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socialuri sabazro ekonomika rogorc 

civilizaciis umaRlesi forma

rozeta asaTiani

ekonomikur mecnierebaTa doqtori, 
stu-s sruli profesori, Tsu-s reqtoris mrCeveTa 
sabWos wevri, Tsu paata guguSvilis saxelobis ekono-
mikis institutis mecnier-konsultanti, gamomcemloba 
`siaxlis~ prezidenti.
tel.: 599530487
el. fosta: marinassati@gmail.com

msoflioSi socialurobis gaZlierebis tendenciam kanonzomieri xasiaTi miiRo, TandaTan 

yalibdeba „keTildReobis saxelmwifo“. es procesi daiwyo kidec evropis ganviTarebul 

qveynebSi. mas safuZvlad udevs konkurenciis ganviTareba, rogorc progresis, samarTliano-

bisa da mSvidobis sawindari. yovelive es sabazro ekonomikas politikurad sicocxlisunar-

ians xdis. amitomac amboben, rom momavali keTildReobis saxelmwifos ekuTvnis.  

naSromSi ganxilulia frainburgis skolis `wesrigis~ ordoliberaluri koncefcia da 

`mesame gzis~ Teoria, sabazro ekonomikaSi socialuri orientaciis gaZlierebis wanamZRvrebi, 

keTildReobis makontrolebeli programebi, socialuri stratifikaciis Teoria da social-

uri sabazro ekonomika rogorc sabazro sistemis gansakuTrebuli forma. 

XX saukunis 30-iani wlebis bolos msof-

lios wamyvan qveynebSi aqtiurad daiwyo neo-

liberaluri ideebis ganviTareba, romlebic 

daupirispirda ekonomikis saxelmwifo reg-

ulirebis keinzianur Teorias. Seiqmna kv-

leviTi centrebi axali istoriuli skolis, 

neoklasikuri da tradiciuli liberalizmis 

bazaze, sadac daiwyo saxelmwifo regulire-

bis alternatiuli meTodebis SemuSaveba. 

neoliberaluri kvlevebis yvelaze msxvili 

skolebi, garda aSS-isa, Camoyalibda germani-

asa da inglisSi. aSS-Si es iyo Cikagos mon-

etarizmis skola (l. mizesi, m. fridmeni,  a. 

Svarci...), germaniaSi _ ordo¬liberalizmis 

fraiburgis skola (v. oikeni, l. erhardi, a. 

miuler-armaki,  i. riopke,  a. riustovi...).  ing-

lisSi _ londonis skola (f. haieki, l. rob-

insi...).

fraiburgis skolis cnobilma warmo-

madgenelma v. oikenma (1891-1950) germaniaSi 

safuZveli Cauyara neoliberalizmis orTo-

liberalur mimarTulebas da Seqmna misi me-

Todologia  `wesrigis orToliberaluri 

koncefciis~ saxiT. aseve, l. erhardma (1897-

1977),  a. miuler-armakma (1901-1978), v. riopkem 

(1899-1966),  a. riustovma (1885-1963) da sxveb-

ma istoriuli skolis, neoklasikurisa da 

tradiciuli liberalizmis ideebis sinTez-

is safuZvelze Seqmnes moZRvreba saxalxo 

meurneobis ganviTarebis Sesaxeb.1 

fraiburgis skolis orToliberalizms 

tradiciul liberalizmTan aerTianebs ker-

Zo sakuTrebaze dafuZnebuli individualuri 

Tavisuflebis idea. amasTan,  orToliberale-

bi, liberalebisagan gansxvavebiT, ekonomikur 

procesebs ganixilavdnen ara mikro-, aramed 

makroekonomikuri poziciebidan da mxars 

uWerdnen saxelmwifos ekonomikaSi Carevis 

ideas. Tumca, keinzianuri modelisgan gan-

sxvavebiT, ordoliberalizmi ekonomikaSi 

saxelmwifos Carevis gacilebiT SezRudul 

masStabebs gulisxmobda da, rac mTavaria, 

Carevis obieqtad ordoliberalebi miiCnevd-

nen ara uSualod kvlavwarmoebis process, 

aramed mewarmeobisa da konkurenciis in-

stitucionalur safuZvlebs.2 

jon meinard keinzi kapitalizmis 

umTavres problemad Tu miiCnevda erTobli-

1 silagaZe a. a. ekonomikuri doqtrinebi. Tbilisi, `inovacia~, 2010.

2 Megay E. N. Anti-Pluralist Liberalism: The German Neoliberals. “Politikan Science Quarterly”, Vol. 85, N. 3. 85(3). 1970, pp. 
422-442.
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vi moTxovnis ukmarisobas, romlis gareSec 

ekonomika kargavs ganviTarebis stimulebs, 

germaneli neoliberalebi kapitalizmis mTa-

var problemad ekonomikis monopolizacias 

aRiarebdnen. Sesabamisad, maT miaCndaT, rom 

qveynis ekonomikuri politikis mTavari mi-

zani unda iyos ara erToblivi moTxovnis 

regulireba, aramed konkurentuli garemos 

Seqmna, kerZo da saxelmwifo sakuTrebis Tan-

afardobis regulireba, samarTlebrivi gare-

mos Seqmna, ekonomikaSi rogorc pirdapiri, 

ise arapir¬dapiri meTodebiT Careva. aqedan 

gamomdinare, maTi politikis ZiriTad princi-

pebs warmoadgenda: 1) kerZo sakuTrebis xel-

Seuxebloba; 2) monetaruli stabiluroba; 

3) bazrebis gaxsniloba; 4) garigebebisa da 

kontraqtebis dadebis Tavisufleba; 5) mate-

rialuri pasuxismgeblobis dakisreba maTze, 

romlebic pasuxs agebdnen sameurneo sub-

ieqtebis moqmedebebze; 6) ekonomikuri poli-

tikis Tanmimdevruloba da sxv.

j. m. keinzis makroekonomikur ideebs, rom-

lebic gulisxmobs erToblivi moTxovnis zr-

das ekonomikur politikasTan erTad, moqnil 

fiskalur da fulad-sakredito anticiklur 

politikas, 40-iani wlebidan dawyebuli didi 

warmateba mohyva wamyvani kapitalisturi 

qveynebis ekonomikaSi. ordoliberalebma mas 

daupirispires  Tanmimdevruloba ekonomikur 

politikaSi: sameurneo procesebze saxelmwi-

fos mxridan zemoqmedebas isini dasaSvebad 

miiCnevdnen mxolod gansakuTrebul SemTx-

vevebSi, magaliTad, maSin, rodesac ekonomika 

ganicdida egzogenuri faqtorebis zegavle-

nas. 

aRsaniSnavia, rom II  msoflio omis Semdeg 

dasavleT germaniaSi orToliberalebis Te-

oria ver iqneboda gamoyenebuli, radgan im-

droindel germaniaSi Seiqmna viTareba, rode-

sac aucilebeli gaxda ekonomikaSi ufro 

moqnili meTodebiT saxelmwifos mxridan 

zemoqmedeba, vidre amas gulisxmobdnen or-

doliberalebi. 

mosaxleoba, 30-iani wlebis „didi depresi-

is“ gavleniT mxars ar uWerda konkurenciis 

ideas. am garemoebis gaTvaliswinebiT, ger-

manelma neoliberalebma ganaviTares „so-

cialuri sabazro ekonomikis“ koncefcia, 

romelsac safuZvelad daedo a. miuler-ar-

makis wigni „ekonomikis regulireba da sa-

bazro meurneoba“ (1947). 

Tu socialur samarTlianobad v. oikeni 

Semosavlebis sabazro ganawilebas miiCnevda, 

a. miuler-armaki mxars uWerda socialuri 

kompensaciis principebze dafuZnebul aqti-

ur socialur politikas. socialuri kompen-

saciis mTavar instrumentebad igi miiCnevda 

maRali Semosavlebis progresiul dabeg-

vrasa da saxsrebis gadanawilebas dabalSe-

mosavliani socialuri fenebis sasargeblod. 

amisaTvis ki gaTvaliswinebuli iyo sabiuje-

to dotaciebi Svilebis aRzrdisaTvis, binis 

qiris gadasaxdelad, sakuTari sacxovreblis 

asaSeneblad, agreTve, socialuri dazRveva 

umuSevrobisa da avadmyofobis SemTxveveb-

Si, adamianisTvis Rirseuli socialuri in-

frastruqturis Seqmna da a.S.

am ideebis praqtikul ganxorcielebaSi 

gansakuTrebuli Rvawli miuZRvis germaniis 

federaciuli respublikis imdroindel jer 

vice-kanclers da Semdeg kanclers ludvig 

erhards.* socialuri sabazro ekonomikis 

ZiriTad miznebad igi miiCnevda Tavisufle-

basa da samarTlianobas, amasTan, Tvlida, 

rom ekonomikuri Tavisufleba SeuZlebelia 

politikuri Tavisuflebis gareSe, adamianis 

uflebebis saxelmwifo garantiebis, social-

uri  daculobis gareSe.**

marTalia, socialuri sabazro ekonomikis 

koncefcia warmoiSva ordoliberalizmis 

ideebidan, es koncefcia ar aris ordolib-

eralizmis identuri, radgan igi yuradRebas 

amaxvilebs saxelmwifos pasuxismgeblobaze 

_ aqtiurad srulyos sabazro garemo da 

amavdroulad uzrunvelyos socialuri in-

teresebis balansi. v. oikenis ordoliber-

alizmisagan gansxvavebiT, romlis Tanaxmad, 

socialuri problemebis gadasaWrelad sak-

* sainteresoa a. riustovis Sexeduleba monopoliebis Sesaxeb. misi azriT, ekonomikur cxovrebaSi 

monopoliebis gabatoneba Laissez-faire-s politikis Sedegia, romlis aRmofxvra SesaZlebelia aqtiuri 

ekonomikuri politikiT, maT Soris, antimonopoliuri RonisZiebebis gatarebiT.

* l. erhardi socialuri sabazro ekonomikis (meurneobis) doqtrinis erT-erTi avtoria, rasac misi 

naSromebi adasturebs. am mxriv gansakuTrebiT gamoirCeva: `keTildReoba yvelasaTvis~ (1956) da sxv.

** socialuri sabazro ekonomikis neoliberaluri modeli safuZvlad daedo cnobil germanul ̀ ekono-

mikur saswauls,~ romelic, Tavis mxriv, ukavSirdeba l. erhardis saxels.
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marisi iyo saxelmwifos mier konkurentuli 

garemos uzrunvelyofa, a. miuler-armakis kon-

cefciis Tanaxmad, socialuri sabazro ekono-

mika, rogorc maregulirebeli politikis 

idea, miznad isaxavs Tavisufali mewarmeobisa 

da socialuri programebis Tanaarsebobas 

konkurentuli ekonomikis safuZvelze. 

socialuri sabazro ekonomika warmoad-

gens mesame gzas laissez-faire-is ekonomikur 

liberalizmsa da socialistur ekonomikas 

Soris. amitom igi `mesame gzis~ TeoriiTaa 

cnobili da inspirirebulia ordoliberal-

izmis, social-demokratiuli Sexedulebebisa 

da qristianuli eTikis ideebiT. ̀ mesame gzis~ 

Teoriaze agebuli ekonomikuri politika 

monetaruli, sakredito, savaWro, sagadasaxa-

do, sabaJo, sainvesticio da socialuri poli-

tikis kombinaciiT mimarTulia sazogadoebis 

keTildReobis amaRlebasa da socialuri 

samarTlianobis uzrunvelyofaze. 

SemTxveviTi ar iyo, rom mosaxleoba mx-

ars ar uWerda zemoxsenebuli `kvleviTi 

centrebis~ ideebs. `didi depresiisa~ da me-

ore msoflio omis gavleniT gaRatakebulma 

sazogadoebam uaRresad dabali erToblivi 

moTxovnis pirobebSi TavianTi mxardaWera 

gamoxates jon meinard keinzis makroekono-

mikur Teoriaze morgebuli ideebis mimarT. 

40-iani wlebis dasawyisSi liberaluri 

ekonomikuri politikis safuZvelze Seqmnili 

monopolizirebuli ekonomikis `mkurnaloba~ 

konkurenciis ganviTarebiT naadrevi iyo, ami-

tomac mosaxleoba ar uWerda mxars konkuren-

ciis ideas, xolo keinzis multiplikaciuri 

efeqti mimzidveli Seiqmna sazogadoebisaT-

vis. 

mosaxleobis mxardaWeram pozitiuri 

roli Seasrula `keinzianuri revoluciis~ 

saxelwodebiT cnobil makroekonomikuri 

regulirebis  warmatebaSi. wamyvani kapital-

isturi qveynebis ekonomikur politikaSi 

keinzianuri Teoriis postulatebis gatare-

biT `veluri~ kapitalizmis istoriaSi er-

Toblivi moTxovnis gazrdiT daiwyo axali 

aTvlis wertili, Camoyalibda socialurad 

orientirebuli sabazro ekonomika, romlis 

70_wliani evoluciuri gziT ganviTare-

bis Semdeg dRes, ekonomikurad warmatebul 

qveynebSi mimdinareobs socialurad ori-

entirebuli sabazro ekonomikis socialur 

sabazro ekonomikad gadazrda. 

ekonomikisaTvis socialuri orientaciis 

micema qveynis mSvidobiani da harmoniuli 

ganviTarebis sawindaria. amitomacaa, rom Tan-

amedrove pirobebSi ganviTarebuli qveynebis 

ekonomikur politikaSi centraluri adgi-

li socialuri stabilurobis programebs 

uWiravs. 

socialurad orientirebulma sabazro 

ekonomikis qveynebma, romlebmac miaRwies 

ekonomikuri zrdisa da ganviTarebis maRal 

dones, SeZles gamoeyoT soliduri saxsre-

bi Raribebis dasaxmareblad da jandacvis 

dafinansebisaTvis. 

aseTi sazogadoebis yvelaze mkafio il-

ustracias warmoadgens aSS, kanada da a.S. 

amis sawinaaRmdegod dasavleTevropuli 

qveynebi, romlebic absoluturi maCveneble-

biT CamorCebian aSS-s, xasiaTdebian „social-

uri ekonomikis“ simwifis gacilebiT maRali 

doniT. 

socialuri sabazro ekonomikis cneba yve-

laze metad asocirdeba germanul model-

Tan, romelsac, SeiZleba iTqvas, lomis wili 

miuZRvis socialuri sabazro ekonomikis 

formirebis processa da sazogadoebrivi 

seqtoris ekonomikis funqcionirebaSi. mas 

safuZvlad udevs konkurenciis ganviTareba, 

rogorc progresis, samarTlianobisa da mSvi-

dobis sawindari.  

siRaribis winaaRmdeg brZolis realur 

SesaZleblobas ekonomikis dargis eqsperte-

bi da mecnierTa absoluturi umravlesoba 

socialuri sabazro ekonomikis SeqmnaSi xe-

daven, xolo socialuri sabazro ekonomikis 

gasaRebs _ konkurenciis dacvasa da ganvi-

TarebaSi.3  

siRaribe, romelic dRes msoflioSi erT-

erTi yvelaze didi problemaa, udidesi `Tav-

satexia~ ara mxolod ganviTarebadi, aramed 

ganviTarebuli qveynebisTvisac. amitom sax-

elmwifos aqtiuri monawileoba socialur 

sferoSi aucilebelia rogorc politikuri 

sicocxlisunarianobisaTvis, ise sabazro 

ekonomikis efeqtiani funqcionirebisTvisac. 

es ukanaskneli Tanamedrove pirobebSi mniS-

vnelovanwilad aris damokidebuli sazoga-

doebrivi seqtoris ekonomikis ganviTarebis 

doneze. 

metwil ganviTarebul qveyanaSi saxelm-

3 http://economylit.online/obshie-rabotyi_719/nestabilnost-funktsio¬nirovaniyaryinochnoy.html
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wifo finansebis safuZvelze SemuSavebulia 

sxvadasxva saxis socialuri dacvis pro-

gramebi. maT ZiriTadad saxelmwifo afi-

nansebs, Tumca, zogierTi programa SeiZleba 

dafinansdes kerZo wyaroebidanac. programe-

bi iTvaliswinebs Semosavlebis garkveuli 

nawilis gadasaxadebiT amoRebas mosaxleo-

bis gansazRvruli jgufebidan da daxmare-

bis saxiT maT gadanawilebas mosaxleobis 

naklebuzrunvelyofil fenebze. miuxedavad 

imisa, rom aseTi programebi ar aris misaRebi 

moqalaqeTa im jgufebisaTvis, romlebic ix-

dian gadasaxadebs da ar iReben daxmarebas, 

mainc yvela ganviTarebuli da zogierTi gan-

viTarebadi qveyana iyenebs socialuri dax-

marebis farTo qsels.  

amJamad aSS-Si socialuri dacvis sistema 

mravalferovania da Sedgeba ori sxvadasxva 

jgufis programebisagan: kerZod,  sadazRvevo 

tipisa da siRaribis daZlevisaken mimarTuli 

programebisgan.  

am programebs keTildReobis makontrole-

bel programebs uwodeben. 

sadazRvevo tipis programebi gaTval-

iswinebulia imisaTvis, rom rogorc ojax-

ebma, ise calkeulma pirebma gansazRvrul 

pirobebSi SeinarCunon garkveuli cxovrebis 

done. 

garda amisa, arsebobs sakmaod farTo 

masStabis kerZo programebi _ kerZo sapen-

sio sistemebi, romlebic finansdeba daqirave-

bulTa saxsrebis xarjze. amasTan, gasaT-

valiswinebelia is garemoebac, rom kerZo 

programebi arapirdapiri gziT subsidird-

eba, rac iwvevs biujetSi sagadasaxado Sena-

tanebis Semcirebas. saqme isaa, rom calkeul 

moqalaqeTa an kompaniis kerZo Sewiruloba 

ar Sedis dasabegr SemosavlebSi da amdenad, 

amcirebs sagadasaxado Senatanebs. analogi-

urad, is Tanxa, romelsac sadazRvevo daxmare-

bis saxiT gascems kompania TanamSromlebze, 

gamoiricxeba daxmarebis mimRebTa dasabegri 

Semosavlidan.  

zogierTi programa iTvaliswinebs mx-

olod martoxela dedebisadmi daxmarebas, an 

im ojaxebis daxmarebas, romelTa mTavarma 

marCenalma dakarga samuSao. aris programebi, 

romlebic iTvaliswinebs daxmarebas 65 wels 

zeviT asakis invalidebisaTvis an pensiebis 

gacemas veteranebisaTvis. arsebobs fizikuri 

pirebis saSemosavlo gadasaxadze sagadasax-

ado SeRavaTebis dawesebis programa. 

siRaribesTan brZolis programebi, upir-

veles yovlisa,  iTvaliswinebs kvebis tal-

onebis gamoyenebas. es aris universaluri 

programa, romelSic monawileobis ufleba 

aqvs yvela im pirTa kategorias, romelTa 

Semosavali dabalia siRaribis oficialur 

monacemze, siRaribis zRvarze.  

aSS-Si cnobilia ufaso samedicino daz-

Rvevis saxelmwifo socialuri programa 

– „medikeri“ da mosaxleobis naklebuzrun-

velyofili fenebis dacvis socialuri pro-

grama – „medikeidi.“ es farTomasStaburi 

programebi, aSS-Si, jer kidev, gasuli saukunis 

60_iani wlebidan gamoiyeneba.

siRaribesTan brZolis amerikuli mod-

eli iTvaliswinebs agreTve, sagadasaxado 

meqanizmis gamoyenebis safuZvelze, mdidrebis 

Semosavlebis nawilis gadanawilebas mosax-

leobis im socialur jgufebze, romelTa Se-

mosavlebi saSualoze dabalia. Semosavlebis 

gadanawilebis es amerikuli modeli `robin 

gudis efeqtis~ saxelwodebiTaa cnobili. 

miuxedavad saxelmwifo finansebis farTod 

gamoyenebisa da mTavrobis aqtiuri monawile-

obisa amerikelTa socialuri problemebis 

gadaWraSi, sagadasaxado politika aSS-Si 

mkacri kritikis qveSaa da permanentul cv-

lilebebs ganicdis.   

aSS-Si socialuri dacvis programebi sak-

maod mravalmxrivia (aseve, kanadaSic), Tumca 

mas ara aqvs socialur jgufebs Soris in-

teresebis Sejerebis mZlavri „CaSenebuli“ 

meqanizmebi. cnobilia, rom aSS-s, udidesi 

ekonomikis mqone qveyanas, nominaluri mTliani 

Sida produqtis moculobiT, ranJirebis 

mixedviT, pirveli adgili uWiravs msofli-

oSi. es maCvenebeli XXI  saukunis dasawyisSi 

7434  mlrd dolars Seadgenda,4 xolo mosax-

leobis erT sulze 27590 dolars5 msoflio 

bankis monacemebiT, 2015 wels ki, Sesabamisad, _ 

daaxloebiT 18 trilionsa da 55837  dolars. 

amitomacaa, rom mas SeuZlia gaiRos mniS-

vnelovani socialuri xarjebi RaribebisaT-

vis. amJamad aSS-Si socialur programebze 

4 msoflio cifrebSi. saqarTvelo da gare samyaro. Tbilisi, gamomcemloba `siaxle~, 2000, gv. 18. 
5 iqve, gv. 20.
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ixarjeba mSp_is 11%. es sakmaod soliduri 

Tanxaa. miuxedavad amisa, siRaribe mwvave 

problemaa aSS-sTvisac, rasac adasturebs 

Semosavlebis diferenciaciis maRali maCven-

eblebi. 

amasTan, Semosavlebis diferenciaciis 

maCveneblebi aSS-Si ufro maRalia, vidre 

evropaSi, rasac ekonomistebi ekonomikuri 

politikis liberalizaciis sxvadasxva 

doniT xsnian: aSS-Si ekonomikis liberali-

zacia tradiciulia da ufro mkveTrad aris 

gamoxatuli, vidre dasavleT evropaSi, sadac 

ekonomikaSi liberalizmi mniSvnelovan adg-

ils saxelmwifo socialuri paternalizmis 

tradiciebs uTmobs. Tu Semosavlebis deci-

luri koeficienti aSS-Si aris 13 : 1-Tan,* 

kvintiluri koeficienti aris 6 : 1_Tan, dasav-

leT evropis qveynebSi ki igi Seadgens 4-5 : 

1–Tan, Tumca, SvedeTSi es maCvenebeli aris 3 

: 1_Tan.*

sayuradReboa avstrieli ekonomistisa da 

sociologis maqs veberis (1864  _ 1920) Sexed-

uleba socialuri uTanabrobis, aqedan gamom-

dinare, siRaribisa da socialuri diferen-

ciaciis Sesaxeb. man SeimuSava socialuri 

stratifikaciis Teoria, romelic sazogadoeb-

is socialuri diferenciaciis problemas 

ikvlevs. es Teoria socialur uTanabrobas 

ganixilavs rogorc sazogadoebisaTvis Sina-

ganad damaxasiaTebel Tvisebas, xolo v. pare-

to (1848_1923), romelmac ganaviTara es Sexed-

uleba, socialuri stratifikaciis gasaRebad 

fsiqologiur sawyiss Tvlida. 

marTlac, am msjelobebSi aris racion-

aluri marcvali. amitomac aris, rom siRari-

bis absoluturi daZleva SeuZlebelia. igi 

yvelgan aris, magram, mTavaria, siRaribe so-

cialurad asatani iyos. siRaribis gamomwvevi 

mizezebi da done gansxvavebulia. amis gamoa, 

rom socialur stratifikacias piramidis 

forma aqvs. 

rogorc cnobilia, sazogadoeba Sedgeba 

mravali fenisgan (strata), romlebic erT-

maneTisagan gansxvavdebian ara mxolod sa-

kuTrebis formis mixedviT, aramed socialuri 

statusiT, xelisuflebisadmi damokidebule-

biT da a.S. mokled, sakiTxi exeba uTanabro-

bisa da keTildReobis dones, romelic, bune-

brivia, gansxvavebulia sxvadasxva qveyanaSi.** 

socialuri stratifikaciis Teoriis 

mixedviT, socialuri uTanabrobis kvlavwar-

moebas axdens yoveli axali Taoba, amitom 

sazogadoebis diferenciacias biologiuri 

safuZveli aqvs. 

msoflios wamyvani qveynebi darwmund-

nen imaSi, rom ekonomikisaTvis socialuri 

orientaciis micema qveynis mSvidobiani da 

harmoniuli ganviTarebis sawindaria. amito-

macaa, rom Tanamedrove pirobebSi ganviTare-

buli qveynebis ekonomikur politikaSi cen-

traluri adgili socialuri stabilurobis 

programebs uWiravT. 

socialuri usamarTloba da socialuri 

katastrofebi, upirveles yovlisa, aixsneba 

sabazro konkurenciis SezRudviT, xelisu-

flebasTan biznesis SerwymiT. mTavari Zala, 

romelic win eRobeba sabazro ekonomikis 

ganviTarebas, aris xelisuflebis rogorc 

politikuri, ise ekonomikuri Zalaufleba, 

romelic warmoSobs usamarTlobas ekono-

mikaSi da saerTod, sazogadoebaSi. amitom 

ekonomikis dacva xelisuflebis interven-

ciisagan qveynis ekonomikuri politikis 

mniSvnelovani nawilia. magaliTad, mTavroba 

cdilobs socialuri problemebi gadaWras 

Semosavlebis gadanawilebiT (umuSevarTa 

daxmareba da sxv.), magram xom ar ajobebda, 

jer kargad gagverkvia am sakiTxis arsi: mw-

vave socialur problemebs xom ar warmoSobs 

xelisuflebis gabatoneba ekonomikaSi? Tu 

es asea, maSin gadanawilebis sistema mkacrad 

unda gavakritikoT, vinaidan igi arapirdapiri 

gziT icavs xelisuflebis pozicias. amitom 

socialuri politika _ ekonomikaSi saxelm-

wifos Carevisa da gadanawilebis politika 

_ specialuri ganxilvis Temaa, romelzedac 

* deciluri koeficienti (laT. deci _ meaTedi) gamoxatavs Tanafardobas 10% yvelaze SeZlebuli Si-

nameurneobebis saSualo Semosavlebisa da 10% yvelaze Raribi Sinameurneobebis saSualo Semosavlebs 

Soris.

* kvintiluri koeficienti (laT. quinta _ mexuTedi) gamoxatavs Tanafardobas 20% yvelaze SeZlebuli 

Sinameurneobebis saSualo Semosavlebisa da 20% yvelaze Raribi Sinameurneobebis saSualo Semosav-

lebs Soris.

** sxvadasxva ganviTarebul qveyanaSi siRaribisadmi gansxvavebuli midgomaa. magaliTad, germaniaSi 

Raribad Tvlian adamianTa im kategorias, romelTa xelfasi saSualo xelfasis naxevarze naklebia.
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dRes mwvave kamaTi mimdinareobs politikur 

wreebSi Tu mecnier-ekonomistebSi. es gasak-

viri arc aris. Cven xom ekonomikuri azris 

ganviTarebis sruliad sxva etapze vimyofe-

biT, vidre am azris fuZemdeblebi iyvnen!

ganviTarebul qveynebSi ukve dadga iseTi 

periodi, rodesac kritikis qar-cecxlSi 

atareben xelisuflebis Zalauflebis dam-

Rupvel gavlenas ekonomikaze. metic, ar aris 

erTiani midgoma sabazro ekonomikis, rogorc 

kapitalisturi ekonomikuri sistemis maRali 

formis, Sefasebisadmi. sakmaod gavrcelda 

Sexeduleba, romlis mixedviTac sabazro 

ekonomika degradacias ganicdis da amitom 

reformirebas saWiroebs.

diskusia gansakuTrebiT mwvaved mimdinare-

obs „socialuris“, rogorc socialuri poli-

tikis cnebis, garSemo. igi, bunebrivia, gulisx-

mobs saxelmwifos Carevas ekonomikaSi, rac 

ewinaaRmdegeba sabazro konkurenciis princ-

ipebs. amitom dRes mwvaved dgas sakiTxi imis 

Sesaxeb, Tu rogor SeiZleba winaaRmdegobis 

daZleva „socialursa“ da „sabazros“ Soris. 

am winaaRmdegobis daZlevis gzas dasavleTSi 

mecnier–ekonomistebi xedaven socialuri sa-

bazro ekonomikis, rogorc sabazro sistemis 

axali, umaRlesi formis SeqmnaSi. 

cnobilia aseTi gamonaTqvami: konkurencia 

aris ara veluri, aramed kulturuli mcenare, 

romelic movlas moiTxovs. socialuri prob-

lemebi xelisuflebis intervenciuli poli-

tikis Sesustebisaken mimarTuli radikaluri 

RonisZiebebis gatarebiT unda gadaiWras. 

amitomacaa, rom dRes sabazro ekonomikas 

socialuri politikiT ganasxvaveben so-

cialuri sabazro ekonomikisagan. es metad 

sagulisxmo mosazrebaa. nebismierma qveyanam, 

didi iqneba is Tu patara, ganviTarebuli 

Tu ganviTarebadi, yuradReba unda miaqcios 

am SedarebiT axal ekonomikur azrs (CvenT-

vis uaxless), romelsac socialuri sabazro 

ekonomikis Teoria ewodeba.  

„wonasworoba“ maSin myardeba qveyanaSi, 

rodesac xelisufleba konkurenciul poli-

tikas atarebs. amitomacaa aRiarebuli, rom 

konkurenciuli politika saukeTeso social-

uri politikaa. es aris mTavari, ganmsazRvre-

li ekonomikur politikaSi. rac Seexeba sax-

elmwifos mier Semosavlebis gadanawilebis 

politikas, igi gansakuTrebuli sferoebi-

sTvisaa gaTvaliswinebuli da sul sxva Si-

naarsobrivi datvirTva aqvs. am SemTxvevaSi 

yuradReba maxvildeba socialur programe-

bsa da sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis 

funqcionirebis xarisxze, mis ganviTarebaze.

socialuri sabazro ekonomikis Teoriis 

principebidan gamomdinare, qveynis ekonomikur 

politikaSi yvelaze cudi is aris, rom msxvi-

li biznesmenebi adgils ikaveben xelisufle-

baSi da amiT kidev ufro aZliereben TavianT 

monopoliur poziciebs bazarze. 

socialuri sabazro ekonomikis TeoriaSi 

xazgasmiTaa aRniSnuli is, rom ekonomikuri da 

politikuri elitis mWidro TanamSromloba, 

urTierTSeTanxmeba da interesebis Serwyma 

yvela socialuri ubedurebis mizezia. amitom 

kanonmdebloba win unda aRudges xelisu-

flebis borotad gamoyenebis mcdelobas. es 

mniSvnelovanwilad xsnis `kontroliorebis 

gakontrolebis~ problemas.  

socialuri politikis WeSmariti azri 

mdgomareobs rogorc qveynisaTvis, ise sameur-

neo subieqtebisaTvis garkveuli ekonomikuri 

damoukideblobis miniWebaSi. amiT ekonomikis 

sferoSi yalibdeba Tavisufali sabazro 

sivrce. amitomacaa, rom dasavleT evropaSi 

amJamad `Caketili“, intervenciuli social-

uri politikis adgils ikavebs `Ria~, sta-

biluri da sicocxlisunariani socialuri 

politika, rogorc Tanamedrove civilizaciis 

gamowveva. am gziT mimavali qveynebi dRes upi-

ratesobas aniWeben axali samuSao adgilebis 

Seqmnis sistemis organizacias, TviTdasaqme-

bis sistemis ganviTarebasa da ara social-

uri daxmarebis Cveulebriv, SeiZleba iTqvas, 

vadagasul sistemas. 

aqedan gamomdinare, ekonomika maRali 

cxovrebis doniTa da mniSvnelovani social-

uri danaxarjebiT unda ganvasxvaoT sakuTriv 

socialuri sabazro ekonomikisagan. pirveli 

aris liberaluri sazogadoebebi, romelTac 

miaRwies materialuri simdidris umaRles 

dones da amitom SeuZliaT gamoyon soliduri 

saxsrebi Raribebis dasaxmareblad, jandacvis 

dafinansebisaTvis, ganaTlebisa da sxva so-

cialuri miznebisaTvis. aseTi sazogadoebis 

yvelaze mkafio magaliTia aSS da kanada. ma-

gram am qveynebs ara aqvT socialur jgufebs 

Soris interesebis Sejerebis mZlavri `CaSen-

ebuli” meqanizmebi. amis sawinaaRmdegod, pa-

tara dasavleTevropuli qveynebi, magaliTad 

avstria, belgia, Sveicaria da a.S., SeiZleba mi-
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vakuTnoT axali tipis sabazro ekonomikas 

swored imis gamo, rom maTi socialur-ekono-

mikuri da samarTlebrivi sistemebi mimarTu-

lia socialuri Tanxmobisa da mosaxleobis 

ZiriTadi nawilis maRali cxovrebis donisa 

da xarisxis miRwevisaken, miuxedavad imisa, 

rom absoluturi maCveneblebiT es qveynebi 

bevrad CamorCebian aSS-sa da kanadas. amis 

dasturia Tundac is, rom 2015 wlis monaceme-

biT, cxovrebis xarisxisa da `komfortulo-

bis~ krebsiTi indeqsis* mixedviT, 188 qveyanas 

Soris msoflioSi pirvel adgilzea Sveicar-

ia (222,94), meore adgilze _ germania (195,94), 

xolo, 193,86 indeqsiT, mesame adgilzea Sve-

deTi.** 

cxovrebis xarisxis maCvenebelTa sistemis 

ufro detaluri struqturis Sesaxeb naTel 

warmodgenas iZleva #1 naxazi.

* cxovrebis xarisxis mixedviT 64,96 indeqsiT saqarTvelo 57-e adgilzea.
** cxovrebis xarisxis indeqsi (Quality-of-Life index) gamoiTvleba Semdegi maCveneblebis mixedviT: mSp 
mosaxleobis erT sulze, umuSevrobis done, Sromisunariani mosaxleobis da¬saqmebis saSualo wliuri 
zrda, inflaciis saSualo wliuri norma, bavSvTa sikvdilianobis done, sufTa wylis xelmisawvdomoba, 
energiis moxmareba mosaxleobis erT sulze, sruli piradi Tavisufleba, sasjelmisjilTa raodenoba 
da xvedriTi wona mTel mosaxleobaSi, garemos dacvis done.

#1 naxxazi

cxovrebis xarisxis maCvenebelTa sistema

socialuri dacvis sistemis ganviTarebisa 

da socialuri dacvis saxelmwifo xarjebis 

problemebi saxelmwifo finansebTan dakav-

Sirebuli problemebia, romlebic uSualo 

gavlenas axdens sazogadoebrivi seqtoris 

ekonomikis funqcionirebasa da ganviTare-

baze.

ZiriTadi cnebebi

`wesrigis~ ordoliberaluri koncefcia. 

`mesame gzis~ Teoria. socialuri sabazro 

ekonomika. `robin gudis efeqti~. keTildReo-

bis makontrolebeli programebi. deciluri 

koeficienti. kvintiluri koeficienti. sa-

dazRvevo tipis programebi. siRaribesTan 

brZolis programebi. `Caketili~ interven-

ciuli socialuri politika. `Ria~ sicocx-

lisunariani socialuri politika. social-

uri stratifikaciis Teoria. socialuri 

diferenciaciis modelebi. konkurenciuli 

politika.
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     aqedan ekonomikuri politikis problema-

Ta iseTi speqtri iqmneba, romelic regulire-

bad sabazro ekonomikaSi sistemur cvlile-

bebs iwvevs. swored am speqtris safuZvelze 

aixsneba is, rom SesaZlebelia ekonomikur-

politikur gadawyvetilebaTa dasabuTebuli 

momzadeba da miReba. ekonomikur-politikuri 

gadawyvetilebebis momzadebisa da miRebis 

SesaZleblobebis Sefaseba

dasabuTebuli ekonomikur-politikuri 

gadawyvetilebebis momzadeba da miReba da-

mokidebulia imaze Tu erTi mxriv, ramdenad 

kargad aris empiriulad uzrunvelyofili 

moqmedebis SesaZleblobebi da maTiSedegebi, 

e.i. ramdenad racionaluria marTvis Sesaxeb  

arsebuli da misaRebi  codna, xolo meore 

mxriv, ramdenad eqvemdebareba analitikur ax-

snas gadawyvetilebis momzadebisa da miRe-

bis problema (gadawyvetilebis logikidan 

gamomdinare) mas Semdeg, rac igi problemis 

Sesabamisi meTodebis safuZvelze Camoyal-

ibda [1, gv.400-401].  

marTvis praqtikuli codna, rogorc wesi, 

miT ufro SezRudulia, rac ufro naklebad 

iTvaliswinebs rekomendirebuli moqmede-

bebi warsulSi moRvaweobas an misgan Tavis 

Sekavebas (e.i. rac ufro daSorebulia isini 

Teoriul-ekonomikur gamocdilebas). gadawy-

vetilebis momzadebis da miRebis problemis 

analitikuri wvdoma gaZnelebulia kargad 

gaazrebuli moqmedebebis kompleqsurobiT. 

gadawyvetilebis problemis ekonomikur-po-

litikuri statusisa da diapazonis Sefaseba 

damokidebulia imaze, Tu rogor aris gacno-

bierebuli navaraudevi moqmedebebi, sazoga-

doebrivi mdgomareobis miznad dasaxuli cv-

lilebebi da ganviTareba. 

cvlilebebTan dakavSirebuli gadawy-

vetilebis  momzadebis da miRebis praqtikis 

gamocdilebaTa gaTvaliswinebiT SesaZle-

belia ekonomikur-politikur problemaTa 

klasificireba kargad  gaazrebuli cvli-

lebis empiriuli da analitikuri axsnis 

SesaZleblobiTa da ekonomikur-politikuri 

ga-dawyvetilebiT navaraudevi cvlilebis 

diapazonismixedviT [2, gv. 62];  [3, gv.63]. 

ekonomikur-politikuri gadawyvetilebebis miReba 

empiriulad da analitikurad axsnadi da Sefasebas 

daqvemdebarebuli cvlilebebis gaTvaliswinebiT

revaz gvelesiani

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis  profesori, ekonomikuri politikis 
kaTedris xelmZRvaneli, 
ekonomikuri politikis qarTul–germanuli institu-
tis direqtori.
el.fosta: rewas_von_gwelessiani@yahoo.com

realuri ekonomikur-politikuri problemebi gadawyvetilebis miRebis Teoriis Tvalsaz-

risiT ar aris advilad gadasaWreli. amitomac mizanSewonilia, rom gadawyvetilebis miRebis 

problemebis gamomxatveli kategoriebi CamovayaliboT  imis mixedviT, Tu ramdenad xerxdeba 

maTi axsna empiriuli da analitikuri aspeqtiT da ramdenad farToa ekonomikur-politikur 

gadawyvetilebasTan dakavSirebuli cvlilebebis diapazoni. 

aqedan  ekonomikuri politikis problemaTa iseTi speqtri iqmneba, romelic regulirebad 

sabazro ekonomikaSi sistemur cvlilebebs iwvevs. swored am speqtris safuZvelze aixsneba 

is, rom SesaZlebelia ekonomikur-politikur gadawyvetilebaTa dasabuTebuli momzadeba da 

miReba.

sakvanZo sityvebi: ekonomikur-politikuri gadawyvetilebebi, gadawyvetilebebis momzadeba 

da miReba, interesTa jgufebi, Tanmimdevruli reformebi, socialuri teqnika, globaluri da 

SezRuduli cvlilebebi, cvlilebebis Sefaseba.
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   vinaidan cvlilebaTa diapazonis gansaz-

Rvra Sefasebis problemaa,  amitom Tavidanve 

gamoricxulia SesaZlo cvlilebaTa rangis 

Taobaze sruli Tanxmobis miRweva. es siZnele 

SesamCnevi xdeba, rogorc ki konkretuli sak-

iTxi daismeba.

farTomasStabiani Tu SezRuduli cvli-

lebebis individualuri Sefasebis kriteri-

umze Tanxmoba SeiZleba mxolod Zalze iS-

viaT SemTxvevaSi gvqondes. amave dros kargad 

unda gvaxsovdes, rom es viTareba sakmarisi ar 

aris imisaTvis, rom demokratiuli arCevnebis 

gziT mosulma xelisuflebam mniSvnelovani 

gadawyvetilebebi voluntaristulad miiRos. 

kargad gaazrebuli cvlilebebis empiriuli 

da analitikuri axsnis maxasiaTebels kon-

tinuumis wesi warmoadgens. xSirad SesaZle-

blobaTa sferos erT mxares moTavsebulia 

cvlilebebi, romelTa Sesaxeb arc Sefasebebi 

gagvaCnia da maT Soris arsebul urTierTkav-

Sirze arc Teoriuli codna gvaqvs. amasTan, 

empiriul informaciasac moklebuli varT.    

