომპანია 
„სიგმას“ ხელმძღვანელობამ შეაფასა, რომ სგ–
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ის ზრდის ალბათობა შეადგენს 35%–ს. სგ–ის 
12%–მდე გაზრდის შემთხვევაში, ობლიგაციების 
პაკეტის რეალური ღირებულება 2017 წლის 30 
სექტემბრისთვის შეადგენს 6 523 ათას დოლარს.  
მაგრამ, 65%–იანი ალბათობით საპროცენტო 
განაკვეთები არ შეიცვლება და ასეთ შემთხვევაში 
ობლიგაციების პაკეტის რეალური ღირებულება 
2017 წლის 30 სექტემბრისთვის შეადგენს 7 333 ათას 
დოლარს.

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ტოლია 
წლიური 8,05%–ის. 1 წლის შემდეგ მისაღები 1 
დოლარის მიმდინარე ღირებულება 8%–იანი 
განაკვეთისთვის შეადგენს 92,6 ცენტს, ხოლო 2 
წლის შემდეგ – 85,7 ცენტს.

ავხსნათ, როგორ უნდა აისახოს მოცემული 
ოპერაციები 2015 წლის და 2016 წლის 30 
სექტემბრისთვის დასრულებული წლის ფინანსური 
ანგარიშგებებში.

2015 წლის 30 სექტემბერს დასრულებული 
წლისთვის:

ობლიგაციები უნდა აღირიცხოს რეალური 
ღირებულებით სხვა შემოსავალში ასახვით, რადგან 
კომპანია იყენებს ბიზნეს–მოდელს, რომელიც 
ითვალისწინებს სესხის ფლობას ფულადი 
ნაკადების მისაღებად, პროცენტების და ძირითადი 
თანხის დაფარვის გზით და ასევე, მისი გაყიდვიდან 
სარგებლის მიღებას. 

ინვესტიციის რეალური ღირებულება 2015 წლის 
30 სექტემბრისთვის შეადგენს 7 984 ათას დოლარს. 
თავდაპირველი აღიარებისას აუცილებელია 
მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის რეზერვის 
შექმნა, რომელიც გამოითვლება როგორც 
სხვაობა აღიარების მომენტში აქტივის რეალურ 
ღირებულებასა და ალბათობის მიხედვით 
შეწონილი, მოსალოდნელი გადახდების მიმდინარე 
ღირებულებას შორის. მოსალოდნელი გადახდების 
მიმდინარე ღირებულება გამოითვლება საბაზრო 
საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით.

მოსალოდნელი გადახდების გამოთვლა:

2015 წლის 30 სექტემბრისთვის მოსალოდნელი 
საკრედიტო ზარალი: 7 984 ათასი – 7 977 ათასი = 7 
ათასი დოლარი. ეს თანხა აღიარდება ხარჯებში და 
აისახება რეზერვის სახით საკუთარ კაპიტალში:

დებეტი     მოგება/ზარალი
კრედიტი   საკუთარი კაპიტალი
აქტივის საბალანსო ღირებულება არ იცვლება 

და აღიარდება რეალური ღირებულებით (7 984 
ათასი დოლარი). 

2016 წლის 30 სექტემბერს დასრულებული 
წლისთვის:

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მიხედვით 
გამოთვლილი საპროცენტო შემოსავლები 
აღიარდება შემპოსავლის სახით (კრედიტი – მოგება/
ზარალი). 

საპროცენტო შემოსავალი შეადგენს 642 ათას $ 
(7977 ათასი $ × 8,05%). 

ინვესტიციის საბალანსო ღირებულება 

30/09/2016-ის მდგომარეობით, რეალური 
ღირებულების კორექტირებამდე შეადგენს 8126 
ათას დოლარს (7977 + 642 – 500).

რეალური ღირებულება პირობის თანახმად 
უდრის 7120 ათას დოლარს. აქტივის ღირებულება 
შემცირდა 1006 ათასი დოლარით (7120 ათასი – 8126 
ათასი). კეთდება შემდეგი გატარებები: 

დებეტი         მოგება-ზარალის ანგარიშგება - 1006     
                                                          ათასი დოლარი
კრედიტი        საკუთარი კაპიტალი (რეზერვები)  
                                             – 1006 ათასი დოლარი
 
შემდგომი შეფასებისას, რეზერვის თანხა 

გამოითვლება როგორც სხვაობა აქტივის რეალურ 
ღირებულებასა და ეფექტური სგ–ის მეშვეობით 
გამოთვლილ მოსალოდნელი გადახდების 
მიმდინარე ღირებულებას შორის.

30/09/2016-ის მდგომარეობით მოსალოდენლი 
გადახდები: 



#1(40), 2016 weli, year60

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

E 
N

EW
 E

C
O

N
O

M
IS

T
mecniereba/SCIENCE

30/09/2016-ის მდგომარეობით მოსალოდნელი 
საკრედიტო ზარალი: 7120 – 6987 = 133 ათას 

დოლარი. მოგება-ზარალში ასაღიარებელის 
რსზერვის ხარჯი: 133 – 7 = 126 ათასი დოლარი.

ამონარიდი საერთო შემოსავლის ანგარიშგებიდან (ათასი $)

 2016 წ. 2015 წ. 

მოგება/ზარალი   

საპროცენტო შემოსავალი 642 - 

საკრედიტო ზარალი (126) (7) 

სხვა შემოსავალი   

ინვესტიციის რეალური 

ღირებულების ცვლილება 

(1006) - 

საკრედიტო ზარალის 

რეზერვის შექმნა 

126 7 

 

 2016 წ. 2015 წ. 

გრძელვადიანი აქტივები   

ინვესტიციები - 7984 

მოკლევადიანი აქტივები   

ინვესტიციები 7120 - 

 

 

საკუთარი კაპიტალი 

  

დაგროვილი თანხები:   

რეალური ღირებულების 

ცვლილების 

(1006) - 

მოსალოდნელი საკრედიტო 

ზარალის 

133 7 
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გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Михаил Кузьмин; Модель Ожидаемых Кредитных Убытков; МСФО на практике; № 10; Октябрь 2015 г.
2. http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ifrs-publications/Documents/FI_

IFRS_9_2014rus.pdf
3. http://www.ifrs.org/current-projects/iasb-projects/financial-instruments-a-replacement-of-ias-39-financial-

instruments-recognitio/Pages/Financial-Instruments-Replacement-of-IAS-39.aspx
4. http://www.ifrs.org/current-projects/iasb-projects/financial-instruments-a-replacement-of-ias-39-financial-

instruments-recognitio/documents/ifrs-9-project-summary-july-2014.pdf
5. http://msfo-practice.ru/article.aspx?from=letternews_msfo_demo_2015.10.08_readers3609&token=41e329a4-

bcaa-11a0-4955-2d0110291402&ttl=7888&utm_medium=letter&utm_source=letternews&utm_
campaign=letternews_msfo_demo_2015.10.08_readers3609&aid=414709

Calculation of Expected Credit Loss of Financial Instruments and its Presentation in Financial Statements in ac-
cordance with IFRS 9 Financial Instruments

Gurgen Kalashyan
Accountant, PhD Candidate at the Faculty of Economics and Business of 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Standards and approaches of financial accounting used by the companies play important role in their financial 
stability. Under economical conditions, inflexibility of financial accounting standards may become the reason for 
particular problems. This is what happened in course of Global Financial Crisis of 2008, when the banks and other 
credit establishment appeared under the difficult situation, as credit losses were being recognized quite late. Rea-
son to this was that according to the International Financial Reporting Standards it was possible to recognize only 
incurred losses. Under the conditions of rapidly variable and unpredictable circumstances at the global financial 
markets, this was important obstruction. 

This fact encouraged IFRS Board to start working on new standard. After this, in July of 2014 they published IFRS 
9 Financial Instruments, using which will be compulsory from January 1, 2018, replacing currently applicable IAS 
39: Recognition and Measurement.

New standard developed new model of accounting of impairment of financial instruments - Expected Credit 
Losses Model, allowing more timely recognition of credit loss. Particularly IFRS 9 obliges companies to start loss ac-
counting at the time of initial recognition of financial instrument. 

The method of calculating expected credit losses is extremely important. The rules of calculation will be de-
scribed in the Article and particular practical examples will be given.
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სტატიაში განხილულია წიაღით სარგებლობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის 
სრულყოფილების საკითხები, აღნიშნულია, რომ მინერალური რესურსების მართვის მარეგულირებელი 
ბერკეტები, პირველ რიგში უნდა იყოს საკანონმდებლო და სხვა სახის ნორმატიული აქტები. რაც შეეხება 
მართვის ადმინისტრირებას, ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის სამინისტრო, მისი ფუნქციებიდან გამომდინარე ვერ უზრუნველყოფს მინერალური 
რესურსების მართვასთან დაკავშირებული საკითხების რეგულირებას. შემოთავაზებულია წინადადება 
სახელმწიფო მმართველობის სისტემაში წიაღის სახელმწიფო ფონდის შექმნის შესახებ.

მინერალური რესურსების მართვის საკითხები

ი. ნოზაძე
ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიის 
ა. თვალჭრელიძის მინერალური 
ნედლეულის ინსტიტუტის მინერალური 
ნედლეულის ეკონომიკისა და 
სტრატეგიული დაგეგმარების სამეცნიერო 
კვლევითი განყოფილების უფროსი 
მეცნიერი-თანამშრომელი. 
ტელ:558184368, 

საქართველოს მინერალურ რესურსული ფონდი 
(მოცემულ ტერიტორიაზე საბადოთა დამუშავებაში 
მყოფ გამოვლინებათა ერთობლიობა) მოიცავს 950 
საბადოსა და ნახევრადძვირფასი და სანაკეთო 
ქვების გამოვლინებას. რესურსული ფონდის 
62,8% მსხვილი (სახელმწიფო და საერთაშორისო 
მნიშვნელობის) საბადოა, 30,9% ადგილობრივი 
მნიშვნელობისაა, ხოლო 6,2% გამოვლინებაა. 

თანამედროვე ეკონომიკური მიდგომის 
შესაბამისად საქართველოს მინერალურ 
რესურსული ფონდი შეიძლება დაიყოს შემდეგ 
ეკონომიკურ ტიპებად:

1. სათბობენერგეტიკული რესურსები - 42 
ობიექტი;

2. მეტალთა და იშვიათ ელემენტთა 
რესურსები - 70 ობიექტი;

3. ქიმიური, აგროქიმიური და სხვა რესურსები 
-96 ობიექტი;

4. სანაკეთო ქვებისა და კერამიკული 
რესურსები - 80 ობიექტი;

5. მოსაპირკეთებელი და საშენი ქვების 
რესურსები - 231 ობიექტი;

6. მეტალურგიული, ინერტული და 
სამშენებლო რესურსები - 262 ობიექტი;

7. მიწისქვეშა მინერალური წყლები - 60 
ობიექტი (ალ. თვალჭრელიძე „მინერალური 
რესურსების როლი საქართველოს ეკონომიკაში“ 

შრომათა კრებული, გვ. 56-74;  23-24 აპრილი 2015 წ.)
სახელმწიფოს დამოკიდებულება მინერალური 

რესურსების მიმართ

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე 
სამინისტროს შესახებ აღნიშნულია, რომ 
სამინისტრომ გასულ წელს საქართველოს 
პარლამენტს წარუდგინა საკანონმდებლო 
ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც შედგებოდა 50-
მდე კანონპროექტისაგან. ამცვლილებათათანახმად, 
რეორგანიზაციის შემდეგ სამინისტრო 
ახორციელებს არა მხოლოდ გარემოსდაცვის 
სახელმწიფო მართვას, არამედ ბუნებრივი 
რესურსებით სარგებლობის სახელმწიფო მართვასაც 
(გარდა ნავთობისა და გაზისა)“. მისასალმებელია 
ბუნებრივი რესურსების მართვასთან ასეთ 
დამოკიდებულება. აღსანიშნავია ისიც, რომ იქვე 
მოტანილ სამინისტროს მმართველობის სფეროსა 
და ძირითადი ამოცანების ჩამონათვალში არაფერია 
ნათქვამი სასარგებლო წიაღისეულის რესურსების 
მართვის მარეგულირებელ ბერკეტებზე. ამდენად 
უცნობია იმ 50-მდე კანონპროექტის დასახელებაც კი, 
რომლებშიც განზრახულია ცვლილებების შეტანა. 
ერთადერთი პროექტი, რომელიც სამინისტროს 
ხელმძღვანელობამ კავკასიის მინერალური 
ნედლეულის ინსტიტუტს 2016 წლის დასაწყისში  

გ. გამყრელიძე
ა. თვალჭრელიძის მინერალური 

ნედლეულის ინსტიტუტის ლაბორანტი. 
gamkrelidzegoga@gmail.com

ი. კვატაშიძე 
ა. თვალჭრელიძის მინერალური 

ნედლეულის ინსტიტუტის 
წამყვანი ინჟინერი.
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გადოუგზავნა განსახილველად, იყო „მყარი 
სასარგებლო წიაღისეულისა და მიწისქვეშა წყლების 
მარაგების გამოთვლის სახელმწიფო ინსტრუქცია“, 
რაც თავისთავად ფრიად მისასალმებელია,  
რადგან წინათ ასეთი რამ საერთოდ არ ხდებოდა. 
მიუხედავად იმისა, რომ  რეგიონში მინერალური 
ნედლეულის შემსწავლელი ინსტიტუტი 
ერთადერთი სახელმწიფო დაწესებულებაა, 
რომელიც ყოველთვის წამყვან როლს თამაშობდა 
მინერალურ ნედლეულთან დაკავშირებულ 
კომპლექსური საკითხების გადაწყვეტაში. 
აღსანიშნავია, რომ მსგავსი საქმიანი კავშირების 
არსებობა და მათი შემდგომი განვითარება და 
გაძლიერება წიაღის მართვასთან დაკავშირებული 
საკითხების მოგვარების საქმეში, მათ შორის 
ნორმათიული აქტების შემუშავებასა და დახვეწაში. 
ორივე მხარისათვის იქნებოდა ფრიად სასარგებლო. 
აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ განსახილველად 
გადმოგზავნილ ინსტრუქციას (პ. 1-3) საფუძვლად 
უდევს „ავსტრალაზიის სასარგებლო წიაღისეულის 
მარაგების გაერთიანებული კომიტეტის (JORK) 
კოდექსი „გეოლოგიურ-საძიებო სამუშაოების 
შედეგების, მყარი სასარგებლო წიაღისეულის 
რესურსების და მარაგების ანგარიშის შესადგენად“ 
და საქართველოში დღემდე მოქმედი მყარი 
სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა მარაგების 
და პროგნოზული რესურსების კლასიფიკაცია“. 
სამწუხარო ფაქტია, რომ დღემდე საბჭოთა 
კავშირის მარაგების სახელმწიფო კომისიის 
თავმჯდომარის, ა.მ.ბიბოჩკინის მიერ 1982-
1988 წლებში დამტკიცებული ინსტრუქციით 
ვხელმძღვანელობთ,რომლებიც პროფ. 
ალ.თვალჭრელიძის გამონათქვამს თუ 
დავესესხებით - „გიგანტური ქვეყნის, გიგანტური 
საბადოებისთვისაა განკუთვნილი“. არადა, 
ჯერ კიდევ 1991-1995 წლებში საქართველოს 
გეოლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტის 
სისტემაში შემუშავდა საქარღველოს პირობებს 
მორგებული ყველა სახის ნორმატიული აქტები 
და დასამტკიცებლად წარედგინა საქართველოს 
მთავრობას, მოგვიანებით (2003 წ.), როდესაც 
დეპარტამენტს პროფ. ალ.თვალჭრელიძე 
ხელმძღვანელობდა, საქართველოს მთავრობას 
განსახილველად და დასამტკიცებლად წარედგინა 
სახელმწიფო გეოლოგიური სამსახურის 
სტრატეგიული განვითარების გეგმა, სადაც, სხვა 
მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად განხილული 
იყო მინერალური რესურსების დათვლის ანგლო-
საქსონური მეთოდიკა, რომელშიც ნათლად 
გამოჩნდა შედარებით მისი უპირატესობა 
რესურსების მარაგების დათვლის საბჭოურ 

მეთოდიკასთან.
საქართველოს იმჟამინდელმა მთავრობამ არა 

თუ არ განიხილა აღნიშნული შემოთავაზებები 
და ნორმატიული აქტების პროექტები, არამედ 
გეოლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტი 
გამოიყვანა სახელმწიფო მმართველობის 
სისტემიდან და როგორც საქვეუწყებო სუბიექტი 
შეიყვანა საქართველოს გარემოს დაცვისა 
და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს 
დაქვემდებარებაში. სამინისტროში ჩატარებულმა 
„რეფორმებმა“(მინისტრი გიორგი პაპუაშვილი) 
- სამსახურს ჩამოაცილა უმაღლესი დონის 
მქონე დარგის გამოცდილი სპეციალისტები, 
გაანადგურა მათ მიერ შექმნილი დოკუმენტაცია 
(კომპიუტერიდან წაშალილი იქნა არსებული 
ინფორმაცია,  ხოლო შესაბამის განყოფილებებში 
დაცული ნორმატიული აქტების პროექტები 
განადგურდა).   

ხელოვნურად შეიქმნა პირობითად მცდარი ფონი 
იმისა, თითქოს ქვეყანაში დარგის განვითარების 
თვალსაზრისით არავითარი ნორმატიული 
საფუძველი არ არსებობდა. შედეგიც სახეზეა. 
სამინისტრომ, რომელმაც თავი დაივალდებულა 
მართოს ბუნებრივი რესურსები, არ უნდა დააკნნოს 
მინერალური რესურსების როლი სხვა ბუნებრივ 
რესურსებთან მიმართებაში.

შესაბამისად, მინერალურ რესურსებთან 
დაკავშირებული ნორმატიული აქტების 
შემუშავებაში უნდა ჩაბმული იქნენ სპეციალისტები, 
რომლებიც სერიოზული კვლევისა და დაკვირვების 
შედეგად შექმნიან  ქართულ სინამდვილესთან 
მისადაგებულ შესაბამის ნორმატიული აქტების  
პროექტებს, ჯერ უნდა ვიცოდეთ, რისთვის კეთდება 
ეს ყველაფერი და რა შედეგზეა ორიენტირებული. 
არ შეიძლება ყველაფერი გადმოვიღოთ პირდაპირ 
სხვა ქვეყნების ნორმატიული აქტებიდან და 
ამას დავარქვათ ქართული ე.წ. „სახელმწიფო 
ინსტრუქცია“. მინერალური რესურსების მიმართ 
ასეთმა დამოკიდებულებამ მიგვიყვანა იქამდე, 
რომ ჯერ კიდევ არა გვაქვს სამთო-გეოლოგიური 
კოდექსი (შემუშავებულია წლების წინ), არ არის 
დაწესებული წიაღის ფონდის მიწები,რის გამოც 
სამთო მომპოვებელ საწარმოებს პრობლემები 
აქვთ შექმნილი ადგილობრივ მოსახლეობასთან. 
არ არის შექმნილი სარეზერვო ფონდი; არ არის 
დამტკიცებული სტრატეგიული ობიექტების 
(საბადოების) ნუსხა. 

ბუნებრივად იბადება კითხვა, თუ სამინისტრომ 
თავი დაივალდებულა მართოს  ბუნებრივი 
რესურსები, როგორც ეს, სამინისტროს ვებგვერდზეა 
მითითებული, ნავთობი და გაზი რატომაა 
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გამონაკლისი. რა, ნავთობი და გაზი ბუნებრივი 
რესურსი არაა თუ ნახშირი და თერმული წყლები 
არ მიეკუთვნებიან ენერგეტიკულ რესურსებს. 

მართვის მარეგულირებელი ბერკეტები

1. საკანონმდებლო ნორმატიული აქტებით 
უზრუნველყოფა

ისევე როგორც სხვა სფეროში, მინერალური 
რესურსების მართვისას დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება საკანონმდებლო ნორმატიული აქტების 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისობაში 
მოყვანას. 

საქართველოს კონსტიტუციით (მე-3 მუხლის 
პირველი ნაწილი) განსაზღვრულია იმ საკითხების 
ჩამონათვალი, რომლებიც საქართველოს უმაღლესი 
სახელმწიფო ორგანოთა განსაკუთრებულ 
გამგებლობას მიეკუთვნებიან. ამ ჩამონათვალში 
მიწა და მასში არსებული წიაღისეული სხვა 
ბუნებრივი რესურსებისაგან ცალკეა გამოყოფილი, 
რაც მის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე 
მიანიშნებს. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 
შესაბამისად კი, (სსკ-149) მიწის ნაკვეთი მასში 
არსებული წიაღისეულით უძრავი ნივთის 
კატეგორიას მიეკუთვნება. ამასთან, ის არის ისეთი 
ნივთი (უძრავი ქონების ის კატეგორია) რომელიც 
მიწასთან არის დაკავშირებული და რომლის 
მოცილებაც მიწიდან შესაძლებელია სასაქონლო 
ღირებულების დაკარგვის ან არსებითი დაკარგვის 
გარეშე (საკუთვნებელი - (სსკ 151\2) სწორედ 
ამ გარემოებებით უნდა იყოს განპირობებული 
„წიაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის ნორმების 
იმპერატიულობა წიაღით სარგებლობასთან 
დაკავშირებულ სხვა სახის ნორმატიული აქტების 
ნორმებთან მიმართებაში.

სამწუხაროდ წიაღით სარგებლობასთან 
დაკავშირებული საკანონმდებლო ნორმები, ასევე 
კანონქვემდებარე აქტები ხშირ შემთხვევაში არ 
გამომდინარეობენ და არშეესაბამებიან ძირითად 
კანონს ”წიაღის შესახებ“. რომელიც, თავის მხრივ 
მოითხოვს ყურადღების მიქცევას მისი რედაქციის 
დახვეწის თვალსაზრისით.

პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ საქართველოს 
კანონი „ლიცენზირებისა და ნებართვების შესახებ“ 
(მე-7 მუხლი -“სარგებლობის ლიცენზიის სახეები“) 
ითვალისწინებს არა წიაღით სარგებლობას, არამედ 
წიაღით სარგებლობასთან დაკავშირებული 
საქმიანობის ერთ ნაწილზე ლიცენზიის გაცემას. 
ამასთან, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების  
ლიცენზია და ნავთობისა და გაზის მოპოვების 

ლიცენზიები ცალ-ცალკე პუნქტადაა მოტანილი. 
მაშინ როდესაც ნავთობი და გაზი სასარგებლო 
წიაღისეულის შემადგენელი ნაწილია. 

ამასთან, საკანონმდებლო ნორმა არ 
ითვალისწინებს:

წიაღის შესწავლას; სასარგებლო წიაღისეულის 
გადამუშავებას; სამთო

მომპოვებელ საწარმოთა ნარჩენების 
გადამუშავებასა და გეოლოგიური,      

მინერალოგიური, პალეონტოლოგიური 
კოლექციებისა და სამუზეუმო

ექსპონატების შეგროვებას
• საქართველოს კანონით „ბუნებრივი 

რესურსებით სარგებლობისთვის მოსაკრებლის 
შესახებ“ მოსაკრებელი დაწესებულია არა 
მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის შემცველ 
მადანზე (მონგრეულ სამთო მასაზე), არამედ მის 
შემადგენელ ცალკეულ კომპონენტებზე, რაც აშკარა 
გაუგებრობას იწვევს საგადასახადო სამსახურებთნ 
ურთიერთობისას.

