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yovelkvartaluri saerTaSoriso referirebadi da recenzirebadi

samecniero-praqtikuli Jurnali #2(41), 2016    

 loid qarCava - mTavari redaqtori da saredaqcio kolegiis Tavmjdomare,
                             biznesis administrirebis doqtori, profesori;
                             saqarTvelos biznesis mecnierebaTa akademiis prezidiumis wevri; 
                             saqarTvelos fazisis mecnierebaTa akademiis namdvili wevri.
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(kavkasiis universitetis vice-prezidenti); 
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(fazisis mecnierebaTa akademiis prezidenti); 
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lali CageliSvili; mixeil CikvilaZe; niko 

CixlaZe; avTandil CuTlaSvili; nodar 

xaduri (saqarTvelos finansTa ministri); 
elene xarabaZe; eTer xaraiSvili; revaz 

xarebava; merab xmalaZe; daviT jalaRonia 

(soxumis saxelmwifo universitetis ekonomikisa 
da biznesis fakultetis dekani); jamlet 

janjRava (mTavari redaqtoris moadgile); 
emzar jgerenaia (Jurnal ,,saqarTvelos 
ekonomika~-s mTavari redaqtori); mixeil 

jibuti. 

fasi 5 lari

SeiZleba redaqcia yovelTvis ar iziarebdes avtoris azrs. 

 Jurnali `axali ekonomisti~, 2016w.
 gamomcemloba `loi~

saredaqcio kolegia:

mecnierebaTa doqtorebi, profesorebi:
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REVAZ GOGOKHIA (Editor-in-Chief of magazine 
,,Economy and Business“); VLADIMIR GRIGO-
LAIA  (Moscow, Russian Federation); ALEKSEY DA-
NILCHENKO (Deputy of Rector of BelarusiaState 
University); WOLFGANG WENG (Berlin, Garma-
ny); SHOTA  VESHAPIDZE; NUGZAR TODUA; 
GOCHA TUTBERIDZE; SERGEY YAKUBOVSKIY 
(Odesa I.I.Mechnikov Odessa National University, 
Ukraine); ELDAR  ISMAILOV (Director of  Institute 
of  Strategic Studies of the Caucassus, President of 
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ALEKSANDRE KVASHILAVA; GIA  KVASHILA-
VA; MURTAZ  KVIRKVAIA  (Editor of the Scien-
tific part, Dean of Business and Management Scool 
of  G. Robakidze University); VASIL KIKUTADZE; 
IRAKLI KOVZANADZE; KAKHA KORZAIA (Rec-
tor of  Caucasus International University); PAATA 
KOGUASHVILI (member of  Georgian Academy 
of Agriculture); HARALD KUNZ (Brandenburg, 
Garmany); ENVER LAGVILAVA; REVAZ LORDKI-
PANIDZE; QABIL MANAFOV (Dean of Commers 
Faculty of Azerbaijan State Economical University); 

SHALVA  MACHAVARIANI (Vice-Prasidenrt of 
Caucasus University in sciens field); ELGUJA MEQV-
ABISHVILI; NUGZAR NADARAIA  (Prezident of 
the  Academy of Fazisi  Sciences); DAVID NARMA-
NIA (Mayor  of  Tbilisi); TEDO NINIDZE; SOLO-
MON PAVLIASHVILI (Rectot of Tbilisi University); 
VAKHTANG SARTANIA (Dean of Economics and 
Business Administration Faculty of Saint Andrew the 
First Called Georgian University of the Patriarchate 
of Georgia); ETER SARJVELADZE; AVTANDIL SI-
LAGADZE (Member of Georgian National Academy 
of Science); ALEKSANDRE SICHINAVA (Editor-in-
Chief of magazine ,,Business Engineering“); GELA 
SVIRAVA; DAMETKEN  TUREKULOVA (Academi-
cian of a Esthetical Science Academy of Kazakhstan, 
University of Kazakhstan of Economy, Finances and 
International Trade); SLAVA FETELAVA; RUSUDAN  
KUTATELADZE  (Dean of Business-engineering 
Faculty of Georgian Tecnical University);  TEMUR 
SHENGELIA; GIORGI SHIKHASHVILI; TAMAR 
SHUDRA; FAIA  SHULENBAYEVA (University 
of Kazakhstan of Economy, Finances and Interna-
tional Trade); LALI CHAGELISHVILI; MICHAEL 
CHIKVILADZE; NIKO CHIKHLADZE;  AVTANDIL 
CHUTLASHVILI;   NODAR KHADURI (Minister  of  
Finance of Georgia); ELENE  KHARABADZE;  ETER  
KHARAISHVILI; REVAZ KHAREBAVA; MERAB 
KHMALADZE; DAVID JALAGONIA  (Dean of 
Economics and Buziness Faculty of  Suxumi State 
University); JAMLET JANJGAVA (Deputy of Editor-
in-Chief);  EMZAR JGERENAIA (Editor-in-Chief of 
magazine ,,Economy of Georgia“); MICHAEL JIBUTI.

 EDITORIAL   BOARD
Doctors of science, Professors:

            LOID KARCHAVA - Editor-in-Chief and Head of Editorial Board,
                                                   Doctor of Busines Administration, Professor,
                                                   Academician, Member of the Presidium 
                                                   of the Georgian Academy of Business Sciences.
                                                   Academician of the Georgian Academy of Fazisi Sciences. 

QUARTELY INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL MAGAZINE,   
 PRECISED AND REVIEWED   2(41), 2016

The  New ECONOMIST
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Tanamedrove globalurma ekonomikam da 

msoflioSi Seqmnilma mZime socialur-ekono-

mikurma mdgomareobam konkurenciis Teorie-

bi wina planze wamoswia da praqtikaSi maTi 

gamoyenebis aucilebloba daayena.* konkuren-
ciis Teoriebi da maTTan dakavSirebuli 

problemebi msjelobis sagani wina saukuneeb-

Sic iyo, magram gansakuTrebuli aqtualuro-

ba XX saukunis bolosa da  XXI  saukunis 

dasawyisSi SeiZina. maikl porteri** gaxda 

konkurentuli strategiisa da saerTaSoriso 

konkurentunarianobis koncefciebis msofli-

oSi aRiarebuli mkvlevari.

aRsaniSnavia, rom konkurenciis Teoriebis 

Sesaxeb mniSvnelovani naSromebi hqondaT 

iseT cnobil ekonomistebs, rogorebic iyvnen 

oqsfordis universitetis profesori isidro 

ejourti (1845-1926), amerikeli ekonomisti, har-

vardis universitetis profesori edvard Cem-

berlini (1899-1967), kembrijis universitetis 

profesori, postkeinzianuri periodis gavle-

niani eko¬no¬misti joan robinsoni (1903-1983)  

da sxvebi. aRsaniSnavia, rom arasrulyofili 

konkurenciis formad aRiarebuli monopo-

listuri konkurenciis modeli erToblivad 

Seqmnes e. Cemberlinma da j. robinsonma. i. 

ejo¬u¬rti, miuxedavad imisa, rom marJinal-

isti da ekono¬mikur-maTematikuri skolis 

TvalsaCino warmomadgeneli iyo, jer kidev, 

1897  wels naSromiT _ ̀ mono¬poliis Teoria~ 

miipyro samecniero sazogadoebis yuradReba. 

e. Cemberlinma 1933 wels gamoaqveyna `monopo-

listuri konkurenciis Teoria~, gaaanaliza 

monopolisturi konkurenciisTvis damaxa-

siaTebeli faswarmoqmnis meqanizmi, SemoiRo 

termini _ wminda konkurencia, xolo, 1933 

wels j. robinsonma, e. Cemberlinisagan da-

moukideblad, Camoayaliba `arasrulyofili 

konkurenciis ekonomikuri Teoria~, riTac 

mniSvnelovani wvlili Seitana srulyofili 

konkurenciis koncefciaze agebuli Rire-

bulebis Teoriis kritikaSi. 

msoflio ekonomikis ganviTarebis Taname-

drove etapze aqtualuri gaxda Teoriul 

aspeqtSi konkurenciis gaZlierebis global-

uri tendenciebisa da konkurentunarianobaze 

ori¬¬entirebuli qveynis axali perspeqtiveb-

is kvleva. 

XXI  saukunem, misi `udidebuleso-

bis~ _ inteleqtualuri kapitalis sauku-

nem, mniSvnelovnad Secvala konkurenciisa 

da konkurentunarianobis safuZvlebi. Tu 

uax¬loes warsulSi qveynis konkurentunari-

anobis yvelaze mZlavr determina¬tebs war-

moadgenda valutis kursis simyare, bunebrivi 

resursebi, menejmentis ganviTarebis done, 

masStabis efeqti anu warmoebis gafarToeb-

is xarjze miRweuli ekonomia da a.S., amJam-

ad, aqcenti konkurentunarianobis sruliad 

axal wyaroebze keTdeba, Tumca, aRniSnul de-

terminatebs, garkveuli TvalsazrisiT, Tavi-

anTi mniSvneloba dResac ar daukargavT. 

konkurenciis Teoriebi 

da axali inovaciuri sistema

rozeta asaTiani 

ekonomikur mecnierebaTa doqtori, 
stu-s sruli profesori,
Tsu-s reqtoris mrCevelTa sabWos wevri,
tel.: 599530487
el.fosta: marinassati@gmail.com

* sagulisxmoa, rom dRes dasavleTis universitetebSi iswavleba `konkurenciuli ekonomika~ rogorc 

calke akademiuri disciplina.

** harvardis biznesskolis profesori maikl porteri aris naSromebis _ `konkurencia~, `konkuren-

ciis strategia~, `sxvadasxva qveynis konkurentuli upiratesoba~, `saerTaSoriso konkurencia~ da a.S. 

avtori. 1990 wels gamoaqveyna naSromi `sxvadasxva qveynis kon-kurentuli upiratesoba~ (1990).  
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Tanamedrove ekonomikaSi axali strate-

giis Seqmna eyrdnoba axal inovaciur sis-

temas, rac moicavs rogorc uaxles teqnol-

ogiebs, aseve, gulisxmobs saqmis axleburad 

keTebas, axali unar-Cvevebis aTvisebasa da 

codnis ganaxlebas. ganviTarebuli qveynebis 

warmoebis matebis 75%-dan 100%-mde swored 

inovaciebis gamoyenebiT miiRweva [4, gv.20;5]. 

aqedan gamom¬dinare, aseT pirobebSi inves-

ticiebs, sruliad axali roli akisriaT da 

isini, winandelTan SedarebiT, gansxvavebuli 

mimarTulebebiT warimarTeba. saerTaSoriso 

praqtika adasturebs am siaxleTa WeSmarite-

bas. sakmarisia moviyvanoT bunebrivi resurse-

biT Raribi iaponiis magaliTi, romelic 

myari strategiiTa da axali, konkurentuli 

inovaciebiT maRali konkurentunarianobiT 

gamoirCeva an bunebrivi resursebiT mdidari 

afrikis qveynebis waruma¬tebloba, romlebic 

uaRresad dabali konkurentunarianobiT 

gamoirCeva. 

globaluri ekonomikis pirobebSi 

konkurenciis xelovnebis daufleba rogorc 

Sida, ise sagareo bazrebze qveynis warmatebis 

sawindaria. dRes WeSmarit keTildReobas is 

qveynebi da is kompaniebi aRweven, romlebic 

swrafad aRiqvamen msoflioSi mimdinare pro-

cesebs da iTvaliswineben globalizaciis 

moTxovnebs, rac, upirveles yovlisa, mwarmoe-

blebisagan axlebur azrovnebasa da infor-

maciis yvela doneze gafiltvras ukavSird-

eba.

msoflio gamocdileba gviCvenebs, rom kom-

paniebma warmatebas saerTaSoriso bazarze 

ekonomikis axali strategiiT _ axali ino-

vaciuri sistemiT miaRwies. maikl porteri 

startegias axasiaTebs rogorc kompromiseb-

is gadaWris xelovnebas konkurenciaSi [1, gv. 

69].

konkurencia qveynis ekonomikuri ganviTare-

bis, efeqtianobisa da keTildReobis amaRleb-

is umniSvnelovanesi faqtoria. ̀ keTildReoba 

yvelasaTvis da keTildReoba konkurenciis 

gziT~ ganuyreladaa dakavSirebuli erTman-

eTTan: pirveli aris mizani, xolo meore _ am 

miznis miRwevis saSualeba [6, gv.15]. rogorc 

msoflio praqtikidan Cans, konkurentuli up-

iratesoba yvelaze progresul da dinamikur 

dargebSi miiRweva. momTxovni momxmareblebi 

kompaniebs ar aZleven  modunebis saSualebas, 

amitom mewarmeebi warmoebis mudmivi ganax-

lebis, siaxleebis danergvisa da ganviTarebis 

reJimSi arian. 

konkurentuli brZolis meTodebi dRes 

sul ufro da ufro arafasismier konkuren-

ciaSi aisaxeba, rac gamoixateba bazarze 

maRalxarisxovan da teqno¬logiurad sruly-

ofil saqonelsa da momsaxurebaze moTxovnis 

zrdaSi. amitom Tanamedrove ganviTarebul 

ekonomikaSi, struqturuli da teqnologiuri 

diversifikaciis safuZvelze radikaluri 

progresuli cvlilebebis ganxorcielebam 

Secvala erovnuli ekonomikis ganviTarebis 

kursi. warmoebis procesebis avtomatizaciam, 

energiis axali wyaroebisa da bioteqnolo-

giebis gamoyenebam, mikroeleqtronikisa da 

telekomunikaciuri teqnikis miRwevaTa aT-

visebam da a.S. Tvisebrivad axali perspeq-

tivebi Seqmna msoflios mowinave qveynebis 

ekonomikur ganviTarebaSi.

dRes inovaciebis didi nawili ara did 

teqnologiur garRvevebzea damokidebuli, 

aramed sistematur patar-patara aRmoCenebzea 

akumulirebuli. zogierTi inovacia konkuren-

tul upiratesobas sruliad axali bazrebis 

aRmoCeniT qmnis, zogic – ufro kompaqturi 

modelebis SeqmniT.

niSandoblivia, rom Tanamedrove konkuren-

tul ekonomikaSi gansakuTrebul yuradRebas 

imsaxurebs sakvanZo kompetenturobis Teo-

ria (core competence theory).* igi asaxavs im axal 

tendenciebs, romlebic yalibdeba kompaniaSi 

koleqtiuri codnis saxiT. urTierTTanam-

Sromlobis principze agebuli sakvanZo kom-

petenturoba exmareba kompaniebs arsebuli 

samewarmeo Tvisebebis koordinirebasa da 

ganviTarebaSi, inovaciebze orientirebuli, 

mudmivad cvalebadi teqnologiuri nakadebis 

integrirebaSi. is garemoeba, rom Tanamedrove 

biznesma ganicada diversifikacia, SeuZle-

beli xdeba centridan efeqtiani menejmentis 

ganxorcieleba. amitom dRes didi yuradReba 

eqceva axali organizaciuli struqturebis 

Seqmnas. aseT organizaciul struqturas war-

* termini _ `sakvanZo kompetenturoba~ pirvelad gamoiyenes harvardis biznesskolis warmomadgenleb-

ma s. praha¬la¬disma da s. hamelma statiaSi _ `sakvanZo kompetenturoba da organizacia~, romelic 

1990 wels gamoqveynda `Harvard Business Review~-Si.
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moadgens `qreatiuli qseli~ (`Creative net~). 
masSi Semavali korporaciebi erTmaneTzea da-

mokidebuli, romelTa warmateba urTierTTan-

amSromlobazea agebuli. `qreatiuli qseli~ 

axdens masSi Semavali kompaniebis saqmiano-

bis koordinacias. didi kompaniebi (tradici-

uli ierarqiuli piramidisgan gansxvavebiT) 

sul ufro metad akisreben pasuxismgeblobas 

mcire kompaniebs gadawyvetilebis miRebaSi, 

dasamzadeblad gadascemen maT produqciis 

calkeul detalebs da a.S. menejmentSi ganx-

orcielebuli es axali midgomebi stimuls 

aZlevs kompaniaTa calkeul jgufebs siax-

leebis danergvaSi, axali produqciis, momsax-

urebis axali saxeobebis warmoebaSi da a.S. 

amitom XXI  saukuneSi `qreatiuli qselis~ 

ganviTarebaze didad iqneba damokidebuli 

menejmentSi warmateba.

konkurenciis ganviTarebaSi asaxuli poz-

itiuri cvlilebebi udides gavlenas axdens 

rogorc lokalur, ise globalur konkuren-

tunarianobaze. aqedan gamomdinare, mizanSe-

wonilia konkurentunarianoba ganvixiloT 

rogorc mikro- da mezodoneze, ise makro- da 

megadoneze.

konkurentunarianoba mikro- da mezodon-

eze aris ekonomikuri urTierTobebis sub-

ieqtebis Tviseba konkurencia gauwion qveynis 

Sida bazarze analogiuri Tvisebis matare-

bel ekonomikuri urTierTobebis subieqtebs. 

am Tvisebis Sefaseba iZleva dabali, saSua-

lo da maRali lokaluri konkurentunari-

anobis gansxvavebis saSualebas. konkurentu-

narianoba makro- da megadoneze aris qveynis 

Tviseba konkurencia gauwios msoflio 

bazarze sxva qveynebis analogiuri Tvisebeb-

is mqone ekonomikuri urTierTobebis mqone 

subieqtebs, rac, saboloo angariSiT, mocemu-

li qveynis konkurentunarianobaSi aisaxeba. 

aqedan gamomdinare, globaluri konkuren-

tunarianoba gansazRvravs qveynis adgils 

msoflio ekonomikaSi da igi erT-erTi mniS-

vnelovani indikatoria. masSi aisaxeba qveynis 

mosaxleobis keTildReobis done. amitomac 

SemTxveviTi ar aris, rom dRes, konkurenci-

is globalizaciis fonze, Seicvala qveynis 

konkurentuli upiratesobis safuZvlebi. 

Tanamedrove sagareo vaWrobaSi Sefardeb-

iTi upiratesobis Teoria sul ufro uTmobs 

adgils konkurentuli upiratesobis Teori-

as. msoflio bazarze qveynis konkurentul 

upiratesobas ganapirobebs mecnierebatevadi 

da maRalteqnologiuri dargebi. msoflio 

ekonomikis ganviTarebis praqtika aCvenebs, 

rom dRes yvelaze momgebiani is dargebia, 

romlebic awarmoeben sainformacio teqnol-

ogiebs (IT), kavSirgabmulobis saSualebebisa 

da telekomunikaciebis mTel sistemas. maT 

warmatebas msoflio bazarze, upirveles yo-

vlisa, ganapirobebs inovaciebis danergva da 

ara warmoebrivi SesaZleblobebis zrda, in-

tensiuri da ara eqstensiuri warmoeba.

qveynis konkurentunarianobis ganmsazRvre-

li es SedarebiT axali Teoria aqcents iseT 

faseulobebze akeTebs, rogoricaa xarisxi, 

`nou-hau~, bazrisadmi axleburi midgoma, in-

formaciis yvela doneze gafiltvra, axali 

dizaini, axali saxeobis produqciis Seqmna 

da a.S. 

gamomdinare iqedan, rom qveynis keTil-

dReobis amaRlebis problema metad aqtu-

aluria Ta¬na¬medrove globalur ekonomi-

kaSi, farTo msjelobis sagania is faqtorebi, 

romlebic gansazRvraven mas. es problema 

organulad ukavSirdeba erovnuli konkuren-

tuli upiratesobis rombs, romelic maikl 

porteris daimondis modelis saxelwodeb-

iTaa cnobili [2, gv. 73-75]. igi dRevandel 

pirobebSi qveynis keTildReobis amaRlebis 

mimarTulebebSi garkvevis saSualebas iZle-

va.

is garemoeba, rom globalizacia aCqarebs 

calkeul qveynebSi Ria sazogadoebis Camoya-

libebas da angrevs Caketil, totalitarul 

reJimebs, xels uwyobs msoflio masStabiT 

resursebis efeqtian gamoyenebas, mecni¬eruli 

miRwevebis mokle droSi danergvas, resurs-

damzogveli da naklebnarCeniani teqnolo-

giebis farTod gavrcelebas, internetuli 

qselisa da, saerTod, sainformacio industri-

is swraf ganviTarebas, kapitalis Tavisufal 

moZraobasa da a.S., axali drois dadgomis 

mauwyebelia.

maikl porteris daimondis modeli, ro-

gorc qveynis konkurentuli upiratesobis qva-

kuTxedi, aisaxeba lokaluri konkurentuli 

upiratesobis oTx determinatSi, romlebic 

erTobliobaSi warmoqmnian im specifikur 

garemos, romelic xels uwyobs konkurenciis 

ganviTarebasa da axali konkurentunariani 

kompaniebis aRmocenebas, ayalibebs im ̀ saTama-

So vels~, romelsac konkurentunariani qvey-
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ana qmnis sakuTari industriis ganviTarebi-

saTvis. es determinatebia:

1. faqtoruli pirobebi. qveynis Sida 

bazarze pozicia im warmoebis faqtorebT-

an (kvalificiuri samuSao Zala, adminis-

traciuli, teqnologiuri da warmoebrivi in-

frastruqtura, kapitalis bazari, miwodebis 

pirobebi) mimarTebaSi, romlebic aucilebe-

lia mocemuli dargis konkurentunarianobis 

miRwevisaTvis. Zalze mniSvnelovania Tu ra 

tempiT da ramdenad efeqtianad qmnis da ga-

naaxlebs qveyana am faqtorebs konkurentul 

dargebSi. mag., kolejdamTavrebuli muSaxeli 

ar ganapirobebs konkurentul upiratesobas 

Taname¬drove pirobebSi. amisaTvis igi spe-

cializirebuli unda iyos dargis konkuren-

tuli moTxovnebis Sesabamisad, rac venCu-

rul kapitalsa da stabilur investiciebs 

moiTxovs;

2. moTxovnis pirobebi. qveynis bazarze 

mocemuli dargis produqciaze moTxovnis 

raodenobrivi da xarisxobrivi determinate-

bi; mocemuli qveynis kompaniebma konkuren-

tuli upiratesoba SeiZleba im SemTxvevaSi 

moipovon, Tu adgilobriv myidvelTa moTxov-

na (xarisxobrivi maCveneblis gaTvaliswine-

biT) win uswrebs sxva qveynebis analogiur 

maCvenebels. es ubiZgebs kompaniebs moderni-

zaciisken, inovaciisken da amiT aiZulebs maT 

daakmayofilon maRali standartebi.

3. qveyanaSi saerTaSoriso doneze erT-

maneTTan dakavSirebuli konkurentunariani 

dargebisa da damxmare sferoebis arseboba. 

es determinati swrafi da SeRavaTiani gziT 

xelsayrel pirobebs qmnis konkurentunari-

anobis amaRlebisaTvis; 

4. kompaniis myari strategia, struqtura 

da konkurentuli garemo [2, gv. 73-75]. erovnu-

li konkurentuli upiratesobis rombi, ro-

gorc sistema, gavlenas axdens kompaniaTa 

konkurentunarianobis iseT komponentebze, 

rogorebicaa: resursebis xelmisawvdomoba, 

dasabuTebuli uaxlesi informaciis mopo-

veba, unar-Cvevebis akumulireba, informaciis 

swrafi mopovebis gziT bazris mdgradi seg-

mentis moZieba da a.S. rodesac kompaniebi 

arasaxarbielo mdgomareobaSi aRmoCndebian 

nedleulis simciris, miwis maRali fasis, 

muSaxelis deficitis gamo, imisaTvis rom 

gauZlon konkurencias, nergaven axal te-

qnologiebs, amiT qmnian axal bazrebs da 

arafasismieri konkurenciiT aRweven warmate-

bas.

erovnuli konkurentuli upiratesobis 

rombi, Tavisi oTxi determinatiT, xels uwyo-

bs konkurentul sferoebSi maRalteqnolo-

giuri parkebis _ klasterebis warmoSobas.

amrigad, Tanamedrove globalur samyaroSi 

qveynis konkurentunarianoba, rogorc ganvi-

Tarebis umniSvnelovanesi indikatori, gansaz-

Rvravs TiToeuli qveynis adgilsa da rols 

msoflio ekonomikaSi. qveynis konkurentuli 

upiratesobis misaRwevad XXI  saukune msof-

lios sTavaziobs ekonomikuri ganviTarebis 

axal models, es modeli efuZneba inovaciur 

ekonomikas, romelSic `pirveli violinos~ 

rols inteleqtualuri kapitali, sainfor-

macio da telekomunikaciuri teqnologiebi 

asruleben. 

saqarTvelo dRes rTuli socialur-ekono-

mikuri da, Tu gnebavT, politikuri probleme-

bis winaSea. ekonomikis konversiis 25 wlis 

Semdeg qveyanaSi kvlav mZime mdgomareobaa. 

Rrmavdeba socialuri polarizacia, izrdeba 

siRaribe, araadekvatur deformirebul for-

mas iZens socialuri stratifikacia. yove-

live es kidev ufro aqtualurs xdis swori 

socialuri politikisa da Sesabamisi re-

formebis ganxorcielebas.