SesaZleblobaTa sferos meore mxares 

ki aucileblad gvaqvs argumentirebadi da 

Sefasebas daqvemdebarebuli cvlilebebi, 

romlebic gadawyvetilebis momzadebis da 

miRebis TvalsazrisiT gansakuTrebiT mniS-

vnelovania.

codnasTan dakavSirebiT aucilebelia 

erTmaneTisagan ganvasxvavoT problemebi, 

romlebic gadawyvetilebis miRebis Teoriis-

sazRvrebSia da romlebic mis TvalTaxedvis 

areSi ar Sedis. problemebis pirveli kat-

egoria dominirebs regulirebadi sabazro 

ekonomikis ekonomikuri politikis   yovel-

dRiur ,,rutinaSi~. amasTan, marTvis codnis 

done erTgvarovani ar aris. isic SesaZlebe-

lia, rom gacnobierebuli cvlilebebi Sefase-

bebSi daSvebuli cdomilebebis Sedegebad mi-

viRoT. rac Seexeba globalur cvlilebebs, 

isini SedarebiT iSviaTia. amgvari cvlile-

bebis magaliTad saerTaSoriso ekonomikuri 

wesrigis Secvla SeiZleba davasaxeloT. 

zogadad, gansxvavebulad fasdeba, rogorc 

aseTi cvlilebebi, ise is  roli, romelsac 

ekonomikuri politika  regulirebad sabaz-

ro ekonomikaSi TamaSobs. igulisxmeba, rom  

ekonomika, rogorc sazogadoebrivi qvesistema 

sxva araferia, Tu ara SesaZleblobaTa erTo-

blioba, romelic sazogadoebis ganviTarebis 

miznebzea orientirebuli. sazogadoebrivi 

wesrigis Secvlis   SemTxvevaSi erTmaneTisa-

gan unda gavmijnoT:

• evoluciur sistemaTa formirebis mi-

zanze orientirebul SesaZleblobaTa skep-

tikuri Sefaseba. igi gulisxmobs, rom amgvari 

sistemebi warmoadens sazogadoebebs (kri-

tikuli racionalizmis individualuri as-

peqtiT) da 

• SesaZleblobaTa formirebis opti-

misturi Sefaseba konstruqciuli racion-

alizmis poziciidan, upirveles yovlisa, im 

SemTxvevaSi, roca igi sazogadoebis Sesaxeb 

koleqtiur Sexedulebas ukavSirdeba [1,gv.402]. 

ekonomikuri politikis problemebis gad-

aWris SesaZleblobaTa araracionalur Se-

fasebasTan mxolod maSin gvaqvs saqme, roca  

ugulvebelyofilia gadawyvetilebis miRebis 

sazRvrebi. isic unda gaviTvaliswinoT, rom 

problemis gadawyvetisas arsebuli codna 

unda   gamoviyenoT, romelic aseTi codnis 

sazRvrebis codnasac gulisxmobs [4, gv.64] da 

Semdegi moTxovnis winaSe gvayenebs: sazoga-

doebrivi progresis interesebidan gamom-

dinare, erTi mxriv, nebismieri SezRuduli 

cvlileba maqsimalurad sistemurad unda 

gaviazroT da meore mxriv, rogorc gadawy-

vetilebis momzadebis procesis organizeba, 

ise masze orientirebuli mTeli Zalisxmeva 

faqtobrivi mdgomareobis analizsa da mis 

Sesaxeb informaciis mopovebis SesaZle-

blobebs unda daemyaros.

am postulatis pirvel nawilSi na-

gulisxmevi procedura yvelaze damajere-

blad Tanmimdevruli reformebis socialuri 

teqnikis formulirebiT popers ekuTvnis [5]. 

meore nawili ki zemoTaRniSnuli socialuri 

teqnikis praqtikul gamoyenebas exeba. igive 

mcdelobad unda miviCnioT lindblo¬mis [6, 

gv.298-312]; [2]. mier SemoTavazebuli meTodi, 

romelic erTmaneTisagan izo-lirebul, Tan-

daTanobiT cvlilebebs gulisxmobs. 

Tanmimdevruli reformebis gatarebis so-

cialuri teqnika arsebul SesaZleblobebs 

emyareba. „ugegmod moqmedebis” politika ver 

iyenebs yvela Sanss, romelsac miuxedavad 

misi SezRudulobisa, racionaluri proce-

dura gvaZlevs. adamianuri codnis SezRudu-

lobis gacnobiereba Rrma eWvs badebs imas-

Tan damokidebulebaSi, rasac poperi utopiur 

socialur teqnikas uwodebs [5, gv.157]. saqme 

exeba im konstruqtivistul pozicias, romlis 



#1(44), 2017  weli, year18

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
mixedviTac sazogadoebrivi idealis ganxor-

cieleba SesaZlebelia mxolod globaluri 

gegmis saSualebiT. poperis TvalsazrisiT: 

idealis Sesaxeb warmodgenebi, gabatonebul 

naklovanebebTan SedarebiT, Znelad gasagebi 

da Sesafasebelia. aqedan gamomdinare, bund-

ovania arsebobs Tu ara iseTi sazogadoeba, 

romelsac idealurad miiCnevs aramarto ax-

landeli, aramed momavali Taobebic. amasTan, 

sazogadoebis gadawyvetilebis miRebis veli 

imdenad kompleqsuria, rom SeuZlebeli xdeba 

imis Sefaseba, Tu ramdenad realizebadia misi 

globaluri da mravalmxrivi cvlilebis 

gegma; ramdenad aris SesaZlebeli situaciis 

gaumjobeseba, ras unda movelodeT am geg-

mis ganxorcielebidan da ra xarjebTanaa igi 

dakavSirebuli [5, gv.158]. 

Tanmimdevruli reformebis politikis ga-

tarebiT gamowveuli cvlilebebi da mosal-

odneli Sedegebi Tanmimdevruli reformebis 

socialuri teqnika racionaluri ekonomi-

kuri politikis modelia, romlis mixedvi-

Tac gacilebiT advilia: sazogadoebrivi na-

klovanebebis dadgena, vidre misi idealuri 

mdgomareobis gansazRvra; konkretuli nak-

lovanebis aRmosafxvrelad organizeba, vidre 

imis gansazRvra, Tu rogori unda iyos momav-

lis sazogadoeba da misi realizebis mizniT 

gaerTianeba; aseve SezRuduli cvlilebebis 

SemTxvevaSi gverdiTi Sedegebis gacnobiere-

ba da saTanado teqnologiis Sesaxeb codnis 

SeZena; maTi ganwyobis Sefaseba, viszec konk-

retulma  SezRudulma cvlilebebma poziti-

uri an negatiuri zemoqmedeba moaxdina. 

politikuri ideebis formirebis decen-

tralizebuli da demokratiuli procesi 

ufro met Sanss gvaZlevs imisaTvis, rom ua-

mrav SefasebaTa Soris kompromiss mivaR-

wioT. agreTve  aucilebelia progresirebadi 

cvlilebebis mniSvnelobis Tanmimdevruli 

aRiareba. Tu aRmovaCenT, rom SezRuduli 

cvlilebebis Sedegebi mcdarad aris Sefase-

buli, maTze danakargebic Semcirdeba. amasTan, 

gacilebiT advilia SezRuduli cvlilebis 

SesaZlo warumateblobis mizezebis dadgena 

da misi aRmofxvrisaTvis saTanado damxmare 

saSualebebis mobilizeba, vidre es moqmedeb-

is globaluri programis Cavardnis SemTx-

vevaSia SesaZlebeli. ase, rom SezRuduli 

cvlilebebis ganxorcieleba bevrad ufro 

nakleb riskTan aris dakavSirebuli. Tanac, 

miRebuli gadawyveti¬lebebi ufro naklebad 

ewinaaRmdegeba erTmaneTs da arc demokra-

tiuli meTodebi irRveva. 

ekonomikur politikasTan damokidebule-

baSi aseTi socialuri teqnika  miznad isaxavs 

sawyisi mdgomareobis nawilobriv, magram sa-

grZnob gaumjobesebas. niSandoblivia iseTi 

samizneebis arseboba, rogoricaa magali-

Tad, inflaciis donis SezRudva, sasoflo-

sameurneo savargulebSi sasuqebis Setanis 

Semcireba, damokidebuli dasaqmebidan TviT-

dasaqmebaze gadasvlis xelSewyoba, vaWro-

bis arasatarifo SezRudvebis gauqmeba,  jan-

dacvis sistemasTan dakavSirebuli xarjebis 

Semcireba da a.S. praqtikul RonisZieბebTan 

dakavSirebuli  samizneebi ar gamoricxavs 

programulad gansazRvrul grZel¬vadian 

miznebs, rogoricaa mag., fasebis stabiluro-

ba, garemos gaumjobeseba, an socialuri usa-

frTxoebis xarjebis Semcireba. praqtikuli 

proceduris SemTxvevaSi saqme exeba iseTi 

cvlilebebis dagegmvas, romlebic aradamak-

mayofilebeli situaciidan gamoyvanas  da 

ara „saboloo miznebamde” miyvanas gvpirdeba.  

mTavari siZnele imaSia, rom xsenebu-

li problemis gadaWris SesaZleblobebi 

gadawyvetilebis miRebis avtonomiurobis 

safuZvelze unda iqnas ganxiluli. gadawy-

vetilebis miRebis globaluri wesis Zieba 

am SemTxvevaSi amao iqneboda. piriqiT, yvela 

cdilobs TavianTi interesebidan gamomdin-

are konkretul cvlilebasTan dakavSirebiT 

umravlesobis mxardaWera moipovos. umrav-

lesobis organizeba ki politikis Semoqmed-

Ta amocanaa. sayovelTaod cnobilia aseTi 

procesis naklovanebebi: ambiciuri reform-

istuli ideis moklevadiani manevriT reali-

zebis mcdeloba da im pirebs, romlebsac Se-

exoT cvlilebebi, an ar aqceven yuradRebas 

maT an saTanadod ar iTvaliswineben am cvli-

lebebs. magram demokratiis, rogorc aseTis, 

sasargeblod unda iTqvas, rom dRes ar arse-

bobs ukeTesi meTodi, romelic refor¬mebis 

absoluturad ukonfliqtod (Tu saWiroa im 

piris Secvlis gziT, vinc politikur gadawy-

vetilebas iRebs) gatarebisa da misi cvli-

lebebis  saSualebas mogvcemda. 

ganviTarebuli demokratiis qveynebSi 

(rogoricaa, aSS, gaerTianebuli samefo, sa-

frangeTi, germaniis federaciuli respub-

lika da sxva) Cndeba masStabur  reformebze 
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moTxovnileba,  rogorc Sedegi imisa,  rasac 

„instituciur sklerozs” uwodeben. interes-

Ta jgufebis rentis maZiebeli funqcionerebi 

da politikuri aqtiorebi, romlebsac xelax-

ali vadiT arCeva surT, ekonomikuri movle-

nebis paralizebas iwveven. am aspeqtiT re-

formebi gamiznulia tradiciul rentasa Tu 

privilegiebze da amdenad igi rentis Ziebisa 

da Seqmnis procesad warmogvidgeba.  es ki 

iwvevs maT mimarT interesTa jgufebisa da 

maTi warmomadgenlebis mxridan winaaRmdego-

bis provocirebas. roca politikuri aqtio-

rebi, rogorc pirovnulad, ise finansurad ar-

ian gadajaWvuli interesTa jgufeb¬Tan, maSin 

reformebisadmi swrafva arsebiT Seferxebas 

ganicdis da misi blokireba politikuri 

aqtiorebis mxridan xdeba [7, gv.179]. 

demokratiuli meTodebisa da etapobrivi 

reformebis sazRvrebi erTmaneTs emTxveva. 

amis wanamZRvrad unda aviRoT interesTa 

iseTi harmonia, romlis drosac gamoricx-

ulia Sexedulebebsa da interesebs Soris 

gadaulaxavi winaaRmdegoba [3, gv.63]. amitom 

aseTi socialuri teqnika yvelaze ukeT  im 

sazogadoebebs miesadageba, romlebSic kon-

sensusi sufevs, rogorc ZiriTadi Rire-

bulebebis arsebiTi Sinaarsis, ise miznad 

dasaxuli socialuri cvlilebebis zogadi 

mimarTulebis mimarT [6, gv.30]. ekonomikuri 

politikis TvalsazrisiT es imas niSnavs, 

rom arsebobs koncefcia, romelsac SeuZlia 

umravlesobis mxardaWeris mopoveba. aqedan 

gamomdinare cxadia, rom socialuri teqnika 

ar aris dezorientirebuli. aseTi koncef-

cia arc myar sazogadoebriv idealzea ori-

entirebuli, romelic nacvlad uzarmazari 

naxtomisa, patarpatara nabijebiT miiRweva. 

aRniSnuli koncefcia cvlilebas ganicdis, 

Tumca am SemTxvevaSi navaraudevi wesrigis 

politika mudmiv amocanad rCeba [8,  gv.244].  

ramdenadac etapobrivi reformebis Sansi 

politikuri praqtikis safuZvelze mcirdeba, 

amdenad maTi koreqtura yovelTvis  social-

uri teqnikis amocanas warmoadgens. problema-

Ta gadawyveta damokidebulia demokratiul 

proceduraTa wesebis mudmiv gaumjobesebaze 

da ara axali da ukeTesi kadrebis Ziebaze.  

isic cnobilia, rom problemis gadawyvetis 

adamianuri SesaZleblobebi erTob Sez-

Rudulia. saqme exeba  iseTi instituciuri 

RonisZiebebis gatarebas, romlis drosac Su-

aleduri  donis gadawyvetilebis   mimRebi 

mxolod umniSvnelo da advilad gamoswore-

bad Secdomas uSvebs. amave dros ar arsebobs 

absoluturad sando institutebi.  maTi fun-

qcionirebis unari damokidebulia im adami-

anebis profesionalizmsa da pirovnul Tvise-

bebze, romlebic am institutebs ayalibeben  

[4, gv.66].

Tanmimdevruli da etapobrivi reforme-

bis socialur teqnikas xSirad akritikeben 

ara marto  utopiuri socialuri teqnikis 

momxreebi, aramed sazogadoebis sxva radi-

kaluri reformatorebic. saqme exeba mis 

kritikas im aspeqtiT, rac gulisxmobs sazog-

adoebis gardaqmnas demokratiuli me-Todeb-

iTa da specialurad am mizniT Seqmnili 

institutebis saSualebiT.  amasTan  imasac 

,,amtkiceben~, rom aseTi socialuri teqnika 

TiTqosda: „Sinaganad icavs sistemas,” afer-

xebs progress, amarTlebs ekonomikuri poli-

tikis sixistes da  mxars uWers „koncefciis 

arqonis koncefcias“ [1, gv.407]. 

cvlilebebi yovelTvis ar aris sazoga-

doebrivi progresis tolfasi. Tanmimdevru-

li da etapobrivi reformebis socialuri te-

qnika sistemuri teqnologiis codnis SeZenis 

saSualebas gvaZlevs.  es ki daxmarebas gvi-

wevs im debulebebis Camoyalibebis procesSi, 

romlebic  kargad gaazrebuli cvlilebebis 

sargebelsa da xarjebs Soris damokidebule-

bas gamoxatavs. cvlilebaTa mimzidvelobis 

warmosaCenad gaweuli xarjebi ekonomikuri 

politikis sixistis gamoxatuleba rodia, 

ufro metad igi aqtiurobisagan gansxvavebu-

li  racionalurobaa. amasTan erTad aRsan-

iSnavia, rom reformebze uaris Tqmac aucile-

blad reaqcioneruli qceva ki ara, zogjer es 

savsebiT reformistuli movlenaa [8, gv.245]. 

Tanmimdevruli da etapobrivi reformebis 

socialuri teqnika swored imis sawindaria, 

rom ekonomikuri politika diletantebma 

borotad ar gamoiyenon. ekonomikuri poli-

tikis formirebaSi diletantebis aqtivoba 

sazogadoebrivi progresis blokirebas iwvevs 

da koncefciis gareSe moqmedebis gamarTle-

bas uwyobs xels. 

codnis SezRudulobis aucilebeli Se-

degi is aris, rom reformebma   SesaZlebe-

lia kraxi ganicados. amitom racionaluri 

politika moiTxovs, rom cdomilebis Sesa-

Zlebloba Tavidanve iyos gaTvaliswinebuli. 
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es im moTxovnis marTebulobasac mowmobs, 

romlis mixedviTac mxolod SezRuduli, Tan-

mimdevruli cvlilebebia gamarTlebuli. igi 

saSualebas gvaZlevs, rom warumateblobis 

SemTxvevaSi misi mizezebis Sesaxeb saTanado 

daskvnebi gamovitanoT. amgvari codna auci-

lebelia warmatebuli koreqtirebis  gan-

saxorcieleblad. misi SeZena SesaZlebelia 

Sedegebis mudmivi da detaluri kontrolis 

safuZvelze. es ki gulisxmobs mzadyofnas 

imisaTvis, rom Secdomebi veZeboT da  Sec-

domebze  viswavloT. aqedan gamomdinare, Tan-

mimdevruli reformebis socialuri teqnika 

cdisa da Secdomis gamosworebis meTodTan 

msgavsebas adasturebs [4, gv.87].   

zogadad reformebi ar aris orientire-

buli sazogadoebis im wevrebze, romlebic 

maTze meqanikurad reagireben. piriqiT, es 

subieqtebi cdiloben winaswar gamoicnon 

reformaTa politikuri Sedegebi da Tu mi-

zanSewonilad miiCneven  TavianT gegmebSi 

gaiTvaliswinon.  politikasa da subieqtebs 

Soris urTierToba, romelic Zalze waagavs 

TamaSs, ekonomikuri politikis SemTxvevaSi 

tendenciuri racionaluri molodinis dasa-

buTebas warmoadgens. igi amave dros marTvas-

Tan dakavSirebuli Taviseburi problemebis 

mizezicaa. SeuZlebelia ekonomikuri poli-

tikis sferoSi aragonivrulma moqmedebam im 

adamianebSi eWvis zrda ar gamoiwvios,  visac 

am sferoSi miRebuli gadawyvetilebebi exeba. 

ekonomikuri politikis aspeqtiT aseTi eWvi 

arasasurvel reaqciebs iwvevs, rac aZnelebs 

ekonomikur politikuri gamocdilebis  Sec-

nobas. gamocdilebis dagrovebis mcdelobas 

isic aZnelebs, rom realobaSi erTmaneTisa-

gan arasakmarisad damoukidebel sxvadasxva 

politikur velze erTdroulad uamravi cv-

lileba xorcieldeba, rac ganyenebuli miz-

ezebis Ziebis process zRudavs. 

imisaTvis, rom reformebi gamocdileb-

is Sesabamisad ganxorcieldes, aucilebe-

lia sakmarisad grZelvadiani politikuri 

mxardaWera. realobaSi aseTi mxardaWeris 

uzrunvelyofa SeuZlebelia. amomrCevelTa 

mouTmenloba,  Sedegebze pasuxismgeblobis 

aRebasTan dakavSirebuli siZneleebi, opor-

tunistulad ganwyobili saparlamento opoz-

icia (an xelisufleba) – swored is faqtore-

bia, romlebic reformebis droze adre 

Sewyvetas an modificirebas ganapirobebs.

 Tanmimdevruli reformebi ar hgavs sab-

unebismetyvelo mecnierul eqsperimentebs. is 

mizezebi, romlebic maT erTmaneTisagan ga-

nasxvavebs, sazogadoebis marTvis sazRvrebsac 

cxadyofs, romlebSic ierarqiulad yvelaze 

maRal safexurze politikuri da ekonomikuri 

Tavisuflebebi da uflebebi dgas. amitom Se-

degi racionalurobis postulatis amoca-

naa r aris. piriqiT, saqme exeba Tanmimdevru-

li reformebis politikis kontrolisa da 

dacvis damatebiTi demokratiuli meTodebiT 

uzrunvelyofas. es xorcieldeba imisaTvis, 

rom ar dairRves marTvis SesaZleblobaTa 

sazRvrebi. winaaRmdeg SemTxvevaSi efemeruli 

kanonmdeblobis Sedegad ganxorcieldeboda 

saxelmwifos mxridan intervenciaTa seria da 

daikargeboda Tavisufleba. ZiriTadi sazoga-

doebrivi Rirebulebebis TvalsazrisiTac 

faqtobrivi progresis miRweva sxvagvarad 

SeuZlebelia.

dagrovili uamravi gadauWreli ekonomi-

kuri da politikuri problema mZime tvirTad 

awveboda gadawyvetilebis mimRebT da maT 

ekonomikisa da sazogadoebis globaluri cv-

lilebebisken ubiZgebda. wesrigis Teoriis 

aspeqtiT eWvs ar iwvevs is, rom problemebi 

sistemis memkvidreobas warmoadgens. reali-

zebuli da funqcionirebadi ekonomikuri wes-

rigis politikis saerTaSoriso gamocdileba 

mniSvnelovan informacias ar gvaZlevs imis 

Taobaze, Tu ra gziT unda evloT ganviTare-

bad qveynebs da gaTvla ra konkretul Sede-

gebze unda gaekeTebinaT.  rogorc Tanamed-

rove,  ise warsulSi arsebuli mdgomareoba 

gadawyvetilebis mimRebis poziciidan mx-

olod erTjeradi moqmedebebis SemTxvevebia 

da maT istoriuli Rirebuleba aqvT.  gadawy-

vetileba ki ufro intuiciasa da  gambedao-

bas emyareba, vidre sargebelisa da xarjebis 

analizsa da civi gonebiT gaangariSebas [9, 

gv.155]. 

ekonomikisa da sazogadoebis globalur 

gardaqmnas sxvadasxva safuZveli aqvs. es 

imazec aris damokidebuli Tu rogor gavi-

azrebT gardamavali periodis problemebs. 

erTi poziciidan, roca globaluri gardaqmna 

gardauvali da sasurvelia, Sesabamisi gad-

awyvetilebis miRebisas situaciaze morgebis 

xarjebsac iTvaliswineben. germaneli re-

formatori ludvig erhardi, roca  sabazro 

ekonomikaze gadasvlisa da savaluto re-
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formisaTvis ibrZoda, erTobliv ekonomi-

kur rekomendaciebze dayrdnobiT werda: ,,es 

safinanso-ekonomikuri  reforma  SedarebiT  

advili amocana iqneboda, magram  zusti gaan-

gariSebis SemTxvevaSic ki gauTvaliswinebe-

li rCeba uamravi socialuri moTxovnileba 

da ekonomikuri SesaZlebloba... amdenad me, 

upirveles yovlisa, imaSi var darwmunebu-

li, rom savaluto reformaSi aSkarad na-

gulisxmevi msxverpli mxolod maSin aris 

gamarTlebuli, roca reformebTan dakavSire-

buli pasuxismgeblobis tvirTi patiosnad 

aris gadanawilebuli” [10, gv.45]. 

arsebiTi mniSvneloba aqvs ara istoriu-

li iZulebis rwmenas, aramed konstruqciul 

midgomasa da ndobas imis mimarT, rom  Sesa-

Zlebelia idealis mixedviT  sazogadoebis 

modelireba. ar arsebobs eWvi  iseTi sazoga-

doebrivi wyobis arsebobis Sesaxeb, romel-

ic momavali TaobebisTvisac damajerebeli 

iqneba. am poziciaze myofT arc imaSi epare-

baT eWvi, rom SesaZlebelia idealis iseTi 

sizustiT aRwera, rom Sesabamisi miznebi iq-

nas dasaxuli da warmatebiT ganxorcieldes. 
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`marSalis jvari~ da sayovelTao keTildReobis 

`xuTjvriani modeli~
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ზრუნვისგან.“
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შორის განაწილების შეცვლის გზით. 

აქედან გამომდინარე, კითხვაზე, - შესაძლებელია 
თუ არა მთლიანი ეკონომიკური მდგომარეობის 
გაუმჯობესება საქონლის რაოდენობის გაზრდის, 

ან შემცირების გზით? - ეკონომიკური თეორია 
უარყოფითად პასუხობს, რაც იმ არგუმენტაციას 
ემყარება, რომ თავისუფალ ბაზარზე იწარმოება 
საქონლის ის რაოდენობა, რომელიც ახდენს 
მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ერთობლივი 
დანაზოგის მაქსიმიზაციას. 

მართლაც, თუ გავიხსენებთ, რომ მოთხოვნის 
მრუდი ასახავს მყიდველთა შეფასებას, ხოლო 
მიწოდების მრუდი - გამყიდველთა დანახარჯებს, 
მაშინ, იმ შემთხვევაში, როდესაც რაოდენობა 
წონასწორულ დონეზე ნაკლებია, მყიდველების 
შეფასება გამყიდველების დანახარჯებზე მეტია და, 

   ნაშრომში განხილულია საზოგადოების ეკონომიკიური კეთილდღეობის ,,ხუთჯვრიანი მოდელი’’. 
რამდენადაც რესურსების ეფექტიანი განაწილება საბაზრო წონასწორობის შემთხვევაში, წონასწორობის 
წერტილის მდებარეობით კი არ არის განსაზღვრული, არამედ იმით, თუ რამდენად განსხვავდება 
ფასი წონასწორული მდგომარეობიდან, ამდენად დგება საკითხი, თუ რამდენად ეფექტიანია 
საზოგადოებისათვის წონასწორობის წერტილის ის სიდიდე, რომელსაც ბაზარი აწესებს. საზოგადოებრივი 
კეთილდღეობის მაქსიმიზაციისათვის, საზოგადოებამ უნდა მოახერხოს საქონლისა და მომსახურების იმ 
რაოდენობითა და იმ ფასებში წარმოება, რომ წონასწორობის წერტილის შედეგად მიღებული მთლიანი 
დანაზოგი საზოგადოებრივი აზრითაც იყოს მაქსიმალური. ამისათვის,  საზოგადოების მიერ წარმოებული 
ერთობლივი პროდუქტი დაყოფილ იქნა ოთხ დიდ ჯგუფად, სადაც განმასხვავებელ ნიშნად აღებულ იქნა 
ფასები და წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა. ,,მარშალის ჯვარის’’ ოთხი შესაძლო კომპონენტის 
ჯამური სიდიდე შეესაბამება მოდელის გრაფიკზე მის  ცენტრში გამოსახული ,,მარშალის ჯვარის’’ 
მდებარეობას. მისი კონკრეტული მდებარეობა  განისაზღვრება თითოეული ,,მარშალის ჯვრის’’ ხვედრითი 
წილით მთლიანად წარმოებული პროდუქციის საერთო რაოდენობაში და იმის მიხედვით, თუ როგორ 
პოლიტიკას ატარებს სახელმწიფო, შეიძლება მისი მდებარეობის ისეთი  გადაადგილება, რომ მთლიანი 
დანაზოგი საზოგადოებრივი აზრით იყოს მაქსიმალური.

Tamaz aqubardia

ეკონომიკის დოქტორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
პროფესორი
e-mail: akubardia_tamaz@yahoo.com
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შედეგად, რაოდენობის გაზრდა იწვევს მთლიანი 
დანაზოგის გაზრდას და ეს პროცესი გაგრძელდება 
მანამ, სანამ რაოდენობა წონასწორულ დონეს არ 
მიაღწევს. 

ზუსტად ასევე, წონასწორულ დონეზე მეტი 
რაოდენობის შემთხვევაში, მყიდველების შეფასება 
გამყიდველების დანახარჯებზე ნაკლებია, ამიტომ 
წონასწორულ რაოდენობაზე მეტის წარმოებისას 
მთლიანი დანაზოგი მცირდება.

ამგვარად, ეკონომიკური თეორიის თანახმად, 
მიწოდებისა და მოთხოვნის წონასწორობა ახდენს 
სამომხმარებლო და მწარმოებლის დანაზოგების 
ჯამის მაქსიმიზაციას, ანუ, სხვა სიტყვებით რომ 
ვთქვათ, წონასწორობისას ხდება რესურსების 
ეფექტიანი განაწილება. 

თუ კარგად დავუკვირდებით, რესურსების 
ეფექტიანი განაწილება წონასწორობის 
შემთხვევაში, წონასწორობის წერტილის 
მდებარეობით კი არ არის განსაზღვრული, 
არამედ იმით, თუ რამდენად განსხვავდება ფასი 
წონასწორული მდგომარეობიდან. საკითხისადმი 
ამგვარი მიდგომა, ცხადია, მართებულია, მაგრამ 
თავისთავად ისმის საკითხი, თუ რამდენად 
ეფექტიანია საზოგადოებისათვის წონასწორობის 
წერტილის ის სიდიდე, რომელსაც ბაზარი აწესებს?

თავისთავად ბაზარი სრულიად ნეიტრალურია, 
უფრო მეტიც, ერთგვარად ინდიფერენტულია იმის 
მიმართ, თუ სად კვეთენ ერთმანეთს მოთხოვნა-
მიწოდების მრუდები. 

რამდენადაც თავად ამ მრუდების გადაკვეთის 
წერტილი მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული, 
ამდენად, ეს გადაკვეთა შესაძლოა ნებისმიერ 
წერტილში მოხდეს, რაც, უპირველეს ყოვლისა, 
მოთხოვნა-მიწოდების მრუდების მდებარეობაზეა 
დამოკიდებული. რაც შეეხება ამ მრუდების 
ურთიერთმდებარეობას, ეს კი თავის მხრივ 
დამოკიდებულია იმ ფაქტორებზე, რომლებიც 
ზემოქმედებენ, როგორც მოთხოვნის მრუდის, ასევე 
მიწოდების მრუდის გადაადგილებაზე, როგორც 
მარცხნივ, ასევე მარჯვნივ. 

ამგვარად, ის, თუ კონკრეტულად სად მოხდება 
მოთხოვნა-მიწოდების მრუდების გადაკვეთა, 
ბაზარს არც ,,აინტერესებს’’ და, რაც ნიშანდობლივია, 
ვერც ,,დააინტერესებს,’’ რადგანაც ბაზარი მხოლოდ 
ის მექანიზმია, სადაც მოთხოვნისა და მიწოდების 
საბაზრო ძალები საკუთარ რეალიზებას ახდენენ, 
რომლის შედეგადაც ყალიბდება საბაზრო 
წონასწორობა.

მაგრამ, ის, რაც ბაზრისათვის სრულიადაც 
არ წარმოადგენს რაიმე მნიშვნელობის მქონე 

ფაქტორს, საზოგადოებისათვის უაღრესად 
მნიშვნელოვანია. კერძოდ, საზოგადოებისათვის 
უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, როგორც იმას, თუ სად 
გადაკვეთენ ერთმანეთს მოთხოვნისა და მიწოდების 
მრუდები, ასევე იმას, თუ რამდენად შესაძლებელია 
წონასწორობის წერტილის იმდაგვარი 
გადაადგილება, რომ იგი საზოგადოებისათვის 
მაქსიმალურად მისაღები გახდეს. 

ამ უკანასკნელის ქვეშ კი იგულისხმება 
მოთხოვნა-მიწოდების მრუდების ისეთი 
მდებარეობა, როდესაც მათი გადაკვეთის წერტილის 
შესაბამისი საქონლისა და მომსახურების ფასი და 
რაოდენობა საზოგადოებისათვის მაქსიმალურად 
მისაღები იქნება.

როგორც ეკონომიკური თეორიიდან ასევე 
არის ცნობილი, არსებობს უამრავი რაოდენობა 
ფაქტორებისა, რომლებიც ინდივიდუალური 
მოთხოვნისა და მიწოდების მრუდებს 
გადააადგილებს ურთიერთ საწინააღმდეგო 
მიმართულებით. მაგალითისათვის, შეიძლება 
გავიხსენოთ მოთხოვნის მრუდზე მოქმედი 
ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა - შემოსავალი, 
მოლოდინი, გემოვნება და ა. შ., ხოლო მიწოდების 
მრუდზე მოქმედი ფაქტორებიდან აღსანიშნავია, 
- ფაქტორთა ფასები, ტექნოლოგია, გამყიდველთა 
რაოდენობადაა. შ. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სწორედ 
ამიტომ, შესაძლებელია იმის დაბეჯითებით 
თქმა, რომ ყოველთვის არსებობს მიწოდებისა და 
მოთხოვნის მრუდებზე ისეთი მიზანმიმართული 
ზემოქმედების შესაძლებლობა, რომ მიღებულ იქნას 
წონასწორობის წერტილის საზოგადოებრივად 
სასურველი სიდიდე.

ამგვარად, საზოგადოებას შეუძლია ,,თამაშის 
წესების’’ მისთვის საჭირო ტრანსფორმაცია იმ 
ფორმით, რომ მიიღოს მოთხოვნისა და მიწოდების 
მრუდების გადაკვეთის მისთვის სასურველი 
წერტილი.

ამასთან დაკავშირებით ისიც უნდა გავიხსენოთ, 
რომ საბაზრო ძალების ფუნქციონირების შედეგები, 
სწორედ იმის გამო, რომ ისინი შედეგებისადმი 
სრულიად ინდიფერენტულები არიან, რიგ 
შემთხვევებში საზოგადოებისათვის სრულიად 
მიუღებელია, რაც ეკონომიკურ ლიტერატურაში 
ე.წ. ,,საბაზრო ჩავარდნის’’ სახელითაა ცნობილი. 

დღეისათვის, ეკონომიკურ ლიტერატურაში 
,,საბაზრო ჩავარდნის’’ ორ უმთავრეს სახეზეა 
ძირითადი აქცენტი გადატანილი; ესენია, - ,,საბაზრო 
ძალაუფლება’’, ანუ, როდესაც ბაზარზე არსებობენ 
ისეთი ეკონომიკური სუბიექტები, რომელთაც 



#1(44), 2017  weli, year24

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
შეუძლიათ ფასებზე ზეგავლენის მოხდენა, და, 
მეორე, - ე. წ. ,,გარეგანი ეფექტები’’, ანუ შემთხვევა, 
როდესაც ორი ეკონომიკური სუბიექტის საქმიანობა, 
რომელსაც ისინი ერთმანეთს შორის ამყარებენ, 
ზემოქმედებს მესამე სუბიექტზე, რომელსაც 
არავითარი ეკონომიკური ურთიერთობა მათთან არ 
გააჩნია. აქვე შევნიშნავთ, რომ ერთ-ერთ ადრინდელ 
ნაშრომში ჩვენ შემოვიტანეთ საბაზრო ჩავარდნის 
მესამე სახე, რომელსაც ,,ბაზრის ირაციონალობა’’ 
ვუწოდეთ და, რომელიც გულისხმობს ბაზრის 
სუბიექტების, - როგორც ინდივიდების, ასევე 
ფირმების, მხრიდან ირაციონალურ (უფრო მეტი, 
ვიდრე  ტერმინი ,,არარაციონალური’’) ქმედებებს.

დღეს, როდესაც მრავალი ტრანსნაციონალური 
კომპანია ფუნქციონირებს მსოფლიოში, საბაზრო 
ძალაუფლების გამოვლინებას პრაქტიკულად 
ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ვხვდებით, ისევე, როგორც 
გარეგანი ეფექტების გამოვლინებას. სწორედ 
ამიტომ, ასეთი შემთხვევების, თავიდან აცილების 
თუ არა (რაც ზოგჯერ გამართლებულიც კი არ არის), 
მათი მავნე ზემოქმედების კომპენსირებისათვის, 
აუცილებელია სახელმწიფოს მხრიდან ძალზე 
ენერგიული ჩარევა.

ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, ბუნებრივად 
ისმის კითხვა, თუ როგორ შეიძლება ყველა 
ზემოთ აღწერილი ზემოქმედების ასახვა 
მოთხოვნა-მიწოდების მრუდების, ანუ, როგორც 
ამ მრუდებს სხვანაირად ეძახიან, - ე.წ. ,,მარშალის 
ჯვარის’’დახმარებით ( შევნიშნავთ, რომ პირველად 
მოთხოვნისა და მიწოდების მრუდები გრაფიკული 
სახით წარმოადგინა ცნობილმა ეკონომისტმა 
ალფრედ მარშალმა, რის გამოც ამ მრუდებით 
მიღებულ გრაფიკებს ,,მარშალის ჯვარსაც’’ 
უწოდებენ).

წარმოვიდგინოთ,რომ გრაფიკულად ,,მარშალის 
ჯვარი,’’ გამოსახული ნახაზის ცენტრში, 
წარმოადგენს იმ ძალების ტოლქმედს, რომელიც 
მიიღება ერთობლივი მიწოდებისა და ერთობლივი 
მოთხოვნის გადაკვეთის, ოთხი შესაძლო 
შემთხვევის ურთიერთქმედების შედეგად. 
ნახაზის ცენტრში გამოსახული ,,მარშალის ჯვარი’’ 
ავღნიშნოთ ლათინური ,,C’’ ასოთი (იხ. ნახაზი 1.).

მიზნებიდან გამომდინარე, ზოგადობის 
შეუზღუდავად, შეგვიძლია ჩავთვალოთ,რომ 
ერთობლივი მიწოდების მრუდს, როგორც 
მოკლევადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდში, 
აღმავალი სახე აქვს. რაც შეეხება მოთხოვნის 
მრუდს,მის შესახებ ასეთი პირობის წაყენება საჭირო 

არ არის, რადგანაც, როგორც ვიცით,  როგორც 
მოკლევადიან, ასევე გრძელვადიანი ერთობლივი 
მოთხოვნის მრუდს, დაღმავალი სახე აქვს.

ამის შემდეგ, საქონლისა და მომსახურების 
მთელი ერთობლიობა დავყოთ ოთხ დიდ ჯგუფად, 
სადაც განმასხვავებელ ნიშნად ავიღებთ ფასებსა და 
წარმოებული პროდუქციის რაოდენობას. 

საქონლისა და მომსახურების მთლიანი 
მოცულობის ის ნაწილი, რომელიც იწარმოება 
საზოგადოებისათვის საჭირო რაოდენობით და 
საზოგადოებისათვის შედარებით მაღალ ფასებად, 
მათი შესაბამისი მოთხოვნა-მიწოდების მრუდების 
გადაკვეთის წერტილით, ჩვენს ნახაზზე მოთავსდება 
ზედა მარჯვენა კუთხეში. ამ შემთხვევის შესაბამისი 
,,მარშალის ჯვარი’’ აღვნიშნოთ ,,UR’’ სიმბოლოთი.

საქონლისა და მომსახურების მთლიანი 
მოცულობის ის ნაწილი, რომელიც იწარმოება 
საზოგადოებისათვის საჭირო რაოდენობითა და 
საზოგადოებისათვის მისაღებ დაბალ ფასებად, 
მათი შესაბამისი მოთხოვნა-მიწოდების მრუდების 
გადაკვეთის წერტილით, ჩვენს ნახაზზე მოთავსდება 
ქვედა მარჯვენა კუთხეში. ამ შემთხვევის შესაბამისი 
,,მარშალის ჯვარი’’ აღვნიშნოთ ,,DR’’ სიმბოლოთი.

საქონლისა და მომსახურების მთლიანი 
მოცულობის ის ნაწილი, რომელიც იწარმოება 
საზოგადოებისათვის საჭიროზე ნაკლები 
რაოდენობით და საზოგადოებისათვის მისაღებ 
დაბალ ფასებად, მათი შესაბამისი მოთხოვნა-
მიწოდების მრუდების გადაკვეთის წერტილით, 
ჩვენს ნახაზზე მოთავსდება ქვედა მარცხენა 
კუთხეში. ამ შემთხვევის შესაბამისი ,,მარშალის 
ჯვარი’’ აღვნიშნოთ ,,DL’’ სიმბოლოთი.

საქონლისა და მომსახურების მთლიანი 
მოცულობის ის ნაწილი, რომელიც იწარმოება 
საზოგადოებისათვის საჭიროზე ნაკლები 
რაოდენობით და საზოგადოებისათვის შედარებით 
მაღალ ფასებად, მათი შესაბამისი მოთხოვნა-
მიწოდების მრუდების გადაკვეთის წერტილით, 
ჩვენს ნახაზზე მოთავსდება ზედა მარცხენა 
კუთხეში. ამ შემთხვევის შესაბამისი ,,მარშალის 
ჯვარი’’ აღვნიშნოთ ,,UL’’ სიმბოლოთი.

ამგვარად, საზოგადოებრივი კეთილდღეობის 
მაქსიმიზაციისათვის, საზოგადოებამ უნდა 
მოახერხოს საქონლისა და მომსახურების იმ 
რაოდენობითა და იმ ფასებში წარმოება, რომ 
წონასწორობის წერტილის შედეგად მიღებული 
მთლიანი დანაზოგი საზოგადოებრივი აზრითაც 
იყოს მაქსიმალური (იხ. ნახ. 1). 
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   როგორც ქვემოთ დავინახავთ, ამის გაკეთება ჩვენს 
მიერ შემოთავაზებული მოდელის შემთხვევაში 
რეალურად არის შესაძლებელი. იმისათვის, რომ 
,,მარშალის ხუთჯვრიანი მოდელის’’ თითოეული 
სიმბოლოს შესაბამისი ჯვრის მოთხოვნა-მიწოდების 
მრუდის მაქსიმიზაცია მოვახდინოთ, სახელმწიფომ 
შესაბამისი პოლიტიკა უნდა გაატაროს. 

მართლაც, იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონელი 
იწარმოება საზოგადოებისათვის არასაკმარისი 
რაოდენობით და საზოგადოებისათვის 
მიუღებელ მაღალ ფასად, რომელიც შეესაბამება 
,,UL’’ სიმბოლოთი აღნიშნულ ,,მარშალის 
ჯვარს’’, სახელმწიფომ უნდა გაატაროს 
მწარმოებელთა სუბსიდირების პოლიტიკა, 
რათა მომხმარებელისათვის ეს საქონელი 
ხელმისაწვდომი გახდეს (მაგალითისათვის 
შეიძლება მოვიყვანოთ ე.წ. ,,დადებითი გარეგანი 
ეფექტის შემთხვევა,’’ ვთქვათ განათლება, 
ან ,,საზოგადოებრივი საქონელი,’’ - ვთქვათ, 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ა.შ.). 

 იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონელი იწარმოება 
საზოგადოებისათვის საკმარისი რაოდენობით და 
საზოგადოებისათვის მიუღებელ მაღალფასად, 
რომელიც შეესაბამება ,,UR’’ სიმბოლოთი 
აღნიშნულ ,,მარშალის ჯვარს’’, მაშინ სახელმწიფო 
უკვე მომხმარებლების სუბსიდირების პოლიტიკას 
ატარებს (ვთქვათ, ბინათმშენებლობა და ა.შ.).

იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონელი იწარმოება 
საზოგადოებისათვის არასაკმარისი რაოდენობით 
და ძალზე დაბალ ფასად, რომელიც შეესაბამება 
,,DL’’ სიმბოლოთი აღნიშნულ ,,მარშალის ჯვარს,’’  
სახელმწიფომ უნდა გაატაროს მეწარმეთა 
სუბსიდირების პოლიტიკა, რამდენადაც ეს 

ნახაზი1

საქონელი, თუ მომსახურება საზოგადოებრივად 
საჭირო საქონელია, მაგრამ მეწარმეს არა აქვს 
ეკონომიკური სტიმული, რათა ამ სახის საქონელი, 
თუ მომსახურება აწარმოოს ( მაგალითისათვის, 
პირველადი მოთხოვნის საგნები, რომელთა 
წარმოების ხარჯები აღემატება შემოსავლებს).