                     2.  ლიცენზირება

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებაზე 
ლიცენზიის გაცემა, როგორც წესი, ხორციელდება 
ლიცენზიის მაძიებლის განაცხადის საფუძველზე. 
უმეტეს შემთხვევაში გეოლოგიურად შეუსწავლელ 
უბნებზე. შესაბამისად სავარაუდოა მოსაპოვებელი 
სასარგებლო წიაღისეულის როგორც რაოდენობრივი 
ისე ხარისხობრივი მაჩვენბლები. სალიცენზიო 
პირობებში დაწესებული არ არის სასარგებლო 
წიაღისეულის მოპოვების პარალელურად წიაღის 
უბნის გეოლოგიურად შესწავლის აუცილებლობა, 
შესწავლისათვის აუცილებელი მაქსიმალური დრო, 
რომელიც ხუთ წელიწადს არ უნდა აღემატებოდეს.  
აუცილებლად უნდა გადაისინჯოს წინა საუკუნის 90-
იან წლებში საქართველოს მთიან რეგიონებში დიდ 
ფართობებზე წიაღის შესწავლის მიზნით გაცემული 
ლიცენზიები. აღნიშნული გარემოება მრავალ 
პრობლემატურ საკითხთანაა დაკავშირებული: 
ერთია, რომ ამ ტერიტორიებზე ლიცენზიანტის 
თანხმობის გარეშე დაინტერესებულ პირს 
ეკრძალება  ლოკალურ ტერიტორიაზე სასარგებლო 
წიაღისეულის მოსაპოვებლად კონკრეტულ 
სასარგებლო წიაღისეულზე ლიცენზიის მიღება. 
მეორეც, წიაღის გეოლოგიური შესწავლა სხვა 
სამუშაოებთან ერთად მოიცავს ათასობით ტონა 
ტექნოლოგიური სინჯის აღებასა და გადამუშავებას. 
როგორც წესი, ტექნოლოგიური სინჯების გამოცდა 
ხდება საზღვარგარეთის ქვეყნებში, შედეგები 
კი მხოლოდ ლიცენზიის მფლობელისთვისაა 
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ცნობილი. თუ იმასაც გავითვალიწინებთ, რომ 
შესწავლის ობიექტი ძირითადად ძვირფასი და 
იშვიათი ლითონებია და ტექნოლოგიური სინჯების 
აღება გადასახადით არ იბეგრება, ადვილი 
წარმოსადგენია ინვესტორის ინტერესი წიაღის 
უბნის შესწავლის გაჭიანურებაში. ლიცენზიის 
გაცემისას სამთო მინაკუთვნი ფიქსირდება ფართის 
სახით ე.წ. “x და y კოორდინატებში“, ხოლო სამთო 
მინაკუთვნის სივრცობრივი საზღვრების დადგენა 
ლიცენზიანტის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული, 
ამ გარემოებიდან გამომდინარე ყველა შედეგებით. 
მიზანშეწონილი იქნებოდა, რომ წიაღის უბანი 
აუქციონზე მის გატანამდე სალიცენზიოდ იყოს 
მომზადებული ლიცენზიის გამცემის მიერ. 
ლიცენზიაში რაოდენობრივ და ხარისხობრივ 
მაჩვენებლებთან ერთად დაფიქსირებული უნდა 
იყოს სალიცენზიო ობიექტის ფასეულობითი 
მაჩვენებელი.

 3.   პროექტირება

იმის გამო, რომ ბოლო ათწლეულში სამთო 
პროექტის განხორციელებისას მოიშალა 
კონტროლის მექანიზმები  (გეოლოგიური, სამთო, 
ეკოლოგიური, ექსპერტიზები), საშენ მასალებზე 
ღიაკარიერული წესით დამუშავებისას  მომრავლდა 
უხარისხო სამთო პროექტები. შედეგად ზარალდება 
როგორც სახელმწიფო, ისე მეწარმეც. ზარალი 
კი იმითაა განპირობებული, რომ პროექტი არ 
ითვალისწინებს გეოლოგიურად შეუსწავლელი 
ობიექტების შესწავლას მოსაპოვებელი სასარგებლო 
წიაღისეულის ხარისხობრივი და რაოდენობრვი 
მახასიათებლების დადგენის მიზნით; არ ხდება 
გამოვლინების (საბადოს) ტექნიკურ-ეკონომიკური 
შეფასება. ასეთ პროექტებში, როგორც წესი, 
ეკონომიკური ნაწილი საერთოდ არ არსებობს 
იმ მოტივით, რომ თითქოსდა ბაზარზე ფასები 
არასტაბილურია. ეს რბილად რომ ითქვას საქმეში 
ჩაუხედავი კაცის ნააზრევია. იქ კი  სადაც, ასე 
თუ ისე ეკონომიკური სახის გაანგარიშებებია 
თვითღირებულებაში შეტანილი არ არის 
გამოვლინების ექპლუატაციის მოსამზადებელი 
სამუშაოების  და სხვა კაპიტალური ხარჯების 
ხვედრითი წილი. სასარგებლო წიაღისეულის 
მარაგების დათვლა, ასევე სამთო მინაკუთვნის 
სივრცობრვივი საზღვრების დადგენა ხდება 
ზერელედ და როგორც წესი, მიესადაგება 
ლიცენზიის მაძიებლის მიერ მოთხოვნილი 
მოცულობის ოდენობას. საერთოდ არ ხდება 
მარაგების ფასეულობითი მაჩვენებლის დადგენა. 
შესაბამისად არ აისახება ლიცენზიანტის კაპიტალში 

და  არ გამოიყენება ინვესტირების საპირწონე 
მექანიზმად. მიგვაჩნია, რომ საბადოს დამუშავებისა 
და სამთომინაკუთვნის პროექტი, ასევე წარმოების 
განვითარების ყოველწლიური გეგმები, უნდა 
დაექვემდებაროს სამთო-ეკონომიკურ, ეკოლოგიურ 
და სამთო-ტექნიკურ ექსპერტიზას.

4. მინერალური რესურსების მართვის 
ადმინისტრირება

საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც 
სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებში 2004 
წელს აიკრძალა ორმოც წელს გადაცილებული 
ასაკის სპეციალისტების დასაქმება. სახელმწიფო 
მმართველობის ორგანოებში დასასაქმებელი 
ახალგაზრდების საკონკურსო პირობებში სამი 
კრიტერიუმი დომინირებდა - ინგლისურიენის, 
კომპიუტერის (მომხმარებლისდონეზე) ცოდნა და 
ზღვრული ასაკი. ეს პროცესი ნეგატიურად აისახა 
ზოგადად ყველა სფეროზე. განსაკუთრებული 
დარტყმა მიადგა იმ დარგებს, სადაც 
დიპლომირებული პიროვნების სპეციალისტად 
ჩამოყალიბაბას ათეული წლების პრაქტიკული 
გამოცდილება ესაჭიროება, ასეთ დარგებს 
სამთამადნო მრეწველობაც მიეკუთვნება.

რა მდგომარეობაა მინერალური რესურსების 
მართვის სფეროში და რა ღონისძიებებია 
გასატარებელი ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად?

სამწუხაროდ ეს სფერო ჯერ კიდევ საბჭოური 
ნორმატიული აქტებით იმართება. საბჭოთა კავშირის 
პირობებში „მინერალური რესურსის საბადოს 
ეკონომიკური მნიშვნელობა განიხილებოდა 
მთლიანად გიგანტური ქვეყნის სამრეწველო 
ინტერესებიდან გამომდინარე და მხედველობაში 
აბსოლიტურად არ მიიღებოდა არამარტო 
სამთამადნო რაიონის, არამედ  „სოციალისტური 
რესპუბლიკის“ რეალური მაკროეკონომიკური 
მაჩვენებლები (ინფრასტრუ ქტურა, მომსახურების 
ღირებულება, სიახლოვე სანედლეულო ბაზებთან 
და ა.შ.“ - ალექსანდრე თვალჭრელიძე - „მინერალური 
რესურსების ეკონომიკური შეფასების მეთოდიკა“).
შესაბამისად მინერალური რესურსების მარაგების 
დამტკიცებაც, საბჭოურის ანალოგიურად, 
მარაგების სახელმწიფო კომისიაზეა მინდობილი. 
ამასთან, აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ჩვენგან 
განსხვავებით საბჭოური კომისია დამოუკიდებელი 
ორგანო იყო და ამ საქმის მცოდნე, გამოცდილი 
სპეციალისტებით იყო დაკომპლექტებული. 
ჩვენს შემთხვევაში კი, კომისიაში ძირითადად 
სახელმწიფო ჩინოვნიკებია შეყვენილი და 
შესაბამისად ისინი დამოკიდებულები არიან 
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საჯარო სამსახურში თანამდებობრივად ზემდგომ 
მოხელეზე. აქედან გამომდინარე ყველა შედეგებით 
მაგალითად: საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 
12 ნოემბრის №589 დადგენილებით დამტკიცებულ 
სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო 
კომისიის შემადგენლობაში (19 კაცი) მხოლოდ 
შვიდი კაცია (37%) მოწვეული სპეციალისტი, ერთი 
ეკონომისტი და ექვსი გეოლოგი და არცერთი 
სამთამადნო მრეწველობის წარმომადგენელი ან/და 
ამ დარგის დამოუკიდებელი სპეციალისტი.  არადა, 
საკითხი სამთამადნო მრეწველობის განვითარებას 
ეხება და, შესაბამისად, კომისიის უდიდესი 
უმრავლესობაც ამ დარგის სპეციალისტებით 
უნდა იყოს დაკომლექტებული. სამაგიეროდ 
კომისიის მთლიანი შემადგენლობის 63% (12 კაცი) 
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტროს საჯარო მოხელეებია, მათ 
შორის, ორი უმაღლესი რანგის - მინისტრი და მისი 
მოადგილე. 

დღეის მდგომარეობით ცალსახად შეიძლება 
ითქვას, რომ საქართველოს გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 
ვერ უზრუნველყოფს ობიექტური ვითარებიდან 
გამომდინარე ბუნებრივი რესურსების 
მიუკერძოებელ  მრთვას. პირველ რიგში მისი 
სახელწოდებიდან გამომდინარე. მეორეც, იმ 
მარტივი მიზეზის გამოც, რომ სამინისტროს 
სტრუქტურაში მინერალური რესურსების 
მარეგულირებელი სტრუქტურული წარმონაქმნი 
საერთოდ არ არსებობს, ხოლო წიაღის 
ფუნქციონალურ სამსახურს, რომელიც მიწის 
რესურსების დაცვის სამსახურთანაა მიერთებული 
და დაკნინებული აქვს ფუნქციები. სამინისტროს 
სახელწოდებიდან გამომდინარე ეს არცაა 
გასაკვირი. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 
ბუნებრივი რესურსებიდან ამ სამინისტროში ტყეს 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მინიჭებული: 
სამინისტროს აპარატში ფუნქციონირებს სატყეო 
პოლიტიკის სამსახური, ხოლო მის სტრუქტურაში 
ტყესთან დაკავშირებული ორი ეროვნული 
სააგენტოა. ეს ბუნებრივიცაა, რადგან გარემოს 
დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენების 
მიმართულებით წარმოებული საქმიანობის 
ძირითადი მაჩვენებლები საქართველოს 
ეკონომიკური და სოციალური განვითარების 
ინდიკატური დაგეგმარების მეთოდიკით მოიცავს:

1. ბუნების სტიქიისაგან დამცავ ნაგებობათა 
მშენებლობის სამუშაოებს;

2. გარემოს დაბინძურების საექსპერტიზო და 
მონიტორინგულ სამუშაოებს;

3. ბიომრავალფეროვნების დაცვის 

სამუშაოებს;
4. ბუნებრივი წყალსაცავებიდან წყლის 

მოცულობის ზღვრული ლიმიტის დადგენას;
5. დაბინძურებული წყლის ჩაშვების 

ზღვრული მოცულობის დადგენას;
6. სტაციონარული წყაროებიდან 

ატმოსფეროში გამოფრქვეული მავნე ნივთიერებების 
ზღვრული რაოდენობების დადგენას;

7. ეროზიული ფართობების აღდგენას;
8. ტყეების დაცვას ბიოლოგიური მეთოდით;
9. ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტში 
ამოღებული თანხის აღრიცხვას;

ჩამონათვალი ერთიერთში ემთხვევა 
სამინისტროს ფუნქციებისა და ამოცანების 
ჩამონათვალს და შესაბამისი სრუქტურებიც აქვს 
შექმნილი.

რამდენადაც ბუნებისდაცვითი და ბუნებრივი 
რესურსების გამოყენების უზრუნველმყოფი 
საქმიანობა არ წარმოადგენს ეკონომიკის 
გამოკვეთილ დარგს, ბუნებრივი, მათ შორის 
მინერალური რესურსების მართვა სხვადასხვა დროს 
სხვადასვა სამინისტროს ჰქონდა დავალებული 
(ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, 
ენერგეტიკული რესურსების, გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის)

მიგვაჩნია, რომ მისი მნიშვნელობიდან 
გამომდინარე,მინერალური რესურსების 
სამართავად  უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი 
სახელმწიფო სტრუქტურული ერთეული, წიაღის 
სახელმწიფო ფონდი, რომლის სამართლებრივ 
ფორმას დაარეგულირებს კანონი „საქართველოს 
აღმასრულებელი ხელისუფლების შესახებ“. 
განსხვავებით საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით 
შექმნილი ფონდებისა, მას მიენიჭება სახელმწიფო 
მმართველობის უმაღლესი (სამინისტროს დონე) 
ორგანოს ფუნქციები. ამ სტრუქტურაში გამჭოლი     

პროფესიების სამსახურებთან ერთად შევა;
• სამთო– გეოლოგიური სამსახური;
• წიაღის პოლიტიკის განსაზღვრისა და 

დაცვის სამსახური;
• საერთაშორისო ურთიერთობების 

სამსახური;
• წიაღის რესურსების აღრიცხვის სამსახური.
• სახელმწიფო გეოლოგიური კონტროლის 

სამსახური;
• სამთო-ტექნიკური ზედამხედველობის 

სამსახური;
• ნებართვებისა და ლიცენზირების 

სამსახური
იმ შემთხვევაში კი, თუ საქართველოს მთავრობა 
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არ გაიაზრებს მოცემულ 

ჭრილში ცვლილებების განხორციელების იდეას, 
გთავაზობთ სათადარიგო ვარიანტებს:

1. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს შემადგენლობაში 
არსებული ქონების მართვის სტრუქტურულ 
ერთეულში შევიდეს მინერალური რესურსების 
მართვის სამსახური.

2. იმავე სამინისტროში (პ.1)  ცალკე 
სტრუქტურულ ერთეულად ჩამოყალიბდეს 
(უფრო მართებული იქნებოდა გვეთქვა - აღდგეს) 

ბუნებრივი რესურსების მართვის ეროვნული 
სააგენტო.

ამასთან, აქ მოტანილი ვარიანტების 
პრაქტიკულმა განხორციელებამ არ უნდა 
გამოიწვიოს სახელმწიფო მმართველობითი 
აპარატის ხარჯების ზრდა.  ცვლილებები უნდა 
განხორციელდეს სამინისტროებში ფუნქციების 
გადანაწილების, ხარჯზე, ბიუჯეტიდან 
დამატებითი სახსრების გამოყოფის გარეშე.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ალ. თვალჭრელიძე - „მინერალური რესურსების როლი საქართველოს ეკონომიკაში“(გვ. 56-74)
2. ი.ნოზაძე,  გ. გამყრელიძე - „გეოლოგიური სამუშაოების ეკონომიკური ბუნება და მისი აღრიცხვის 

წესები“( გვ. 103-106)
3. ი. ნოზაძე, ნ. რჩეულიშვილი, ი. კვატაშიძე - „წიაღის რესურსების მართვასთან დაკავშირებული 

ზოგიერთი საკითხი და საქართველოს გეოლოგიურ-ეკონომიკური დარაიონება“(გვ. 106-111) 
4.  საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება, შრომათა კრებული სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია საქართველოს გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემების შესახებ. თბილისი, 22-23 აპრილი 
2015 წელი.

Mineral resource management

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 
CaucasianAlexanderTvalchrelidze Institute of Mineral Resources, 

Mineral Resources, Economic Research and Strategic Planning Division
I.Nozadze - Senior Research Fellow

G.Gamqrelidze - Laboratory
I.Kvatashidze - Lead Engineer

The article deals with the problem of whether the legislative basis regulating control of mineral resources use is  
perfect.  It is noted that the leverage regulating control of mineral resources should have legislative and other kinds 
of normative acts.  As the Georgian Ministry of Environment and Natural Resources Protection, proceeding from 
its functions, is unable to regulate the problems of mineral resources control, it has been proposed to set up a public 
mineral resources fund in the state administration system.
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ეფექტიანი კომუნიკაციის როლი ორგანიზაციაში

სალომე ექიზაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 
მე-4 კურსის სტუდენტი
Salome.ekizashvili@gmail.com  
558 520409

სტატიაში განხილულია კომუნიკაციის როლი ორგანიზაციაში. ეს საკითხი მეტად აქტუალურია 
დღევანდელ დღეს, რადგან ის თანამედროვე ორგანიზაციული სისტემის სწორი ფუნქციონირების, 
განვითარების მიმართულებისა და დინამიკის უმთავრესი პირობაა. მიუხედავად იმისა, რომ დროთა 
განმავლობაში იქმნება ინფორმაციის გადაცემის მრავალფეროვანი საშუალებები და ამავდროულად 
ტექნოლოგიური განვითარებაც ხელს უწყობს კომუნიკაციური პროცესების სიმარტივეს და სისწრაფეს, 
ორგანიზაციები კვლავ დიდი პრობლემის წინაშე დგანან. პრობლემებში მოიაზრება ის მიკრო და 
მაკრო ბარიერები, რომლებიც ძირითადად დაკავშირებულია კულტურათაშორისი ფაქტორის 
მნიშვნელოვნებასთან, უკუკავშირის დამყარებასთან და შესაფერისი კომუნიკაციური არხების მოძიებასთან. 
თუმცა, არსებობენ კომპანიები, რომლებმაც მოცემული ბარიერები გონივრულად გადალახეს და 
კომუნიკაციური პროცესების სწორი მენეჯმენტით დიდ წარმატებას მიაღწიეს საერთაშორისო ბაზრებზე. 
გლობალიზაციის პირობებში ეფექტურმა კომუნიკაციამ უზრუნველყო ისეთი დადებითი ასპექტების 
მიღება, როგორებიცაა: ორგანიზაციის გამჭვირვალობა და მათი გადაწყვეტილებების საჯაროობა, 
რუტინული საქმეების განხორციელების სიმარტივე, გაზრდილი თავისუფალი დროის რაოდენობა, 
შემცირებული ხარჯები კომუნიკაციაზე, ინფორმაციის გადაცემის ხარისხი და სისწრაფე. ორგანიზაციის 
ეფექტური მართვის საფუძველს წარმოადგენს როგორც ორგანიზაციული, ისე პიროვნული კომუნიკაცია. 
თავად კომუნიკაციის ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმები არ არსებობს, მისი შეფასების ხარისხს 
უშუალოდ ორგანიზაციის დონე განსაზღვრავს. კომპანია, რომელიც თავის მიზანს აღწევს და წარმატებით 
მოღვაწეობს ბაზარზე, მართვის პროცესში განხორციელებული კომუნიკაცია ეფექტური იქნება.

კომუნიკაცია თანამედროვე ორგანიზაციული 
სისტემის სწორი ფუნქციონირების, განვითარების 
მიმართულებისა და დინამიკის ერთ-ერთი 
უმთავრესი პირობაა. კომუნიკაციების 
სტრუქტურის, შინაარსისა და ნაკადის 
თვალსაზრისით, შეიძლება გავაანალიზოთ 
ყველა სოციალური პროცესი. ორგანიზაციები 
ხარჯავენ დიდ ძალისხმევას კომუნიკაციებზე, 
თუმცა მაინც დგანან მნიშვნელოვანი საფრთხის 
წინაშე  კომუნიკაციის ცვალებადი ბუნების გამო. 
დღეს მენეჯერებს არ შეუძლიათ ინფორმაციის 
კონტროლი იმ მეთოდებით, რომლებსაც იყენებდნენ 
წარსულში,  რაც ცვლის ძალაუფლების ბუნებას 
მენეჯმენტში, ამიტომ ეფექტური კომუნიკაციის 
სისტემის შექმნა არის მთავარი პრიორიტეტი 
ორგანიზაციებისათვის.

კომუნიკატორი განუწყვეტლივ მოქმედებს 
რეციპიენტის შესატყვისად და მისი მოსალოდნელი 
რეაქციის გათვალისწინებით. როგორც ჯ. მიდი 
ამტკიცებს, ორატორი, რომელსაც ძალუძს თავის 

აუდიტორიაზე ზემოქმედება, არა მხოლოდ 
შესაბამისი წესით განაწყობს მათ, არამედ თვითონაც 
იღებს მათ განწყობილებებს. იგი თითქოსდა ირგებს 
იმ სხვა ადამიანის როლს, რომელზეც სურს თავისი 
სიტყვით გავლენა მოახდინოს და სწორედ აქედან 
გამომდინარე ის კომუნიკაციური ურთიერთობის 
საკუთარ პროცესს სასურველი მიმართულებით 
წარმართავს. აღსანიშნავია, კომუნიკაციის პროცესი 
ატარებს ურთიერთქმედების ხასიათს, რომლის 
შემადგენელი ელემენტებიც, კომუნიკატორი 
და რეციპიენტი, ერთმანეთთან კავშირში 
განიხილებიან.

თანამედროვე საზოგადოებას ახასიათებს 
კომუნიკაციის მუდმივი ზრდა, დაჩქარება, 
სიმჭიდროვე და გლობალიზაცია. ცივილიზაციის 
ხარისხი მეტწილად დაკავშირებულია 
კომპიუტერული კომუნიკაციის განვითარებასთან. 
ინტერნეტს შეუძლია ინფორმაციის 
გენერირება, რითაც აძლიერებს ეროვნული და 
ეროვნებათაშორისი საზოგადოებრივი ჯგუფების 

მარინე ბიწაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

მე-4 კურსის სტუდენტი
Mari.bitsadze@mail.ru

568 842070
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გამჭვირვალობას და განამტკიცებს მათ შორის 
ინტერაქტიული ურთიერთობის არხებს. 
ორგანიზაცია ინფორმაციებს ღებულობს როგორც 
შიდა, ისე გარე წყაროებიდან. ორგანიზაციული 
პოლიტიკის ძირითადი ფუნქცია სწორედ ამ 
ინფორმაციების მიღება და გადამუშავებაა, რათა 
გადაწყვიტოს როგორი მოქმედებებია საჭირო, 
უზრუნველყოს კოორდინაცია  და წარმართოს 
ადამიანთა ძალისხმევა დასახულ მიზანთა 
მისაღწევად. ორგანიზაციის  სისტემის მიერ 
მიღებული ინფორმაციების გადამუშავების 
რეზულტატი – გადაწყვეტილებაა. 

ახალი საინფორმაციო კომუნიკაციური 
სისტემების აქტიურმა დანერგვამ არა 
მხოლოდ შინაარსობრივად უცვალა სახე ძველ 
შეხედულებებსა და სტერეოტიპებს, არამედ 
შიდაორგანიზაციული და საზოგადოებრივი 
ურთიერთობების მრავალი მოდელი დაანგრია. 
კომუნიკაციური სისტემის ეფექტიანობას 
განაპირობებს მისი მზაობა, ყურადღებით აღიქვას 
საზოგადოების მოთხოვნილებები და განვითარების 
ტენდენციები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადგილი 
არ ექნება სწორ რეაქციას მიმდინარე იმპულსებზე 
და ვერ უპასუხებს საზოგადოების მოლოდინებს.

გლობალიზაციის პირობებში ეფექტურმა 
კომუნიკაციამ  უზრუნველყო ისეთი დადებითი 
ასპექტების მიღება, როგორებიცაა: ორგანიზაციების 
გამჭვირვალობა და მათი გადაწყვეტილებების 
საჯაროობა, რუტინული საქმეების განხორციელების 
სიმარტივე, გაზრდილი თავისუფალი დროის 
რაოდენობა, შემცირებული ხარჯები კომუნიკაციაზე 
და ინფორმაციის გადაცემის ხარისხი და სისწრაფე. 
ეფექტური კომუნიკაციისათვის მნიშვნელოვანია 
კომუნიკაციის კონტექსტი, რაც გულისხმობს 
კომუნიკაციის გარემოს და კომუნიკაციის ფორმებს. 
ამავე კონტექსტში შედის კულტურა და სოციალური 
ნორმები. 

განასხვავებენ კომუნიკაციის განხორციელების 
მექანიკურ და შემოქმედებით მიდგომებს. 
კომუნიკაცია, მექანიკური მიდგომით, არის 
ინფორმაციის კოდირებისა და გადაცემის ცალმხრივ 
მიმართული პროცესი, ინფორმაციის წყაროდან 
ინფორმაციის მიმღებამდე, ხოლო კომუნიკაცია, 
შემოქმედებითი მიდგომით, არის კომუნიკაციის 
მონაწილეთა ერთობლივი მოღვაწეობა, რომლის 
დროსაც საგნებზე და მოქმედებებზე გამომუშავდება 
საერთო შეხედულებები.