Tu qveyana ar iqneba Raribi, maSin siRar-

ibec ar iqneba iseTi Rrma, rogoric dRes 

aris saqarTveloSi. siRaribis absoluturi 

daZleva SeuZlebelia, igi nebismier qveyanaSi 

arsebobs, magram mTavaria socialurad asa-

tani iyos. amitom dRes yuradReba unda ga-

maxvilde siRatakis, pauperizmis daZlevaze. 

niSandoblivia, rom msoflio bankis monace-

mebiT, siRaribis maRali maCveneblebis mqone 

qveynebis CamonaTvalSi saqarTvelo 24-e adg-

ilzea. is garemoeba, rom ekonomikis inteleq-

tualizaciis donis (teqnikur miRwevaTa 

indeqsi) mixedviT saqarTvelo msoflioSi 

yvelaze CamorCenili qveynebis jgufSia mo-

qceuli, amasTan, samomxmareblo bazris 70% 

importul saqonelze modis da eqsportiT im-

portis dafarva mxolod 31%-ia, mSp-Si soflis 

meurneobis produqciis wili 30-dan 8%-mde 

daeca, mosaxleobis saSualo fena 9%-ia, same-

warmeo saqmianobis mxolod 6,6% modis mcire 

biznesze (maSin rodesac saSualo evropuli 

maCvenebeli 40%-ia), saSualo biznesze _ 9,2% 

(evrokavSirSi 18%-ia), xolo evrokavSiris 
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mTlian importSi saqarTvelos produqciis 

wili 0,03%-ia, saxelmwifo biujetis sagareo 

valis wili mSp-Si 25,3%-ia [12] da a.S., serio-

zul dafiqrebas, Zalisxmevasa da swor, mec-

nierul midgomas moiTxovs. gansakuTrebuli 

yuradReba unda mieqces erovnuli konkuren-

tuli upiratesobis rombis determinatebis 

moTxovnebs. 

imisTvis, rom saqarTveloSi amaRldes 

konkurentunarianoba, pirvel yovlisa, auci-

lebelia gaanalizdes qveyanaSi arsebuli 

ekonomikuri viTareba, miRweuli pozitiuri 

Sedegebi da daSvebuli Secdomebi, gaverkveT 

ra miznebs emsaxureba arsebuli ekonomi-

kuri politika, ramdenad aris gamoyenebuli 

konkurentunarianobis resursebi. rogor Sei-

Zleba qarTuli sasursaTo bazari genuri 

inJineriiT warmoebuli da falsificirebu-

li ucxouri produqciiT iyos monopolize-

buli?! sad aris adgilobrivi, ekologiurad 

sufTa sasoflo-sameurneo produqcia?

imis gamo, rom saqarTveloSi ar aris dac-

uli bazari, es faqtori mniSvnelovnad ga-

napirobebs soflis meurneobis ganuviTare-

blobas.

msoflio ekonomikuri forumis mier gamo-

qveynebul globaluri konkurentunariano-

bis reitingis mixedviT, Tu 2010-2011 wlebSi 

saqarTvelos 139 qveynidan ekava 93-e adgili 

(estoneTs _ 33-e adgili, litvas _ 47-e, azer-

baizans _ 57-e, ruseTs _ 63-e, latvias _ 70-e, 

yazaxeTs _ 72-e, ukrainas _ 89-e da a.S.), 2012-

2013 wlebSi saqarTvelom daikava 77-e adgili, 

xolo 2014  wels _ 72-e adgili [7; 8].

inovaciuri ekonomikis ganviTarebisa da 

keTildReobis amaRlebis mniSvnelovani 

mimarTulebebis gaTvaliswineba saqarTve-

los ekonomikur politikaSi xels Seuwyobs 

ekonomikis reformirebis procesSi prio-

ritetuli sferoebis sworad gansazRvras, 

ekonomikis swraf modernizaciasa da inklu-

ziuri ekonomikuri zrdis safuZvelze qvey-

nis mosaxleobis keTildReobis amaRlebas.  

am problemaTa gadaWris gareSe SeuZlebelia 

qveynis normaluri ganviTareba da gare samya-

rosTan civilizebuli urTierToba. 

konkurentunarianobis amaRleba saqarT-

veloSi demokratiis ganviTarebisa (romel-

ic jer mxolod formirebis procesSia) da 

`erovnuli mundiris~ SenarCunebis safuZ-

velia. amasTan,  gansakuTrebuli yuradReba 

unda mieqces Zlieri da susti mxareebis, 

SesaZleblobebisa da safrTxeebis (SWOT) 
analizs [9], romlis gaTvaliswineba aucile-

belia erovnuli ekonomikis reformirebaSi.

gasaTvaliswinebelia uaryofiTi gare 

efeqtebic (eqsternaliebi). unda gadaidgas 

iseTi awon-dawonili nabijebi, romlebic min-

imumamde daiyvans negatiur eqsternaliebs.

yuradsaRebia akademikos vladimer papavas 

mosazrebac: `saqarT-velos mosaxleoba saer-

TaSoriso safinanso institutebidan, uwin-

ares yovlisa, elis maRalprofesiul dax-

marebasa da ara wayruebas mTavrobis mier 

daSvebul Secdomebze, rom araferi vTqvaT 

arsebuli situaciis Selamazebaze [10, gv. 378].

cnobili amerikeli ekonomistis, harvardis 

universitetis profesoris dani rodrikis 

azriT, yoveli qveyana TviTon unda adgendes 

receptebis nakrebs, ucxoeli ekonomistebi ki 

mas mxolod ingredientebiT amaragebdnen, re-

ceptebi ki qveynis mier unda iyos SemuSave-

buli [11].

aRsaniSnavia, rom Tanamedrove globalur-

ma ekonomikurma krizisma gaamwvava qveynebSi 

axali samuSao adgilebis Seqmnis problema, 

amitom mTavrobebi eZeben am problemis sxva 

gzebiT gadaWris SesaZleblobebs. 

dRes wina planze dargobrivi struqturis 

diversifikaciis sakiTxma wamoiwia. special-

istebis azriT, ekonomikuri efeqtianobis 

TvalsazrisiT, pirvel rigSi im dargebze 

unda moxdes orientacia, romlebic nakle-

bi resursebiT maqsimalur Sedegs moutanen 

qveynis socialur-ekonomikur ganviTarebas 

(paretos principi).

imisaTvis, rom saqarTvelo konkurentunar-

iani qveyana gaxdes, man unda Seqmnas axali 

inovaciuri sistema. es unda iyos misi gen-

eraluri strategia, ekonomikuri politikis 

ZiriTadi mimarTuleba (meinstrimi), vinaidan 

konkurenciaSi upiratesobas aRwevs ara is, 

vinc reagirebs bazris moTxovnebze, aramed 

is, vinc  bazars  sTavazobs inovaciebs da 

amiT, SeiZleba iTqvas, qmnis axal bazars. imi-

saTvis, rom saqarTvelom moaxdinos ekono-

mikis modernizacia da, saboloo angariSiT, 

miaRwios swraf inkluziur ekonomikur zr-

das, aucilebelia sworad gaaanalizos msof-

lioSi mimdinare procesebi, yuri miugdos 

msoflio ekonomikis `majiscemas~, rac metad 

sagulisxmoa Cveni qveynisTvis, romelic mw-
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vave socialur-ekonomikuri problemebis 

winaSea, Tumca sak¬maod flobs gamouyenebel 

potencials.

warmatebebi saqarTvelos ekonomikis re-

formirebaSi, pirvel yovlisa, mis konkuren-

tunarianobis zrdasa da, aqedan gamomdin-

are, mosaxleobis keTildReobis amaRlebaSi 

unda aisaxos. Tu ase ar aris (da arsebuli 

situaciidan gamomdinare uaxloes droSi 

arc amis molodinia),  maSin mizezebi kom-

pleqsurad unda ganvixiloT da kvalifici-

urad gadavwyvitoT.
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konkurent ekonomikur agentTa da momxmarebelTa 

interesebis Semlaxavi qmedeba

Salva gogiaSvili

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbi-
lisis saxelmwifo universitetis 
asocirebuli profesori

konkurenciis Teoriasa da praqtikaSi mniS-

vnelovani adgili ukavia arakeTilsindis-

ier konkurencias, rogorc konkurentebis 

qcevis ZiriTad maxasiaTebels. is warmoad-

gens ekonomikuri agentis (agentebis) mizan-

mimarTul qmedebebs samewarmeo saqmianobis 

sferoSi dausabuTebel (daumsaxurebel) 

upiratesobaTa mosapoveblad. es qmedebebi 

ewinaaRmdegebian moqmedi kanonmdeblobis 

debulebebs, sameurneo brunvis wesebs, wesi-

erebis, gonivrulobis da samarTlianobis 

moTxovnebs da ayeneben (SeiZleba miayenon) 

zarals sxva konkurent ekonomikur agentebs 

an maT saqmian reputacias.

sameurneo saqmianobis organizaciis 

srulyofis, danaxarjebis Semcirebisa da 

produqciis xarisxis amaRlebis gziT savse-

biT dasaSvebi, normaluri da aucilebeli mov-

lenaa konkurenciul brZolaSi upiratesobis 

mopoveba. ufro metic, es upiratesobani gan-

pirobebulia sasaqonlo bazarze konkuren-

tuli meqanizmis arsebobiT. rac Seexeba 

naSromSi aRniSnulia, rom konkurenciis Teoriasa da praqtikaSi mniSvnelovani adgili 

ukavia arakeTilsindisier konkurencias, rogorc konkurentebis qcevis ZiriTad maxasiaTe-

bels. is warmoadgens ekonomikuri agentis mizanmimarTul qmedebas samewarmeo saqmianobis 

sferoSi daumsaxurebel upiratesobaTa mosapoveblad. es qmedebebi ewinaaRmdegebian moq-

medi kanonmdeblobis debulebebs, sameurneo brunvis wesebs, wesierebis, gonivrulobis da 

samarTlianobis moTxovnebs da ayeneben (SeiZleba miayenon) zarals sxva konkurent ekonomi-

kur agentebs an maT saqmian reputacias.

aRniSnulidan gamomdinare, arakeTilsindisieri konkurenciisagan dacva esaWiroeba ro-

gorc momxmarebels, ise im patiosan mewarmes (konkurents), romelic emorCileba kanonmde-

blobiT dadgenil ,,TamaSis wesebs~. Tumca, isic unda aRiniSnos, rom arakeTilsindisieri 

konkurenciis nebismieri formis gamovlinebis Tavidan acileba da aRkveTa emsaxureba ara 

marto konkretuli momxmareblisa da mewarmis interesebs, aramed saerTod mTeli sazoga-

doebis interesebs da sazogadod progresis stimulirebas.

naSromSi mimoxilulia qveyanaSi arsebuli arakeTilsindiseri konkurenciis samarT-

lebrivi regulirebis sakiTxebi da warmoCenilia is xarvezebi d problemebi rac am kuTxiT 

arsebobda saqarTveloSi 2005-2014  wlebSi. 

sabolood gakeTebulia daskvna, rom  saqarTveloSi 2014  wlis 21 martidan moqmedi 

konkurenciis CarCo kanoni iZleva imis SesaZleblobas, rom arakeTilsindisieri konkuren-

ciis faqtebi Sefasebul iqnas, rogorc konkurenciis kanonmdeblobasTan Seusabamo qmedeba. 

Tumca, iqve aRniSnulia, rom maTi aRkveTis meqanizmebis moqmedi done - Semdgomi srulyofis 

survils tovebs. Sesabamisad, rac ufro adre iqneba es problema gadawyvetili, miT ufro 

metad iqneba daculi biznes garemo saqarTveloSi.

slava fetelava

grigol robaqiZis saxelobis uni-
versitetis asocirebuli profesori
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ekonomikuri agentebis mier daumsaxureblad 

upiratesobaTa miRwevas, saxelmwifo maT win 

unda gadaeRobos samarTlebrivi da organi-

zaciuli barierebiT.

ar unda dagvaviwydes, rom sadac arse-

bobs konkurencia, iq SesaZlebelia ara-

keTilsindisieri konkurenciis faqtebis 

arsebobac. aRsaniSnavia, rom es movlena cno-

bilia yvela qveyanaSi imis miuxedavad, Tu sa-

bazro urTierTobebis ra ,,staJi~ gaaCniaT am 

qveynebs da ramdenad didi xania mimdinareobs 

konkurenciul kanonmdeblobaTa realizacia. 

sayovelTaodaa aRiarebuli, rom ekonomikur 

SejibrebaSi (konkurenciaSi) unda imarjveb-

des ekonomikuri agenti, romelic awarmoebs 

yvelaze ufro sasargeblo (im droisTvis 

saWiro) produqcias momxmareblisaTvis yve-

laze ufro misaReb (momgebian) pirobebSi. es 

ki miiRweva mxolod im SemTxvevaSi, Tu yvela 

ekonomikuri agenti daicavs kanonmdeblobiT 

gansazRvrul wesebs. Tumca, sportuli Seji-

brebis analogiurad, aqac SeiZleba warmoiqm-

nas cduneba aRniSnuli wesebis ignorirebis 

da maTi gverdis avlis kuTxiT.

ekonomikur konkurenciaSi ,,arbitris~ 

funqcias, rogorc wesi momxmarebeli as-

rulebs Tavisi arCevaniT. magram situaci-

is garTulebis gamo igi xSirad jerovnad 

ver axerxebs rolis Sesrulebas da Tavadve 

rCeba motyuebuli, ramdenadac yovelTvis 

ar SeuZlia damoukideblad amoicnos ara-

keTilsindisieri konkurenciis faqti.

aRniSnulidan gamomdinare, ara-

keTilsindisieri konkurenciisagan dacva 

esaWiroeba rogorc momxmarebels, ise pati-

osan - keTilsindisier konkurents, romelic 

emorCileba kanonmdeblobiT dadgenil ,,Tama-

Sis wesebs~. Tumca isic unda aRiniSnos, rom 

arakeTilsindisieri konkurenciis nebismieri 

formis gamovlinebis Tavidan acileba da 

aRkveTa emsaxureba ara marto konkretuli 

momxmareblisa da mewarmis interesebs, aramed 

saerTod mTeli sazogadoebis interesebs da 

sazogadod progresis stimulirebas.

sxvadasxva qveynebis konkurenciis kanonm-

deblobaTa da konkurenciis sferoSi moRvawe 

eqspertTa SefasebiT, ekonomikuri agentis 

qmedeba arakeTilsindisieri konkurenciad 

iTvleba, Tu es qmedeba:

- mimarTulia samewarmeo saqmianobaSi 

upiratesobis misaRebad;

- ewinaaRmdegeba qveyanaSi moqmedi kanon-

mdeblobis moTxovnebs, saqmiani brunvis, we-

sierebis, gonivrulobisa da samarTlianobis 

aRiarebul normebs;

- materialur zians ayenebs (SeuZlia mi-

ayenos) sxva ekonomikur agentebs – konkuren-

tebs an Crdils ayenebs maT saqmian reputa-

cias.

amasTan, wesierebisa da samarTlianobis 

normebi sxva araferia, Tu ara sazogadoebis 

socialuri da moralur-eTikuri principebis 

gamoxatva. isini erTmaneTisagan SeiZleba gan-

sxvavdebodnen ara mxolod calekuli qveyneb-

is mixedviT, aramed zogjer erTi qveynis 

SigniTac. amasTan, es normebi SeiZleba icv-

lebodnen droTa ganmavlobaSi, Tumca, es ar 

niSnavs, rom arakeTilsindisieri konkurenci-

is gansazRvreba naklebad efeqturia bazarze 

arakeTilsindisieri konkurenciis obieqtu-

ri SefasebisaTvis. arsebobs parametrebis 

rigi, romelTa meSveobiTac SeiZleba mkafi-

od ganisazRvros, rogori praqtika SeiZleba 

iqnes ganxiluli ,,arakeTilsindisieri~-s da 

rogori ,,keTilsindisieri~-s rangSi. ara-

keTilsindisieri konkurencia, rogorc sa-

bazro ekonomikis efeqturi funqcionirebis 

safuZvlebis sawinaaRmdego movlena, kanoniT 

akrZalulia yvela qveyanaSi, sadac ki arse-

bobs sakonkurencio samarTali (antimonopo-

liuri kanonmdebloba).

analogiurad, saqarTvelos antimonopo-

liuri kanonmdeblobiT -kerZod, ,,monopoli-

uri saqmianobisa da konkurenciis Sesaxeb~ 

kanonis (1996 wlis kanoni) me-9 muxlis 1-li 

punqtiT, ikrZaleboda arakeTilsindisieri 

konkurencia, xolo amave muxlis me-2 punqtiT 

gansazRvruli iyo misi gamovlinebis saxeebi:

- komunikaciis nebismieri saSualebis 

gamoyenebiT saqonlis Sesaxeb iseTi infor-

maciis gadacema, romelic adresats uqmni-

da araswor warmodgenas da amiT ubiZgebda 

garkveuli sameurneo qmedebisaken;

- ekonomikuri agentis mier kontragen-

tis SecdomaSi Seyvanis mizniT garigebis nam-

dvili miznis damalva da amiT konkurenciaSi 

upiratesobis mopoveba;

- konkurenciaSi upiratesobis miRweva 

dempinguri fasebis gamoyenebiTa da momx-

mareblis SecdomaSi Seyvanis gziT;



15#2(41), 2016 weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE
- ekonomikuri agentis mier konkurentis 

reputaciis Selaxva (sawarmoze, produqciaze, 

samewarmeo da savaWro saqmianobaze araswori 

Sexedulebis Seqmna), misi usafuZvlo kritika 

an diskreditireba;

- konkurentis an mesame piris sasaqon-

lo niSnisa da safirmo dasaxelebis TviT-

neburad gamoyeneba;

- konkurentis an mesame piris sasaqon-

lo formis, SefuTvis an garegnuli gaform-

ebis miTviseba;

- samecniero-teqnikuri, sawarmoo, savaW-

ro informaciisa da komerciuli saidumloeb-

is miReba, mopoveba, gamoyeneba an gavrceleba 

misi mflobelis Tanxmobis gareSe.

amasTan, ,,monopoliuri saqmianobisa da 

konkurenciis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis 

gauqmebis Semdgom periodSi – 2005 wlis agvis-

todan, 2014  wlis 21 martamde, saqarTveloSi 

moqmedi konkurenciis samarTali ar iTval-

iswinebda arakeTilsindisieri konkurenci-

is gamovlenisa da aRkveTis meqanizmebs. Aam 

etapze, qveyanaSi moqmedi konkurenciis CarCo 

kanonis (2014  wlis 21 martis kanoni) Sesa-

bamisad, dauSvebelia arakeTilsindisieri 

konkurencia (Tavi II1. arakeTilsindisieri 

konkurencia. muxli 113. ekonomikuri agen-

tebis arakeTilsindisieri qmedebebis akr-

Zalva), romlix gamovlenis saxeebi, 1996 wlis 

konkurenciis CarCo kanonis identuradaa 

masSi Cadebuli. erTad-erTi, rac 1996 wlis 

konkurenciis CarCo kanons ganasxvavebs 

2014  wlis kanonisagan aris is, rom axali 

konkurenciis CarCo kanonis am nawilidan 

amoRebulia arakeTilsindisieri konkurenci-

is gamovlinebis iseTi formebi, rogoricaa - 

,,konkurenciaSi upiratesobis miRweva dempin-

guri fasebis gamoyenebiT da momxmareblis 

SecdomaSi Seyvanis gziT“ da ,,konkurentis 

an mesame piris sasaqonlo niSnis da safirmo 

dasaxelebis TviTneburi gamoyeneba~. Tum-

ca, unda aRiniSnos isic, rom CarCo kanonis 

dRevandel redaqciaSi 1996 wlis kanonTan 

SedarebiT damatebulia arakeTilsindisieri 

konkurenciis gamovlinebis iseTi saxeebi, ro-

goricaa - ,,Semsyidvelis, mimwodeblis, misi 

TanamSromlis an gadawyvetilebis miRebis 

uflebamosilebebis mqone piris mosyidva, rom 

man damqiraveblis interesebis sawinaaRmde-

god an momxmareblis interesebis ugulebe-

lyofiT imoqmedos~  da ,,boikotisken mow-

odeba~.

rac Seexeba msoflio gamocdilebas, unda 

iTqvas, rom didi mniSvnelobis gamo msofli-

os mraval qveyanaSi normebi arakeTilsindis-

ieri konkurenciis Sesaxeb gamoyofilia cal-

ke kanonis regulirebis sferod. aRniSnuli 

modeli gamoiyeneba - did britaneTSi, sa-

frangeTSi da evropis rig qveynebSi, avstral-

iaSi, axal zelandiaSi da samxreT afrikis 

respublikaSi. sxva qveynebSi ki konkurenciis 

Sesaxeb kanonebSi mniSvnelovani adgili aqvs 

daTmobili arakeTilsindisieri konkurenci-

is problematikas.

Aaqve unda iTqvas isic, rom wlebis ganma-

vlobaSi auxsnadi iyo is garemoeba - roca 

ar arsebobda calke kanoni arakeTilsindis-

ieri konkurenciis Sesaxeb, saqarTvelos 

konkurenciis kanonmdeblobis CarCo -kanonSi 

(2005 wlis 3 ivnisidan) arakeTilsindisieri 

konkurenciis definiciac ki ar iyo Cadebu-

li, rom aRaraferi vTqvaT misi gamovlinebis 

saxeebsa da calkeul akrZalviT debulebe-

bze. bunebrivia, es dadebiTad ver imoqmedeb-

da qveyanaSi arsebul biznes garemos gaum-

jobesebasa da aradiskriminaciuli garemos 

formirebaze. Ufro metic, garkveuli perio-

dis ganmavlobaSi saqarTvelos Sesabamis 

sasaqonlo bazarze (,,snikersi~/,,miyvarxar~, 

,,baunti~/,,baTumi~) momxmareblebi uCiod-

nen arakeTilsindisieri konkurenciis iseT 

faqtebs, romelic ukavSirdeboda ferTa Sex-

amebas da sityvaTa wyobas im saxiT, rac maT 

(momxmarebelTa) SecdomaSi Seyvanas iwvev-

da (aseve, ilaxeboda Sesabamisi produqtis 

kanonier mwarmoebelTa interesebi). Tumca, am 

da sxva msgavs faqtebze reagireba im perio-

disaTvis saqarTveloSi moqmed konkurenciis 

organos (Tavdapirvelad saqarTvelos ekono-

mikuri ganviTarebis saministros saxelmwifo 

saqveuwyebo dawesebuleba, xolo Semdeg ssip 

Tavisufali vaWrobisa da konkurenciis saa-

gento - 2005-2010 wlebSi; ssip konkurenciis 

da saxelmwifo Sesyidvebis saagento - 2011-

2013 wlebSi) kanonmdeblobiT ar evaleboda.

sabolood SeiZleba iTqvas, rom dReisaT-

vis saqarTveloSi moqmedi konkurenciis Car-

Co kanoni (2014  wlis 21 martis kanoni) iZleva 

imis SesaZleblobas, rom arakeTilsindis-

ieri konkurenciis faqtebi Sefasebul iqnas, 
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rogorc kanonmdeblobasTan Seusabamo qme-

deba. Tumca, isic faqtia, rom maTi aRkveTis 

meqanizmebis moqmedi done, Semdgomi sruly-

ofis survils toveben (arakeTilsindisieri 

konkurenciis faqtebze, araa ,,konkurenciis 

Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniT sanqcia gaT-

valiswinebuli). Sesabamisad, cxadia, rac ufro 

adre iqneba es problema gadawyvetili, miT 

ufro metad iqneba daculi konkurent ekono-

mikur agentTa da momxmarebelTa samarTliani 

interesebi da zogadad biznes garemo saqarT-

veloSi.

gamoyenebuli literatura:

1. gogiaSvili S., konkurenciis ekonomikuri politika da sakanonmdeblo praqtika saqarT-

veloSi, Tb., ,,inovacia~, 2009;

2. gogiaSvili S.,  fetelava s.,  konkurencia da antimonopoliuri regulireba (leqciebis 

kursi), Tb., ,,loi~, 2007;

3. gogiaSvili S., fetelava s., ,,bazarze dominirebuli mdgomareobis negatiuri aspeqtebi~,  

Jurnali ,,ekonomika da biznesi~,#4, 2012;

4. fetelava s., konkurenciis Teoria da antimonopoliuri regulireba saqarTveloSi, Tb., 

,,loi~,  2007;

5. fetelava s., gogiaSvili S., ,,saqarTvelos konkurenciis politikis srulyofis mima-

rTulebebi~, Jurnali ,,ekonomika da biznesi~, #1, 2013;

6. saqarTvelos kanoni ,,monopoliuri saqmianobisa da konkurenciis Sesaxeb~ (1996 wlis 

25 ivnisi);

7. saqarTvelos kanoni ,,Tavisufali vaWrobisa da konkurenciis Sesaxeb~ (3 ivnisis 2005 

weli); 

8. saqarTvelos kanoni ,,konkurenciis Sesaxeb~ (21 marti 2014  weli).