დაბოლოს, მეოთხე შემთხვევა, როდესაც 
საქონელი, თუ მომსახურება იწარმოება 
საზოგადოებისათვის საკმარისი რაოდენობით და 
ძალზე დაბალ ფასად, რომელიც შეესაბამება ,,DR’’ 
სიმბოლოთი გამოსახულ ,,მარშალის ჯვარს,’’ ეს უკვე 
ხალხის კეთილდღეობის უტყუარი მაჩვენებელია 
და გამართული სახელმწიფო პოლიტიკის ნიშანი. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ,,მარშალის ჯვარის’’ 
ოთხი შესაძლო კრებსითი მაჩვენებლის ტოლქმედი 
შეესაბამება  ლათინური,,C’’ სიმბოლოთი 
გამოსახული ,,მარშალის ჯვარის’’ მდებარეობას. მისი 
კონკრეტული მდებარეობა ნახაზზე განისაზღვრება 
თითოეული ,,მარშალის ჯვრის’’ ხვედრითი წილით 
მთლიანად წარმოებული პროდუქციის საერთო 
რაოდენობაში და იმისდა მიხედვით, თუ როგორ 
პოლიტიკას ატარებს სახელმწიფო, შეიძლება მისი 
მდებარეობის შესაბამისი გადაადგილება.

ამგვარად, აღნიშნულიდან გამომდინარე, 
სახელმწიფოს ხელთ არსებული ინსტრუმენტებით 
და ოპტიმალური ეკონომიკური პოლიტიკის 
გატარებით, შესაძლებელია ისეთი ერთობლივი 
მოთხოვნისა და ერთობლივი მიწოდების 
მრუდების შერჩევა, რომ მთლიანი დანაზოგი 
საზოგადოებრივი აზრით იყოს მაქსიმალური, 
რაც უფრო მეტია, ვიდრე საბაზრო ძალების მიერ 
მიღებული საბაზრო წონასწორობის შედეგად 
მიღებული მთლიანი დანაზოგის სიდიდე!
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 გამოყენებული ლიტერატურა

1. Маршалл Альфред. Принципи экономической науки, М. 1993.
2. მენქიუ, გრეგორი. ეკონომიკის პრინციპები, თბ. 2001.
3. აქუბარდია თამაზ. ეკონომიკური პოლიტიკა:თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები. თბ. 2008.

“Marshall’s Cross”
And the “Five Cross” Model of Common Welfare

Tamaz Akubardia
Doctor of economics

Professor of GTU

In This article, “Five Cross” Model of Common Welfare is discussed. As in cases of market equilibrium, the ef-
fective allocation of resources depend on a difference of the actual price from the equilibrium price, rather than on 
an equilibrium point, therefore the question arises: how effective is the equilibrium point, set by the market, for the 
society? For maximization of a common welfare, society must produce goods and services in such a quantity and 
price, where the total surplus, resulted from the equilibrium point, would be seen as maximal from the society’s 
point of view as well. In order to get that, combined production of goods by the society was divided in for big groups, 
where, as the hallmark, prices and the quantity of the manufactured product was taken. The resultant of these four 
components is depicted in a center of the four component “Marshall’s cross”. The specific location of the “Marshall’s 
cross” depends on specific share of the “Marshall’s cross” in terms of the total quantity of the manufactured goods, as 
well as on the state policy, thus it can be moved to the point where a total surplus would be seen as maximal from 
the society’s point of view.
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mosazrebebi laris stabilizebaze 

dolarsa da evrosTan mimarTebaSi

nika Sengelia

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი,
საქართველოს მეცნიერთა საბჭოს წევრი
ტელ: 579 481001
E_mail:  nikasg@mail.ru

სტატიაში ”მოსაზრებები ლარის სტაბილიზებაზე დოლარსა  და  ევროსთან  მიმართებაში” განხილულია, 
როგორც დოლარისას და ევროს, ისე ლარის აწმყო და მოკლევადიანი მომავალი. წარმოდგენილია დოლარისა 
და ევროს კურსის სამომავლო მოლოდინი ერთის მხრივ, აშშ პრეზიდენტის დანაპირების შესრულებასთან, 
და მეორეს მხრივ, ევროკავშირის პოლიტიკასთან მიმართებით.

სტატიაში ჩამოთვლილია 2017 წლის 22 თებერვლიდან ლარის კურსის გამყარების შიდა და გარე 
ფაქტორები. ნაშრომის ბოლოს გაკეთებულია დასკვნა, რომ ლარის სერიოზული გამყარების იმედი ამ წელს 
არ უნდა გვქონდეს.

სტატიის ავტორი იძლევა რამდენიმე რეკომენდაციას საქართველოსთვის მისაღებ დონეზე  ლარის 
კურსის „დაჭერის” მიმართულებით.

საკვანძო სიტყვები: ვალუტა, ვალუტის კურსი, ტრენდი, პარიტეტი,ვალუტის დევალვაცია, ვალუტის 
გამყარება, სტაბილიზაცია.

ორ წელზე მეტია, რაც ლარის კურსი მუდმივი 
რყევის რეჟიმში იმყოფება, უკანასკნელ პერიოდში 
კი, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ლარი  ქვეყნის 
”თავის ტკივილად”იქცა.

ქართველი ექსპერტები განსხვავებულ  აზრებს 
გამოთქვამენ ლარის კურსის მომავალზე. ყველანი 
ერთხმად აღიარებენ ,რომ ლარის კურსის 
სტაბილიზებისთვის „საჭიროა სხვა უფრო 
მნიშვნელოვანი პოლიტიკის გატარება”, მაგრამ 
კერძოდ როგორი, ამას ვერ  ასახელებენ.

ლარის, დოლარისა და ევროს  კურსების 
მიმდინარე ”თამაში”-ს   მიზეზები.

  გასულმა  წელმა ბევრი სიურპრიზის მომსწრენი 
გავხადა,  კერძოდ; ამერიკულ აქციებზე მრავალჯერ  
განახლდა მაქსიმუმები, აშშ-ს საპროცენტო 
განაკვეთის  გაზრდა, ”შავი გედები” ბრექსიტისა   და 
აშშ არჩევნების სახით, ჩინური იუანის დევალვაცია-
აი რამოდენიმე უმთავრესი მოვლენა, რომლებმაც  
ძირითადი გავლენა იქონია მსოფლიოს ფინანსურ 

ბაზრებზე.
2017 წელს ბევრი გლობალური რისკი იქნება 

შენარჩუნებული,რომლებიც თავიანთ ასახვას 
პოვებენ  საფინანსო ბაზრების მერყეობებში. ბაზარი 
იქნება რამდენიმე ტრენდის ზეგავლენის ქვეშ.

    პირველი - ესაა აშშ-ის  საპროცენტო  განაკვეთის  
ზრდა.ეკონომიკური კურსის ცვლილების 
მოლოდინი ,უკვე თავიდანვე საფუძველს უყრის 
მომეტებულ ინფლაციურ მოლოდინს,რაც უკვე 
დადასტურდა ფსს ბოლო გადაწყვეტილებაში. 
ამ კუთხით დოლარზე მოთხოვნა გაიზრდება და 
გაძვირებულმა დოლარმა შეიძლება საქონლის 
ფასებზე გავლენა იქონიოს.

 მეორე ტრენდი - ეს არის დასავლეთ ევროპის 
ქვეყნებში მოთხოვნის შემცირება,უარყოფითი 
საპროცენტო განაკვეთის   გათვალისწინებით 
სრულიად მოსალოდნელია დეფლაციური 
სცენარის განვითარება.ფულადი მასის 
სტიმულირება ინფლაციაზე საკმარის გავლენას 
ვერ მოახდენს. დამატებითი იმპულსი შეიძლება 
მისცეს  ინვესტიციების გადადინებამ   ”დოლარში” 
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ნომინირებულ ინსტრუმენტებში, რამაც შეიძლება 
განაკვეთები გადაიყვანოს  უარყოფით  ზონაში. 
დეფლაციის  ფონზე შეიძლება მოხდეს  მოთხოვნის 
შემცირება საქონელზე და მომსახურებაზე.

მესამე ტრენდი - ეს არის  ფასები 
ენერგორესურსებზე. ძლიერი დოლარით, 
მოთხოვნის შემცირებიდან გამომდინარე  წარმოების  
კლებამ,შეიძლება  რამოდენიმე შემთხვევაში 
ენერგომატარებლებზე მოთხოვნაც შეამციროს. 
მიმდინარე პერიოდში ნავთობპროდუქტების 
მოპოვების შემცირებამ და აშშ  ში ნავთობის 
მოპოვების შესაძლო  განახლებამ, შეიძლება 
გამოიწვიოს ნავთობის მიწოდების გაზრდა და 
მოთხოვნის შემცირება,აღნიშნული კი გამოიწვევს 
ნავთობის ფასების დაწევას.

 დიდი მნიშვნელობა აქვს რა პოზიციას დაიკავებს 
თეთრი სახლი. თუ საუბარი წავა ჩინეთთან სავაჭრო 
ომზე, მაშინ ინვესტორები რისკის თავიდან 
აცილების მიზნით გადავლენ მყარი აქტივების 
შეძენაზე.

სხვა სიტყვებით ,რომ ვთქვათ 2017 წელი 
დოლარისათვის ძალიან კარგი წელი იქნება  თუ  აშშ  
ახალი პრეზიდენტი დანაპირებს შეასრულებს და 
ფსს-ც  სამჯერ მოახდენს საპროცენტო  განაკვეთის 
გაზრდას ( და  არ შემოიფარლება  ორჯერ გაზრდით).

ამ ფონზე  დოლართან  მიმართებაში ევროს  
კურსის პარიტეტამდე დაწევა შეიძლება  ავხსნათ  
ევროკავშირში მიმდინარე  პოლიტიკური  
პროცესებით.  

2017 წელს  საფრანგეთში,   გერმანიაში და 
იტალიაში  დაგეგმილია სახელისუფლებო 
არჩევნები,რომელიც  ევროპის ვალუტას  ზეწოლის 
ქვეშ აყენებს.

გარდა პოლიტიკური ფაქტორისა რომელებიც  
ზემოთ ვახსენეთ,ევროს კურსი რომ დაბლა დაეშვება 
ამას ტექნიკური ანალიზიც გვიჩვენებს. ერთ 
თვიანსა  და ერთკვირიანი დროითი ინტერვალით  
დაჯგუფებისას  ჩვენ გვაქვს გრაფიკული მოდელი 
”დროშა”, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ 
წარმოადგენს ტრენდის ტენდენციის  გაგრძელების 
მოდელს. 

ნახ 1. მოდელი ”დროშა”  დროის  ერთვიან ინტერვალში.

თუ გავითვალისწინებთ მოდელი ”დროშას”  
პირველი ნახევრის  ფორმირების პერიოდს, 
ვარაუდობთ,  რომ  მისი კურსი    0.98 
-1.02   ნიშნულებიან არეში  შეიძლება  2017 
წლის   აგვისტომდე  ვიხილოთ.   აქ ასევე 
გასათვალისწინებელია, აშშ პროტექციონისტული 
ღონისიძიებების გავლენაც, უკვე   გამოიკვეთა 
აშშ სა და ევროპას შორის  დაწყებული სავალუტო 
ომის  ნიშნები. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპაში 
ინფლაცია დაფიქსირდა, რისი მიზეზადაც  
ენერგომატარებლებზე  ფასების ზრდა დასახელდა, 
ლ ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა საპროცენტო 
განაკვეთი არ  აწია.  მიუხედავად ამისა ევროპის 
ვალუტამ  2017 წლის 27 მარტის მდგომარეობით 
წარმატებით დატესტა  1.09 იანი ნიშნული, რომ არა   

23 აპრილისა და 7 მაისის საფრანგეთის არჩევნები  
შეგვეძლო უფო საფუძვლიანად გვევარაუდა  
ევროს მიერ 1.1350 იანი ნიშნულის გადალახვის 
შემთხვევაში საერთოდ ტრენდის შემობრუნების 
შესახებ, მაგრამ ამაზე უფრო მაისის პირველი 
ნახევრის შემდეგ თუ ვისაუბრებთ.

მარტის ბილოს ლარის ასეთი მოძრაობა 
განაპირობა ევროკავშირიდან დადებითი 
მაკროეკონომიკური მომაცემების გამოსვლამ 
და საფრანგეთში, საპრეზიდენტო მარათონის 
ფარგლეში გამართულ დებატებში ემანუელ 
მაკრონის კარგმა შედეგებმა ევროს საკმარისი 
და დამაჯერებელი იმპულსი მისცა  თავი  1.08 
ნიშნულის მაღლა შეენარჩუნებინა. 

2016 წლის ნოემბრიდან, არა  მხოლოდ 
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საქართველოში არამედ მთელ მსოფლიოში

დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია აშშ დოლარის 
გამყარებამ სხვა  ვალუტების დევალვაციის 
პარალელურად. ქართული ვალუტის ლარის 
მერყეობის  საზღვარი 2,28 ნიშნულიდან   2,80   
ნიშნულამდე გაიზარდა, მაშინ როდესაც სულ 
რაღაც 2 წლის წინ  ის 1,65  ნიშნულზე  მყარად იდგა.  
2016 წლის ნოემბრის თვიდან,დოლარის გამყარების  
ორ მიზეზს ვხედავთ და ორივეს მივყავართ იქამდე 
,რომ აშშ ეკონომიკა აჩვენებს კარგ შედეგებს  და 
პროგნოზი იმისა რომ მომავალშიც ეს ტემპი 
შენარჩუნდება დადებითია. აშშ ეკონომიკის 
მაჩვენებლები გაცილებით უკეთესია ვიდრე სხვა 
ქვეყნები. ამას დაემატა  ფსს ხელმძღვანელის 
განცხადება რომ 2016 წლის დეკემბერში  ყველა 
მონაცემია იმისათვის ,რომ საპროცენტო განაკვეთი 
აწიოს. ძირითადად ამ ფაქტორებმა ინვესტორები 
დაარწმუნა დროებით აქტივების  აშშ დოლარში 
დაგატანაში,რამაც გამოიწვია დოლარის ინდექსის 
ზრდა.  აშშ პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ, 
ახალი პრეზიდენტის განცხადებამ, რომ დაწევდა 
გადასახადებს,შეამცირებდა საბიუჯეტო ხარჯებს 
ამან უკვე მეორეჯერ მიცა ბიძგი დოლარის 
გაძლიერებას და მისმა ინდექმა 103 ნიშნულიც 
გადაკვეთა.  ფსს ის  2016 წლის 13 დეკემბრის 
სხდომაზე ,ასევე მიღებული იყო გადაწყვეტილება  

საპროცენტო განაკვეტის აწევის შესახებ და იგი 
0.25 საბაზისო პუნქტით აიწია. აღნიშნულმა  
ფაქტორებმა დოლარის ინდექსის მარალი ნიშნული 
შეინარჩუნა და დღემდე 100 ნიშნულის ზემოთაა.

საქართველოში, ჯერ კიდევ 2016 წლის 
აგვისტო-ოქტომბრის თვეში,ეროვნულმა 
ბანკმა რეფინანსირების სესხების მოცულობა 
გაზარდა 400 მილიონი ლარიდან 1,400 00 000 
ნამდე,გაიზარდა ლარის მასა, ცებ მა ასევე მიაწოდა 
დოლარის მოცულობებიც, დეკემბრის თვეში,  
ზემოთაღნიშნულ პროცესებს   დაემთხვა უცხოეთში  
ტრანზაქციების მოცულობების ზრდა, უარყოფითი  
სავაჭრო  სალდო, მეზობელი რეგიონის ქვეყნების  
ეროვნული ვალუტების დევალვაცია,  ასევე როლი 
ითამაშა რამოდენიმე ბანკის მხრიდან, ბლუმბერგის  
სავაჭრო  ტერმინალში კურსის დადგენისას  
სპეკულაციურმა  მომენტებმა,  ყველაფერმა ამან  
გამოიწვია დოლართთან მიმართებაში ლარის 
ნიშნულის    2,80 იან დონემდე მიღწევა. (იხილეთ 
ნახ.2)

2017 წლის 22 თებარვლიდან ლარის კურსი 
აშშ დოლართან  მიმართებაში  იწყებს მკვეთრ 
გამყარებას, თუმცა ტექნიკური ანალიზის 
თვალსარისით იგი მოძრაობს   (ნახ.2 ) გამოსახული  
გრაფიკზე გავლებული  ტრენდის  საზღვრებში.

 
 

ნახ 2.   USD/GEL  მოძრაობის გრაფიკი  დროის ერთ დღიანი  ინტერვალებით.
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იანვრის ბოლოდან მსოფლიო სავალუტო 

ბაზარზე შეინიშნება დოლარის პოზიციების 
შესუსტება.ამას ხელი შეუწყო აშშ პრეზიდენტის 
პროტექციონისტური ღონისძიებების გატარების 
პოლიტიკამ, ფსს (ფედარალური სარეზერვო 
სისტემა) ის წინაშე  რთული ამოცანა  დასახა, 
კერძოდ: გაძლიერდეს აშშ  ეკონომიკა, გაიზარდოს  
საექსპორტო პოტენციალი, მინიმუმამდე შემცირდეს 
უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი (პერსპექტივაში 
გახდეს დადებითიც) და ყველაფერი ეს მოხდეს 
ძლიერი დოლარის ფონზე. 

2017 წლის მარტის ბოლოსთვის დოლარის 
პოზიციების შესუსტება შეინიშნება ყველა წამყვანი 
ქვეყნის ვალურის მიმართ.ამის მიზეზად   20 
მარტიდან  უმნიშვნელო ეკნომიკური მოვლენების 
გამო ,აშშ-ში ძირითადად ყურადღები ს ცენტრში 
იყო კონგრესიმ მხრიდან ჯანმრთელობის 
პროგრამის კენჭისყრის საკითხი ეგრეთ წოდებული   
”obamacare”.

წარმომადგენლობითმა პალატამ გაიწვია 
აღნიშნული კანონპროექტი და სავარაუდოდ 
ახლო მომავალში განსახილველად აღარ იქნება 
წარმოდგენილი სენატში.

ინვესტორებს სხვა არაფერი დარჩენიათ.
ისინი ელოდებიან  ტრამპის მხრიდან სხვა გეგმას, 
ანუ ყურადღების ცენტრში რჩება ფისკალური 
პოლიტიკა , რომელიც იქნება დოლარის მოძრაობის 
ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორი.

თუ  გავითვალისწინებთ იმას,  რომ  აშშ ში 
ინფლაცია შორსაა სამიზნე მაჩვენებლისაგან და 
შრომის ბაზარი ძლიერდება,ანუ გამოუყენებელი 
პოტენციალი ჯერ კიდევ არის, უნდა ვივარაუდოთ 
, რომ დოლარის მორიგი ინექცია დამოკიდებული 
იქნება ფსს ის მონდომებაზე  თუ  როგრ დაარწმუნებს 
ჯანეტ იელენი ინვესტორებს.

ამიტომ, გადაწყვეტილების მისაღებად 
ინვესტორებს ამ ეტაპზე სხვა არაფერი დარჩენიათ 
გარდა იმისა, რომ   გადაწყვეტილების მიღების 
წინ  ყურადღებით დააკვირდნენ ეკონომიკურ 
კალენდარს. 

შიდა ფაქტორებიდან, რასაც ლარის კურსის 
ბოლოდროინდელ სტაბილიზაციას  ხელი შეუწყო, 
ავღნიშნავდი რამდენიმე ფაქტორს. ესენია:   
საგადასახადო შემოსავლების მობილიზირება 
2017 წლის  იანვარ-თებერვლის პერიოდში; ბოლო 
ორ თვის განმავლობაში ბიუჯეტის თანხების 
დეფიციტურ ხარჯვას ადგილი არ ქონია; 
ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი აწია 
და  სესხების მოცულობა 1475 000 000 ლარიდან 1.100 
000 000 ლარამდე შეამცირა; იანვარ-თებერვალში  
გაიზარდა საქართველოში შემოსული ტურისტული 

ნაკადის მოცულობა, რომელმაც ვალუტა 
შემოიტანა ქვეყანაში, ამას ემატება  ემიგრანტების 
მხრიდან  წინა თვეებთან შედარებით გაზრდილი  
სავალუტო ჩამორიცხვები; იანვრიდან-თებერვლში 
ასევე  შედარებით იკლო უცხოეთში  საქონლის 
იმპორტისათვის განკუთვნილმა ტრანზაქციების 
მოცულობამ. 

აღსანიშნავია ის ღონისძიებაც, რასაც   
სესხების ლარებში გაცემა ქვია.    ყველაფერმა 
ამან ერთობლიობაში გამოიწვია ლარის კურსის  
ზემოთაღნიშნული გამყარება  და  ვიხილეთ  
ეროვნულმა ვალუტამ ლარმა,  დოლართან 
მიმართებაში 2017 წლის 3 მარტს,   2016 წლის 
10 ნოემბერს დაფიქსირებული 2,40  ნიშნულის   
”მხარდაჭერის” დონე  დატესტა, თუმცა ამ 
დონეზე  ვერ დააფიქსდა   და ვაჭრობა  2,50 
იან ნიშნულზე  დაიხურა. აღნიშნული კურსი,  
როგორც მოგეხსენაბათ ის საშუალო კურსია, რაზეც  
გათვლილია   2017 წლის საქართველოს ბიუჯეტი.

გრძელვადიან პერიოდში, ლარის 
სტაბილიაზციისათვის ასევე დადებით ფაქტორს 
წარმოადგენს ისეთი  დიდი პროექტების ამოქმედება 
რასაც ხუდონჰესისა  და ანაკლიის პორტის 
მშენებლობა ქვია, ასევე ორთაჭალაში მთავრობის 
ქალაქის მშენებლობა, ამ თემას ასევე წაადგება 
თუ  ევროპიდან  ან ამერიკიდან პოლიტიური 
მხარდაჭერის კუთხით  განხორციელდება  
ინვესტიციები სხვადასხვა სექტორებში.

დასკვნა 

დასკვნის სახით ავრნიშნავთ, რომ ლარის 
სერიოზული გამყარების იმედი არ უნდა 
ვიქონიოთ, რადგან ამ წელიწადში გადასახდელია  
3,5 მილიარდამდე საგარეო ვალი,  ამასთან მარტო  
პირველ და მეორე კვარტალში 900-900 მილიონი 
და შემდეგ  დარჩენილი  ნაწილიც.  ეროვნული 
ვალუტისა და  მაკროეკონომიკურ  სტაბილიზაციაზე 
ასევე დადებითად  იმოქმედებს  საერთაშორისო  
სავალუტო ფონდის მიერ ,ეროვნული ბანკის  
რეზერვების მხარდაჭერისა და განმტკიცებისათვის   
285 $  მილიონიანი  3  წლიანი პროგრამა.

რეკომენდაციები:
 
1) მონეტაული პოლიტიკის განვითარებისა  და 

სხვა ეტაპზე გადაყვანის მიზნით, მიზანშეწონილად 
მიგვაჩნია კაპიტალის ბაზრის განვითარების 
საკითხი.  აქ ვგულისხმობთ,  სახელმწიფომ 
სასწრაფოდ უნდა გაატაროს  საკანონმდებლო  
რეგულაციები,  რომელიც   შეზღუდავს კომერციული  
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ბანკების მონოპოლიურ როლს სახელმწიფო 
ფასიანი ქაღალდების შესყიდვაში, რაც გამოიხატება 
იმაში, რომ საქართველოს მოქალაქეს  არა აქვს 
შესაძლებლობა პირდაპირ, უშუალოდ  ქონდეს 
შეხება სახელმწიფოსთან, შეიძინოს სახელმწიფო 
ფასიანი ქაღალდი პირდაპირ და არა კომერციული 
ბანკის შუამდგომლობით, ასევე სახელმწოფო 
ფასიანი ქაღალდის ნომინალური ღირებულება 
უნდა  იწყებოდეს 100 ლარიდან  და არ უნდა 
ღირდეს იგი მინიმუმ  50 000 ლარი. ეს  ყველაფერი 
საქართველოს მოქალაქეს მიცემს შესაძლებლობას 
გახდეს ინვესტორი თავიანთ ქვეყანაში,   ანუ 
კაპიტალის პირვალადი ბაზარი უნდა იყოს 
ხელმისაწვდომი ფართო  მასებისთვისაც ,ხოლო 
რაც შეეხება კაპიტალის მეორად ბაზარს რომელიც 
დღეს ფაქტიურად არის მკვდარი ორგანიზმი - უნდა 
რეალურად  ამუშავდეს. ყველაფერი ეს კი  გაზრდის  
მონეტარული პოლიტიკის საჯაროობას.

2) მიგვაჩნია, რომ  ლარის კურსის 
სტაბილიზებისათვის საქართველოს ის რამდენიმე 
ბანკი, რომელებიც  ვაჭრობენ  ბლუმბერგის 
”დახურულ” ტერმინალში და ლარის კურსის 
შესამჩნევი რყევების ლომის წილი მათ ნება 
სურვილზეა დამოკიდებული, მთავრობის მხრიდან 
რადიკალური ღონისძიებების გატარებით   ეს უნდა 
დასრულდეს. ამის შესასრულებლად  სასწრაფოდ 
უნდა შეიქმნას ქართული სავაჭრო ტერმინალი, 
სადაც მონაწილეობას მიიღებს ყველა ბანკი,  
მიკროსაფინანსო  კომპანიები და სურვილისამებრ 
სხვა  საბროკერო თუ საინვესტიციო კომპანიებიც. 
აღნიშნული  ქმედება სპეკულაციის საშუალებას არ 
მიცემს ბანკებს.

3) დროებითი ღონისძიების  ფარგლებში, 
ბანკებმა  უნდა მოითხოვონ და მოახდინონ  
თავისი კლიენტებიდან, საერთაშორისო   ყიდვა-
გაყიდვების  (ან მომსახურების)  კონტრაქტების 
რეგისტრაცია, რომელშიც  ნათლად იქნება   
ასახული კონტრაგენტებისთვის  გადასახდელი ან/ 
და  მისაღები   უცხოური ვალუტის  მოცულობები 
და ვადები.

 აღნიშნული  ღონისძიება:
ა) მოგვცემს  საშუალებას, ზუსტად  განვსაზღვროთ  

სავალუტო  მოცულობები  იმ   ტრანზაქციებისა,  
რომელიც   აუცილებლად უნდა განხორციელდეს 

ბანკების ბენეფიციარების მხრიდან;
 ბ) აღნიშნული ასევე  დაგვეხმარება  მოვახდინოთ  

ლარის  კურსის პროგნოზი მოკლევადიან  და 
საშუალოვადიან   პერსპექტივაში.

  ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე,  ბანკებს   
უნდა შეეზღუდოს    იმაზე    მეტი  უცხოური 
ვალუტის მოცულობის  შეძენა, ვიდრე  ეს  წინასწარ  
გაცხადებული და რეგისტრირებული იყო  თავიანთი  
ბენეფიციარების   მხრიდან, ანუ იმ მოცულობაზე  
მეტი, რაც აუცილებელია  კონტრაგენტებთან  
ხელშეკრულებით  გათვალისწინებული პირობების 
შესრულებისათვის.

4) უნდა  დადგინდეს საზღვრები  და მკაცრად  
გაკონტროლდეს  კომერციული ბანკების 
მხრიდან უცხოური ვალუტის, იმ  მოცულობით  
შესყიდვისა,  რომელიც აუცილებელად ჭირდებათ  
რეზერვისათვის.

5) ლარის კურსის სტაბილიზაციაზე ,ასევე 
დადებით გავლენას იქონიებს  სამთავრობო 
დადგენილება, რომელიც  გულისხმობს 100 000 
დოლარამდე  სესხების გაცემა  ბანკებმა მოახდინოს  
მხოლოდ  ლარებში.

აქვე მინდა ავღნიშნო, რომ  2017 წლის 
18 მარტს დასრულდა სესხების გალარების 
სოციალური პროგრამა. უნდა ითქვას, რომ ამ 
პროგრამამ არაეფექტურად იმუშავა, ამ პროგრამის 
მხარდასაჭერად გამოყოფილი იყო 400 მილიონი 
რეფინანსირების  სესხი და სულ გალარდა 75 
მილიონი ლარი. 

ასევე მინდა შევეხო ესტონურ მოდელს,რომელიც 
ითვალისწინებს მოგების გადასახადის ჩატოვებას 
მეწარმე სუბიექტებისათვის. იმისათვის, რომ 
ამ კანონმა იმუშავოს  ანუ ეფექტი მივიღოთ, 
აუცილებელია მასში სასწრაფოდ იქნას 
ცვლილებები შეტანილი. კერძოდ, ისეთი 
კომპანიებზე, რომლებიც  ეწევიან მომსახურეობას 
და არ იხდიან დღგ-ს ან არიან  პრივილეგირებულ  
მდგომარეობაში, ვგულისხმობ იმას, რომ  ბაზარზე 
არა ჰყავს კონკურენტი, არ უნდა ვრცელდებოდეს  
აღნიშნული კანონის მოქმედება. აქ საუბარია  
საფინანსო ორგანიზაციებზე, როგორებიცაა: 
ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, 
საბროკერო კომპანიები ასევე სადაზღვევო ბიზნესი,  
თელასი, წყლის  გამანაწილებელი კომპანია და სხვა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ნიკა შენგელია, მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და ქვეყნის ცენტრალური ბანკების გამოწვევები: 
პრობლემები და მისი განვითარების გზები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის 
”საქართველო და თანამედროვე სამყარო - გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი” მასალები. წმ.გრიგოლ 
ფერაძის  სასწავლო უნივერსიტეტი, შრომების კრებული ტომი 4,   25-26  ნოემბერი, 2016 წელი.
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2. ნიკა შენგელია, სავალუტო კურსების ექსპრეს- დიაგნოსტიკა და ქართული ლარის პროგნოზი 
მოკლევადიან პერიოდში.  ჟურ. „გადასახადები“.   დეკემბერი  12,     2016 წელი;

3. ნიკა შენგელია, დოლარის, ევროსა და ლარის ტრიადა-მოლოდინები და რეალობები. ჟურ. „ახალი 
ეკონომისტი“ N 4,  2016 წელი;  

4. www.bloomberg.com
5. www.finance.ru
6. www.fxstreet.ru

Considerations of  GEL stabiliation to US dolar and Euro

Nika Shengelia
Doctor of economics

Professor

In the article, ”Considerations of  Gel stabiliation to US dolar and Euro “ is reviewed the present and short period 
future. Is presented EURO and U.S Dollar future expectations due to promise of U.S president in one hand and the 
policy of EU on the other hand.

In the article are listed the internal and external factors of strengthening the Gel exchange rate after 22 February 
2017.

In the end of article is summarized that Gel will not be strengthened seriously.
The author is giving several recommendations to keep the exchange rate of Gel in acceptable level.

Key words: Currency, exchange rate, trend, parity, devaluation, stabilization.



33#1(44), 2017  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

turizmis roli erovnuli ekonomikis ganviTarebaSi

miranda gavaSeli

საქართველოს საპარტიარქოს  წმ. ანდრია 
პირველწოდებულის სახ. ქართული  უნივერსიტეტის 
დოქტორანტი
ტელ: (+995) 577953395
ელ.ფოსტა: mikogavasheli@yahoo.com

სტატია ეხება მსოფლიო ეკონომიკის ერთ-ერთ აღიარებულ სექტორს - ტურიზმს. აქ განხილულია 
თუ როგორი განსაკურთებული მნიშვნელობა აქვს ეროვნული ეკონომიკის განვითარებისათვის ამ 
დარგის ფუნქციონირების ეკონომიკური, სამართლებრივი და ფსიქოლოგიური ფაქტორების ანალიზს, 
განვითარების თავისებურებასა და ტენდენციების შეფასებას.

შესაბამისად მიმოხილულია საქართველოში როგორი ყურადღება ექცევა ეკონომიკის ამ პრიორიტეტულ 
სფეროს და როგორ შეიცვალა მისი განვითარების დინამიკა უკანასკნელ წლებში.როგორ გავლენას ახდენს 
ტურიზმი საზოგადოების განვითარებაზე და რა პირობები უნდა არსებობდეს ქვეყანაში რომ უკეთესად 
განვითარდეს ეს დარგი. განხილულია რას უწყობს ხელს ტურისტული ბიზნესი და როგორ უნდა გავხადოთ 
საქართველო უფრო მიმზიდველი რეგიონი ტურისტებისათვის.

ჩვენს ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებისთვის საკმაოდ დიდი და მრავალფეროვანი რესურსული 
პოტენციალია.საჭიროა ამ დარგის სიღრმისეულად შესწავლა და ყველაფრის გათვალისწინებით 
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება,ვინაიდან ტურიზმის განვითარება ქვეყნის ეკონომიკურ პოტენციალს 
კიდევ უფრო აძლიერებს, აღნიშნულია დასკვნაში.

 ტურიზმი მსოფლიო ეკონომიკის ერთ-ერთ 
აღიარებულ სექტორს წარმოადგენს. ამ დარგის 
ფუნქციონირების ეკონომიკური, სამართლებრივი 
და ფსიქოლოგიური ფაქტორების ანალიზს, 
განვითარების თავისებურებისა და ტენდენციების 
შეფასებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს 
ეროვნული ეკონომიკის განვითარებისათვის.

საქართველოში  ტურიზმი ეკონომიკის 
პრიორიტეტულ სფეროს წარმოადგენს და მის 
განვითარებას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა. 
უკანასკნელ წლებში მისი განვითარების დინამიკა 
არსებითად შეიცვალა. ტურიზმის სფერო სწრაფი 
ტემპით ვითარდება. ოფიციალური მონაცემების 
მიხედვით, ტურიზმის სექტორის ზრდის 
მიხედვით საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე 
ქვეყანაა და ამ  მხრივ ჩვენი ქვეყნის მაჩვენებელმა 
მსოფლიო ტურიზმის ზრდის მაჩვენებელსაც კი 
გაუსწრო.  [მანანა  ალფაიძე, ტურისტული ბიზნესის 
,,ეპოქა“ საქართველოში, საქართველოს ეროვნული 
უნივერსიტეტი (სეუ), I საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, 2016 წელი]
 გაერო (გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია-

United Nations Organization) ტურიზმს განსაზღვრავს 
როგორც მიგრაციას, რომელიც არაა დაკავშირებული 
მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის შეცვლასთან, 
ანუ ესაა მოგზაურობები, რომლებიც მოგზაურობის 
საწყის ადგილზე დაბრუნებით მთავრდება.

ტურიზმი ძალიან დიდ გავლენას  ახდენს 
საზოგადოების სტაბილურ განვითარებაზე, 
მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და 
სულიერი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე. 
მისი განვითარებისთვის აუცილებელია ქვეყანაში 
არსებობდეს შესაბამისი პირობები. კერძოდ, 
შემდეგი კომპონენტების არსებობა:

1) თავისუფალი დროის გატარების ფორმები და 
ღირშესანიშნაობები.

2) ტურისტული ნაკადების მიღების და 
მომსახურების ინფრასტრუქტურა.

3) სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და 
მომსახურება;
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4) ადგილობრივი საინჟინრო -ტექნიკური 

ინფრასტრუქტურა;
5) მოგზაურობების ორგანიზება.
6) ტურისტული  საინფორმაციო  

მომსახურებისთვის საჭირო სამსახურების არსებობა 
და ტურისტული პროდუქტის  ბაზარზე გატანა.

ტურისტული  ბიზნესი ხელს უწყობს  სუსტად  
განვითარებული,  შედარებით  ჩამორჩენილი  
რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ წინსვლას.  
ამ რეგიონების მოსახლეობისათვის ტურიზმის 
განვითარება დამატებითი შემოსავ¬ლის  წყაროა. 
ბოლო წლებში ცნობილია  როგორ  გაიზარდა  და 
ტურისტულად  მომხიბვლელი გახდა პატარა 
კუნძულოვანი  სახელმწიფოები, რადგან  იქ  
ეკოლოგიურად სუფთა  გარემო და  მიმზიდველი 
ტურისტული სერვისია.  

ტურიზმის დარგის მდგომარეობის ანალიზის 
დროს განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ისეთ 
საკითხებს, როგორიცაა: ქვეყნის ტურისტული 

პოტენციალი, ტურების სახეობები, მათზე 
მოთხოვნა და სხვ.

ტურიზმის სექტორი ერთ-ერთი ყველაზე 
სწრაფად მზარდი სექტორია საქართველოში. ამ 
სფეროში ინვესტიციების დაბანდების მრავალი 
შესაძლებლობა არსებობს. 1993 წელს საქართველო 
გაწევრიანდა რა მსოფლიო ტურისტულ 
ორგანიზაციაში, მას შემდეგ მისი აღმავლობაც 
დაიწყო. ამას ხელი შეუწყო იმ გარემოებამაც, 
რომ საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონი 
მდიდარია ტურისტული ღირშესანიშნაობებით. 
საქართველოში 30 საკურორტო ზონა და რაიონია, 
აღრიცხულია სულ 103 კურორტი. საქართველოში 
12 ათასზე მეტი ისტორიული და არქიტექტორული 
ძეგლი და 150- მდე მუზეუმია. უამრავი  ბრინჯაოს 
ხანის ძეგლია, ასევე უძველესი მონასტრები, ხიდები, 
სასახლეები და სხვა ნაგებობები. ზემო სვანეთის 
ნაკრძალი სოფელი უშგული იუნესკოს მსოფლიო 
მემკვიდრეობის ძეგლს განეკუთვნება.

 

წლები საერთაშორისო ტურიზმის ტურიზმი საქართველოში 
 შემოსავლები ზრდის ტემპი 

მილიარდი აშშ დოლარი % 
შემოსავლები ზრდის  
ათასი აშშ დოლარი ტემპი % 

2007 858 383746 
2008 941   5% 446646        16% 
2009 852  5%(კლება) 475889      7% 
2010 919                                                        4,7% 475889    39% 
2011 1030     3,9% 954909 45% 
2012 1075     4% 1410902 48% 
2013 1159  5% 1719700     22% 
2014 1245 3,7% 1787140     4% 
2015 1260 4,4% 1935915     8% 
2016  867859(I-II კ) 

ცხრილი #1.      ტურიზმის განვითარების დინამიკა 2007-2016 წლებში

წყარო: www.economy.ge;  www.e-untwo.org

ტურიზმის სექტორის ზრდის ტემპი ბოლო 
წლებში უსწრებს მსოფლიო ტურიზმის ზრდის 
მაჩვენებელს. მთლიან საერთაშორისო მოგზაურთა 
შორის საქართველოში ვიზიტორთა წილი 2007 
წლიდან 2012 წლამდე 0,12 %-დან 0,29%-მდე 
გაიზარდა. ბოლო სამი წლის სტატისტიკის 
მიხედვით საეთაშორისო მოგზაურთა ნაწილი 
ივლისსა და აგვისტოში სტუმრობს საქართველოს. 
საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა 

ნაკადების ზრდის ტემპის თვალსაზრისით. მეტი 
ტურისტი გულისხმობს მეტ დასაქმებას, მეტ 
შემოსავალს ქვეყნის ეკონომიკაში.

საქართველოში 2015 წელს ტურისტების 
რეკორდული რაოდენობა დაფიქსირდა. მათი 
რაოდენობა იყო 5 მილიონ 900 ათასი. ეს არის 7% 
იანი ზრდა. დაახლოებით 382 ათასი ტურისტით 
მეტი შემოვიდა საქართველოში. ამ წელს (2015წ) 
საერთაშორისო ტურიზმიდან შემოსავალმა მესამე 
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კვარტალში 742 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა,მაშინ 
როცა 2014 წლის მესამე კვარტალში 650 მლნ. აშშ 
დოლარი იყო.  ზრდა წინა წლის მესამე კვარტალთან 
შედარებით 14,2%-ს შეადგენს. სამი კვარტლის 
ჯამში შემოსავლები საერთაშორისო ტურიზმიდან 

1,5 მილიარდ აშშ.დოლარს შეადგენს.2014 წელს 
იგივე მაჩვენებელი 1,4 მილიარდ დოლარს 
შეადგენდა.ზრდა წინა წელთან შედარებით 8,1 % 
-ით მეტია. ტურიზმის წილმა სერვისის ექსპორტში 
62,2% შეადგინა.

 ცხრილი #2. ტურიზმის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში საქართველოში

 
წელი ტურიზმის წილი მშპ-ში 
2007 6,85% 
2008 6,24% 
2009 5,83% 
2010 6,08% 
2011 6,02% 
2012 6,08% 
2013 5,89% 
2014 6,32% 
2015 6,73% 

2016(I-IIკვ) 7.06% 
 

 
 წყარო:www.economy.ge

საქართველო ტურისტებისათვის ჯერ კიდევ 
ახალი და მიმზიდველი რეგიონია. ამ დარგის 
განვითარების წარმატება და მისი მეშვერობით 
ეკონომიკის ზრდა სწორედ იმაზეა დამოკიდებული, 
თუ რამდენად შეძლებს ქვეყანა ტურისტული 
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, ტურისტების 
მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და მათი 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. 

ტურიზმის დარგის ანალიზის და 
განვითარებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია 
გარკვევა იმის, თუ რა ფორმით შეიძლება  
საქართველომ მონაწილეობა მიიღოს ტურისტული 
ბიზნესის ეფექტიანობის  ამაღლებაში, ამისთვის რა 
წინაპირობები არსებობს?

ამჟამად ტურიზმი საქართველოში განვითარების 
ახალ, საწყის ეტაპზე იმყოფება. ძალიან დიდი 
მხარდაჭერა აქვს ამ დარგს, მაგრამ მაინც ჯერ კიდევ 
ვერ იქცა ეკონომიკის ისეთ დარგად, რომელიც 
ქვეყნის ბიუჯეტის და სავალუტო რესურსების 
წყარო იქნებოდა. საქართველო საჭიროებს ქვეყნის 
ტურისტული მიმზიდველობის და ტურიზმის  
კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაზე გამიზნულ 
სტრატეგიას, რომლის რეალიზაცია ტურისტული 
რესურსის რაციონალურ გამოყენებას შეუწყობს 
ხელს.