კომუნიკაცია ჯგუფში ან ორგანიზაციაში ოთხ 
ძირითად ფუნქციას ემსახურება: კონტროლს, 
მოტივაციას, ემოციურ გამოხატვასა და 
ინფორმაციას. კომუნიკაცია წევრების ქცევას 

რამდენიმე გზით აკონტროლებს. დაქირავებულებმა 
კომუნიკაცია უნდა დაამყარონ თავიანთ უშუალო 
უფროსებთან, შეასრულონ სამსახურეობრივი 
მოვალეობები და იმოქმედონ კომპანიის პოლიტიკის 
შესაბამისად. დაქირავებულების სამსახურეობრივი 
მოვალეობები და კომპანიის პოლიტიკის 
შესაბამისად მოქმედებები კონტროლდება 
ძალაუფლების იერარქიის მიერ კომუნიკაციის 
სისტემის მეშვეობით. კომუნიკაცია ასევე აძლიერებს 
მოტივაციას, რადგან უფრო ნათელი ხდება, თუ რა 
სამუშაო უნდა შეასრულონ დაქირავებულებმა და 
რა შეიძლება გაკეთდეს მათი ქმედითუნარიანობის 
ასამაღლებლად.  კონკრეტული მიზნების 
დასახვა და ამ მიზნების მიღწევიდან მიღებული 
უკუკავშირი და სასურველი ქცევის განმტკიცება 
სტიმულს აძლევს მოტივაციას და მოითხოვს 
კომუნიკაციას. ინფორმაციის გადაცემის ძირითადი 
მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც ჯგუფის წევრები 
იმედგაცრუებასა და კმაყოფილებას გამოხატავენ,  
კომუნიკაცია გრძნობებისა და სოციალური 
საჭიროებების დაკმაყოფილების საშუალებას 
იძლევა. ინფორმაციის გადაცემა გადაწყვეტილების 
მიღებას აადვილებს, რადგან შესაძლებელი 
ხდება ალტერნატივებისა და შეფასების მიზნების 
განსაზღვრა. კომუნიკაციის უნარი განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია მომსახურების სფეროში მომუშავე 
ადამიანებისთვის. აქ მომსახურების ხარისხი და 
შესაბამისად წარმატება, პირდაპირ უკავშირდება 
მომხმარებლებთან ჯანსაღი ურთიერთობის 
დამყარებას, კონფლიქტის თავიდან აცილებისა 
თუ კლიენტის სურვილების წვდომის უნარებს.  
მენეჯერმა უნდა მოახდინოს თავისი იდეებისა და 
ფიქრების კოდირება და გარდაქმნა შეტყობინებაში, 
რომელიც შეიძლება წერილობითი, ვერბალური 
ან არავერბალური ფორმით იყოს წარმოდგენილი. 
ასევე მნიშვნელოვანია ორგანიზაციისათვის 
სწორად განსაზღვროს კომუნიკაციის არხები. 
იმისათვის, რომ განისაზღვროს რამდენად 
სწორადაა აღქმული ინფორმაცია, უნდა მოხდეს 
მისი დეკოდირება, რომელიც განისაზღვრება 
ბევრი ფაქტორით, მაგალითად, მიმღების 
ცოდნითა და გამოცდილებით, ან კიდევ მისი 
ურთიერთობით ინფორმაციის წყაროსთან. 
განმარტებული ინფორმაცია არ უნდა შეიცავდეს 
სხვა ფაქტორების ზეგავლენას, წინააღმდეგ 
შემთხვევაში განმარტებული ინფორმაცია 
სრულიად განსხვავებული იქნება ორიგინალისგან.  

ორგანიზაციაში არასრულ და ხარვეზულ 
კომუნიკაციას განაპირობებს კომუნიკაციის 
პროცესში არსებული ბარიერები. მიკრობარიერები 
წარმოადგენს ერთ-ერთ ხელისშემშლელ ფაქტორს 
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კომუნიკაციის პროცესის ვიწრო სფეროებში, 
რაც თავის მხრივ გულისხმობს ადრესატის მიერ 
ტექსტური შეტყობინებების მრავალაზროვან 
აღქმას, ასევე მის დამოკიდებულებას ინფორმაციის 
წყაროსთან მიმართებაში შესაძლოა განსაზღვრავდეს 
მისი სუბიექტური განწყობილება და შედეგად 
უკუკავშირი არ დამყარდეს. 

ორგანიზაციისთვის მნიშვნელოვანია 
მაკრობარიერებზე ყურადღების გამახვილებაც, 
ვინაიდან ის კომუნიკაციის საერთო პროცესს უშლის 
ხელს, რასაც განაპირობებს საინფორმაციო ქსელების 
გადატვირთვა, რამდენიმე იერარქიული საფეხურის 
გავლის შემდეგ ინფორმაციის დაზიანება და 
კომპლექსური ინფორმაციის გადაცემის საჭიროება. 
პიროვნებათაშორის კომუნიკაციაში არსებულ 
ბარიერებში გასათვალისწინებელია გაფილტვრა, 
რომელიც ინფორმაციის შინაარსობრივ ცვლილებას 
გულისხმობს და გადამცემის სასარგებლოდ 
გამოყენებას უწყობს ხელს. შემდეგ ნეგატიურ 
ფაქტორს კომუნიკაციისთვის წარმოადგენს 
შერჩევითი აღქმა, რომელიც გულისხმობს 
სხვა ადამიანების განსჯას კომუნიკატორის 
საჭიროებების, გამოცდილების, მოტივაციის 
თუ სხვა პიროვნების თვისებების საფუძველზე. 
გლობალიზაციის შედეგად მიღებულ ბარიერს 
მიეკუთვნება ინფორმაციის გადატვირთვა, დიდი 
მოცულობის მასალის არსებობის პირობებში 
საჭირო ინფორმაციის გადარჩევა და ყურადღების 
მიღმა დარჩენის რისკი. აღსანიშნავია ადამიანების 
ემოციური ფონი, რომელიც იწვევს ერთი და იმავე 
ინფორმაციის სხვადასხვაგვარ აღქმას. პიროვნული 
თვისებებიდან გამომდინარე არსებული 
კომუნიკაციის შიში იწვევს კომუნიკაციური 
მოთხოვნების დამახინჯებას ორგანიზაციაში. 
იქიდან გამომდინარე, რომ ორგანიზაციის 
თანამშრომლები გეოგრაფიულად გაფანტულნი 
არიან წარმოიქნება პრობლემა სიტყვებისა და 
ტერმინების მნიშვნელობების გაურკვევლობის 
თაობაზე. კულტურული მრავალფეროვნების გამო 
ადგილი აქვს ერთი და იმავე საგნის ან მოვლენის 
სხვადასხვაგვარ ინტერპრეტაციას. სწორედ 
კულტურათაშორისი ფაქტორი ზრდის პრობლემებს 
კომუნიკაციის პროცესში.  

უკუკავშირი არის სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანი ადამიანის განვითარებისთვის. 
განახორციელო მეორე ადამიანისადმი კარგად 
ჩამოყალიბებული და განვითარებული 
უკუკავშირი გონივრული გზით კრიტიკულად 
მნიშვნელოვანია. კერძოდ, ის გვეხმარება ავაწყოთ 
ურთიერთობები და გრძელვადიანი ნდობა 
შევინარჩუნოთ. ორგანიზაციებში, მომუშავე 

პერსონალი ცდილობს დაამყაროს უკუკავშირი 
დამატებითი ინფორმაციის მიღების მიზნით, 
წარმომადგენლობის გასაზრდელად და საკუთარი 
ქცევის დასარეგულირებლად. კვლევები აჩვენებს, 
რომ უკუკავშირის განხორციელების დაბალი 
მაჩვენებელი ახასიათებთ ორგანიზაციაში 
დიდი ხნით მომუშავეებს, განსხვავებით 
ახალდასაქმებულებისა, რომლებიც მეტად 
ორიენტირებულნი არიან მათ მიერ შესრულებული 
სამუშაოს შეფასებაში.    მნიშვნელოვანია მენეჯერების 
როლი ამ საქმეში, მათ უნდა შექმნან უკუკავშირის 
განვითარების კლიმატი ორგანიზაციაში და უნდა 
დაარწმუნონ მომუშავეები რომ უკუკავშირი 
მნიშვნელოვანია მიზნების მიღწევასა და სარგებლის 
მიღებაში. 

თანამედროვე ორგანიზაციაში კომუნიკაციის 
პროცესის სიმარტივეს და სისწრაფეს განაპირობებს 
ტექნოლოგიური პროგრესის შედეგად მიღებული 
კომუნიკაციის საშუალებები, რაც კომპანიის 
ეფექტური მუშაობის საწინდარია. ეფექტური 
შიდა კომუნიკაციის სტრატეგიის დაგეგმვა 
და განხორციელება მნიშვნელოვანწილად 
დამოკიდებულია ორგანიზაციაში არსებულ 
კომუნიკაციის ინსტრუმენტებსა და მექანიზმებზე. 
კვლევის ერთ–ერთ მიზანს საჯარო სტრუქტურებში 
კორპორატიული შიდა ქსელის არსებობის დადგენა 
წარმოადგენდა. შედეგად გამოვლინდა, რომ 21 
ორგანიზაციიდან 12-ს გააჩნია ფუნქციონალური 
საინფორმაციო ქსელის კორპორატიული 
ინტრანეტის გვერდები, რომელზეც ხელი 
მიუწვდებათ მხოლოდ ორგანიზაციის 
თანამშრომლებს. ორგანიზაციებში კორპორატიული 
შიდა ქსელის არსებობა განაპირობებს კორპორაციის 
წარმატებულ ფუნქციონირებას. ორგანიზაციები 
ასევე ქმნიან ექსტრანეტსაც, რომლის 
საშუალებითაც ორგანიზაციას საშუალება ეძლევა 
კავშირი დაამყაროს შერჩეულ მომწოდებლებთან, 
მომხმარებლებთან და სტრატეგიულ 
პარტნიორებთან. 

წარმატებული ორგანიზაციების ერთ-
ერთ განმაპირობებელ ფაქტორს წარმოადგენს 
სრულყოფილი კომუნიკაციური სისტემების 
დანერგვა. აღსანიშნავია ,რომ კომპანია “ზარა”-ს 
წარმატება უკავშირდება  საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემუშავებას, 
რომელიც ხელს უწყობს კომპანიას სწრაფი 
ცვლილებები მოახდინოს მომხმარებელთა 
მოთხოვნილებასა და ტენდენციებზე, მარაგების 
მართვაზე, ხარჯების შემცირებაზე, რის შედეგადაც  
“ზარა”-ს წარმატებული გლობალური გაფართოება 
გარანტირებულია. “ზარა” 0,5%-ზე ნაკლებს 
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მთლიანი შემოსავლებიდან ინფორმაციულ 
ტექნოლოგიებზე ხარჯავს და საინფორმაციო 
ტექნოლოგიებში დასაქმებულების რიცხვი 
მთლიანი სამუშაო ძალის მხოლოდ 0,5%-ია. ეს 
განსხვავდება სხვა კონკურენტებისგან, რომლებიც 
საშუალოდ ხარჯავენ მთლიანი შემოსავლების 2%-ს 
ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე და 2.5 % მთლიანი 
სამუშაო ძალისა მოდის  მასზე. 

“ტოიოტა მოტორსი” წარმოადგენს კორპორაციის 
მაგალითს, რომელშიც აქტიურად გამოიყენება 
შემდეგი კომუნიკაციის საშუალებები: საინფომაციო 
დაფები, წერილები, ი-მეილი, ტექსტური 
შეტყობინებები. “ტოიოტა მოტორსი” იყენებს 
როგორც აღმავალ, ისე დაღმავალ კომუნიკაციას, რის 
შედეგადაც ადგილი აქვს თანამშრომელთა მაღალ 
ჩართულობას კომპანიის საქმიანობაში. მოცემული 
კორპორაციის ერთ-ერთ საშუალებას წარმოადგენს 
“ნიუსლეთერი”, რომელიც არის ძლიერი მეთოდი 
კორპორაციისა და მის გარშემო არსებული 
საზოგადოების ინფორმაციულობისათვის. 
აღსანიშნავია, რომ კომპანია იყენებს ინფორმაციის 
გაგზავნის ისეთ ძველ მეთოდს, როგორიცაა 
საინფორმაციო დაფები. იქიდან გამომდინარე, 
რომ კომპანიას ჰყავს დანიშნული პასუხისმგებელი 
პირი საინფორმაციო დაფაზე განთავსებული 
ინფორმაციის კონტროლის მიზნით, ასეთი 
კომუნიკაციის მეთოდიდან მიღებული სარგებელი 
გადაწონის მის ნაკლოვანებებს. ბიულეტენების 

გამოყენება ასევე შიდა კომუნიკაციის ეფექტური 
და ძირითადი გზა არის, რომელიც ემსახურება 
ინფორმაციის მიღების თვითმომსახურებას. 

ორგანიზაციაში კომუნიკაციური მართვის 
პროცესი პერსონალის მეშვეობით ხორციელდება. 
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, 
რომელიც მენეჯერს გააჩნია პერსონალთან 
ურთიერთობისას არის ინფორმაცია. ინფორმაციის 
ფლობითა და გადაცემით, ასევე საპასუხო 
სიგნალების მიღებით მენეჯერი გეგმავს, მართავს, 
მოტივაციას უწევს თანამშრომლებს. შეგვიძლია 
თამამად ავღნიშნოთ, რომ კომუნიკაციის ყველა 
ნაირსახეობა მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის 
მართვისთვის. ორგანიზაციის ეფექტური 
მართვის საფუძველს წარმოადგენს როგორც 
ორგანიზაციული, ისე პიროვნული კომუნიკაცია. 
თავად კომუნიკაციის ეფექტურობის შეფასების 
კრიტერიუმები არ არსებობს, მისი შეფასების 
ხარისხს უშუალოდ ორგანიზაციის განვითარების 
დონე განსაზღვრავს. კომპანია, რომელიც თავის 
მიზანს აღწევს და წარმატებით მოღვაწეობს 
ბაზარზე, მართვის პროცესში განხორციელებული 
კომუნიკაცია ეფექტური იქნება. თუმცა მიუხედავაც 
ამისა, მხედველობიდან არ უნდა გამოგვრჩეს 
ხელისშემშლელი ბარიერები, რომელთა 
გათვალისწინება აუცილებელია კომუნიკაციის 
დროს, რათა კომპანიამ ეფექტურობა შეინარჩუნოს.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. მეგრელიშვილი კ., ნაშრომი „ეფექტური კომუნიკაციის მნიშვნელობა ცვლილებათა მართვის 
პროცესში  თანამედროვე მართვის პრობლემები“, ბათუმი 2012 წ, გვ. 68-69

2. სტივენ პ. რობინსი, ტიმოთი ა. ჯაჯი  „ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები“, პირველი ქართული 
გამოცემა, გვ. 202

3. ფარესაშვილი ნ., ქეშელაშვილი გ., „ორგანიზაციული ქცევა“, თბილისი, 2010 წ.
4. http://www.123helpme.com/view.asp?id=97642
5. https://moven.wordpress.com/2008/04/22/toyota-motor-corporation-internal-communication-practices/
6. Mary Uhi-blen, john R. schermerhorn, Jr, Richard N. Osborn Organizational Behavior, 13th edition, pg. 252

studenturi xedva



#1(40), 2016 weli, year72

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

E 
N

EW
 E

C
O

N
O

M
IS

T
mecniereba/SCIENCE

The role of effective communication

Salome Ekizashvili
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 

Faculty of Economics and Business, 4th grade
Marine Bitsadze

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 
Faculty of Economics and Business, 4th grade

The role of effective  communication is indicated in the report. This issue is quite actual, because it is the major way 
of right functioning, developing trends and dynamics of contemporary organizations. In spite of creating various informa-
tion channels, which provide the organizations with simplicity and quickness of communication processes, companies 
are still facing to tremendous  problems, such as macro and micro barriers, particularly, feedback from the staff to the 
latest information, cross cultural obstacles and choosing proper communication channels reasonably. However, we have 
several essential and vivid  examples of modern organizations, which achieved great success with wise and smart ways 
in international markets. During the rapid globalization process, effective communication is one of the most important 
aspects	for	getting	preferences,	like	as	organization’s	transparency,	decision	publicity,	fulfillment	of	routinely	assignments	
easily, the quality of transferred useful information, increased amount of free time, reduced expenditures. We can proudly 
say, that any kind of communication system is totally crucial for getting the recent information, planning and linking to 
their employees. The effective way of management is based on the organizational and personal communications also. The 
criteria	of	value	does	not	exist,	but	the	development	level	of	company	defines	its	quality.	It	is	considerable	for	companies	
to discover the factors, what make the communication failure, feedback- both the praise and the criticism must be well 
communicated.
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რამ განაპირობა ორგანიზაციული კულტურის მნიშვნელობის 
ზრდა კომპანიებისათვის?

რუსუდან გურაშვილი
თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტი
rusudan.gurashvili@gmail.com 
555 40 80 31

ლოლიტა რურუა
თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტი 
salome.ekizashvili@gmai.com 

558 52 04 09

კომპანიებისათვის ორგანიზაციული კულტურის მნიშვნელოვანი ასპექტების მხედველობაში 
მიღება აუცილებელია  საქმიანობის სწორად წარმართვის, მიზნის ფორმულირებისა და ამოცანების 
შესრულებისათვის ადეკვატური გზების დასახვისათვის. კორპორაციული კულტურის მზარდი პოპულარობა 
აისახება იმ კვლევათა რაოდენობის მკვეთრ ზრდაშიც, რომლებიც ჩატარებულია ამ მიმართულებით. 
თანამედროვე მაღალმწარმოებლური კომპანიები სიღრმისეულად იაზრებენ და აანალიზებენ 
კორპორაციული კულტურის სასიცოცხლო მნიშვნელობას გლობალიზაციისა და ინტერნაციონალიზაციის 
პირობებში.  ეს განაპირობებს ორგანიზაციის ადაპტაციას გაზრდილ კონკურენციასთან, მომხმარებელთა 
გემოვნების ცვლილებასა და ტექნოლოგიურ პროგრესთან, რაც ერთიანობაში განსაზღვრავს ამ საკითხის 
აქტუალურობას.

მოცემული სტატიის ბაზაზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ კორპორაციული კულტურის ფორმირება 
უნიკალური გზაა, ფირმებისთვის, მოახერხონ საკუთარი პოზიციების გამყარება და პრიორიტეტების 
მიღწევა შიდა სამზარეულოს ორგანიზებულობისა და ერთსულოვნების ხარჯზე. საგულისხმოა ის ფაქტიც, 
რომ გულდასმით უნდა მოხდეს ორგანიზაციული კულტურის თითოეული შემადგენლის განსაზღვრა, 
მათი სიმყარე ხომ წარმატებული კომპანიის ფორმირების გარანტია. ორგანიზაციული კულტურის რიგი 
ნაკლოვანებები  კი მიუთითებს კომპანიაში მენეჯმენტის სისუსტეზე, რომელიც გამოსწორებას საჭიროებს. 
ამიტომ, ისინი უნდა გამოვლინდეს და აღმოიფხვრას შესაბამისი ღონისძიებების გატარებით. 

დღეისათვის,  მზარდი კონკურენციის, 
მომხმარებელთა ცვალებადი გემოვნებისა და 
ტექნოლოგიების განვითარების კვალდაკვალ, 
საერთაშორისო კომპანიები დიდი გამოწვევის 
წინაშე დგებიან. ახლა, ისე როგორც არასდროს, 
მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია 
არსებული ინფორმაციის ბაზაზე ფორმირება 
მაქსიმალურად მოქნილი ბიზნეს სტრუქტურისა, 
რომელიც მარტივად ადაპტირდება თანამედროვე 
დინამიურ გარემოსთან. 90-იანი წლებიდან 
მოყოლებული, განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
ენიჭება გლობალიზაციას, რომელიც მიმართულია 
ერთიანი მსოფლიო ბაზრის ფორმირებისაკენ 
ქვეყანათა ურთიერთთანამშრომლობის 
საფუძველზე. ამ  პროცესის ერთ-ერთ მნიშნველოვან 
მიღწევაა სატარიფო განაკვეთების შემცირება, რაშიც 
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციას დიდი წვლილი 
მიუძღვის. შედეგად, 1969 წლიდან მოყოლებული, 
მულტინაციონალური კორპორაციების რიცხვი 
მსოფლიოს 14 უმდიდრეს ქვეყანაში  თითქმის 
გასამმაგდა. ამ კომპანიებზე  მოდის კერძო სექტორის 
აქტივებისა და მსოფლიო ვაჭრობის მნიშნველოვანი 

ნაწილი.
თუმცა, ყველაფრის  მიუხედავად,  სხვადასხვა 

ქვეყნის კულტურათა უნიფიკაცია მიუღწევადი 
მიზანია. როგორც შეუძებელია არსებობდეს ორი 
იდენტური ადამიანი, ასევე  ვერ იარსებებს  ზუსტად 
ერთნაირი კულტურა. სწორედ ამიტომ, ჩვენ ის 
უნდა მივიღოთ როგორც მოცემულობა და ამის 
გათვალისწინებით  ვიმოქმედოთ საერთაშორისო 
ასპარეზზე.  ქვეყანათა შორის ვაჭრობის ზრდის 
კვალობაზე მატულობს ტრანსნაციონალური 
კომპანიების რაოდენობა .ეს შეიძლება 
განპირობებული იყოს შემდეგი ფაქტორებით:  
ლოკალური ბაზრის გაჯერებულობა, მოგების 
ზრდის სტიმული, წარმოების გაფართოების 
შესაძლებლობა, საერთაშორისო გამოცდილების 
გათვალისწინების სურვილი,  ადგილობრივ 
ქვეყანაში სახელის მოხვეჭა და მრავალი 
სხვა.  კომპანიებმა აუცილებელია ,,იფიქრონ 
გლობალურად და იმოქმედონ ლოკალურად’’, ეს 
მათ წარმატებას შეუწყობს ხელს. საერთაშრისო 
ბაზარზე მიღებული გამოცდილება ფირმებს 
ადგილობრივ ბაზარზეც უმყარებს პოზიციებს 
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და აღჭურავს კონკურენტებთან საბრძოლველად 
საჭირო ყველა იარაღით.

კროს-კულტურული პრობლემები მნიშვნელოვან 
ბარიერს წარმაოდგენს საერთაშორისო 
ბაზარზე მოქემედი ფირმებისათვის. ისეთ 
მსოფლიო გიგანტებს კი როგორებიცაა კოკა-
კოლა, მაკდონალდსი, ჰეინეკენი და სხვები, 
მოუწიათ კრიტიკის ქარცეცხლში გამოვლა 
წინდაუხედავი  ქმედებების გამო, რომლებიც 
დაკავშრებული იყვნენ უცხო ქვეყნების კულტურის 
გაუთვალისწინებლობასთან. ეს მნიშვნელოვნად 
აზარალებს კომპანიას ფინანსური კუთხით, 
აგრეთვე უარყოფითად მოქმედებს მის იმიჯზე 
და ნეგატიურ ემოციებს იწვევს ახალ ბაზარზე. 
მაგალითად, მაკდონლადსი ინდოეთის ბაზარზე 
საქონლის ხორცისგან დამზადებული ბურგერებით 
შევიდა, ვერ გაითალისწინა ის ფაქტი, რომ 
ინდოელებისათვის ძროხა წმინდა ცხოველია, 
კომპანიას მოუწია დაშვებული შეცდომის 
გამოსწორება  არსებულის ბოსტნეულისა და  
თევზეულისგან დამზადებული  პროდუქციით 
ჩანაცვლებით. ხოლო, რაც შეეხება კოკა-კოლას, მან 
მუსლიმანური ქვეყნების მხრიდან დიდი პროტესტი 
დაიმსახურა , იმის გამო, რომ შეფუთვაზე გამოიყენა 
წარწერა ყურანიდან.  გაიაზრეს რა,  მუსლიმებმა 
ის ფაქტი, რომ გამოყენების შემდეგ , ცარიელი 
ბოთლი ნაგვის ურნაში უნდა აღმოჩენილიყო თავი 
შეურაცხყოფილად იგრძნეს, რაც თავის მხრივ  
აისახა კომპანიის შემდგომ საქმიანობაზე.