Action which  infringes the interests of  competitors and consumers

Shalva Gogiashvili
Associated professor at the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Slava Fetelava
Associated professor at the Grigol Robakidze Univercity

This work indicates, that unfair competition holds important place in the theory and practice of competition, as 
main objective of competitor’s behavior. Unfair competition is an intentional act to gain the superior position in the 
manufacturing and production area. Those behavior violates legislation acts currently in force, trade laws, decency, 
judgement and justice demands and (may harm) harm other competing economic agents or their reputation.

According to above-mentioned, not only consumers need protection from unfair competition, but also competing 
economic agents, who obey the “rules of the game”. Also it should be mentioned that avoiding any form of unfair 
competition serves not only the interests of the specific consumers and undertakers, but also it serves general public 
interest and stimulates society into progress. 

This work reviews legislation regulations concerning unfair competition in the country and indicates the cor-
responding flaws and issues existing in Georgia for 2005 till 2014. 

Finally is concluded, that the competition law which is currently in force in Georgia, since 21 May of 2014, makes 
it possible to evaluate unfair competition as inapplicability to Georgian law of competition. Also is mentioned, that 
there is still room for improvement of the mechanisms that serve to avoid unfair competition. Accordingly, sooner 
the problem is solved, the more business environment will be safe.  
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ეკონომიკური და მონეტარული (სავალუტო) კავშირის წევრობა, „არაჯანსაღ კონტრაქტების“ საფუძველზე 
დასაქმებულთა მოცულობა, უცხოური კაპიტალით შესყიდული ადგილობრივი კომპანიების საქმიანობის 
შეფერხება. პოლონეთის გამოცდილების შესწავლის საფუძველზე ჩამოყალიბებული დასკვნები შეიძლება 
გათვალისწინებულ იქნას  საქართველოსთვის ევრიონტეგრაციის გზაზე.

პოლონეთის ინტენსიური პოლიტიკური 
და ეკონომიკური გარდაქმნები  1989 წლიდან 
დაიწყო. გეგმური ეკონომიკური სისტემიდან  
საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა „შოკური 
თერაპიის“ მეთოდით განხორციელდა, რომელიც 
მოიცავდა ისეთ აქტივობებს, როგორიცაა: ყველა 

სახეობის ფასების მრავალჯერადი მატება, 
ინფლაციური პროცესების ხელშეწყობა ბაზარზე 
წონასწორობის დამყარების მიზნით; მოსახლეობის 
შემოსავლების „მკაცრი შეზღუდვა“; საპროცენტო 
განაკვეთების ზრდა და ბრუნვაში არსებული 
ფულის მასის შეზღუდვა, აგრეთვე, ანაბრებსა 
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და სხვა დეპოზიტებზე პროცენტების ზრდა იმ 
მიზნით, რომ განხორციელებულიყო მოსახლეობის 
სტიმულირება ფულის დაზოგვის მიმართულებით; 
ცენტრალიზებულ კაპიტალდაბანდებათა 
შემცირება; სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტის 
შემცირების მიზნით ობლიგაციების გამოშვება; 
საგადასახადო სისტემის მოწესრიგება და 
უნიფიკაცია; აშშ დოლარის მიმართ ზლოტის 
ერთიანი გაცვლითი კურსის შემოღება; ახალი საბაჟო 
ტარიფების შემოღება იმპორტის შეზღუდვისა და 
ექსპორტის სტიმულირების მიზნით; მოსახლეობის 
იმ ნაწილისთვის სოციალური დახმარების აღმოჩენა, 
რომელიც აღნიშნულ დახმარებას მართლაც 
საჭიროებს; მონოპოლიური სტრუქტურების 
ლიკვიდაცია [1]. აღნიშნულ აქტივობებს დაემატა 
ისიც, რომ პოლონეთმა მიიღო პრაქტიკული და 
ფინანსური დახმარება დასავლეთის ქვეყნებიდან 
PHARE-ს (პოლონეთი და უნგრეთი: დახმარება 
ეკონომიკის რეკონსტრუქციისთვის) პროგრამის 
ფარგლებში, რასაც დაემატა შეღავათიანი სატარიფო 
სისტემა და ევროგაერთიანების გადაწყვეტილება 
შეჩერებულიყო პოლონეთიდან განხორციელებულ 
ექსპორტზე რაოდენობრივი შეზღუდვები. ქვეყანაში 
განხორციელებული ცვლილებების ტალღა  
პოლონეთსა და ევროკავშირს შორის არსებული 
თანამშრომლობის გაძლიერების მიზეზი გახდა, 
შედეგად 1991 წლის დეკემბერში ხელი მოეწერა 
ევროპულ შეთანხმებას, ხოლო „ასოცირების 
ხელშეკრულება“ წარმოადგენდა შეთანხმების ახალ 
ვარიანტს, რომელიც 1994 წლისთვის ამოქმედდა. 

1997 წელს ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებულ 
იქნა ქვეყნების შეფასება, სადაც პოლონეთი 
მიჩნეულია ფუნქციონალურ ეკონომიკად, 
რომელსაც გააჩნია დემოკრატიის მახასიათებლები, 
სტაბილური ინსტიტუტები, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ კანონის უზენაესობას, ადამიანის 
უფლებების დაცვასა და პატივისცემას. თუმცა 
პრობლემები არსებობს პრესის უფლებების 
შეზღუდვასთან დაკავშირებით [2]. 

მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, რომელიც 
მუშაობდა გაწევრიანების საკითხებზე, 
წარმოადგენს ევროპული ინტეგრაციის კომიტეტის 
აპარატი, რომელიც ყველა იმ სამინისტროსა და 
ინსტიტუტების საქმიანობის კოორდინაციას 
ახდენდა, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ ქვეყნის 
ინტეგრაციის პროცესებში. აპარატი დახმარებას 
უწევდა ევროპული ინტეგრაციის კომიტეტს, 
რომლის  მთავარი გამოწვევა უკავშირდებოდა 
პოლონეთის ევროპულ სტანდარტებთან 
დაახლოებას, პოლონური კანონმდებლობის 

ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის 
მიღწევას, ინსტიტუციურ მომზადებას, ამ მიზნით 
შემუშავებულ იქნა სპეციალური პროცედურა, 
კერძოდ: პოლონეთის რესპუბლიკის ევროკავშირში 
წევრობის მოსამზადებელი ეროვნული პროგრამა 
(NPPM); ასევე ევროკავშირში გაწევრიანების 
პროცესის მხარდასაჭერი ვრცელი საქმიანობის 
სტრატეგიის შემუშავება; გარდა ამისა საჭირო გახდა 
მომზადებულიყო სპეციალური პროგრამა, რომელიც 
შეძლებდა საზოგადოების ინფორმირებულობის 
დონის ამაღლებას, სადაც აქტიურად ჩაერთვნენ 
არასამთავრობო ორგანიზაციები და ევროპული 
საინფორმაციო ცენტრის (1997) აქტიურობით  
შემუშავებულ იქნა საზოგადოების ინფორმირების 
პროგრამა (PIP-პროგრამა ითვალისწინებდა 
პოლონეთის ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის 
შესახებ საინფორმაციო და საგანმანათლებლო 
ღონისძებების ოთხწლიან გეგმას (1992-2002) [3]. 

საბოლოოდ პოლონელების უმრავლესობისთვის 
ევროკავშირში შესვლა ქვეყანაში განხორციელებული 
ცვლილებების გარადუვალ შედეგად აღიქმებოდა 
და ასეც მოხდა: 2004 წელს პოლონეთი ევროკავშირის 
წევრი ქვეყანა გახდა და ახალი გამოწვევების წინაშეც 
აღმოჩნდა, კერძოდ: საქონლის თავისუფალი 
გადაადგილების ამოქმედების შედეგად უამრავი 
მცირე და საშუალო ზომის პოლონური ფერმა 
გაღარიბდა, რაც გამოწვეულ იქნა პოლონეთის 
მიერ ევროკავშირიდან იმპორტირებული 
საკვებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე 
რაოდენობრივი შეზღუდვების მოხსნით.  
პოლონეთში, ეკონომიკური თვალსაზრისით, 
საწარმოები მოითხოვდნენ მოდერნიზაციას, 
რაც გააუმჯობესებდა მათ ფუნქციონირებას ან 
უზრუნველყოფდა საერთაშორისო ბაზრებზე მათი 
კონკურენტუნარიანობის ზრდას. თუმცა აღნიშნული 
ქმედებების შედეგად უამრავმა ადამიანმა დაკარგა 
სამსახური. განსაკუთრებით დაზარალდა ისეთი 
ტერიტორიები, სადაც მხოლოდ ერთი დიდი 
სამრეწველო ქარხანა არსებობდა, ანუ სადაც 
არსებობდა ეკონომიკური მონოკულტურა. ასეთი 
იყო გემთმშენებლობის, სამთო, მეტალურგიული 
და ელექტრონული ინდუსტრიები [4].   

პოლონეთი არ წარმოადგენს ევროპის 
ეკონომიკური და მონეტარული (სავალუტო) 
კავშირის წევრ ქვეყანას. ქვეყნის მონაცემებს თუ 
შევადარებთ მაასტრიხტის ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს,  შედეგები 
ასეთი სახისაა:

1. ბიუჯეტის დეფიციტი არ უნდა 
აღემატებოდეს მთლიან შიგა პროდუქტის 3%-ს;
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ბიუჯეტის შემოსავლებმა და ხარჯებმა 2015 

წლისთვის შესაბამისად მიაღწია $81.58 მლრდ. და 
$90.24 მლრდ., ბუჯეტის დეფიციტი აღწევს $8.66 
მლრდ და შეადგენს მშპ-ის 1.8%-ს. დავაკვირდეთ 

პოლონეთის მშპ-ის ცვლილებას ევროკავშირში 
გაერთიანებამდედა გაერთიანების შემდგომ 
პერიოდებისთვის. მშპ-ს ტენდენცია გამოსახულია 
დიაგრამაზე 2.1.

2004 წელს ევროკავშირთან გაერთიანების 
შემდგომ პოლონეთის მშპ-ს მოცულობა 
ეტაპობრივად იზრდებოდა 2008 წლამდე. ხოლო 
მომდევნო 2009-2010 წლებში დაფიქსირდა 
ცვლილება შემცირების მიმართულებით, რაც 
შეეხება 2014 წელს მშპ-მა მიაღწია 544,966 მლრდ. 
აშშ დოლარს და დაფიქსირდა 14, 782 მლნ აშშ 
დოლარით მატება 2008 წლის ამავე მაჩვენებელთან 
შედარებით. მშპ-მა ერთ სულ მოსახლეზე 
ზრდადობა აჩვენა და 2014 წელს შეადგინა 3.3%-
ული პუნქტი/14,343 აშშ დოლარი. 

წყარო: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 

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

სახელმწიფო ვალმა უახლესი მონაცემებით 
მიაღწია $237 მლრდ-ს და მშპ-ს 51.49% შადგინა [5].

3. ინფლაცია 1,5%-ზე მეტად არ უნდა 
აღემატებოდეს სამი ყველაზე წარმატებული წევრი 
სახელმწიფოს მონაცემს;

პოლონეთის ინფლაციის მაჩვენებელმა 
შემცირება 1990 წლიდან დაიწყო და 2014 წელს 
შეადგინა 0.1%-ლი ნიშნული (ტენდენცია იხ. 
დიაგრამაზე 2.2).

წყარო: http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG
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4. უნდა არსებობდეს გრძელვადიანი 

საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც სამი   ყველაზე 
წარმატებული ქვეყნის მაჩვენებელს არ უნდა 
აღემატებოდეს ორ პროცენტზე  მეტად;

პოლონეთის გრძელვადიანი საპროცენტო 
განაკვეთის ცვლილება მოცემულია დიაგრამაზე 2.3.

პოლონეთის გრძელვადიანი საპროცენტო 
განაკვეთი 2015 წლის ბოლოსთვის მიაღწია 2.96%-

ს, რომელიც სამი ყველაზე წარმატებული ქვეყნის, 
როგორიცაა ფინეთი, გერმანია და შვედეთი 
გრძელვადიან საპროცენტო განაკვეთებს აღემატება 
0.62%-ით.

5. უნდა მოხდეს ევროპულ სავალუტო 
სისტემაში არსებული სავალუტო გაცვლის 
კურსების მექანიზმით გათვალიწინებული 

წყარო: http://sdw.ecb.europa.eu/browseChart.do?DATASET=0&REF_AREA=256&node=bbn4864 

საზღვრების დაცვა ორი წლის   განმავლობაში.
2014 წლისთვის 1 ამერიკული დოლარი = 3.15 

პოლონური ზლოტი (PLN), ხოლო 2004 წელს 
1 ამერიკული დოლარი = 3.6 ფორინტი, 1993 
წლისთვის 1 ამერიკული დოლარი = 1.8. სავალუტო 
გაცვლის კურსი 1993-2014 მოცემულია დიაგრამაზე 
2.4.

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

პოლონეთისთვის მნიშნელოვან გამოწვევად 
აღიქმება „არაჯანსაღ კონტრაქტების“ საფუძველზე 
დასაქმებულთა არსებობა ქვეყანაში. როგორც 
ცნობილია  პოლონეთს აქვს ყველაზე მაღალი 
მაჩვენებელი ევროკავშირში „არაჯანსაღ 

კონტრაქტზე“ დასაქმებულთა რიცხოვნობის 
მიხედვით, რაშიც იგულისხმება არაფიქსირებული, 
დროებითი კონტრაქტების საფუძველზე 
მომუშავეთა საკმაოდ დიდი რაოდენობა. (იხ. 
დიაგრამა 2.5).
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პოლონეთში მსგავსი ტიპის კონტრაქტების 
საფუძველზე დასაქმებულთა რაოდენობა  
გაზრდილია ხუთჯერ 2003 წლის შესაბამის 
მაჩვენებელთან შედარებით და მათ 60%-
ს  ახალგაზრდები წარმოადგენენ. ამასთან, 
დასაქმებულები არ არიან ვალდებულნი 
გადაიხადონ სოციალური დაზღვევა ზემოთ 
ხსენებულ მომუშავეთა კატეგორიისთვის, რაც 
გულისხმობს რომ ისინი მიიღებენ პენსიის დაბალ 
დონეს.

ზოგადად, პოლონეთის მოსახლეობამ 2014 წელს 

შეადგინა 37,995 მლნ კაცი, მათგან მხოლოდ 18,272 
მლნ. კაცი ირიცხება სამუშაო ძალაში, რომლის 
დაახლოებით 9% უმუშევართა რიგებშია. მკვეთრი 
ცვლილება უმუშევართა რაოდენობის შემცირების 
მიმართულებით დაფიქსირდა 2008 წელს და 
შეადგინა სამუშაო ძალის მხოლოდ 7.1%. თუმცა 
2009-წლიდან 2013 წლის ჩათვლით აღნიშნული 
მაჩვენებელი იზრდება, თუმცა ვითარება 2014 
წლისთვის უმნიშვნელოდ მაგრამ გამოსწორებულია. 
უმუშევრობა კვლავ რჩება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 
პრობლემად პოლონეთისთვის (იხ.დიაგრამა 2.6). 

 წყარო: http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS

2014 წლის თებერვალში პოლონეთის 
უმუშევართა დონემ პოლონეთის ცენტრალურ 
სტატისტიკის ოფისის ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით მიაღწია 14%-ს, ხოლო 9.7%-
ს ევროსტატისტიკის მიხედვით. უმუშევრობა 
კვლავ რჩება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად 
პოლონეთისთვის. პოლონეთის ეკონომიკის ზრდის 
უმნიშვნელოვანესი ნაწილი დაფუძნებულია 

ევროკავშირის ფონდის შესაძლებლობებზე. 
შრომითი ბაზრის ეფექტიანობის შეფასების დროს 
შეგვიძლია დავეყრდნოთ მსოფლიო ეკონომიკური 
ფორუმის გლობალური კონკურენტუნარიანობის 
ინდექსს 2015-2016, რომლის მიხედვითაც, შრომითი 
ბაზარი ფასდება 10 კომპონენტის მიხედვით, იხ. 
დიაგრამა 2.7.

 

წყარო: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=te
sem110
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ყურადღება გავამახვილოთ ორ ყველაზე დაბალ 
კატეგორიაზე, კერძოდ: ტვინების მოზიდვა 
(2.4) და ტვინების შენარჩუნება(2.7), რომლებშიც 
პოლონეთი ძალიან დაბალ ქულებს აფიქსირებს და 
პრობლემატურ საკითხთა ნუსხაში შედის.

ასოცირების ხელშეკრულების მნიშვნელოვან 
ნაწილად აღიქმება საქონლის თავისუფალი 
გადაადგილების საკითხი, რამაც ხელი შეუწყო 
ორმხრივ სავაჭრო ოპერაციების განხორციელებას 
და საბოლოოდ მივიღეთ, ის რომ პოლონეთისთვის 
მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ევროკავშირი გახდა. 
ევროკავშირთან ურთიერთობის გაძლიერების 
პარალელურად გაიზარდა ევროკავშირთან 

წყარო:http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=POL 

ვაჭრობაც. საგარეო ანგარიშებს თუ გადავხედავთ 
შევნიშნავთ, რომ ექსპორტის ზრდა 2014 წელს 
შეადგენს 6.4%, რაც მიუთითებს წინა ამავე 
მაჩვენებელთან შედარებით 0.3%-იან მატებას. 
ზრდადობით ხასიათდება იმპორტის მოცულობა 
მთელი 8.3%-ული ნიშნულით. 1996 წელს 70% 
ქვეყნის ვაჭრობისა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე 
მოდიოდა. მეზობელი გერმანია მთავარი სავაჭრო 
პარტნიორი აღმოჩნდა პოლონეთისთვის. 
მონაცემები ცხადყოფს, რომ ევროკავშირში 
გაწევრიანებით პოლონელი მწარმოებლებმა 
გამოიყენეს, მათ წინაშე არსებული შესაძლებლობები 
და გააქტიურეს საქმიანი კავშირები ახალ ბაზრებზე 
(იხ. დიაგრამა 2.8).

წყარო: http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD; 
             http://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD
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მას შემდეგ რაც რუბლზე დაფუძნებული 

ვაჭრობა დაიბლოკა 1991 წელს, პოლონეთმა 
სავაჭრო ორიენტაცია შეცვალა.

პოლონეთი ნაკლებ დამოკიდებულია 
საერთაშორისო ვაჭრობაზე ვიდრე სხვა 
ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები. 
2014  წელს სავაჭრო ბრუნვამ  ევროკავშირის 
სივრცეში შეადგინა მშპ-ის 40%, რაც გაორმაგებული 

როგორც ცნობილია პოლონეთი წარმოადგენს 
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრ 
ქვეყანას და როგორც წევრი ევროკავშირისა 
ემყარება საერთაშორისო სატარიფო სისტემას იმ 
საქონელზე, რომელიც ეკუთვნის სხვა ქვეყნებს 
აშშ-ს ჩათვლით. პოლონეთის მთავარ იმპორტს 
წარმოადგენს კაპიტალური საქონელი, რომელიც 
საჭიროა სამრეწველო და საწარმოო სექტორის 
ფუნქციონირებისთვის. ქვეყნის ყველაზე 
წარმატებული საექსპორტო საქონელია: მანქანები 
და სატრანსპორტო პროდუქცია 24,65%, მეტალები 
14, 07%, ქიმიკატები 7,01% და სხვ. უმსხვილესი 
საექსპორტო პარტნიორები პოლონეთისთვის 
არიან: გერმანია 25.93%, დიდი ბრიტანეთი 6.37%, 
ჩეხეთი 6.26%, საფრანგეთი 5.60%, იტალია 4.53%, 
რუსეთი 4.39%, ნიდერლანდები 4.14% [6]. რაც 
შეეხება იმპორტს, უსხვილესი იმპორტიორები 

არიან: გერმანია 21.70%, რუსეთი 10.80%, ჩინეთი 
10.61%, იტალია 5.26%, საფრანგეთი 3.72%, 
ნიდერლანდები 3.72%, ჩეხეთი 3.52%. ტოპ 5 
უმსხვილესი საიმპორტო საქონელია: მანქანები და 
ელექტრონიკა 23.82%, საწვავი 10.80%, მეტალები 
10,45%, ქიმიკატები 9.92% [6].

ევროკავშირში გაწევრიანების ერთ-ერთი 
უმთავრესი უპირატესობა იყო ის, რომ  პოლონური 
სოფლის მეურნეობის სფერო ჩაერთო სოფლის 
მეურნეობის ერთიან პოლიტიკაში. სოფლის 
მეურნეობის %-ული წილი მშპ-ში აღწევს 3,38%-
ს, თუ ამ მაჩვენებლს შევადარებთ 1995 წელთან 
შემცირებულია, რასაც ვერ ვიტყვით მომსახურების 
სექტორის მონაცემზე მშპ-ში, რომელიც საკმაოდ 
მაღალია და 2014 წლის მონაცემით  64%-ს  (იხ.
დიაგრამა 2.9) .

 

მაჩვენებელია 1990 წელთან შედარებით. ექსპორტის 
30% პოლონეთის  მიედინება გერმანიაში და 
30%  დანარჩენ ევროპასთან. მნიშვნელოვნად 
გაიზარდა პოლონეთის ექსპორტი რუსეთში, 2014 
წლის მონაცემებით რუსეთისთვის გამზადებული 
საექსპორტო ხილ-ბოსტნეული ჩავარდა, 
პოლიტიკურად მოტივირებული აკრძალვის გამო 
მოსკოვზე.

წყარო: http://wits.worldbank.org/detailed-country-analysis-visualization.html
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სოფლის მეურნების ძირითადი პროდუქციაა: 
კარტოფილი, ხილი, ბოსტნეული, ხორბალი, 
ფრინველი, კვერცხი, რძს პროდუქტები.

მრეწველობის პროდუქციას წარმოადგენს: 
რკინა და ფოლადი, ნახშრის მოპოვება, ქიმიკატები, 
გემთმშენებლობა, მინა, სასმელი, ტექსტილი [7].

ევროკავშირში გაწევრიანებამდე, პოლონურ 
სოფლებში წარმოდგენილი იყო იაფი მუშახელი, 
რომელთა მიერ წარმოებული პროდუქცია არ 
შეესაბამებოდა ევროპულ მოთხოვნებს (ხარისხი, 
შეფუთვა), კონკურენციას ვერ უწევდა  ევროპულ 
პროდუქციას, რომელიც ადგილობრივ ნაწარმთან 
შედარებით იაფიც ღირდა და ამავდროულად 

აკმაყოფილებდა ევროპულ სტანდარტებს. 
არსებულმა სიტუაციამ, გამოიწვია პოლონური 
სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვების 
შემცირება პოლონურ ბაზარზე და შედეგად 
ევროპული პროდუქციის მიერ ადგილობრივი, 
პოლონური პროდუქციის ჩაძირვა.

მსოფლიო ბანკის 2013 წლის მონაცემებით 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას 
უნგრეთის მიწის 47.1% უკავია [8]. სოფლის 
მეურნეობაში დასაქმებულთა %-ული წილი მთლიან 
დასაქმებულთა შორის 2014 წლის მონაცემებით  
11.2%%-ს აღწევს (იხ. დიაგრამა 2.10) [9].

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

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

საწარმოებისათვის ხელსაყრელ გარემო-
პირობებს ქმნის. მთავრობა ინვესტორებს 
სთავაზობს სხვადასხვა სახის დახმარებას, 
მათ შორის: კორპორაციული საშემოსავლო 
გადასახადი-19% და საინიციატივო ინვესტიციები 
14 სპეციალურ ეკონომიკურ ზონაში: (მათ შორის: 
საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლება, 
ქონების გადასახადისგან გათავისუფლება, 
კონკურენტუნარიანი ფასები) რამდენიმე 
სამრეწველო და ტექნიკური პარკი,  სარგებლის 
მიღების შესაძლებლობა ევროკავშირის 
სტრუქტურული ფონდებიდან, გამწვანებული 
ადგილები. 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 
უდიდესი ნაწილი გამოყენებულ იქნა ისეთ 
სექტორებში, როგორიცაა: ავტო-ინდუსტრია, 
ელექტროტექნიკური მრეწველობა, საბანკო 
სექტორი, მშენებლობა, საკვების გადამამუშავებელი 
ტექნოლოგიები, ფარმაცევტული მრეწველობა 
და საინვესტიციო ფონდები, ასევე სასოფლო-
სამეურნეო, სადაზღვევო და ინფრასტრუქტურული 
სექტორები. პოლონეთისათვის მსგავსი 
აქტოვიბების განხორციელება მნიშვნელოვანი იყო 
იმდენად, რამდენადაც აღნიშნულ რესურსებზე 
დაყრდნობით ქვეყანამ შეძლო ზემოთ ხსენებული 
სექტორების რეკონსტრუქცია, ტექნოლოგიური და 
ორგანიზაციული განვითარება და წარმოებული 
პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის 
მნიშვნელოვანი ზრდა.  