 

სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს 
კონკრეტული ღონისძიებები ტურიზმის 
განვითარების მიზნით.  იმ ქვეყნებში სადაც 
ტურიზმი პრიორიტეტული სფერო და 
მიმართულებაა,  დარგის წინ წაწევისათვის 
ყველანაირი პირობაა შექმნილი. დარგის 
განვითარება უზრუნველყოფილია სპეციალური 
ლიბერალური ეკონომიკური და საგადასახადო 
პოლიტიკით. სახელმწიფოები ცდილობენ 
სარეკლამო კამპანიის წარმოებას ტურისტული 
პროდუქტებისა და მისი შემადგენელი ნაწილების-
განთავსების, მომსახურების, ღირშესანიშნავი 
ობიექტების, გადაზიდვების, ტუროპერატორი 
კომპანიებისა და ტურისტული სააგენტოების უკეთ 
მუშაობის მიზნით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე ტურისტული 
საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების ძირითად 
მიზანს უნდა წარმოადგენდეს:

- მოქალაქეთა თავისუფალი გადაადგილების, 
დასვენებისა და მოგზაურობის სხვადასხვა 
მომართულებების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა;

- ტურისტთა შემეცნებითი, საგანმანათლებლო, 
სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი და გართობის 
პირობების შექმნა;

- ტურიზმის ეკონომიკის განვითარების 
მიმართულებების განსაზღვრა. აღნიშნულ სფეროში 
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ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, სახელმწიფო 
შემოსავლების ზრდა, საერთაშორისო ტურიზმის 
ქსელში აქტიური ჩართვა;

- ტურისტული ღირსშესანიშნაობების 
ობიექტების შენარჩუნება, ქვეყნის ბუნებრივ-
რეკრეაციული და კულტურულ-შემეცნებითი 
პოტენციალის რაციონალური გამოყენება და დაცვა;

დარგის რეგულირების პრიორიტეტულ 
მიმართულებებს უნდა წარმოადგენდეს  
სახელმწიფოს მხრიდან შიდა და საერთაშორისო 
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. 
სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს ტურიზმის 
განვითარებისთვის დიდი მნიშვნელობის მქონე 
პრობლემების გადაწყვეტას. კერძოდ:

- ტურისტული ინფრასტრუქტურის, 
ტრანპორტის და კომუნიკაციების განვითარებას;

- ტურისტული ფორმალობების მოწესრიგებას 
და მოგზაურობის უსაფრთხოების მოწესრიგებას;

- ტურისტულ ობიექტებზე ეკოლოგიური 
ნორმების დაცვის უზრუნველყოფას;

- ტურისტთა უფლებების დაცვას;
- ტურიზმში მიღებული საერთაშორისო 

კრიტერიუმებისა და ნორმების დასაცავად 
ობიექტურ სტატისტიკური აღრიცხვის წარმოებას 
და კონტროლს;

- ტურისტული ფირმებისათვის შეღავათიანი 
საგადასახადო  რეჟიმის შექმნას;

- საგადასახადო შეღავათების, სუბსიდიების, 
დოტაციების შემოღებას;

- ნაციონალური საკანონმდებლო და 
ნორმატიული აქტების შემუშავებას, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ, როგორც ტურიზმის 
განვითარებას, ასევე ტურისტული პროდუქტის 
მომხმარებელთა უფლებების დაცვას;

- ფასდაკლებების და შეღავათების 
სტიმულირებას სეზონთაშორის და არასეზონურ 
პერიოდებში;

- სახელწიფოს მხრიდან გარემოს, კულტურული 
და ისტორიული ძეგლების დაცვის ღონისძიებების 
გაუმჯობესებას;

საქართველოს ტურიზმის განვითარების 
პროცესი დაჩქარდა მას სემდეგ, რაც  აღიარებულ 
იქნა „ტურიზმის ქარტია და ტურისტის კოდექსი“. 
ტურიზმის საქმიანობის სწორად წარმართვისათვის 
საჭირო გახდა  ტურიზმის სფეროსათვის მთელი 
რიგი საკანონმდებლო აქტების შემუშავება-მიღება.

ჩვენს ქვეყანაში ტურიზმის  განვითარებისთვის 
საკმაოდ დიდი და მრავალფეროვანი რესურსული 
პოტენციალია. საჭიროა ამ დარგის სიღრმისეულად 
შესწავლა და ყველაფრის გათვალისწინებით 
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება. ვინაიდან 
ტურიზმის განვითარება ქვეყნის ეკონომიკურ 
პოტენციალს კიდევ უფრო აძლიერებს.

გამოყენებული  ლიტერატურა:

1.  ლარისა ყორღანაშვილი, ტურიზმის ეკონომიკა, თბილისი 2012,  გვ-7
2. ნინო  ხაზარაძე, ტურიზმის განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური მნიშვნელობა და 

შესაძლებლობები საქართველოში,სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი:საქართველოს ეკონომიკა,თბ. 
2008.გვ-92-95

3. მადონა  გელაშვილი, ირმა დიხამინჯია, ტურიზმის განვითარების ტენდენციები საქართველოში, 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის (სეუ) შრომათა კრებული „ტურიზმის განვითარების 
ტენდენციები: პრობლემები და პერსპექტივები“,  7 – 8 მაისი, თბილისი, 2016.

4. მანანა  ალფაიძე, „ტურისტული ბიზნესის ,,ეპოქა“ საქართველოში“, საქართველოს ეროვნული 
უნივერსიტეტი (სეუ), I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2016

5.  ლარისა ყორღანაშვილი,საერთაშორისო ტურისტული ბიზნესი გლობალურ ეკონომიკაში, თბილისი 
2012, გვ-44

6. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული დეპარტამენტის მონაცემთა ბაზა (http://www.geostat.ge/) 
7. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო www.economy.ge
8. საქართველოს კანონი „ტურიზმის და კურორტების“ შესახებ, 6 მარტი,   1997
9. საქართველოს კანონი „ტურიზმისა და საკურორტო ადგილების სანიტარული დაცვის ზონების 

შესახებ“, 20 მარტი, 1998
10.  საქართველოს „კანონი საქართველოში შემოსული და საქართველოდან გასული ტურისტების 

აღრიცხვის მოწესრიგების შესახებ“, 24 დეკემბერი,  1998
11. დებულება „საქართველოში ტურისტული და საკურორტო საქმიანობის ნებაყოფლობითი 

ლიცენზიერების დებულება“,  28 იანვარი, 1999
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  ინტერნეტ-მასალები:
1. UNTWO-Tourism Highlights 2015 Edition
2. www.unwto.org - მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია
3. www.gnta.ge - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

The role of tourism in the national economy

Miranda Gavasheli
 Doctoral student at  St.Andrew the First-Called

Georgian  University of the Partiarchate of Georgia

The article refers to one of the recognized sectors in the world –tourism. It considers  the field of operation 
of economic, analysis of legal and psychological factors, the development of features and trends in evaluating the 
special importance for the development of national economics.

It is reviewed that tourism is essential and prioritized field for Georgian economy and how it has changed the 
dynamics of the tourism development  in the recent years. How tourism effects  the  development of society and 
what kind of  conditions must exist in the country for the further development   of this sector. It  also discusses 
what helps the tourism business to become more attractive for tourists.

As it is noted in the report, in order to increase the development of our country ’s economic potential, it is 
necessary to study this field thoroughly and  create special  public policy, because in our country  for the tourism 
development there are diverse resources potential.
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savaluto bazris riskebi da maTi gaTvaliswineba 

ekonomikuri gadawyvetilebis miRebis procesSi

giorgi danelia

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის დოქტორანტი
ტელ: (+995) 577 212022
ელ. ფოსტა: giorgi.danelia@hotmail.com

სტატია ეხება ეკონომიკური აგენტების მხრიდან რისკის შეფასებისა და აღქმის საკითხებს. თუმცა 
რისკის და რისკისადმი დამოკიდებულება განხილულია სავალუტო ბაზრისა და მისი მონაწილეების 
ჭრილში.  მონაწილეებთან ერთად, ასევე სავალუტო ბაზრის და რისკების ანალიზი მოიცავს მთავრობასაც, 
როგორც ეკონომიკური პოლიტიკის შემქმნელს, და ცენტრალურ ბანკსაც, როგორც ქვეყანაში მონეტარული 
პოლიტიკის გამტარს. 

სავალუტო ბაზრის და მისი სტრუქტურის ანალიზის სიმარტივისთვის, შეგვიძლია მთავრობა და 
ცენტრალური ბანკი განვიხილოთ როგორც ბაზრის ერთი მხარე, ხოლო ბაზრის დანარჩენი მონაწილეები 
(კერძო ეკონომიკური აგენტები, რომელთა მიზანიც არის მოგების მაქსიმიზაცია რისკის შემცირების 
პარალელურად) - ბაზრის მეორე მხარე.  ასევე განხილულია რისკის მართვის გზები და შესაბამისად მათი 
გავლენა ეკონომიკური აგენტების პოტენციურ ქცევაზე. 

შეიძლება ითქვას, რომ ეკონომიკური აგენტების მხრიდან რისკის აღქმა და მისდამი დამოკიდებულება 
არის მათი ქცევის ერთ-ერთი მთავარი მოტივატორი და შესაბამისად კარგი საშუალება მათი ქცევის 
მეტნაკლები სიზუსტით წინასწარმეტყველებისა. 

სტატია ეხება ეკონომიკური აგენტების მხრიდან 
რისკის შეფასებისა და აღქმის საკითხებს. თუმცა 
რისკის და რისკისადმი დამოკიდებულება 
განხილულია სავალუტო ბაზრისა და მისი 
მონაწილეების ჭრილში.  მონაწილეებთან ერთად, 
ასევე სავალუტო ბაზრის და რისკების ანალიზი 
მოიცავს მთავრობასაც, როგორც ეკონომიკური 
პოლიტიკის შემქმნელს, და ცენტრალურ ბანკსაც, 
როგორც ქვეყანაში მონეტარული პოლიტიკის 
გამტარს. 

სავალუტო ბაზრის და მისი სტრუქტურის 
ანალიზის სიმარტივისთვის, შეგვიძლია მთავრობა 
და ცენტრალური ბანკი განვიხილოთ როგორც 
ბაზრის ერთი მხარე, ხოლო ბაზრის დანარჩენი 
მონაწილეები (კერძო ეკონომიკური აგენტები, 
რომელთა მიზანიც არის მოგების მაქსიმიზაცია 
რისკის შემცირების პარალელურად) - ბაზრის 
მეორე მხარე.  ასევე განხილულია რისკის მართვის 
გზები და შესაბამისად მათი გავლენა ეკონომიკური 
აგენტების პოტენციურ ქცევაზე. 

შეიძლება ითქვას, რომ ეკონომიკური 
აგენტების მხრიდან რისკის აღქმა და მისდამი 
დამოკიდებულება არის მათი ქცევის ერთ-ერთი 
მთავარი მოტივატორი და შესაბამისად კარგი 
საშუალება მათი ქცევის მეტნაკლები სიზუსტით 

წინასწარმეტყველებისა. 
ეკონომიკური აგენტების მიერ  

გადაწყვეტილების მიღება უკვაშირდება მათი 
სამომავლო პოტენციური მოგების შესახებ 
დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს. მსგავსი 
გადაწყვეტილებები მიიღება სტანდარტული 
რისკისა და სარგებლის პროფილის შეფასებასთან. 
ინვესტიციების ხარისხის შეფასების დროს 
ინვესტორები განუწყვეტლივ აწყდებიან საკმაოდ 
რთულ გამოწვევას - მათ უწევთ პასუხი გასცენ ისეთ 
კომპლექსურ კითხვებს, როგორცაა მაგალითად, 
რამდენად მიზანშეწონილი ფასიანი ქაღალდების 
ყიდვა, კონკრეტულად რომელ ფასიან ქაღალდებში 
აჯობებს ინვესტირება, ეკონომიკუს რომელი დარგი 
უფრო დიდ მარჟებთან არის დაკავშირებული, 
რა შესაძლო უკუგების მიღებაა მოსალოდნელი 
რისკების გათვალისწინებით, რა დამოკიდებულებაა 
ინვესტიციით მიღებულ სარგებელსა და შესაძლო 
რისკებს შორის და ა.შ. 

სარგებლის მიღების პოტენციური გზების გარდა, 
მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის რისკისადმი 
დამოკიდებულება. ცხადია, რომ ეკონომიკური 
აგენტისთვის შესაძლო მოგება განსაზღვრავს და 
ცენტრალური როლს ასრულებს საინვესტიციო 
ალტერნატივების შეფასების დროს. აქედან 
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გამომდინარე ნათელია, რომ შესაძლო უკუგება 
აუცილებლად უნდა იყოს შეფასებული შესაძლო 
რისკებთან მიმართებით. თუმცა, ყველა ეკონომიკურ 
აგენტს აქვს განსხვავებული რისკის მისაღები დონე, 
და აქედან გამომდინარე რისკის კონცეფციის გაგება 
და რისკის ეფექტური მართვა, როგორც საკუთარი, 
ასევე ბაზარზე არსებული სხვა მონაწილეების 
რისკისადმი დამოკიდებულება, წარმოადგენს 
ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისების 
გაგების ერთ-ერთი მთავარ გასაღებს.  უფრო მეტი 
მნიშვნელობა ენიჭება არა უშუალოდ რისკის, 
როგორც სტატისტიკურ-ფინანსური ცვლადის 
გამოთვლას და შეფასებას, არამედ მის მიმართ 
ეკონომიკური აგენტების დამოკიდებულებას. 

განსაკუთრებით ეს საკითხი აქტუალური 
გახდა მსოფლიოში უკანასკნელ ათწლეულებში 
განვითარებული ეკონომიკური და ფინანსური 
კატაკლიზმების ფონზე, რომელთა შედეგადაც 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა წამოიწია 
წინა პლანზე: უპირველეს ყოვლისა ის, რომ 
რისკის მართვის სისტემები და რისკის შეფასების 
მოდელები ერთი მხრივნ ზუსტად ითვლიან 
რისკის ოდენობას (რომელიც მათემატიკურ და 
სტატისტიკურ ცვლადებში იზომება), თუმცა მეორე 
მხრივ მათი დახმარებით ვერ ხერხდება რისკის 
არსებობის წინასწარ განჭვრეტა და პროგნოზირებას. 
ეს კი, როგორც აღვნიშნეთ, შესაძლოა კრიტიკული 
მოტივატორი იყოს ეკონომიკური აგენტების 
კონკრეტული საქციელის. აქედან გამომდინარე, 
ყველა თანხმდება იმაზე, რომ მაღალია 
საჭიროება ახალი, უფრო მეტად კომპლექსური 
და ინტეგრირებული რისკის ანალიზისა და მისი 
მართვის მეთოდის ჩამოყალიბებისა. 

უკანასკნელმა ეკონომიკურმა კრიზისებმა 
სხვადასხვა ქვეყანაში ცხადჰყო, რომ ეკონომიკური 
აგენტების მხრიდან ფინანსურის და არაფინანსური 
რისკების შეფასებამ, მათ საბოლოო ჯამში 
არასწორი სტრატეგიის ჩამოყალიბებას შეუწყო 
ხელი. სავალუტო ბაზრის მონაწილეების 
მხრიდან სავალუტო რისკების გააზრება ბევრად 
უფრო კომპლექსური საკითხია, გამომდინარე 
იქიდან, რომ მათი ქმედებები პირდაპირ თუ 
ირიბად დაკავშირებულია სხვადასხვა ქვეყნების 
ეკონომიკებთან, საერთაშორისო ბაზრებთან, და 
სხვადასხვა ვალუტებთან.  ამ შემთხვევაში, გარდა 
არსებული მათემარიკული მოდელებისა, ძალიან 
მნიშვნელოვანი ხდება უშუალოდ ეკონომიკური 
აგენტების და ბაზრის ნებისმიერ მონაწილის 
ქცევაზე მოქმედი სხვადასხვა ფსიქოლოგიური და 
ბიჰევიორისტული  მოტივატორების ანალიზი. ეს 
უკანასკნელი ბევრად უფრო რთული სტრუქტურის 

მქონე მოდელია, ვიდრე ნებისმიერი მათემატიკური 
და რიცხვებზე დაფუძნებული ანალიზი.

 სავალუტო ბაზრებთან და მის მონაწილეებთან 
დაკავშირებული რისკი შეიძლება რამდენიმე 
ფაქტორად დაიყოს, თუმცა მათ შორის ორი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ვოლატიურობა 
და საერთაშორისო სავალუტო ბაზრებთან 
დაკავშირებული გაურკვევლობა. “გაუკვერვობლის” 
ფენომენის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი 
ფაქტორი არის ბაზრის მონაწილეებს შორის 
არსებული “უთანხმოება” ბაზრის სამომავლო 
მდგომარეობასთან დაკავშირებით. პირველი 
თაობის მოდელების მსგავსად, ახალ მოდელებშიც, 
სადაც აგენტების რაციონალური მოლოდინები 
წარმოადგენენ ამოსავალ წერტილს, არის 
ინტეგრირებული აგენტების ე.წ. ჰეტეროგენული 
ხასიათი. აგენტების, როგორც მთლიანი ჯგუფის 
რეპრეზენტატიულობისთვის, ჩვენ შეგვიძლია 
კონკრეტული მოდელის ანალიზისთვის 
გამოვიყენოთ ერთი აგენტი, და პარალელურად 
გავკეთოთ დაშვება, რომ მისი და დანარჩენი 
მონაწილეების მოლოდინები შესაძლოა 
განსხვავდებოდეს  ერთმანეთისგან.  ამ  შემთხვევაში, 
ფამა-ფრენჩის (2007) თეორიის მიხედვით, 
აღნიშნულ ფაქტორს მნიშვნელობა ექნება, თუ  
აგენტები არ არიან რისკის მოყვარულებ (Risk 
Averse): თუ ბაზრის ინფორმირებული მონაწილე 
არის რისკის მიმართ ნეიტრალურები, მაშინ მათი 
მოლოდინები დააბალანსებენ არაინფორმირებული 
ინვესტორების მოლოდინებს და სავალუტო 
გაცვლითი კურსი (ჩვენი მსჯელობისთვის ვალუტა 
წარმოადგენს აქტივს, რომლის ფასიც იგივეა რაც 
სავალუტო გაცვლითი კურსი) შენარჩუნდება. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, მნიშნველოვანია 
ყურადღება მივაქციოთ გლობალურ 
პრობლემებსაც, რომელიც სავალუტო ბაზარს 
უკავშირდებ. ბუნებრივია, სავალუტო ბაზრის 
დინამიკა და გაცვლითი კურსის სტაბილურობა 
უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ქვეყნის სავალუტო 
სტაბილურობა, რომელშიც თვითონ სავალუტო 
კურსის სტაბილურობა და მისი მოძრაობის 
ტენდეციაა გამოხატული. კერძოდ, როდესაც 
ქვეყნის ვალუტას დაცემის განუწყვეტელი 
ტენდენცია ახასიათებს, ინვესტორები თავს იკავებენ 
ამგვარ ქვეყნებში კაპიტალდაბანდებებისაგან.  
საინვესტციო კლიმატზე ნეგატიურად მოქმედ 
ფაქტორებს შორის მნიშვნელოვან და ხაზგაგსასმელ 
ადგილს იკავებს ვალუტის კურსის ხელოვნური 
შენარჩუნების მცდელობა, ეს კი განსაკუთრებულად 
ხშირად შეინიშნება განვითარებად ქვეყნებში. 
ცხადია, თუკი ინვესტორს მცირედი ეჭვიც 



#1(44), 2017  weli, year40

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
კი გაუჩნდება, რომ ქვეყანას არ შესწევს ძალა 
შეინარჩუნოს სტაბილური კურსი ან/და დაინახავს, 
რომ შეინიშნება ვალუტის კურსის კატასტროფული 
ვარდნა დროთა განმავლობაში, ის გაანალიზებს 
შესაძლო საშიშროებებსა და რისკებს და საბოლოოდ 
უარს განაცხადებს კაპიტალის  ამ ქვეყანაში 
დაბანდებაზე.

სავალუტო რისკის მართვა 

იმისთვის, რომ მოხდეს ნებისმიერი სახის 
ეკონომიკური ტუ ფინანსური რისკი მართვა 
ეფექტურად, აუცილებელია ზუსტად იყოს 
განსაზღვრული თუ რას წარმოადგენს ეკონომიკურ 
განაწყვეტილებასთან დაკავშირებული რისკი. 
მიუხედავად იმისა, რომ რთულია რისკის სწორი და 
ყველა ეკონომიკური სიტუაციისთვის მართებული 
განმარტება ჩამოვაყალიბოთ, მაინც შეგვიძლია 
მის რამდენიმე მნიშვნელოვან განმსაზღვრელ 
ფაქტორზე გავამახვილოთ ყურადღება: 

• კონტექსტი [1, გვ. 25-39]   - “რისკის შეცნობა 
დამოკიდებულია კონტექსტზე”. ეს ნიშნავს, რომ  
ერთი და იგივე რისკის პერსეპცია შესაძლებელია 
განსხვავდებოდეს სიტუაციების მიხედვით. 

• კონცეფცია - მიუხედავად იმისა, რომ 
რისკის ოდენობის გამოთვლა შესაძლებელია და 
ის კონკრეტულ რიცხკვებში შეიძლება გამოისახოს, 
მისი შინაარსი მაინც აბსტრაქტულია, სუბიექტური. 
ამიტომაც უპრიანი მისი განმარტებითვის 
გამოვიყენოთ სიტყვა “კონცეფცია” . 

თანამედროვე ფინანსური თეორია ეფუძნება 
რამდენიმე ფუნდამენტურ პრინციპს: 

1. პირველი არის ის, რომ ინვესტორები 
ზოგადად ითხოვენ უფრო მაღალ უკუგებას 
ინვესტიციაზე, როდესაც რისკი მაღალია (ანუ 
რისკის თითოეულ ერთ დამატებით ერთეულზე 
ისინი მოგების უფრო მეტ ერთეულს ითხოვენ), 

2. მეორე - ინვესტორები მიიღწვიან კარგად 
დივერსიფიცირებული პორტფელისკენ. ანუ 
გამოდის, რომ ერთის მხრივ მათ უნდათ მაღალი 
უკუგება, რაც რისკებთან არის დაკავშირებული, 
ხოლო მეორე მხრივ მათივე მიზანი არის რისკების 
შემცირება დივერსიფიკაციის გზით. სავალუტო 
ბაზრის მონაწილეებისთვის დივერსიფიკაციაში 
შეიძლება ვიგულისხმოთ ტრანზაქციები, რომლებიც 
სხვადასხვა ვალუტის შეძენა ან გაყიდვა. ამასთანავე, 
რაციონალური ინვესტორები ინვესტირების 
დროს აუცილებლად ასევე ითხოვენ ე.წ. რისკის 
პრემიას, რაც გულისხმობს იმას, რომ მათ მოგება/
უკუგება უნდა ნახონ იმ რისკის სანაცვლოდაც, 
რომლის აღმოფხვრაც დივერსიფიკაციის დროსაც 

შეუძლებელია (სისტემური რისკი).
ძალიან ხშირად, რისკს განსაზღვრავენ, 

როგორც გაურკვევლობას და შემთხვევას, 
როდესაც გრძელვადიანი პროგნოზის გაკეთება 
შეუძლებელია, რაც კონცეპტუალურად არასწორია: 
ყველა ის ცვლადი, რომლებიც შესაძლებელია 
მათემატიკურად გამოითვალოს და გამოისახოს 
ალბათობებში - არის რისკი, ხოლო ე.წ. 
“გაურკვევლობა” არის ის ფაქტორი, რომლის 
რიცხვებში ტრანსფორმაციაც შეუძლებელია. 
შესაბამისად, რისკი გაზომვადია და მართვადი, 
“გაურკვევლობა” კი ამოუცნობი და უმართავი. 
უფრო მეტიც, ფილიპ ჯორიონი (2001) რისკს 
განსაზღვრავს როგორც მოულოდნელი შედეგების 
რყევას [2]. 

რისკის კონცეფციის სწორი ინტერპრეტირება 
განასკუთრებით კრიტიკული არის იმდენად, 
რამდენადაც ეკონომიკურ ბაზარს (ჩვენ 
შემთხვევაში სავალუტო ბაზარს) ახასიათებს 
ინფორმაციული ასიმეტრიულობა, რაც იწვევს 
იმას, რომ ბაზარზე არსებულ ყველა რისკს ბაზრის 
ყველა მონაწილე სხვადასხვაგვარად აღიქვამს, 
შესაბამისად სხვადასხვაგვარად რეაგირებს მათზე, 
რასაც განსხვავებულ ეკონომოკურ შედეგებამდე 
მივყავართ თითოეული მათგანისთვის და 
მთლიანად ეკონომიკისთვის. რისკის ეფექტურად 
მართვის შედეგად, ეკონომიკურ აგენტებს პირველ 
რიგში შეუძლიათ შეამცირონ მათ ტრანზაქციებთან 
დაკავშირებული ხარჯები ან მათი აქტივის 
ღირებულების შემცირების უარყოფითი ეფექტები. 

 
რისკი და ეკონომიკური გადაწყვეტილებები

გამომდინარე იქიდან, რომ რისკის მართვის 
ამოცანა არის ფინანსური გადაწყვეტილებების 
მიღების შედეგად პოტენციურად წარმოქმნილი 
დანაკარგების  შემცირება, რისკების ანალიზისთვის 
დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ ფინანსური 
გადაწყვეტილებების თავისებურებებს და ამ 
გადაწყვეტილებების მიღების კონტექსტს. ამ 
უკანასკნელს განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
ენიჭება იმ კუთხით, რომ ჩვენს მოდელში გარდა 
მოგებაზე ორიენტირებული ეკონომიკური 
აგენტებისა, მონაწილეობს მთავრობაც, რომლის 
გადაწყვეტილებასაც აქვს ბევრად უფრო მასობრივი 
და გრძელვადიანი ეფექტი. შესაბამისად, 
მთავრობის მხრიდან გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესი, კონტექტის და ამ გადაწყვეტილების 
მოტივატორი არის პოტენციურად ეკონომიკაში 
გაჩენილი რისკის ერთ-ერთი მთავარი წყარო.  
მთავრობის მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილება 
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აისახება ეკონომიკურ პოლიტიკაში, რომელიც 
ავტომატურად განაპირობებს ბაზრის დანარცენი 
მონაწილეების კონკრეტულ საპასუხო ქმედებას. 
შესაბამისად, მთელი რიგი ეკონომიკური რისკებისა 
პირდაპირპროპორციულად დაკავშირებულია 
მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკასთან. 

ფინანსურ თეორიაში, რისკის მართვის ერთ-
ერთი ეფექტური მეთოდი არის ე.წ. “რისკის 
ტრანსფერი”-ს გზა [3, 18-24], რაც გულისხმობს იმას, 
რომ თუ კომპანიის მხრიდან დიდი პოტენციური 
დანაკარგების წყაროები ზუსტად და დროულად 
არის იდენტიფიცირებული, მაშინ შეიძლება 
მოხდეს მათთან დაკავშირებული რისკების 
ტრანსფერი კომპანიის სხვა ტრანზაქციებზეც, 
რაც საბოლოო მათემატიკურ გამოსახულებაში 
კომპანიის წინაშე არსებულ რისკს ამცირებს. 
თუ ამ პროცესს განვაზოგადებთ უფრო ფართო 
ეკონომიკურ რეალობაზე, მაშინ შეგვიძლია 
მივიღოთ შემდეგი სურათი: მთავრობას, როგორც 
ეკონომიკურ ბაზრის მთავარ მონაწილეს, შეუძლია 
საკუთარ გადაწყვეტილებებთან დაკვშირებული 
რისკი გადაანაწილოს ბაზრის სხვა მონაწილეებთან 
და შესაბამისად მათთვის გაზარდოს პოტენციური 
დანაკარგები. მთავრობის მხრიდან ასეთი ტიპის 
გადაწყვეტილებები განსხვავებულ შედეგებს იძლევა 
მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში: 
პირველ შემთხვევაში უმეტესწილად მთავრობის 
მოტივაცია არის მისი სოციალურ-პოლიტიკური 
მიზნების მიღწევა, ხოლო მეორე შემთხვევაში საქმე 
გვაქვს გრძელვადიან ეკონომიკურ შედეგებთან [3]. 

ნებისმიერ შემთხვევაში, მთავრობის მხრიდან 
ამ ტიპის გადაწყვეტილების მიღებაც, როგორც 
ჩვენს მიერ აღწერილი სხვა შემთხვევები 
დამოკიდებულია გადაწყვეტილებასთან 
დაკავშირებული პოტენციური სარგებლისა და 
ხარჯების ოდენობებთან. უფრო კონკრეტულად 
კი, როდესაც რისკის ტრანსფერიზაციასთან 
დაკავშირებული დანახარჯები რაციონალურად 
დაბალია, მაშინ მთავრობას/ცენტრალურ ბანკს აქვს 
მოტივაცია რისკის შესამცირებლად (მაგალითად, 
სხვადასხვა პოზიციების დაკავება სავალუტო 
დერივატივებში, სადაზღვევო ან ფორვარდული 
კონტრაქტები, და ა.შ). მიკროეკონომიკურ ჭრილში, 
თუ ამას შეხვედავთ კომპანიების დონეზე, 
მაშინ მათთვის ეს პრობლემა კონკრეტული 
კაპიტალის სტრუქტურაზე დადის. თუმცა 
მაკროეკონომიკურ დონეზე, ეს პრობლემა ბევრად 
უფრო კომპლექსურია:  ნებისმიერი კონკრეტული 
მოგებაზე ორიენტირებული ეკონომიკური აგენტის 
მსგავსად, მთავრობისთვისაც კრიტიკურად 
მნიშვნელოვანია ფინანსური რესურსის ფასი, 

ანუ უფრო ფართო ჭრილში სავალუტო გაცვლის 
კურსი. იმისთვის რომ, კურსი იყოს მთავრობის 
ხედვისთვის მიხედვით მისთვის ოპტიმალური, 
სხვა თანაბარ პირობებში, საჭიროა უცხორული 
და ადგილობრივი ვალუტების სამიზნე დონის 
შემუშავება და შენარჩუნება. შესაბამისად, 
მთავრობის მიერ მიღებული მაკროეკონომიკური 
გადაწყვეტილებები გრძელვადიან პერიდში 
გავლენას ახდენენ ზუსტად ვალუტის ბალანსზე, 
რაც თავის მხრივ სავალუტო გაცვლით კურსზე 
აისახება. 

იმ შემთხვევაში თუ რისკის ტრანსფერთან 
ასოცირებული ხარჯები მაღალია, მაშინ 
მთავრობის და ცენტრალური ბანკის ამოცანა 
შესაძელებელია მოკლევადიან მიზნებზე 
ორიენტირებული ფისკალურ/მონეტარული 
პოლიტიკის შემუშავებაა. ამ შემთხვევაში, ადგილი 
აქვს დაშვებას, რომ გრძელვადიანი პერიოდში გარე 
ფაქტორები და ექსტერნალური ფუნდამენტური 
ეკონომიკური ცვლადები ისე შეიცვლება, რომ 
ქვეყნის ეკონომიკაზე დადებითად აისახოს და 
მოკლევადიანი სტრატეგიებთან დაკავშირებული 
პოტენციური ხარჯები და რისკები დააბალანსოს. 

თუ რისკს, როგორც მაკროეკონომიკურ ცვლადს, 
ისე შევხედავთ, მაშინ მნიშვნელოვანი გამოვყოთ ორი 
მნიშვნელოვანი ფაქტორი: პირველი არის რისკის 
წარმოშობის წყაროს ზუსტი იდენტიფიცირება, 
ხოლო მეორე - იდენტიფიცირებული რისკის 
პოტენციურად ნეგატიური ზეგავლენის შემცირება. 
თუ რისკს შევხედავთ, როგორც მიკროეკონომიკურ 
პარამეტრს, მაშინ მისი წარმოშობის ყველაზე 
ადკევატური წყაროები შეიძლება იყოს ბაზარზე 
გრძელვადიან პერსპექტივებთან დაკავშირებული 
არსებული გაურკვევლობა, ასევე ფინანსური 
ნაკადების ცვლილება, გამოწვეული საპროცენტო 
განაკვეთების, გაცვლითი კურსების, ფასების დონის, 
და ა.შ. ცვლილებით.  ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი 
წარმოადგენს რისკს მაკროეკონომიკურ დონეზეც: 
იმის გარდა, რომ ეკონომიკის ნებისმიერ სექტორში 
არსებული არასტაბილურობა საბოლოო ჯამში 
მთელს ეკონომიკიაზე იქონიებს კუმულატიურ 
ეფექტს, ასევე ეკონომიკის დარგების პოტენციური 
კლება, იწვევს მთავრობისთვის გადასახდელ ნაკლებ 
გადასახდელს, რაც იგივეა რაც კომპანიისთვის 
ფულადი ნაკადები. ამ უკანასკნელის შემცირებას 
კი თავის მხრის რევერსული ეფექტი აქვს 
ისევ მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, 
რომელიც უკვე ითვალისწინებს გარკვეულ 
ანტიკრიზისულ ნაბიჯებს. ამ შემთხვევაში თუ 
გავითვალისწინებთ თვითგანხორციელებადი 
სავალუტო მოდელის მთავარ მახასიათებელს, 
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მაშინ ადვილი მისახვედრია, რომ მთავრობის 
მხრიდან ასე პოლიტიკის შემუშავება ბაზრის 
დანარჩენ მონაწილეებს აწვდის ახალ ნეგატიურ 
სიგნალებს ეკონომიკის სამომავლო კონდიციასთან 
დაკავშირებით. ნებისმიერ შემთხვევაში, მთავრობის 
გრძელვადიან ამოცანად რჩება მაქსიმალური 
ღირებულების შექმნა, რისი მიღწევაც მხოლოდ 
რისკების ეფექტური მართვის შემთხვევაში არის 
შესაძლებელი [5, გვ 61-69]. 

ერთი შეხედვით, მაკროეკონომიკურ დონეზე 
ღირებულების შექმნა შეიძლება ჩაითვალოს 
აბსტრაქტულ ტერმინად, თუმცა ამ შემთხვევაში 
ღირებულების შექმნა პირველ რიგში გამოისახებ 
ეკონომიკის გრძელვადიან და სტაბილურ 
ზრდაში. თუმცა ამ შემთხვევაში ფინანსური 
მიდგომა ნაკლებად გამოგვადგება, რადგანაც 
კლასიკური ფინანსური თეორიის მიხედვით 
კომპანიის ღირებულება იზომება მომავალი 

ფულადი ნაკადების დისკონტირებით და სწორედ 
დისკონტის განაკვეთში არის ინტეგრირებული 
რისკის ოდენობაც. მიუხედავად იმისა, რომ 
მაკროეკონომიკურ დონეზე რთულია რაიმე 
კონკრეტული ფულადი ნაკადების განსაზღვრა 
და შესაბამისად მათი დისკონტირება, 
მაკროეკონომიკურ პოლიტიკას მაინც ირიბი 
გავლენა აქვს ბიზნეს გადაწყვეტილებების 
დროს გამოყენებულ დისკონტის განაკვეთზე: 
მაგალითად, იმ ქვეყანაში, რომელთანაც მაღალი 
რისკები ასოცირდება, შესაბამისად შედარებით 
მაღალი დისკონტირების განაკვეთი იქნება. ეს 
უკანასკნელი საბოლოო ჯამში იწვევს იმას, რომ 
ქვეყნის ეკონომიკის მიმზიდველობა მცირდება, 
პირდაპირი უცხორული ინვესტიციები შედარებით 
კლებულობს და შესაბამისად იცვლება ქვეყნის 
შიდა და უცხოური ვალუტების პროპორციული 
თანაფარდობა, ანუ სავალუტო კურსი [4].
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The article refers to the behavior of economic agents, engaged in the risk assessment and perception processes. 
However, the risk and tendency of the attitude towards risk is mainly discussed within with the framework of the 
foreign exchange markets and its participants. In addition to the market participants, the foreign exchange market 
and risk analysis is related to the Government as well, as to the policy maker, and also the Central Bank as the coun-
try’s monetary authority.  

For the proper analysis of foreign exchange market and its structure we can consider the government and the 
central bank as one side of the market, while the rest of the market participants (private economic agents, whose goal 
is to maximize profits and at the same time reduce the risk) – is the other side of the market. In this regard, article 
also discusses the risk management methods and their potential impact on economic agents’ behavior.

We can say that the risk perception and attitude towards it by the economic agents is the one of the main motiva-
tors for their behavior and helps massively to explain their decisions. Therefore, we can say that understanding the 
risk perception can be a good guide for predicting accurately future behavior of market participants. 
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სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი
e-mail:  san_nachkebia@yahoo.com
ტელ: 593-30-60-97

თანამედროვე პერიოდში ჩვენს ქვეყნაში 
ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის საწარმოებს 
ცვალებად და არამყარ გარემო პირობებში უწევთ 
ფუნქციონირება, რაც როგორც გარე, ასევე შიდა 
ფაქტორების გავლენით არის გამოწვეული. 
კერძოდ, იმპორტის დიდი მასშტაბები, ნედლეულსა 
და მასალებზე ფასების ზრდა, ლარის კურსის 
დაქვეითება, მართვის დაბალი ეფექტიანობა და 
ა.შ. ასევე, მსოფლიო ეკონომიკის არასტაბილური 
განვითარება ეროვნული კომპანიების 
ფუნქციონირების პირობებს მეტად ართულებს. 
ყოველივე ეს კი ცხადია გარკვეულ უარყოფით 
გავლენას ახდენენ ცალკეული ორგანიზაციების 
კონკურენტუნარიანობაზე. 

თანამედროვე პერიოდში როგორც შიდა, 
ასევე გარე ბაზრებზე კონკურენციის გამწვავება 
და სხვადასხვა ფაქტორებით გამოწვეული 
ეკონომიკური სირთულეები აიძულებენ კომპანიებს 
ეძებონ მართვის ახალი, უფრო ეფექტიანი 
და თანამედროვე გამოწვევების ადექვატური 
სისტემა. ასეთ სისტემად წარმოგვიდგება 

თანამედროვე პერიოდში როგორც შიდა, ასევე გარე ბაზრებზე კონკურენციის გამწვავება და სხვადასხვა 
ფაქტორებით გამოწვეული ეკონომიკური სირთულეები აიძულებენ კომპანიებს ეძებონ მართვის ახალი, 
უფრო ეფექტიანი და თანამედროვე გამოწვევების ადექვატური სისტემა. ასეთ სისტემად წარმოგვიდგება 
კონტროლინგი, რომელიც საწარმოებს საშუალებას აძლევს განახორციელოს ორგანიზაციული და 
საინფორმაციო სტრუქტურის მოდერნიზაცია. 

კონტროლინგი კომპანიის მართვის განუყოფელ ნაწილად შეიძლება ჩავთვალოთ. იგი ბიზნესის 
მართვის ერთ–ერთი თანამედროვე და ეფექტიანი ინსტრუმენტია. კონტროლინგის სისტემის გამოყენების 
საფუძველზე კომპანიის ხელმძღვანელებს შესაძლებლობა ეძლევათ კონკრეტული სიტუაციიდან 
გამომდინარე სამმართველო გადაწყვეტილების მიღებისას გამოიყენონ ყველაზე ოპტიმალური და 
ეფექტიანი ინსტრუმენტები. 

კონტროლინგის სამსახურმა უნდა გადაწყვიტოს უპირველეს ყოვლისა სტრატეგიული ამოცანები. 
სწორედ ამაშია მისი განსხვავება ორგანიზაციის სხვა საფინანსო–ეკონომიკური სამსახურებისაგან. 
კონტროლინგის სამსახური მოწოდებულია მართოს მიმდინარე ანალიზის პროცედურები და საგეგმო და 
ფაქტიური მონაცემების კოორდინირება მოახდინოს ისეთნაირად, რომ მაქსიმალურად თავიდან იქნას 
აცილებული შეცდომები, როგორც მოკლევადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდში. 

კონტროლინგი, რომელიც საწარმოებს საშუალებას 
აძლევს განახორციელოს ორგანიზაციული და 
საინფორმაციო სტრუქტურის მოდერნიზაცია.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, მეტად 
აქტუალური ხდება ცალკეული სამეურნეო 
ობიექტების მენეჯმენტის სრულყოფა 
კონტროლინგის სისტემის თანამედროვე 
ტექნოლოგიების დანერგვის საფუძველზე. მან 
უნდა უზრუნველყოს ცვალებადი გარემოსადმი 
საწარმოების სწრაფი ადაპტირების უნარი, 
საწარმოოს მართვის სტრუქტურების გამართული 
მუშაობა და სწორი, ოპტიმალური სამმართველო 
გადაწყვეტილების მიღება. ამიტომ, სრულიად 
ბუნებრივია ის გარემოება, რომ თანამედროვე 
პირობებში ორგანიზაციების მართვის აღიარებულ 
ინსტრუმენტს კონტროლინგი წარმოადგენს, 
რომელიც აერთიანებს აღრიცხვის, საინფორმაციო 
უზრუნველყოფის, კონტროლისა და კოორდი-
ნაციის ფუნქციას. 

ეკონომიკურ ლიტერატურაში კონტროლინგის 
ორი – ამერიკული და გერმანული მოდელი 
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განიხილება. ამერიკული მოდელის თანახმად 
ძირითადი ყურადღების გამახვილება ხდება 
კონტროლინგის ინსტრუმენტზე და მის პრაქტიკულ 
გამოყენებაზე. ხოლო გერმანულ მოდელში – 
კონტროლინგის პრინციპებისა და მეთოდების 
დასაბუთებაზე. 

კონტროლინგისადმი მზარდი ინტერესი 
განპირობებული იქნა განვითარებულ ქვეყებში 
(განსაკუთრებით აშშ–სა და დიდი შვიდეულის 
ქვეყნებში) ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპებით, 
საწარმოების გამსხვილებით, წარმოებისა და 
დაგეგმვის პროცესების გართულებით.

კონტროლინგი, როგორც საწარმოს მართვის 
სისტემა ხელს უწყობს დანახარჯების შემცირებას ამა 
თუ იმ რესურსზე გაუმართლებელი დანახარჯების 
გამოვლენით, ამცირებს ორგანიზაციის შიდა 
კონფლიქტებთან დაკავშირებულ რისკებს, ხელს 
უწყობს პერსონალის სტაბილურ საქმიანობას 
მაქსიმალურად შესაძლებელი შედეგის მისაღწევად.

გარე გარემოში მიმდინარე ცვლილებებზე 
რეაგირების უზრუნველსაყოფად კონტროლინგმა 
უნდა შეძლოს ისეთი საინფორმაციო სისტემის 
ფორმირება, რომელიც ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელებს შესაძლებლობას მისცემს 
დროულად დააფიქსირონ გარე გარემოში 
წარმოქმნილი საფრთხეები თუ შესაძლებლობები 
და ოპერატიულად მიიღონ ადექვატური 
სამმართველო გადაწყვეტოლებები.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება 
დავასკვნათ, რომ გარე და შიდა გარემოს მაღალი 
დინამიურობის პირობებში მენეჯმენტისა და 
კონტროლიგის სისტემებისადმი წაყენებულ 
უმთავრეს მოთხოვნებს წარმოადგენს:

1. ბაზარზე მიმდინარე მოკლევადიან 
ცვლილებებზე სწრაფი რეაგირების უნარი; 

2. ბაზრზე მიმდინარე სტრუქტურული 
ცვლილებებისადმი სწარაფი ადაპტირების უნარი; 

3. ბაზარზე მიმდინარე ცვლილებების 
ორგანიზაციის სტრატეგიული მიზნების 
მისაღწევად გამოყენების უნარი.