საზღვარგარეთ ვაჭრობა გაზრდილ 
შესაძლებლობებთან ერთად, მრავალი სახის 
რისკთანაა დაკავშირებული. საერთაშორისო 
ფირმას ხშირად უჭირს განსაზღვროს სხვა ქვეყნის 
ბაზარზე არსებული პოლიტიკური, სამართებლივი, 
კულტურული, ეკონომიკური, ტექნოლოგიური, 
ბუნებრივი და სხვა ასპეტქები. დღეს უამრავი 
ფირმა განიცდის მარცხს სხვადასხვა მიზეზის გამო, 
რომელთა შორისაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
როლი კომპანიის ორგანიზაციული კულტურის 
არასრულფასოვნებას ენიჭება. კორპორაციულ 
კულტურას განსაზღვრავს ამა თუ იმ ქვეყანაში 
გაბატონებული განსხვავებული ღირებულებები, 
ფასეულობები, ნორმები, შეხედულებები და 
წეს-ჩვეულებები. შესაბამისად, კულტურული 
ფაქტორები დიდ ზეგავლენას ახდენს მოცემულ 
ქვეყანაში ბიზნესის წარმოების ხერხებსა და 
მეთოდებზე. 

ზემოთ ხსენებულის გათალისწინებით, 
კომპანიებისათვის ორგანიზაციული კულტურის 
მნიშვნელოვანი ასპექტების მხედველობაში მიღება 
აუცილებელია  საქმიანობის სწორად წარმართვის, 

მიზნის ფორმულირებისა და ამოცანების 
შესრულებისათვის ადეკვატური გზების 
დასახვისათვის. კორპორაციული კულტურის 
მზარდი პოპულარობა აისახება იმ კვლევათა 
რაოდენობის მკვეთრ ზრდაშიც, რომლებიც 
ჩატარებულია ამ მიმართულებით. მოცემული 
დაკვირვებების საფუძველზე, მრავალმა ცნობილმა 
მეცნიერმა, მათ შორის ბობ ვასიფიზმა, გირტ 
ჰოფსტიდმა, ჯეფრი სონენფილდმა, უ.ჰოლმა და 
ჩ.ჰენდმა, შეიმუშავეს არაერთი მოდელი, რომლებიც 
დღესაც ინარჩუნებენ აქტუალურობას. თითოეული 
მათგანი სხვადასხვა ასპექტით განიხილავს და ყოფს 
ორგანიზაციული კულტურის მახასიათებლებს. 
თანამედროვე მაღალმწარმოებლური 
კომპანიები სიღრმისეულად იაზრებენ და 
აანალიზებენ კორპორაციული კულტურის 
სასიცოცხლო მნიშვნელობას გლობალიზაციისა 
და ინტერნაციონალიზაციის პირობებში. ეს 
განაპირობებს ორგანიზაციის ადაპტაციას 
გაზრდილ კონკურენციასთან, მომხმარებელთა 
გემოვნების ცვლილებასა და ტექნოლოგიურ 
პროგრესთან, რაც ერთიანობაში განსაზღვრავს ამ 
საკითხის აქტუალურობას.

საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ორგანიზაციული 
კულტურის ერთიანი განმარტება არ არსებობს. 
ზოგადად ორგანიზაციული კულტურა არის 
ორგანიზაციის პიროვნულობის გამომხატველი. 
ის დაფუძნებულია დაშვებებზე, ღირებულებებზე, 
ნომებსა და არტეფაქტებზე, რომლებიც 
ათვისებულია ორგანიზაციის წევრების მიერ. 
კულტურა არის ერთ–ერთი იმ ცნებათაგანი, 
რომელთა განსაზღვრაც ცალსახად ვერ ხდება, 
თუმცა ყველამ იცის და გრძნობს მას. მაგალითად, 
დიდი კომერციული ორგანიზაციის კულტურა 
მნიშვნელოვნად განსხვავდება საავადმყოფოს 
ორგანიზაციული კულტურისაგან. ჩვენ შესაძლოა 
შეგვექმანას წარმოდგენა ორგანიზაციის 
კორპორაციულ კულტურაზე ისეთი ფაქტორებზე 
დაკვირვებით როგორიცაა: ინტერიერი, პერსონალის 
ჩაცმულობა და ა.შ. იმავე მაჩვენებლებით შესაძლოა 
ვიმსჯელოთ პიროვნების ხასიათზე.

ორგანიზაციაში მომუშავე სხვადასხვა ადამიანი 
განსხვავებულად აღიქვამს ორგანიზაციულ 
კულტურას. ეს ძირითადად დამახასიათებელია 
მაღალი და დაბალი რანგის მენეჯერებისათვის. 
მაგალითად, უმაღლესი აღმასრულებელნი 
შესაძლოა ხედავდნენ ორგანიზაციას, როგორც 
სრულიად მიზანმიმართულს, კარგად 
ორგანიზებულსა და ფორმალურს. თუმცა, მიმღებში 
მომუშავე პიროვნებამ ორგანიზაცია შესაძლოა 
აღიქვას როგორც მოუწესრიგებელი, ცუდად 
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ორგანიზებული და ხანდახან ზემდეტად მკაცრიც 
კი. 

ვფიქრობთ,  საინტერესო იქნება ორგანიზაციული 
კულტურის პოსტულატის გააზრებისას ცნობილი 
მეცნიერებების მოსაზრებების  გაცნობა და მათი 
მოშველიება ჩვენი თვალსაზრისის გასამყარებლად: 
რიჩარდ პერინის თქმით ,,ორგანიზაციული 
კულტურა არის ფასეულობებისა და რიტუალების 
ერთბლიობა, ის ორგანიზაციის წევრების 
წებოა“- მოცემული მოსაზრება ამყარებს იმ 
თვალსაზრისს, რომ ორგანიზაციული კულტურა 
ეხმარება კომპანიას ჩამოყალიბდეს როგორც ერთი 
მთლიანი ცოცხალი ორგანიზმი. მას აგრეთვე 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება მიზნის 
შესაბამისი ოპტიმალური გზების დასახვის 
პროცესში და განაპირობებს კომპანიის პერსონალის 
დარაზმულობის მაღალ ხარისხს, ერთსულოვან 
სწრაფვას დასახული ამოცანების შესრულებისაკენ 
და მინიმალურ გადახვევბს  დაგეგმილი 
„მარშრუტიდან“. მოცემული გზის ფორმირებაზე 
დიდ ზეგავლენას ახდენს  ისეთი კულტურული 
ფაქტორები, როგორებიცაა: ფასეულობები, რწმენა, 
ეთიკურად მიღებული  ნორმები და სხვა. სწორედ 
მათი გათვალისწინებით ყალიბდება კომპანიის 
ქცევის მოდელი, რომელიც შესაძლოა განვმარტოთ 
როგორც კორპორაციული კულტურა.

,,კულტურა არის ორგანიზაციის იმუნური 
სისტემა“-მიხეილ ვატკინსი. ისევე როგორც 
იმუნური სისტემა ეხმარება ადამიანს შემოჭრილ 
„ანტიგენებთან“ გასამკლავებლად, ორგანიზაციული 
კულტურის ფორმირებაც წარმოადგენს 
მნიშვნელოვან ფაქტორს ფირმისათვის  მრავალი 
პრობლემის თავიდან აცილების პროცესში. 
შემოჭრილი უცხო სხეულების შთანთქმისა და 
გაუნებელყოფისათვის  ადამიანის ორგანიზმში 
წარმოიშვება ანტისხეულები და ფაგოციტები, 
ასევე კორპორაციული კულტურაც წარმოადგენს 
გარკვეულ დამცავ ბარიერს კომპანიებისათვის 
სწრაფად ცვალებად გარემოში არსებული უამრავი 
გართულების თავიდან ასაცილებლად.  როგორც 
ვიცით, გარკვეული დაავადებით დასნეულების 
შემდეგ, ადამიანს უჩნდება იმუნიტეტი 
სამომავლოდ მათ წინააღმდეგ საბრძოლველად. 
ორგანიზაცია ყოველდღიურ საქმიანობაში აწყდება 
მრავალ რუტინულ, ალგორითმულ, ასევე რთულ 
და არაპროპროგრამირებად გადაწყვეტილებათა 
მიღების აუცილებლობას. შესაბამისად, მათთან 
გამკლავების შემდეგ  ფირმას გამოუმუშავდება  
უნარი აქტიურად შეებრძოლოს, ან სულაც თვიდან 
აირიდოს მოსალოდნელი იმავე სახის პრობლემები, 
დაგროვილი გამოცდილების კვალდაკვალ. 

ადამიანს იმუნური სისტემის დაქვეითების 
შემთხვევაში არ აქვს საკმარისი ძალები ბაქტერიებსა 
და ვირუსებთან საბრძოლველად და ნებდება, 
აგრეთვე კომპანიაც  ორგანიზაციული კულტურის 
არარსებობის ან არასრულფასოვნების პირობებში 
დასაღუპადაა განწირული.

საინტერესოა  ელისაბედ სკირგარის მოსაზრება: 
,,ორგანიზაციულ კულტურას ქმნის სოციუმი, 
საზოგადოება, რომელშიც ვცხოვრობთ“.  
აღსანიშნავია რომ, ყოველი ქვეყნისათვის 
დამახასითებელია სპეციფიკური და განსხვავებული 
ფასეულობები, რომელთაც განაპირობებს 
რელიგია, ენა, ეთნიკური წარმომავლობა და სხვა 
კულტურული მახასიათებლები. საგულისხმოა ის 
ფაქტიც, რომ სხვადასხვა ქვეყნის ღირებულებათა 
სისტემის ფორმირებაზე, რაც თავის მხრივ 
განსაზღვრავს  ადგილობრივ ან უცხუორ 
ბაზარზე მოღვაწე კოპანიების საქმიანობას , 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს პოლიტიკური, 
ეკონომიკური, დემოგრაფიული, ტექნოლოგიური, 
ბუნებრივი და სხვა ასპექტები.  თითოეული 
სახელმწიფოს ერთიან კულტურაში გამოიყოფა 
მრავალი სუბკულტურა, ამის მსგავსად კომპანიის 
თანამშრომლებშიც შეიძლება გამოიყოს სხვადასხვა 
სახის ჯგუფები, რომლებიც კლასიფიცირდებიან 
როგორც, კონფრომისტები, ნონკომფრომისტები 
და ნეიტრალურები1. მოცემულ დაყოფაზე 
შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინოს კულტურულმა 
ფაქტორებმაც, რომლებიც რიგ შემთხვევებში 
კონფლიქტური სიტუაციების მაპროვოცირებელია. 
შეგვიძლია ვთქვათ რომ, ისევე როგორც ქვეყნის 
კულტურა წარმოიქმნება  მისი ცაკლეული 
ინდივიდის ფასეულობებისა და ღირებულებების 
გათვალისწინებით, ასევე სოციუმის 
ორგანიზაციული კულტურაც ყალიბდება მისი 
ცალკეული ინდივიდის ფასეულობათა სისტემის 
შეჯერებითა და გაერთიანებით, გარკვეული 
კომპრომისის მიღწევის კვალდაკვალ, სწორედ 
ამას გულისხომდა ელისაბედ სკირგარი, რომელიც 
გვეუბნებოდა რომ ორგანიზაციულ კულტურას 
ქმნის სოციუმი.

კროს-კულტურული პრობლემების 
განხილვისას, სიანტერესოა აშშ-სა და იაპონიის 
ბიზნეს ხედვის შედარება. მაგალითად: ამერიკელი  
თანამშრომლების სავიზიტო ბარათზე ჯერ 
წარმოდგენილია პიროვნების სახელი და გვარი. 
ხოლო იაპონიაში, აქცენტი კეთდება იმ კომპანიაზე 
, რომელსაც წარმოადგენს ესა თუ ის ადამიანი, 
შესაბამისად ჯერ დაიტანება  კომპანიის სახელი 
და თანამდებობა, ხოლო შემდგომ პერსონალური 
მონაცემები. გარდა ამისა,  სირთულეებს 
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ვაწყდებით მაშინაც,  როცა  ამერიკელი ბიზნესმენი, 
რომლისთვისაც უპირატესია მოკლევადიანი 
მიზნები, ხვდება იაპონელს-გრძელვადიანი 
ინტერესებით. ამ უკნასკნელთათვის გარიგების 
დადება ხელსაყრელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 
როცა პარტნიორს კარგად გაიცნობენ , 
დაუახლოვდებიან და ნდობით აღიჭურვებიან. 
ასე რომ  მათ ურჩევნიათ ბიზნეს-პარტნიორებთან 
გრძელვადიანი, საიმედო ურთერთობების 
დამყარება.

კომპანიაში კულტურული მრავალფეროვნება 
დაპირისპირებებს, აზრთა სხვადასხვაობებსა 
და კონფლიქტებთან ერთად,  კომპლექსური და 
მრავალმხრივი საკითხების სწრაფი გადაჭრისა 
და პრობლემის სხვადასხვა კუთხით განხილვის 
საწინდარია.

მნიშვნელოვანია რამდენიმე სიტყვით შევეხოთ 
იმ მნიშვნელოვან კომპონენტებს, რომელთა ბაზაზეც 
ყალიბდება ორგანიზაციის კორპორაციული 
სტრუქტურა, მათ 

შორისაა  ფასულობები, პრინციპები 
და მიდგომები, ტრადიციები, ჩვევები და 
სტიმულირების საშუალებები.

ფასეულობა, ეს არის ორგანიზაციული 
კულტურის საყრდენი, მასზე მნიშვნელოვნადაა 
დამოკიდებული კომპნიის მისია, მიზნები 
და სტრატეგიები. ყველა გლობალურ ფირმას 
გააჩნია გარკვეული ფასეულობები, რომელთა 
ფორმირებაზეც გავლენას ახდენს  რიგი ფაქტორები. 
მათ რიცხვს მიეკუთვნება ის დარგი, რომელშიც 
მოღვაწეობს ფირმა.მაგალითად, ცნობილი 
იაპონური ბრენდის, ტოიოტას ფასეულობები 
, დალაგებული მნიშვნელოვნების მიხედვით , 
ატარებს შემდეგ სახეს: 1. გუნდური მუშაობა; 
2.მუდმივი განვითარება სწავლების მეშვეობით; 
3.ხარისხი; 4.კონფიდენციალურობა.2 როგორც 
ვხედავთ, საავტომობილო ინდუსტრიაში გუნდური 
მუშაობა ერთ-ერთ უმთავრეს ფასეულობებს 
წარმოადგენს. მაშინ როცა,  მოდის ინდუსტრიაში 
წინა პლანზე  არის წამოწეული ინდივიდუალზმი. 
ფასეულობის ფორმირებაზე, აგრეთვე დიდ 
გავლენას ახდენს  იმ ქვეყანაში არსებული ბიზნეს 
გარემო , რომელშიც ფუნქციონირებს კომპანია. 

პრინციპები და მიდგომები, ისევე როგორც, 
ყოველ ადამიანს, თითოეულ კოპმანიასაც გააჩნია 
ინდივიდუალური  პრინციპები. ეს განაპირობებს 
საზოგადოების ცნობიერებაში ფირმის 
პოზიციონირებას და ამიტომ, მნიშვნელოვანია  
სირთულეების მიუხედავად  კოპმანიამ მის 
პრინციპებს არავითარ შემთხვევაში არ უღალატოს. 
აგარეთვე, ამ კუთხით მნიშვნელოვანია 

ობიექტურად, შესაძლებლბების გათალისწინებით 
განისაზღვროს კომპანიის პრინციპები, რადგან 
მომხმარებლისათვის ზედმეტის დაპირება და 
შემდგომ ამ დაპირების შეუსრულებლობა მეტად 
გამაღიზიანებელია. ამ საკითხზე საუბრისას,  
უნდა განვხილიოთ ეთიკა და სოციალური 
პასუხისმგებლობა.  პრინციპები განსაზღვრავენ 
კომპანიის ქმედებებს, რაც თავის მხრივ შეიძლება 
საზოგადობაში გაბატონებულ ნორმებს ან 
ეთავსებოდეს ან არა. არის შემთხვევები, როდესაც  
ფირმა დგება დილემის წინაშე, გადაუხვიოს 
პრინციპებს და მიიღოს მეტი მოგება, ან დარჩეს 
თავისი იდეალების ერთგული. ამიტომ, მტკიცე 
პრინციპების ჩამოყალიბება, მნიშვნელოვანია იმ 
კუთხითაც, რომ თავიდან ავირიდოთ მსგავსი 
ტიპისი „მაცდური” სიტუაციები. აუცილებელია 
ეს პრინციპები იყოს ყველა თანამშრომლის მიერ 
შეთვისებული და ისინი კარგად იაზრებდნენ  მათ 
არსს.

მეორე მხრივ, განსხვავებულია კომპანიათა 
მიდგომა ამა თუ იმ საკითხის ან პრობლემის 
მიმართ. მაშინ როცა ერთნი უპირატესობას 
გადაწყვეტილებათა ერთპიროვნულ მიღებას 
ანიჭებენ, სხვა ფირმებში მენეჯერები 
ხელმძღვანელობენ იერარქიულად 
ქვესაფეხურზე მდგომი პირების შეხედულებების  
გათვალისწინებით.  გარდა ამისა, ყოველი ადამიანი 
ინდივიდუალურად აღიქვამს სოციუმს მის 
გარშემო.  მაგალითად, საგულისხმოა ადამინთა 
განსხვავებული მიდგმა დროის მიმართ, რაც 
გავლენას ახდენს მათ ქმედებებზე კომპანიაში. 
ტრადიციები და ჩვევები  ასევე მნიშვნელოვანი 
ფაქტორია კომპანიის ორგანიზაციული 
კულტურის ჩამოყალიბებისას. მათ შესაძლოა 
ფირმის ბიზნეს საქმიანობაზე იქონიონ როგორც 
მსატიმულირებელი, აგრეთვე დამაბრკოლებელი 
გავლენა. უნდა აღინიშნოს, რომ  ტრაციები და ჩვევენი 
გარკვეულწილად ქვეყნისა და ორგანიზაციის 
ისტორიისა და წარსულის გადმონაშთია. ამიტომ, 
მათ ღრმად აქვთ ფესვები გადგმული  და სწრაფი 
ცვლილებები ნაკლებსაალბათოა. ტრადიციებმა 
შეიძლება აგრეთვე განაპირობონ პერსონალის 
სტრუქტურის ფორმირება. მაგალითად, ზოგიერთ 
მუსლიმანურ ქვეყნებში ქალების დასაქმება 
პრობლემას წარმოადგენს, აგრეთვე არსებობს 
შემთხვევები, როდესაც მათ ეკარგებათ სატელეფონო 
ზარებზე პასუხი, უცხო მამაკაცებთან საუბრის 
რისკის თვიდან აცილების გამო3. აღსანიშნავია, 
ის ფაქტიც რომ დღესდღეისობით მრავალი 
ორგანიზაცია  ებრძვის დისკრიმინაციის სხვადასხვა 
ფორმებს. ზოგიერთ ქვეყანასა და კომპანიას 
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საკანონმდებლო დონეზეც კი აქვს გაწერილი 
ქალთა დასაქმების კვოტა. სხვადასხვა ქვეყნებში  
სამართლებლივ აქტებზე მყარი  ტრადიციული 
შეხედულებებიც შეიძლება აღმოჩნდეს.

როგორც ვხედავთ, ორგანიზაული 
კულტურის  განხილვა სხვადასხვა კუთხითაა 
შესაძლებელი. მოცემული საკითხი და მისი 
პრობლემატურობა  მზარდი გლობალიზაციის, 
ინტერნაციონალიზაციის, კონკურენციისა და 
ტექნოლოგიური პროგრესის პირობებში,  ისეთი 
აქტუალურია, როგორც არასდროს. ეს უნიკალური 
გზაა, ფირმებისთვის, მოახერხონ საკუთარი 
პოზიციების გამყარება და პრიორიტეტების 
მიღწევა შიდა სამზარეულოს ორგანიზებულობისა 
და ერთსულოვნების ხარჯზე. მეცნიერები,  
ცდილობდნენ მოცემული საკითხის სიღრმისეულ 
ანალიზს და თავიანთი მოდელებით გვთავაზობენ 
შესაძლებლობას  თეორიის პრაქტიკაში დანერგვით  
წარმატებისაკენ გავიკაფოთ გზა. მათ მიერ 
მიღებული შედგები, შეიძლება გამოვიყენოთ 
როგორც გზამკვლევი დინამიკურ ბიზნეს-
გარემოში  ფუნქციონირებისას.  ამის შემდეგ, უკვე 
შესაძლებელია  საკუთარი კომპანიის კულტურის 
აღწერა. მხედველობაში უნდა მივიღოთ ის რასაც 

ვხედავთ და გვესმის და არა ის რასაც ვგრძნობთ და 
ვფიქრობთ. 

ასე რომ, მყარი მაღალ მწარმოებლური და 
მოქნილი ორგანიზაციის ჩამოსაყალიბებლად 
კორპორაციული კულტურის ფორმირებას 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. თავის 
მხრივ, ამ პროცესზე დიდ გავლენას ახდენს 
კომპანიის ბიზნეს საქმიანობასთან შესაბამისი 
ფასეულობების, პრინციპებისა და ტრადიციების 
ფორმირება. სწორედ ამ მიზნით  გამოიყენება 
ორგანიზაციული კულტურის მოდელები, 
რომლებიც შემუშავებულია მსოფლიო დონის 
მეცნიერების მიერ. მათი მიღებული შედგები, 
შეიძლება გამოგვადგეს, როგორც გზამკვლევი 
დინამიკურ ბიზნეს გარემოში  ფუნქციონირებისას.  
საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ გულდასმით უნდა 
მოხდეს ორგანიზაციული კულტურის თითოეული 
შემადგენლის განსაზღვრა, მათი სიმყარე ხომ 
წარმატებული კომპანიის ფორმირების გარანტია. 
ორგანიზაციული კულტურის რიგი ნაკლოვანებები  
კი მიუთითებს კომპანიაში მენეჯმენტის სისუსტეზე, 
რომელიც გამოსწორებას საჭიროებს. ამიტომ, ისინი 
უნდა გამოვლინდეს და აღმოიფხვრას შესაბამისი 
ღონისძიებების გატარებით. 

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. თოდუა ნ., „საერთაშორისო მარკეტინგი“., თბ., 2012წ.
2. პაიჭაძე ნ., ჩოხელი ე., ფარესაშვილი ნ. ,,ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი., თბ., 2011.
3. ფარესაშვილი ნ., ქეშელაშვილი გ., „ორგანიზაციული ქცევა“, თბ., 2010 წ.
4. ხომერიკი. თ., „მენეჯმენტის საფუძვლები“. თბ., 2010.
5. Organizational Behavior, 13th (2013) by Mary Uhl-Bien, Richard N. Osborn, John R. Schermerhorn.
6. http://panmore.com/toyota-organizational-culture-characteristics-analysis

Why  organizational culture seems to be essential for modern companies?

Rusudan Gurashvili
4th grade student  of  Faculty of Economics and Business at TSU

Lolita Rurua
4th grade student  of  Faculty of Economics and Business at TSU

Taking organizational culture into account is essential for setting clear business goals, completing main tasks and 
becoming successful on the international market. Increasing number of business researches, make us think that the 
popularity of organizational culture is growing rapidly. In terms of globalization and internationalization, corporate 
culture seems to be crucial for modern companies. This results in the adaptation to the rising competition, consumers 
changing preferences and technological progress. The actuality of this issue is determined by these factors.

To conclude, companies should define the main types of corporate culture and its components and then describe 
and assess their own ones. Problems related to the organizational culture mean that management system is not work-
ing properly. It is necessary for firms to raise their awareness about organizational culture, implement it in the daily 
routine and react to the complex business environment.

studenturi xedva
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rogorc cnobilia, saqmiswarmoeba admin-

istraciuli marTvis dargia. Mmisi ZiriTadi 

funqciaa marTvis dokumenturi uzrunvelyo-

fa.

saqmiswarmoeba organizaciis mixedviT Sei-

Zleba iyos:

• centralizebuli;

• decentralizebuli;

• Sereuli

Mmis Zireul amocanebs warmoadgens doku-

mentebze muSaobis formirebisa da meTodebis 

srulyofa, dadgenili wesebisa da saxelm-

wifo standartebis Sesabamisad dokumentTa 

Seqmna-daarqiveba,  dokumentbrunvis Semcireba, 

dokumentTa formirebis unifikacia da a.S.