პირდაპირი უცხოური  ინვესტიციების საერთო 
ღირებულებამ  2014 წლისთვის 17,275 მლრდ. აშშ 
დოლარი შეადგინა. 2013 წელს წმინდა პირდაპირი 
უცხოური ინვესტიციების შემოდინება პოლონეთში 
795,000 მლნ. აშშ დოლარი იყო. პოლონეთში 

პირდაპირი უცხოური კაპიტალის შემოდინების 
ყველაზე დიდი წყარო ევროკავშირის ქვეყნებია, 
განსაკუთრებით კი ევროზონის წევრი ქვეყნები. 
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 89.5% 
შემოსული იყო ევროკავშირის ქვეყნებიდან, 
ხოლო 94.3% ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 
განვითარების ორგანიზაციიდან (OECD). ქვეყნები, 
რომლებმაც ფულადი სახსრების  ყველაზე დიდი 
რაოდენობა განათავსეს პოლონეთში არიან: 
ნიდერლანდები (მთლიანი კაპიტალის 17,1%), 
საფრანგეთი (16,6%), და გერმანია (16,4). უცხოური 
ინვესტიციების 50%-ი დაბანდებული იყო ახალი 
სიმძლავრეების შექმნაში. მიუხედავად იმისა, რომ 
2013 წლისთვის პოლონეთში შემოდინებულმა 
პუი-ის მოცულობა მკვეთრად შემცირებული იყო 
წინა 2012 წელთან შედარებით ამას პრობლემები არ 
შეუქმნია უცხოური კაპიტალდაბანდების შედეგად 
ჩამოყალიბებული საწარმოებისთვის სადაც 
დასაქმებულთა რიცხვმა 1 628,5 ათასი ადამიანი 
შეადგინა, რაც 3,6%-ით მეტია 2012 წელთან 
შედარებით. მათი უმრავლესობა, ანუ უცხოური 
კაპიტალდაბანდების შედეგად ჩამოყალიბებულ 
საწარმოებსა და ვაჭრობის სფეროში დასაქმებულთა 
საერთო რაოდენობის 46,3% დასაქმდა 
გადამამუშავებელ მრეწველობაში; ხოლო 23,9% -  
ავტომობილების შეკეთების სფეროში [4].

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებმა 2014 
წელს შეადგინა მშპ-ის 3.2%. უმეტესობა პირდაპირი 
უცხოური ინვესტიციებისა პოლონეთში 
შემოდის საფრანგეთიდან, გერმანიიდან და 
ნიდერლანდებიდან. პოლონეთის ფირმები 
ახორციელებენ პირდაპირ ინვესტიციებს იტალიასა 
და ლუქსემბურგში. პუი-ის უდიდესი ნაწილი 
გამოიყენება წარმოებაში (იხ. დიაგრამა 2.11). 

 წყარო: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD 
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უნდა აღინიშნოს, რომ 2007 წლიდან პირადპირი 

უცხოური ინვეტიციების მკვეთრი ცვლილება 
ფიქსირდება, 2008 წლის ფინანსური კრიზისის 
დროს პოლონეთში უმნიშვნელოდ მცირდება 
პუი-ის მოცულობა, რაც შეეხება შემდგომ წლებს 
2009, 2010 და  2011 წლებში დადებითი ტენდენცია 
ფიქსირდება, მაგრამ დროებით, რადგან  2011 
წლიდან 2013 წლის ჩათვლით იმდენად დავარდა 
პუი-ის მოცულობა, რომ 1996 წლის მაჩვენებლიც კი 
„უკან ჩამოიტოვა“, თუმცა სიტუაცია რადიკალურად 
გამოსწორებულია 2014 წლისთვის. ეკონომკური 
თავისუფლების ინდექსზე [20] დაყრდნობით 
პოლონეთში მდგომარეობა წინა წელთან 
შედარებით გაუმჯობესებულია საინვესტიციო 
გარემოს თავისუფლების მიხედვით 5 ქულით, 
სადაც  პოლონეთი 75.0  ქულას აფიქსირებს და 
ხვდება უმეტესად თავისუფალ ზონაში. 

უნდა აღნიშნოს ის ფაქტიც, რომ ინვესტიციების 
შემოდინებას გარდა დადებითი მხარისა გააჩნდა 
უარყოფითი მხარეებიც. როგორც ცნობილია 
პოლონური კომპანიები საჭიროებდნენ 
განვითარებას და გაძლიერებას ამ მიზნით, 
ხორციელდებოდა მათი შესყიდვა  ქვეყნის 
ფარგლებს გარეთ არსებული დაინტერესებული 
პირების მიერ, თუმცა რეალური მიზანი 

განსხვავებული აღმოჩნდა, კერძოდ უცხოური 
კაპიტალით შესყიდული ადგილობრივი კომპანიის 
საქმიანობის შეფერხება ან მისი ლიკვიდაცია, რაც 
იწვევდა კოპანიის მიერ შესაბამისი საბაზრო წილის 
დატოვებას, რაც თავის მხრივ ამცირებდა დარგში 
არსებული კონკურენციის დონეს და გზას უხსნიდა 
განსაზღვრულ დარგში მწარმოებლების შემოსვლას 
დასავლეთის ქვეყნებიდან. მაგალითისათვის 
შესაძებელია მოვიყვანოთ პოლონეთის დასავლეთ 
რეგიონის ჟურნალ-გაზეთების ბაზარი, რომელიც 
თითქმის მთლიანად შეისყიდა გერმანულმა 
კაპიტალმა (90%-ით). აღნიშნულ ტერიტორიაზე 
არ მოიძებნება პოლონური პრესა, შეხვდებით 
მხოლოდ პოლონურ-ენოვან გამოცემებს [4].   

ახლა ვნახოთ რა ხდება ინოვაციების 
მიმართულებით. თუ დავეყრდნობით მსოფლიო 
ეკონომიკური ფორუმის გლობალური 
კნკურენტუნარიანობის ინდექსს 2015-2016 
შევნიშნავთ, რომ ამ მიმართულებით ქვეყანაში 
არცთუ ისე სახარბიელო სიტუაციაა. კატეგორიაში 
- ინოვაციები, პოლონეთმა 3.3 ქულას მიაღწია, თუ 
აღნიშნულ კატეგორიას ჩავშლით 7 კატეგორიად, 
რის საშუალებასაც გვაძლევს აღნიშნული ინდექსი 
დავინახოთ იმ პრობლემური ადგილებს, რომლებიც 
არსებობს დღეს ქვეყანაში (იხ. დიაგრამა 2.12).

წყარო:http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/
economies/#economy=POL 
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ამრიგად, პოლონეთისთვის მთავარ 

გამოწვევას ევროკავშირთან ურთიერთობის 
გაძლიერების კვალდაკვალ წარმოადგენდა 
ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის 
მიღწევა და კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია. 
რაშიც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ევროპული 
ინტეგრაციის კომიტეტის  აპარატმა, რომელიც ყველა 
იმ სამინისტროსა და ინსტიტუტების საქმიანობის 
კოორდინაციას ახდენდა, რომლებიც ჩართულნი 
იყვნენ ქვეყნის ინტეგრაციის პროცესებში. 

ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგად უამრავი 
მცირე და საშუალო ზომის პოლონური ფერმა 
გაღარიბდა, რაც გამოწვეულ იქნა პოლონეთის 
მიერ ევროკავშირიდან იმპორტირებული 
საკვებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე 
რაოდენობრივი შეზღუდვების მოხსნით. 
დაზარალდა ისეთი ტერიტორიები, სადაც 
არსებობდა ეკონომიკური მონოკულტურა. 
ასეთებს განეკუთვნებოდა გემთმშენებლობის, 
სამთო, მეტალურგიული და ელექტრონული 
ინდუსტრიები.  

ევროკავშირისთვის მგრძნობიარე სექტორად 
სოფლის მეურნეობის სექტორი მიიჩნევა, 
შესაძლებელია მან შეზღუდოს სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქციის იმპორტი. ამიტომ აღნიშნული ფაქტი 
მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული. ქვეყნის 
გადაწყვეტილება ააგოს ეკონომიკა სოფლის 
მეურნეობაზე და იმედოვნოს, რომ აღნიშნული 
სექტორი მნიშვნელოვან წილს დაიკავებს 
ექსპორტში უგულებელყოფილ უნდა იქნას. ერთის 
მხრივ, სახეზეა ევროკავშირის აგრარული სექტორის 
პროდუქცია, რომელიც  სრულად აკმაყოფილებს 
საერთაშორისო სტანდარტებს და მეორე მხარე 

განვითარებადი ქვეყნის აგრარული სექტორის 
დაბალკონკურენტუნარიანი პროდუქცია, თუმცა 
შესაძლებელია კონკრეტულ პროდუქტზე 
სპეციალიზაცია. და  მაინც ყურადღება უნდა 
გამახვილდეს ქვეყნის შესაძლებლობებზე 
მომსახურებისა და წარმოების სექტორში. 

მთავარი გამოწვევა, რომლის წინაშეც  დღეს 
ქვეყანა იმყოფება, უკავშირდება „არაჯანსაღ 
კონტრაქტების“ საფუძველზე დასაქმებულთა 
მოცულობას. უმუშევრობა კვლავ რჩება ერთ-ერთ 
მნიშვნელოვან პრობლემად პოლონეთისთვის. 

მიუხედავად იმისა, რომ პოლონეთში 
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დიდი 
მოცულობით შემოსვლა დადებით მოვლენად 
აღიქმება, გამოიკვეთა უარყოფითი მხარეც, 
კერძოდ, ხორციელდებოდა უცხოური კაპიტალით 
შესყიდული ადგილობრივი კომპანიის საქმიანობის 
შეფერხება ან მისი ლიკვიდაცია, რაც იწვევდა 
კოპანიის მიერ შესაბამისი საბაზრო წილის 
დატოვებას, რაც თავის მხრივ ამცირებდა დარგში 
არსებული კონკურენციის დონეს და გზას 
უხსნიდა განსაზღვრულ დარგში მწარმოებლების 
შემოსვლას დასავლეთის ქვეყნებიდან. თუმცა 
უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ იმ საწარმოებმა, 
რომლებიც დაფინანსდნენ უცხოური კაპიტალით 
და არ მოხვდნენ განსხვავებული ინტერესების 
მქონე ინვესტორის ხელში შეძლეს მნიშნელოვანი 
წვლილი შეეტანათ ქვეყნის წარმოების სექტორში, 
რაც აისახა ექსპორტის მაჩვენებელზეც, როგორც 
ვნახეთ ბოლო წლებში ექსპორტი აჭარბებს 
იმპორტს.  პოზიტიურია ქვეყნის ეკონომიკური 
განვითარების მაჩენებლები.
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Challenges of Economic Policy of Visegrad Countries after joining EU: 
Poland
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Magister of Economic and Business Faculty at TSU

Ketevan Jikia,
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We are continuing series of articles “Challenges of Economic Policy for Visegrad Countries after joining EU”. 
Presented article contains Polish experience. Economical values and their variation before and after joining EU; 

also, main problems and challenges were studied, such as: process of getting close to and harmonizing with EU 
legislations, membership of EU Economic and Monetary Union (EMU), “Unhealthy relation” affecting employed 
capacity, disruption of activities of the companies purchased with foreign capital. On the basis of studying Polish 
experience, it can be considered as a way to join EU for Georgia.
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ekonomikis stabiluri zrda sainvesticio aqtivobis 
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statiaSi ganxilulia qveynis ekonomikuri zrdis da sainvesticio aqtivobis urTierT-

kavSiri, maTi urTierTganmapirobebeli damokidebuleba. qveyanas ar eqneba momavali, Tu igi 

ekonomikurad ar izrdeba. es ki ver moxdeba, Tu mas investiciuri resursi ar gaaCnia.

gardamavali ekonomikis qveynebs da ganviTarebad qveynebs aseTi resursi naklebad aqvT. 

isini ZiriTadad ucxour investiciebze arian damokidebuli. aseTi qveyanaa saqarTveloc.

statiaSi gaanalizebulia saqarTveloSi Semosuli investiciebis mocu¬loba da dina-

mika 2005-2014  wlebSi. qveyanas am TvalsazrisiT hqonda dacemis periodebic da aRmavlobac. 

gamoTqmulia azri, rom mxolod ucxouri inves¬ti¬ciebis imedze yofna dauSvebelia. saWiroa 

adgilobriv biznesmenebsac SeewyoT xeli danazogebis investirebaSi.

Sesavali

yvelasaTvis cnobilia, rom momavali mx-

olod im qveyanas aqvs, romelsac ekonomikuri 

zrda SeuZlia. aseTi safrTxis winaSe dga-

nan ganviTarebadi da gardamavali ekonomikis 

qveynebi, romelTac arc adgilobrivi anu sa-

kuTari sainvesticio wyaroebi aqvT da ucx-

ouri investiciebis mozidvac uWirT. erT-er-

Ti aseTi qveyanaa saqarTveloc.

1.  sainvesticio aqtivoba da ekonomi-

kuri zrda

sainvesticio aqtivobis problema stabi-

luri ekonomikuri politikis Camoyalibebis 

erT-erT umniSvnelovanes pirobas warmoad-

gens. ekonomikis stabiluri zrda miiRweva 

sakmarisi sainvesticio resursebis mobili-

zaciiT da misi efeqtiani gamoyenebis gziT. 

es dasturdeba ganviTarebuli qveynebis 

gamocdilebiT. aSS-Si, germaniaSi, iaponiaSi, 

did britaneTsa da safran¬geTSi XX sauku-

nis 60-70-ian wlebSi, maRalma sainvesticio 

aqtivobam, romelic investiciebis gaorma-

gebaSi gamoixata, maT erToblivi erovnuli 

produqti mniSvnelovnad gauzarda _ iaponias 

70%-iT, germanias – 30%-iT, aSS-s 25%-iT da a.S.

sainevsticio aqtivobis zrdas daukav-

Sirda agreTve, aziis axali indust¬riuli 

qveynebis _ samxreT koreis, taivanis, sin-

gapuris, honkongis swrafi ganviTarebac. am 

qveynebSi, SedarebiT moklevadian periodSi 

sainves¬ticio aqtivobisTvis optimaluri 

da efeqtiani pirobebis Seqmnis xarjze miR-

weuli iqna ekonomikuri zrdis maRali tem-

pebi. Seiqimna dabalansebuli ekonomikuri 

struqturebi, moxda saeqsporto potencialis 

swrafi mobilizeba da msof¬lio bazris ko-

niunqturasTan misi SeTanxmeba, mecniertevadi 

dargebis ganviTareba, ramac am qveynebs ekono-

mikis ganviTarebis da cxovrebis pirobebis 

maRali done misca.

es magaliTebi uflebas gvaZlevs 

davaskvnaT, rom sainevsticio aqti-vobasa da 

ekonomikur zrdas Soris arsebobs urTi-

erTganmapirobebeli damokidebu¬leba da igi 

unda gaviTvalsiwinoT Cvenc _ qarTvelebmac. 

ekonomikuri zrda damokidebulia ra sainves-

ticio aqtivobaze, Tavis mxriv, gansazRvravs 

ganvi¬Tarebis konkretuli etapisTvis qvey-

nis realur SesaZleblobebs miRweuli iqnas 

gaweuli sainvesticio aqtivobis adeqvaturi 

ekonomikuri zrda. e. i., rac ufro maRalia er-

Toblivi erovnuli produqtis zrdis tempebi, 

miT ufro maRalia sainvesticio resursebis 

gafarToebis da racionaluri sainves¬ticio 
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politikis formirebis SesaZleblobebi.

Tanamedrove ekonomikur TeoriaSi ekono-

mikuri zrdis mizezebis gansaz¬Rv¬risadmi 

ori ZiriTadi midgoma arsebobs: formal-

isturi da adamianiseuli. orive midgo-

mas Tavis momxreebi hyavs. formalisturi 

midgomis momxreebi ekonomikur zrdis miz-

ezTa gansazRvras formalizebuli meTodeb-

is gamoye¬nebiT cdiloben. maTi Sexeduleba 

efuZneba samomxmareblo moTxovnis zrdis 

aucileblobas da mis kavSirs fulis mimo-

qcevis moculobasTan. isini gan¬sakuTrebul 

aqcents m,ultiplikatoris efeqtze akeTeben. 

rac Seexeba adamia¬niseul midgomas, misi 

momxreebis mier warmodgenil modelebSi 

maTemati¬kuri formalizebis gverdiT, aseve 

mniSvnelovani adgili uWiravs ekonomikuri 

zrdis mizezTa Soris pirovnuli faqtoris 

gamoyenebas. am midgomis mixedviT ekonomikuri 

zrda ZiriTadad efuZneba teqnologiuri sax-

is siaxleTa zrdas. rac ufro metia aseTi 

siaxleebi, miT meti mizezi arsebobs war-

moebis ganaxlebisa da ganviTarebisaTvis da 

Sedegad ekonomikuri zrdisTvis. adamianuri 

midgomis fuZemdebeli iyo i. Sumperteri. man 

daamtkica, rom siaxleebisadmi swrafvis ga-

reSe SeuZlebelia warmoebis zrdis miRweva. 

inves¬ticiebs, rogorc ekonomikuri zrdis 

daCqarebis faqtors, didi yuradReba daeT-

mo mecnierebis r. xarodisa da e. domeris 

naSromebSi. maT mier SemuSavebul modelSi 

isini asabuTeben, rom mTliani erovnuli pro-

duqtis zrdis tempi pirdapir proporciul 

damokidebulebaSia dagrovebis normasTan, 

xolo ukuproporciul damokidebulebaSia 

kapitalis koeficientTan. aqedan gamomdinare, 

dagrovebis optimaluri normis gansazRvra, 

romlis mixedviT unda izogebodes mTliani 

erovnuli produqtis nawili da Semdeg igi 

investi¬ciebis formiT ixarjebodes ekono-

mikaSi, metad mniSvnelovani sakiTxia. qveynis 

mTavrobam, misma ekonomikurma gundma unda 

daasabuTos erovnuli produqtis ganawileb-

isas raze _ moxmarebaze Tu dagrovebaze 

akeTebs aqcentirebas da ekonomikuri zrdis 

politika mis mixedviT SeimuSavos.

2. saqarTvelos ekonomikuri zrda da 

qveynis inevsticiuri aqtivoba

qveynis socialur-ekonomikuri ganviTare-

bis donis amaRlebis umTavresi gzaa swrafi 

ekonomikuri ganviTareba. swraf ekonomikur 

ganviTarebas ki didi moculobis da amasTan 

mudmivadi zrdadi dinamikis inevsticiebi 

sWir¬deba.

rogorc cnobilia, ekonomikuri zrdis ga-

zomvis praqtikaSi, rogorc wesi, gamoiyeneba 

realuri mTliani Siga produqtis nazrdis 

tempi [1, gv. 49].

msoflio bankis monacemebiT, 1992-2012 wleb-

Si saqarTvelos ekonomikuri zrdis maCven-

eblebi Semdegnairi iyo (cxrili 1).

wlebi ekonomikuri zrdis 
procenti 

wlebi ekonomikuri zrdis 
procenti 

wlebi ekonomikuri zrdis 
procenti 

1992 -44.9 2001 4.8 2010 6.3 
1993 -29.3 2002 5.5 2011 7 
1994 -10.4 2003 11.1 2012 6 
1995 2.6 2004 5.9 2013 3.2 
1996 11.2 2005 9.6 2014 2.8 
1997 10.5 2006 9.4   
1998 3.1 2007 12.3   
1999 2.9 2008 2.3   
2000 1.8 2009 -3.3   

 

cxrili 1

saqarTvelos ekonomikuri zrdis maCveneblebi (%) [2] [3]

rogorc cxrilidan Cans, 1992 wlidan 3 

wlis ganmavlobaSi saqarTvelos ekonomika 

mkveTrad ecemoda. Semdeg wlebSi ekono-

mikis zrdis piki iyo 2007  wels (12.3%). 2008 

wlidan ekonomikis zrda Senelda. es gamoi-

wvia ruseT-saqarTvelos omma da finansurma 

krizisma.

ZiriTadi barieri, romelic xels uSli-

da saqarTvelos ekonomikis zrdas, iyo in-

vesticiebis dabali done da arasaxarbielo 

sainevsticio garemo. imis garda, rom saqarT-

velos sakuTari investiciuri resursi ar 

hqonda, 90-ian wlebSi pirdapiri ucxouri in-

evsticiebic umniSvnelo iyo. saqarTveloSi 

sainvesticio nakadebis mkveTri zrdis ten-

dencia 2006 wlidan SeiniSneba. am tenden-



31#2(41), 2016 weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE
cias ZiriTadad ganapirobebda SedarebiTi 

fiskaluri stabiluroba, liberaluri ekono-

mikuri kursi da qveynis xelisuflebis mier 

saerTaSoriso doneze ganxorcielebuli 

masobrivi piar-kompaniebi. amis Sedegad 2007  

wels saqarTvelos damoukideblobis mTel 

periodSi pirvelad da jer-jerobiT uka-

nasknelad dafiqsirda ucxoeTidan 2014,8 mln 

aSS dola¬ris pirdapiri investiciis Semos-

vla [4, gv. 20].

saqarTvelos investiciuri aqtivobis 

gamomsaxveli maCveneblebi ucxour nakadebT-

an mimarTebaSi warmodgenili gvaqvs cxril-

Si 2.

cxrilidan Cans, rom 2008-2014  wlebis peri-

odSi 2014  weli aris is pir-veli weli, rode-

sac investiciebis Semodinebam gadaaWarba 

2008 wlis maCve-ne¬bels 12.4%-iT.

wlebi ucxouri inevsticiebi, mln aSS, 
dolari 

dinamika (%-ad) 
wina welTan 2008 welTan 

2005 449.8 - - 
2006 1190.4 263.1 - 
2007 2014.8 175.2 - 
2008 1564 77.6 - 
2009 658.4 42.1 42.1 
2010 814.5 123.7 52.0 
2011 1117.2 137.2 71.4 
2012 911.6 81.7 58.2 
2013 914.4 100.3 58.3 
2014 1758 192.3 112.4 

 

cxrili 2

pirdapiri ucxopuri iunvesticiebi saqarTvleoSi

(moculoba da dinamika) [5, gv. 94]

pirdapiri ucxouri investiciebis procen-

tuli wilis zrda mTlian Sida produqtTan 

mimarTebaSic dafiqsirda. Tu igi 2009 wels 

6.1%-s, 2011 wels 7.7%-s, xolo 2013 wels 5.8%-

s Seadgenda, 2014  wels amaRlda 10.6%-mde [4, 

gv. 21]. SedarebisTvis: aSS-Si es maCvenebeli 

18.8%-ia, iaponiaSi 22.9%, evro¬kavSirSi 20% [5, 

gv. 96].

3.  Sida danazogebis dagroveba saqarT-

veloSi

zemoaRniSnulidan gamomdinare, saqarTve-

lom orientacia mxolod ucxour investicie-

bze ki ar unda aiRos, aramed unda gaaZli-

eros muSaoba imisTvis, rom gaizardos Sida 

danazogebis dagroveba, anu Sida inves¬ticia. 

qarTvel ekonomistTa erTi nawili am mosaz-

rebas ufro mZafrad gamoxatavs. `ucxour in-

vesticiebs Suqic aqvT da Crdilic, _ weren 

profesorebi z. RuduSauri da e. baliaSvili, 

_ dRes Cven mxolod mis Suqs vxedavT, Crdils 

momavalSi davinaxavT, roca yvelafers gavy-

idiT maSin, magram, samwuxarod, gviani iqneba, 

dakarguls aRaraferi eSveleba. amitom dRei-

danve marto sxvis imedze ki ar unda viyoT da 

totalur ucxour investirebis politikas 

vaxor¬cielebdeT, aramed maqsimalurad xeli 

SevuwyoT Sida danazogebis investirebas~ [7, 

gv. ]. amJamad globaluri konkurentunari-

anobis 2013-2014  wlebis angariSis mixedviT, 

saqarTvelos mTliani erovnuli danazogebis 

kompo¬nentSi 98-e adgili ukavia, xolo adg-

ilobrivi kapitalis bazrebze finansebis 

xelmisawvdomis komponentSi 126-e adgili [1, 

gv. 68]. ra Tqma unda, es cudi maCveneblebia.

investiciebsa da danazogebs Soris sx-

vaobis dasafinanseblad ar kmara mxolod 

ucxouri kapitalis Semodinebis waxalise-

ba. piriqiT, meti aqcenti Sida danazogebis 

waxalisebaze unda gakeTdes, mxedvelobaSi 

gvaqvs, rogorc saxelmwifo, ise kerZo dana-

zogebi. saxelmwifo danazo-gebis gazrdis 

mizniT saqarTvelos xelisuflebam unda ga-

naxorcielos fiskaluri konso¬li¬daciis 

Tanmimdevruli politika. klebadi da mdgra-

di deficitis uzrun¬velyofiT saxelmwi-

fo SeZlebs danazogebis gazrdas qveyanaSi. 

rac Seexeba kerZo danazogebs, maT zrdas 

xels uSlis mosaxleobis siRaribe, magram 

saqarTveloSi aris fena, romelTac Warbi 

kapitali aqvT, magram isini ar `etrfian~ 

bankebs fulis Sesanaxad, radgan depozitis 

procenti saqarTve¬loSi Zalze dabalia (10-

12% weli¬wadSi). saxelmwifo unda Caerios 

komer¬ciuli bankebis saqmianobaSi da dau-

wesos depozitebis procentis qveda zRvari 
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da kreditebis procentis zeda zRvari. de-

pozitis procentis qveda zRvari wliurad 

18% mainc unda iyos. aseT SemTxvevaSi ara Tu 

mosax¬leobis mdidari fena, aramed saSualo 

fenac ki Semosavlis miRebis mizniT, kerZo 

pirebze ki ar gaasesxebs Tavis danazogs, ara-

med ganaTavsebs bankebSi.

ufro metad unda waxalisdes grZeli va-

diT (10 da meti weli) depo-zitis ganTavseba 

bankebSi. Cveni azriT, misi saprocento ga-

nakveTi 20-22 procenti unda iyos weliwadSi. 