მსოფლიოს უმსხვილეს კომპანიებში 
კონტროლინგის სისტემის გამოყენების 
გამოცდილებიდან გამომდინარე[5], შეიძლება 
დავასკვნათ, რომ:

– კონტროლინგი ხელს უწყობს სამმართველო 
გადაწყვეტილებების ეფექტიანობის ამაღლებას;

– კონტროლინგის გამოყენება დადებითად 
აისახება მენეჯმენტის ძირითადი ფუნქციებისა და 
მართვის ხარისხის რეალიზაციაზე;

– კონტროლინგის გამოყენება ზრდის 
სამმართველო პერსონალის შრომის 

მწარმოებლურობასა და საწარმოო პროცესის 
ეფექტიანობას.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, კონტროლიგი 
კომპანიის მართვის განუყოფელ ნაწილად შეიძლება 
ჩავთვალოთ. იგი ბიზნესის მართვის ერთ–ერთი 
თანამედროვე და ეფექტიანი ინსტრუმენტია. 
კონტროლინგის სისტემის გამოყენების 
საფუძველზე კომპანიის ხელმძღვანელებს 
შესაძლებლობა ეძლევათ კონკრეტული 
სიტუაციიდან გამომდინარე სამმართველო 
გადაწყვეტილების მიღებისას გამოიყენონ ყველაზე 
ოპტიმალური და ეფექტიანი ინსტრუმენტები, 
რადგანაც კონტროლინგი ინფორმაციის 
შეგროვების, დამუშავების, განზოგადებისა 
და სამმართველო გადაწყვეტილების მიღების 
ერთიან თვითმართვად სისტემაში აერთიანებს 
დაგეგმვის, აღრიცხვის, ანალიზისა და კონტროლის 
ტრადიციულ მეთოდებს.  

კონტროლინგის, როგორც სისტემის გახილვისას 
მხედველობაში უნდა მივიღოთ ის გარემოება, 
რომ იგი მოიცავს ისეთ ელემენტებს, როგორიცაა: 
მიზნების დასახვა, მონიტორინგი, დაგეგმვა, 
კონტროლი, აღრიცხვა, ანალიზი, საინფორმაციო 
ნაკადების მართვა და შესაბამისი სამმართველო 
გადაწყვეტილებების მისაღებად რეკომენდაციების 
შემუშავება. სწორედ ამიტომ, კონტროლინგი 
უზრუნველყოფს კომპლექსურ მიდგომას 
ორგანიზაციის წინაშე არსებული პრობლემების 
გამოვლენასა და გადაჭრაში.

ამგვარად,  კონტროლინგის სისტემის 
სტრუქტურა უნდა პასუხობდეს კონკრეტული 
კომპანიის ყველა მოთხოვნებს, მის მიზნებსა და 
ამოცანებს. უნდა გააჩნდეს ადაპტირების უნარი 
შიდა და გარე გარემოს ცვლილებებისადმი. 
ამავდროულად ის უნდა იყოს ერთიანი და მოქნილი. 

ყოველი კონკრეტული ორგანიზაციისათვის, 
გამომდინარე მისთვის დამახასიათებელი 
თავისებურებიდან და სპეციფიკურობიდან, 
კონტროლინგის სისტემა ინდივიდუალურია. 
ამიტომ, კონტროლინის უკვე არსებული, მზა 
მოდელის მორგება ამა თუ იმ ორგანიზაციისადმი 
უშედეგო და არაფრის მომცემია. ბაზარზე 
მდგომარეობისა და სიტუაციის დინამიურობიდან 
გამომდინარე ნებისმიერი ცვლილება კომპანიის 
სტრატეგიაში, განაპირობებს ორგანიზაციის 
შიდა ბიზნეს პროცესებისა და სტრუქტურის 
რეორგანიზაციის აუცილებლობას. ყოველივე ამას კი 
მივყევართ კონკრეტული სიტუაციის ადექვატური 
კონტროლინგის სისტემის დანერგვამდე. 

ორგანიზაციაში კონტროლინგის 
სისტემის ჩამოყალიბების ორგანიზაციულ–
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მეთოდოლოგიური ასპექტები დაკავშირებულია 
ისთ საკითხებთან, როგორიცაა: კონტროლინგის 
სამსახურის ფორმირება, მისი ადგილის განსაზღვრა 
კომპანიის ორგანიზაციულ სტრუქტურაში, 
საინფორმაციო ნაკადების ანალიზი და 
კონტროლინგის სისტემის დანერგვის სხვადასხვა 
შესაძლო ვარიანტების შეფასება. 

კონტროლინგის ეფექტიანი სისტემის 
დანერგვა უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვნადაა 
დამოკიდებული ორგანიზაციული სტრუქტურის 
ტიპზე, მაგრამ ამავე დროს მხედველობიდან არ 
უნდა გამოგვრჩეს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა: 
მაკონტროლებელი სამსახურების თანამშრომლების 
პროფესიონალიზმი და პიროვნული 
მახასიათებლები.

კონტროლინგის სამსახურის ფუნქციების 
დასაზუსტებლად მიზანშეწონილია იმ სფეროების 
გამოყოფა, რომლებთანაც მას კავშირი გააჩნია. 
ესენია: ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება; 
მმართველობითი აღრიცხვა და ბიუჯეტირება; 
შიდა აუდიტი; სტრატეგიული და ოპერატიული 
დაგეგმვა; მარკეტინგი; კადრები. 

ამგვარად ორგანიზაციის კონტროლინგის 
სამსახური მოწოდებულია შეასრულოს მართვის 
პროცესების რაციონალიზაციისა და ოპტიმიზაციის 
ფუნქცია სამმართველო გადაწყვეტილებების 
ხარსხობრივი მაჩვენებლების ამაღლების მიზნით.

ზემოთაღნიშნულის მიუხედავად, 
ორგანიზაციაში კონტროლინგის დანერგვის 
პროცესს თან სდევს გარკვეული წინააღმდეგობები, 
რომელიც დაკავშირებულია სოციალურ–
ფსიქოლოგიურ ფაქტორებთან და უშუალოდ 
კონტროლინგის მოდელთან, რომელსაც 
ორგანიზაცია ირჩევს. კერძოდ, ანალიზის არსებული 
მეთოდების არასრულყოფილება; საშიშროება, 
რომელიც შეიძლება დაემუქროს ზოგიერთი 
სტრუქტურის  (მაგალითად, ბუღალტერია, 
საგაგმო განყოფილება) ან ამ ქვედანაყოფების 
ხელმძღვანელების სტატუსს; ორგანიზაციულ 
კულტურასთან შეუსაბამობა და ა.შ.

კონტროლინგის სისტემის დანერგვისას 
ძირითად ადგილი აქვს კონტროლიორების 
ქცევის ისეთ ნაკლოვანებებს, როგორიცაა: 1. 
მაკონტროლებელი საკუთარი ფუნქციად უშუალოდ 

კონტროლის განხორციელებას მიიჩნევს და საკუთარ 
თავს არ განიხილავ ხელმძღვანელობის პარტნიორად 
და მრჩევლად; 2. მაკონტროლებელი  საქმიანობისას  
ხშირად ეყრდნობა საფინანსო მონაცემებს და 
ამავდროულად იგნორირებს ბრენდის ცნობადობის 
ინდექსს, კლიენტების დაკმაყოფილების ინდექსს, 
ოპერაციების შესრულების სისწრაფეს, პერსონალის 
კმაყოფილების ინდექსს; 3. მაკონტროლებელი 
კონტროლინგის ამოცანებს განიხილავს, როგორც 
ოპერატიულ–მოკლევადიან და არა სტრატეგიული 
ხასიათის ამოცანებად; 4. მაკონტროლებელი თუ 
ვერ ფლობს არგუმენტირებულ მსჯელობისა და 
დასაბუთების უნარს, მას უჭირს კომუნიკაციის 
პროცესი და ინფორმაციის გაცვლა.   

ცხადია, რომ კონტროლინგის სამსახურის 
თანამშრომლებს საკუთარი თანამდებობრივი 
ვალდებულებები გააჩნიათ, მაგარამ მეტად 
მნიშვნელოვანია მათ მუშაობაში გუნდური 
პრინციპების დაცვა, განსაკუთრებით დიდი 
მოცულობის ანალიტიკური ხასიათის სამუშაოს 
შესრულებისას, რომელიც ერთობლივ ძალისხმევას 
მოითხოვს.  რომ კონტროლიორი – ესაა ადამიანი, 
რომელიც ყველაზე მეტს სწავლობს, გააჩნია 
ცოდნის დიდი მარაგი, აზროვნებს სისტემურად 
და მოქმედებს ჰარმონიულად გარემოსთან, 
ორიენტირებულია დასახული მიზნების მიღწევაზე, 
რათა წარმატებით განხორციელდეს ორგანიზაციის 
მართვის პროცესი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ 
კონტროლიორი უნდა იყოს მრავალმხრივად 
განვითარებული პროფესიონალი მენეჯმენტის 
სფეროში. შესაბამისად, მისადმი წაყენებული 
მოთხოვნებიც მაღალია. 

კონტროლინგის სამსახურმა უნდა გადაწყვიტოს 
უპირველეს ყოვლისა სტრატეგიული ამოცანები. 
სწორედ ამაშია მისი განსხვავება ორგანიზაციის 
სხვა საფინანსო–ეკონომიკური სამსახურებისაგან. 
კონტროლინგის სამსახური მოწოდებულია 
მართოს მიმდინარე ანალიზის პროცედურები და 
საგეგმო და ფაქტიური მონაცემების კოორდინირება 
მოახდინოს ისეთნაირად, რომ მაქსიმალურად 
თავიდან იქნას აცილებული შეცდომები, როგორც 
მოკლევადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდში. 
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Actual issues of controlling system formation

Alexandre Nachkebia
PhD student of Sokhumi State University 

Current increase of competitive challenges at local and foreign markets as well as economic hardships caused 
by different factors force companies to search for new, more effective and adequate management system of modern 
challenges. We may suggest that such system is controlling, that enables enterprises to implement modernization of 
organizational and informational structures.    

Controlling may be considered as an integral part of company management. It is one of contemporary and ef-
fective instrument of business management. On the basis of application of controlling system the company’s man-
agement is able to apply optimal and most effective instruments in managerial decision-making in relation to any 
particular situation.  

Controlling Department should make decisions about strategic tasks. This is Department’s difference from com-
pany’s other financial-economic departments. Controlling Department is managing current analysis procedures and 
coordinates planning of actual data in a way, maximally preventing any mistakes in long-term and short-term period 
perspective. 
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В статье уделено внимание тайм - менеджменту как  технологии организации времени и повышения 
эффективности его использования. Исследованы вопросы управления временем сотрудников и обоснована 
необходимость и значимость внедрения технологий тайм – менеджмента  в практику современной организации. 
Изложены методики международных бизнес-тренеров. Выявлено, что эмоциональное напряжение блокирует 
производительность труда сотрудников. Проведена группировка целей и задач тайм-менеджмента. Выявлены 
приоритеты управления рабочим временем. Представлены приёмы грамотного сочетания различных методов 
тайм-менеджмента.  

Ключевые слова: методы тайм-менеджмента, методики международных бизнес-тренеров, 
производительность труда сотрудников, планирование, расстановка приоритетов, закон принудительной 
эффективности, позитивные и негативные факторы эффективного управления.

Целью данного исследования является 
рассмотрение основных вопросов управления 
временем сотрудников предприятия, и обосновать 
значимость внедрения технологий тайм-
менеджмента  в практику современной организации.

Система управления временем составляет 
сочетание процессов, инструментов, техник и 
методов. Обычно управление временем является 
необходимостью в развитии любого проекта, 
поскольку определяет время завершения проекта 
и его масштабы. Поэтому в последние годы 
все большее количество организаций осознают 
потребность в централизованном корпоративном 
внедрении технологии организации времени и 
повышения эффективности его использования, 
которая обусловила необходимость определить 
место технологий тайм-менеджмента в системе 
управления организацией. Особенно остро задача 

эффективного тайм-менеджмента стоит перед 
руководителями – они управляют не только своим 
собственным временем, но и рабочим временем 
своих подчиненных. Многие из них сталкиваются 
с дефицитом рабочего времени, который незаметно 
перерастает в отсутствие у них свободного времени 
[1]. 

Управление временем — это действие или 
процесс тренировки сознательного контроля над 
количеством времени, потраченного на конкретные 
виды деятельности, при котором специально 
увеличиваются эффективность и продуктивность. 
Следовательно, тайм-менеджмент помогает более 
эффективно использовать не только рабочее время, 
но и время отдыха. В частности, рекомендуется не 
брать работу домой, организовать быт так, чтобы 
он занимал минимум времени, заранее тщательно 
планировать свободное время и следовать этим 
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планам, в частности регулярно практиковать 
эмоциональное (театры, концерты, выставки и т. 
п.) и физическое (спорт, фитнес) переключения. В 
американских  компаниях,  если рядовой сотрудник 
остаётся на работе дольше, чем это установлено у него 
в трудовом договоре, данный факт может послужить 
причиной увольнения, так как это свидетельствует о 
том, что сотрудник не успевает сделать свои задачи 
в свое рабочее время. Использовать для активного 
отдыха не только выходные, но и как минимум один 
вечер рабочего дня в неделю, а также использовать 
в качестве мини-отпуска длинные выходные и 
праздничные дни. В деловых поездках планировать 
свободное время (от нескольких часов до двух дней) 
для осмотра местных достопримечательностей. На 
время отпуска установить правила использования 
телефона, электронной почты, интернета и пр. и 
придерживаться их [2]. 

Темп современной жизни не позволяет менеджеру 
расслабиться, требуя от него с каждым днем всё 
больше. Обращаясь к тайм - менеджменту и начиная 
внедрять его приемы на практике, руководители 
ожидают быстрых и волшебных результатов. 
Если таковые не появляются, обвиняют систему в 
несостоятельности. Современных систем управления 
временем достаточно много. Стивен Кови, 
международный бизнес-тренер и автор нескольких 
трудов по тайм - менеджменту, разделил все свои 
методики на 4 поколения:

1. Первое сконцентрировано на составлении 
перечней и памяток;

2. Второе — на составлении планов и 
подготовке к их реализации;

3. Третье — на составлении планов, расстановке 
акцентов и контроле их выполнения.

4. Четвертое — основано на жизненных 
принципах и новом взгляде на жизнь в целом.

        По мнению Стивена Кови, первые три методики 
давно не актуальны, хотя, как показывает практика, 
их все еще активно используют. Практически все 
системы тайм-менеджмента имеют ряд «подводных 
камней». Вот некоторые из таких «камней».

Ритм, в котором живет большинство из нас, 
вряд ли можно назвать спокойным и размеренным. 
Нехватка времени, аврал и жесткий цейтнот 
являются испытаниями, справиться с которыми под 
силу далеко не каждому. Постоянное пребывание в 
состоянии «не знаю, за что хвататься» вряд ли можно 
назвать подходящим, когда речь идет о личной 
эффективности. Эмоциональное напряжение 
блокирует производительность, приводит к быстрой 

утомляемости и апатии. Поэтому, чтобы не стать 
жертвой стресса или, еще хуже, синдрома хронической 
усталости, уделим внимание управлению.  

Все успешные люди очень продуктивны. Они 
много работают и много успевают, а это не одно 
и то же. Под продуктивностью, в первую очередь, 
подразумевается результат, а не процесс. Если Вы 
намерены повысить свою производительность, 
твердо решите сделать это. Люди тратят время 
впустую, потому что они так и не решили повысить 
свою производительность.

Если Вы решились, то не отступайте и повторяйте 
то, что делают все успешные люди, пока это не 
станет Вашей второй натурой. Основной секрет 
личной эффективности заключается в правильном 
распределении времени. Тайм-менеджмент помогает 
избежать незавидной участи заложника собственного 
бизнеса или карьеры.

Те, кто добился успеха в своей жизни, много 
времени посвящают планированию. Ежедневное 
планирование просто необходимо для повышения 
производительности и эффективного управления 
временем. Работа со списком запланированных дел 
в первый же день увеличивает производительность 
на 25%. C вечера необходимо приготовить список 
задач, которые нужно сделать завтра. Придя на 
работу, Вы всегда будете знать, с чего начать 
свой день, так как план работы направляет Вашу 
деятельность по эффективному руслу. Продолжайте 
работать с составленным списком в течение дня: 
при появлении нового дела вносите его в список 
с учетом приоритетности по отношению к ранее 
запланированным задачам. Выполнив очередную 
задачу из списка, обязательно вычеркивайте ее. 
Это даст Вам ощущение удовлетворенности своей 
работой, прибавит энтузиазма и зарядит энергией.

Планируйте от большего к меньшему, от 
долгосрочного к краткосрочному, от целей жизни до 
плана на день. Каждой задаче ставьте фиксированные 
сроки. Сложную задачу всегда делите на мелкие 
подзадачи. Здесь хорошо помогает дерево решений, 
где ключевая задача — дерево, а подзадачи для ее 
выполнения — ветви. Продолжайте «разветвление» 
до тех пор, пока процесс выполнения всей задачи не 
станет простым и прозрачным. Перед тем, как начать 
что-либо делать, вспомните о правиле 10/90: 10% 
времени, затраченного на планирование до начала 
выполнения задачи, сэкономит 90% времени при ее 
решении.

Задача тайм-менеджмента заключается в том, 
чтобы вовремя определить главное дело. Расстановка 
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приоритетов позволяет эффективно управлять 
списком намеченных дел, присваивая каждой задаче 
свой уровень важности. После определения важного 
дела оцените последствия в случае его выполнения 
или невыполнения. Важная задача имеет серьезные 
последствия, если не будет выполнена в срок. Для 
расстановки приоритетов хорошо подходит метод 
АБВГД. Это очень простой способ планирования, и 
заключается он в том, чтобы каждой задаче в списке 
дел присвоить приоритет ее выполнения.

Для расстановки приоритетов в каждой группе 
задач, используйте цифры, которые будут указывать 
на последовательность выполнения дел. Таким 
образом, самое важное дело в Вашем списке должно 
быть обозначено как А1. Основной секрет управления 
временем заключается в сосредоточенности 
и целенаправленности. Начните с решения 
первоочередных задач и делайте все последовательно, 
то есть что-то одно в определенный период времени. 
Бросая дело и возвращаясь к нему снова и снова, Вы 
снижаете свою эффективность в 5 раз. Используйте 
закон принудительной эффективности, который 
говорит о том, что на все времени никогда не хватает, 
но его всегда достаточно для самого важного. 
Поэтому важно собраться и заставить себя сделать в 
первую очередь то, что принесет наибольшую выгоду 
и результат. 

Наибольшее распространение при постановке 
управления рабочим временем получили следующие 
приёмы:

1. Матрица Эйзенхауэра или Принцип Эйзенхауэра 
- техника расстановки приоритетов, использование 
которой позволяет выделить важные и существенные 
дела и решить, что делать с остальными. Эйзенхауэр 
выделил следующие 4 категории дел по критериям - 
важности и срочности:

A) Важные и срочные (планирование новых 
проектов, оценка полученных результатов, 
превентивные мероприятия, налаживание 
отношений, определение новых перспектив, 
альтернативных проектов). Нужно сделать 
немедленно, если такие дела у вас есть.

B) Важные и несрочные (разрешение кризисов, 
неотложные задачи, проекты, у которых подходят 
сроки сдачи). Самые «обиженные», наиболее 
ущемляемые дела, связанные с собственным 
развитием, обучением сотрудников и т. п. Часто дела 
типа А появляются из-за пренебрежения делами 
типа В.

C) Неважные и срочные (рутинная работа, 
некоторые письма, некоторые телефонные звонки, 

«Пожиратели времени», развлечения) Эти дела 
очень любят маскироваться под дела А. Человеку 
свойственно путать срочность и важность: всякое 
срочное он автоматически считает важным. 
В основном именно дела С создают в фирмах 
атмосферу непрерывного кризис-менеджмента, 
аврала, суматохи.

D)Неважные и несрочные (прерывания, 
перерывы, некоторые телефонные звонки, некоторые 
совещания, общественная деятельность). Эти дела 
нужно «финансировать по остаточному принципу». 
Но они часто приятны и интересны, поэтому с 
них начинают трудовой день, убивая ими лучшие 
рабочие часы.

2. Принцип Парето или Закон Парето, или 
принцип 20/80, введённый социологом Вильфредо 
Парето, в наиболее общем виде формулируется как 
«20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% 
усилий — лишь 20% результата». В связи с этим 
следует вначале выделить те 20% дел, которые дают 
максимальный результат, и начинать с них.

Исходя из этой закономерности, можно 
сделать вывод применительно к рабочей ситуации 
руководителя: в процессе работы за первые 20 % 
расходуемого времени достигается 80% результатов. 
Это означает, что не следует сразу браться за самые 
легкие, интересные или требующие минимальных 
затрат времени дела. Необходимо приступать к 
вопросам, сообразуясь с их значением и важностью.

3. Диаграмма Ганта — это один из наиболее 
удобных и популярных способов графического 
представления времени выполнения задач. 
Диаграмма Ганта дает возможность:

- увидеть и визуально оценить последовательность 
задач и их относительную длительность;

- сравнить планируемый и реальный ход 
выполнения задач;

- детально проанализировать реальный ход 
выполнения задач. На графике отображаются 
интервалы времени, в течение которых задача: 
выполнялась, была приостановлена, возвращалась на 
доработку и т.д.

Опыт показывает, что лучше всего составлять 
план лишь на определенную часть рабочего времени 
(на 60%).События, которые трудно предусмотреть, 
отвлекающие моменты («поглотители времени») не 
могут быть запланированы целиком без остатка в 
связи со спецификой работы менеджера, которая 
заключается в том, что примерно половину рабочего 
дня руководитель проводит не на рабочем месте, т.к. 
работа требует взаимодействия с людьми, обмена 
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информацией. 

Как и любое планирование, планирование времени 
ориентируется на соответствующие долгосрочные 
цели, которые, в свою очередь, разбиваются на 
оперативные частичные цели. Планирование 
предполагает постепенное продвижение вперед, 
разложение общей задачи на частные, с тем, чтобы 
различные действия можно было распределить во 
времени.

Первое, что нужно сделать, — распределить все 
свои цели и задачи на три группы:

-  долгосрочные (стратегические), для их 
достижения нужно выполнить несколько 
промежуточных задач;

- среднесрочные (тактические), с задачами этой 
группы необходимо справиться в ближайшее время, 
но они пока «терпят»;

- текущие краткосрочные (оперативные), о сути 
этих целей говорит само их название.

Грамотное составление распорядка дня 
позволяет продвинуться к выполнению не только 
среднесрочных, но и долгосрочных задач. К тому 
же оно благотворно действует на психику человека. 
Имея перед глазами четкий план, он чувствует себя 
более уверенным и спокойным.

Направления улучшения использования рабочего 
времени:

- обеспечение оптимальной и равномерной 
загрузки исполнителя;

- оснащение рабочего места всем необходимым и 
его рациональное размещение;

- обеспечение всем необходимым для 
беспрерывного трудового процесса;

- совершенствование приемов и методов труда;
- комплексное обоснование необходимых затрат 

труда;
- создание благоприятных условий труда и 

сохранения здоровья работающего;
- использование рабочих в соответствии с их 

способностями и квалификацией;
- соответствие количества и качества труда его 

оплате.
Основная задача в тайм-менеджменте – 

не упорядочивание всей информации и не 
перечисление всех возможных дел, а поиск  наиболее 
рационального способа реализации своих дел с 
учетом их приоритетов. Методы тайм-менеджмента 
применяются не только для управления личным 
временем. Современные компании озабочены 
проблемой экономии времени не меньше. 
Руководители предприятий пытаются найти 

идеальный способ повышения продуктивности 
труда и порою в поисках «идеала» перегибают палку, 
постоянно контролируя сотрудников посредством 
камер видеонаблюдения или заставляя подтверждать 
свое присутствие на рабочем месте каждые 
полчаса. Правильный тайм-менеджмент основан на 
правильном перераспределении времени, а не на 
тотальном контроле.

Таким образом, идеальных методов тайм-
менеджмента, которые подходили бы всем и 
каждому, не существует. Поэтому залог успешного 
управления временем — грамотное сочетание 
различных методов тайм-менеджмента. При этом 
тайм-менеджмент — это технология, позволяющая 
использовать невосполнимое время вашей жизни в 
соответствии с вашими целями и ценностями, где 
следует понимать, что само время является ключевым, 
то есть стратегическим, ресурсом организации или 
человека, необходимым для достижения успеха в 
чем-то конкретно или для устойчивого процветания 
в целом [4]. 

На эффективность использования рабочего 
времени может повлиять множество факторов - как 
позитивных, так и негативных. Среди основных 
отрицательных моментов можно выделить проблемы 
управленческого характера: нечетко поставленные 
цели и приоритеты, а также организационного - 
систематическое откладывание выполнения работ на 
более поздний срок или отсутствие коммуникаций 
между членами команды. Из результатов видно, что 
продуктивность использования рабочего времени 
объективно связана с организацией хранения и 
доступа к информации - хорошая организация 
файлов, документов и электронной почты, а также 
наличие развитых средств доступа к данным являются 
значимыми факторами эффективного использования 
рабочего времени.

Вывод: Внедрение инструментов современного 
тайм-менеджмента для эффективной организации 
производственных функций сотрудников 
предприятия, позволит получить следующие виды 
преимуществ:

1. Организационные - заключаются в наличии 
ясного и четкого плана и строгого графика работы, в 
уменьшении различных помех, «разрывов» в работе, 
в большей динамичности и последовательности, 
снижении затрат времени на менее важные дела. 
Кроме того, управление временем позволяет 
быстрее и эффективнее адаптироваться в 
окружающей обстановке, повысить эффективность 
взаимоотношений с другими людьми, использовать 
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ограничения, накладываемые общением, для 
повышения результативности своей деятельности.

2. Психологические преимущества – это 
когда человек, знающий цену своему времени, 
приобретает уверенность в себе и своих действиях, 
избавляется от необходимости постоянного выбора 
и метаний от одного занятия к другому. Он лучше 
сосредоточивается на действительно важных 
проблемах, более стоек и готов к преодолению 

различного рода неожиданностей. 
3. Преимущества в деловой сфере – выраженные 

в повышении результативности принимаемых 
решений, в эффективности координации с внешними 
и внутренними контрагентами, в улучшении 
взаимосвязи между проблемами и методами их 
разрешения и появлении возможности взглянуть на 
ситуацию с более высокой точки.
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The article focuses on time - management as a technology of time organizing and increase the efficiency of its use. 
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saindeqso meTodis gamoyenebis specifika 

sabaJo statistikaSi

meri dauSvili

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetiს Ddoqtoranti. 
E-mail: mdaushvili@geostat.ge

qveynis ekonomikis saxelmwifo regulirebis saqmeSi udidesi mniSvneloba eniWeba sabaJo 

statistikis swor warmoebas, romelic trasformirebas ganicdis da srulyofili xdeba sa-

baJo procesebis cvlilebebis fonze. radgan sabaJo movlenebi da procesebi ganicdis  cv-

lilebas drosa da sivrceSi, amitom aucilebeli xdeba am cvlilebebis Sefaseba, risTvisac 

unda aigos da gaanalizdes sabaJo indeqsebi.

sabaJo statistika statistikis SedarebiT 

axali dargia, romlis ganviTareba saqarT-

veloSi sabaJo kanonmdeblobis Camoyalibe-

basa da sabaJo saqmis ganviTarebasTan erTad 

mimdinareobs. Aamitom,  sabaJo cvlilebebis 

fonze trasformirebas ganicdis da srulyo-

fili xdeba sabaJo statistika.

iseve rogorc sxva sferoSi mimdinare mov-

lenebi, sabaJo movlenebi da procesebic gan-

icdis  cvlilebas drosa da sivrceSi, ris 

gamoc aucilebeli xdeba am cvlilebis Se-

faseba. 

Tanamedrove statistikis saerTaSoriso 

praqtikaSi  movlenebis cvlilebis masStabis,  

zomis, diapazonis, moculobis gansazRvrisas,  

variaciaze moqmedi faqtorebis dadgenisa 

da  faqtorebis kavSiris simWidrovis gan-

sazRvrisaTvis,  agreTve sabaJo movlenebis 

raodenobrivi maxasiaTeblebis dinamikis  

Seswavlisa da  sabaJo sferoSi mimdinare 

mravali,  urTierTdakavSirebuli procesebis 

cvlilebis Sesafaseblad sabaJo statistika 

aprobirebul sxvadasxva statistikuri me-

Todebis aparats iyenebs. maT Soris,  saba-

Joze mimdinare araerTgvarovani movlenebis 

dinamikis Sesafaseblad statistika iyenebs 

saindeqso meTods. 

sabaJo statistika indeqsebs  agebs sabaJo 

Semosavlebisa (importis gadasaxadi, aqcizis 

gadasaxadi, damatebuli Rirebulebis ga-

dasaxadi da sxva gadasaxdebi) da eqsport-

importis cvlilebis Sesaswavlad. cxadia, 

imis Sesabamisad erTi movlenis cvlileba 

izomeba Tu ramodenimesi, sabaJo statistika 

agebs individualur da agregatul indeqsebs.

sabaJo Semosavlebis cvalebadobis gasa-

zomad aigeba individualuri indeqsebi:

0

1

q
qi =

sadac,    - saangariSo periodis (Tve, kvar-

tali, weli) sabaJo Semosavalia, xolo    - 

sabaJo Semosavalia sabaziso periodisaTvis. 

radgan sabaJo Semosavlebs ZiriTadad warmo-

qmnis ori maCvenebeli:  sabaJo sagadasaxado 

baza da  sagadasaxado ganakveTi, amitom am 

ori komponentis safuZvelze aigeba sabaJo 

Semosavlebis agregatuli indeqsi.  droTa 

ganmavlobaSi  sabaJo Semosavlebi ganicdis 

cvlilebas,  sabaJo statistikisaTvis auci-

lebelia imis codna, Tu rogor Seicvala sa-

baJo Semosavlebi TiToeuli  faqtoris, saga-

dasaxado bazisa da sagadasaxado ganakveTis 

cvlilebis xarjze. swored aq vlindeba 

statistikis roli gamoavlinos  indeqsebis 

fenomenaluri Tviseba da  moaxdinos  agreg-

atuli indeqsis faqtoruli daSla.

 sabaJo Semosavlebis agregatuli indeqsi 

aigeba Semdegnairad[11] :

1q
0q

00

11

λ
λ

λ q
qIq Σ

Σ
=
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sadac      - sagadasaxado Semosavleb-

is saerTo anu agregatuli indeqsia,     1q  
da    0q  - sagadasaxado baza (eqsport-im-
portis moculoba) Seabamisad saangariSo da 

sabaziso periodebSi 1λ  da  0λ   - sabaJo 

sagadasaxado ganakveTebia saangariSo da sa-

baziso periodebSi.  

rogorc ukve aRvniSneT,  pirveli faqtori, 

romelic moqmedebs sagadasaxado (sabaJo) Se-

mosavlebze aris sagadasaxado baza. misi   sa-

gadasaxado (sabaJo) Semosavlebze gavlenis  

gasazomad unda aigos sagadasaxado bazis 

agregatuli indeqsi:

λqI

00

01

λ
λ

q
qIq Σ

Σ
=

sadac qI   saindeqso sididea,  1q  - sa-

gadamxdelo baza saangariSo periodSi, xolo      

0q  - sabaziso  periodebSi.

sagadasaxado baza yovelTviurad icvleba 

da misi saindeqso meTodiT gazomva yovelT-

vis SesaZlebelia. 

 sagadasaxado Semosavlebis faqtoruli 

daSla gulisxmobs  sagadasaxado ganakveTis 

(λ), agregatuli ideqsis agebas.  sadac  sain-

deqso sidide saangariSo da sabaziso peri-

odebis sagadasaxado ganakveTis sididea (λ), 
xolo Tanazomadobis maCvenebels warmoad-

gens sagadasaxado baza mimdinare periodis 

doneze. aqedan gamomdinare sagadasaxado ga-

nakveTebis indeqsi aigeba Semdegnairad:

00

01

λ
λ

q
qIq Σ

Σ
=

sadac  qI   saindeqso sididea,  1q   - sa-

gadamxdelo baza saangariSo periodSi, xolo  

0q  - sabaziso  periodebSi.

sagadasaxado baza yovelTviurad icvleba 

da misi saindeqso meTodiT gazomva yovelT-

vis SesaZlebelia. 

sagadasaxado Semosavlebis faqtoruli 

daSla gulisxmobs  sagadasaxado ganakveTis 

(λ), agregatuli ideqsis agebas.  sadac  sain-

deqso sidide saangariSo da sabaziso peri-

odebis sagadasaxado ganakveTis sididea (λ,)  
xolo Tanazomadobis maCvenebels warmoad-

gens sagadasaxado baza mimdinare periodis 

doneze. aqedan gamomdinare sagadasaxado ga-

nakveTebis indeqsi aigeba Semdegnairad:

01

11

λ
λ

λ q
qI

Σ
Σ

=

indeqsi   gviCvenebs sabaJo gadasaxadebis 

ganakveTebis sididis gavlenas sagadasaxado 

(sabaJo) Semosavlebze.  

am indeqsebs Soris  meTodologiuri kav-

Siri formalizebulad Semdegnairad gamois-

axeba:

=
Σ

Σ

00

11

λ
λ

q
q

00

01

λ
λ

q
q

Σ
Σ

01

11

λ
λ

q
q

Σ

Σ
×

es kavSiri kargad SeiZleba gamoviyenoT 

xangrZlivi periodis manZilze sagadasaxado 

Semosavlebis faqtorul analizSi, romlis 

Sedegebis  optimaluri fiskaluri poli-

tikis  SemuSavebis winapiroba gaxdeba.

2015 wlis sabaJo Semosavlebis  monaceme-

bis mixedviT 2014  welTan SedarebiT avagoT 

da gaviangariSoT, rogorc individualuri 

ise agregatuli indeqsebi. Sedegad gveqneba:

importis gadasaxadis mimarT:

73.0
94883
69294

0

1 ===
q
qi 0,73     ანუ  73 %

Aaqcizis gadasaxadis mimarT:

09,1
598436
651137

0

1 ===
q
qi 0.09      ანუ  109 %

xolo damatebuli Rirebulebis gadasax-

adis mimarT:

40.1
1172369
1637524

0

1 ===
q
qi 1.40      ანუ  140 %
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mTliani sabaJo Semosalebis indeqsma Sead-

gina:

26,1
1871692
2366087

0

1 ===
q
qi 1.26      ანუ  126 %

raze metyvelebs es indeqsebi? es indeqsebi 

imaze miuTiTebs, rom 2015 wlis sabaJo Se-

mosavlebi 2014  wlis sabaJo SemosavlebTan 

SedarebiT Semcirda importis gadasaxadis 

mimarT 27%-iT, aqcizis gadasaxadis mimarT 

gaizarda 9%-iT, damatebuli Rirebulebis 

gadasaxadis mimarT 40%-iT, xolo mTlianad 

saSualod gaizarda 26%-iT. 

rogoria saqarTvelos sabaJo Semosavleb-

is dinamika 2012-2015 wlebSi? 

cxrili 1

saqarTvelos sabaJo Semosavlebi 2012-2015 wlebSi [18]

(aTasi lari)

weli 2012 2013 2014 2015 

sul 1,292,053 1,198,956 1,871,692 2,366,087 

damatebuli Rirebulebis 

gadasaxadi 
747,417 586,184 1,172,369 1,637,524 

aqcizi 450,684 516,604 598,436 651,137 

importis gadasaxadi 90,079 89,375 94,883 69,294 

sxva gadasaxadebi 3,873 6,793 6,004 8,131 

 

 

mocemul periodSi importis gadasaxadi 

Semcirda 23,1%-iT, aqcizi gaizarda 44,5%-iT, 

damatebuli Rirebulebis gadasaxadi 119,1%-

iT, xolo mTlianad sabaJo Semosavlebi gaiz-

arda 83,1%-iT.

rogorc zemoT aRvniSneT, sabaJo statis-

tikaSi indeqsebis gamoyenebis meore didi 

sferoa eqsport-importi. 

sabaJo statistikaSi eqsportisa da im-

portis saSualo fasebis dinamikis gazomvi-

sas aucileblad unda gaviTvaliswinoT e.w. 

„paradoqsebis“ problema ekonomikaSi da maT 

Soris sagareo ekonomikur kavSirurTier-

TobebSic. es „paradoqsebi“ imaSi mdgomare-

obs, rom SesaZlebelia, magaliTad, arcerTi 

saxeobis saeqsporto produqciis fizikuri 

moculoba da fasebi ar gaizardos, magram 

saSualo fasis dinamika zrdas aCvenebs. am 

Sedegs iwvevs is garemoeba, rom saeqsporto 

saqonlis struqturulma Zvrebma (saqonlis 

SemadgenlobaSi  maRalfasiani saqonlis an 

momsaxurebis xvedriTi wilis zrda) gana-

piroba saSualo fasis mateba saangariSo pe-

riodSi sabazisosTan SedarebiT.  

magaliTisaTvis ganvixiloT wonis mixed-

viT umsxvilesi saeqsporto sasaqonlo xu-

Teuli 2015 wlis mixedviT.
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saqonlis dasaxeleba 

eqsportSi 

 

2014 2015 

raodenoba 

(aTasi 

tona 

erTeulis 

fasi 

(aSS 

dolari) 

raodenoba 

(aTasi tona) 

erTeulis 

fasi 

(aSS 

dolari) 

azotovani sasuqebi 464 0.3 454 0.2 

navTobi nedli 58 0.6 240 0.4 

spilenZis madnebi da 

koncentratebi 187 1.3 240 1.1 

feroSenadnobebi 270 1.1 219 0.9 

mineraluri da mtknari 

wylebi 147 0.9 102 0.8 

 

 

                                                                                                  cxrili 2

umsxvilesi saeqsporto sasaqonlo xuTeuli [18]

(raodenobisa da erTeulis fasis mixedviT) 

am monacemebidan aSkaraa, rom 2015 wels 

saeqsporto xuTeulis yvela  saxeobaze 

2014  welTan SedarebiT fasebi Semcirda 

(mag.: “azotovan sasuqebze” 0,2/0,3x100=81,6 anu 

18,4%-iT, “nedl navTobze” 0,4/0,6b100=56,6 anu 
43,4%-iT, „spilenZis madnebze da koncentrate-

bze“ 1,1/1,3 100=85,2 anu 14,8%-iT da a.S.). magram 

winaswar, gaangariSebis gareSe rTulia Tqma, 

saSualo fasi saangariSo (2015 w.) wels Sem-

cirebuli iqneba Tu ara. amis safuZvels mkv-

levarebs aZlevs is, rom am periodSi saeqs-

porto saqonlis struqtura cvalebadi iyo, 

zogi saqonlis  xvedriTi wili gaizarda, zo-

gis ki Semcirda.

amis gasarkvevad pirvel rigSi gaviangari-

SoT saSualo fasebi Sewonili saSualo 

ariTmetikulis daxmarebiT 2014  (sabaziso) 

da 2015 (sangariSo) wlebSi:

( ) ( )
75,0

14727018758464
)9.0147(1.12703.1187)6.058()3.0464(

=
++++

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=

Σ
Σ

=
f
fxx2014w. 0,75  aSS dolari

( ) ( )
59,0

102219240240454
)8.0102(9.02191.1240)4.0240()2.0454(

=
++++

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=

Σ
Σ

=
f
fxx2015w. 0,59  aSS dolari

maSasadame, am periodSi saSualo fasi Sem-

cirda 0,75 aSS dolaridan 0,59 aSS dolara-

mde anu 21,2%-iT. es maSin, roca TiToeuli 

dasaxelebis saqonelzec fasebi Semcirda. 

rogorc Cans, am periodSi sagareo vaWrobaSi, 

swori fiskaluri politikaa gatarebuli. 

sabaJo statistikaSi swori ekonomikuri 

politikis SesamuSaveblad agebul unda 

iqnes cvalebadi, struqturuli da fiqsire-

buli Semadgenlobis indeqsebi.

am indeqsebis gasaangariSeblad saWiroa 

davadginoT saeqsporto saqonlis struqtu-

ra sabaziso da saangariSo wlebSi. sabaziso 

wels. 2014  wels “azotovan sasuqebs” eWira 

sasaqonlo struqturaSi    41,2%, “nedl nav-

Tobs”   5,2%, „spilenZis madnebs da koncen-

tratebs“ eWira sasaqonlo struqturaSi    

16,6%, “feroSenadnobebs”    23,9%, xolo „min-
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eralur da mtknar wylebs“    13,1%. saangari-

So, 2015 wlis Sesabamisi maCveneblebia 36,2%;  

19,1%; 19,1%; 17,5% da 8,1%. 

sabaziso wlis xvedriTi wili aRvniSnoT   

0ω -Ti, xolo saangariSo periodis ki  1ω  -iT 

da warmovadginoT monacemebi cxrilis saxiT:

                                                                                    cxrili 3

umsxvilesi saeqsporto sasaqonlo xuTeuli [18]

(wilisa da erTeulis fasis mixedviT) 

saqonlis dasaxeleba eqsportSi 

 

2014 2015 

xvedriTi 

wili 

(ω0) 

erTeulis 

fasi 

(p0) 

xvedriTi 

wili 

(ω1) 

erTeulis 

fasi 

(p1) 

azotovani sasuqebi 0.41 0.3 0.36 0.2 

navTobi nedli 0.05 0.6 0.19 0.4 

spilenZis madnebi da 

koncentratebi 0.17 1.3 0.19 1.1 

feroSenadnobebi 0.24 1.1 0.17 0.9 

mineraluri da mtknari wylebi 0.13 0.9 0.08 0.8 

 

 
cvalebadi Semadgenlobis indeqsi asaxavs 

saeqsporto saqonelbrunvaze orive faqtor-

is (sasaqonlo struqturis da fasebis) erT-

droul gavlenas da aigeba Semdegnairad:

00

11

p
p

I
ω
ω

Σ

Σ
=

sadac 1ω  da  0ω  - sasaqonlo struqtur-

aSi TiToeuli saeqsporto saxis saqonlis 

xvedriTi wilia Sesabamisad saangariSo da 

sabaziso wlebSi gamosaxuli koeficientis 

saxiT, xolo 1p  da 0p  saqonlis erTeulis 

fasebia saangariSo da sabaziso periodebSi. 