Ddawesebulebis muSaobis efeqturoba 

bevradaa damokidebuli dokumentbrunvis 

xarisxze. 

am mizniT Seiqmna saqmiswarmoebis 

eleqtronuli programa, romlis mTavar 

amocanas warmoadgenda qaRaldis dokume-

netebis eleqtronuliT Canacvleba da zoga-

dad, saqmiswarmoebis procesis gaumjobeseba.

saqmiswarmoebis avtomatizebuli sistema 

aris inovaciuri da progresuli produq-

ti, romelic biznes-procesebis maqsimalur 

gamartivebas da xelmisawvdomobas uzrunve-

lyofs. sistema samsaxurebrivi dokumentebis 

qaRaldis gamouyeneblad moZraobis saSu-

alebas iZleva. sistemis meSveobiT martivad 

xdeba davalebebis, maTze reagirebisa da sxva 

organizaciuli sakiTxebis mudmivi monitor-

ingis procesis ganxorcieleba

Sesabamisad, yvela momxmarebels aqvs saSu-

aleba xarjebis (sabiujeto) mniSvnelovani 

dazogvis pirobebSi gaxdes dokumentaciis 

elqtronuli marTvis erT-erTi yvelaze sru-

lyofili, progresuli da mZlavri produq-

tis momxmarebeli.

saqmiswarmoebis avtomatizebul sistemas 

analogiur eleqtronul produqtebTan mima-

rTebaSi gaaCnia iseTi upiratesobebi, rogor-

ic aris:

• drois da sabiujeto saxsrebis mniS-

vnelovani dazogva: 

• davalebebis efeqturi marTva;

• MS	Office- Tan sinqronizebuloba;

• sameurneo xarjebis Semcireba;

• avtomatizebuli skanireba;

• usafrTxoebis maRali xarisxi;

• mudmivi teqnikuri mxardaWera;

• danergvis moqnili sistema

eleqtronuli dokumentbrunva xorcield-

eba eleqtronuli  sainformacio sistemebis 

meSveobiT, romelic uzrunvelyofs dokumen-

tebis elqtronuli versiebis Seqmnas, or-

ganizebas, katalogizebas, Senaxvas, moZiebas, 

gamoyenebas, daarqivebas, waSlas, gadagzavnas, 

eleqtronuli dokumentbrunva xorcieldeba 

rogorc organizaciis SigniT, ise organiza-

ciebs Soris. E

eleqtronuli marTvis sistema aerTianebs:

• dokumentbrunvis moduls;

• adamianuri resursebis marTvis 

 leila giorgobiani

gldanis profesiuli                                                        
momzadebis centris pedagogi

Eeleqtronuli saqmiswarmoeba

marTvis axalgazrduli skola
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moduls;

• samuSao saaTebis aRricxvis moduls;

• saSvebis moduls

• inventarizaciis baraTis moduls

dReisaTvis saofise dokumentaciis efeq-

turi eleqtronuli marTva da saWiro doku-

mentebsa da davalebebze swrafi wvdoma aris 

kritikuli sakiTxebis drouli gamklavebis 

erT-erTi aRiarebuli da miRebuli gza.

1997  wlidan saqarTvelos sxvadsxva sax-

elmwifo struqturaSi. Eeleqtronuli 

dokumentbrunva xorciledeba uwyebri-

vi korporaciuli marTvis sainformacio 

sistemis(INMIC) meSveobiT, sistema dainerga 

gaeros ganviTarebis programis daxmarebiT 

(UNDP Georgia, CIMs Consulting).
eleqtronuli mmarTvelobis danergva or-

ganizaciuli procesebis axleburad gaaz-

reba moiTxovda moqalaqeTaTvis axali, gaum-

jobesebuli momsaxurebis SeTavazebas Sida 

samsaxurebrivi saqmianobis gamarTvisa da 

modernizebis gareSe es ki  SeuZlebeli iyo.

am mizniT, Kkancelariis programuli uz-

runvelyofis safuZvelze Seiqmna monacemTa 

erTiani baza, daixvewa saWiro procedurebi 

da efeqturi gaxda,  rogorc Tavad kancelar-

iis, aseve mTlianad dawesebulebebis saqmi-

anoba.

programis meSveobiT mniSvnelovnad gaum-

jobesda saqmiswarmoeba: operatiulad xdeba 

saregistracio samsaxurSi Semosuli wer-

ilebis aRricxva, xelmZRvanelobisaTvis 

droulad gadacema, Sesabamis struqturul 

qvedanayofebSi gagzavna, informaciis Senaxva, 

moZieba, gamartivda statixtikuri monacemebis 

aRricxva.

2007  wels am saqmeSi novatori saqarT-

velos iusticiis saministros sajaro re-

estris erovnuli saagento iyo, xolo 2010 

wlidan daiwyo Seqmnili saqmiswarmoebis 

eleqtronuli programis danergva sxvadasx-

va saxelmwifo dawesebulebebSi. proeqtis 

`eleqtronuli mmarTvelobis danergva adg-

ilobriv TviTmmarTvelobebSi~ farglebSi, 

saxelmwifo servisebis ganviTarebis saa-

gentos mier sajaro reestris erovnul 

saagentosTan TanamSromlobiT mraval mu-

nicipalitetSi dainerga. Yyovelive zemoT 

aRniSnulma saqmis warmoebisas minimumamde 

daiyvana saoperacio da adamianuri xarvezebi, 

xolo gadawyvetilebis miRebis procesi sru-

lad gamWvirvale gaxda.

saqmiswarmoebis eleqtronizaciam gaamar-

tiva samTavrobo uwyebebs Soris urTierTo-

ba da xeli Seuwyo qveyanaSi eleqtronuli 

mmarTvelobis ganviTarebas.

saqmiswarmoebis eleqtronuli programis 

amoqmedebis Semdeg, uwyebebSi yvela saxis ko-

respondencia, maT Soris moqalaqeTa gancx-

adebebi, eleqtronulad igzavneba, rac adresa-

tamde dokumentebis operatiulad miwodebas, 

maT damuSavebas, reagirebas da kontrols 

mniSvnelovnad amartivebs.

G garda amisa, nebismier moqalaqes mie-

ca SesaZlebloba saqmiswarmoebis programis 

meSveobiT saxlidan an ofisidan gausvlelad, 

eleqtronulad gagzavnos da miiRos infor-

macia, romelzedac dadgenilia momsaxurebis 

safasuri.

aRsaniSnavia isic, rom dReisaTvis moxsnil-

ia teritoriuli SezRudva da SesaZlebelia 

nebismier informaciis miReba mTeli qveynis 

masStabiT, konkretul qalaqsa Tu raionSi 

Causvlelad da igi regulirdeba moqmedi 

kanoniT da sxva normatiuli aqtebiT.

eleqtronuli dokumenti – es aris 

elqtronuli, optikuri da sxva msgavsi doku-

mentebis damuSaveba Seqmnili, gagzavnili an 

Senaxuli werilobiTi informaciaa.

eleqtronuli dokumentis adresati aris 

piri, romelic gansazRvrulia eleqtronuli 

dokumentebis mimRebad.

eleqtronuli dokumentis gagzavna, miReba 

- Tu mxareTa SeTanxmebiT an saqarTvelos 

kanonmdeblobiT sxva ram ar aris gaTval-

iswinebuli  xelmowerili eleqtronuli do-

kumentebi iTvleba gzavnilad im momentidan, 

rodesac xelmowerili eleqtronuli doku-

menti  gadis xelmoweris kontrolis aredan 

da misi ukan gamowveva SeuZlebelia, xolo 

miRebulad iTvleba im momentidan, rodesac 

dokumenti Sedis adresatis sainformacio 

sistemaSi da xelmisawvdomia misTvis.

eleqtronuli dokumenti, romlisTvisac 

saqarTvelos kanonmdeblobiT gansazRvruli 

ar aris eleqtronuli xelmoweris saWiroeba, 

gagzavnisa da miRebis samarTlebrivi safuZ-

vlebi ganisazRvreba saqarTvelos kanonmde-

blobiT.

nebismieri sainformcio sistemidan 

gamoTxovil eleqtronul dokuments aqvs 

iuridiuli Zala. Ees sistema uzrunvelyofs 
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eleqtonuli dokumentis dadasturebas av-

tomatur reJimSi. Tu sainformacio sistemis 

dasturi dakavSirebulia cifrul xelmow-

erasTan is unda ganxorcieldes am kanonis 

moTxovnaTa Sesabamisad.

eleqtronuli dokumentebis gayalbeba 

an sxva saxis samarTlebrivi darRvevebi 

eleqtronul dokumentebTan dakavSirebiT 

gamoiwvevs sisxlis samarTlis pasuxismge-

blobas, ise, rogorc materialuri werilo-

biTi dokumentis SemTxvevaSi.

SesaZlebeli gaxda  eleqtronuli xelmow-

era – nebismieri elqtronuli saSualebis 

gamoyenebiT Seqmnili monacemTa erToblioba, 

romelsac xelmomweri iyenebs eleqtronul 

dokumentTan misi kavSiris aRsadgenad.

eleqtronuli dokumentis eleqtronuli 

xelmowera iTvleba materialur dokumentze 

piradi xelmoweris Tanabari iuridiuli Za-

lis mqoned. Tu cifruli xelmoweris mo-

mentSi dokumentze xelmowera ganxorciel-

ebulia moqmed sertifikatSi (mowmobaSi) 

miTiTebuli monacemebis Sesabamisad da Sesa-

Zlebelia cifruli  xelmoweris namdviloba 

da dadastureba.

kanonis moTxovnaTa Sesabamisad, serTifi-

katis safuZvelze Seqmnili cifruli xel-

moweriT damowmebuli an dadasturebuli 

eleqtronuli dokumentis gamoyeneba Sesa-

Zlebelia yvela im SemTxvevaSi, rodesac 

kanonmdebloba moiTxovs dokumetis materi-

alur formas. A

ar SeiZleba eleqtronuli versiis gamoy-

eneba:

samoqalaqo kodeqsis 341-e muxlze (valis 

arsebobis aRiareba da is unda iyos werilo-

biTi); 892-e muxli -Tavdeboba;  194-e muxli-

samisdRemSio valdebuleba;

1357-e muxli-anderZi. Yyvela zemoT aRniS-

nuli muxli unda iyos werilobiTi formis. 

eleqtronuli dokumentis materialur 

formaSi gadayvanis dros misi damowmeba an/

da dadastureba xdeba xelmoweris an saqarT-

velos kanonmdeblobis Sesabamisad saamisod 

uflebamosili piris mier.

amrigad, saqmiswarmoebis eleqtronuli 

warmoeba aris efeqturi da vimedovneb, rom is 

male  dainergeba saqarTvelos yvela dawese-

bulebebsa da sawarmoebSi.

marTvis axalgazrduli skola
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saofise kultura da etiketi skolaSi

(erTi eqsperimentis Sesaxeb)

ana muraCaSvili, 
mravalprofiliani
saero  skolis (,,dea”)
direqtoris moadgile

ganaTlebis Tanamedrove moTxovnebidan 

gamomdinare,zogadi ganaTlebis mizania 

saqarTvelos moqalaqis aRzrda da momzade-

ba zogadi ganaTlebis Semdgomi profesiuli 

da sazogadoebrivi cxovrebisTvis. Tumca, 

mxolod ganaTleba araa sakmarisi qveynis 

srulfasovani wevrTa aRsazrdelad, amasTan-

ave, aucilebelia maTi kulturuli ganviTare-

ba, im unar-Cvevebis Camoyalibeba, romlebic 

xels Seuwyobs sxvadasxva adgilze moqcevis, 

adamianebTan da, zogadad, sazogadoebasTan 

urTierTobaSi.

profesiul kolejebSi, sxvadasxva pro-

filis studentebSi didi xania ikiTxeba 

leqciebi saqmiani urTierTobis kulturis, 

etiketis, profesiuli eTikis sakiTxebze. tar-

deba saqmiani TamaSebi, treningebi Sesabamisi 

unar-Cvevebis gamomuSavebaze.

pedagogebis azriT, iseTi faqizi sakiTxeb-

is Seswavla, romlebic mWidrod ukavSirdeba 

mentalobas, aRzrdas, 17-23 wlis asakis stu-

dentebisaTvis dagvianebulia.

skolis (Sps ,,dea”) direqtori vera yuru-

laSvili yovelTvis did yuradRebas aqcevda 

moswavleTa qcevis kulturas, eTikur aRzr-

das. jer kidev aTiode wlis win man, rogorc 

me-13 sajaro skolis direqtorma, am mizniT 

moiwvia ivane javaxiSvilis universitetis 

profesori r. maisuraZe, romelic cnobili 

moskoveli mecnieris a. SemSurinas meTo-

dikiT treningebs utarebda moswavleebs.

2013/2014  saswavlo wels, amjerad ukve 

skola ,,deaSi”, eqsperimentis saxiT (sazoga-

doebriv sawyisebze), ganaxlda aRniSnuli 

sakiTxebis swavleba. am eqsperimentis wina-

piroba iyo jer kidev 1978 wels Jiuli Sar-

tavas iniciativiT q. quTaisSi Catarebuli 

niWier moswavleTa ,,mcire akademiis” pirve-

li sazafxulo skola-banaki, romlis xelmZ-

Rvaneli (saswavlo nawilis gamge) gaxldaT, 

maSin axalgazrda mecnieri, omar Sudra. sko-

la-banakis marTvaSi, rogorc jgufis ufro-

si, CarTuli iyo vera yurulaSvilic (maSin 

Tsu-is me-3 kursis studenti). sazafxulo ba-

nakebis mowyoba tradiciad iqca da saqarTve-

los sxvadasxva qalaqSi aTiode wlis ganmav-

lobaSi tardeboda. termini ,,mcire akademia” 

ki dRemde ,,moduria” dedaqalaqis saswavlo 

dawesebulebebSi.

      omar Sudra (amJamad skolis mecnier-

konsultanti), wlebis ganmavlobaSi kiTxu-

lobda leqciebs iv. javaxiSvilis sax. sax-

elmwifo universitetSi, atarebda treningebs 

profesiul kolejebSi, aris saxelmZRvane-

los, agreTve, ramdenime wignis avtori aRz-

rdis sakiTxebze.      Cveni eqsperimentisTvis 

saWiro iyo, pirvel rigSi, klasis SerCeva (asa-

kis dadgena). maRal klasebSi, sadac moswav-

leTa mTeli yuradReba da dro umaRlesi 

saswavleblisken iyo mimarTuli, damatebiTi 

sagnebis swavlebas azri ar hqonda. moisinja 

asakis ,,qveda zRvaric”. meoTxe-mexuTe kla-

sis moswavleebis ZiriTadi birTvi, Cvens re-

alobaSi (Tundac aSS skolebisgan gansxvave-

biT, sadac Sesvenebaze bavSvebi gacilebiT 

naklebs xmauroben), amisTvis moumwifebeli 

aRmoCnda. amrigad, optimalurad miviCni-

eT VI-VII  klasebis asakobrivi jgufebi. am 

klasebidan, moswavleTa ,,gafiltvris” Sem-

deg, Camoyalibda gaerTianebuli ,,specjgufi”, 

romelsac kviraSi erTxel orsaaTiani leq-

cia-seminarebi utardeboda. garda amisa, or 

kviraSi erTxel skolaSi modiodnen Tsu-is 

kvalificiuri leqtorebi (mecnierebaTa do-

qtorebi), romlebic kiTxulobdnen leqciebs 

fizikis, qimiis, biologiis da sxva sakiTx-

marTvis axalgazrduli skola
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ebze (r. gaxokiZe, S. SoSiaSvili, g. nikobaZe, 

a. WoRoSvili da sxv.). moswavleebis garda, 

diskusiebSi CarTuli iyvnen pedagogebic. 

Ffaqtobrivad, Cven mxolod aRvadgineT 70-ian 

wlebSi farTod gavrcelebuli lozungi - 

,,mecnierebi _ skolas“.

Teoriul leqcias kargad avsebda spe-

cialuri programiT dagegmili ,,gasvliTi 

praqtikebi“. praqtikis obieqtebze moswavle-

Ta usafrTxoebisTvis jgufs daeniSna peda-

gog-kuratori, gamoiyo mikroavtobusi.

sainteresoa praqtikis obieqtebis aras-

ruli CamonaTvali: sastumro ,,radison-ive-

rias” biznes-molaparakebebis oTaxebi, Tsu-is 

samkiTxveloebi, gamofenebi da kancelaria, 

erovnuli samecniero biblioTekis sacavi, 

katalogebi (moswavleTa CaweriT), xelnawer-

Ta instituti, Tavisufali universitetis ro-

bot-teqnikis kabineti, saqarTvelos mecnier-

ebaTa erovnuli akademiis arqivi, gamofenebi, 

prezidentis samdivno da kabineti, saqarTve-

los erovnuli arqivis sacavebi, sastumro 

,,metexi”, mamadaviTis panTeoni da sxv.

momavali ofis-menejerebi da mcire bizne-

sis mmarTvelebi, iRebdnen kulturul, aka-

demiur garemoSi qcevis unar-Cvevebs, ifar-

Tovebdnen Tvalsawiers, ecnobodnen qalaqis 

geografias, jgufuri moZraobis wesrigs. 

amasTanave, jgufxelebi (,,morigeebi”), rom-

lebic yovel obieqtze icvlebodnen, iT-

visebdnen organizaciuli muSaobis Cvevebs.

tradiciuli saskolo eqskursiebisgan 

gansxvavebiT (sadac aqcenti, ZiriTadad, gar-

Tobasa da ,,drostarebazea” gadatanili), Cven 

mier danergili praqtika mkacr ,,saqmian Ta-

maSSi” (treningSi), iyo moqceuli, transport-

Si Casxdomidan da ukan dabrunebiTYdamTavre-

buli. skolaSi, morig Sexvedraze tardeboda 

praqtikis analizi, moswavleTa Secdomebis 

fiqsacia, da rac mTavaria, moswavleebs Tavi-

anT gamosvlebSi evalebodaT obieqtis per-

sonalis Secdomebis gaanalizeba momsaxure-

bis kulturis aspeqtSi. am ganxilvebs Cven 

did aRmzrdelobiT mniSvnelobas vaniWeb-

diT: ,,saqmiani TamaSis” wesebis damrRvevni 

isjebodnen praqtikidan droebiT moxsniT.

      eqsperimentuli jgufis muSaoba, bune-

brivia, mTeli skolis koleqtivis yuradRe-

bis centrSi iyo (beijebi, saorganizacio 

warwerebi, morigeebi da sxv.), amitom, rogorc 

praqtikis dasrulebis Semdeg gamoiTqva azri, 

meti mowesrigebuloba igrZnoboda : maswav-

lebloSi, bufetSi, skolis derefanSi da sxv. 

jgufis seminarebze didi yuradReba eqceo-

da varjiSs mimoxilviTi xasiaTis samecnie-

ro-popularuli statiebis weris kulturaSi, 

teqstis koreqturas da stilistikas. ramden-

ime moswavlem gamoaqveyna statia (zogierTma 

_ oTxic ki) Jurnalis amave rubrikaSi. uCveu-

loa, rom moswavleebi werdnen da redaqcias 

statiebs ugzavnidnen eleqtronuli fostiT, 

praqtikulad, sruliad damoukideblad.

miuxedavad imisa, rom skolebSi aswavlian 

sabunebismetyvelo sagnebs, Cvens realobaSi 

moswavleebi sruliad moumzadebelni arian 

praqtikuli cxovrebisaTvis. ufro marti-

vad rom vTqvaT, 25-30 wlis axalgazrdas, ukve 

ojaxis ufross, ,,naTurac ver gamoucvlia” 

binaSi, maSin, roca 60-ian wlebSi ,,politeqni-

kuri ganaTlebis kabinetebi” skolebSi Cveu-

lebrivi movlena iyo.

amitom, skolis tradiciulad bnel, mu-

wesrigebel sawyobs, moswavleTa daxmare-

biT ,,evropuli” saxe miveciT (yoveli Taros 

markirebiT). is, faqtobrivad, gadakeTda ,,te-

qnikur laboratoriad”, sadac moswavleebi 

eleqtronikis, santeqnikisa da sxva mowyo-

bilobebTan muSaobis unar-Cvevebs iRebdnen.

samwuxarod, skolis moulodnelad axal 

misamarTze gadasvlam es eqsperimenti SeaC-

era.

mcireodeni pauzis Semdeg, skolis direq-

ciam gadawyvita, ganaaxlos eqsperimenti arse-

buli gamocdilebisa da siZneleebis gaTval-

iswinebiT, kreatiuli, logikuri azrovnebis 

gakveTilebis damatebiT, radgan Tvlis, rom 

mxolod aseTi meTodebiTa da xerxebiTaa 

SesaZlebeli im naklovanebebis aRmofxvra, 

romlebic moswavleTa kulturul aRzrdas 

axlavs. amasTanave, mizanSewonilad miviCnevT, 

rom msgavsi eqsperimentebi Catardes qalaqis 

sxva zogadsaganmanaTleblo skolebSi, raTa 

aRvzardoT qveynisTvis misaRebi mamuliS-

vilebi.

marTvis axalgazrduli skola
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ქართული მიწის სიღრმიდან ჩვენი უძველესი წინაპრების მიერ 
შექმნილი კულტურული ძეგლები მზის სინათლეზე.

უკანასკნელ ხანებში ქართულ პრესაში ხშირად 
იბეჭდება საინტერესო ცნობები არქეოლოგიური 
გათხრების შესახებ, რომელიც მიმდინარეობს 
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ იგოეთში.

სწორედ ამ საინტერესო არქეოლოგიური 
გათხრების დასათვალიერებლად 2015 წლის 23 
აგვისტოს ვეწვიეთ მეგობრები - ცნობილი მკვლევარი 
A  კკლასის ხაზოვანი და  „ფესტოსის დისკოს“ 
წარწერების გამშიფრავი გია კვაშილავა, ბიზნესის 
ადმინისტრირეის დოქტორი, პროფესორი ლოიდ 
ქარჩავა, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, 
ჟურნალისტი სიმონ ზაქარაია, „ფაზისის“ საერო-
სამეცნიერო აკადემიის წევრი ვანო პაპავა.

    იდგა მშრალი მზიანი ამინდი. სანამ ჩვენი ჯგუფი 
უშუალოდ გათხრების მიმდინარეობის ადგილებს 
დავათვალიერებდით, მანამ ჩვენი ყურადღება 
მიიპყრო სპეციალურად დამთვალიერებელთათვის 
ტერიტორიაზე შესასვლელი გზის გასწვრივ 
რკინის ორი მეტრის სიმაღლის ბოძებზე ლამაზად 
გაკრულმა საინფორმაციო აბრებმა, რომელზედაც 
გაკეთებულია წარწერები ქართულ და ინგლისურ 
ენებზე, ასევე აბრებზე აღბეჭდილია სხვადასხვა 
ეპოქის ნივთებისა და იარაღ-ხელსაწყოების ფერადი 
სურათები, რომლებიც აქ იქნა აღმოჩენილი. აი, რას 
ვკითხულობთ პირველ აბრაზე: „გრაკლიანი გორა 
არის მრავალფენიანი არქეოლოგიური ძეგლი, 

სადაც აღმოჩენილია 11 სხვადასხვა პერიოდის  
კულტურული ნაშთები ქვის ხანიდან, ვიდრე 
ანტიკურ ხანამდე. განსაკუთრებით კარგად არის 
შემონახული ძვ.წ. II –I  ათასწლეულების ნაშთები. 
მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არქეოლოგიური 
ძეგლის  უმცირესი ნაწილია გათხრილი, უკვე 
აღმოჩენილია დიდი რაოდენობით კერამიკული, 
რკინის, ბრინჯაოს, ვერცხლისა და ოქროს ნაწარმი... 
და შემდეგ - ადგილობრივ ნახელავთან ერთად 
მოპოვებულია ძველი სამყაროს ცივილიზაციის 
ცენტრებში (მესოპოტამია, ირანი, საბერძნეთი, 
ეგვიპტე) დამზადებული ნივთები.“ ბოლო 
აბრაზე ვკითხულობთ: „არქეოლოგიურ გათხრებს 
აწარმოებს ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგიური 
ექსპედიცია პროფესორ ვახტანგ ლიჩელის 
ხელმძღვანელობით“. 