Tu es RonisZiebebi ganxorcielda, maSin qvey-

anaSi gaizrdeba investiciebis moculoba da 

Seiqmneba safinanso resur¬sebze xelmisawv-

domobis grZelvadiani da stabiluri baza.

adgilze investiciebis bazis gafarToebis 

kargi wyaroa safondo bazris (birJis) gan-

viTareba. saqme isaa, rom saqarTveloSi vera 

da ver ganviTarda safondo birJa. saqarT-

veloSi birJa ki arsebobs, magram susti, 

ganuviTa¬re¬beli. igi rom ganviTarebuli 

iyos da kompaniebi iq anTavsebdnen fasian 

qaRaldebs, maT gamouCndebodaT myidvelebi, 

ris Sedegadac kompaniebs aRar dasWirdebo-

daT bankebidan kreditebis aReba. amis gar-

da, am fasian qaRal¬debis myidvelebsac am 

kompaniebidan Semouvi¬dodaT dividendi, rac 

gazrdida maT danazogebs.

Cveni azriT, saqarTveloSi arseboben iseTi 

prestiJuli kompaniebi, ro¬melTa aqciebs si-

amovnebiT iyidis mosaxleoba. aseTebia: `na-

taxtari~, mar¬neulis kombinati, `zedazeni~, 

`yazbegi~, `koka-kola~, `kumisi XXI  saukune~, 

`kula~ da sxvebi. saqarTvelos safondo 

birJaze gamarTul vaWrobebSi maT TavSekave-

bas vxsniT Semdegi miozeziT:

1. birJisgan sargeblobis informaciis 

deficiti (gauTviTcnobie¬reba);

2. birJaze Sesvlis barierebis sirTule;

3. garigebebis maRali Rirebuleba sa-

banko garigebebTan SedarebiT.

4. 90-ian wlebSi saqarTveloSi Camoya-

libebuli msgavsi birJebis _ kav-ka¬siis 

birJa, Tbilisis birJa da sxvebi _ muSaobis 

cudi istoriuli gamocdileba.

es problemebi TavisiT droulad ver 

moixsneba, Tu saxelmwifo masSi aqtiurad 

ar Caereva. ase rom, Cven vayenebT winadadebas, 

rom saqarTvelos safondo birJa ar iyos mx-

olod TviTregulirebadi struq¬tura. mas am 

etapze saxelmwifo unda aregulirebdes. sax-

elmwifom unda gaamartivos birJaze Sesvlis 

barierebi, saxelmwifom unda gaaumjobesos 

finansuri ganaTleba qveyanaSi, aamaRlos 

mosaxleobis informirebuloba rogorc fa-

siani qaRaldebis Taviseburebebis, ise aqcion-

erTa uflebebis Sesaxeb.

amis garda, migvaCnia, rom saqarTvelos 

xelisuflebam unda Camoaya-libos safondo 

vaWrobis maregulirebeli saxelmwifo or-

gano (rogorc aqvT komerciul bankebs, ener-

getikas da sxvebs), romelic daicavs bazars 

speku¬laciuri garigebebisgan. aqve gvinda 

davamatoT am saqmeSi reklamis didi roli. 

saqarTvelos mosaxleoba faqtiurad ar ic-

nobs am struqturas da misgan misaReb po-

tencialur sikeTes. reklama ZviradRirebu-

li siamovnebaa. rogorc Cans, TviT safondo 

birJa, romelic q. TbilisSi funqcionirebs, 

aseT xarjebs ver eweva. Cveni azriT, radgan 

es saqveyno saqmea, reklamis xarjebi saxelm-

wifom unda aiRos Tavis Tavze. es ar iqne-

ba xangrZlivva¬diani. roca mosaxleobac 

da kompaniebic gaigeben safondo vaWrobis 

sikeTes, isini CaerTvebian masSi da reklamac 

aRar iqneba saWiro.

sarwmuno wyaros cnobiT, `axali, mdidari 

qarTvelebi~ sazRvargareTis safondo birJe-

bze (niu-iorkis, londonis, tokios da sxvebis) 

vaWroben, anu abandeben fuls emitenti-firme-

bis aqciebSi, im imediT, rom maTi kursi aiwevs 

da mogebas miiReben. mtkiced gvjera, rom es 

pirovnebebi samamulo safondo birJaze Tama-

Sisganac ar Seikaveben Tavs, Tu birJa iqneba 

sando, jansaRi garigebebis da stabiluri 

momavlis mqone. amis garanti mxolod sax-

elmwifo unda iyos. saqarTvelos mosaxleo-

bam imdeni simware naxa 90-ian wlebSi Seqmnil 

birJebisagan, rom igi am saqmeSi kerZo pirebs 

aRar endoba.

Cven ukve aRvniSneT, rom adgilobrivi kapi-

talis bazris meSveobiT finan¬sebze wvdomis 

mdgomareobiT saqarTvelo dRes msoflio-

Si 126-e adgilzea. saqarTvelos socialur-

ekonomikuri ganviTarebis strategiaSi _ 

`saqarTvelo _ 2020~ gaTvaliswinebulia 2020 

wliTvis misi 75-e adgilze gadmonacvleba [6, 

gv. 80]. amaSi, komerciuli bankebis garda, didi 

roli, iqneb upiratesic ki, saqarTvelos sa-

fondo birJam unda Seasrulos.
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vimeorebT, es moxdeba mxolod saqarTve-

los xelisuflebis aqtiurobiT da Zal-

isxmeviT.

daskvna

amrigad, qveynis ekonomikuri zrdis erT-

erTi aqtiuri faqtoria inevsticiebi. igi 

an adgilobrivi unda iyos, an ucxouri, anda 

orive erTad.

adgilobrivi investiciebis arasakmari-

sobis gamo, rasac danazogebis simcire gana-

pirobebs, saqarTvelos mTavrobis sainevsti-

cio aqtivoba maT mosazidad sakmaod maRalia. 

naSromSi gamoTqmulia imis survilic, rom 

ar viyoT mxolod ucxouri inevstorebis 

imedze da metad wavaxalisoT adgilobrivi 

biznesmenebi, raTa maT TavianTi danazogi ara 

sazRvargareT, aramed saqarTveloSi daaban-

don.
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THE STABLE ECONOMIC GROWTH REQUIRES STRENGTHENING OF THE INVESTMENT ACTIVATES

NIKOLOZ SHNEGELIA 
Doctor of Economics, Professor of St. Grigol Peradze Tbilisi University  

BAKAR BERUASHVILI 
Doctoral Candidate of Georgian Technical University 

The article considers interconnection of the economic growth and investment activities their interdependent con-
nections. The country will not have the future if it is not economically developed and it won’t happen without 
investments.
The developing countries and countries with transition economy do not have such resources they basically depend 
on investments foreign countries.  Georgia also is similar country. 
The article analyses the amount and dynamic of Georgian investments in 2005 - 2014. In this regard, the country 
had the both rises and the period of falls. There is an opinion that it is excluded to rely only on foreign investments 
it is necessary to support to the local businessmen in investing the savings.
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biznes-skola-inkubatori (bsi) – 
მეწარმეობის ხელშეწყობის სრულიად ახალი ფორმა

ჩვენ შევეცადეთ სტატიაში მოკლედ გადმოგვეცა, 
თუ რა თვისობრივი განსხვავებაა ბიზნეს-სკოლებისა 
და ბიზნესინკუბატორებთან შედარებით ჩვენი 
ბსი-ს მოდელში. როგორც წესი, ბიზნეს-სკოლები 
ასწავლიან ბიზნესთან დაკავშირებულ საკითხებს, 
ხოლო ბიზნეს-ინკუბატორის მთავარი იდეა იმაში 
მდგმარეობს, რომ დამწყებ ბიზნესს ხელს უწყობენ 
საქმიანობის დაწყებაში სხვადასხვა ფორმით, 
ხოლო როცა მოღონიერდება და სტაბილური 
შემოსავალი გაუჩნდება, გადიან დამოუკიდებლად. 
რაც შეეხება ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ ბსი-ს, ის 
არის ამ ორი ფორმის „კუპაჟი“, გაერთიანება ერთში, 
მაგრამ უფრო დახვეწილი ფორმით. და ყველაზე 
მთავარი ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ მოდელში ის 
არის, რომ ბსი სრულად იღებს პასუხისმგებლობას 
ახალი სამეწარმეო ფორმირებების საქმიანობაზე და 
საბოლოო შედეგზე.

წარმოდგენილი პროექტის მიზანია 
ა) სწავლების (ტრენინგ-კურსების) პროცესში 

პოტენციური ბიზნესმენების გამოვლენა და 
სტიმულირება; 

ბ) დახმარება ახალი იდეის აღმოჩენასა და 
ბიზნესგეგმის შედგენაში; 

გ) ბიზნესპროექტის დაფინანსება საგარანტიო 
უზრუნველყოფის გარეშე და შემდგომი 
ყოველმხრივი მხარდაჭერა ახალი ბიზნესის 
მართვაში, საკრედიტო თანხის სრულად 
დაბრუნებამდე; 

დ) ნაკლები დანახარჯით მეტი ადამიანის 
დასაქმება. 

პროექტის მოკლე სქემა არის ასეთი: 
სწავლება (ტრენინგ-კურსები, ბიზნესიდეის 

გადაქცევა ბიზნესგეგმად) - პროექტის შერჩევა 
კოლეგიალური ორგანოს - საკრედიტო კომიტეტის 
მიერ და დაფინანსება - სრული კონტროლი თანხის 
საბოლოო დაბრუნებამდე - დამოუკიდებელ 
იურიდიულ ერთეულად გასვლა და პარტნიორული 
თანამშრომლობა, როგორც გარკვეული წილის 
მფლობელის უფლებით - ნებაყოფლობითი 
გაერთიანება ასოციაციაში.

პროექტი შეიძლება დავყოთ ოთხ ძირითად 
ეტაპად:

I ეტაპი: ბიზნესსკოლა ატარებს მოსამზადებელ 

ტრენინგ-კურსებს;
II ეტაპი: სრული კურსის გავლის შემდეგ, 

მოხდება თითოეული პროექტის განხილვა ბსი-ს 
ექსპერტების მიერ კოლეგიალურ ორგანოში, 
როგორც ბანკის საკრედიტო კომიტეტში, სადაც 
შეირჩევა რეალური პროექტები; 

III ეტაპი: მოწონებული პროექტის დაფინანსება 
და რეალიზება; 

IV ეტაპი: სახელშეკრულებო ვადის 
გასვლის შემდეგ, თითოეული ბიზნესპროექტი 
დამოუკიდებლად გადის ცალკე იურიდიულ 
პირად, სადაც წინასწარ შეთანხმებული გარკვეული 
წილი (არანაკლებ 30%-ისა) იქნება იდეის ავტორის, 
ხოლო 10-დან 20%-მდე ბსი-ს არაუმეტეს 10 
წლის განმავლობაში. ამის შემდეგ თითოეული 
ბიზნესპროექტი სრულიად დამოუკიდებლად 
აგრძელებს ფუნქციონირებას. 

პროექტში შესაძლო მონაწილე სუბიექტები 
სახელმწიფო სტრუქტურა - პროექტის 

დამფინანსებელი* და/ან თანადამფინანსებელი.
 ბიზნეს-სკოლა-ინკუბატორი (ბსი) - პროექტის 

განმხორციელებელი.
* თანადაფინანსებაში შეიძლება შემოვიდეს 

კერძო იურიდიული ან ფიზიკური პირი, ან მიიღოს 
გრანტი. 

ფინანსების მართვის სქემა 
1. თითოეული ბიზნესპროექტი ბსი-ს 

შემადგენლობაში შევა როგორც ერთ-ერთი 
სტრუქტურული ერთეული. თითოეულ პროექტზე 
ცალ-ცალკე კეთდება ხარჯების კალკულაცია და 
მოგება-ზარალის შიდა მოხმარების ბალანსი.

2. იდეის ავტორი თავიდან იმუშავებს როგორც 
პროექტის მენეჯერი. ის და მისი თანამშრომლები 
შრომის ანაზღაურებას და სხვა საჭირო ხარჯებს 
გაწევენ ბსი-ს ანგარიშიდან ამ კონკრეტული 
პროექტისთვის გათვალისწინებული ბიუჯეტის - 
საპროექტო ღირებულების ფარგლებში. 

3. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გაწეული 
მომსახურების/რეალიზებული პროდუქციის 
შედეგად შემოსული თანხები შემოდის ბსი-ს 
ანგარიშზე, მაგრამ პარალელურად ცალკე 
აღირიცხება ამ პროექტის (სტრუქტურული 
ერთეულის) შემოსავლების ნაწილში. 

loid qarCava

biznesis administrirebis doqtori
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4. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როცა სრულად 

დაბრუნდება ძირითადი თანხა, აღნიშნული 
პროექტი - გადის დამოუკიდებელ იურიდიულ 
ერთეულად, სადაც ბსი-ს რჩება 10%  მაქსიმუმ 10 
წლის განმავლობაში, ხოლო 90% - იდეის ავტორს. 

რისკები და დაცვის მექანიზმები 
რეალური რისკი შესაძლებელია:
1. არასწორი მენეჯმენტის გამო ბსი-ს მხრიდან; 
2. ფორს-მაჟორული სიტუაცია და სხვა 

გაუთვალისწინებელი ფაქტები; 
(პოლიტიკური სიტუაციის გაუარესება, 

ეკონომიკური კრიზისი, სავალუტო კურსის 
ცვლილება და ა.შ.) 

3. ბსი-სთვის იდეის ავტორის მხრიდან 
რისკის ფაქტორი და მოსალოდნელი ზარალი 
შესაძლებელია იყოს მხოლოდ მასზე გაცემული 
ხელფასის ფარგლებში.

რისკის თავიდან აცილების მიზნით :
1. თავიდანვე ავიყვანთ მაღალი დონის 

სპეციალისტებს: 
ბუღალტერი, აუდიტი,  კრედიტოფიცრები, 

საკრედიტო რისკების  მენეჯერი, სამეწარმეო და 
სამოქალაქო სამართლის იურისტი, მარკეტინგის, 
PR-ისა და რეკლამის  მენეჯერი, უსაფრთხოების 
მენეჯერი. 

2. ბსი თავისი ფინანსური რესურსიდან 
ყოველთვის გადადებს სარეზერვო თანხას ასეთი 
შემთხვევისთვის. 

ეს შეიძლება იყოს საკრედიტო პორტფელის 
რაღაც პროცენტი. ვთქვათ, 5-10-15%, ამის ოდენობას 
გათვლა სჭირდება და დაზუსტება.

ფინანსური შემოსავალი ბიუჯეტის 
სასარგებლოდ 

ვნახოთ რას მიიღებს სახელმწიფო ბიუჯეტი 
10 წლის განმავლობაში მცირე ბიზნესში 
განხორციელებული კრედიტების სანაცვლოდ. 
ჩვენი პესიმისტური გათვლებითაც კი, ზემოთ 
მოცემული გრაფიკის მიხედვით ინვესტირებისა 
და რეინვესტირების შემთხვევაში, როცა 
ყოველწლიურად 10 მლნ-ის ფარგლებში 
განხორციელდება რეინვესტირება ახალ 
პროექტებში, ასეთი შედეგი მივიღეთ:

- ეს იმას ნიშნავს, რომ პირველადი 20 მლნ-ის 
ინვესტიცია (3 წლის განმავლობაში) სახელმწიფოს 
მხრიდან ყოველწლიურად ბიუჯეტში შეიტანს 
მინიმუმ 2 მლნ ლარს მხოლოდ საპროექტო 
ღირებულების ინვესტირებიდან, რაც 10 წელიწადში 

20 მლნ-ის ტოლია;
- ახალი ბიზნესის, ბსი-დან დამოუკიდებელ 

იურიდიულ პირად გასული ფირმების, ანგარიშზე 
მოსალოდნელი შემოსავალი ბიუჯეტში, თუ 
თითოეული ბიზნესი განვითარდება იგივე 
ტემპით, როგორც ბსი-ს შემადგენლობაში 
ყოფნისას, პროექტის დაწყებიდან 10 წელიწადში 
მარტო მოგების სახით 70 მლნ-ის ფარგლებშია. 
ესაა დაახლოებით 10 მლნ მოგების გადასახადის 
სახით ამ ნაწილიდან. ამას დავუმატოთ ამავე 
ფირმების საბრუნავი საშუალებების ხარჯები, 
რომელიც, საშუალოდ, მოგებაზე 7-ჯერ მეტია 
(70*7=490 მლნ), რაც იბეგრება საშუალოდ 19-20%-
ით. ესაა დაახლოებოთ 100 მლნ ლარი ბიუჯეტში, 
ხოლო ძირითადი თანხა ისედაც ბრუნდება 
უკან 100%-ით. ანუ ბსი-ს მიერ შექმნილი ახალი 
ბიზნესპროექტებიდან 10 წლის მანძილზე 
სახელმწიფო მიიღებს 110 მლნ ლარს ბიუჯეტში 
გადასახადების სახით; 

- დღეს ჩადებული 20 მლნ ლარი 10 წლის 
განმავლობაში სახელმწიფოს უბრუნებს მარტო 
ბიუჯეტში გადასახადის სახით ძირითადი თანხის 
გარდა -  130 მლნ ლარს (20მლნ - ინვესტირებულის 
(100მლნ) დაბეგვრიდან, + 10მლნ - დამოუკიდებლად 
გასული ბიზნესის მოგების გადასახადის სახით, 
+ 100მლნ - დამოუკიდებლად გასული ბიზნესის 
აქტივობიდან გადასახადი). როცა ბიზნესიდა 
ბიუჯეტში შემოდის 130 მლნ ლარი, ეს ნიშნავს რომ 
ამ გადასახადების უკან დგას 5-ჯერ მეტი ოდენობის 
მშპ - 1 150 მლნ ლარი. 20 მლნ - თავიდან  ჩადებული 
თანხა, - ისედაც უკან უბრუნდება ბიუჯეტს 100 
%-ით. და ათასობით ადამიანი ხდება დასაქმებული 
უვადო სამუშაო ადგილებზე;

- ახლა გავიანგარიშოთ რამდენ პროცენტში 
გამოსდის სესხის გაცემა სახელმწიფო ბიუჯეტს: 130 
მლნ გავყოთ 10 წელიწადზე = 13 მლნ-ს წელიწადში. 
13 მლნ 20 მლნ-ის 65%-ია. ანუ, რეალურად 
გამოდის, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დღეს 
გაცემული 20 მლნ 10 წლიანი (თითქოს უპროცენტო) 
სესხი მცირე ბიზნესის განვითარებისთვის, 
სახელმწიფო ბიუჯეტს საშუალოდ 65%-ს აძლევს 
ყოველწლიურად და ესეც პესიმისტური ვარიანტია. 

შედარებისთვის:
ეს ბანკების მიერ გაცემული სესხის უფრო მაღალი  

საპროცენტო განაკვეთია. ეს იძლევა საფუძველს, 
რომ სახელმწიფომ შეამციროს გადასახადები ისე, 
რომ თუნდაც წლიური 10% გამოუვიდეს.
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თბილისის პარკირების სისტემის განვითარების პერსპექტივები

გიორგი ესაკია
ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი

სტატიაში განხილულია ქალაქ თბილისის პარკირების სისტემის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული 
პრობლემები, ჩამოყალიბების ძირითადი პრინციპები, გაუმჯობესების ღონისძიებები და განვითარების პერსპექტივები 

ნაშრომში წარმოდგენილია პარკირების მართვის როლი და მნიშვნელობა ქალაქის განვითარებაში, განხილულია 
ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორებიცაა პარკირებასთან დაკავშირებული კონფლიქტური სიტუაციების 
გამომწვევი მიზეზების ანალიზი, პარკირების მარეგულირებელ კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზები, 
პარკირების მოთხოვნა-მიწოდების შესწავლის მეთოდები,  პარკირების ეფექტური და ხელმისაწვდომი სატარიფო 
პოლიტიკის შერჩევის და განხორციელების მეთოდები, პარკირების საფასურის გადახდის თანამედროვე სისტემების 
გამოყენების შესაძლებლობები და საჭიროება, პარკირების სფეროდან მიღებული შემოსავლების მიზნობრივი 
განაწილების მიმართულებები, არალეგალური პარკირების პრევენციის და აღმოფხვრის გზები, წარმოდგენილია 
მრავალსართულიანი მიწისქვეშა და მიწისზედა სადგომების მშენებლობის ადგილების შერჩევის კრიტერიუმები და 
მშენებლობის ტექნიკური პარამეტრების ნუსხა, გაანალიზებულია პარკირების შესახებ სრულყოფილი, ხელმისაწვდომი 
და გამოყენებადი ინფორმაციის ნაკლებობის პრობლემის გადაწყვეტის შესაძლებლობა გეოგრაფიული საინფორმაციო 
სისტემების(ArcGIS) საშუალებით, პარკირების ზონირების მნიშვნელობა და მისი განხორციელების პრინციპები, 
ქალაქში არსებული საგზაო სივრცეების ეფექტურად მოხმარებისათვის განვითარებულ ქვეყნებში არსებული 
პარკირების სტრატეგიების საუკეთესო პრაქტიკა და მათი გამოყენების აუცილებლობა თბილისის პირობებში, 
პარკირების განვითარების მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი  ინდიკატორები. 

სტატიაში მოცემული ინფორმაცია და რეკომენდაციები სასარგებლო იქნება ქალაქის მერიის შესაბამისი 
სამსახურებისათვის და პარკირების სფეროში დასაქმებული სპეციალისტებისათვის პარკირების პრობლემების 
აღმოფხვრისა და პარკირების მართვის საკითხების გადაწყვეტის პროცესში. 

I. parkirebis problemebis analizi

საქართველოში ბოლო 10-წლეულების მანძილზე 
უცხოური ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მასობრივი 
შემოდინების შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა 
თბილისში არსებული ავტოპარკი და ტერიტორიაზე 
მოძრავი ავტომობილები. ამავე პერიოდში რეგიონებიდან 
დედაქალაქისაკენ დაწყებულმა მიგრაციამ ინტენსიური 
სახე მიიღო, რის გამოც თბილისში რეგისტრირებულ 
და რეგულარულად მოძრავ ავტომობილებს ემატება 
დაახლოებით 30% ყოველდღიურად შემომავალი და 
ქალაქის ტერიტორიაზე ტრანზიტულად  გამავალი 
ავტომობილები. თბილისში ავტომობილების საერთო 
რაოდენობის გამო გაზრდილ სატრანსპორტო ნაკადების 
მოცულობას არ შეესაბამება არსებული სატრანსპორტო 
ქსელის არსებული სტრუქტურა და ქუჩების პარამეტრები, 
რის გამოც ადგილი აქვს სატრანსპორტო შეფერხებებს, 
საცობების წარმოქმნას და ტრანსპორტის მოძრაობის 
ორგანიზების სისტემის გაუარესებას. ამ მხრივ სიტუაცია 
განსაკუთრებით რთულია დედაქალაქის ცენტრალურ 
უბნებში. აღნიშნული მდგომარეობის ერთ-ერთ 
მნიშვნელოვან მიზეზს წარმოადგენს დედაქალაქში 
პარკირების სისტემის მართვასთან დაკავშირებული 

პრობლემების არსებობა.
საბჭოთა პერიოდში, თბილისში არსებული 

საცხოვრებელი, სავაჭრო და სახელმწიფო 
დაწესებულებების მშენებლობისას არ იყო 
გათვალისწინებული შენობების ქვემოთ და მიმდებარედ 
პარკირებული ავტომობილების რაოდენობების 
შესაბამისი სივრცეების მოწყობა. ასევე, ბოლო 2 
ათწლეულის მანძილზე შექმნილ სავაჭრო ობიექტების 
დიდი ნაწილს ფუნქციონირების დასაწყებად არ ჰქონდა 
სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებისგან კანონით გათვალისწინებული 
ვალდებულება ცალკე მდგომ შენობაში 
განეხორციელებინა თავისი საქმიანობა და მოეწყო 
შესაბამისი პარკირების ინფრასტრუქტურა. ყოველივე 
ამან გამოიწვია, ის რომ დღეისათვის ძველი აშენებული  
საცხოვრებელი კორპუსების პირველ სართულებზე 
განთავსებულ სავაჭრო ობიექტებში და ოფისებში 
შემოსული მომხმარებლებისათვის არ არის საკმარისი 
პარკირებისათვის შენობების მიმდებარე ქუჩები და 
ტროტუარები, რითაც იქმნება პარკირების პრობლემები 
და საცობები თბილისის მთელ რიგ ადგილებზე.