Cveni monacemebiT is Seadgens: 

Seadgens 1,69-s anu is gaizarda 69%-iT. 

aRniSnuli gamowveulia nedli navTobis xve-

driTi wilis m niSvnelovnad gazrdiT.

meore indeqsi, rogorc zemoT aRvniS-

neT aris fiqsirebuli Semadgenlobis in-

deqsi, romelmac unda gazomos saeqsporto 

saqonelbrunvis cvalebadoba, mxolod faseb-

is cvalebadobis mixedviT.

01

11

p
p

I
ω
ω

Σ

Σ
=

   
    69,1

)9,013,0()1,124,0()3,117,0(6,005,03.041,0
)8,008,0()9,017,0()1,119,0(4,019,02,036,0

00

11 









p
p

I



 

   
    77,1

)9,008,0()1,117,0()3,119,0(6,019,03.036,0
)8,008,0()9,017,0()1,119,0(4,019,02,036,0

01

11 









p
p

I
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aq Cans, rom calkeul saqonelze fasebis 

Semcirebam saanalizo periodSi, saSualo fa-

sic Seamcira.

da bolos, struqturuli Zvrebis indeqsi, 

romelic zomavs  saeqsporto saqonelbrun-

vis cvalebadobaze calkeuli saqonlis xve-

driTi wilis cvalebadobis  gavlenas gaian-

gariSeba formuliT:

00

01

p
p

I
ω
ω

Σ

Σ
=

   
    99,0

)9,013,0()1,124,0()3,117,0(6,005,03.041,0
)9,008,0()1,117,0()3,119,0(6,019,03,036,0

00

01 









p
p

I



 

aq Cans, rom fasebis ucvlelobis pirobeb-

Si saSualo fasi Semcirda. es gamoiwvia fer-

oSenadnobebis xvedriTi wilis Semcirebam.

eqsportisa da importis fasebis indeqseb-

is gaangariSeba   sabaJo statistikaSi vaW-

robis pirobebis indeqsis agebis saSualebas 

iZleva, romlis formalizebuli gamosaxule-

ba Semdegi saxisaa:

)(

)(

importi

eqsporti

p

p

I
I

I =

sadac I  - vaWrobis pirobebis indeqsia, 

romelic gviCvenebs saangariSo periodis 

vaWrobis pirobebs sabazisosTan SedarebiT 

(Tu is erTis tolia, maSin vambobT, rom saan-

gariSo periodSi vaWrobis pirobebi igivea, 

rac iyo sabaziso periodSi, xolo Tu erTze 

metia, maSin es pirobebi gaumjobesebulia, Tu 

naklebi - gauaresebulia);

)(eqsportipI   - saeqsporto saqonlis saSu-

alo fasis indeqsia;

)(importipI   - saimporto saqonlis saSu-

alo fasis indeqsi.

vaWrobis pirobebis indeqsis ageba dResac 

garkveul sirTuleebTan aris dakavSirebuli. 

pirdapiri formiT, zemoT aRniSnuli formu-

lis mixedviT vaWrobis pirobebis indeqsis 

gaangariSeba ve xdeba.amis mizezi aris is, 

rom eqsportis fasebis indeqsis gaangariSeba 

xdeba 2014  wlidan, xolo importis fasebis 

indeqsi  pirvelad  gaangariSebul da gamo-

qveynebul iqna 2017   wels. (ianvarSi). amitom 

vaWrobis pirobebis indeqsis gasaangariSe-

blad importis fasebis indeqsis magivrad 

gamoviyeneT CPI samewarmeo fasebis indeqsi 
importul saqonelze.

statistikis erovnuli samsaxuris monace-

mebiT 2015  wels wina, sabaziso  2014  wlTan 

SedarebiT weli) samewarmeo fasebis indeqsi 

importul saqonelze 2,2%-iT gaizarda da 

102,2% Seadgina, xolo qsportis fasebis in-

deqsi 12,3%-iT gaizarda da 112,3%-is doneze 

dafiqsirda. amis gaTvaliswinebiT, vaWrobis 

pirobebis indeqsi gamovida 109,9%. radgan 

vaWrobis pirobebis indeqsi gviCvenebs saan-

gariSo periodis vaWrobis pirobebis cvli-

lebas sabazisosTan SedarebiT, koeficien-

tis mniSvnelobidan gamomdinare, SegviZlia 

davaskvnaT, rom koeficientis erTze metobis  

pirobebSi  saangariSo periodSi, 2015 wels 

2014   welTan SedarebiT vaWrobis pirobebi  

gaumjobesebulia.
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The  specifics  of using   Index  methods in Customs Statistics 
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Production of Accurate customs statistics has a great importance for government regulation of economic processes in 
the country, which is transforming and  turns into completed  data based on the changes and developments in customs. 
In terms of  progressing Customs processes and it’s effects in the area and time,  it becomes important to evaluate  this 
changes  for  creating and analyzing Customs Index in the country.
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qalTa CarTulobis problemebi 

samxedro samsaxurebis marTvaSi

elene gratiaSvili

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 
პირველწოდებულის
ქართული უნივერსიტეტის დოქტორანტი; 
ელ. ფოსტა: egratiashvili@yahoo.com

სტატია  ეხება გენდერული საკითხების მნიშვნელობას და მასთან დაკავშირებით შეიარაღებულ 
ძალებში არსებულ პრობლემებს. ეს პრობლემებია: მამაკაცთა შეხედულება შეიარაღებულ ძალებში ქალთა 
ჩართულობაზე; სამხედრო საქმის სირთულე; სამხედრო განათლების საკითხები; საზოგადოებრივი აზრი 
და სხვ. 

გენდერული საკითხების გათვალისწინება  ხელს უწყობს შეიარაღებული ძალებში  ქალებისა  და 
მამაკაცების პოტენციალის გამოყენებას, ზრდის შეიარაღებული ძალების  უსაფრთხოებასა და მის 
ეფექტიანობას. 

მრავალფეროვნება სამხედრო სფეროში არის კომპლექსური საკითხი როგორც აზრობრივად, ასევე 
პრაქტიკული და მენეჯერული მნიშვნელობითაც. იგი წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან 
და რთულ გამოწვევას  ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის კუთხით, რის წინაშეც დგანან სამხედრო 
ლიდერები ბოლო ათეული წლების  განმავლობაში. 

არსებული ბარიერების მსხვრევა, შესაძლებელია უპირველეს ყოვლისა სწორი მენეჯმენტით. 
ხელმძღვანელობამ ხელი უნდა შეუწყოს შეიარაღებულ ძალებში გენდერული თანასწორობის დაცვას და 
განახორციელოს შესაბამისი ცვლილებები.

ბოლო წლების მანძილზე მსოფლიოს 
სხვადასხვა ქვეყნებში ქალთა ემანსიპაციის 
პროცესი კიდევ უფრო გაძლიერდა, რამაც 
გენდერული თანასწორობის გაძლიერებას შეუწყო 
ხელი. მიუხედავად ამისა, როდესაც საკითხი 
ეხება განათლებას, დასაქმებას, შემოსავალს, 
სამსახურეობრივი პოზიციების გადანაწილებას 
და საზოგადოების დამოკიდებულებას – კაცებს 
უპირატესი პოზიციები უკავიათ. 

გენდერული თანასწორობა ნიშნავს, რომ 
ქალსა და მამაკაცს აქვთ თანაბარი პირობები 
და ცხოვრებისეული შანსები თავიანთი 
პოტენციალის სრული რეალიზაციისათვის. 
გენდერული თანასწორობა არ ნიშნავს ქალისა და 
მამაკაცის იგივეობას, პირიქით – დემოკრატიულ 
პლურალისტურ საზოგადოებაში აღიარებულია, 
რომ ადამიანებს აქვთ სხვადასხვა ღირებულებები 
და მიზნები, სხვადასხვა საჭიროებები და ცხოვრების 
წესი. მიუხედავად ამისა, მათი ინტერესები 
თანაბრად უნდა იყოს გათვალისწინებული 
ყველა დონეზე, ისინი უნდა სარგებლობდნენ 
თანაბარი უფლებებითა და შესაძლებლობებით 
და ჰქონდეთ ერთნაირი პასუხისმგებლობები და 

ვალდებულებები.
რაც უფრო მეტი ქალი იკავებს ხელმძღვანელის 

პოზიციას მით უფრო ხშირად ისმის კითხვები: 
რამდენად განსხვავებულად მართავენ ქალები 
ორგანიზაციას? ქალი ხელმძღვანელები მეტად 
ეფექტიანები არიან საქმიანობაში თუ მამაკაცები? 
ხშირად ამტკიცებენ, რომ ხელმძღვანელობის 
სტილებს შორის გენდერული განსხვავებები 
მართლაც არსებობს და ქალთა მმართველობა 
თანამედროვე საზოგადოებაში უფრო ეფექტიანია. 
თუმცა, არსებობს საპირისპირო მოსაზრებებიც. 
მაშასადამე, არა მხოლოდ საზოგადოების წევრთა, 
არამედ თვით მეცნიერ-მკვლევართა მოსაზრებები 
ამ საკითხთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია. 

ისტორიულად, ბევრ ადამიანს სჯერა, რომ 
ხელმძღვანელობა ტრადიციულად მამაკაცის 
საქმიანობაა. ჯუდის კოლბმა  თავის სტატიაში  
განაცხადა, რომ „კანტერის კვლევის მიხედვით, 
თუ ქალები ორგანიზაციაში უნდა გამოჩნდნენ 
როგორც ლიდერები, მნიშვნელოვანია რომ ისინი 
აღქმულ იქნენ ინდივიდუალებად, ვისაც შეუძლია 
სხვებზე ზეგავლენის მოხდენა ან მათი მოტივაციის 
ამაღლება.“ [ 1, გვ. 370 ].
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1991 წელს შიმანოფის და ჯენკინსის მიერ 

ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა,რომ ქალებისა და 
მამაკაცების ხელმძღვანელობის ქცევებს  შორის არის 
უფრო მეტი მსგავსება, ვიდრე განსხვავება და ისინი 
ორივე თანაბრად ეფექტიანები არიან. თუმცა მაინც 
ნაკლებად მოსალოდნელია ქალების ლიდერებად 
არჩევა. ამასთან   ლიდერობის იგივე ქცევები უფრო 
დადებითადაა შეფასებული როდესაც საქმე ეხება 
მამრობით სქესს და არა მდედრობითს. [1, გვ. 371].

უამრავი კვლევაა ჩატარებული იმის 
დასადგენად, თუ როგორ აღიქვამს პიროვნება თავს, 
მამრობით და  მდედრობით სქესთან კავშირში. 
1990 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით, 
ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის 
მდედრობითი სქესის სტუდენტები თავიანთ 
თავში უფრო მეტად მამაკაცური თვისებებს  
ხედავდნენ ვიდრე ქალურ თვისებებს. ამ კვლევის 
შედეგები შეიძლება მიანიშნებდეს, რომ არა 
ბიოლოგიური სქესი, არამედ მამაკაცური როლის 
დამახასიათებელი თვისებები შეიძლება იყოს 
ლიდერობასთან დაკავშირებული  გენდერის 
გადამწყვეტი ასპექტი . [1, გვ.374].

ბოლო დროს „გენდერი“ მნიშვნელოვანი 
ტერმინი გახდა სამხედრო წრეებშიც. სხვადასხვა 
სახელმწიფოში, შეიარაღებული ძალების დიდმა 
ნაწილმა გააცნობიერა, რომ დისლოკაციის 
ადგილებზე ადგილობრივ მოსახლეობასთან 
კარგი ურთიერთობების მიზნით, საჭიროა 
ადგილობრივ მცხოვრებლებში ქალებისა და 
მამაკაცების სხვადასხვა როლისა და საჭიროების 
გაცნობიერება. ამის მიღწევა კი შეუძლებელია 
გენდერული საკითხების გადაჭრის გარეშე. ბევრ 
ქვეყანაში გააცნობიერეს, რომ სამხედროებს 
უფრო ეფექტურად შეუძლიათ მისიის მიზნების 
მიღწევა სხვადასხვა სქესის პერსონალით 
დაკომპლექტებული  შერეული კონტიგენტის 
მეშვეობით. ამიტომაც, შეიარაღებული ძალები 
ცდილობენ, რომ პირადი შემადგენლობა უფრო 
მეტი ქალით დააკომპლექტონ, შეინარჩუნონ ისინი 
თავიანთ რიგებში და შეუქმნან კარიერული ზრდის 
საშუალება, რაც ასევე, ხელს უწყობს მორალური 
სულისკვეთების ამაღლებას და შეიარაღებულ 
ძალებში ძალადობის აღმოფხვრას. 

მრავალფეროვან შეიარაღებულ ძალებს აქვთ 
უნარებისა და გამოცდილების ფართე დიაპაზონი, 
რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია იმ 
გამოწვევებთან  გამკლავება, რომელნიც მრავლადაა 
თავდაცვის სფეროში. ძალზედ მნიშვნელოვანია 
ის, რომ შეიარაღებული ძალები უნდა იყოს იმ 
საზოგადოების წარმომადგენელი, რომელსაც იგი 
ემსახურება.  [2 ]

ნატოს წევრი ყველა ქვეყანა (გარდა ისლანდიისა, 
რომელსაც არ ყავს შეიარაღებული ძალები) იღებენ 
ქალებს თავიანთ რიგებში, თუმცა 7 ქვეყანა კვლავ 
ზღუდავს ქალთა სრულ წვდომას ყველა პოზიციაზე. 
ის პოზიციები, რომლებიც არ არის ქალთათვის 
ხელმისაწვდომი, მოიცავს საბრძოლო როლებს და 
პოზიციებს წყალქვეშა ნავებზე.

1999-2013 წლებში ნატოს წევრმა ქვეყნებმა  
დაიწყეს ფოკუსირება შეიარაღებულ ძალებში  
ქალთა რეკრუტირებისა და მათი შენარჩუნების 
პოლიტიკაზე. 1999 წლისთვის ნატოს წევრი 
ქვეყნების მხოლოდ 26% უჭერდა მხარს  
შეიარაღებულ ძალებშიქალთა და მამაკაცთათვის 
შესვლის თანაბარ პროცესებს (მაგალითად 
ფიზიკური ტესტები). 2013 წლისთვის ეს რიცხვი  
93%-მდე გაიზარდა. ასევე დადებითი მოვლენა იყო 
ისეთი პოზიციებისა თუ დეპარტამენტების შექმნა, 
რომლებიც ხელს უწყობდა გენდერულ ინტეგრაციას 
შეიარაღებულ ძალებში. [ 3, ]

 საყოველთაოდ  აღიარებულია, რომ გენდერული 
პერსპექტივა და გენდერული საკითხების 
მოგვარება მისიის წარმატებასთან ერთად ზრდის 
საბრძოლო ეფექტიანობასაც. ბოლო წლების 
მანძილზე ნატომ წარმატებით გადადგა  ნაბიჯები 
სამხედრო ოპერაციებში გენდერული პერსპექტივის 
ინტეგრაციის გაუმჯობესების მიზნით. 2013 
წლისთვის, ნატოს წევრი ქვეყნების 75%-მა ახსენა 
გენდერული ტრენინგი თავიანთ ეროვნულ 
მოხსენებებში, მაშინ როცა 2002 წელს ეს ციფრი  11 
%-ს შეადგენდა. ასევე დინამიური ზრდა შეიმჩნევა 
გენდერული მრჩევლების რაოდენობაშიც. 2013 
წელს ნატოს წევრი ქვეყნების 43%-ის მოხსენებებში 
აღნიშნულ იქნა, რომ  ჰყავთ  მრჩევლები გენდერულ 
საკითხებში.  [ 3 ]

2013 წლისთვის ნატოს წევრი ქვეყნების 
შეიარაღებულ ძალებში  ქალები 10,5 %-ს 
შეადგენდნენ, მაშინ როცა 1999 წელს მათი რიცხვი 
იყო 7,14%. ქვეყნები, რომელთაც შეიარაღებულ 
ძალებში ქალთა ყველაზე მაღალი რაოდენობით 
გამოირჩევიან არიან უნგრეთი (20.3%),  ა.შ.შ (18.0 %)  
და  ლატვია (16,5%).

კვლევის ერთ-ერთი საინტერესო  შედეგი იყო 
ის, რომ როდესაც ახალი ქვეყანა უერთდებოდა 
ნატოს, ნატოს წევრობა დადებით ეფექტს ახდენდა 
მომავალ გენდერულ ინტეგრაციაზე. მაგალითად, 
2004 წელს, როდესაც ნატომ თავის შემადგენლობაში 
მიიღო 7 ახალი ქვეყანა, ქვეყნების მთლიანმა 
პროცენტულობა განდერთან დაკავშირებული 
რეკრუტირების კუთხით  შემცირდა, თუმცა, 
რამდენიმე წლის შემდეგ მთლიანი პროცენტული 
რაოდენობა კვლავ გაიზარდა. ამან შექმნა  ვარაუდი, 
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რომ ნატოს წევრობამ დადებითი ეფექტი მოახდინა 
ნატოში ახალგაწევრიანებულ ქვეყნებში გენდერულ 
პოლიტიკაზე. 

რაც შეეხება საქართველოს, 1990-იანი წლების შუა 
პერიოდიდან საერთაშორისო ვალდებულებების 
უკეთ შესრულების და საქართველოს კონსტიტუციის 
მე-14 მუხლის განსახორციელებლად, საქართველოს 
მთავრობამ შეიმუშავა მთელი რიგი  საკანომდებლო 
დოკუმენტები, რომლებიც მიზნად ისახავდა 
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას. ბოლო 
დროს მიღებულ კანონებსა და საკანონმდებლო 
დოკუმენტებს შორის აღსანიშნავია: გენდერული 
თანასწორობის სახელმწიფო კონცეფცია (2006 
წ.), კანონები „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და 
დახმარების შესახებ“ (2006 წ.), „ადამიანით 
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ“ (2006 წ.), 
„გენდერული თანასწორობის შესახებ“ (2010 წ.) 
და „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის 
შესახებ“ (2014 წ.).  [ 4 ].

1994 წელს საქართველო დათქმების გარეშე 
შეუერთდა გაეროს „კონვენციას ქალთა მიმართ 
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის 
შესახებ“ (CEDAW), ხოლო 2002 წელს კონვენციის 
დამატებით ოქმს. 1995 წელს საქართველოს   
სამთავრობო დელეგაცია მონაწილეობდა „პეკინის 
დეკლარაციის და მოქმედებათა პლატფორმის“ 
შემუშავებაში. 2014 წლის 19 ივნისს საქართველომ 
ხელი მოაწერა „ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა 
და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის 
შესახებ“ ევროპის საბჭოს 2011 წლის კონვენციას 
(შემდგომში სტამბულის კონვენცია).  [ 4 ].

2006 წლის 24 ივლისს საქართველოს 
პარლამენტმა მიიღო გენდერული თანასწორობის 
სახელმწიფო კონცეფცია და “საქართველოს 
გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო 
კონცეფციის“ განხორციელების სამოქმედო გეგმა.  
[5 ].

შემუშავებული კონცეფციის თანახმად 
“საქართველოს ხელისუფლება იღებს 
ვალდებულებას, უზრუნველყოს ქალთა 
და მამაკაცთა თანაბარი უფლებებისა და 
შესაძლებლობების ეფექტიანი განხორციელება 
პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ 
სფეროებში. “ [ 5 ].

2010 წლის 26 მარტს საქართველოს პარლამენტმა 
მიიღო კანონი „გენდერული თანასწორობის 
შესახებ“, რომლის მთავარი მიზნებია 

უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ცხოვრების 
ყველა სფეროში დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, 
სათანადო პირობების შექმნა ქალისა და მამაკაცის 
თანასწორი უფლებების, თავისუფლებებისა და 
შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის, ხელი 
შეუწყოს დისკრიმანაციის თავიდან აცილებასა და 
აღმოფხვრას. [ 6 ].

კანონში აღიარებულია ქალთა და მამაკაცთა 
თანასწორობა საზოგადოებრივი და სოციალური 
ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში. იგი არეგულირებს 
გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის 
საკითხებს შრომითი ურთიერთობისას, სადაც 
ცალსახადაა მითითებული, რომ „სახელმწიფო ხელს 
უწყობს დასაქმების თანაბარ ხელმისაწვდომობას  
ორივე სქესის პირთათვის.“ [ 6, თავი მე-2, მუხლი 
მე-6, პუნქტი მე-2 ].

2014 წლის 29 აპრილს, საქართველოს თავდაცვის 
მინისტრის #544 ბრძანებით დამტკიცდა “თავდაცვის 
სამინისტროს გენდერული თანასწორობის 
სტრატეგია“, [7], რომელიც ძალზე მნიშვნელოვან 
სამოქმედო დოკუმენტს წარმოადგენს; სტრატეგიაში 
ჩამოყალიბებულია სამი ძირითადი მიმართულება 
– გენდერული თანასწორობის პირობების შექმნა, 
დისკრიმინაციის პრევენცია და აღმოფხვრა და 
გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა. 
გენდერული თანასწორობა განხილულია, როგორც 
ადამიანის უფლებათა ნაწილი. 

ტრადიციულად ქალების რაოდენობა  
შეიარაღებულ ძალებში არათანაბრად  არიან 
წარმოდგენილნი. (იხ. ცხრილი 1).  შედარებით 
ნაკლები რაოდენობის ქალები არიან ზედა 
რგოლებში, ხოლო შედარებით მეტი რაოდენობაა 
ლოჯისტიკის, ადმინისტრაციულ და სამედიცინო 
პოზიციებზე. [8]. დღესდღეობით,   კვლავ 
რჩება ბარიერები, რომლებიც ხელს უშლის 
ქალებს შეიარაღებულ ძალებში სრულფასოვან 
მონაწილეობაში. ეს  დაბრკოლებებია, მაგალითად 
სექსუალური შევიწროვება, ქალების კონკრეტულ 
ქვედანაყოფებში დანიშვნაზე უარის თქმა, ასევე 
ისეთი სამუშაო პირობები, რომლებიც შეუძლებელს 
ხდის პროფესიულად დაწინაურდეს სამხედრო 
ქალბატონი, რომელიც მცირეწლოვან ბავშვებს 
ზრდის. ხშირ შემთხვევაში  სამხედრო სფეროში 
არსებული ბარიერები ქალთა დაწინაურების 
კუთხით, ასევე უარყოფითად მოქმედებს 
შეიარაღებულ ძალებში მრავალფეროვნების 
მიღწევასა და დაცვაზეც. 
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       ცხრილი  1.   

ქალები ნატოს წევრი ქვეყნების  შეიარაღებულ  ძალებში.  ქვეყნების  მიხედვით   2013  წელს [ 9, გვ. 26 ].

 qveyana % 
albaneTi 14,4 
belgia 7,6 

bulgareTi 14,6 
kanada 14,1 

xorvatia 9,4 
CexeTis respublika 13,9 

dania 5,9 
estoneTi 11,2 

safrangeTi 13,5 
germania 10,1 

saberZneTi 11,1 
ungreTi 20,3 
italia 4,0 
latvia 16,5 
litva 9.8 

luqsemburgi 5,3 
niderlandebi 9,0 

norvegia 9,7 
poloneTi 2,8 

portugalia 12,0 
rumineTi 5,2 
slovakeTi 9,2 
slovenia 13,6 
espaneTi 12,4 
TurqeTi 0,9 

gareTianebuli samefo 9,7 
aSS 18,0 

დღესდღეობით  გენდერი კვლავ  რჩება  
ქალებისათვის  ერთ-ერთ  დამაბრკოლებელ  
ფაქტორად  სამხედრო  სფეროში  ხელმძღვანელის  
პოზიციებზე. ამ მხრივ საინტერესოა უმაღლეს  
განათლების   რეზერვის ოფიცერთა ტრენინგის 
კორპუსის პროგრამები.  ჩატარდა მრავალი კვლევა 
მამაკაცი  სამხედროებით  დომინირებულ  გარემოში    
ქალი სამხედრო  მოსამსახურეების ინტეგრაციის  
პრობლემების შესასწავლად.  ჰერბერტის  თანახმად,  
ის ფაქტი, რომ  ქალ ჯარისკაცებს უწევთ  შეუთავსონ  
ერთმანეთს ქალურობა, რათა აღქმულნი იყვნენ 
ქალებად და ამავდროულად კაცური ქცევები,  
რათა  მიჩნეულ  იყვნენ  სამხედრო ლიდერებად - 
ავითარებს  იმ მოსაზრებას, რომლის მიხედვითაც  
ქალები  განიხილებიან  როგორც  ნაკლებად  
კომპეტენტური  ოფიცრები. ქალი სამხედროები 
ხშირად  თვლიან, რომ ისინი თავიანთ  მამაკაც 
სამხედრო კოლეგებთან შედარებით ორჯერ  მეტს  

მუშაობენ,  თუმცა გენდერი მუდამ ხაზს უსვამს ამ 
უკანასკნელთა მიღწევებსა  და ხელმძღვანელობის 
უნარს.  [10 ].

საზოგადოდ,  გენდერთან და სამხედრო 
სფეროსთან დაკავშირებული სამეცნიერო- 
კვლევითი  ლიტერატურაში  ქალები მიჩნეულნი  
არიან,  როგორც იშვიათი და  ნაკლებად  
კონკურენტული  ლიდერები. მაჰანის აზრით,  
ეს არც არის გასაკვირი, რადგან  დასავლური 
კულტურა ხაზს უსვამს მამაკაცთა და ქალთა 
როლის განსხვავებულობას დაბადებიდანვე.   
მამაკაცთა და ქალთა როლების შესახებ  მოსაზრება 
ისე ღრმადაა ჩაბეჭდილი დასავლურ კულტურაში, 
რომ სამეცნიერო საზოგადოებაც კი კამათობს იმის 
შესახებ, ბუნებაა უფრო მთავარი, თუ აღზრდა 
-განათლება. 

ლარვუდის, გლასერისა და მაკდონალდსის  
კვლევამ  წინასწარ ივარაუდა, რომ რეზერვის  
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ოფიცერთა  ტრენინგის კორპუსში  შემსვლელი  
მამაკაცები  შეაფასებდნენ  ქალებს  როგორც 
საბრძოლო  სპეციალობებზე  შესვლისათვის  
ნაკლები უნარის მქონედ. მაშინ როცა იგივე 
კორპუსში  მყოფი მამაკაცებისთვის, რომელთაც 
ჰქონდათ ქალებთან  ერთად  მუშაობის  მეტი 
გამოცდილება, უფრო მისაღები იყვნენ.[12] 
ავტორებმა კვლევის პირველ ნაწილში  მონაწილეებს 
სთხოვეს შეეფასებინათ შემდეგი შეკითხვები: 1) 
მათი აზრით, ქალები ისეთივე ჭკვიანები არიან თუ 
არა როგორც მამაკაცები; 2) ენდობოდნენ თუ არა 
ქალებს  სამეთაურო პოზიციაზე იგივე დოზით, 
როგორც მამაკაცებს. კვლევის 1 ნაწილის შედეგებმა 
ცხადყო, რომ: 1) მამაკაცი სამხედროები ნაკლებად 
ენდობიან ქალებს ლიდერის პოზიციაზე; 2) 
მამაკაცები გენდერ-ინტეგრირებულ კომპანიებში 
ოდნავ მეტად არიან დარწმუნებულნი ქალთა 
ლიდერობის პოტენციალში; 3) რაც უფრო მეტ 
ხანს ურთიერთობენ მამაკაცი სამხედროები ქალ 
სამხედროებთან მით უფრო მეტად ნეგატიური 
დამოკიდებულება ექმნებათ მათ მიმართ; 4) რაც 
უფრო მეტ ხანს რჩებოდნენ ქალი სამხედროები ამ 
ბანაკში, ნაკლებად თავდაჯერებულად გრძნობდნენ 
თავს; 5) იმ მამაკაცი სამხედროებისათვის, ვისაც 
ყავს მდედრობითი სქესის დედმამიშვილი, უფრო 
მისაღებია ქალი ხელმძღვანელები, ვიდრე მათთვის, 
ვისაც არ ყავთ.

კვლევის მეორე ნაწილში  მონაწილე ყველა 
სამხედრო  იყო რეზერვის ოფიცერთა ტრენინგის 
კორპუსში შერეული სქესის სწავლების  მეოთხე 
ან დამამთავრებელ კურსზე. გამოკითხულ იქნა 
მამაკაცი და ქალი კადეტები მათი ოჯახური 
ბიოგრაფიის  შესახებ, სასწავლებელში მიღებულ 
გამოცდილებაზე  და იმაზე, თუ რა დამოკიდებუ-

ლება გააჩნდათ  ქალების მიმართ როგორც 
მათ  ხელმძღვანელ, ასევე დაქვემდებარებულ 
პოზიციებზე.  [12 , გვ 367 ].  მონაწილეებს სთხოვეს 
პასუხი გაეცათ ისეთ კითხვებზე, როგორიცაა - 
მათი აზრით, ქალი სამხედროები იქნებოდნენ 
თუ არა ისეთივე ეფექტიანი ლიდერები, როგორც 
მამაკაცები, როგორ იგრძნობდნენ თავს ქალი 
ხელმძღვანელი რომ ყოლოდათ.  კვლევის მეორე 
ნაწილმა დაადგინა, რომ: 1) ქალები კაცებზე უფრო 
მეტად თავდაჯერებულნი არიან მდედრობითი 
სქესის ხელმძღვანელობის დროს; 2) ქალი 
სამხედროების ხელმძღვანელობის შემთხვევაში, არ 
უმჯობესდება მამაკაცი სამხედროების ნდობა ქალი 
ლიდერებისადმი; და 3) მამაკაცები ბევრად უფრო 
ნეგატიურად არიან განწყობილნი ხელმძღვანელ 
პოზიციებზე მყოფი ქალების მიმართ, ვიდრე 
დაქვემდებარებულ პოზიციებზე მყოფთა მიმართ.  

ამრიგად,  იმ წინააღმდეგობების დაძლევაში, 
რომლებიც ხელს უშლის ქალთა სრულ 
ჩართულობას შეიარაღებულ ძალებში, პრიორიტეტი 
უნდა იყოს გენდერული დისკრიმინაციის, 
შევიწროვებისა  და ბულინგის პრევენცია. რაც 
მთავარია უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს მთლიანი 
პერსონალი, მამაკაცებიც და ქალებიც, იმსახურონ  
ჯანსაღ, უსაფრთხო და თავაზიან გარემოში, სადაც 
მათი უფლებები  დაცული იქნება. [ 2 ].

ამ ბარიერების მსხვრევას სჭირდება უპირველეს 
ყოვლისა კარგი მენეჯმენტი. ზედა რგოლის 
ხელმძღვანელებისგან უნდა  მოდიოდეს გზავნილი, 
სადაც გარკვევითაა დაფიქსირებული,  რომ 
შეიარაღებული ძალები სერიოზულად ეკიდება 
მრავალფეროვნების მიღწევას  და გენდერული 
თანასწორობის ხელშეწყობას  ჯარში და უნდათ 
განახორციელონ შესაბამისი ცვლილებები. [ 2 ].
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Women’s Participation Problems in Military Management
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e-mail: egratiashvili@yahoo.com

This article refers to the importance of gender issues and the problems that exist in the armed forces. These prob-
lems can be: Men’s perceptions about women’s participation in the armed forces, difficulty of military profession, 
military  education issues, public opinion etc.

 Consideration of Gender related issues, helps Armed forces to use men’s and women’s potential and increases 
safety and effectiveness.

Diversity in the military is a complex subject, both conceptually and in terms of its more practical, managerial 
implications. It   represents one of the most significant and difficult challenges for human resource management that 
military leaders have faced over  the past several  decades .

 Breaking down these barriers requires, first and foremost, leadership. Leaders must promote gender equality, and 
must drive forward the necessary changes in the armed forces.
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სწრაფი სესხების გამცემი ორგანიზაციების საქმიანობის დარეგულირება ევროპის ქვეყნებმა 
ბოლო რამდენიმე წლის წინ განახორციელეს. აღნიშნულ ქვეყნებში ამ ორგანიზაციების რეგულირება 
ხორციელდება  კანონებით: „სამომხმარებლო სესხების შესახებ“, „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 
შესახებ“, „ვალდებულებების შესახებ  და „სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით“.

ნაშრომში განხილულია სწრაფი სესხების გამცემი ორგანიზაციების მიერ გაცემულ სესხებზე 
მაქსიმალური წლიური საპროცენტო განაკვეთების ოდენობის, ვადაგადაცილების შემთხვევაში ჯარიმის 
დაკისრებისა და საჯარიმო განაკვეთის განსაზღვრის წესი, ამავე ორგანიზაციების უფლებამოვალეობები. 
ამავე კანონმდებლობებით განისაზღვრება სწრაფი სესხების გამცემ ორგანიზაციებზე ზედამდედველობის 
წესი.

სწრაფი ონლაინ სესხების გამცემი 
ორგანიზაციების საქმიანობის რეგულირება 
ევროპის ქვეყნებში რამდენიმე წლის წინ 
განხორციელდა.

საპარლამენტო კვლევებისა და დოკუმენტაციის 
ევროპული ცენტრის (European Center of Parlia-
mentary Research and Documentation) მასალებზე 
დაყრდნობით ლიტვაში, სლოვაკეთში, სლოვენიასა 
და უნგრეთში ონლაინ სესხების გამცემი 
ორგანიზაციების საქმიანობა რეგულირდება 
სამომხმარებლო სესხების შესახებ კანონით (Law 
on Consumer Credit). ესტონეთში აღნიშნული 
ორგანიზაციების რეგულირება ხდება 
მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონით 
(Consumer Protection Act), რეკლამის შესახებ 
კანონით (Advertising Act), ვალდებულებების 
შესახებ კანონით (Obligations Act), სამოქალაქო 
საპროცესო კოდექსითა (Civil Procedure Code) და 
სესხების დაცვის შესახებ კანონით (Debt Protec-
tion Act). რუმინეთში აღნიშნული ინსტიტუტების 
საქმიანობა რეგულირდება როგორც არასაბანკო 
საკრედიტო ინსტიტუტების შესახებ კანონით (Law 
No. 93/2009 regarding non-banking financial institu-
tions), ასევე მთავრობის საგანგებო დადგენილებით. 
ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, მონტენეგროში, ჩეხეთში, 
ალბანეთში, სერბეთსა და საბერძნეთში სწრაფი 
ონლაინ სესხების გამცემი ორგანიზაციების 
საქმიანობა კანონმდებლობით არ რეგულირდება. 

აღნიშნული რეგულირების შესახებ ინფორმაცია 
განხილულია წინამდებარე სტატიაში, რომელშიც 
მოყვანილია ევროპის ექვსი ქვეყნის (ლიტვა, 
სლოვაკეთი, სლოვენია, უნგრეთი, რუმინეთი და 
ესტონეთი) მაგალითი.

litvaSi 2015 წლის მონაცემებით 66 
ორგანიზაცია გასცემდა სწრაფ ონლაინ სესხებს. 
აღნიშნული ორგანიზაციების მიერ მოკლევადიანი 
სამომხმარებლო დაკრედიტება (სწრაფი ონლაინ 
სესხები) რეგულირდება სამომხმარებლო კრედიტის 
შესახებ კანონის დამატებებით (Law on Consumer 
Credit with the amendments), რომელიც ძალაში 
შევიდა 2016 წლის 1 თებერვლიდან. აღნიშნული 
ცვლილებები ითვალისწინებს მაქსიმალური 
წლიური საპროცენტო განაკვეთის დაწევას 200%-
დან 75%-მდე.  მსესხებლის მიერ ყოველდღიური 
სხვა ხარჯები, გარდა პროცენტისა, რომელიც 
შედის სამომხმარებლო კრედიტის საერთო 
ღირებულებაში, არ უნდა აღემატებოდეს კრედიტის 
საერთო თანხის 0.04%-ს.  სამომხმარებლო 
კრედიტის საერთო ღირებულება, რომელიც 
მოიცავს პროცენტებს, საკომისიო მოსაკრებელს და 
სხვა მოსაკრებლებს, რომელსაც იხდის მსესხებელი 
კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობებით, 
არ უნდა აღემატებოდეს გაცემულ სამომხმარებლო 
კრედიტის თანხას, გარდა ვადაგადაცილების 
შემთხვევაში.  ვადაგადაცილების შემთხვევაში, 
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ჯარიმა არ უნდა აღემატებოდეს ძირეული 
თანხის 0.05%-ს თითოეულ გადაცილებულ 
დღეზე. საჯარიმო დღეების რაოდენობა არ უნდა 
აღემატებოდეს 180 დღეს, ვადაგადაცილების 
დღიდან.

გამსესხებელს უფლება აქვს შეწყვიტოს 
ხელშეკრულება, თუ:

• მსესხებელი ინფორმირებულია 
ვადაგადაცილებაზე;

• ვადაგადაცილების დღეების რაოდენობა 
ერთ თვეზე მეტია და გადასახდელი თანხა 
შეადგენს დასაბრუნებელი თანხის არანაკლებ 10%-
ს ან ვადაგადაცილება ხდება ზედიზედ სამი თვის 
განმავლობაში;

• ვადაგადაცილებული გადახდა არ არის 
დაფარული 14 დღის განმავლობაში, მას შემდეგ 
რაც მსესხებელს წერილობით ეცნობა გადახდის 
შესახებ.

ვადაგადაცილების შემთხვევაში ჯარიმებისა და 
პროცენტების დაწესება არ ხდება თუ გამსესხებლის 
მიერ სათანადოდ არ არის შეფასებული მსესხებლის 
გადახდისუნარიანობა. მსესხებლის ფინანსური 
ვალდებულება არ უნდა აღემატებოდეს მისი 
მდგრადი შემოსავლის 40%-ს. 

იმ შემთხვევაში თუ მსესხებელი ვერ 
ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ფინანსურ 
ვალდებულებას, გამსესხებელი იწყებს გაცემული 
თანხის ამოღებას სასამართლოს მეშვეობით.

2012 წლის 1 იანვრიდან ლიტვის ეროვნული 
ბანკი ახორციელებს ზედამხედველობას სწრაფი  
სამომხმარებლო სესხების გამცემ ორგანიზაციებზე.

slovakeTSi სწრაფი ონლაინ სესხების 
საკითხი რეგულირდება  სამომხმარებლო სესხების 
შესახებ კანონით (Consumer Credit Act), რომელიც 
ძალაში შევიდა 2015 წლის 1 აპრილიდან. ახალმა 
რეგულაციამ მეტად გამჭვირვალე გახადა 
სამომხმარებლო სესხების ბაზრის ზედამხედველობა 
და ხელი შეუწყო მომხმარებელთა უფლებების 
დაცვის ამაღლებას აღნიშნულ სფეროში.  
აღნიშნული კანონით თითოეული არასაბანკო 
ორგანიზაცია ადგენს სპეციფიკურ წლიური 
საპროცენტო განაკვეთის ოდენობას, რომელიც არ 
უნდა აღემატებოდეს ქვეყანაში მოქმედი წლიური 
საპროცენტო განაკვეთის (15%) (annual percentage 
rate (APR)), ორმაგ ოდენობას. 

ვადაგადაცილების შემთხვევაში, ჯარიმის 
პროცენტული ოდენობა ემატება საერთო 
საპროცენტო განაკვეთს ვადაგადაცილების მეორე 
დღიდან და ჯარიმის პროცენტის ოდენობა 
დადგენილია მთავრობის მიერ. საჯარიმო 

საპროცენტო განაკვეთის მაქსიმალური ოდენობა 
განისაზღვრება სამომხმარებლო სესხების შესახებ 
კანონით, რომლის მიხედვითაც მისი ოდენობა 
შეადგენს 8,05%-ს. 

ახალი რეგულაციის ძალაში შესვლამდე, 
არასაბანკო ფინანსური ორგანიზაციები  
ვალდებულნი იყვნენ რეგისტრაცია გაევლოთ 
კრედიტორთა რეესტრში, რომელიც შედიოდა 
ეროვნული ბანკის დაქვემდებარებაში. ახალი 
რეგულაციით კი ეროვნული ბანკი თვითონ 
გასცემს ლიცენზიას ასეთ ორგანიზაციებზე. 
ლიცენზიის მიმღები სუბიექტები ვალდებულნი 
არიან შეასრულონ ეროვნული ბანკის მიერ 
დადგენილი პირობები, რომლის მიხედვითაც 
სწრაფი ონლაინ სესხების გამცემ ორგანიზაციებს 
უნდა გააჩნდეთ სააქციო საზოგადოების ან 
შეზღუდული პასუხისმგებელი საზოგადოების 
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა, უნდა 
შექმნან სამეთვალყურეო საბჭო, უნდა გააჩნდეთ 
სავალდებულო საწესდებო კაპიტალის მინიმალური 
ოდენობა (500 000 ევრო). ასევე ამ ორგანიზაციებმა 
უნდა შეიმუშაონ წესდება, რომლის შესაბამისად 
განისაზღვრება საოპერაციო და ადმინისტრაციული 
ქვედანაყოფების მართვის ორგანიზაციული 
სტრუქტურა, მათი შემადგენელი ერთეულები და 
ფუნქციები, მმართველობითი თანამდებობები 
და ანგარიშვალდებულებები. მათ უნდა შექმნან 
მომხმარებელთა გადახდისუნარიანობის შეფასების 
მოქნილი სისტემა. 

ახალი რეგულაციით სწრაფი ონლაინ სესხის 
საერთო მოცულობა 12 თვის მანძილზე არ უნდა 
აღემატებოდეს 10000 ევროს.

sloveniaSi სამომხმარებლო სესხის შესახებ 
კანონით (Consumer Credit Act) კომპანიებმა 
რომლებმაც უნდა გასცენ სწრაფი ონლაინ სესხები, 
ვალდებულნი არიან ნებართვა აიღონ ეკონომიკური 
განვითარებისა და ტექნოლოგიების სამინისტროში 
(ნებართვის აღება არ ეხებათ ბანკებს). ნებართვა 
გაიცემა 3 წლის ვადით. სლოვენიაში მოქმედებს 66 
სწრაფი სესხების გამცემი კომპანია. პრაქტიკულად, 
პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ზოგიერთი 
კომპანია როგორც კი აიღებს ნებართვას, იწყებს 
საქმიანობას კანონდარღვევით (ეს პრობლემები 
ნათლად ჩანს საზედამხედველო პროცესში და 
მომხმარებელთა საჩივრებში). აღნიშნული სფეროს 
ბაზრის ინსპექციას (Market Inspectorate) არ ჰყავს 
საკმარისი თანამშრომელი ასეთი კომპანიების 
გასაკონტროლებლად.