სრულიად ნათელია, რომ აბრებზე ისეთი 
ორიენტირებული საინფორმაციო წარწერებია 
გაკეთებული არქეოლოგიური კვლევების მიმდი-
ნარეობის დასათვალიერებლად მოსულ, როგორც 
სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებისათვის, 
ასევე ტურისტული ჯგუფებისათვის, რომელიც 
მომავალში საკმაოდ ბევრი ეყოლება ამ 
ისტორიულად საინტერესო ობიექტს.   

მარცხნიდან მარჯვნივ: 

ვახტანგ ლიჩელი 

 „გრაკლიანი გორას“ არქეოლოგიური 
ექსპედიციის ხელმძღვანელი, ისტორიის 
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. 

გია კვაშილავა 

A კლასის ხაზოვანი და „ფესტოსის 
დისკოს“ წარწერების გამშიფრავი;  

ლოიდ ქარჩავა 

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, 
პროფესორი.

სიმონ ზაქარაია    
ჟურნალისტი 

kultura
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სწორედ ასეთი საყურადღებო ცნობებით 
გაჯერებულები მივედით სამუშაო მსვლელობის 
ადგილზე, სადაც დაგვხვდა არქეოლოგ-
რესტავრატორი მერაბ კასრაძე, მხატვარ-
კერამიკოსი თამარ ფირცხალაიშვილი, ახალგაზრდა 
არქეოლოგი სულიკო კოხრეიძე, რამდენიმე 
წუთში მობრძანდა არქეოლოგიური ექსპედიციის 
ხელმძღვანელი, ისტორიის მეცნიერებათა 
დოქტორი, პროფესორი ვახტანგ ლიჩელი. 
ბატონების ვახტანგ ლიჩელისა და გია კვაშილავას 
შორის გაიმართა მეტად საინტერესო საუბრები, 
როგორც ზოგადად თანამედროვე არქეოლოგიურ 
კვლევების მიღწევებზე, ასევე კონკრეტულად 
„გრაკლიანი გორას“ ტერიტორიაზე დღემდე 
ჩარტარებული გამოკვლევების მიმდინარეობაზე.

ცოტა რამ საკვლევ ტერიტორიის შესახებ

როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, საარქეოლოგო 
ტერიტორია მდებარეობს კასპის რაიონ სოფ. 
იგოეთში, მდინარე ლეხურას მარჯვენა სანაპიროზე. 
ობიექტის ფართობი ფერდობია და მდინარისკენ  
30, 350-თაა დახრილი. თბილისიდან დაშორებულია 
25-30 კმ- ით. ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ 
ჩვენი შორეული წინაპრების მიერ ეს ადგილი 

მეტად გონივრულადაა შერჩეული დასახლებული 
პუნქტებისა და ქალაქის გასაშენებლად. „ეს 
ტერიტორია დილიდან საღამომდე, ზამთარ-
ზაფხულ მზის სხივებითაა განათებული.“ - თქვა 
ბატონმა ვახტანგმა. ადგილი არა აქვს წყლის 
დგომას, ფერდობი სამხრეთის მხარეა ამიტომ ის 
დაცულია ძლიერი ქარებისაგან, გვერდით ჩაუდის 
მთის კამკამა, ამ ნახევრად უდაბნოს მაცოცხლებელი 
მდინარე ლეხურა, რაც განაპირობებს მოსახლეობის 
შემოქმედებით ცხოვრებას ყოველ ეპოქაში.

როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, საარქეოლოგო 
ტერიტორიას „გრაკლიან გორას“ უწოდებენ, რაც 
მის ისტორიულ სახელწოდებას არ წარმოადგენს, 
როგორც ბატონმა ვ. ლიჩელმა გვითხრა, მთელ 
ამ ფერდობზე ბუნებრივად გავრცელებულია 
ნახევრად უდაბნოს ბუჩქოვანი მცენარე გრაკლი ( 
S p i r e a ), რომელიც მთელი ზაფხულის უნალექო 
პერიოდშიც მეტნაკლები ინტენსივობით არ სწყვეტს 
ვეგეტაციას. უნდა აღინიშნოს ამ მცენარეების 
დადებითი მნიშვნელობა, მისი ფუნჯა ფესვები, 
რომელიც დიდ სიღრმეზე ვითარდება ნიადაგში, 
კრავს მის ზედაპირს და იცავს მას წვიმისმიერი და 
ქარისმიერი ეროზიისაგან. სწორედ ამ ენდემური 
მცენარის სიხშირის გამო შევარქვით ტერიტორიას 
„გრაკლიანი გორა“ - თქვა ბატონმა ვახტანგმა .

 არქეოლოგ-რესტავრატორი 
მერაბ კასრაძე ჟურნალისტ სიმონ 
ზაქარაიას უხსნის და ესაუბრება 
გათხრების დროს აღმოჩენილ 
ისტორიულ ძეგლებზე.

ისტორიული ადგილის აღმოჩენა
10-15 წლის წინ გაკეთდა „გრაკლიანი 

გორას“ ქვედა მხარეს გამავალი ცენტრალური 
საავტომობილო ტრასის გაღრმავება-გაფართოება, 
რომლის დროსაც მოულოდნელად გაშიშვლდა 
რამდენიმე ისტორიული ძეგლების ცალკეული 
ფრაგმენტები, სწორედ ამ ფაქტმა განაპირობა 
არქეოლოგიური გათხრების წარმართვის 
აუცილებლობა  ამ ტერიტორიაზე. საინტერესოა 

ისიც, რომ აღნიშნულ ფართობზე არქეოლოგიური 
გათხრების წარმოებისას, ქვიანი გრუნტის შრეები 
მიწის სიღრმეში შემჩნეული არ ყოფილა. ამას 
ისიც ამტკიცებს, რომ საარქეოლოგო ტერიტორიის 
მთელს სიგრძეზე, ტრასის გაყვანის დროს, 
ფერდობზე მიწის ჩამოჭრისას წარმოშობილი ათი 
და ზოგან თხუთმეტი მეტრის სიმაღლის კედლებზე 
ქვიანი გრუნტის ფენა, მიწის მთხრელებს არსად 
არ შეხვედრიათ. რა თქმა უნდა, ასეთი რბილი 
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ნიადაგობრივი პირობები არ ზღუდავს გათხრების 
ნორმალურ მიმდინარეობას სხვადასხვა სიღრმეზე.

ჩვენი შთაბეჭდილებები

არქეოლოგმა მერაბ კასრაძემ პირველად 
გვაჩვენა ნეოლითური და ენეოლითური ეპოქის 
ქვის, ძვლის და ბრინჯაოს იარაღ-ხელსაწყოები. 
ასეთი უძველესი ხანის იარაღ-ხელსაწყოების 
მიწის ქვეშ აღმოჩენა მიუთითებს იმაზე, რომ ამ 
ტერიტორიაზე ადამიანის კვალი მილიონი წლის 
წინათ ფიქსირდება -- თქვა მერაბ კასრაძემ. 

შემდეგ ბატონმა მერაბმა დაგვათვალიერებინა 
მიცვალებულთა სამარხები, რომლებიც მიეკუთვნება 
ეპოქალურად მეტად დაშორებულ პერიოდებს. 
მათ შორის პირველი მათგანი დათარიღებულია 
ძვ. წ. IV ათასწლეულით, მისი ჩონჩხი კარგადაა 
შენარჩუნებული,  ცალკეული ძვლების ნარჩენები 

მის უტყუარობას ამტკიცებს. მომდევნო სამარხი 
ეკუთვნის ძვ. წ. XII-XI საუკუნეებს, სადაც აშკარად 
ჩანს თავის ქალა და ძვლის სხვა ნაწილებიც. 
მომდევნო სამარხები დათარიღებულია ძვ. წ. VIII-
VII სს. აქაც შენარჩუნებულია თავის ქალა, და ძვლის 
სხვა ნაწილებიც. ზემოთ ჩამოთვილ სამარხებთან 
შედარებით უკეთესადაა შენარჩუნებული ძვ. წ. 
V-IV  სს. მიცვალებულთა ნარჩენები. აქ თავის 
ქალასთან ერთად კარგად ჩანს ლავიწის ძვლებიც. 
ბოლოს, ახალგაზრდა არქეოლოგმა სულიკო 
კოხრეიძემ გვიჩვენა ძვ. წ. IV საუკუნის სამარხი, 
რომელმაც ყოველი ჩვენგანი გაანცვიფრა. თუ ძვ. წ 
IV საუკუნეს მიუმატებთ ჩვ. წ. აღრიცხვიდან 2000 
წელს, მაშინ მიცვალებულის ჩონჩხი მიწაში 2400 
წელია დაფლული. როგორც ს. კოხრეიძემ გვითხრა 
აღნიშნული მიცვალებულის ჩონჩხი სავარაუდოდ 
ახალგაზრდა ქალისაა. 

მისი თავის ქალის ძვლის ზედა და ქვედა 
ყბის ძვლები, თავისი კბილებით დაუშლელადაა 
შენარჩუნებული. უფრო მეტიც ზედა ყბის კბილებს 
თეთრი ფერიც შენარჩუნებული აქვს. როგორც 
გვითხრეს  მიცვალებული ჩასვენებული იყო თიხის 
ჭურჭელში ანუ ქვევრში. აქ მკითხველს გვინდა ჩვენი 
მოსაზრება მივაწოდოთ იმის შესახებ , თუ რატომ არის 
შენარჩუნებული თასწლეულების განმავლობაში 
მიცვალებულის ძვლების ანარჩენები. პირველ 
რიგში, როგორც მიცვალებულის ანარჩენების, ასევე 
სხვადასხვა ისტორიული ძეგლებისა და ნივთების 
შენარჩუნებას განსაზღვრავს ნიადაგის ფიზიკურ-
ქიმიური თვისებები და მისი ჰაერმშრალი 
მდგომარეობა. ამას განაპირობებს ამ ზონაში 
მოსული ატმოსფერული ნალექების უმნიშვნელო 
რაოდენობა. (200 მმ-ზე ნაკლები). მით უფრო,  როცა 

ტერიტორია 30-350 არის დახრილი მდინარისაკენ, 
ამდენად წყლის დგომას ადგილი არა აქვს. 
ამასთან ერთად ჩანს, რომ ნიადაგის ფიზიკური 
შემადგენლობა არის წვრილკოშტოვანი, რაც მას 
ძლიერ შეკავშირებულს ხდის . ასეთი მკვრივი 
ნიადაგი ხდება ჰაერისაგან გაიშვიათებული და 
იქმნება უჟანგბადო სივრცე, სადაც მხოლოდ 
და მხოლოდ აღწევენ და ცხოველმოქმედებენ  
ანაერობული-საპროფიტი   ვირუსები და სოკოები, 
მათ სუბსტრატს წარმოადგენს გახრწნილი 
მცენარეული, ცხოველური და მიცვალებულ 
ადამიანის ორგანიზმები. ხოლო აგრესიული 
ბაქტერიები და ვირუსები ანუ უწვრილესი 
მიკროორგანიზმები, რომლების აავადებენ და 
შლიან ყოველ ცოცხალ ორგანიზმს, როგორც 
რბილს, ასევე ძვლებს ცხოველმოქმედებისათვის 
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აუცილებელია უპირველეს ყოვლისა ჟანგბადი, 
სითბო, სინოტივე, და სხვ. რა თქმა უნდა ასეთი 
ბუნებრივი და ხელოვნური პირობები არ შეიძლ;ება 
იყოს მუდმივად შერწყმული და შეკავშირებული 
მიწის სიღრმეში, რაც განაპირობებს მის 
სიღრმეში დაფლული მკვდარი ცხოველების,  და 
მიცვალებული ადამიანების ძვლის სეგმენტების 
შენარჩუნებას საუკუნეების განმავლობაში. 

      აღმოჩენილი ფასეულობათა შორის საინტერესოა 
ძვ. წ. V-IV საუკუნეების „საკრალური ღუმელების“ 
აღმოჩენა, რომლებიც კარგადაა შემონახული მიწის 
სიღრმეში. ეს ღუმელები, გვითხრეს არქეოლოგებმა 
გამოიყენებოდა გაბატონებული ღვთაებებისათვის 
სხვადასხვა სახის საკურთხის, შესაწირის, 
კერძების დასამზადებლად, (ზოგიერთი მათგანი 
რსტავრირებულია). 

ერთ-ერთი ღუმელის მარჯვენა ზედა კუთხეში 
ამოტვიფრული იყო ნაყოფიერების სიმბოლო - 
ფალოსი. იგი უხსოვარ წარსულშივე წარმოადგენდა 
ნაყოფიერების სიმბოლოს - წერს  აკაკი გელოვანი 
(ჭკადუა). ფალოსის კულტი ჩვენშიც ისევე ძლიერი  
იყო, როგორც სხვა ქვეყნებში. ფალოსის კულტი 
ბატონობდა ჩინეთში, ინდოეთში, ეგვიპტეში, 
სპარსეთსა და სხვ. მაგალითად, ფალოსის ბრინჯაოს 
ქანდაკი აღმოჩენილია ბაღდათის რ-ნ სოფ. ზეკარში, 

ასეთივე სარიტუალო ქვის გამოსახულებებია 
აღმოჩენილი სვანეთში. ერთი ასეთივე ქანდაკი 
აღმოაჩინა სერგი მაკალათიამ სამეგრელოში - სოფ. 
მუჟალში, ყველა ისინი ინახება საქ. მუზეუმებში. 
საკრალური ღუმელის გარე კედელზე აღბეჭდილი 
ფალოსი მიუთითებს, იმას, რომ ძვ. წ. V- IV 
საუკუნეებში საქართველოშიც ფალოსის კულტი 
იყო გაბატონებული.

„გრაკლიან გორაზე“ აღმოჩენილია აგრეთვე მე-
13, მე-11 სს. სამეურნეო და საომარი მნიშვნელობის 
ბრინჯაოს იარაღები, მათ შორისაა ბრინჯაოს 
სატევარი. ჩვენ გრაკლიანის სატევარი შევადარეთ 
მე-20 საუკუნის მცხეთის ტერიტორიაზე 
არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ აღმოჩენილი 
ბრინჯაოს სატევარს, რომელიც აღბეჭდილია 
„საქართველოს ისტორიის“ სახელმძღვანელოში 
(თბ. 1948). ისინი ძალიან გვანან ერთმანეთს, თუმცა 
რაა ამაში გასაკვირი - ეს ისტორიული ძეგლები 
ერთმანეთისაგან 2 ათეული კილომეტრითაა 
დაშორებული.   

წარმატებებს ვუსურვებთ „გრაკლიანი გორას“ 
არქეოლოგიური გათხრების ექსპედიციას.
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merab mamardaSvili egzistencialur 

problemebze msjelobisas wers _ xSirad 

da gulTan axlos mitaniT unda SevigrZnoT 

jvarcmis misteria imisTvis, rom wuTiTac ar 

daviviwyoT kacobriuli codva, raTa adamia-

nuri saxis dakargvis safrTxis winaSe ar aR-

movCndeTo. aseTive safrTxis Semcvelia Cveni 

momavlisaTvis Tavganwiruli didi qarTvel-

ebis Rvawlis saTanadod ar SegrZnoba. Ti-

Toeulma CvenTaganma,  Zalze xSirad, mTeli 

arsebiT unda SevigrZnoT saqarTvelosT-

vis mZime jvarze gakruli  mamuliSvilebis 

cxovreba da moRvaweoba, raTa qarTvelobis 

dakargvis safrTxis winaSe ar aRmoCndeT. 

grigol robaqiZe erT werilSi wers, saqarT-

velos momavali akakis Secnobazea damok-

idebulio.  samecniero literaturaSi bevri 

daiwera da iTqva akakize. miuxedavad aseTi 

aRiarebisa da Seswavlisa, akakis sazogadoe-

brivi moRvaweoba da uzarmazari literatu-

ruli memkvidreoba jer kidev safuZvlian 

kvlevas moiTxovs raTa, ufro srulyofili 

warmodgena Segveqmnas qarTveli xalxis am 

did Svilsa da imdroindeli saqarTvelos 

mniSvnelovan politikur figuraze.

qristianul ideebs Soris msxverplSewir-

vis idea gansakuTrebuli mniSvnelobisaa. 

“ise Seiyvara RmerTma qveyana, misca Ze Tvi-

si mxolodSobili” (ioan. 3-6).  religiasTan 

ziarebiT adamiani adgeba siyvarulis gzas, 

akaki – amiranis jaWvebiT dabmuli ukvdaveba

მაია კიკაბიძე
ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

ioane RvTismetyvelis sityvebi _ ~Rmer-

Ti siyvarulia”, “giyvardeT urTierTas” an 

sityvebi maTes saxarebidan: “giyvardeT mter-

ni Tqvenni da akuTxevdi mwyevarTa TquenTa 

da keTili uyavT moZuleTa TqvenTa da ul-

ocevdiT maT, romelni gmZlavrobdnen Tqven 

da gdevnidnen Tquen (maTe 5.43.44) an “Seiyvare 

moyvasi Seni viTarca Tavi Tvisi”-( maTe 22, 

36-39), is mcnebania, romelnic yvela WeSmariti 

Semoqmedisa da moRvawis  cxovrebis   auci-

lebel pirobadaa qceuli.                                            

qristesmieri siyvarulia swored is Zir-

iTadi safuZveli, raze dayrdnobiTac Sesa-

Zlebelia akaki wereTlis cxovrebisa da 

moRvaweobis srulyofili gaazreba, radgan 

samSoblosa da eris WeSmariti siyvaruli-

dan gamomdinare, swored erovnuli idealebi-

saTvis Tavdadebisa da msxverpladSewirvis 

keTilSobiluri idea asazrdoebs mTel mis 

cxovrebas da Semoqmedebas. 

RmerTi msxverpls ki ara, siyvaruls 

moiTxovs, ambobs hegeli. didi moazrovnis 

es sityvebi, SeiZleba Semdegnairadac gavi-

azroT:  ar arsebobs siyvaruli msxverplis 

gareSe. aqedan gamomdinare, msxverplis gaRe-

bas, rogorc siyvarulze daSenebul  uzenaes 

gmirobas upirvelesi adgili uWiravs akakis 

cnobierebaSi da misTvis apriorad miRebu-

li WeSmaritebaa wuTisofelSi movlinebis 

gasamarTleblad. ai, ras wers igi: „mwerl-

2015 wels akakis gardacvalebidan 100 weli gavida. statiis mizania, jerovani pativi 

mivagoT akakis, ara marto rogorc did poets, aramed rogorc did sazogado moRvawesa da 

brwyinvale politikoss, romelmac yvelaferi Sewira saqarTvelosa da qarTvel xalxs. 

romelmac iliasTan da sxva samocianelebTan erTad Secvala da Camoayaliba  mecxramete 

saukunis meore naxevris qarTuli sazogadoebrivi cnobiereba, da  gansazRvra saqarTvelos 

politikuri da kulturuli ganviTarebis mTavari xazi.

mecniereba da xelovneba
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isTvis aucilebelia Tavis Tavs ise uyureb-

des, rogorc xalxis moZRvars. piradoba unda 

Seswiros sazogados  da mzad unda iyos, rom 

gaWirveba da usamarTloba aitanos“.  

“bedniereba siyvarulisgan momdinareobs, 

rac met siyvaruls gascems adamiani miT 

ufro metad ivseba am grZnobiT, isic unda vi-

codeT, rom mxolod  is ki ar unda gviyvardes, 

visac Cven vuyvarvarT, aramed yvela”.  akaki 

siyvaruls usazRvro raodenobiT gascemda, 

man kargad uwyoda, rom es iyo gza, romelsac  

adamiani zecamde mihyavda da qristes  mimbaZ-

velad da uflis darad xdida:   

“da axla mec vgrZnob,

saidumlod vcnob,

rom aris kacSi RvTisa xateba

ram amamaRla? vin magrZnobina 

es saidumlo, RvTiuri Zala?

[...]

Sen siyvarulo cisa da qveynis

kavSiro da Tan Suamavalo.”

ra iyo bedniereba akakisaTvis? mxolod 

da mxolod samSoblos samsaxuri. jer kidev 

sruliad axalgazrda, daumTavrebel roman-

Si “imerlebi” wers: “ymawvilebo, TiToeul-

ma Cvenganma kargad icis,  Tu ras emsgavseba 

dRes Cveni samSoblo [...] Cven unda windawin 

gadaviwyvitoT da movimzadoT Cveni Tavi sam-

sxverplod! [...] viRvawoT mamulis gulisaTvis, 

viyoT msxverpli Cvenis samSoblos keTil-

dReobisa.” diax, akakisaTvis yvelaze didi 

bedniereba samSoblosaTvis Tavganwirvaa, ami-

tom iyo  msxverplis  gaRebas udides netare-

bad rom miiCnevda: 

“is gza migviyvans Cven im taZramde,

sadac ars Cveni “wmindaTa - wminda”,

da mis karzed rom tvini mivasxaT,

sxva netareba Cven raRa gvinda.”

“aravin eZebos Tavisi sasargeblo aramed _ 

sxvisi”.  akakis mTeli cxovreba am sityvebis 

gamarTlebaa, WeSmaritad didi da keTilSo-

bili, patara gazeTis reportioriviT cxov-

robda“.  arasodes miiltvoda piradi keTil-

dReobisken,  ar etaneboda arc erT didebas 

amasoflisas, Tumca yovelTvis iyo farTo 

maStabis sazogado moRvawe, yvelaferi gawira 

saqarTvelosa da qarTveli xalxis keTili 

momavlisTvis, didbunebovani, sikeTiT savse _ 

”mudam uangaro iyo,  vercxlis  armoyvaru-

li; rac ekuTvnoda xSirad imasac ver iRebda, 

[...] da Tu hqonda rame, aravisTvis arafers 

iSurebda, amitom iyo mudam jibe carieli”.                    