ქალაქის ცალკეულ ადგილებზე არ არსებობს 
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ავტოსადგომებისათვის გამოყოფილი ორგანიზებული 
და საკმარისი რაოდენობის სივრცეები. ქუჩების 
ინტენსიურად მოძრავი ტრანსპორტით გადატვირთული 
სავალი ნაწილი და ფეხითმოსიარულეთათვის 
განკუთვნილი ტროტუარები გამოიყენება ღია 
ავტოსადგომებისათვის. ამასთან, მთელ რიგ არსებულ 
და ახლადდაფუძნებულ მსხვილ ადმინისტრაციულ, 
სავაჭრო, საოფისე და საბანკო ობიექტებს არ გააჩნიათ 
საკუთრებაში საკმარისი რაოდენობის პარკირების 
ადგილები.

პარკირება წარმოადგენს სფეროს, რომელიც 
ხასიათდება სივრცეში შეზღუდულობით და 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქალაქის განვითარებაზე. 
აღნიშნული თავისებურების გაუთვალისწინებლად, 
წლების მანძილზე ქ. თბილისში საცხოვრებელი თუ 
კომერციული დანიშნულების შენობების მშენებლობისას 
წლების მანძილზე არ ხდებოდა და დღესაც არ ხდება 
პარკირების საჭირო რაოდენობის გამოყოფა, ხოლო 
მეორეს მხრივ, არასრულად ხდება ქალაქში გზების მიღმა 
მცირე რაოდენობით არსებული მიწისქვეშა სადგომების 
გამოყენება, რის გამოც დამგეგმავებს, დეველოპერებს, 
არქიტექტორებს, პარკირების მიმდებარე ტერიტორიაზე 
არსებულ სხვადასხვა დაწესებულებების პერსონალს, 
პარკირების ადგილების დროებით თუ რეგულარულად 
მოსარგებლეთა და მცხოვრებ მოსახლეობას შორის 
ხშირია კონფლიქტური სიტუაციები. კერძოდ:

- ბიზნესის აქტივობის და ქალაქის ცენტრალურ 
რაიონებში მდებარე სავაჭრო ობიექტები ცდილობენ 
არ დაკარგონ პარკირების არსებული თავისუფალი 
სივრცეები და მოიძიონ ახალი ადგილები, ხოლო იგივე 
ადგილების მიმდებარედ მცხოვრები მოქალაქეები 
უარყოფითად არიან განწყობილნი პარკირების 
ადგილების ზრდის შედეგად გამოწვეული მოძრაობის 
შეფერხებების, ავტოსაგზაო შემთხვევების და გარემოს 
დაბინძურების  შედეგების მიმართ.

- დღესაც ხშირია შემთხვევები, როდესაც 
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის 
ნებართვების გაცემისას არ (ან არასრულად) 
გაითვალისწინება სახლის ქვემოთ, პირველ სართულზე 
ან მიმდებარე ეზოებში ავტოსადგომების მშენებლობა და 
მოწყობა, ან ხდება საცხოვრებელი სახლის კუთვნილი 
ავტოსადგომების გარეშე პირზე უკანონო მიყიდვა ან 
გაქირავება, რის შედეგადაც წარმოიქმნება პარკირების 
დეფიციტი და  კონფლიქტური სიტუაციები პარკირების 
მსურველ მობინადრეთა შორის. 

- ქალაქში სპეციალური ღონისძიებების 
ან სადღესასწაულო დღეებში ხდება როგორც 
ტროტუარების, ასევე ქუჩების სავალი ნაწილების 
ჩახერგვა ავტომობილების მიერ, რაც წარმოშობს საცობებს 
და კონფლიქტს ავტომფლობელებს, ღონისძიებების 
დამგეგმავებს, მიმდებარედ მცხოვრებ მოსახლეობას და 
სამართალდამცავ ორგანოებს შორის 

- ხშირია შემთხვევები, როდესაც საცხოვრებელი 
სახლების კუთვნილი სივრცეები გაქირავებულია 
სხვადასხვა დაწესებულებებზე და ორგანიზაციებზე 
(მაგალითად საელჩოებზე), რის გამოც სახლის მიმდებარე 
გზებზე არსებულ პარკირების არასაკმარისი ადგილების 
გამოყენებისათვის წარმოიქმნება კონფლიქტები 
მოსახლეობასა და ამ ორგანიზაციებში დასაქმებულ 

პირებს შორის. 
- სპეციალურად გამოყოფილი პარკირების ადგილების 

არარსებობის გამო დისტრიბუციის და დასუფთავების 
ავტომობილების მიერ თავიანთი სამუშაოს 
შესრულებისას ხშირად ხდება მოძრაობის შეფერხება, რაც 
წარმოშობს კონფლიქტს მათსა და ქუჩებზე მოძრავ სხვა 
ავტომფლობელებს შორის. 

- არსებული კანონმდებლობის მიხედვით, თბილისში 
არსებულ გზებზე პარკირების ოპერატორის მიერ 
მოწყობილ ადგილებზე დგომა შეუძლია ნებისმიერ პირს 
თუ გადახდილია პარკირების დადგენილი გადასახადი 
და დაცულია დგომის მეთოდი. ამასთან, თბილისის 
ტერიტორიებზე საზოგადოებრივი პარკირების 
ადგილებით სარგებლობასთან დაკავშირებული 
კანონმდებლობით არ არის შეზღუდული პარკირების 
ადგილის დაკავების როგორც ხანგრძლივობა, ასევე 
პარკირებული ავტომობილის ტიპი, თუ გადახდილია 
პარკირების წლიური(50 ლარი), 6 თვის(25 ლარი) და 
1-კვირისათვის(4 ლარი)  გათვალისწინებული საფასური, 
რის გამოც ხშირად ხდება პარკირების ადგილების 
რეგულარული და ხანგრძლივი პერიოდით დაკავება 
მსუბუქი ავტომობილების და რაც ყველაზე უფრო 
აღსანიშნავია სამარშრუტო ტაქსების და მსუბუქი 
ტაქსების მიერ. ამის გამო ხშირია შემთხვევები, როდესაც 
განუსაზღვრელი ვადით მდგომ ავტომობილების 
მფლობელებსა და მიმდებარე ტერიტორიის 
მცხოვრებლებს თუ სავაჭრო დაწესებულებების 
მეპატრონეებს შორის ადგილი აქვს კონფლიქტებს 

- თბილისისათვის დამახასიათებელი ვიწრო 
და დაღმართიანი ქუჩების კონფიგურაციის გამო 
მათზე მოწყობილ პარკირების ადგილებზე მდგომ 
ავტომობილებს და იქვე მდგომ საცხოვრებელი სახლების 
ფანჯრებს შორის ფაქტიურად რჩება მცირე მანძილი, რაც 
აუარესებს მათ მობინადრეთა საცხოვრებელ პირობებს 
და ქმნის კონფლიქტურ სიტუაციებს მობინადრეებსა და 
პარკირებული ავტომობილების მფლობელებს შორის 

- თბილისის ტერიტორიაზე შემომავალი და 
ტრანზიტით გამავალი სამარშრუტო ავტობუსები და 
მიკროავტობუსები ახორციელებენ გაჩერებას და დგომას 
ქალაქის სამარშრუტო ავტობუსების გაჩერებებზე და 
მგზავრების უკანონო ჩასხდომებს, რითაც ერთის მხრივ 
ფერხდება ქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 
გადაადგილება და  ხდება დადგენილი დროის 
გრაფიკიდან ამოვარდნა და მეორეს მხრივ ადგილი 
აქვს ქალაქის მგზავრთა არალეგალური გადაყვანით 
შემოსავლების მიღებას 

- თვითნებურად მოწყობილი პარკირების 
ადგილები განსაკუთრებით ხშირია ქალაქში არსებული 
კომერციული ობიექტების მიმდებარედ. ამ ობიექტების 
ვიზიტორ მომხმარებელთა ავტომობილების უკანონო 
ექსკლუზიური პარკირება წარმოშობს პარკირების 
ადგილების დეფიციტს, აფერხებს მოძრაობას და 
ქმნის პირობებს საცობებისათვის, რის გამოც ხშირია 
კონფლიქტები აღნიშნული ობიექტების პერსონალსა და  
პარკირების მსურველ ავტომფლობელებს შორის 

- ტროტუარებზე მდგომი ავტომობილები 
აფერხებენ ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილებას და 
აზიანებენ ტროტუარის საფარს, რომელიც არ არის 
გათვალისწინებული ავტომობილების პარკირებისათვის 
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(მათ შორის განსაკუთრებით დიდი გაბარიტის და 
მასის მქონე ჯიპებისათვის), რაც ქმნის კონფლიქტებს 
ავტომობილების მძღოლებს და ფეხითმოსიარულეთა 
შორის. 

პარკირებასთან დაკავშირებული ზემოთჩამოთვლილი 
კონფლიქტური სიტუაციების აღმოფხვრისათვის 
პარკირების სისტემის მართვაზე პასუხისმგებელი 
ორგანოს მიერ პირველ რიგში უნდა განხორციელდეს 
პარკირების სისტემაში არსებული ხარვეზების შედეგად 
ქალაქში წარმოქმნილი ყველა არსებული და პოტენციური 
კონფლიქტური სიტუაციის გამომწვევი მიზეზების  
ანალიზი.

II. q.TbilisSi parkirebis sakanonmdeblo 

regulireba

ავტომობილის მფლობელს, პარკირების ოპერატორსა 
და სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს 
შორის  კონფლიქტური სიტუაციების წარმოშობის ერთ-
ერთი მთავარი მიზეზია ის, რომ დღეისათვის არ არ არის 
შემუშავებული საქართველოს ქალაქებში და მათ შორის, 
ქალაქ თბილისში პარკირების განვითარების სტრატეგია 
და მასზე დაფუძნებული კანონმდებლობა. 

თბილისში პარკირების საკანონმდებლო რეგულირება 
დღეისათვის ხორციელდება საქართველოს კანონის 
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ მუხლი 37-ით (გაჩერება 
და დგომა), საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის  მუხლი 1252 
(დედაქალაქის ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტის  
პარკირების წესების დარღვევა) და მუხლი 125.8 -ებით 
(სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიერ საგზაო 
მოძრაობის წესების დარღვევა),  ქალაქ თბილისის 
საკრებულოს 2007 წლის 3 აგვისტოს გადაწყვეტილება 
N9–48-ით „ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე 
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების 
რეგულირების შესახებ“ და „ქალაქ თბილისის გზებზე 
ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების 
რეგულირების მიზნით, პარკირების სფეროს მათვის 
უფლების იჯარით გადაცემის შესახებ  შპს „სი-ტი 
პარკთან“ დადებული  ხელშეკრულების # 1-17804 
საფუძველზე.  

არცერთი აღნიშნული კანონმდებლობით არ არის 
განსაზღვრული პარკირების თანამედროვე სისტემის 
არსებობისათვის ისეთი აუცილებელი ელემენტები, 
როგორებიცაა პარკირების გეოსივრცული ანალიზი, 
პარკირების ბალანსი, პარკირების ეფექტიანობა და მასზე 
მოქმედი ისეთი ფაქტორები, როგორებიცაა პარკირების 
მოთხოვნა-მიწოდება, პარკირების ტარიფები, პარკირების 
მოდელირება, პარკირების განხორციელების არჩევანი, 
პარკირების ზონირება და პარკირების  განაწილება 
ზონების სახეების მიხედვით,  ავტოსატრანსპორტო 
საშუალების ტიპის და დანიშნულების მიხედვით 
პარკირების წესები, ისეთი ტერმინების განმარტება, 
როგორებიცაა „პარკირება საზოგადოებრივ გზაზე“ 
(on-street parking), „პარკირება საზოგადოებრივი 
გზის მიღმა“(off-street parking), „კერძო პარკირება“ 
და „საზოგადოებრივი პარკირება“, პარკირების 
ისეთი სტანდარტები, როგორებიცაა პარკირების 
ადგილების მოწყობის შესაძლებლობა ორმხრივი და 
ცალმხრივი მოძრაობის ქუჩების ზომების მიხედვით, 

პარკირების ადგილების ზომები ღია და დახურული 
ავტოსადგომებისათვის  და სხვა 

 პარკირების არსებული კანონმდებლობით ასევე არ 
გაითვალისწინება საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკით 
გათვალისწინებული პარკირების ინფრასტრუქტურის 
მოწყობის, სტრატეგიების და მეთოდების გამოყენების 
წესები და პრინციპები. კერძოდ, მრავალსართულიანი 
მიწისზედა და მიწისქვეშა სტაციონალური და 
ავტომატური სადგომების მოწყობის წესი,  „ვალეტ 
პარკინგი“, „ზიარი პარკირება“ (Share Parking), “გააჩერე 
და წადი“-ს (Park-and-ride) სტრატეგიები, პარკირება 
სპეციალური ღონისძიებების დროს, ადგილობრივი 
მაცხოვრებლების პარკირების ნებართვების დაწესება, 
ქუჩების დასუფთავების დროს  პარკირების გარკვეული 
პერიოდით შეზღუდვები, პარკირების ხანგრძლივობის 
შეზღუდვა ან აკრძალვა,  „მიტოვებული ავტომობილების“ 
პარკირების რეგულირება, ავტომობილის დატვირთვა-
განტვირთვისათვის, მსუბუქი ავტომობილ-ტაქსის, 
ტრანზიტით საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი 
ავტომობილების დგომა-გაჩერებისათვის განკუთვნილი 
ადგილების გამოყოფის წესი. 

ზემოთჩამოთვლილი  მეთოდების, სტრატეგიების, 
ტერმინოლოგიის და სტანდარტების ასახვა საქართველოს 
კანონმდებლობაში აუცილებელია ქალაქ თბილისის 
პარკირების სისტემის სრულყოფით დაინტერესებული 
ყველა მხარისათვის.  

- 2015 წლის 15 მაისიდან ამოქმედდა 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 
125 მუხლის შენიშვნის პირველი ნაწილის ახალი 
რედაქცია, რომლის თანახმად მხოლოდ იმ შემთხვევაში 
მოხდება არასწორად პარკირებული ავტომობილის 
დაცულ სადგომზე გადაყვანა „თუ სამართალდამრღვევი 
არ იმყოფება სატრანსპორტო საშუალებასთან ან უარს 
აცხადებს სატრანსპორტო საშუალების აკრძალული 
ადგილიდან გაყვანაზე, ხოლო სატრანსპორტო საშუალება 
აფერხებს მოძრაობას, ქმნის საავარიო სიტუაციას ან 
საცობს“. აღნიშნული მუხლის ადმინისტრირებისას 
ხშირად იქმნება კონფლიქტური სიტუაციები 
სამართალდამრღვევსა და პარკირების ოპერატორს შორის 
იმის გამო, რომ საქართველოს არცერთ კანონმდებლობაში 
არ არის ამ მუხლით გათვალისწინებული  ცნებების 
-“მოძრაობის შეფერხება“,  „საცობი“ ,  „საავარიო 
სიტუაცია“, დეტალური განმარტება 

- ქალაქში პარკირების ორგანიზებაზე 
პასუხისმგებელი ორგანოების მიერ  მოსახლეობის, კერძო 
და საჯარო დაწესებულებების წარმომადგენლებისათვის 
პარკირების ადგილების მოწყობის მოთხოვნაზე 
ხშირად ხდება უარის თქმა იმ არგუმენტაციით, რომ 
კონკრეტულ გზის მონაკვეთზე არსებობს „მოძრაობის 
დიდი ინტენსივობა“, რაც განმცხადებლისათვის 
არადამაჯერებელი არგუმენტია. საქართველოს 
კანონმდებლობით “მოძრაობის ინტენსივობის” 
განმარტებისას ჯერჯერობით ხდება საბჭოთა ე.წ “სნიპ”-
ებში(სასტ) ჩადებული ნორმებით ხელმძღვანელობა, 
რომლითაც არ არის დღევანდელი პირობების 
გათვალისწინებით განსაზღვრული და დაზუსტებული 
მაქსიმალური სატრანსპორტო და ფეხითმოსიარულეთა 
ნაკადი(ინტენსივობა), რისი გადაჭარბების შემთხვევაშიც 
არ უნდა იყოს დასაშვები დამატებითი პარკირების 
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ადგილების მოწყობა (დამატება), ან პირიქით 
მიზანშეწონილია არსებული პარკირების ადგილების 
შემცირება ან გაუქმება  კონკრეტულ ქუჩაზე და 
ტროტუარზე.  

- თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე 
და ტროტუარებზე გამოიყენება ზოგიერთი საგზაო 
ნიშანი, რომელსაც საგზაო მოძრაობის მოქმედი 
მარეგულირებელი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. 
მაგალითად, პარკირების ადგილებზე დამოტაჟებული 
დაფები “ექვემდებარება ევაკუაციას“,  „ვალეტ პარკინგი“, 
„დგომა  აკრძალულია ორგანიზაციის თანამშრომელთა 
ავტომობილების გარდა“

„საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის“ მიხედვით პარკირების 
წესების დარღვევისათვის გამოწერილი საჯარიმო 
ქვითარი ადრესატისათვის ჩაბარებულად ითვლება, 
თუ მას აქვს დამრღვევის ხელმოწერა. ამავე კანონით 
განსაზღვრულია პარკირების წესების დარღვევისათვის 
საჯარიმო სანქცია მხოლოდ 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 
გამოწერილი საჯარიმო ქვითრების ხანდაზმულობის 
ვადაა 6 თვე. ამ ნორმებიდან გამომდინარე, ხშირია 
შემთხვევები, როდესაც ავტომობილის მფლობელის 
მიერ ხდება როგორც დგომის წესების დარღვევა, ასევე 
გამოწერილი საჯარიმო ქვითრების იგნორირება. 

პარკირების წესების დარღვევისათვის 
კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში 
ავტომობილის ევაკუაციის და სპეციალურ დაცულ 
სადგომზე გადაყვანისათვის თბილისის გზებზე 
პარკირების მართვაზე პასუხისმგებელი ოპერატორის  
მიერ დაწესებული თანხა შედგენს 60 ლარს, რომელიც 
კომპანიის მიერ აღირიცხება როგორც მიმდინარე 
ხარჯი, თუმცა მისი დიდი ნაწილი  ფაქტიურად 
წარმოადგენს კომპანიის შემოსავალს, ვინაიდან მარტივი 
გაანგარიშებითაც ცხადია, რომ ქალაქის ნებისმიერი 
ადგილიდან დღეისათვის არსებულ სამივე საჯარიმო 
სადგომებამდე ავტომობილის გადაყვანის ხარჯი 
ევაკუატორით 60 ლარზე გაცილებით ნაკლებია

იმის მიუხედავად, რომ დღეისათვის მოქმედი 
მშენებლობის სტანდარტების მიხედვით 
გათვალისწინებულია პარკირების მინიმალური 
ადგილები მშენებლობის ნებართვის აღებისას, არ 
არსებობს ზუსტად ჩამოყალიბებული მოთხოვნა, 
რომელიც აწესებს სხვადასხვა ტიპის შენობისათვის 
(მხოლოდ საცხოვრებელი, საცხოვრებელი და სავაჭრო, 
საცხოვრებელი და საოფისე დანიშნულებების, და სხვა) 
პარკირების ადგილების მინიმალური რაოდენობის 
დიფერენცირებულ განსაზღვრას 

დღეისათვის მოქმედი კანონმდებლობით 
საცხოვრებელ ზონებში გათვალისწინებულია ერთი 
ავტოსადგომი ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე. ამასთან,  
გარდა საცხოვრებელისა,  არ არის გათვალისწინებული 
სხვა ფუნქციის შენობა–ნაგებობების მიმართ 
ავტოსადგომების მინიმალური რაოდენობის მოთხოვნა 
და არ არის დიფერენცირებული ფუნქციური ზონების 
მიხედვით.

პარკირებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო 
ხარვეზები ადასტურებს, რომ აუცილებელია ქალაქის 
გრძელვადიანი განვითარების გეგმის მიხედვით, ქალაქის 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების   შესაბამისი 

პარკირების სისტემის განვითარების ერთიანი სტრატეგიის 
შემუშავება, რომელიც უნდა გახდეს სახელმძღვანელო 
დოკუმენტი ქალაქის ხელმძღვანელობის მიერ 
პარკირების მართვის განხორციელებისათვის ქალაქის 
სატრანსპორტო სისტემის დაგეგმვის პროცესში. 
ამასთან, უნდა განისაზღვროს საშუალო პერიოდი, 
რომლის დასრულებისას აუცილებელია ქალაქის 
ხელმძღვანელობის მიერ პარკირების მიღებული 
სტრატეგიის პერიოდული გადახედვა და აუცილებლობის 
შემთხვევაში მასში ცვლილებების შეტანა ქალაქში 
პარკირების კუთხით შექმნილი  მდგომარეობისა და 
მოსალოდნელი გამოწვევების გათვალისწინებით  
პარკირების ყოველწლიურ გეგმებში (იხილე ქვემოთ) 
შესატანი ცვლილებების მიხედვით. 

პარკირების განვითარების სტრატეგიის ძირითად 
მიზანს უნდა წარმოადგენდეს პარკირების მართვის 
პოლიტიკის ჩამოყალიბება მოკლე, საშუალოვადიან 
და გრძელვადიან პერსპექტივაში და ქალაქის 
ხელმძღვანელობისა და პარკირების ოპერატორის 
მიერ პარკირების მართვის განხორციელების 
კოორდინირებული ხელშეწყობა. 

საქართველოს კანონმდებლობაში აუცილებელია 
აისახოს საერთაშორისო პრაქტიკით გათვალისწინებული 
პარკირების ინფრასტრუქტურის მოწყობის წესი, 
სტრატეგიები, მეთოდები და სახეები ქ თბილისის 
სპეციფიკის გათვალისწინებით. ამასთან პირველ რიგში, 
უნდა მოხდეს პარკირების მოქმედ ოპერატორთან (შპს „სი-
ტი პარკთან“)  დადებულ ხელშეკრულებაში ქ.თბილისში 
პარკირებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული, 
ფინანსური და სამართლებრივი ხარვეზების ანალიზი და 
მათი გამოსწორების წინადადებების წარმოდგენა 

აუცილებელია გადამოწმდეს და შესწავლილ იქნეს, 
არის თუ არა ევროპის ქვეყნების კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული კერძო კომპანიისათვის 
ავტომფლობელთა მიერ საზოგადოებრივი ადგილებით 
უკანონო სარგებლობისათვის საჯარიმო სანქციების 
ადმინისტრირების უფლების და საჯარიმო სანქციებიდან 
მიღებული შემოსავლების ნაწილის გადაცემის პრაქტიკა, 
რაც დღეისათვის დაშვებულია თბილისის მერიასა და შპს 
„სი-ტი პარკთან“ დადებული ხელშეკრულებით. 

პარკირების მარეგულირებელი კანონმდებლობა 
უნდა მოიცავდეს დასაშვებ ნორმებს და ზღვრებს, თუ 
დღეღამის რომელ პერიოდში და რა მაქსიმალური 
ხანგრძლივობით შეუძლია პარკირება კონკრეტულ 
ავტომობილს ცალკეულ ტერიტორიაზე. ამასთან 
ზოგიერთ შემთხვევებში და ადგილებში კანონმდებლობა 
შეიძლება ითვალისწინებდეს პარკირების ადგილების  
ექსკლუზიური ან პრიორიტეტული უფლებით 
სარგებლობას ავტომფლობელთა სპეციალური 
კატეგორიებისათვის (პარკირების მიმდებარედ მუდმივად 
მცხოვრებლები, სპეც სამსახურები, დიპლომატიური 
წარმომადგენლობები და სხვა) . 

საცხოვრებელი, საოფისე და სხვა დანიშნულების 
შენობაში მცხოვრებთა რაოდენობის, ოჯახების 
რაოდენობის, ფართობის და სხვა შესაბამისი 
კრიტერიუმებიდან უნდა შეირჩეს ყველაზე მისაღები, 
რომლის მიხედვითაც უნდა დადგინდეს ავტოსადგომების 
ადგილების რაოდენობა სხვადასხვა ფუნქციური 
დანიშნულების შენობისათვის. ასევე, კანონმდებლობით 
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უნდა განისაზღვროს ქუჩის მინიმალური დასაშვები 
სიგანეები, ორმხრივი მოძრაობისას ქუჩაზე 
პარკირების მოწყობის დაშვებისათვის და ცალმხრივი 
მოძრაობისას ქუჩის ერთ და ორივე მხარეს პარკირების 
განთავსებისათვის.  პარკირების სტანდარტებში 
უნდა იქნეს გათვალისწინებული ასევე პარკირების 
მეთოდის და ადგილის ზომების დიფერენცირება ცალკე 
საშუალო და დიდი გაბარიტის ავტომობილებისათვის, 
სამარშრუტო მიკროავტობუსებისათვის,  სატვირთო 
ავტომობილისათვის(საზღვარგარეთის ზოგ ქალაქში 
სატვირთო ავტომობილის პარკირების ადგილის 
ზომები შეადგენს 3,75-7მ),  დიდი გაბარიტის სამგზავრო 
ავტობუსებისათვის.