მაქსიმალური წლიური საპროცენტო განაკვეთი 
(ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც 
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მოიცავს სამომხმარებლო კრედიტის მთლიან 
ღირებულებას) რეგულირდება სამომხმარებლო 
კრედიტის შესახებ კანონით, რომლის მიხედვითაც 
მთლიანი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არ 
უნდა აღემატებოდეს ბოლო საშუალო ეფექტური 
საპროცენტო განაკვეთის (რომელსაც იყენებს 
ბანკები და შემნახველი ბანკები) 200%-ს. 

ბანკების მიერ დადგენილი საბოლოო საშუალო 
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთები

საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 8%-ს წელიწადში.
ვალის ამოღების პროცედურები განისაზღვრება 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის (Civil Procedure 
Code) დებულებებითა და სააღსრულებო წარმოების 
შესახებ კანონით.

სწრაფი ონლაინ სესხების გამცემი 
ორგანიზაციების ზედამხედველობას 
ახორციელებს ბაზრის ინსპექცია (Market Inspec-
torate), რომელიც არის ეკონომიკის განვითარებისა 
და ტექნოლოგიების სამინისტროს შემადგენელი 
ნაწილი და უფლებამოსილია სამომხმარებლო 
სესხების შესახებ კანონისა და მომხმარებელთა 
უფლებების დაცვის შესახებ კანონების შესრულების 
ზედამხედველობაზე.

ungreTSi სწრაფ ონლაინ სესხებს გასცემენ 
არასაბანკო ფინანსური ორგანიზაციები, რომელთა 
საქმიანობაც რეგულირდება შემდეგი  ნორმატიული 
აქტებით: 

• „სამომხმარებლო სესხების კანონით“ 
(Consumer Loans Act) და მასთან დაკავშირებული 
„სამართლიანი საბანკო საქმიანობის შესახებ 
კანონით“(Fair Banking Act);

• მთავრობის 2009 წლის  დადგენილებით, 
რომელიც განსაზღვრავს გონივრული საცალო 
სესხების პირობებსა და კრედიტუნარიანობის 
შეფასებას;

• მთავრობის 2010 წლის დადგენილებით, 
რომლის მიხედვითაც დგინდება წლიური 
საპროცენტო განაკვეთი;

•  ეკონომიკის მინისტრის ბრძანებით, რომლის 
მიხედვითაც დგინდება სამომხმარებლო სესხებთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის (უნგრეთის 
ფინანსური ზედამხედველობის სამსახურისა და 
ეროვნული ბანკის რეკომენდაციები) წარდგენის 
სპეციალური წესები.

არასაბანკო კომპანიებს უფლება არ აქვთ 
კრედიტზე დააწესონ ისეთი წლიური საპროცენტო 
განაკვეთი, რომელიც აღემატება ცენტრალური 
ბანკის მიერ დადგენილ საბაზო საპროცენტო 
განაკვეთს, რომელიც გაზრდილია 39 % (საბაზო 
საპროცენტო განაკვეთია 16.5%).

მომხმარებლის მიერ ვადაგადაცილების 
შემთხვევაში კომპანიას უფლება აქვს 
დააკისროს საჯარიმო საპროცენტო განაკვეთი 
თითოეულ ვადაგადაცილებულ დღეზე. სესხის 
ხელშეკრულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, 
საფინანსო ორგანიზაციას უფლება აქვს საჩივრით 
მიმართოს სასამართლოს მომხმარებელთან 
შეთანხმების გარეშე.

სწრაფი ონლაინ სესხების გამცემი 

 

 
სამომხმარებლო კრედიტი 

საშუალო 
ეფექტური 
საპროცენტო 
განაკვეთი (%) 

2 თვეზე 200 ევრო 248,6** 
4 თვეზე 500 ევრო 58,9 
6 თვეზე 1000 ევრო 24,8 

12 თვეზე 2000 ევრო 12,4 
36 თვეზე 4000 ევრო 8,4 
10 წელი 20000 ევრო 5,2 

 

 

                                                           
** ამ კატეგორიაში სესხები არ გაიცემა 

სწრაფი ონლაინ სესხის გამცემი ორგანიზაცია, 
რომელიც აწესებს სამომხმარებლო კრედიტის 
შესახებ კანონით შემუშავებული მეთოდოლოგიით 
დადგენილ საპროცენტო განაკვეთთან შეუსაბამო 
საპროცენტო განაკვეთებს, დაეკისრება ჯარიმა 
12,500 ევროდან 125,000 ევრომდე.

ვალდებულებების შესახებ კოდექსით (Obliga-
tions Code) განისაზღვრება სამევახშეო პროცენტების 
პრეზუმფცია შემდეგნაირად: იმ შემთხვევაში 
თუ საჯარიმო საპროცენტო ან კონტრაქტით 
გათვალისწინებული საპროცენტო განაკვეთი 50%-
ით აღემატება დადგენილ საჯარიმო საპროცენტო 
განაკვეთს, ასეთი შეთანხმება ჩაითვლება 
სამევახშეო შეთანხმებად.

საკრედიტო შეთანხმების გაფორმებამდე 
კრედიტორი ვალდებულია სათანადოდ შეაფასოს 
მსესხებლის გადახდისუნარიანობა. იმ შემთხვევაში 
თუ კრედიტორი არ წარადგენს მტკიცებულებას, 
რომ მან სათანადოდ შეაფასა მსესხებლის 
გადახდისუნარიანობა, ითვლება რომ მან ეს ვერ 
შეძლო და ბაზრის ინსპექცია (Market Inspectorate) 
უკრძალავს საკრედიტო შეთანხმების გაფორმებას 
და ეკონომიკის განვითარების სამინისტროს 
წარუდგენს შეთავაზებას, რათა ასეთ კრედიტორს 
შეუწყვიტოს საქმიანობის ნებართვა. 

ვადაგადაცილებულ გადახდაზე საჯარიმო 

Regulation on the reporting of effective interest rates of 
banks and savings banks in accordance with the Con-
sumer Credit Act - https://www.bsi.si/library/includes/
datoteka.asp?DatotekaId=6925
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ორგანიზაციების ზედამხედველობას ახორციელებს 
უნგრეთის ეროვნული ბანკი.

rumineTSi საკრედიტო პოლიტიკა 
ხორციელდება, როგორც საბანკო, ასევე არასაბანკო 
ორგანიზაციების მიერ, რომელთა საქმიანობის 
ზედამხედველობას უწევს ეროვნული ბანკი.

აღნიშნული ინსტიტუტების საქმიანობა 
რეგულირდება მთავრობის 2006 წლის საგანგებო 
დადგენილებით საკრედიტო ინსტიტუტებისა და 
ძირითადი კაპიტალის ადეკვატურობის შესახებ 
(Government Emergency Ordinance No.99/6.12.2006 on 
credit institutions and capital adequacy). აღნიშნული 
რეგულაციით დგინდება პირობები, რომლის 
მიხედვითაც განისაზღვრება:

• საფინანსო ინსტიტუტების ლიცენზიების 
მინიჭებისა და ჩამორთმევის საკითხი;

• ზედამხედველობა საკრედიტო 
ორგანიზაციებზე;

• ზედამხედველობა  საინვესტიციო 
მომსახურების გაწევის დროს;

• საგადამხდელო სისტემების, ფინანსური 
ინსტრუმენტებისა და ანგარიშსწორების სისტემების 
მონიტორინგი.

საბანკო სფეროში საფინანსო-ფისკალურ 
ღონისძიებათა (ჯარიმის საპროცენტო განაკვეთების 
დადგენა) შესახებ მთავრობის დადგენილებით (Or-
dinance No.13/2011 on legal remunerative and penalty 
interest rate for monetary indebtedness, as well as for the 
regulation of some financial-fiscal measures in the banking 
field) მხარეებს ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე 
თავისუფლად შეუძლიათ განსაზღვრონ სესხის 
საპროცენტო განაკვეთი და ვადაგადაცილებულ 
გადახდაზე ჯარიმის საპროცენტო განაკვეთი. 

სამომხმარებლო კრედიტის ხელშეკრულების 
შესახებ მთავრობის საგანგებო დადგენილების 
(Government Emergency Ordinance No. 50/2010 
on credit contracts for consumers) საფუძველზე 
შემუშავებულია საპროცენტო განაკვეთების 
გაანგარიშების მეთოდოლოგია. საპროცენტო 
განაკვეთი მოიცავს - ბანკთაშორისი ინდექსებით 
EURIBOR/ROBOR/LIBOR დადგენილ ეროვნული 
ბანკის სავარაუდო საპროცენტო განაკვეთს 
(3,25% წლიურად) და გამსესხებლის მიერ 
სავარაუდო საპროცენტო განაკვეთს დამატებული 
ხელშეკრულებით დადგენილი ფიქსირებული 
ზღვარი. ჯარიმის საპროცენტო განაკვეთი 
გაიანგარიშება ფიქსირებული პროცენტის 
საფუძველზე და ერიცხება გადაუხდელ თანხას.

არასაბანკო საკრედიტო ინსტიტუტების კანონის 
(Law No. 93/2009 regarding non-banking financial in-

stitutions) მიხედვით დადგენილია, რომ საკრედიტო 
ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია ორივე 
მხარის მიერ, წარმოადგენს ამ ინსტიტუტების პირად 
გარანტიას და აღსრულების ერთერთ საშუალებას 
(title of enforcement) და თანხის გადაუხდელობის 
შემთხვევაში კრედიტორი ვალდებული არ არის 
სარჩელი შეიტანოს სასამართლოში. როგორც 
კი კრედიტორი განაცხადებს ხელშეკრულების 
დარღვევის შესახებ, აღსრულებას ახორციელებს 
სასამართლო აღმასრულებელი.

ესტონეთში ბოლო ორი წლის განმავლობაში 
საკრედიტო ბაზარზე საგრძნობლად გაიზარდა 
„არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო 
კრედიტის“ (სწრაფი ონლაინ სესხები - 
ექსპრესსესხები) სექტორი. აღნიშნული სესხი არის 
მოკლევადიანი და მისი ოდენობა არ აღემატება 
1000 ევროს. სწრაფი ონლაინ სესხები გაიცემა კერძო 
საწარმოს სტატუსის მქონე ორგანიზაციებისაგან, 
რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებულნი 
როგორც საკრედიტო ინსტიტუტები. ისინი 
მომხმარებლებს სთავაზობენ მრავალფეროვან 
საკრედიტო პროდუქტებს (როგორებიცაა SMS 
სესხი, ექსპრესსესხი, სესხები მცირე თანხებით 
და ა.შ.), რომლებიც წარმოადგენენ ახალი თაობის 
საკრედიტო ინსტრუმენტებს და გამოიყენება 
მაღალგანვითარებულ ინტერნეტ-ბანკინგში, 
ფართოდ გავრცელებული ელექტრონული არხების 
მეშვეობით (მობილური ტელეფონებისა და 
ინტერნეტის საშუალებით).

მარეგულირებელი აქტები, რომელიც უშუალოდ 
ეხება სამომხმარებლო სესხებს, შეიძლება დაიყოს 
ადმინისტრაციულ და სახელშეკრულებო 
მარეგულირებელ აქტებად. ადმინისტრაციული 
რეგულირება ხდება მომხმარებელთა უფლებების 
დაცვის კანონით (Consumer Protection Act) და 
რეკლამის შესახებ კანონით (Advertising Act), 
ხოლო სახელშეკრულებო რეგულირება კი 
ვალდებულებების შესახებ კანონით (Obligations 
Act). ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 
შესრულების რეგულირება ხდება სამოქალაქო 
საპოცესო კოდექსით (Civil Procedure Code). ფიზიკური 
ან იურიდიული პირის გადახდისუუნარობის 
შემთხვევაში შეიძლება დაიწყოს გაკოტრების ან 
სესხების რესტრუქტურიზაციის პროცესი, რომელიც 
რეგულირდება სესხების დაცვის კანონით (Debt Pro-
tection Act).

ვალდებულებების შესახებ კანონით 
სამომხმარებლო კრედიტზე შეიძლება დაწესდეს 
მაქსიმალური წლიური საპროცენტო განაკვეთი. იმ 
შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის მიერ გადახდილი 
წლიური საპროცენტო განაკვეთი აღემატება სესხის 
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აღების დღიდან ბოლო 6 თვის განმავლობაში 
საკრედიტო ორგანიზაციების მიერ დაწესებულ 
საშუალო წლიურ განაკვეთს ან სამჯერ აღემატება 
ეროვნული ბანკის მიერ დაწესებულ წლიურ 
საპროცენტო განაკვეთს, ასეთი ხელშეკრულება 
ჩაითვლება ბათილად. თუ სესხის გამცემი 
ორგანიზაცია არ ასრულებს კანონით დადგენილი 
ნორმებს, მაშინ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 
საბჭო გასცემს ისეთ წესს, რომლის მიხედვითაც 
უნდა იმოქმედოს ასეთმა ორგანიზაციამ. წესის არ 
დამორჩილების შემთხვევაში ასეთი ორგანიზაცია 
ჯარიმდება 9600 ევროს ოდენობით.

კრედიტორსა და მომხმარებელს შორის 
ურთიერთობა რეგულირდება ხელშეკრულებით. 
მომხმარებელს უფლება აქვს კრედიტის მიღებიდან 
14 დღის განმავლობაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება 
და მან დაუყოვნებლივ (ხელშეკრულების 
შეწყვეტის განცხადების წარდგენიდან არა უმეტეს 
30 დღისა)  უნდა დააბრუნოს ნასესხები თანხა 
მთლიანად და  სესხზე სარგებელი (პროცენტებით 
გათვალისწინებული თანხა) იმ დღეების მიხედვით, 
სანამ ხელშეკრულება არ შეუწყდება მომხმარებელს. 
ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში 
კრედიტორს უფლება არ აქვს მომხმარებელს 
დააკისროს რაიმე სახის ჯარიმა ან კომპენსაცია, 
მიუხედავად იმისა, კრედიტორმა გასწია თუ არა 
რაიმე სახის ხარჯი სესხის გაცემაზე.

გაკოტრების შესახებ კანონი ფიზიკურ პირებს 
საშუალებას აძლევს დაიწყონ გაკოტრების 
პროცედურები და მოხდეს ვალის ჩამოწერა. 
როგორც წესი ფიზიკური პირების გაკოტრების 
პროცედურები ანალოგიურია იურიდიული 

პირების გაკოტრების პროცედურებისა. 
სესხების რესტრუქტურიზაციისა და 

სესხების დაცვის კანონმდებლობით ფიზიკურმა 
პირებმა უნდა მიმართონ სასამართლოს 
სამომხმარებლო სესხების რესტრუქტურიზაციის 
განცხადებით, რათა თავიდან იქნას აცილებული 
გადახდისუნარიანობის პრობლემა და გაკოტრება. 
მოვალემ სასამართლოში უნდა წარადგინოს 
მდგრადი (დამაჯერებელი) გეგმა სესხების 
რესტრუქტურიზაციაზე, იმ მიზნით რომ მას 
შეუძლია აღებული სესხის გარკვეული ნაწილის 
დაფარვა. მოვალე ვალდებულია დაფაროს მის 
სესხთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, მათ შორის, 
სასამართლოს მოსაკრებლები და საკონსულტაციო 
საფასური.

სანამ სწრაფი ონლაინ სესხების გამცემი 
ორგანიზაციები არ გახდებიან საკრედიტო 
ინსტიტუტები, ვერ მოხდება მათი საქმიანობის 
სტანდარტიზაცია და რეგულირება, როგორც 
საკრედიტო ინსტიტუტების საქმიანობა. 
ისინი ვალდებულნი არ არიან ზედამხედველ 
ორგანოს მიაწოდონ სპეციფიკური ინფორმაცია 
საქმიანობის შესახებ. ასეთი ორგანიზაციები 
ვალდებულნი არიან შეასრულონ საერთო 
სამეწარმეო რეგულაციები. საზედამხედველო 
და ადმინისტრაციული ნორმების შესრულების 
მონიტორინგს ახორციელებს მომხმარებელთა 
დაცვის საბჭო. მხარეებს შორის ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული ვალდებულებების 
შესრულებაზე წამოჭრილი ნებისმიერი დავა 
განიხილება და წყდება სასამართლოს მეშვეობით.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საპარლამენტო კვლევებისა და დოკუმენტაციის ევროპული ცენტრიდან (European Center of Parlia-
mentary Research and Documentation) მოწოდებული მასალები.

Regulation of Express Loans Organization’s Activity in European Countries.

Solomon Songhulashvili
Master’s Degree of Economics

Senior specialist of research department of the Parliament of Georgia

European countries have begun to regulate the activities of organizations that are issuing express loans in the last few 
years. This regulation is carried out in European countries by the following laws: “Law on Consumer Loans”, “The Con-
sumer Rights Protection Act”, “The Obligations Act” and “Civil Procedure Code”.

This article considers procedure for determining the maximum annual interest rates on express loans, the rates of over-
due fines and the liabilities of such organization. The legislation determines the rules for supervision over the activities of 
the express loans organization,which is implemented by the National Bank.



#1(44), 2017  weli, year70

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

DROC - Geopolitical significance of the country in 
Sab-Saharan Africa and the civil wars in the Congo

The Democratic Republic of the Congo is located in 
the central Africa. The country shares the boarders with 
Angola, Burundi, Central African Republic, Rwanda, Tan-
zania, Uganda and Zambia. To the southwest the Congo is 
bounded by the Atlantic Ocean. DROC, as a second largest 
country in Africa, has a population of more than 80 Million 
people [10]. 

The Geographical location of one of the biggest Afri-
can nations doubtlessly makes the country totally attrac-
tive and remarkable in several ways. The Congo is blessed 
with gold, diamonds, copper, coltan and other minerals of 
great significance. From this point of view, DROC should 
unquestionably be one of the richest countries in the con-
tinent, however, we see a completely different picture of 
reality. The indigenous population of the Congo is living 
under the poverty line while the economic condition of 
the republic is extremely low and oppressed. The country 
undertook three severe civil wars in 1990s, which totally 
devastated the economic growth of the Congo.

The Democratic Republic of the Congo has become a 

zone of never-ending conflicts. It seems practically unbe-
lievable that a country, rich in natural resources, is not more 
economically stable. It is clear that the natural resources do 
not make any influence on development the economy of 
the Congo [3].

There are more than 200 ethnic groups living in the Con-
go, among which the principal ones are considered Mongo, 
Luba and Congo. More than 100 languages are spoken in 
the territory of DROC, including Kikongo, Lingala, Tshi-
luba etc. French is recognized the official language of the 
government, while Tshiluba is the language of the capital 
city Kinshasa.

Indisputably, ethnic diversity is one of the causes of 
endless conflicts in the country, which on the other hand, 
has a direct connection with the poverty and hardship of 
the nation in a broader sense. When societies of different 
languages, religious and ethnicity share the same land, they 
obviously have a tendency to prone to civil wars as nu-
merous different tribes and identity groups within the same 
territory are clearly more likely to cause the conflicts and 
disturbances [2]; [5]; [7; pp. 796].

In 2016, The Congolese were filled with optimism, 
since, people were pinning their hopes on upcoming elec-

War on Natural resources in the Democratic Republic of the Congo

Ekaterine Lomia
Master student of University of Porto, (Portugal)
Faculty of arts: history, international relations and cooperation
Contact information: +351 935 110 118
eka_lomia@yahoo.com

Abstract

The Democratic Republic of the Congo is one of the poorest countries in Africa, which according to its geographical 
location and natural resource wealth should definitely be a much more developed nation. DROC is considered as having 
one of the most abundant lands in the continent. The biodiversity of the country is astonishing in many ways. The country 
is blessed with natural gas, oil, timber and most importantly, a raw material of primary importance, coltan. However, 
country’s mineral wealth does not make any influence on the well-being of indigenous population of the Congo, moreo-
ver, the conflicts inside a country reach the extreme level of escalation yearly. 

The objective of the article is to study the main impeding factors that deteriorate the Congo’s international status, 
economic and social development of the African nation. Based on the works of the outstanding scholars of African stud-
ies, the paper is concluded by defining the principal agendas of key significance that should be taken into consideration in 
order to overcome the poverty in the Congo and lead the country to the path of economic development.
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tions which to their deep believe would be a starting point 
of a new, better life. Although, as an outcome of the first 
democratic election In the Congo, Mr. Kabila came back 
to power and nothing changed for the socially distressed 
Congolese nation. 

The Democratic Republic of the Congo regained in-
dependence from Belgium in 1960. The country seemed 
to follow the path of the economic development with a 
strong faith that the mineral wealth of the Congo would 
go to benefit to its own citizens. After the first elections of 
DROC, Joseph Kasavubu came to power as the president 
of the country while Patrice Lumumba took the position of 
the Prime Minister. Therefore, Lumumba’s anti-imperialist 
politics became enormously irritating for the Belgium and 
the United States. After six months as the Prime Minister 
he was assassinated. In 2002, the government of Belgium 
officially expressed great sorrow regarding the assassinat-
ing of Lumumba. Wide society, including the leading TV 
channels reported Belgium’s announcement as an apology 
of the Prime Minister’s assassinating. In 1965, Mobutu 
came to power by overthrowing Kasavubu and declared 
himself the President of the Democratic Republic of the 
Congo. Mobutu established one-party system. He demand-
ed that all the Congolese people adopt African names. The 
president changed his name to Mobutu Sese Seko as well 
as changed the name of the country, to Zaire [3]; [9].

High level of corruption unquestionably deteriorates 
the economic growth of the nation, which on the other 
hand, increases the risk of rebellions, coups and other 
forms of domestic disturbances. As stated by Paul Collier 
(2005), the leaders of many of the African countries are liv-
ing themselves in the global superrich and try to keep the 
innocent, poor citizens ill-informed. 

“Africa, it is a corrupt continent, it is a continent in 
chaos, where there is just corruption everywhere, how 
can you cut through that?” [2; pp. 189].

First Congo wars (1996-1997) is associated with the 
massive refugee movements, suffering genocide in the 
neighboring country of Rwanda. The Rwandan Tsusis 
invaded the Congo and soon afterwards started making a 
hard attempt to exert their influence over the whole terri-
tory of the country. The former President, Mobutu, strug-
gled to expel Rwandan Tutsis from the country but he was 
toppled from the authority by the rebel leader Laurent Ka-
bila in 1997. Kabila gathered the majority of the Congo’s 
impoverished people, came to power through a coup and 
began to fraudulently seize the country’s resources to his 
own ends.  Mobutu died with a cancer in Morocco, in 1997. 
During the second Congo war (1998-2003), Kabila formed 
a group called “Mai Mai”, directed against the Rwandan 
armed forces. The central government showed inability 

to stop the troops which resulted in most of the resource-
rich parts became uncontrolled. Kabila was assassinated in 
2001 in a coup plot. His son Joseph Kabila took the posi-
tion of the presidency. Almost four million people died as 
a consequence of sickness and starvation during the war, 
among whom approximately 50 percent were children [11; 
pp.24-25].

According to the International rescue committee, the 
war has been declared the deadliest war since World War II 
as well as the deadliest war ever recorded in Africa. The war 
ended in 2003, however, only formally. Conflicts, among 
many different ethnical groups, have continued [9]; [11]. 

As researched by Celin Moyroud and John Katunga 
(2000), the Rwandans have a huge monopoly over coltan 
business in the Congo. In the work “Coltan exploration in 
Eastern Democratic Republic of the Congo” by Moyroud 
and Kartuga, we find the following, stated by a Congolese 
dealer in Goma:

 “Everything here is hidden, we believe we are sell-
ing our coltan to Congolese but in realty we are selling 
it to Rwandans, the true bosses. They are the ones to 
determine the price at leisure and we have no other op-
tion than selling to them. They have the monopoly of 
everything around the coltan business” (6; pp: 176). 

In support to this opinion, the journalist and columnist 
Hohann Hari noted: 

 “The Rwandan troops did not head for the ar-
eas where the genocides are hiding out. They headed 
straight for the mines” [11]. As highlighted by the author 
the main goal of Rwanda has been to take control of the 
mineral wealth of its neighboring country. Therefore, we 
have a clear picture of the so-called “conflict diamonds” in 
the Democratic Republic of the Congo.

Conflicts in the Democratic Republic of the Congo. 
War on Congolese natural resources

Coltan is a dull black mineral. The word is used as an 
abbreviation for the two minerals columbite and tantalite. 
coltan is one of the most important minerals of the 21st 
century. The mineral is widely used to make cell phones, 
laptops, DVD players, almost every kind of electronic de-
vices. Accordingly, the demand of coltan is truly enormous. 
As a natural resource, it is found in very few countries in-
cluding Brazil, Thailand and Australia, where the amount 
of the mineral obtained is drastically law. Mines are also 
being explored in Egypt, Mozambique and Colombia. The 
Democratic Republic of the Congo holds 80 percent of col-
tan mines. The country is naturally blessed with the mineral 
which obviously increases the world’s interest towards the 
central African nation [1; pp. 5-6].
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21st century is the epoch of digital revolution, global 

economic prosper and success, the era of great scientific 
and technological achievement. Globalization, has obvi-
ously, made countries and companies more competitive 
and productive than they used to be in the past. Companies 
growingly develop their products and repeatedly compet-
ing on the brands and labels. The most famous companies 
are in a constant struggle to obtain the rich mineral of the 
Democratic Republic of the Congo either in a legal or il-
legal way. 

The following is an unfinished list of some of the fa-
mous brands involved in a competition, such as: SONY, 
SAMSUNG, NOKIA, CANON, BOSCH, HONDA, PA-
NASONIC etc. Private organizations make a hard attempt 
to take control of coltan mines. 

As highlighted by Moyroud and Katunga  (2011),  col-
tan exploitation cycle in the Eastern DRC can be summa-
rized into the following stages: 

• Stage one: Exploration
• Stage two: Detection
• Stage three: Extraction
• Stage four: Transportation
• Stage five: Treatment (Transformation-commer-

cialization).
Consequently, the Rwandans have the biggest monopo-

ly of  coltan mines, they are the first who seize the mineral, 
who determine the price and make an illicit trade of it [6].

“Apparently Rwanda and Uganda fly the materials 
to industrialized countries through Belgium and Dubai. 
The Belgium airline SABENA suspended the transpor-
tation of coltan, after the release of the UN report on the 
plunder of DRC resources. A Dutch company, known as 
MARTINAIR subsequently replaces SABENA and was 
last operating between Kigali and Amsterdam. Several 
air companies representing Ugandan and South Afri-
can interests are also apparently involved in the busi-
ness” [6; pp. 176].

The 1998 war in the Congo, known as the world war of 
Africa, has been one of the biggest conflicts in the history 
of the continent. It involved nearly 20 armed groups in-
cluding Zimbabwe, Namibia, Angola, Chad etc. As argued 
by Hohamm Hari (2006) “They all wanted the piece of the 
Congolese cake” [11].

Since the national park of the Congo is located in the 
main area, where the minerals are obtained, the territory 
has been cleared in order to make mining process easier. 
As an outcome, the number of Gorillas have halved in the 
past 5 years in DROC. Gorillas have also been killed by 
the different armed groups and rebels who control the terri-
tory, as their meat is being sold as “bush meat”. According 

to the environmental program, (2015) Gorillas have been 
decreased by 80 percent in the Democratic Republic of the 
Congo. Coltan has become the “blood mineral” [12].

Different armed groups force the local Congolese peo-
ple to work in mines. After obtaining the mineral, they sell 
the resources at high prices and buy the weapons and other 
military equipment instead. Therefore, Mineral keeps the 
conflicts ongoing in the following way:

Sell coltan-make money-buy weapons-create civil wars

According to Collier (2008) “…To mound a rebellion, 
you need to find a sustainable source of funds for guns 
and troops, so profiting from natural resources, helps to 
make rebellion financially feasible” [2; pp. 53]. 

Thus, Natural resources enable the high officials of the 
Congo to finance their well-organized public disturbances 
and greatly to harden their governmental positions. 

Conclusion

Natural resources play a role of key significance in 
terms of economic growth of the country. The develop-
ment of a nation hugely depends on the agricultural sec-
tor which, doubtlessly, creates a connecting link between 
the export and import branches. Therefore, if a country is 
favored geographically to produce environmentally pure 
products, it obviously opens the door to the international 
world market with a clear picture of the so-called “stable 
economy”. In a concrete situation of the Congo, the reality 
leads us to a completely different scenario. The more, the 
country is rich with natural resources, the more possibili-
ties are created in the country for conflicts, rebellions, and 
different kinds of disturbances. As noted above, natural 
resources increase the risks of civil wars. Raw materials, 
as the main “toys for the games” of rebels, coups and cor-
rupted government officials create favorable conditions for 
the influential leaders to come to power and to hugely fi-
nance their illicit deeds. 

Since, the illicit export of the mineral coltan in the 
Congo is drastically high, at the very heart of the solution 
to the problem could be identified the following: maximum 
transparency of the trade process, regulations of the prices 
of the mineral on the market as well as the accurate redis-
tribution of natural deposits within the state. International 
legal mechanism should be put into effect by increasing 
the fair recycling facilities of the natural resource on an 
international level. 

 From this standpoint, the agenda of primary impor-
tance is to turn the illicit trade of natural resources into the 
real opportunity for economic development. 
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Abstract 

After the baby is born, everybody around the family and friends wants to know about the sex of the new child. It is in 
this stage where we become informed if the child is a boy or a girl. This is the beginning of a girl child to be woman and 
a boy child to be a man. In addition, we are being informed about the gender of a person. Children learn their gender roles 
through the agencies of socialization like their families that includes parents. Gender identity is established at a very early 
age of their lives, by the age of two years children already knows that they are males or female. Cultural practices and be-
liefs vary from every societal group in the world that guides them how to live or behave. Race and gender discrimination 
is explained as an act of treating people differently of different races, colour, national origin, gender, religion or sexual 
orientation. Racial and gender discrimination still exists in the workplace. This paper will also reveal that discrimination 
comes from stereotype and it remains a problem in the workplace with its challenging outcomes. Gender practices be-
comes a barrier at workplace and it disadvantage women to get leadership positions. The paper indicates that in societal 
sphere the men are socialized with the thought that they have the power to rule over women.  

Key words:
sex, gender, race, socialization, culture, discrimination, stereotypes, leadership.

Introduction

The terms sex and gender becomes a confusion to some 
people and this paper will make mention of their differ-
ences. Human beings all born with their biological sexes 
as boys and girls. Gender is something that humans learn 
as they grow up. Sex makes humans male or female and 
when it comes to gender, it makes humans masculine or 
feminine. This is a place where the society begins to for-
mulate gender roles that leads them to have expectation in 
attitudes and behaviors connected with each sex. It is this 
explanation that leads gender to be in the socio cultural 
context. 

This leads to the societal stereotypes that are formed on 
the basis of the combined knowledge “of customs, myths, 
ideas, religions and sciences”. People are being raised up 
in this environment that educates them with this kind of 
knowledge and it is within this “knowledge that an individ-
ual develops a stereotype or a belief about a certain group” 
(Macrae et al 1996). The knowledge that people acquires 

from these societal stereotypes irrespective of positive or 
negative social knowledge, it certainly shapes their social 
behavior. 

However, family’s play a big role in introducing race 
and class to their children and you will find out that race is 
intertwined with gender and class. This paper will further 
our consideration regarding the necessary significances and 
cultural aspects that are affecting women in a working en-
vironment. 

Human different sexes 

Immediately after the baby is born by the mother, eve-
rybody around the family wants to know if it’s a boy or 
a girl. Therefore, we first learn about the sex of this new 
human being in the family. This will mean that the sex of 
a boy or a girl reveals the biological status. Lindsey states 
that sex indicate the biological characteristics that are dis-
tinguishing male and female. This is the explanation that 
lay emphasis on “male and female differences in chromo-
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somes, anatomy, hormones, reproductive systems, and oth-
er physiological components” (Lindsey 2005:4). The fore 
going statement to a certain extent confirms that it is not 
the end of how we describe the baby biologically, rather 
it is the beginning of “the future direction of the social de-
velopment of the baby as a girl and woman or as a boy and 
man will head”. Also, it is within this statement where we 
become informed about the biological sex and on the other 
hand we are being informed about the “gender of a person 
as a set of social roles and cultural norms and expectations 
related to femininity and masculinity” (Beauvoir 1949).

Gender socialisation

Human beings learned gender along the way as they 
grow up in the society. Gender also is instilled by the soci-
ety, it is when Beauvoir says one is not born a woman, but 
becomes one because the society teaches the girls how to 
become a women. “Gender identity is the extent to which 
one identifies as being either masculine or feminine” (Dia-
mond 2002). In gender socialization, Giddens (1993:165) 
affirms that it is when children of both different sexes are 
socialised into their gender roles and children of both sexes 
already knows from the young age that they are expected 
to act and behave according to their gender. 

Like, early in their lives they learn gender roles through 
play, whereby boys are expected to play with cars and they 
play as daddy. On the other hand girls are expected to play 
with dolls and play as mommy. Moreover, as they get older 
Morris says that they also receive an education from the 
society of “what it means to be male or female” (Morris 
1988:366). As children get older, also gender roles contin-
ue to be reinforced by different groups of gender socializa-
tion that includes family, education, peer groups, and mass 
media with expectations for gender specific behavior.

Culture impact

Every social grouping in the world has its own cultural 
practices and beliefs which guide its members on how they 
should live or behave. Culture is like a fabric which is wo-
ven and with many shades of colors. Some of these colors 
represent custom, practices, beliefs and so forth. The sum 
is what gives the individual and the community to which 
he or she is part a sense of belonging and identity. The at-
tributes of culture are dearly held and valued by the com-
munity. Studies have defined culture as a coherent self con-
tained system of values and symbols that a specific cultural 
group reproduces over time, which provides individuals 
with the required signposts and meanings for behavior and 
social relationships in their everyday life (Iyanuolu 2008). 

The above statement shows that culture is a social heritage 
which includes all knowledge, beliefs, customs and skills 
that are available to members of a social group. It is also 
a source of individual and group identity within a given 
society. 

There are numbers of painful cultural practices to the 
individuals in particular women and girls. Some of these 
cultural practices are subject to cause humiliating and 
degrading treatment (Iyanuolu 2008). Most of traditional 
practices to females are rooted and originate from discrim-
inatory understandings of the theories regarding the role 
and position of women in society. The role differentiation 
and expectations in society relegate women to an inferior 
position from birth throughout their lives. Humiliation and 
cultural practices continue and promote the subordination 
of women in society. 

Discrimination against women manifests itself in vari-
ous forms that are generated from culture, including race 
and their career. Culture is more like an umbrella that pro-
duces gender practices and it is in favor of men. In recog-
nizing the importance of gender differences that are prac-
ticed in societies, Kaschak (1992:11) describe masculinist 
epistemologies as something that is built upon values to 
such a degree it is encouraging masculinist needs and de-
sires and this lead to make all others to be invisible. Most 
of the time, practice of culture and traditions by a certain 
group makes women to be invisible and that result in a 
form of domination. According to Kivel (1992), when we 
look at sexism, it established and affirmed that genderless 
or gender neutral that is falling under male oriented area.

Most of us are the victims of gender stereotypes that 
influence our beliefs regarding different roles that men and 
women have to play in the society and the way that we 
conduct ourselves toward women and men. For example, 
if we believe that a woman’s role is to be a nurturer and to 
care for children, we have a negative view toward a woman 
who takes a different path.  Stereotypes also influence how 
we perceive people who become educated and they often 
have a differential impact on women. For example, a mar-
ried woman with children who decided to go back and fur-
ther her studies is often viewed with disrespect because she 
violates society’s image of a good mother. A woman who 
is in leadership position at her work is labeled as mother 
who does not have time for her family. Also, women who 
are not in good health are seen as failures to take mother 
their families. Nevertheless, a male who accomplish his 
education, who has a top position at work and who is not 
in good state of health is not considered a bad father. Also, 
women are often seen as the custodians of culture, as they 
not inherit equally as men. 
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Race discrimination

Racial and gender discrimination still exists in working 
places. “Racial and gender discrimination is the act of treat-
ing people differently of different races, colour, national 
origin, gender, religion or sexual orientation”. Gender dis-
crimination is still continuing in other places like develop-
ing countries. Settles et al. explains that racial discrimina-
tion happens in a working place where there is a majority 
of people that belongs to a certain privileged group in par-
ticular those who are holding positions of power and au-
thority. The members of these groups have a propensity 
to exclude some individuals of different racial or gender 
groups and offer better opportunities to people who some-
times share their own race or gender. Therefore, those who 
are excluded suffer racial discrimination which becomes a 
benefit to a group that disadvantage another. The privileged 
group can have benefits like higher salaries, more opportu-
nities for training and promotions. On the other hand the 
discriminated group can be disadvantaged in so many ways 
because they do not have access to those benefits. Domi-
nating group can be engage in racial discrimination be-
cause of racial minorities. They can also be struggling with 
trust issues and a lack of understanding since there can be 
“more similarity among group members”. We must bear in 
mind that institutions or organizations can lead some indi-
viduals to a pressure where they find themselves acting in 
discriminatory ways (Settles et al. 2010).  

Modern racial discrimination occur through stereotypes
Settles et al. (2010) states that modern racial discrimi-

nation may as well happen in the course of unconscious 
processes related to prejudice and stereotyping. It is also 
suggested that both prejudice and stereotypes sometimes 
occurs unconsciously.

Settles & et al. mentions that prejudice is a sign of be-
ing bias to other group members.   “It is a negative evalu-
ations and feelings towards others who are members of a 
particular group, such as a minority racial group”. He talks 
about discrimination as something that is coming from the 
stereotype. Hence, stereotype is explained as a belief in 
relation to the nature and characteristics of a group. For 
instance, Asians are smart or Blacks are lazy. Settles et al. 
further says that discrimination is a negative behaviors that 
is performed toward members of a particular group (Settles 
et al. 2010). 

It is an act that is pursued from prejudiced approach and 
stereotypes. Seeing that majority group individuals like to 
hold rigid stereotypes in connection with minority group 
members so, their groups difference are time and again 
“become exaggerated, similarities are minimized, and dif-
ferences among outgroup members are often masked”. 

This will mean that chances for individuals in the majority 
group to change their negative prejudices and stereotypes 
are limited. Once those stereotypes, bias and prejudice, 
conscious or unconscious becomes neglected “they may 
result in employment discrimination” (Settles et al. 2010).

Incidence of racial discrimination

There are laws in place regarding the issue of race and 
other characteristics but racial discrimination remains a 
problem for the workplace. In consequence, Settles et al. 
(2010) remarks that it is not a surprise for ethnic minorities 
to reports higher rates of racial discrimination and harass-
ment than whites. He further states that racial discrimina-
tion and harassment usually “find higher rates among men 
as compared to women and that man are more frequently 
targeted for direct and violent racial harassment”. For in-
stance, to be physically assaulted due to race (Settles et al. 
2010). 

Outcomes of racial discrimination

Sometimes race interconnected discrimination and har-
assment occurrences in the workplace can come from a 
variety of sources together with supervisors and superiors, 
coworkers and colleagues, and clients. It can come from the 
written policies and practices of the organization as well. 
Without a doubt, “discrimination and harassment from 
various sources have been linked to negative outcomes 
for both the individual employee and the organization as a 
whole” (Settles et al. 2010).

The practise of racial discrimination has been connect-
ed with disadvantage to a diversity of psychological and 
physical health outcomes. Discrimination has been known 
with its bad outcomes because those who experienced it 
struggles with “distress, traumatic stress, anxiety, depres-
sion, obsessive compulsive disorder, lower self esteem, de-
creased life satisfaction, lower perceived self competence 
and psychological resiliency”. In terms of physical health, 
racial discrimination has been correlated with “increased 
mortality rates and high levels occurrence of some “chronic 
health conditions such as high blood pressure, heart dis-
ease, cancer, and diabetes” (Settles et al. 2010).

Practise of racial discrimination in the work environ-
ment is associated with negative work outcomes for tar-
geted individuals. These negative outcomes consist of 
“generalized job stress, supervisor and coworker dissat-
isfaction, increased perceived organizational tolerance of 
harassment, intentions to quit and job withdrawal”. Indi-
viduals who are affected by racial discrimination at a work-
place are associated with “limited career advancement and 
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less development of workplace skills, less effective work 
relationships with colleagues and supervisors, increased 
work tension, and decreased job satisfaction, initiative, 
and organizational commitment”. Sometimes they want to 
change jobs more often because of dissatisfaction at work 
(Settles et al. 2010). 

It is not only not theses individuals who suffer with 
work discrimination who are at risk, also the organization 
itself suffer with bad consequences because “their job sat-
isfaction, organizational commitment, and citizenship be-
havior in the workplace is negatively affected” (Settles et 
al. 2010). As a result of the workers bad experience through 
racial discrimination, they intended to leave the organiza-
tion. Replacement of employees becomes costly to the or-
ganisation because it involves training of new employees 
and the time spent by the person who is doing the training. 
It even lost productivity and as well as it involves admin-
istration work. This also involves company’s reputation if 
charges of discrimination can be imposed. 

Women and work challenges

In this paper gender based barriers to senior positions 
will be discussed by understanding the shortage of females 
in senior positions.  Challenges that women are facing in 
workforce become barriers that prevent them from climb-
ing the corporate ladder. Women are disadvantaged of equal 
access than men in most places and are not taken serious 
to have decision making powers in the political, social, 
and business sectors. Although their male counterparts are 
recognized with performing most of economic activities in 
developing countries. Women are still under represented in 
senior positions. According to Kuenyehia, the barriers to 
women’s advancement fall into two distinct categories.  In 
the first category the barriers are associated with the cor-
porate practices. Kuenyehia explains gender inequity as 
an object that is caused by the favoritism of males when 
it comes to recruitment, retention and promotion of males 
over females. Kuenyehia’s second explanation regarding 
the barriers and categories is rooted in “behavioral and cul-
tural causes that revolve around issues of stereotyping, to-
kenism, power, preferred leadership styles, and the psycho-
dynamics of male or female relations” (Kuenyehia 1995).