 “erTni giyvardes da meore gZuldes, ara 

aris srulyofileba, srulyofileba aris yve-

la giyvardes”.    am sityvebis  gagebis sazR-

vari ukideganoa akakis SemoqmedebaSi, mTeli 

cxovreba am moraliT cxovrobda da sruly-

ofilebas naziarebi, siyvaruliT avsebda da 

dResac avsebs yvelas da yvelafers:

“vinc rom miyvars is xom miyvars,

isic miyvars vinc ki rom mZuls.”

 an             

“moyvrebs vuyvarvar, mtrebs vZulvar 

es kanonia cxovrebis, 

magram me gaurCevelad

kargis mdomi var TviT mtrebis...”  

adamianuri siyvarulis umaRlesi safexu-

ria kacobriobis siyvaruli, romlis miRwe-

vac SesaZlebelia mxolod maSin, Tu  savse 

xar Seni erisa  da xalxis siyvaruliT. akaki 

wereTels uzomod uyvarda Tavisi xalxi da 

samSoblo. igi WeSmaritad patrioti qris-

tiani gaxldaT, mudmivad brZolisa da Tav-

ganwirvisaTvis mzadmyofi, ebrZoda saqarT-

velos winaaRmdeg Cadenil yvela borotebas, 

ebrZoda yvela Sovinists.  man siyvarulis 

RvTaebrivi niWi pirovnuli “me”-dan mamuli-

saken mimarTa da igi aqcia misi cxovrebisa 

da Semoqmedebis erTaderT mamoZravebel Zal-

ad. akakis patriotizmi mTeli sisruliT pou-

lobs gamoxatulebas msjelobaSi sxvadasxva 

erebis urTierTdamokidebulebis sakiTxze: 

“mrwams qristes moZRvreba da aravin mimaCnia 

samaritelad, Tanasworad vuyureb elinsa da 

iudains, rogorc adamianebs [...].  yoveli eri 

ra tomisac unda iyos, miyvars da Tanamgr-

Znobi var, Tu is Tavis qerqSi eteva da saku-

Tari erovnuli gziT midis! [...] magram, roca 

romelime eri marto Tavisas aRar sjerdeba 

da moindomebs sxva erebis daCagvriT amaRle-

bas, sxvebis ubedurebiT sakuTar bednierebas 

da sxvebis CaylapviT gasuqebas, me im tomis 

TanagrZnoba aRar SemiZlia [...]”. 

akaki wereTelis  cxovrebisa da moRvaweo-

bis gaanalizebisas vxedavT rom mas arasodes 

uocnebia mxolod mwerlobaze an poetobaze, 

misi ocneba saqarTvelos damoukidebloba 

iyo, igi ibrZoda saqarTvelos Tavisuflebi-

mecniereba da xelovneba
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saTvis da Tu politika dRevandeli gadasaxe-

didan es aris sazogadoebis da saxelmwifos 

marTvis xelovneba, sazogadoebrivi ideebis 

erToblioba da misgan gamomdinare mizan-

mimarTuli saqmianoba romelic dakavSire-

bulia xalxebs, socialur jgufebs, erebs, 

saxelmwifoebs Soris sasicocxlod mniS-

vnelovani urTierTobebis CamoyalibebasTan, 

maSin kiTxvis niSnis qveS ratom unda idges 

akakis politikosoba. igi WeSmaritad didi 

sazogado moRvawe da uniWieresi  politiko-

sia qarTul sinamdvileSi. man Tavis ideur 

megobrebTan erTad daiwo brZola saqarTve-

los gadarCenisaTvis, daiwyo Tavdauzogavi 

moRvaweoba im “programis” gansaxorciel-

eblad, romlis saboloo mizans saqarTvelos 

saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgena 

warmoadgenda. am miznisaTvis brZola im peri-

odSi mxolod  mwerlobiT iyo SesaZlebeli. 

ramac gamoiwvia is, rom  qarTuli literatu-

ra iqca  Tavisi drois yvelaze maRali ide-

alebisaTvis sabrZolo iaraRad, rac akakim 

Seudareblad gamoiyena.  mis xelSi, qarTulma  

mxatvrulma  sityvam SeiZina is Taviseburi 

akakiseuli maxviloba da siRrme, simsubuqe 

da sidiade,  romelic dRemde miuRwevel nimu-

Sad rCeba Cveni mwerlobisaTvis. erovnuli 

Tavisuflebis miRwevisaTvis aucilebeli 

iyo qarTuli cnobierebis gamoRviZeba, misi 

gaZliereba da mTeli eris SekavSireba erTi 

miznisaTvis _ eris konsolidaciisaTvis. aka-

ki   iliasTan da sxva samocianelebTan er-

Tad ibrZvis yvela mimarTulebiT erovnuli 

cnobierebis asamaRleblad.  “gansakuTrebu-

li yuradReba miaqcia qarTul sazogadoebas, 

Seurigebeli brZola gamoucxada yvelafers, 

rac ers adunebda da agvarebda. misi gakicxva 

moaxdina, raTa ZalTa mobilizaciisaTvis mi-

eRwia, es ki saWiro iyo pirvel rigSi iseTi 

sakiTxis garSemo, rogoric iyo nacionalur_

ganmanTavisuflebeli brZolis sakiTxi da 

aseTive amocana daisaxes mesamoce wlebis 

Cvenma mowinave mwerlebma TavianT satirul 

TxzulebebSi”.  TergdaleulTa erovnuli 

programa orientirebuli iyo mTel qarTvel 

erze, sazogadoebis yvela fenaze. saqarTve-

los gadarCena, akaki wereTlis Rrma rwmeniT, 

mxolod maSin iqneboda SesaZlebeli, rode-

sac miiRweoda sulieri erTianoba saqarT-

velos kuTxeebs Soris, moxdeboda wodebaTa 

TanamSromloba, dapirispirebuli klasebis 

Serigeba, anu gamoiZebneboda saerTo niadagi 

mTeli eris moqmedebisaTvis. 

erovnuli konsolidaciisaTvis upirve-

lesi mniSvneloba eniWeboda erTian qarTul 

literaturas da misi siwmindis dacvas. Aaka-

ki iliasTan erTad, axali qarTuli erovnuli 

literaturis fuZemdebelia da misi siwmin-

dis Tavdadebuli qomagi.

qarTuli enis devna_Seviwroeba ruseTis 

politikis umTavres mizans warmoadgenda. 

Aakaki TergdaleulebTan erTad Seupovrad 

ibrZoda qarTuli enis devnis winaaRmdeg. igi 

mraval publicistur werilSi yuradRebas 

aqcevda upirveles yovlisa swored imas, rom 

bavSvi mxolod mSobliuri enis SemecnebiT 

SeiZleba iqces srulyofil pirovnebad, Ta-

visi qveynisa da mTeli kacobriobis sasarge-

blo wevrad. mas dauSveblad miaCnda enis 

xelyofa, miTumetes maSin, roca ers monobis 

uReli edga da sulier  zemoqmedebas gan-

icdida. am viTarebaSi yoveli gadaxveva im 

ZiriTadi xazidan, rac erovnul politikas 

qmnida, Zalze saxifaTo iyo. swored amitom, 

ukompromisobiT cnobili akaki enis sakiTx-

ebSi gansakuTrebul Seuvalobas iCenda da 

cxare debatebs  ar erideboda aravisTan, 

zogjer pirovnuladac guls tkenda adami-

anebs. ase iyo, magaliTad, rodesac ena dau-

wuna vaJa-fSavelas: 

“enas giwuneb fSavelo,

mgosano maRal mTisao...”

“akakisa da vaJas poeturi paeqrobis Jams 

daZabuli koloniuri urTierToba batonob-

da. akaki amas iTvaliswinebda da sxvebsac 

mouwodebda yuradReba ar moedunebinaT, rad-

gan uzenaesad erisa da qveynis interesebi 

miaCnda.”  qarTveli xalxis mobilizebuli 

yofna ki aucilebeli iyo erovnuli TviT-

myofadobis SesanarCuneblad da upirvelesi 

miznis erovnuli Tavisuflebis misaRwevad. E   

TergdaleulTa erovnuli programa iT-

valiswinebda saqarTvelos istoriis Seswav-

lis aucileblobas da brZolas qarTveli 

eris istoriis gamyalbebelTa winaaRmdeg. 

akakis, saqarTvelos istoriis, sakuTari 

folkloris Seswavla eris arsebobis auci-

lebel pirobad miaCnda. samarTlianad ambob-

da igi, rom eri, romelic ugulvebelyofs am 

garemoebas,  gadagvardeba da moispoba. Kkidev 

mecniereba da xelovneba
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erTxel davimowmebT mis sityvebs: ~ubeduria 

is xalxi, romelsac Segnebuli da gamokv-

leuli warsuli ara hqonia da ucxovria 

velurad, magram kidev ufro ubeduri da 

satiralia is, romelsac hqonia warsuli da 

iviwyebs. sCans, rom damdgara gadarjulebis 

gzaze, sikvdili uaxlovdeba ... da visac Tavi 

sasikvdilod ar gadaudevs da kidev surs ga-

nagrZos sicocxle, iman ar unda gaswyvitos 

kavSiri warsulTan, yovelgvari naSTi ZvelT-

agani, romelic ki gvimtkicebs Cveni winap-

rebis gonierebas da maT Semoqmedebis Zalas, 

dResac kidev saWiroa, Sesawynarebeli da ara 

uarsayofeli~.       swored, amitom, akaki wer-

eTeli, rogorc mxatvruli, ise publicisturi 

mxriT, istoriul Tematikas, friad seriozul, 

ideur amocanebs akisrebda:  qarTveli xalx-

is istoriis gmiruli epizodebis warmoCena 

da saxelovan winaparTa gaxseneba mas imisaT-

vis sWirdeboda, rom ruseTisagan damonebuli 

erisaTvis Rirsebis grZnoba gaeRviZebina da 

ganmaTavisuflebeli brZolisaken moewode-

bina. akaki wereTels, iseve rogorc ilia 

WavWavaZes, saqarTvelos istoriis gayalbeba, 

nebismieri formiT, eris winaSe Cadenil da-

naSaulad miaCnda. Tvlida, rom aucilebeli 

iyo brZola qarTveli eris istoriis xely-

ofis winaaRmdeg. dasabuTebul pasuxs scemda 

saqarTvelos mtrebs _ istoriis falsifi-

katorebs. mis publicistur werilebs, fele-

tonebs  Aam TvalsazrisiT, didi mniSvneloba 

eniWeba ruseTis  imperiul politikasa Tu 

somex nacionalistTa reaqciul, Sovinistur 

zraxvebTan (rac dResac aranaklebi Zal-

isxmeviT mimdinareobs) WidilSi. gansakuTre-

biT, aRsaniSnavia 1898 wels dawerili misi 

publicisturi werili ~istoriulis ganxil-

va saxelwodebis ~armenis, haistanisa da somx-

eTis”, feletoni “sadidmarxvo cieb-cxeleba”  

da sxva. 

  dRes sakamaTo arc SeiZleba iyos is 

faqti, rom saqarTvelos istoriul sinamd-

vileSi, mwerloba mecxramete saukunis meore 

naxevarSi niSnavda sazogado moRaweobasac 

da politikosobasac. akaki iliasTan erTad 

iyo didi sazogado moRvawe da Wkviani poli-

tikosic. Tumca mis  politikosobas, sruli-

ad usafuZvlod,  dResac ki sakamaTod miiCn-

even, rasac ver daveTanxmebiT. akaki iyo XIX 

saukunis II  naxevris mniSvnelovani poli-

tikuri figura, imdenad didi iyo  sazoga-

doebaze poetis Sexedulebebis gavlena (ara 

mxolod literaturuli), rom mis TiToeul 

nabijs TavisTavad hqonda politikuri xas-

iaTi. akaki wereTels, rogorc moazrovnesa 

da politikoss gamokveTili hqonda Tavisi 

pirovnuli saxe, Tavisi me, romelsac mtkiced 

mihyveboda. saWiroebis SemTxvevaSi ideur 

megobrebTan paeqrobasac ar erideboda da 

Tavis Sexedulebas sxvis saameblad arasodes 

cvlida.  amitom did avtoritetad aRiare-

bul moRvawes yvela interesiT usmenda, misi 

sityvis Zala yvelgan igrZnoboda. mTeli 

cxovreba ibrZoda, ara mxolod literatu-

rul sarbielze, aramed praqtikuli nabije-

biTac. rodesac  aWaraSi daiwyo gamosvlebi 

osmaleTis imperiis winaaRmdeg, mosaxleobaSi 

saWiro iyo energiuli moqmedeba erovnuli 

orientaciis gaZlierebisaTvis. raSic, sxva 

mraval faqtorTan erTad, didi roli iTama-

Sa akakis avtoritetma. mas ajanyebul mosax-

leobasTan hqonda uSualo kontaqti, xSirad 

gadadioda saidumlo gzebiT aWaris saxelm-

wifo sazRvarze. es sakmaod did riskTan 

iyo dakavSirebuli,  Tumca, roca erovnuli 

saqme akakis Semweobas da xelmZRvanelobas 

moiTxovda, didi mamuliSvili ukan araferze 

ixevda. am mxriv Zalze sainteresoa akakis mi-

mowera niko nikolaZesTan: akaki sixaruliT 

egebeba aWaris osmaleTidan CamoSorebas 

da saqarTvelosTan SemoerTebas, Tumca mas 

aSinebs ruseTis mier sulierad daqucmace-

bul erSi ruseTis mierve marTulი gugula 

mamuliSvilebis xelSewyobiT ar momxdariyo 

religiuri fanatizmisa da Sovinizmis war-

moSoba, amitom erovnuli erTianobis Senar-

Cunebis mizniT, igi gabedulad uaryoფს eris 
arsis religiur axsnas,  akaki wers: ,,samSob-

lo, miwa-wyali, ena, istoria da erTnairi Tav-

gadasavali da ara sarwmunoeba qmnis ers... es 

dRes saanbano WeSmaritebaa da visac ki ar 

swams an gaugebrobiT mosdis an krimanWuli 

ganzraxviT.“  

akaki ebrZoda 1900-ian wlebSi Seqmnil sxva-

dasxva partiebs. es iyo brZola im mzakvrul 

ideologiasTan, romelic uaryofda erovnul 

TviTSegnebas da dafuZnebuli iyo marqsis-

tul msoflmxedvelobaze, amitomac ar Tana-

ugrZnobda 1905-1907  wlebis revolucias. 

kargad icoda, rom rusuli marqsizmi saqarT-

velos kargs arafers moutanda. es mravali 

publicisturi werilidan irkveva: “saanbano 

mecniereba da xelovneba
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WeSmariteba”, “naduRi”, “ucnauri publiciste-

bi”, “patara vaniCka”, “pasuxi” da sxva. Aakakis 

dapirispireba sxvadasxva partiebTan, maTi 

araerovnuli ideuri mrwamsisa da avantiu-

rul_kosmopolituri xasiaTis gamo, gviCven-

ebs, rom igi bolomde mebrZol politikosad 

darCa, romelic aravis apatiebda erovnuli 

ideebis fexqveS gaTelvas. 

mTeli misi cxovrebac am  ideebisaTvis 

brZola, siyvaruli da Tavdadebaa, romelsac 

msxverplad Sewirvis keTilSobiluri idea 

udevs safuZvlad. TviTSewirvis unari, im 

unarebs Soris, rac gangebas miuniWebia kac-

TaTvis, upiratesi adamianuri unaria. akakis 

SemoqmedebaSi ki,  samSoblos siyvaruli da 

saerTod siyvarulis grZnoba,  organulad 

erwymis samSoblosadmi erTgulebas da misT-

vis Tavdadebas. 

„Tu Cems samSoblos gamoaRviZebs

Cemi sikvdili, aha, mec mzad var!..

modi jalaTo, Seni maxvili

Seubraleblad zed gulze damkar.“

aseTi ganuyofeli erTianobis miRweva 

piradi gancdebisa umaRless erovnul ide-

alebTan, iSviaTi (Tu ara erTaderTi,) movle-

naa mxatvrul azrovnebaSi. 

ilia zurabiSvils, akakis megobari Qqal-

isTvis erTxel gaubedavs da ukiTxavs: “miTx-

ariT geTayva, SeeZlo Tu ara, Tqveni dak-

virvebiT, akakis seriozuli da xangrZlivi 

siyvaruli? qals gaRimebia da uTqvams: akakis 

bevri gataceba hqonia, magram siyvaruliT, nam-

dvili siyvaruliT ki mxolod samSoblo uy-

varda, misi saTayvanebeli saqarTvelo.”  

siyvarulis erTi didi gamovlineba isaa, 

rom is Semoqmedebis sawyisTan erTad moqme-

debis sawyisicaa. “siyvaruli imdenad amamaR-

lebeli   grZnobaa, rom zogjer, erTi Sexed-

viT, Seyvarebuli  kaci sakuTar Tavsac ki 

uaryofs”, wers gia murRulia. msgavsi ram 

TavisTavad ar xdeba, is mxolod siyvarulis 

RvTaebrivi unariT dajildoebul adamianebs 

ZaluZT, xolo qveynis sakelTildReod sa-

kuTari bednierebis uaryofa, udides suli-

er simaRles miRweul erTeulTa SesaZle-

blobebis gamovlenaa, pavle mociqulis 

sityvebi: “ara eZiebn Tavisa, aramed sxvisa.”  

swored, aseT sulierebas naziareb adamianTa 

cxovrebis wesia,  rasac Cveulebrivi mokvda-

vi verasodes SeZlebs. ase cxovrobda akaki,                                                                                                                                           

yovelTvis piradulze win ayenebda   sazog-

ado saqmes,   iviwyebda sakuTar Tavs qveynisa 

da xalxisaTvis. lamazad ambobs vaxtang ko-

tetiSvili: “akakim Seqmna religia erovnebisa, 

rom am religiis saSualebiT aemaRlebina 

qarTveli eri, igi mistiurad muxls idrekda 

saqarTvelos winaSeE da miT gvagrZnobineb-

da mis RvTiur mZleobas.”  sadac rwmena ar 

aqvT, iq arc keTil saqmeebs aRasruleben, imi-

tom rom keTilad yovel saqmes, upirvelesad 

swored keTili ganzraxva Seiqms, xolo igi 

oden rwmenidan aRmocendeba, - ambobs netari 

avgustine. akakis Semoqmedeba saqarTvelos 

keTili momavlis rwmeniT aris savse,  igi ebr-

Zvis erSi fexmokidebul nihilizms, mudmivad 

STaagonebs qarTvel xalxs, rom ar daemor-

Cilon usasobis gancdas, radgan isini arian 

memkvidreni im Zlieri sulisa, romelmac uam-

rav gansacdels gauZlo, da uricxv dampyrob-

lebTan brZolaSi SeinarCuna erovnuloba. 

rom maTi ,,ca–firuz, xmeleT-zurmuxti“ qvey-

ana aucileblad miaRwevda Tavisuflebas da 

,,erTian msoflio ferxulSi“, Tavis Rirseul 

adgils daiWerda, ,,sakuTar elfers, sakuTar 

rameobas Seitanda sakacobrio  zRvaSi“. am 

SemTxvevaSi erTi WeSmariti mamuliSvilis 

surviliT gamsWvaluli misi rwmena ukvdavia:

,,Cemi xatia samSoblo,

saxate mTeli qveyana.“

akakis  roli,  iseve  rogorc  ilia 

WavWavaZisa  umniSvnelovanesia  XIX saukunis 

saqarTvelos cxovrebaSi, is mowamebrivi gza, 

rac akaki wereTelma ganvlo Tavisi qveynisa 

da xalxis samsaxurSi  iyo gza golgoTisa, 

am gzaze ugonebdnen sazizRar ciliswamebebs 

da Worebs,  miayenes bevri Seuracxyofa da 

tkivili: 

“hoi, samSoblov sxvebisTvis dedav,

CemTvis ki avo dedinacvalo,

vici daiban pilatebr xels da 

ityvi rom xar, dRes Sen ubralo...

Cems tanjvaSi da Cems gansacdelSi...

suli da guli, bunebis niWi.

siWabuke da wami yoveli

Sen Semogwire…da ra miviRe...

usamarTloba, mtroba da devna, 

ciliswameba gulissaklavi!“

mecniereba da xelovneba
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zurgi arasodes Seuqcevia. mis gonebaSi mudam 

dominirebda Tavisuflebisa da mamuliSvilo-

bis idea, am ideis xorcSesxmisTvis misi didi 

inteleqti, maxvili goneba da basri ena  saWi-

roebis SemTxvevaSi aravis indobda. akritikeb-

da ers mxolod imitom, rom surda exila qmed-

iTi, mCqefare, TavisufalebisTvis mebrZoli 

saqarTvelo. “vin naxa Tavisufleba tanjviT 

da moTminebiTa”, wers igi. mis nawarmoebebs 

Cexdnen da Wridnen cenzorebi, dauxures ,,aka-

kis krebuli“, ar Zlevdnen politikuri xasi-

aTis beWduri gamocemis uflebas, sacenzuro 

komiteti  nebas ar rTavda gazeTis (magaliTad 

yovelkvireuli gazeTi ,,gza”) gamocemisaTvis: 

,,...misma brwinvalebam, miiRo ra mxedvelobaSi, 

rom wereTelma gazeT ,,SromaSi” TanamSrom-

lobis dros Tavisi literaturuli naSrome-

biT gamoaaSkarava mTavrobis sawinaaRmdego 

mimarTuleba, - SesaZleblad ar dainaxa wer-

eTlisaTvis gazeTis gamocemaze nebarTvis 

miniWeba”.  mosaklavadac gaimetes 1899 wels, 

daiWires kidec 1907  wels da metexis cixeSi 

Casves gazeT „xumaras‘‘ satiruli tonisaTvis. 

miuxedavad amisa, igi mTeli cxovreba ibrZo-

da.  xolo, rodesac akaki nobelis premiaze 

waradgines, gazeT ,,Le Nouwelles‘‘-Si, frangi 

Jurnalisti qali M.Touwellon werda: ,,po-

etis Tayvanismcemlebs imedi hqondaT, rom 

mas mianiWebdnen nobelis premias, „me, nobelis 

premia?! - wamoiZaxa poetma - maSin, roca yvela 

Cemi nawarmoebi iaraRis JRarunad gaismis!... 

uwinares yovlisa me saTnoebis momxre var da 

Tu xotbas vasxam iaraRs, es imitom, rom Cven 

vibrZviT Cveni TavisuflebisTvis’’.   akakim, am 

brZolas Seewira udidesi poeturi talantic 

da piradi cxovrebac. mTeli Tavisi qonebac 

dautova ara erTaderT Svils, aramed qarT-

vel xalxs.  

ilia WavWavaZe saqarTvelos tvinia, akaki 

ki saqarTvelos gulio ambobda kita abaSiZe, 

marTlac es ori sworferi figura  erTi meores 

avsebda da romelime maTganis gareSe dResac 

ki warmoudgenelia saqarTvelos arseboba. 

Zalze sainteresoa erTi mogoneba:Piliaobas, 

saguramoSi ilias dabadebis dRes Tamadob-

da daviT miqelaZe (mevele). rodesac Tamadam 

adRegrZela iubilari, ilia wamomdgara da 

TamadisTvis miumarTavs: akaki, CemTan erTad 

akaki yovelTvis adRegrZeleTo...

dRes, akaki ise QsWirdeba Cvens ers rogorc 

arasdros.  misi Semoqmedeba, misi cxovre-

ba brZolaa TavisuflebisTvis  samSoblos 

sakurTxevelze msxverplad Sewiruli kacisa. 

2015 wels akakis gardacvalebidan gavida 

asi weli, dRevandeli gadasaxedidan aSkaraa, 

rom igi ara mxolod didi poeti, aramed didi 

sazogado moRvawe, misi drois didi politi-

kuri figura da momavlis brwyinvale anali-

tikosic iyo. akakis Semoqmedebas ki dResac 

ar daukargavs aqtualoba. Tundac es patara, 

TiTqos  umniSvnelo  leqsi: “pirvel yovli-

sa me qarTveli var, mere Tu ginda sxvagvari 

isti, sxvisi TvaliTac ar viyurebi, ar gadam-

kvria Cemsaze bisti” amis dasturia.  qarT-

veli eri valdebulia jerovani pativi miagos 

mis did Svils. momavalma Taobebma winaparTa 

Rvawlis dafasebiT unda iswavlon awmyosa 

da mermisis marTva,  rom SeZlon imis gacno-

biereba Tu rogor unda giyvardes samSoblo 

da rogor unda emsaxuro mas.