აუცილებელია ქალაქის ტერიტორიაზე ტრანზიტით 
მოძრავი  ტრანსპორტის დარღვევით გაჩერებების და 
მგზავრთა ჩასხდომების ადგილების იდენტიფიცირება 
და ამ სახის ტრანსპორტის დგომა-გაჩერებისათვის 
სპეციალური ნორმების და შეზღუდვების განსაზღვრა.

III. parkirebis moTxovna-miwodebis analizi

ქალაქში თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისი 
პარკირების სისტემის ჩამოყალიბება შეუძლებელია 
პარკირების სფეროში არსებული მდგომარეობის 
დეტალური ანალიზის გარეშე.

  პარკირების სისტემის არსებული მდგომარეობის 
ანალიზმა პასუხი უნდა გასცეს შემდეგ ძირითად 
შეკითხვებზე:

- არის თუ არა ქალაქის ტერიტორიაზე საკმარისი 
(ან ცალკეულ ადგილებზე ზედმეტი) რაოდენობის 
პარკირების ადგილები?

- რა ოპტიმალური რაოდენობის პარკირების 
ადგილებია საჭირო ქალაქის მოკლე, საშუალო  და 
გრძელვადიანი  განვითარების შემთხვევაში 

- რამდენად შეესაბამება პარკირების ადგილების 
განსაზღვრული რაოდენობა ქალაქის განვითარების 
გენერალური გეგმის მიხედვით შემუშავებულ 
სატრანსპორტო მასტერ-პლანს 

პარკირების სრულყოფილი ანალიზი პირველ 
რიგში აუცილებლად უნდა მოიცავდეს როგორც 
საზოგადოებრივ, ასევე კერძო მფლობელობაში არსებული 
პარკირების ადგილების მოთხოვნა-მიწოდების ანალიზს, 
რაც საბოლოოდ უნდა იყოს ქალაქის პარკირების სისტემის 
გაუმჯობესებისათვის ქალაქის ხელმძღვანელობის მიერ 
მიღებული გადაწყვეტილების ერთ-ერთი საფუძველი და 
შემადგენელი ნაწილი

ქალაქში პარკირების ადგილების მოთხოვნა-
მიწოდების მიმოხილვის მიზანია პარკირების არსებული 
ადგილების მიწოდების განსაზღვრა და იმის დადგენა, 
თუ რამდენად შეესაბამება პარკირების მიწოდება 
პარკირების საჭირო  მოთხოვნას. 

ამასთან, პარკირების ადგილების რაოდენობის 
ზრდა თანამედროვე ეტაპზე არ შეიძლება ჩაითვალოს 
პარკირების სისტემის განვითარების სრულყოფილ 
მაჩვენებლად, ვინაიდან პარკირების ზედმეტი 
ადგილების რაოდენობა ისევე საზიანოა, როგორც  
არასაკმარისი ადგილების რაოდენობა

პარკირების მოთხოვნის განსაზღვრა  
თბილისის პარკირების სისტემის პრობლემათა შორის 

აღსანიშნავია, რომ ქალაქის ტერიტორიაზე არსებობს 

მთელი რიგი ადგილები, რომლებზეც მოწყობილი 
პარკირების ადგილების რაოდენობა ან ნაკლებია 
პარკირების ადგილებში მოთხოვნაზე, ან პირიქით ბევრად 
მეტია, ვიდრე ამ ადგილებში არსებული პარკირების 
მოთხოვნის მოცულობა. 

პარკირების მოთხოვნის განსაზღვრის მთავარი 
ამოცანაა ქალაქის ტერიტორიის ცალკეულ ადგილებზე  
პარკირების ოპტიმალური რაოდენობის განსაზღვრა

პარკირების მოთხოვნის ძირითადი მახასიათებლებია 
პარკირების ადგილებამდე მგზავრობის დანიშნულება, 
პარკირების ხანგრძლივობა, პარკირების დღიური ბრუნვა 
პარკირების ერთ ადგილზე, პარკირების ადგილიდან 
დანიშნულების ადგილამდე ფეხით სიარულის 
მანძილი მომხმარებელთა ცალკეული ჯგუფების 
მიხედვით, პარკირების ადგილზე ავტომობილების 
აკუმულაცია(დაგროვება) დღის ცალკეული პერიოდების 
მიხედვით  და სხვა მაჩვენებლები.

პარკირების სისტემის გაუმჯობესების რომელიმე 
ღონისძიების დაწყებამდე აუცილებელია პარკირების 
ადგილების არსებული რაოდენობების, მისი გამოყენების 
დონის და პარკირების მოთხოვნის შესახებ სტატისტიკური 
ინფორმაციის შეგროვება. იმის გამო რომ პარკირების 
ხანგრძლივობა არის სხვადასხვა ავტომფლობელთა 
კატეგორიების მიხედვით, აუცილებელია პარკირების 
სტატისტიკური ანალიზის განხორციელება, რომელსაც 
უნდა ეფუძნებოდეს პარკირების მოთხოვნა-მიწოდების 
პერიოდული კვლევა 

პარკირების სტატისტიკური ანალიზი მოიცავს 
შემდეგი მაჩვენებლების გაანგარიშებას ქალაქის 
ტერიტორიის ცალკეული ადგილებისათვის: 

პარკირების აკუმულაცია (Parking accumula-
tion) განისაზღვრება პარკირებული ავტომობილების 
რაოდენობით დროის მოცემულ მომენტში. პარკირების 
აკუმულაცია შეიძლება გამოისახოს აკუმულაციის 
გრაფიკის საშუალებით 

პარკირების მოცულობა (Parking volume) არის 
ავტომობილების მთლიანი რაოდენობა, რომელიც 
პარკირებულია დროის გარკვეულ ინტერვალში. ეს 
მაჩვენებელი არ ითვალისწინებს პარკირების ადგილებზე 
ავტომობილების განმეორებით პარკირებების 
რაოდენობას 

პარკირების დატვირთვა (Parking Load) იანგარიშება, 
როგორც პარკირების ადგილებზე პარკირებული 
ავტომობილების რაოდენობისა და პარკირების დროის 
ინტერვალის ნამრავლი. ის გაიზომება ავტომობილ-
საათებში. 

პარკირების საშუალო ხანგრძლივობა (Aver-
age Parking Duration) - პარკირებული ავტომობილ-
საათების შეფარდება პარკირებული ავტომობილების 
რაოდენობასთან  

პარკირების ბრუნვა (Parking Turnover)-პარკირებული 
ავტომობილების რაოდენობა დროის გარკვეულ 
პერიოდში შეფარდებული პარკირების ხელმისაწვდომი 
ადგილების რაოდენობასთან. 

პარკირების ინდექსი (პარკირების დაკავების 
კოეფიციენტი ანუ პარკირების ეფექტიანობა)                                                 
(Parking Index ანუ  Parking Occupancy) განისაზღვრება 
პარკირების შევსებული ადგილების რაოდენობის 
შეფარდებით პარკირების საერთო რაოდენობასთან 
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დროის გარკვეულ პერიოდში. ეს კოეფიციენტი აფასებს, 
რამდენად ეფექტურად გამოიყენება პარკირების 
კონკრეტული სივრცე.

(დეტალურად ამ მაჩვენებლების გაანგარიშების 
შესახებ იხილე 10)

პარკირების მოთხოვნის ანალიზი პერიოდულად უნდა 
ხორციელდებოდეს კვალიფიცირებული ტრანსპორტის 
კონსულტანტის, არქიტექტორის, ქალაქის დამგეგმავის 
ან ინჟინრის მიერ და დამტკიცდეს ქალაქგეგმარების 
სამსახურის ან სპეციალური ურბანული კომისიის მიერ. 
პარკირების მოთხოვნის ანალიზი უნდა მოიცავდეს 
პარკირების ადგილების დაკავების კოეფიციენტის 
მაჩვენებლებს( Parking Occupancy), დილის, საღამოს, პიკის 
საათების მიხედვით კვირის ცალკეული დღეებისათვის 
დიფერენცირებულად, პარკირების სიახლოვის და 
მოხერხებულობის მდგომარეობის ანალიზს, ანუ 
დისტანციას ორ მეზობელ სადგომს(ლოტს) შორის, 
ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობაზე 
პარკირების ადგილის გავლენას, პარკირების ფასიანი და 
უფასო ადგილების მიმოხილვას, პარკირების ადგილების 
დარეზერვების საჭიროებას, პარკირების ადგილების 
სიახლოვეს განთავსებულ სავაჭრო, კულტურული, 
დასასვენებელი ცენტრების არსებობის გავლენის 
ანალიზს და სხვა მახასიათებლებს  

მსოფლიო პრაქტიკაში არსებობს ქალაქში პარკირების 
მოთხოვნის შესწავლის 3 ტიპი: მთლიანი შესწავლა, 
შეზღუდული შესწავლა და სპეციფიური ადგილების 
შესწავლა. მთლიანი შესწავლა მოიცავს მთლიანად 
ქალაქის ტერიტორიას, მაშინ როდესაც შეზღუდული 
შესწავლა მოიცავს შეზღუდულ გეოგრაფიულ 
ტერიტორიას. სპეციფიური ადგილების შესწავლა 
მოიცავს გეოგრაფიულად უფრო მცირე ადგილს, მაგრამ 
ანალიტიკურად მრავალფეროვან კვლევას 

პარკირების მოთხოვნის მთლიანი შესწავლისას 
პარკირების მოსალოდნელი მოთხოვნა ფასდება 
პროგნოზირების მოდელით, რომელიც მოიცავს 
მოსახლეობის ზრდას, დემოგრაფიულ, გეოგრაფიულ, 
სოციალურ და ეკონომიკურ ტრენდებს და ადგილობრივი 
ტრანსპორტის სახეების გამოყენების ხარისხს. 
პარკირების საშუალებების   მდგომარეობის შეფასებისას 
აუცილებლად ხდება მათი გამოყენების ხარისხის 
შესწავლა და პარკირების არსებულ და პროგნოზირებულ 
მიწოდებებებს შორის არსებული სხვაობების 
იდენტიფიცირება. შეზღუდული შესწავლისას 
გამოიკვლევა მხოლოდ პარკირების მხოლოდ ერთი 
სახე და არ არსებობს პარკირების მოსალოდნელი 
მოთხოვნის გამოკვლევის საჭიროება.  სპეციფიური 
ადგილების მოთხოვნის შესწავლა უმთავრესად 
ფოკუსირებულია ადგილებზე, რომლებზეც იგეგმება 
სააავადმყოფოების, კამპუსების, ჰიპერმარკეტების, 
სავაჭრო მოლების, საცხოვრებლების და ინდუსტრიული 
ცენტრების მშენებლობა ან არსებულის გაფართოვება. ამ 

ტიპის გამოყენების დროს დეტალურად შეისწავლება 
პარკირების არსებული საშუალებები და განისაზღვრება 
მოსალოდნელი მოთხოვნის პროგნოზი. ასევე, ამ 
დროს ყურადღება ექცევა პარკირებით მოსარგებლეთა 
სხვადასხვა ტიპებს .

პარკირების მოთხოვნის მხრივ ყველაზე მეტად 
დეფიციტური ზონების განსაზღვრისათვის საჭიროა  
განხორციელდეს ამ ზონების მიმართულებით მოძრავი 
სატრანსპორტო ნაკადების მოცულობის ანალიზი დღის 
საათების და კვირის ცალკეული დღეების მიხედვით. 
თბილისის მთელ ტერიტორიაზე ცალკეული რაიონების 
და ქუჩების მიხედვით უნდა მოხდეს როგორც ზედმეტი, 
ასევე არასაკმარისი ადგილების იდენტიფიცირება

 პარკირების მიწოდების განსაზღვრა  
„ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების წესის“  
მე-3-ე მუხლის მე-3-ე  პუნქტის მიხედვით, ქ. თბილისის 
მთავრობის მიერ პარკირების ადგილების განსაზღვრა 
უნდა მოხდეს ისეთი  პირობების გათვალისწინებით, 
როგორებიცაა, ქალაქის განვითარების ინტერესები, 
მოსახლეობის სიმჭიდროვე,  სატრანსპორტო ნაკადი, 
ეკოლოგიური მდგომარეობა, გზის გამტარუნარიანობა, 
საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება, დედაქალაქის 
მიწისზედა საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის ერთიანი 
სამარშრუტო სქემა და საზოგადოების სხვა ინტერესები. 
ამასთან, არ არსებობს მეთოდოლოგია ან ინსტრუქცია, 
რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს ზემოთაღნიშნული 
პირობების მიხედვით პარკირების ადგილების 
მიზანშეწონილი ლოკაციების და  ოპტიმალური 
რაოდენობების განსაზღვრა.   

დღეისათვის გამოკვეთილია შემდეგი ტენდენცია: 
ქალაქში არსებული ავტომობილების რაოდენობის 
ზრდასთან ერთად იზრდება პარკირების მსურველთა 
რაოდენობა, მაგრამ ამასთან, გაცილებით ნაკლები 
ტემპით იზრდება პარკირების ადგილების რაოდენობა 

ქალაქის ცალკეულ უბნებში არსებობს პარკირების 
ზედმეტი ადგილების რაოდენობა, რაც ისევე საზიანოა, 
როგორც არასაკმარისი ადგილების რაოდენობა, 
ვინაიდან როგორც პარკირების ადგილების დეფიციტის 
დროს ადგილების ძიებისას დახარჯული დრო, 
ასევე პარკირებული ავტომობილებით ზედმეტად 
გადატვირთული ქუჩები და ტროტუარები  წარმოადგენენ  
მოძრაობის შეფერხებების და საცობების გამომწვევ 
მიზეზს

2007 წლიდან დღემდე ქ. თბილისის საკუთრებაში 
არსებულ ქუჩებზე და ტროტუარებზე არსებული 
პარკირების ადგილების რაოდენობა (დგომის 
პარალელური, 45 გრადუსიანი და მართობული 
მეთოდით) რომელიც დამტკიცებულია ქალაქ თბილისის 
მთავრობის დადგენილებით, წარმოდგენილია შემდეგი 
ცხრილის სახით:

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
sul 16091 34410 36225 33501 33106 33111 33098 
quCaebi 15089 32197 33949 31403 31231 31213 31528 
trotuarebi 1002 2213 2276 2098 1875 1898 1570 
SSmp gamoyofili 
sadgpmi   

102 107 314 308 314 328 348 

 
შშმპ- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი



#2(41), 2016 weli, year42

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
აღნიშნულ მონაცემებსა და ცალკეულ ქუჩებზე 

და ტროტუარებზე არსებულ პარკირების ადგილების 
ფაქტიურ რაოდენობას შორის არსებობს გარკვეული 
განსხვავებები.

ამასთან, დღეისათვის არ არსებობს ოფიციალური 
მონაცემები პარკირების ადგილების შესახებ კერძო 
კომპანიების და საცხოვრებელი სახლების კუთვნილი 
ავტოსადგომების მიხედვით და პარკირების ადგილების 
საერთო რაოდენობის შესახებ თბილისის ცალკეული 
რაიონის მიხედვით. 

დღეისათვის არ არსებობს და აუცილებელია 
დადგინდეს ასევე საზოგადოებრივი და კერძო პარკირების 
ადგილების რაოდენობებს შორის თანაფარდობა 
პარკირების მთლიან რაოდენობაში და ამ მაჩვენებლის 
დინამიკა დროის ცალკეული პერიოდისათვის. ეს 
მნიშვნელოვანია, ვინაიდან საზოგადოებრივი პარკირება 
უფრო მეტ საშუალებას იძლევა ე.წ „ზიარი პარკირების“ 
და პარკირების სხვა სტრატეგიების და მეთოდების  
გამოყენებისათვის და ამცირებს პარკირებისათვის საჭირო  
სივრცეების დამატებითი მშენებლობის საჭიროებას.

დაუზუსტებელი მონაცემებით, თბილისში 
ყოველდღიურად მოძრაობს დაახლოებით 500 000 
ავტომობილი, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება 
საზოგადოებრივ გზებზე პარკირებისათვის გამოყოფილ 
ზემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულ ადგილებს. 

ქალაქის ტერიტორიაზე  პარკირების მიწოდების 
მთლიანი ფაქტიური მაჩვენებლის განსაზღვრისათვის 
საჭიროა:

- დადგენილ იქნას ავტომობილის გადაადგილების 
და დგომის პერიოდების გაუთვალისწინებლად 
საჭირო ადგილების საერთო მაქსიმალური ფართობი 
დროის ნებისმიერ მომენტში ყველა ავტომობილის 
პარკირებისათვის, საშუალოდ ერთი ავტომობილის 
დგომის ადგილის ზომების და ავტომობილების 
რაოდენობის მიხედვით 

- პარკირების დამატებითი ადგილების დასადგენად 
თბილისის ცალკეული რაიონების მიხედვით, საჭიროა 
შესწავლილ და დაზუსტებული იქნეს საერთო 
ფართობი რომელიც უჭირავს  ფაქტიურად დღეისათვის 
საზოგადოებრივ ადგილებში, საკუთარ მფლობელობაში 
(საცხოვრებელი სახლების ეზოებში და სახლების ქვემოთ), 
კომპანიების, ორგანიზაციების და დაწესებულებების 
კუთვნილ ან სარგებლობაში გადაცემულ  ტერიტორიაზე 
არსებულ ავტოსადგომებს 

- პარკირების მოთხოვნასა (პარკირების ადგილები და 
პარკირებისათვის გამოყოფილი ფართობი) და მიწოდებას 
შორის მოსალოდნელი ბალანსის დაზუსტებისათვის 
გასათვალისწინებელია, რომ  ერთ ავტომობილზე 
ქალაქში საშუალოდ 4-6 საპარკინგე ადგილია საჭირო, 
კერძოდ სახლთან, სამსახურთან, სავაჭრო ცენტრთან, 
სხვადასხვა არარეგულარული დანიშნულების 
ობიექტთან (სამედიცინო, კულტურული, სახელმწიფო 
ორგანიზაცია და სხვა) . ამასთან, მდგრადი ურბანული 
განვითარების მისაღწევად აუცილებელია პარკირების 
მიწოდებას და და მოთხოვნას შორის თანაფარდობის 
პერიოდული კორექტირება

პარკირების მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის 
ოპტიმალური თანაფარდობის დაცვისათვის საშუალო 
და გრძელვადიან პერსპექტივაში აუცილებელია მოხდეს 

„ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების პარკირების წესის“ მე-3-ე მუხლის მე-3-ე  
პუნქტით გათვალისწინებული პირობების მიხედვით 
პარკირების ადგილების ოპტიმალური რაოდენობის 
განსაზღვრის მეთოდოლოგიის შემუშავება. ამასთან, 
საერთაშორისო პრაქტიკაში არსებული მეთოდებიდან 
ყველაზე ხელსაყრელი მეთოდის შერჩევით უნდა 
ხორციელდებოდეს ქალაქის გზებზე არსებული 
პარკირების შესაძლებლობებსა (პარკირების ადგილებს) 
და პარკირებაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობებს 
შორის შეუსაბამობის პერიოდული ანალიზი 

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, პარკირების 
მარეგულირებელ კანონმდებლობაში მკაფიოდ უნდა 
გაიმიჯნოს გზაზე და გზის მიღმა პარკირების მოწყობის 
პრინციპები. გზაზე და გზის მიღმა პარკირების არასწორმა 
და არათანაბარმა მოწყობამ შეიძლება გამოიწვიოს 
ავტომობილების დამატებითი  ნაკადის გენერირება, 
რომელიც თავის მხრივ იწვევს საცობებს და ადგილობრივი 
მოსახლეობისათვის დისკომფორტის შექმნას, გზებზე 
და გზის მიღმა  სივრცეებზე კონკურენციის წარმოქმნას, 
მნიშვნელოვან  უარყოფით ზემოქმედებას გარემოზე.

გზაზე პარკირების მოწყობისას  გასათვალისწინებელია 
შემდეგი:

- არის თუ არა პარკირების მოწყობის საჭიროება 
კონკრეტულ ადგილზე;

- შეესაბამება თუ არა გზის პარამეტრები და 
გამტარუნარიანობა, რომ მოეწყოს პარკირება;

- ზრდის თუ არა პარკირების მოწყობა რისკს 
მოძრაობის უსაფრთხოებისათვის;

- პარკირების რომელი მეთოდი უნდა იქნეს 
გამოყენებული (პარალელური, მართობული, 45 
გრადუსიანი),  თითოეული მეთოდისათვის პარკირების 
ადგილის დადგენილი ზომების გათვალისწინებით.

გზის მიღმა პარკირების მოწყობისას 
გასათვალისწინებელია შემდეგი :

- გზის მიღმა მდებარე სივრცეზე ღია, დახურული, 
მიწისზედა და მიწისწვეშა მრავალსარულიანი სადგომების 
მოწყობისას ადვილად და  დამოუკიდებლად შესვლის, 
გამოსვლის და სადგომის ტერიტორიაზე მანევრირების 
შესაძლებლობა;

- პარკირების ადგილების ეფექტური გამოყენება ;
- პარკირების საკმარისი, მაგრამ ამასთან გარკვეულ 

დონემდე შეზღუდული რაოდენობის არსებობა;
- პარკირების ცალკეული ტექნიკური მახასიათებლების 

გათვალისწინება და მშენებლობის ნორმების დაცვა 
(მაგალითად, მიწისქვეშა მრავალსართულიანი 
ავტოსადგომებისათვის ლიფტის, ვენტილაციის, 
განათების, ავარიული სიგნალიზაციის და სხვა ) .

გზაზე პარკირების ადგილებისათვის ავტომობილების 
პარამეტრების მიხედვით  (სიგრძე 6 მ და სიგანე 2,5 მ) 
საჭიროა 15 მ2 მიწის ფართობი, რომელიც ამცირებს 
სატრანსპორტო ნაკადის ერთ ზოლს მისი ფაქტიური 
დაკავების გამო . 

გზის მიღმა   45 ან 90 გრადუსიანი  ღია პარკირება 
ჩვეულებრივ მოითხოვს 25-30 მ2 ფართობს, რომელიც 
მოიცავს ასევე გასასვლელებს ავტომობილებისათვის.  

პარკირების მიწოდების თეორიული შესაძლებლობის 
(ადგილების მაქსიმალური რაოდენობის) შეფასება 
უნდა განხორციელდეს  საველე სამუშაოების ჩატარების 
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შედეგად შეგროვებული მონაცემების საფუძველზე. 
აღნიშნული შეფასების შედეგები უნდა იქნეს შეტანილი 
პარკირების მოთხოვნა-მიწოდების მოდელში, რომლის 
დანიშნულებაა კონკრეტულ ტერიტორიაზე პარკირების 
დეფიციტის/ზედმეტი ადგილების გამოვლენა მისი 
გამომწვევი ფაქტორების მიხედვით. 

პარკირების მოთხოვნა-მიწოდების მოდელის 
საშუალებით უნდა დადგინდეს ქალაქ თბილისში 
პარკინგის მოთხოვნის მოსალოდნელი ზრდის 
%-ული მაჩვენებელი მოსახლეობის ზრდის ტემპის, 
ცალკეულ რაიონებში მოსახლეობის სიმჭიდროვის და 
ავტომობილების რაოდენობის ზრდის მაჩვენებლის 
მიხედვით (მოკლე საშუალოვადიან და გრძელვადიან 
პერიოდებში).

გზის მიღმა პარკირების დამატებითი ობიექტების 
მოწყობა უნდა მოხდეს პარკირების მოთხოვნა-
მიწოდების მოდელის საშუალებით გზაზე პარკირების 
ჭარბი მოთხოვნის ზონების დადგენის შემდეგ.

პარკირების მოთხოვნა-მიწოდების მოდელის 
საფუძველზე შედგენილ პარკირების (GIS) ელექტრონულ 
რუკაზე უნდა აღინიშნოს ადგილები, სადაც არ არის 
საკმარისი რაოდენობით პარკირების სივრცე, და 
ასევე ცალკე აღინიშნოს ადგილები  მომავალი გზის 
მიღმა პარკირების ობიექტის მოსაწყობად. პარკირების 
თეორიული შესაძლებლობების განსაზღვრისათვის 
გზაზე პარკირებისათვის და გზის მიღმა პარკირებისათვის 
გამოიყენება შემდეგი მეთოდოლოგია:

გზაზე პარკირების თეორიული 
შესაძლებლობები(პარკირების ადგილების მაქსიმალური 
რაოდენობა) უნდა განისაზღვროს  ქუჩის მონაკვეთების, 
სადაც პარკირება დასაშვებია, ჯამური სიგრძის 
შეფარდებით 1 პარკირებული ავტომობილის საშუალო 
სიგრძეზე. ეს შეიძლება გამოისახოს შემდეგი ფორმულით 
(იხ 11) :

      N ადგ=(L-(  e*5 +Tc*30+i*l))/a 
სადაც,
L - გზის სიგრძე;
e - სხვა გზასთან გადაკვეთათა რაოდენობა;
30 მ - ავტობუსის გაჩერების სიგრძე;
5 მ - სხვა გზასთან  უახლოესი გადაკვეთიდან 

პარკირების ადგილამდე მინიმალური დასაშვები 
მანძილი საქართველოს კანონმდებლობით;

Tc - ავტობუსის გაჩერებათა რაოდენობა;
i - გზის გასწვრივ სივრცეთა  რაოდენობა, გარდა 

ავტობუსის გაჩერებისა და სხვა გზასთან გადაკვეთისა, 
სადაც აკრძალულია პარკირება, ანუ წარმოადგენს 3.27 
ნიშნის მოქმედების ზონას; 

l -  პარკირების აკრძალვის ზონის სიგრძე.
a - ავტომობილის საშუალო სიგრძე დგომის 

სხვადასხვა მეთოდების( პარალელური, 45 გრადუსიანი 
და 90 გრადუსიანი ) გათვალისწინებით. 