Kuenyehia (1995) speak about women discrimination 
that needs to be eliminated. The researcher acknowledged 
the fact that there is antidiscrimination legislation designed 
to remove gender barriers and to increase women’s par-
ticipation in the labor market but the problem still persist. 
Kuenyehia further note remarks that gender based inequali-
ties are systemic in nature and therefore a systemic solution 
is needed. “The solution seems to lie in using an integrated 

approach to institutional change aimed at addressing some, 
if not all, the contradictions and tensions generated at the 
interface between the household, community and employ-
ment structures” (Kuenyehia 1995:90). 

Women in leadership 

Attitudes towards women leaders are shaped by the 
organisational culture and the prevailing culture in most 
organisations is one that places “less value on women’s 
contributions than men’s contributions”. Research has 
also found that “women experience discrimination in their 
workplaces as a result of their domestic responsibilities” 
(Palermo 2004:22). Women want to advance in their ca-
reers but the interactions between work and life outside of 
work informed by expectations of women’s roles and be-
haviors in these domains makes it very difficult to achieve 
as they would like to. 

Societal starring role 

The responsibilities related to family life and society 
in general have been naturally divided between men and 
women based on their physical differences. Their sex dif-
ference leads us to have gender stereotypes that are rec-
ognized by the culture and societal attitudes as male or 
female roles and functions. These stereotypes may influ-
ence women’s and men’s choices in their lives. Further-
more, they influence the unequal sharing between women 
and men in family responsibilities and work related issues. 
It is the very same stereotypes that also establish barriers 
to women’s career advancement and appointment to deci-
sion-making positions. 

Women’s time is more tied up in domestic and fam-
ily responsibilities than is the case for men. In times of 
childbearing women have to be the primary caretaker of 
the children. During that time of motherhood they become 
involved in domestic task because of the newborn baby. 
Men, on the other hand, have traditionally been involved 
with tasks outside the home. According to Eagly et al., both 
women and men have to be in tune with their individual 
roles by “acquiring the specific skills and resources linked 
to successful role performance and by adapting their so-
cial behavior to role requirements” (Eagly et al. 2000:126). 
This societal division can be the result of gender based ste-
reotypic categorization of both practical skills and person-
al characteristics. Women often have better interpersonal 
skills, and a superior ability to interpret nonverbal commu-
nication. Eagly et al., further explains that women’s exper-
tise reveals her nurturing side. As a consequence, female 
behaviors are categorized as mainly displaying commu-
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nal characteristics. For example, to have expressiveness, 
selflessness, and concern for others. In contrast with men 
for they are characterized using traits corresponding con-
fidence and self-assertion, as well as having a desire for 
achievement (Eagly et al. 2000:126). 

Some men think that the woman has to say yes in eve-
rything, if the women change her mind to no, men have a 
tendency to ignore women’s wishes. These thoughts are 
embedded and coming from the male sense of entitlement, 
in particular sexual entitlement. Some scholars explain 
this as the belief that “men have strong sexual needs that 
must be satisfied…that men, in general, are entitled to act 
out their sexual impulses”. In this regard, Kaschak states 
that “a sense of entitlement to women…is extended to all 
men in a patriarchal society, who have the right to view 
and evaluate, to sexualize any woman who falls within the 
range of their sight” (Kaschak 1992). 

This sense of male entitlement is intertwined with the 
thought of masculinity culturally. The fact that this idea 
continues of the two go hand in hand that result with mas-

culinity automatically comes entitlement. It is confirmed by 
Kaschak in one of their studies that “masculinity factors 
were found to predict both men’s general and sexual en-
titlement and both general and sexual entitlement, in turn, 
predicted an array of rape related attitudes and behaviors” 
(Kaschak 1992). This outcome shows that the way men are 
socialized with the thought that they have the power to rule 
over women and get what they want without permission.

Conclusion

In this paper, the background of different sexes and how 
gender started in human beings has been explored. It is re-
vealed in this paper that the cultural and societal influence 
played a big role in gender discrimination that leads to ste-
reotypes and gives birth to race discrimination in a work 
environment. However, an increasingly different workforce 
requires attention to the ways in which discrimination is 
directed toward other ethnic minority groups.
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The perpetual legacy of apartheid in South African higher education

Abstract

Since attaining democracy in 1994 South Africa has made great strides in transformation, with issues concerning 
race and education. It has become apparent that there is an evident residual legacy of apartheid within South Afri-
can higher education. The greatest concern for institutions of higher education is the production of quality research 
that is of international standards.  The focus of this article is the inequalities in the racial distribution of academic 
knowledge(curriculum) and research production in higher education.
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This piece of academic writing aims to investigate 
the inequalities in the racial distribution of academic 
knowledge(curriculum) and research production in 
higher education in South Africa.  There is a “thrust that 
places blacks in the pathetic position of beggars for par-
ticipation in the white academic world” (Jansen 1991).

Richard Shaull once stated : There is no such thing 
as a neutral educational process. Education either func-
tions as an instrument to facilitate the integration of the 
younger generation into the logic of the present system, 
or it becomes the practice of freedom, the means by 
which men and women participate in the transforma-
tion of their world (Shaull in Freire’s 1993 Pedagogy of 
the Oppressed).

It can be debated that the legacy of apartheid is one 
that continues to haunt the South African education 
system. The fundamental focus of this paper is to inves-
tigate and understand the continued psychological un-
dertones of the apartheid system on the education cur-
riculum as well as research production in post-apartheid 
South Africa. Professor Malegapuru Makgoba (1997): 
stated “…what is common between a judge, a doctor, a 
politician, a policeman, a priest, a journalist, or editor 
and the ordinary citizen is the type of education they re-

ceived or the curriculum that provided the foundations 
of their education.” It goes without saying that after at-
taining democracy, the South African education system 
had made strides in transformation and progress. The 
looming ´´elephant in the room`´, would be the honest 
critical evaluation of the exact impact that the legacy of 
apartheid has had on the current South African educa-
tion system. 

It could be argued that long after the abolishment of 
the apartheid system, the South African education pol-
icy has not centred its focus on addressing the residual 
ideological impressions left by the educational curricu-
lum of apartheid. The main emphasis placed by the ANC 
government (South Africa´s ruling party since 1994) has 
been on the efficiency and cost-effectiveness of higher 
education. ´´It is important to remind ourselves that 
the apartheid curriculum was used effectively as a tool 
not only to reproduce and promote the values, cultural 
norms, and beliefs of apartheid society but also as an 
instrument to maintain and legitimise unequal social, 
economic and political power relations. By controlling 
and maintaining dominant beliefs, values and oppres-
sive practices, the curriculum shaped the mindset of the 
population to sustain the apartheid system. ´´ (Makgo-
ba1997).
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When compared to other countries in the world, 

Sub-Saharan Africa contributes a minuscule portion in 
academic research. Beverley Thaver states that ´´in the 
aftermath of half a century of politics based on scien-
tific racism, which embraces essentialized notions of 
race sets up a standoff between white and black academ-
ics. Of course, the situation could be (and, in some in-
stances, is being) inverted by elevating black identity, 
but that approach remains steeped in racial discourse. 
It is worthwhile to note that the bureaucratization of 
the democratic political redress project is inadvert-
ently reproducing the old apartheid social categories. 
As an alternative to this, the postmodern view seeks to 
counter racial dichotomy with multiple and fragmented 
identities.´´(Thaver 2009). Although it can be said that 
each generation faces historically rooted challenges, to 
be fully free of the shackles of past and focus on progress-
ing to a productive and progressive future, one needs to 
understand the continued legacy and constraints that 
systems such as apartheid have had on the psychology 
of South African education, ´´the scramble for Africa 
may be over, but the struggle for her history, her art, her 
literature, and her children rages on unabated. In the 
21st century, victory will not be determined by military 
might alone. It will be decided by those who value the 
development of the faculties of the mind. The victorious 
will be those wielding the mightiest pen. There simply 
cannot be an African renaissance without an Africa-cen-
tric intelligentsia. ´´(Mamdani1999)

Shivji (2005). Stated that ´´The United States has the 
largest number of researchers the world with 1,425,550, 
followed by China 1,423,380. The European Union, the 
United States and Japan accounted for over 77.1 per cent 
of scientific production in 2006. Sub-Saharan Africa 
was less than 0.5 per cent. ´´, When narrowing in on 
South Africa, figures from the Human Science Research 
Council show that the production of research from 
white South Africans is a staggering 92.5 % although 
they make up 10% of the population and that although 
black South Africans make 80% of the overall popula-
tion, the contribution of Africans in academic research 
is aworrisome 3.6%. Beverley Thaver argued that ´´The 
responsiveness of institutions to efforts to improve eq-
uity and address social divisions among faculty is influ-
enced, however, by historical and institutional contexts. 
Thus, for example, where the languages of either English 
or Afrikaans predominate, proficiency in the predomi-
nant language is deemed crucial. Similarly, in instances 

where the demographic profile of faculty has histori-
cally been largely white, whites tends to be favored in 
appointments. In other words, many believe that race is 
overdetermined as a criterion in the recruitment process. 
Several media reports and policy review documents have 
emphasized the exodus of black academics from certain 
institutions, and specifically from historically white in-
stitutions, where a white, male, and Eurocentric institu-
tional culture is perceived as a substantial barrier to black 
academics. There is thus a perception that the conditions 
required for establishing a critical mass of black academ-
ics may not yet exist. ´´( Beverley Thaver 2009)

Many South Africans could argue that the South Af-
rican universities and institutions of higher education 
which were historically white such The University of 
Stellenbosch, The University of Cape Town, Rand Afri-
kaans University (University of Pretoria) and University 
of the Free State are to a certain level do not uphold and 
embody ´´equality´´and ´´freedom´´ as articulated 
and defined in the South African Freedom charter and as 
well as the South African constitution, Evans states that 
´´South African universities have not embarked on the 
de-racialisation project where it matters most. Whites 
dominate the research process and this may itself be re-
garded as one of the objective mechanisms that sustain 
racial domination´´ (Evans1990). Even though after ac-
quiring democracy, and there being a prevalent increase 
of black students in historically white universities, there 
is reason to question if the South African higher edu-
cation sector continues to perpetuate certain racial in-
equalities. “Both the white and black institutions were 
products of apartheid, though in different ways. The 
difference was not only in the institutional culture, that 
the former enjoyed institutional autonomy and the latter 
were bureaucratically driven. The difference was also in 
their intellectual horizons. It was the white intelligentsia 
that took the lead in creating apartheid-enforced identi-
ties in the knowledge they produced. Believing that this 
was an act of intellectual creativity unrelated to the cul-
ture of privilege in which they were steeped, they ended 
defending an ingrained prejudice with a studied convic-
tion. The irony is that the white intelligentsia came to be 
a greater, became a more willing, prisoner of apartheid 
thought than its black counterpart.” (Mamdani1999)

Many of the inequalities created and maintained by 
apartheid remain in South Africa, changes in policy and 
curriculum in education, are mostly determined by the 
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government. Many student representative bodies within 
the institutions of higher education would argue that 
the conduct presented by university management in 
most institutions, especially when it comes to addressing 
matters of racial and financial inequalities is unsatisfac-
tory, South African universities are plagued with annual 
student strikes (dominated by black students) address-
ing various matters, one could argue that the manner 
in which most university bodies and the department of 
higher education deal and responds to students,  reflect 
the enduring legacy of apartheid, in fact one could argue 
that educational achievement has worsened since the 
end of apartheid. `While South Africans enter higher 
education in increasing numbers, there is still a stark dif-
ference in the racial distribution of these students. Cur-
rently, about 58.5% of whites and 51% of Indians enter 
some form of higher education, compared to only 14.3% 
of coloureds and 12% of blacks, Education therefore re-
mains one of the poorest areas of performance in post-
apartheid South Africa and one of the biggest causes of 
continued inequality and poverty. ´´(Durrheim2011)

In 1998 there was a controversial case which is 
commonly referred to as the ‘Mamdani Affair’ Profes-
sor Mahmood Mamdani who is currently director at 
the Institute of African Studies at Columbia University, 
challenged the perpetual post-apartheid legacy in the 
curriculum in institutions of higher education in South 
Africa.  The main concern of the debate was focused on 
the legacy of apartheid in higher education curriculum 
in the African studies department, at the University of 
Cape Town, Mahmood Mamdani argued that the cur-
riculum promoted a racist curriculum, in that it fostered 
a method of teaching that did not promote African lit-
erature or research produced by Africans, therefore fur-
ther psychologically limiting the research contribution 
of black students.   ´´ it is a question about curriculum 
transformation, and about who should be making these 
decisions. Narrowly, it is a question about how Africa is 
to be taught in a post-apartheid academy. Students are 
being taught a curriculum which presumes that Africa 
begins at the Limpopo, and that this Africa has no intel-
ligentsia worth reading. This version of Bantu education, 
of Bantu Studies called African Studies, is already being 
taught to every entering student in the social sciences, 
and will be compulsorily taught, force-fed, to every first 
year social science student from here on unless we, the 
Faculty, say no   I say that the Faculty has a right to 
decide what students will be taught, not just how they 

will be taught. This decision is normally made through 
appointments. By all means, appoint as Professor of Af-
rican Studies the person whose vision of African Studies 
is in accord with that of the Faculty. But having done 
so, for all our sakes, leave that person room for intellec-
tual creativity and intellectual leadership`´ (Mamdani 
1999) Mamdani was met with fierce resistance from the 
university and was suspended from the curriculum plan-
ning committee, he then later resigned from his post.

After reviewing the literature, the question that 
comes to mind is how can South African universities 
be held accountable in ensuring that they demonstrate 
contextually relevant material in their curriculum, one 
could argue that most former predominantly white insti-
tutions continue to struggle with the concepts of “race” 
and what defines “racism”. Philosopher Lewis Gordon 
stated that, “It’s the intellectual hypocrisy; the gap be-
tween the lofty claims to intellectual rigour and honesty 
made by these universities, and their willful disregard 
of this same rigour when their intellectual traditions are 
found wanting.”(Gordon1997) Thierry M Luescher and 
Ashley Symes argue that in order to ensure effective-
ness, all key players in South African higher education 
need to work as a collective ´´there is a clear recogni-
tion by all role-players of the social role of higher ed-
ucation. A significant number of references often pas-
sionately worded, were made to the importance for the 
country that higher education responds to national de-
velopment needs. The sector’s determination to make its 
contribution in support of sustainable economic growth 
is buttressed by strong voices calling for a higher educa-
tion plan to support economic development and black 
economic empowerment, to engage in cross-sectoral 
dialogue and to forge partnerships between higher edu-
cation and the public and private sectors. This in itself 
constitutes an argument for higher education to take 
up its role in supporting substantive democracy and the 
goals of a transforming democratic society.´´(  Luescher 
and Symes 2013)

The criticism of the legacy of apartheid in higher 
education curriculum, is a going struggle and debate. 
Many writers have written about the resilience of colo-
nial education in Africa and its effect on African schol-
ars as well as the ongoing lack of transformation.  Most 
recently the biggest debates in South African educa-
tion have been about student fees and the role of black 
academics in research production, many student repre-
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sentative committees, in the forefront of the protests for 
transformation have referred to countries such as Nor-
way, Trinidad and Tobago and Germany, as examples of 
higher institutions that offer free quality higher educa-
tion and have maintained high standards of learning and 
research production.  Sizwe Mabizela, Vice-Chancellor 
of Rhodes stated ´´South African universities are on a 
knife’s edge , But it could be argued that it is the coun-
try as a whole which is on a knife’s edge, and that the 
universities – with their strategic location in the con-
testation for resources (both material and social capital) 
are merely a symptom. Rather disingenuously, both 
students and the government are blaming the universi-
ties by accusing them of colonialism, racism and lack of 
transformation, but remaining silent about how, in some 
cases very legitimate demands have become entangled 
and embroiled in party contestations and the struggle for 
access to resources, and the maintenance of privilege.`´( 
Bernardo 2016 cited by Cloete 2016)

It can be said that South Africa is struggling to pro-
duce enough master and doctoral graduates and there-
fore is failing to build itself into becoming a ‘knowledge 
driven economy’. Dell argues that most black students 
who obtain an undergraduate degree usually do not 
make it to postgraduate level, because most must imme-
diately find employment so that they can start paying 
off student loans and support their families. Therefore, 
one can reason that the issue of research production in 
academia by black students is one that is intertwined 
with the ongoing issues of student funding for poor and 
disadvantaged students. Dell states ´´one of the biggest 
blockages in the pipeline manifested itself in the absence 
of sufficient numbers of black South African masters 
students. Thierry M Luescher and Ashley Symes argue 
that,´´ We need to broaden the base. ´´ core functions 
and social role augurs well for a system that will ulti-
mately be able to “normalise” after the ructions of apart-
heid and the turbulence of the early years of transition. 
If the system can consolidate, co-ordinate and prioritise 
policy change, and stabilise itself round the core func-
tions of teaching and learning, research and community 
service, then it will be in a far better position to respond 
to issues of global competitiveness, rapid knowledge and 
technology expansion, and sustainable social and eco-
nomic development. However, it is important to remem-
ber that getting to this point of stability remains a goal 
to be worked towards; in between stretches the complex 
terrain of mergers, and both institutions and policy an-

alysts have pointed to the risks and contestations they 
imply for both the system and institutions. Only effec-
tive sectoral representation and genuine consultation be-
tween state and sector can see the sector safely through 
this landscape. (Luescher and Symes 2003)

It can be said that improved primary and second-
ary level schooling as well as funding is required for 
the transformation of the higher education sector, es-
pecially when debating issues of research production, 
universities aim to produce research that is accredited, 
prodigious and is of an international standard ´´ Deans 
of medical schools stated that ‘We find ourselves fatal-
ly hampered by inadequate (primary and high) schools 
for Africans’, and that ‘the dropout rate among African 
medical students is alarming, and can be directly related 
to their school education…Improved schooling as well 
as more financial support was required if the number 
of medical students of colour was to expand. Low entry 
standards meant high dropout rates later as they strug-
gled to cope… MEDUNSA (Medical university of South 
Africa) acknowledged that many of its African students 
came ‘from under-privileged communities, where their 
own education was lacking’.    Its rector conceded that 
‘average standards are not yet on a par with those at 
white schools (model-C or previously white schools) ’. 
To counteract this, the institution later identified itself as 
‘committed to training those previously disadvantaged. 
´´(Digby 2013). When addressing the issue of transfor-
mation in the higher education sector, on needs to evalu-
ate the actions taken by each individual university in en-
suring that previously disadvantaged and poor students 
can compete and be equal to those coming from advan-
taged backgrounds. It is important to note that universi-
ties such as the University of Kwa-Zulu Natal have in-
troduced programs such as the ´´UNITE´´ program for 
engineering students, which accept students from a pre-
viously disadvantaged schooling background. They train 
and teach concepts through the bridging course that give 
the students the opportunity to enter undergraduate pro-
grammes at an equal footing as the other students. 

It can be concluded that although South African 
universities have made strides in the process transfor-
mation especially in higher education. It is evident that 
a lot more still needs to be done one cannot ignore the 
psychological legacy of apartheid that is entrenched in 
the educational sector. The greatest concern when try-
ing achieve change and transformation comes through 



#1(44), 2017  weli, year84

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
each university maintaining a balance between public 
accountability and institutional autonomy, Luescher and 
Symes stated that ´´ Although apparent differences in 
the perceptions of historically-disadvantaged and histor-
ically-advantaged in situations may suggest that HAIs’ 
claims of infringements on institutional autonomy might 
be exaggerated, these should not be discarded lightly. 
Even the disagreement expressed by some institutions 
with regards to certain policy developments (especially 
mergers) may be viewed as warranted to a degree, given 
that policy attention over the past five years has tended 
to deflect from the core business of higher education´´( 

Luescher and Symes 2003). More universities need to 
introduce programmes and bridging courses that al-
low students from previously disadvantaged schooling 
to catch up and compete with their counterparts. The 
South African government also needs to address policies 
related to scholarships and funding in higher education. 
It can be said that black students are more than capa-
ble of producing quality research which is of interna-
tional standards, more so African literature by African 
researchers and writers need to form an integral part of 
the curriculum in higher education. 
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აპარტეიდის მუდმივი მემკვიდრეობა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის 

უმაღლესი განათლების სისტემაში

სნოტილე მხიზე
პორტოს (პორტუგალია) უნივერსიტეტის მაგისტრი 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, სპეციალობა: ისტორია, 
საერთაშორისო ურთიერთობები და კოოპერაცია

აბსტრაქტი

მას შემდეგ, რაც მიღწეულ იქნა დემოკრატია 1994 წელს სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკამ დიდ 
წარმატებას მიაღწია ტრანსფორმაციის საკითხებში რასობრივისა და განათლების ჩათვლით. აშკარა გახდა, 
რომ სამხრეთ აფრიკის უმაღლესი განათლების სფეროში კვლავაც არსებობს  აპარტეიდის მემკვიდრეობის 
კვალი. ყველაზე მეტად საზრუნავია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კვლევის ხარისხი 
იყოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი. ამ სტატიაში ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია 
აკადემიური ცოდნის უთანასწორო განაწილებაზე რასობრივი ნიშნით და სამეცნიერო-კვლევითი 
პროდუქტის შექმნაზე უმაღლესი განათლების სისტემაში.

საკვანძო სიტყვები:
განათლება, უთანასწორობა, რასა, უმაღლესი განათლება, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა.
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rubrika mihyavs fizika-maTematikis 
mecnierebaTa doqtors, fazisis sae-
ro-samecniero akademiis namdvil 
wevrs, omar Sudras

აკადემიკოსი ნიკოლოზ მუსხელიშვილი

ანი  ჭიჭინაძე
სკოლა „ჯი-ელ-სი“-ის მოსწავლე

ერთ-ერთ პრეზიდიუმის სხდომაზე, რომელიც 
ნიკოლოზ მუსხელიშვილის თავმჯდომარეობით 
მიმდინარეობდა, გაიმართა გაცხარებული 
კამათი ორ მხარეს შორის. აკადემიკოსი მშვიდად 
ადევნებდა თვალყურს ამ დავას. მან ორივე 
მხარეს მოუსმინა და ბოლოს თავისი აზრის 
გამოხატვის ნება სთხოვა დამსწრე საზოგადოებას. 
რა თქმა უნდა, სიჩუმე ჩამოვარდა, რადგან ბატონი 
ნიკო დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა. 
მუსხელიშვილი მოჰყვა ანეკდოტს, რომელიც 
მიესადაგებოდა შექმნილ სიტუაციას და, ასე 
და ამგვარად, განმუხტა ეს დაძაბულობა. ის 
იუმორისა და ენამოსწრებულობის საშუალებით 
ახერხებდა ადამიანებისათვის თავისი სათქმელის 
უმტკივნეულოდ გამოხატვას. პროფესორი ვახტანგ 
პარკაძე მოგვითხრობს : ერთხელ, როცა თბილისის 
უნივერსიტეტის პრორექტორი სასწავლო დარგში, 
პროფესორი დავით დოლიძე ჰილზიან პაპიროსს 
ეწეოდა, მუსხელისვილმა შენიშნა, რომ ის მოწევის 
წინ ბამბას დებდა ჰილზში. მას გაუკვირდა და 
მიზეზი იკითხა, ბატონმა დავითმა კი უპასუხა, რომ 
ბამბა პაპიროსის ბოლს ფილტრავდა და ნიკოტინის 
საგრძნობი ნაწილი ადამიანის ორგანიზმში არ 
ჩადიოდა. ამაზე კი ნიკომ დასძინა: ,, ყვავი ნეხვზე 
იჯდა და კუდს ზედ არა სდებდაო “.

ნიკოლოზ მუსხელიშვილი იყო გამოჩენილი 
ქართველი მათემატიკოსი, საზოგადო და 
სახელმწიფო მოღვაწე. მას დიდი დამსახურება 
აქვს მეცნიერებაში. მან შემოიღო მრავალი 

მეთოდი, რომლებსაც დღესაც წარმატებით 
იყენებენ მათემატიკის მრავალ დარგში. ძირითადი 
ნაშრომები აქვს სინგულარულ ინტეგრალურ 
განტოლებებში, მათემატიკურ ფიზიკასა და 
დრეკადობის თეორიაში. მისი მრავალწლიანი 
შრომა დაუფასებლად არ დარჩენილა არც 
საქართველოში და არც მის საზღვრებს გარეთ. 
ნიკო მუსხელიშვილი იყო გერმანიის, პოლონეთის, 
ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. ის 
დააჯილდოვეს ტურინის მეცნიერებათა აკადემიის 
საერთაშორისო პრემიითა და ოქროს მედლით. 
მის პატივსაცემად თბილისში ილია ჭავჭავაძის 
პროსპექტზე დგას მისი ძეგლი.

ნიკოლოზ ივანეს ძე მუსხელიშვილი დაიბადა 
თბილისში 1891 წლის 16 თებერვალს სამხედრო 
ინჟინრის ოჯახში. მშობლების ხელმძღვანელობით 
ჩინებული აღზრდა მიიღო. მათემატიკოსის დედა, 
დარია ალექსანდრეს ასული საგინაშვილი, იმ 
დროისათვის დიდად განათლებული ქალი, თვთონ 
ასწავლიდა შვილებს არა მარტო ქართულ, არამედ 
უცხო ენებსაც, განსაკუთრებით - ფრანგულს. მამა, 
ივანეს ლევანის ძე, რომელმაც როგორც სამხედრო 
ინჟინერმა კარგად იცოდა მათემატიკა, ცდილობდა 
შვილებისთვის ჩაენერგა მისი სიყვარული. ამან 
დიდი როლი შეასრულა ნიკოს მათემატიკისადმი 
ინტერესსა და სიყვარულში. თვითონ ნიკო 
აფასებდა მამის როლს კარიერაში და ამბობდა, რომ 
ის მისთვის მათემატიკის პირველი მასწავლებელი 
იყო. მან მამისადმი პატივისცემა და სიყვარული 

Cveni saxelovani Tanamemamuleebi
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იმით გამოხატა, რომ 1928 წელს კინემატიკის 
კურსის სახელმძღვანელო მას მიუძღვნა. ოჯახის 
სურათი ნიკოს მუდამ საწოლთან ეკიდა და, 
როგორც ამბობდა, მათი ხილვა სულიერ სიმშვიდეს, 
გონებრივ ძალასა და ფიზიკურ სიმხნევეს მატებდა.

საშუალო განთლება თბილისის მეორე 
კლასიკურ გიმნაზიაში მიიღო. 1909 წელს 
პეტერბურგის უნივერსიტეტის ფიზიკა-
მათემატიკის ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. 1914 წელს 
წარჩინებით დაასრულა უნივერსიტეტი და იქვე 
დარჩა საპროფესოროდ მოსამზადებლად. ნიკო 
მუსხელიშვილის პირველი მეცნიერული ნაშრომი 
სწორედ ამ დროს იბეჭდება. 1920 წელს ის უკვე 
ბრუნდება საქართველოში და ამის შემდეგ მისი 
სამეცნიერო და საზოგადოებრივი მოღვაწეობა 
აქ მიმდინარეობს. ამავე წელს თბილისის 
უნივერსიტეტის რექტორი ივანე ჯავახიშვილი დიდი 
სიხარულით შეხვდა ნიკოლოზ მუსხელიშვილს და 
სამშობლოში დაბრუნება მოუწონა. მუსხელიშვილი 
ანდრია რაზმაძესთან, გიორგი ნიკოლაძესა 
და არჩილ ხარაძესთან ერთად მათემატიკური 
სკოლის შექმნას შეუდგა. დიდია ბატონი ნიკოს 
როლი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 
ორგანიზაციისა და განვითარებაში. აკადემია 
ჩამოყალიბდა 1941 წელს და ნ.მუსხელიშვილი მისი 
უცვლელი პრეზიდენტი იყო დაარსებიდან 1972 

წლამდე, როცა ის მისმა მოსწავლემ, ილია ვეკუამ 
შეცვალა. 1957 წელს საბჭოთა კავშირმა პირველი 
ხელოვნური თანამგზავრი გაუშვა კოსმოსში. ამ 
დიდ მიღწევაში ფუნდამენტური წვლილი შეიტანა 
მუსხელიშვილის დრეკადობის თეორიამ. 

აკადემიკოსს ჰყავდა ერთი ვაჟი, გურამ 
მუსხელიშვილი. ის მათემატიკოსი არ გამოსულა, 
ამიტომ აკადემიაში ზოგჯერ გაკვირვებას 
გამოთქვამდნენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. 
მუსხელიშვილი კი პასუხობდა, რომ ყოველმა 
ადამიანმა თავისი მეცნიერული გზა თვითონ უნდა 
აირჩიოსო. 

ნიკო მუსხელიშვილი გარდაიცვალა 1976 
წლის 15 ივლისს თბილისში 85 წლის ასაკში. მისი 
დაბადების 80 წლისადმი მიძღვნილ საიუბილეო 
საღამოზე იმდროინდელ თაობას კარგად ახსოვს 
მისი გამოსვლა. მან, როგორც ყოველთვის, 
ორატორული ნიჭით წარმოთქვა თავისი 
სამადლობელი  და ბოლოს ხუმრობით დასძინა: 
ათი წლის შემდეგ შეხვედრამდე ვშორდებითო. 
სამწუხაროდ, აკადემიკოსის გულისცემა 
იუბილედან ხუთ წელიწადში შეწყდა, მაგრამ 
გენიალური მათემატიკოსის სახელი უკვდავია 
და ქართველ ერს ყოველთვის ემახსოვრება ნიკო 
მუსხელიშვილი და მის მიერ გაწეული ღვაწლი.
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mixeil Wiaureli

moskovi... stalinis agaraki kuncevoSi... 

Tovs... wveulebidan gamosulma qarTvelma 

reJisorma, romelic film ,,berlinis dace-

mas’’ iRebda, Cacmisas gasaxdelidan, yvelasgan 

SeumCnevlad, ,,moipara” stalinis qudi... mas 

male miagnes... Bberiam moskovSi daibara Cveni 

respublikis pirveli piri kandid Carkviani 

(cnobili sazogado moRvawis gela Carkvi-

anis mama) da kargad  ,,Seaxura”. TbilisSi 

dabrunebis Semdeg  SeSinebulma Carkvianma 

gamoiZaxa reJisori da uaresi dRe daawia. 

yvela saSinel sasjels eloda, Tumca gulze 

moeSvaT, roca gaiges, rom stalinma es yve-

laferi xumrobaSi gaatara (da merec oxun-

jobiT ixsenebda).

es gabeduli konoreJisori gaxldaT 

mravalmxriv niWieri xelovani mixeil Wiau-

reli (sofiko Wiaurelis mama), romelsac 

stalini gansakuTrebuli pativiscemiT an-

ebivrebda. rogorc aRmoCnda, qudi reJisors 

sWirdeboda filmisTvis, romelSic msaxiobi 

gomelauri finalur scenaSi stalinis rols 

(swored am qudiT) asrulebda.

uaRresad saintereso pirovneba, mixeil 

Wiaureli gaxldaT reJisori, romlis Semoqme-

debac, SeiZleba iTqvas, rom mTlianad gansaz-

Rvrulia drois faqtoriT. ,,kargad grZnobda 

dros da exmaureboda drois mowodebas, misi 

stiqia Tanamedroveoba iyo“  _ wers cnobili 

kinoreJisori revaz CxeiZe. Wiaurelze bevri 

iTqva da bevric daiwera, XX saukunis 20-30-

ian wlebSi SemoqmedebiT arenaze gamosul pi-

rveli Taobis kinoreJisorTa umravlesobas, 

aqtualoba dResac ar daukargavs. 

mixeil Wiaureli iyo profesionali msax-

iobi, Teatris gamoCenili reJisori, niWieri 

mxatvar-moqandake, TbilisSi muskomediis Tea-

tris Semqmneli, qarTuli xalxuri Semoqme-

debis SesaniSnavi mcodne da saxelmoxveWili 

kinoreJisori. Znelia Wiaurelis Rvawlisa 

da amagis gansazRvra xelovnebis ama Tu im 

dargSi. umjobesia mis sityvebs daveTanxmoT, 

rom is movida am¬qveynad ,,rogorc mxatvari 

sikeTisaTvis, sixarulisTvis, warsulisa da 

awmyos warmosadgenad“ .

rogorc amboben, niWierebis iSviaTi sagan-

Zuri xSirad swored glexTa afrenil bude-

Si moipoveba. mixeil Wiaurelic erT-erTi 

aseTi TviTnabadi margalitia. daibada 1894  

wlis 6 noembers TbilisSi. igi mexuTe Svili 

iyo ediSer Wiaurelisa da soფio sonRulaS-

vilis mravalSviliani ojaxisa.

mixeilic pirvel¬dawyebiT skolaSi 

Seiyvanes. xelovnebisadmi gansakuTrebuli 

niWi da siyvaruli ki masSi bavSvobidanve aR-

moaCines. amitom SeZlebisdagvarad cdilobd-

nen misi yoveli miswrafebis dakmayofilebas. 

albaT, iSviaTia iseTi xelovani, romelic ise 

srulyofilad flobdes saxviT, musikalur, 

Teatralur da kinoxelovnebas, rogorc mix-

eil Wiaureli. Tumca ki, aRsaniSnavia, rom 

ana muraCaSvili
mravalprofiliani saero skola ,,deas” 

direqtoris moadgile  
el.fosta : anamuracha@gmail.com 

tel : (593) 76 79 80

Cveni saxelovani Tanamemamuleebi
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TiTqmisarc erT maTganSi specialuri profe-

siuli ganaTleba ar miuRia. rogorc Cans, igi 

RvTisgan momadlebuli niWiT iyo dajil-

doebuli.

pirveldawyebiTi ganaTlebis miRebis Sem-

deg Wiaureli mSoblebma Tbilisis saxelos-

no saswavlebelSi Seiyvanes.

saxelosno saswavlebelSi mixeil Wiau-

reli kargad swavlobda. pedagogebs SeumC-

neveli ar darCeniaT, rom hqonda kargi smena 

da xma da Caricxes saskolo qoroSi. am pe-

riodSi igi xSiri stumari iyo saxalxo Tea-

trisa – avWalis auditoriaSi. warmodgenis 

fasi xelsayreli iyo - erTi Sauridan aT 

Sauramde da momavali msaxiobic yvela war-

modgenas eswreboda. am speqtaklebidan mis-

Tvis yvelaze samaxsovro a. cagarelis `rac 

ginaxavs veRar naxav” aRmoCnda.

saswavlebeli Wiaurelma 1909 wels 

daamTavra da Svilis miRwevebiT gaxarebul 

da kmayofil mSoblebs orTqlmavlis meman-

qanis mowmoba warudgina, magram, maTda samwux-

arod, memanqanis adgili versad iSova. Tumca 

ki, am garemoebas misTvis didi mniSvneloba 

arc hqonda, radgan es profesia, mxolod mate-

rialuri dakmayofilebisaTvis sWirdeboda, 

amitomac sulieri sazrdos Zieba sruliad 

sxva gzaze ganagrZo.

rogorc aRvniSneT, Wiaureli iyo reJiso-

ri, romelic gamoirCeoda drois politikur 

arsSi wvdomisa da kinoxelovnebaSi Tavi-

si msoflmxedvelobrivi ideebis gaSuqebis 

principebiT. 40-50-iani wlebidan mis Semoq-

medebaSi mkvidrdeba drois magistraluri 

Temebi, Wiaurelis mier moskovis kinostu-

dia `mosfilmSi~ Seqmnili suraTebi: `fici~, 

`berlinis dacema~, `dauviwyari 1919 weli~ 

upirobod ikaveben wamyvan adgils sabWoTa 

qveynebis kinosivrceSi. am wlebSi Wiaurelis, 

iseve rogorc sxva cnobili reJisorebis 

esTetikuri principebi politikuri mima-

rTulebiT warimarTa. xelovani adamianebi 

aseT pirobebSi kargavdnen sakuTari Tavisa 

da ideis gamoxatvis perspeqtivas, radgan 

maTi SemoqmedebiTi mrwamsi xelisuflebas 

ewireboda. Tumca, niSandoblivia, rom xarkis 

gaRebis xarjze SenarCunda da ganviTarda am 

etapisaTvis kinoxelovnebaSi damkvidrebuli 

kinematografiuli xerxebi da gamomsaxvelo-

biTi saSualebebi.

mixeil Wiaurelis kinematografiul moR-

vaweobas 50-iani wlebis bolo periodidan 

miviCnevT, rogorc dabrunebas erovnuli ki-

nos wiaRSi. 1957-64  wlebSi igi intensiurad 

muSaobs warsulisa da Tanamedroveobis 

gamomxatveli problemebis ZiebisaTvis, rasac 

adasturebs kinostudia `qarTul filmSi~ 

aRniSnul wlebSi mis mier gadaRebuli oTx-

ive filmi. `oTaraanT qvrivi~ ilia WavWavaZis 

dabadebidan 120 wlis iubiles mieZRvna. igi 

pirveli ekranizaciaa WavWavaZis  cnobili na-

warmoebebidan. imis gaTvaliswinebiT, rom es 

aris uZlieresi mwerlis rTulad gadmosace-

mi nawarmoebi, filmSi aRmoCenili xarvezebi 

ar unda miviCnioT reJisoris warumatebel 

svlad kinoxelovnebaSi. filmebiT: `ambavi 

erTi qaliSvilisa~ da `generali da zizile-

bi~ kidev erTxel dafiqsirda reJisoris Tan-

adrouli procesebis aqtualurobis Cvenebis 

survili. reJisoris wingadadgmul nabijad 

CaiTvalaa. cagarelis piesis -  `rac ginaxa-

vs veRar naxav~, ekranizacia. suraTis Seqmna 

SemTxveviTi ar yofila. aRniSnulma nawar-

moebma mniSvnelovani roli Seasrula mTel 

mis SemoqmedebiT biografiaSi. 

m. Wiaureli col–SvilTan erTad (veriko anjafariZe da sofiko Wiaureli) 
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mixeil Wiaurelis filmebs miniWebuli 

aqvs saerTaSoriso prizebi, saxelmwifo 

diplomebi da premiebi. `arsena~ _ saxelm-

wifo premia (1941 w.), `diadi ganTiadi~ _ sax-

elmwifo premia (1941 w.), `giorgi saakaZe~, I  

seria _ saxelmwifo premia (1943 w.), II  seria 

_ saxelmwifo premia (1946 w.), `fici~ _ sax-

elmwifo premia (1947  w.), sapatio diplomi 

da oqros medali veneciis VII  saerTaSoriso 

kinofestivalze (1946 w.), `berlinis dacema~ 

_ saxelmwifo premia (1950 w.), didi prizi 

karlo¬vivaris V saerTaSoriso kinofesti-

val-ze (1950 w.), `dauviwyari 1919 weli~ (1952 

w.) _ didi prizi karlo¬vivaris VII  saer-

TaSoriso festivalze. 

mixeil Wiaureli gaxldaT reJisori, rom-

lis yovel qmedebaSi igrZnoboda erovnuli 

kulturisa da xalxuri tradiciebis brwyin-

vale codna, Tanamedrove movlenebis gaana-

lizebisaken swrafva da Cveni istoriuli 

warsulisadmi Tayvaniscema.  

drois fenomeni kinoxelovnebis ganviTare-

bis momdevno etapebzec (dRemde) mniSvnelo-

van datvirTvas iZens qarTul kinosivrceSi. 

dro mixeil Wiaurelis, rogorc xelovanis, 

SemoqmedebiTi aRmasvlisa da sayovelTao 

aRiarebis erT-erTi migneba iyo. `xelovani 

sarkea da mokle matiane Tavisi drois~ _ 

wers igi. amitom swored es gaxda cnobili 

reJisoris moRvaweobis xiluli devizi.

Cveni saxelovani Tanamemamule,  mixeil 

Wiaureli gardaicvala 1974  wels, 80 wlis 

asakSi. dakrZalulia mTawmindis panTeonSi.

Cveni saxelovani Tanamemamuleebi
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saerTaSoriso referirebadi da recenzirebadi
samecniero-praqtikuli Jurnali

statiebis miiReba Semdegi moTxovnebis gaTvaliswinebiT:

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

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

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

4. statia SeiZleba gamoqveyndes inglisur, rusul, germanul da frangul enebzec. nebi-
smier SemTxvevaSi, aucilebeli moTxovnaa, reziume mogvawodoT qarTul, inglisur da rusul 
enebze.

statiis gamoqveynebis Rirebuleba Seadgens _ Jurnalis erTi gverdi 8 lari, romelsac 
avtori gadaixdis dadebiTi recenziis miRebis Semdeg, xolo Jurnalis Rirebuleba – 5 lari.

5. statiis gamoqveynebis, Jurnalis SeZenisa da/an gamoweris Rirebulebis gadaxda 
SesaZlebelia Sps “loi”-s angariSze: saidentifikacio kodi 204439296, angariSis nomeri                        
GE61HB0000000000713602, ss `xalik banki saqarTvelo”, centraluri filiali, bankis kodia 
HABGGE22. 

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

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

International Precise and Review Scientific-Practical Magazine

Continues taking articles according to this requests:
       1. Text must be gathered in Word, size of Sylfaen font 12, interval between lines - 1.5, borders in right and left 
side- 3 and 2sm. Also, up and down borders- 2.5 and 2.5sm. Text must be picked up without transferring. Tables 
should be in JPEC. The minimal size of article is 5pages of A4 format.  
      2. The first name of author, last name, scientific rank and post, coordinates (telephone number, e-mail), electronic 
version of photo in JPEC.
      3. The article must have reziume in Georgian, English and Russian languages. The size should be 120-150 words, 
it must be picked up in Sylfaen and in Times New Roman, size of font-12. Scientific article must have list of used 
literature. 
     4. The article may be published in English, Russian, German and France languages. So, it is also our request to 
prepare reziume in Georgian, Egnlish and Raussian languages too.
      The price of article’s publication is- one page of journal 8 GEL (Lari). And auhor will pay this price after getting 
positive respond. Also, the price of journal is 5 GEL (Lari).
      5. The price of publication article, buying journal and subscription fee could be payed in Ltd. LOI’s account: 
identification code – 204439296, the account number- GE61HB0000000000713602, “Halyk Bank Georgia”, central 
office, bank code HABGGE22.

Our coordinates:
 

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

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