Akaki - Immortality bounded with Amiran´ chains
Maia Kikabidze

PhD in philology

100 years have passed since the death of Akaki. The aim of the Article is, to give due honor the memory of Akaki, not 
only	as	a	great	poet,	but	also	as	a	great	public	figure	and	brilliant	politician,	which	sacrificed	everything	for	Georgia	and	
Georgian people. With Ilia and other 60s, Akaki changed and developed Georgian public consciousness of the second half 
of	the	nineteenth	century,	and	defined	the	main	line	of	Georgian	political	and	cultural	development.

mecniereba da xelovneba
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axlovdeba asaTi wlisTavi XX saukunis 

erT_erTi yvelaze gamoCenili qarTveli mec-

nieris, masStaburi pirovnebis, mniSvnelovani 

saxelmwifo da sazogado moRvawis, saqarT-

veloSi Tanamedrove astronomiuli mecnier-

ebisa da umaRlesi astronomiuli ganaTleb-

is fuZemdeblis, akademikos evgeni xaraZis 

dabadebidan. 

e. xaraZes SesaSuri bedi dahyva; mas mouwia 

metad mniSvnelovan movlenebSi monawileo-

ba, qarTuli mecnierebisa da kulturis gan-

viTarebis upirveles poziciebze dgoma da 

qarTveli erisTvis sasicocxlod aucile-

beli bevri saqmis wamowyeba Tu gasruleba.  

mTeli Tavisi amouwuravi energia, fizikuri 

Tu sulieri Zalebi man mis sayvarel saqmes, 

saboloo angariSiT ki xalxis samsaxurs 

Sealia. mTlianad da bolomde daixarja da 

amaSia misi bednierebac. xalxmac Rirseuli 

pativi miago mas, Tavisi siyvaruliT Semosa 

da Tavis yvelaze Zvirfas Svilebs Soris mi-

uCina adgili. Aamaze didi ki araferi arse-

bobs. 

bunebaSi SemTxveviT araferi xdeba. ro-

gorc Cans, yvelaferi, rac meoce saukunis 

saqarTveloSi evgeni xaraZis saxels ukavS-

irdeba, swored am pirovnebis gasakeTebeli 

iyo. Aamitomaa, rom am saqmeTa xasiaTi e. 

xaraZis Sinagani samyaros maxasiaTeblebTan 

mudam SesabamisobaSi iyo. 

evgeni xaraZe mravalmxrivi moRvawe iyo. 

masSi Zlieri iyo rogorc mecnieris, ise, marT-

lac gasaocar masStabebSi _ organizatoris, 

did saqmeTa mesveuris talanti. Aamitom mas 

mouwia bevr iseT postze muSaoba, erTeulebs 

rom xvdeniaT wilad bolo saukunis qarTul 

sinamdvileSi, radgan isini pirovnebisgan 

sruliad araordinarul marTvis unars, en-

ergias, sulis simaRles moiTxoven. Dda Ti-

Toeul am posts man araTu ubralod gaarTva 

Tavi, aramed gasaocari eleganturobiT aRas-

rula dakisrebuli misia da saTanado wreeb-

is da mTlianad xalxis samudamo siyvaruli 

da popularoba daimsaxura. aseTi iyo misi 

muSaoba ivane javaxiSvilis saxelobis sax-

elmwifo universitetis reqtorad (1959 _ 

1966 wlebi); misi elvare talantis wyalo-

biT umaRlesi avtoriteti moipova rogorc 

studentTa, ise profesor_maswavlebelTa 

wreebSi da sanimuSo reqtorad darCa xalxis 

xsovnaSi. aseTi iyo misi muSaoba saqarTve-

los mecnierebaTa akademiis vice_preziden-

tis postze, roca igi msoflios erT_erTi 

udidesi mecnieris, akad. ilia vekuas mxar-

damxar warmarTavda mTeli qarTuli mecnier-

ebis uaRresad farTo speqtris ganviTare-

bas, da Semdeg _ ukve mecnierebaTa akademiis 

prezidentis postze, kidev ufro maRali 

ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ახალი რუბრიკა ახალგაზრდა თაობისთვის 
პასუხისმგებლობის გრძნობის, ქვეყნისადმი ერთგულებისა და 
ზნეობრივი ქცევის მაგალითების გადაცემით ხელს შეუწყობს მათს 
სულიერ ჩამყალიბერბას. რუბრიკის გმირები სწორედ ქვეყნის 
სახელოვანი მეცნიერები, საზოგადო მოღვაწეები და საქმის 
საუკეთესო სპეციალისტები იქნებიან. რუბრიკას გაუძღვება ფიზიკა-
მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ომარ შუდრა. პირველი 
სტატიები მიეძღვნება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორებს, აკადემიკოსებს: ე. 
ხარაძეს, ი. ვეკეას, და სხვ. 
ამჯერად სტატიას წარმოგვიდგენს ევგენი ხარაძის მოწაფე, 
რამდენიმე წიგნის ავტორი, ბატონი შალვა საბაშვილი.

ევგენი ხარაძეს მალე 110 წელი შეუსრულდებოდა

Salva sabaSvili

fizika_maTematikur mecnierebaTa doqtori

Cveni saxelovani Tanamemamuleebi
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pasuxismgeblobis qveS, roca is idga sabWoTa 

kavSiris mecnierebaTa akademiis erT_erTi 

yvelaze mowinave danayofis, qarTuli aka-

demiis marTvis pultTan. igi iyo saqarTve-

los mecnierebaTa akademiis moambis _ mrav-

aldargovani samecniero Jurnalis _ mTavari 

redaqtori da Rirseulad uZRveboda mis 

gamocemas. Bbunebrivia, akademiis marTva, iseve 

rogorc universitetis reqtoroba, gulisx-

mobda qarTuli ganaTlebisa da mecnieruli 

kvlevis am uaRresad maRalavtoritetuli 

kerebis srulfasovan urTierTobas sabWoTa 

kavSirisa da mTlianad msoflios analogi-

ur centrebTan, raTa maT Rirseuli adgili 

sWerodaT msoflio ganaTlebisa da kvle-

vis erTian sistemaSi, amas ki sWirdeboda am 

keraTa warmmarTvelis umaRlesi organiza-

toruli niWi, ufarToesi erudicia, sulis 

dauRleloba,  emociuri mzadyofna axal 

formaTa saZieblad Tu asaTviseblad. Dda es 

Tvisebebi e. xaraZes uklebliv aRmoaCnda, ra-

mac misi udidesi avtoriteti Seqmna. A

amas garda e. xaraZe warmarTavda bevr sxva 

samuSaosac sruliad saqarTvelos masStabiT 

_ magaliTad, iyo wignis moyvarulTa sazoga-

doebisa da sazogadoeba “codnis” erT_erTi 

mesveuri xangrZlivi drois manZilze. aseve 

didi dro mihqonda e. xaraZis moRvaweobas 

saxelmwifo marTvis organoebSi, sadac is yve-

la Tavis unars avlenda. Mmagram mainc swori 

iqneba Tu vityviT, rom e. xaraZis udidesi 

sasicocxlo energia ZiriTadad mainc daix-

arja qarTuli astronomiis aRorZinebis did 

saqmeSi da am pirovnebis sulis mamoZravebel 

“substancias” ZiriTadad mainc samyaros  us-

azRvroebaze fiqri da samyaros agebulebis 

kvlevaSi wvlilis Setanis survili Sead-

genda. Aam mxriv ki am pirovnebis Rvawli di-

dad aRemateba erTi mkvlevaris, ragind gansa-

kuTrebulis _ wvlils, radgan igi gamoixata 

astronomiuli kvlevis mTeli sistemis Se-

qmnaSi saqarTvelos masStabiT. mokled amas 

qarTuli astronomiis aRorZineba hqvia, konk-

retulad ki igi ganxorcielda mecnieruli 

kvlevis erT_erTi masStaburi keris, abasT-

umnis astrofizikuri observatoriis SeqmniT, 

raSic e. xaraZis wvlili gamorCeuli da mniS-

vnelovania, iseve rogorc, rac aranaklebia, am 

observatoriis mTeli muSaobis warmarTviT 

naxevar saukuneze meti xnis manZilze, rac 

msoflio praqtikaSic iSviaTobaa. 

ra Tqma unda, astronomiis ganviTareba 

saqarTveloSi ar momxdara cariel adgilze. 

istoriuli Tu mecnierul_saliteraturo 

wyaroebi miuTiTeben, rom saqarTveloSi 

saukuneTa ganmavlobaSi didi iyo dainter-

eseba ciuri movlenebisadmi. qarTulma enam 

Semogvinaxa mravali astronomiuli termi-

ni; saqarTveloSi arsebobda umaRlesi aka-

demiebi (kolxeTis, iyalTos, gremis), agreTve 

observatoria (TbilisSi), saidanac mecnier-

ebs iwvevdnen msoflios sxva astronomiul 

centrebSic. didad iyo dainteresebuli as-

tronomiiT saqarTvelos yvelaze gamoCenili 

mefe daviT aRmaSenebeli, romelsac axalgaz-

rdebis jgufic gaugzavnia bizantiaSi mec-

nieruli ganaTlebis misaRebad. SemorCenilia 

mravali astrologiuri xelnaweri, sakuTriv 

astronomiuli (kalendaruli) traqtatebic, 

maT Soris XII_XIII  saukunis abuseriZe tbe-

lis maTematikurad Zalze gamarTuli da 

universaluri astronomiuli codnis Sem-

cveli traqtati. iTargmneboda msoflios 

ZiriTadi astronomiuli krebulebi Tu sax-

elmZRvaneloebi (nimuSi _ mefe vaxtang meeqv-

sis mier uluRbegis TxzulebaTa Targmna da 

misive praqtikuli moRvaweoba astrolabiT 

dakvirvebis safuZvelze amierkavkasiis pun-

qtebis geografiuli ganedis gansazRvris 

mizniT), iqmneboda enciklopediuri xasiaTis 

Txzulebebi, romlebSic astronomiis cod-

nis maRali done fiqsirdeba (sulxan-saba 

orbelianis “sityvis kona”, ioane batoniS-

vilis “kalmasoba”), mogvianebiT astronomi-

uli saxelmZRvaneloebic; ciur movlenaTa 

swor gaazrebas vxvdebiT Suasaukunovani 

mwerlobis brwyinvale ZeglebSic _ rusTav-

elis, CaxruxaZisa da SavTelis poemebSi, rac 

gulisxmobs mkiTxveli masis Sesatyvis as-

tronomiul cnobierebasac. da mainc, SeiZleba 

iTqvas, rom mudam fizikuri gadarCenisaTvis 

aucilebel brZolebSi myof qveyanas ar See-

Zlo astronomiuli kvlevisTvis mSvidi gare-

mos Seqmna da msoflio mecnierebaSi sagr-

Znobi wvlilis Setana. safuZveli ki amgvari 

saqmis momavalSi ganxorcielebisa man namd-

vilad Seqmna.

XIX s_Si rusi astronomis s. glazenapis 

xanmokle iZulebiTma dakvirvebebma abas-

TumanSi aCvena am regionis astroklimatis 

maRali xarisxi. kerZod, mcire zomis tel-

eskopiT ormag varskvlavTa Sesaxeb saocrad 

Cveni saxelovani Tanamemamuleebi
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didi sizustis damzeriTi masalis miReba 

moxerxda. Aam faqtma msoflios astrono-

miul wreebSi Sesabamisi gamoxmaureba hpova. 

Dda rodesac XX s_is 30_ian wlebSi sabWo-

Ta kavSiris mecnierebis umaRles eSeloneb-

Si gadawyda Seqmniliyo maRali klasis as-

tronomiuli observatoria qveynis samxreTSi, 

xolo leningradelma profesorma b. numer-

ovma ganaxorciela kidec samxreT kavkasiaSi 

astroklimaturi eqspedicia observatorii-

saTvis saukeTeso adgilis SesarCevad, am eqs-

pediciaSi CaerTo Tbilisis universitetis 

kursdamTavrebuli da Tbilisis geodeziuri 

observatoriis TanamSromeli, 24  wlis evgeni 

xaraZe. Ggamokvlevam aCvena, rom abasTumans 

axasiaTebda uqaro, wynari amindebi, weliwad-

Si mowmendili Rameebis didi raodenoba da 

atmosferos gamWvirvalobis maRali xarisxi, 

anu saucxoo astroklimati, da aq observar-

toriis daarsebis mizanSewonilobac, xolo 

am kvlevebSi e. xaraZis mier gamovlenilma in-

teresma da organizatorulma Tvisebebma ga-

napiroba misi Semdgomi mWidro monawileoba 

aRniSnuli sakiTxis gadawyvetaSi, daaxloe-

ba profesor b. numerovTan, Caricxva lenin-

gradis Teoriuli astronomiis institutis 

aspiranturaSi da, paralelurad, daniSvna 

jer kidev mxolod qaRaldze arsebuli abas-

Tumnis astrofizikuri observatoriis di-

reqtorad. Ees moxda 1932 wels. 

amis mere e. xaraZis mTeli cxovreba 

mWidrod daukavSirda am observatoriis mSen-

eblobis grandiozul saqmes. Uuamravi ener-

gia sWirdeboda dasamzeri instrumentebis 

mopovebas, dadgmas, gamokvlevas da samecniero 

kvlevebSi CarTvas, samecniero kadrebis moz-

idvas, arqiteqturuli xasiaTis problemebis 

mogvarebas, samecniero jgufisTvis cxovre-

bisa da muSaobis normaluri pirobebis Se-

qmnas, observatoriis kvlevis mimarTulebis 

sworad gansazRvras, samecniero Sromebis 

publikaciaTa uzrunvelyofas, samecniero 

biblioTekis Seqmnasa da msoflios kvleviT 

centrebTan mecnieruli literaturis gacv-

lis uzrunvelyofas, kadrebis donis am-

aRlebas sabWoTa kavSirisa da ucxoeTis 

observatoriebSi staJirebiT, am dawesebule-

bebTan samecniero muSaobis koordinaciiT 

Tu gamoCenil mecnierTa mowveviT erToblivi 

samuSaoebis sawarmoeblad da gamocdilebi-

sa Tu informaciis gasaziareblad. yovelive 

amaze e. xaraZis da mis TanamebrZolTa ko-

losaluri energia ixarjeboda.

sakuTari samecniero kadrebiT observa-

toriis uzrunvelyofis mizniT e. xaraZem, 

cnobili mecnieris, andria benaSvilis mier 

organizebul astronomiis sawyisTa swav-

lebasa da astronomiul_geodeziur kabi-

netze dayrdnobiT Seqmna astronomiis kaT-

edra da daafuZna astronomiis specialoba 

Tbilisis saxelmwifo universitetSi dis-

ciplinaTa vrceli speqtriT. SemdgomSi 

kaTedris wevrebma moamzades da gamosces 

saxelmZRvaneloTa seria qarTul enaze. aT-

euli wlebis manZilze astronomiis kaTedra 

da abasTumnis observatoria nayofierad 

TanamSromlobdnen. studentebi saswavlo 

praqtikas gadiodnen da mecnieruli kvlevis 

elementebs iTvisebdnen abasTumnis observa-

toriaSi, observatoriis TanamSromlebi ki 

monawileobdnen universitetis pedagogiur 

procesSi leqciebis kiTxviTa Tu sadiplo-

mo da sakurso Sromebis xelmZRvanelobiT, 

xolo kaTedris mier momzadebuli special-

istebi  akmayofilebdnen umaRlesi saswavle-

blebis, kvleviTi centrebisa Tu skolebis 

moTxovnilebas samecniero da pedagogiur 

kadrebze. 

evgeni xaraZem didi Rvawli gaswia zogad-

saganmanaTleblo skolebisTvisac mokavSire 

respublikebs Soris erTaderTi originaluri 

astronomiis saskolo saxelmZRvanelos Se-

qmniT. Ees SesaniSnavi eniT dawerili wigni 

gacilebiT ufro Rrma interess aRZravda 

moswavleebSi, vidre Targmnil saxelmZRvane-

los SeeZlo. igi gamoicemoda da ixmareboda 

naxevar saukuneze meti xnis ganmavlobaSi. 

    e. xaraZis samecniero interesi galaqtikis 

struqturis Seswavlas daukavSirda. Mmeore 

samecniero problema, romelmac didi adgili 

daikava abasTumnis observatoriis kvleviT 

muSaobaSi, varskvlavTa speqtrebis gansaz-

Rvra iyo. orive es problema erTmaneTTan-

ac did kavSirSi iyo _ swored varskvlavTa 

speqtrebis saSualebiT xdeboda varskvlavT-

Sorisi materiis ganawilebis Seswavla. Ee. 

xaraZis, r. barTaiasa da sxvebis wyalobiT 

abasTumanSi Seiqmna speqtruli klasifikaci-

is originaluri meTodika da Sedgenil iqna 

varskvlavTa vrceli speqtruli katalogebi. 

kerZod e. xaraZis 14  000 varskvlavis feris 

maCvenebelTa katalogma da mis safuZvelze 

Cveni saxelovani Tanamemamuleebi
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galaqtikis struqturis maxasiaTebelTa 

Seswavlam, ise rogorc S. gordelaZis, m. va-

SakiZisa da sxva mkvlevarTa Sromebma abasT-

umnis observatoria msoflios mowinave kv-

leviT centrebs Soris Caayena. Aam dargSi 

igi moTave organizacia iyo sabWoTa kavSir-

Si, e. xaraZe ki aTeuli wlebis ganmavlobaSi 

xelmZRvanelobda galaqtikis Semswavlel 

sakavSiro komisias. Aamas garda qarTveli 

astronomebi mudam aqtiurad monawileobd-

nen saerTaSoriso astronomiuli kavSiris 

dargobriv komisiebSi, e. xaraZe ki 7  wlis 

ganmavlobaSi iyo astronomTa am msoflio 

organizaciis vice prezidenti. Mmas hqonda 

miwveva prezidentis postzec, razec Tavi 

Seikava xandazmulobis gamo. Aamave mizeziT 

Tqva uari msoflio mniSvnelobis pulkovos 

observatoriis direqtorobazec. 

e. xaraZe ganuwyvetliv zrunavda observa-

toriis ganviTarebaze. XX s_is bolos igi 

Seivso fizikis specialistebiT (j. lominaZe 

da sxv.), romlebmac didi wvlili Seitanes 

varskvlavTa evoluciis bolo stadiebis, 

kerZod, neitronuli varskvlavebisa da Savi 

xvrelebis kvlevaSi. 

e. xaraZe sicocxlis bolomde aqtiurad 

monawileobda rogorc kvleviT, ise pedago-

giur saqmianobaSi. Mmis kalams ekuTvnis sau-

niversiteto saxelmZRvaneloebi astronomiis 

safuZvlebSi, zogad astrofizikaSi, as-

tronomiis istoriaSi, varskvlavTa speqtrul 

klasifikaciaSi da sxv. Mman daaarsa da 30 

welze metxans redaqtorobda qarTul yo-

velwliur astronomiul kalendars, romelic 

amJamadac gamodis; uzarmazari Sroma gaswia 

qarTuli sabWoTa enciklopediis 12_tomeul-

Si astronomiis Rirseulad gaSuqebisaTvis, 

qmnida samecniero _popularul literatu-

ras, aqtiurad exmareboda saSualo skolebis, 

pionerTa sasaxlis, astronomiuli konferen-

ciebisa da olimpiadebis muSaobas, iyo rigi 

samecniero gamocemebis redkolegiebis wevri, 

didi wvlili Sehqonda samecniero forumebis 

mowyobaSi; exmareboda kolegebs, iZenda lit-

eraturas observatoriisaTvis, zrunavda Tan-

amSromelTa cxovrebis mravali saWirboro-

to problemis gadasawyvetad, gansakuTrebiT 

Cveni qveynis Znelbedobis periodebSi, riTac 

moralur sayrdens warmoadgenda sxvebisTvis. 

mas hqonda mdidari sulieri samyaro, Semwy-

narebeli iyo adamianuri sisusteebis mima-

rT, yoveli sakiTxis gadawyvetisas mxolod 

saqmis interesebidan gamodioda. 

astronomiis swavlebis formaTa gaRaribe-

ba universitetSi Tu   astronomiuli kvlevis 

masStabebis Semcireba qveyanaSi ekonomikuri 

saxis Rrma krizisisa  da zog SemTxvevaSi 

marTvis araswori midgomebis gamo, rac bolo 

aTwleulebis ganmavlobaSi moxda, aucile-

blad unda gamoswordes. astronomiam, uZve-

lesma da amave dros uaRresad Tanamedrove 

mecnierebam samyaros Sesaxeb, ar unda daTmos 

poziciebi arc erT doneze. Ees iqneba evgeni 

xaraZis _ didi mecnierisa da sazogado moR-

vawis xsovnis saukeTeso dafaseba.        

Salva sabaSvili 

fizika_maTematikur mecnierebaTa 

doqtori 

Cveni saxelovani Tanamemamuleebi
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U recenzia

giorgi nanuaSvilis wignze ,,auditi’’

ukanasknel periodSi saqarTvelom metad 

rTuli da sazogadoebisaTvis metismetad 

mtkivneuli da, SeiZleba iTqvas, Sokirebuli 

periodi gamoiara, rac dResac grZeldeba. 

yovelive aRniSnuli periodi gamoiara, rac 

dResac grZeldeba. yovelive aRniSnuli Se-

exo qveynis aramarto politikur, aramed 

ekonomikur mxaresac. Tavidanve qveyanaSi ar 

iyo mkveTrad gamokveTili da, vfiqrobT, jer 

kidev araa misi ganviTarebis konkretuli 

veqtori da perspeqtiva. sabazro ekonomikis 

mimarTulebis kursis aReba TavisTavad ar 

niSnavs Cveni qveynis ekonomikuri da social-

uri ganviTarebis konkretuli gzis miTiTe-

bas. aucilebelia mxedvelobaSi iqnes miRe-

buli qveynis Taviseburebebisa da am qveynis 

sazogadoebis yvela fenis interesebis Sesa-

bamisi modelis Tu sistemis Camoyalibeba da 

misken orientaciis aReba. saqarTvelosTvis 

saarsebo mniSvneloba gaaCnia qveynis ekono-

mikis mdgomareobis, ganviTarebis swori mima-

rTulebis, misi realizaciis pirobebis Sesax-

eb safuZvlian mecnierul codnas, rac ase 

sWirdebaT, moqalaqeebs, praqtikos muSakebs, 

upirveles yovlisa ki maT visac unda Cava-

baroT saqarTvelos momavali marTva da gaZ-

Rola, eseni arian universitetebis studen-

tebi.

rogorc cnobilia saqarTvelo daadga mis-

Tvis axal sabazro urTierTobebis princi-

pebs, romelmac gamoavlina axali ekonomikuri 

institutebis, sameurneo da samarTlebrivi 

urTierTobebis damkvidrebis aucilebloba. 

maT momavalSi unda moaxdinon sameurneo 

saqmianobis sxvadasxva urTierTobebis regu-

lireba. maT Soris mniSvnelovan da sapatio 

adgils ikavebs auditis instituti. swored 

amitomac miviCnevT profesor giorgi nanu-

aSvilis mier gamocemuli saxelmZRvanelos 

- `auditi~ saWiro, droul da mniSvnelovan 

wignad. is xom marTlac haeriviT Wirdebo-

daT aramarto studentebs, aramed praqtikos 

muSakebsac, maT Soris, xelmZRvanel muSakeb-

sac.

 saxelmZRvanelo sakmao moculobisaa 

da 272 gverds moicavs. igi xuTi nawilis-

agan Sedgeba. pirveli nawili daTmobili 

aqvs auditis safuZvlebs, sadac ganxilulia 

Tavebisa da qveTavebis mixedviT yvela is 

aqtualuri da saWiro sakiTxebi, rac dakavS-

irebulia auditis safuZvlebTan. kerZod, au-

ditis arsi, ganviTarebis etapebi, saxeebi da 

klasifikacia, Tanamde momsaxurebis saxeebi, 

eTikis normebi, licenzirebis sakiTxebi da 

sxva mravali.

meore nawili daTmobili aqvs auditis 

saerTaSoriso standartebs da auditoruli 

saqmianobis organizacias. aRniSnul nawilSi 

avtors Tavebis mixedviT gaSuqebuli aqvs au-

ditoruli saqmianobis standartebi, Semowme-

bis momzadebisa da Catarebis procedurebi, 

auditis dagegmvis safexurebi, auditoruli 

Semowmebis meTodebi. gansakuTrebulad aqvs 

qveTavis saxiT gamoyofili TaRliTobisa da 

Secdomebis momentebi.

mesame nawilSi prof. giorgi nanuaSvili 

exeba saerTo dokumentebisa da damfuZne-

blebTan angariSsworebis audits, rac mniS-

vnelovan momentad da saxelmZRvanelos 

Rirsebadac migvaCnia. am nawilSi ki gansa-

recenzia/BOOK REVIEW
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kuTrebulad gamovyofdiT finansuri an-

gariSgebis auditis Catarebis meTodikas.

meoTxe nawili exeba saerTo auditis sak-

iTxebs. aq avtori exeba, rogorc grZelvadiani 

ise moklevadiani aqtivebis, cveTis daricxvis, 

gayidvis Tu sxvaTa Sesabamisad, rac aqamde 

gamocemul arc erT saxelmZRvaneloSi ar 

SegviniSnavs.

mexuTe nawilSi avtorma gverdi ver auara 

iseT sakiTxebs, rogoricaa auditis Catare-

bis meTodika da midgomebi mcire da saSualo 

biznesis sawarmoebSi, rac vfiqrobT saxelmZ-

Rvanelos ufro mimzidvelsa da ufro metad 

gamosayenebels xdis sazogadoebis farTe 

wreebisTvis.

bolos gvinda saxelmZRvanelos avtors 

goris saxelmwifo universitetis profesors 

giorgi nanuaSvils vusurvoT Semdgomi war-

matebebi SemoqmedebiT mecnierul saqmianoba-

Si da madloba gadavuxadoT aseTi kargi da 

safuZvliani saxelmZRvanelos gamocemisTvis.

profesorebi:

evgeni baraTaSvili

aleqsandre siWinava

nino failoZe

loid qarCava

giorgi saxokia
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saerTaSoriso referirebadi da recenzirebadi
samecniero-praqtikuli Jurnali
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1.  teqsti akrefili unda iyos Word-Si, Sylfaen-Si, Sriftis zoma 12, intervali striqonebs 
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2,5 da 2,5sm. teqsti unda aikrifos gadatanebis gareSe. cxrilebi gadayvanili JPEG-Si. statiis 
minimaluri moculoba unda iyos 5 gverdi A4  formatis. 

2. avtoris saxeli, gvari, samecniero wodeba da Tanamdeboba, sakontaqto kordinatebi, (tel-
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