გზის მიღმა  პარკირების თეორიული 
შესაძლებლობები(ადგილების მაქსიმალური რაოდენობა)   
განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით :

N ადგ = ( S-(∑ n1 (Li *li)) / ( a+λ)

სადაც,  
S  –  პარკირების ადგილების საერთო ფართობი; 
Li - პარკირების ადგილების რიგებს შორის i - 

გასასვლელის სიგრძე    ( მეტრი);
li - პარკირების ადგილების რიგებს შორის i - 

გასასვლელის სიგანე (მეტრი);
n - პარკირების რიგებს შორის გასასვლელების 

რაოდენობა; 
a - პარკირებული ავტომობილის მიერ დაკავებული 

საშუალო ფართობი (მ2);
λ - პარკირებული ავტომობილის ირგვლივ არსებული 

სივრცე, რომელიც აუცილებელია მანევრირებისათვის 
(დგომის სხვადასხვა მეთოდის  გამოყენებისას).

აღნიშნული ფორმულების საშუალებით პარკირების 
მიწოდების თეორიული შესაძლებლობის დადგენილ 
სიდიდეებს უნდა დაეფუძნოს პარკირების მიწოდების 
ფაქტიური შესაძლებლობა, რომლის განსაზღვრა 
უნდა მოხდეს არსებული საგზაო რეგულაციების 
გათვალისწინებით და მონაცემების შეგროვების გზით 
საველე სამუშაოების ჩატარების შედეგების საფუძველზე 
გზაზე და გზის მიღმა  პარკირების  პარკირების 
ადგილების მაქსიმალური რაოდენობების განსაზღვრის 
შემდეგ, რაც უნდა აისახოს პარკირების  მოთხოვნა-
მიწოდების მოდელში 

ქალაქის ცალკეული რაიონების მიხედვით 
გზებზე (ქუჩებზე და ტროტუარებზე) არსებული 
პარკირების ადგილების კორექტირების (გაზრდის  ან 
შემცირების)  საჭიროების დადგენის მიზნით უნდა 
მოხდეს მაკორექტირებელი ფაქტორების განსაზღვრა 
(მაგალითად, პარკირების ზონა, მოსახლეობის 
სიმჭიდროვე, სატრანსპორტო ნაკადი ), რაც ასევე უნდა 
იქნეს გათვალისწინებული პარკირების მოთხოვნა 
-მიწოდების მოდელში  

ქალაქის ცალკეულ უბნებში გზებზე (ქუჩებზე 
და ტროტუარებზე) პარკირების ადგილების 
გაუქმების  შემთხვევაში უნდა დადგინდეს რამდენი 
ალტერნატიული (გზის მიღმა) ადგილი იქნება მოსაძებნი 
და მოსაწყობი გაუქმებული ადგილების ახლოს 
მიმდებარე ტერიტორიებზე 

ტროტუარებზე პარკირების რეგულირებისას უნდა 
იქნეს გათვალისწინებული ტროტუარის ზომები, 
ფეხითმოსიარულეთა და სატრანსპორტო ნაკადის 
მონაცემები, რომლის მიხედვითაც შეირჩევა ისეთი 
ტროტუარები, სადაც ალტერნატიული გზის მიღმა 
პარკირების მოწყობამდე არ მოხდება ტროტუარებზე 
არსებული ადგილების გაუქმება 

ტროტუარის, როგორც გზის ერთ-ერთი ტიპის 
მთავარი დანიშნულებაა ქვეითთა უსაფრთხო და 
შეუფერხებელი გადაადგილება. აქედან გამომდინარე, 
მომავალში ტროტუარებზე უნდა განხორციელდეს  
პარკირების არსებული ადგილების სრული (ან უმეტესი 
ადგილების) გაუქმება. საწყის ეტაპზე, ალტერნატიული 
მრავალსართულიანი სადგომების მშენებლობების 
დასრულებამდე, პარკირების გაუქმება პირველ რიგში 
უნდა განხოციელდეს იმ ტროტუარებზე, სადაც 
პარკირებული და მანევრირების დროს ადგილზე 
შემავალი და გამომავალი ავტომობილი განსაკუთრებით 
აფერხებს ფეხითმოსიარულეთა მოძრაობას და 
სადაც არსებობს ფეხითმოსიარულეთა მოძრაობის 
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მაღალი ინტენსივობა (სკოლების, უნივერსიტეტების, 
საზოგადოებრივი სამგზავრო ტრანსპორტის გაჩერების 
მიმდებარე ტროტუარებზე)  

IV. qalaq Tbilisis teritoriaze parkire-

bis Sesaxeb srulyofili, xelmisawvdomi 

da gamoyenebadi informaciis naklebobis 

problemis gadawyveta geografiuli sain-

formacio sistemebis (ArcGis) gamoyenebiT da 

parkirebis zonebis gansazRvra qalaqis teri-

toriebis mixedviT

პარკირებასთან დაკავშირებული პრობლემები 
ხშირ შემთხვევაში არის პარკირების შესახებ 
მომხმარებელთათვის არასრული და  არაადექვატური 
ინფორმაციის მიწოდების შედეგი. აღნიშნული 
ინფორმაცია განსაკუთრებით საჭირო ხდება პარკირების 
დეფიციტის პერიოდებში, როდესაც დიდია ქალაქის 
ცალკეულ უბნებზე მოძრაობის შეფერხებების და 
საცობების წარმოშობის ალბათობა. ქალაქში პარკირების 
ორგანიზებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების 
მნიშვნელოვანი ნაწილი ეხება ქალაქის ტერიტორიაზე 
არსებული სახელმწიფო დაწესებულებების და კერძო 
სამართლის სუბიექტების მიმდებარე ტერიტორიაზე 
პარკირების ადგილების მოწყობის, ან არსებული 
პარკირების ადგილების გაუქმების საჭიროებას, აგრეთვე 
პარკირების ადგილების სარგებლობის სხვადასხვა 
ფორმით გადაცემის, არსებული საგზაო ნიშნების და საგზაო 
მონიშვნების კორექტირების მოთხოვნებს. აღნიშნული 
საკითხების გადაწყვეტა სამართლებრივ საკითხებთან 
ერთად, მოითხოვს პარკირების ორგანიზების და საგზაო 
ნიშნების ცვლილებების განხორციელების ადგილების 
ფიზიკურ დათვალიერებას მათი მიზანშეწონილობის 
დადგენის მიზნით. ტრანსპორტის სამსახურში, ასევე 
მერიის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებში (მაგალითად 
მერიის ქონების მართვის სააგენტო, კეთილმოწყობის 
სამსახური და სხვა), კომპანია სი-ტი პარკში და 
საპატრულო პოლიციაში არსებულ როგორც ფიზიკურ, 
ასევე ელექტრონულ რუქებზე არ არის სრულად 
დატანილი პარკირების ყველა ნიშანი, ფაქტიურად 
არსებული საგზაო მონიშვნები და საგზაო ნიშნები.

დღეისათვის არსებული მონაცემები 
პარკირების(კერძო და საზოგადოებრივი) შესახებ 
არასრულია და არ ხდება სივრცითი კოორდინატების 
მიხედვით მისი რეგისტრირება საჯარო რეესტრში. 
ამის გამო ხშირად  ქალაქის მთავრობის მიერ 
დამტკიცებულ პარკირების არსებულ ადგილებს და 
კერძო მფლობელობაში არსებულ ტერიტორიებს შორის 
ხდება გადაფარვები, რაც არ არის დაფიქსირებული არც 
დოკუმენტალურად და არც სპეციალურ რუკებზე 

როგორც ცნობილია, პარკირება დაკავშირებულია 
ავტომობილების გადაადგილებასთან და შენახვასთან 
სივრცეში. აქედან გამომდინარე, პარკირების 
სრულყოფილი ანალიზი უნდა მოიცავდეს 
სივრცული სისტემების გამოყენებას. ArcGIS-ის 
გამოყენება საშუალებას იძლევა განხორციელდეს 
პარკირებასთან  დაკავშირებული შეგროვებული და 
შენახული ინფორმაციის დამუშავება, ინტეგრირება 
და ილუსტრაცია პარკირების ელექტრონული 
რუკების სახით, რაც აუცილებელია პარკირების 

სისტემაში განხორციელებული პოლიტიკის გავლენის 
სრულყოფილი და ობიექტური ანალიზისათვის

აქედან გამომდინარე საჭიროა განისაზღვროს 
სივრცულად წარმოდგენილი პარკირების მონაცემების 
ორგანიზებისა და ანალიზისათვის გეოგრაფიული 
საინფორმაციო სისტემის(ArcGIS) პროგრამის 
გამოყენების შესაძლებლობა და შესაბამისად პარკირების 
საზოგადოებრივი და კერძო ადგილების დაგეგმვის, 
წარმოდგენის ფორმის, დამტკიცების და საჯარო 
რეგისტრაციის პროცედურა. უნდა დადგინდეს იმ 
აუცილებელი ინფორმაციის ნუსხა და ფორმატი, რაც 
საჭიროა პარკინგის პოტენციური მომხმარებლებისათვის. 
მაგალითად პარკირების ადგილების ხელმისაწვდომი 
რაოდენობის, ფასების, პარკირების რეგულაციების 
და სხვა ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა როგორც 
ქალაქში რეგულარულად მოძრავი, ასევე შემომავალი 
ტურისტული ავტომობილების მძღოლებისათვის. უნდა 
განისაზღვროს პარკირების ადგილების მიმდებარედ 
არსებული ობიექტების(სახელმწიფო დაწესებულება, 
კერძო კომპანია, საცხოვრებელი სახლი) შესახებ არსებული 
სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდების ფორმები, 
მაგალითად პარკირების ნიშნების რუქების, ბროშურების, 
ვებგვერდების  და სხვა ელექტრონული გაიდლაინების 
სისტემების საჭირო რაოდენობა და ხელმისაწვდომი 
სახეები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
განისაზღვროს სატრანსპორტო ნაკადების მკვეთრი და 
გაუთვალისწინებელი ცვლილებისას პარკირების შესახებ 
ინფორმაციის ოპერატიული მიწოდების ფორმები.  

ArcGIS პროგრამა შესაძლებლობას იძლევა 
განისაზღვროს ქალაქ თბილისში პარკირების ადგილების 
გამოყენების ეფექტიანობის განსაზღვრა, პარკირების 
სხვადასხვა სტრატეგიის და მეთოდის სიმულირება,  
პარკირების პრობლემური ადგილების შეფასება და 
პარკირების პერსპექტიური რაოდენობის განსაზღვრა

ზემოაღნიშნულის მისაღწევად ArcGIS ის  პარკირების 
მოთხოვნა-მიწოდების მოდელში უნდა გაერთიანდეს  
პარკირების მიწოდების განმსაზღვრელი ცვლადები 
- პარკირების ტარიფები, პარკირების ადგილების 
რაოდენობა და ადგილმდებარეობა და პარკირების 
მოთხოვნის განმსაზღვრელი ცვლადები - პარკირების 
ადგილების მიმართულებით მოძრავი სატრანსპორტო 
ნაკადები პიკის საათებში, პიკის გარდა და დასვენების 
დღეების საათებში, სატრანსპორტო მობილობა 
მგზავრობათა კატეგორიების (შრომითი, კულტურული 
და სხვა დანიშნულების) მიხედვით, პარკირების 
ადგილების დაკავების კოეფიციენტი, პარკირების 
ყველაზე დიდი მოთხოვნა, პარკირების ადგილებზე 
დღეში შემოსული ავტომობილების საერთო და საშუალო 
რაოდენობები, პარკირების ხანგრძლივობის საშუალო და  
მედიანური დონეები.

პარკირების მოთხოვნა-მიწოდების მოდელით 
მიღწეული შედეგი უნდა მოიცავდეს ArcGIS-ის  
პროგრამის საშუალებით  პარკირების ადგილების 
ბალანსის შესწავლის ანგარიშს  ქალაქის ტერიტორიაზე 
დროის ცალკეული პერიოდების მიხედვით . კერძოდ:

პარკირების ეფექტიანობაზე ტარიფების და 
პარკირების ადგილების მიწოდების გავლენის სხვადასხვა 
სცენარებს 

პარკირების ადგილების დაკავებულობის 
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კოეფიციენტების შესწავლას და მისი მიმდინარე და 
პერსპექტიულ ანალიზს.

ArcGIS-ის პარკირების მოთხოვნა-მიწოდების 
მოდელი საშუალებას იძლევა შეფასდეს პარკირების 
სისტემის ეფექტიანობა პარკირების მთლიანი ბალანსის 
და ზონური ბალანსის განსაზღვრის საფუძველზე . 
მთლიანი ბალანსი გულისხმობს მთლიანად ქალაქის 
მასშტაბით პარკირების ადგილების მიწოდებას და 
მოთხოვნას შორის თანაფარდობის დაბალანსებას. 
ზონური ბალანსი არის ბალანსი ქალაქში არსებული 
პარკირების ზონების მიხედვით, რაც მნიშვნელოვანია 
ვინაიდან მთლიანი ბალანსი შეიძლება მიღწეულ იქნას, 
მაგრამ მისი განაწილება პარკირების ზონებს შორის 
იყოს დარღვეული პარკირების ადგილების არათანაბარი 
განაწილების გამო ქალაქის ტერიტორიაზე 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების 
ადგილების მოწყობის გათვალისწინება წარმოადგენს 
ქალაქის ტერიტორიის ზონირების პროცესის უმთავრეს 
შემადგენელ კომპონენტს. პარკირების მოთხოვნილებები 
ფასდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის განვითარების 
და პარკირების შესაძლებლობების სხვადასხვა დონით, რაც  
ასახული უნდა იყოს პარკირების ზონებში. დღეისათვის 
ქ თბილისში პარკირების არსებული და პერსპექტიული 
შესაძლებლობები და აუცილებელი შეზღუდვები 
არასაკმარისადაა ასახული  არსებულ კანონმდებლობაში. 
კერძოდ, ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 
27 მარტის N#4-13 გადაწყვეტილებით„ ტერიტორიის 
გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების 
დამტკიცების შესახებ“ უფლებრივი ზონირების 
განხორციელების მიზნით დედაქალაქის ტერიტორიის 
არსებულ ზოგად ფუნქციურ ზონებში სატრანსპორტო 
ზონა 1 ითვალისწინებს საერთო სარგებლობის 
მიწისქვეშა და დროებით მიწისზედა ავტოსადგომებს, 
ხოლო სატრანსპორტო ზონა 2 და სატრანსპორტო ზონა 
3 მოიცავს არსებულ და საპროექტო (პერსპექტიულ) 
მიწისქვეშა და მიწისზედა ავტოსადგომებს. 

ამასთან, დღეისათვის არც ერთ სახელმწიფო თუ 
ადგილობრივი თვითმმართველობის უწყებას არ გააჩნია 
ზემოთაღნიშნული რეგულაციით გათვალისწინებული 
„სატრანსპორტო ზონების“ მიხედვით შედგენილი  
ელექტრონული რუკა, სადაც სრულყოფილად უნდა იყოს 
დატანილი არსებული და საპროექტო (პერსპექტიული) 
ავტოსადგომები მათი მისამართების, პარკირების 
ადგილების, დგომის მეთოდების, კუთვნილების  და სხვა 
ატრიბუტების მიხედვით. 

პარკირების ზონირების მნიშვნელობიდან 
გამომდინარე, საჭიროა პირველ რიგში იმ  პრინციპების 
და კრიტერიუმების შემუშავება, რომლებითაც მოხდება 
თბილისის ტერიტორიის პარკირების ზონებად 
დაყოფა. პარკირების ზონების განსაზღვრისას შეიძლება 
გამოყენებული  იქნეს პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც 
ზონები დაიყოფა  პარკირების სახეების მიხედვით და 
სატრანსპორტო მიმოსვლის დანიშნულების მიხედვით:

პარკირების ზონების განსაზღვრის კრიტერიუმები 
პარკირების სახეების მიხედვით 

გზის გარეთ კერძო პარკირება 
გზის გარეთ საზოგადოებრივი პარკირება ( 

მოკლევადიანი, გრძელვადიანი)
ქალაქის ხელმძღვანელობის მიერ კონტროლირებადი 

(ფასიანი) გზაზე პარკირება.
ქალაქის ხელმძვანელობის მიერ 

არაკონტროლირებადი (უფასო) გზაზე პარკირება
პარკირების ზონების განსაზღვრის კრიტერიუმები 

სატრანსპორტო მიმოსვლის დანიშნულების მიხედვით:
ქალაქის ცენტრალური ადგილები სადაც დაშვებულია 

მხოლოდ ფასიანი პარკირება
ქალაქის ადგილები სადაც აკრძალულია 

პარკირება(საცობების პოტენციური წარმოქმნის, Park and 
Ride-ს ზონები, რეკრეაციული ადგილები და სხვა)

რკინიგზის და აეროპორტის მიმდებარე ადგილების, 
სავაჭრო ცენტრების და ბიზნესის მიზიდულობის 
ადგილები 

საცხოვრებელი სახლების მიმდებარედ არსებული 
შერეული (ფასიანი, უფასო) პარკირების ადგილები

აღნიშნულ კრიტერიუმებთან, ერთად პარკირების 
ზონების განსაზღვრა უნდა მოხდეს სატრანსპორტო 
ნაკადის მოცულობის ანალიზის საფუძველზე დილის, 
საღამოს, სამუშაო,  არასამუშაო და პიკის საათების 
მიხედვით

პარკირების ზონებად დაყოფა უნდა ეფუძნებოდეს 
პრინციპს, რომლის თანახმად პარკირების ადგილის 
მოძებნის დრო ზონის ფარგლებში იყოს ოპტიმალური

პარკირების ზონირებისათვის უნდა იქნეს 
შესწავლილი ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 
კერძო და საზოგადოებრივი პარკირების მიწოდების 
(პარკირების ადგილების რაოდენობა), პარკირების 
დატვირთვის(დაკავების) კოეფიციენტი, პარკირების 
დეფიციტი/ნამეტის მაჩვენებლების შესახებ ინფორმაცია, 
დღის, პიკის და საღამოს საათებში ქალაქის ცენტრალური 
რაიონების და პერიფერიების მიხედვით,  რომლებიც 
დატანილი უნდა იქნას  განსხვავებული ფერებით და 
აღნიშვნებით ArcGIS პროგრამაში შედგენილ პარკირების 
ელექტრონულ  ( ინტერაქტიულ )რუკაზე

პარკირების ელექტრონულ რუკაზე აღნიშნული 
უნდა იქნას ასევე განსხვავებული ფერებით თბილისის 
ცენტრში არსებული პარკირების ზონები შემდეგი 
დიფერენციაციით: 

ა) სადაც დასაშვებია მხოლოდ ფასიანი პარკირების 
ადგილების მოწყობა

 ბ) სადაც დასაშვებია  უფასო პარკირების ადგილების 
მოწყობა

გ) დასაშვებია პარკირების შერეული(როგორც 
ფასიანი, ისე უფასო) სისტემის გამოყენება 

დ) სადაც აკრძალულია პარკირება 
ე) სადაც არსებობს საცხოვრებელი სახლების 

მიმდებარედ არსებული შერეული (ფასიანი და  
ნებართვის მფლობელთათვის უფასო) პარკირების 
ადგილები

V. mravalsarTuliani miwisqveSa da mi-

wiszeda stacionaluri da meqanikuri avto-

sadgomebis saxeebis SerCevis da mSeneblobis 

kriteriumebis gansazRvra 

ქალაქში პარკირების დეფიციტის პრობლემის 
მოგვარების ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს 
მრავალსართულიანი მიწისქვეშა და მიწისზედა 
სტაციონალური და მექანიკური სადგომების მშენებლობა 

მრავალსართულიანი ავტოსადგომების 
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mecniereba/SCIENCE
მშენებლობის ადგილების შერჩევისას და ადგილების 
მინიმალური რაოდენობის განსაზღვრისას  უნდა  იქნეს 
გათვალისწინებული შემდეგი ძირითადი კრიტერიუმები:

ავტოსადგომებში ადგილების მინიმალური 
რაოდენობა უნდა განისაზღვროს დიფერენცირებულად  
საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, 
საცხოვრებელი, საოფისე, საცალო ვაჭრობის ცენტრის, 
სასტუმრო, კაფე-რესტორანის, სასაფლაო, სამედიცინო 
ფუნქციური დანიშნულებების და ცენტრალური, 
შუალედური და პერიფერიული ზონების მიხედვით

უნდა შეირჩეს ტერიტორიები, სადაც არსებობს ხშირი 
სატრანსპორტო შეფერხებები, პარკირების წესების 
დარღვევით მდგომი ავტომობილები და არალეგალური 
პარკირების ადგილები, ანუ არსებობს რეალური 
მოთხოვნა პარკირების ადგილებში

უნდა შეირჩეს ტერიტორიები, სადაც არსებობს 
ქალაქმშენებლობის გენერალური გეგმის მიხედვით 
განსაზღვრული განვითარების მოკლე, საშუალო და 
გრძელვადიანი  პერსპექტივები

ავტოსადგომების მშენებლობა გათვლილი უნდა 
იყოს პროგნოზზე, რომლის თანახმად საშუალოვადიან 
და გრძელვადიან პერსპექტივაში აშენებულ სადგომზე 
მანევრირება არ გამოიწვევს მოძრაობის შეფერხებებს და 
არ დადგება მისი გაუქმების საჭიროება. 

მიწისქვეშა სადგომების მშენებლობისას პირველ 
რიგში უნდა განიხილებოდეს მიწისქვეშა კომუნიკაციების 
სხვაგან გადატანის როგორც ტექნიკური, ასევე ფინანსური 
შესაძლებლობა შესაძლებლობა  

მიწისზედა სადგომების მშენებლობისას და 
ფუნქციონირებისას არქიტექტურული იერსახის 
გათვალისწინება

სადგომზე ავტომობილების შესვლისას და 
გამოსვლისას შეუფერხებელი და მარტივი მანევრირების 
არსებობის   გათვალისწინება

მშენებლობის, საექსპლუატაციო ხარჯების 
გაანგარიშება და პარკირების საფასურის დადგენა 

მრავალსართულიანი მიწისქვეშა და მიწისზედა 
სტაციონალური სადგომების მშენებლობისას უნდა 
მოხდეს ტექნიკური პარამეტრების ნუსხის და მათი 
ზღვრული სიდიდეების განსაზღვრა:

ავტოსადგომზე ავტომობილისთვის განკუთვნილი 
თითოეული ადგილის მინიმალური სიგრძე და სიგანე 
(დგომის პარალელური, მართობული და 45 გრადუსიანი 
მეთოდების მიხედვით ) 

ავტოსადგომის სავალი ნაწილის მინიმალური 
სიგანე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლისა და 
სხვადასხვა ფუნქციის მქონე ობიექტისათვის 

ავტოსადგომის მინიმალური თავისუფალი სიმაღლე 
ავტომობილებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის 
განკუთვნილ ფართობებზე

ავტოსადგომის ნებისმიერი დახურული და ღია 
მისასვლელი ნაწილის ან პანდუსის და დონეებს შორის 
დამაკავშირებელი მრუდწირული მოხაზულობის 
პანდუსის  მაქსიმალური ქანობი(%)

დონეებს შორის დამაკავშირებელი მრუდწირული 
მოხაზულობის პანდუსის მოწყობის შემთხვევაში 
მისი შიდა რადიუსის მინიმალური სიდიდე და 
სავალი ნაწილის მინიმალური სიგანე და დონეებს 
შორის დამაკავშირებელი ორმხრივი მრუდწირული 

მოხაზულობის პანდუსის მოწყობის შემთხვევაში სავალი 
ნაწილის მინიმალური სიგანე 

პანდუსის ან ნებისმიერი შესასვლელ/გასასვლელის 
გასწვრივ საფეხმავლო გზის/ ტროტუარის მინიმალური 
სიგანე

დახურული ავტოსადგომებიდან ფეხმავალთა 
საევაკუაციო გამოსასვლელებს შორის მაქსიმალური 
მანძილი

დახურულ ავტოსადგომებში კიბის უჯრედის და 
ლიფტის ჰოლში შესასვლელში გამოყოფილი ტამბურის 
შიდა გაბარიტები სიგრძე/სიგანე

სტაციონალური მრავალსართულიანი მიწისზედა 
და მიწისქვეშა ავტოსადგომების მშენებლობის ერთ-
ერთ უარყოფით მხარეს წარმოადგენს მშენებლობაში 
ჩადებული ინვესტიციის დაფარვის  და პერსპექტივაში 
ქალაქის განვითარების გეგმაში შესაძლო ცვლილებების 
გამო ამ ტიპის ავტოსადგომის საჭიროების შემცირების 
რისკი. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სტაციონალური 
მრავალსართულიანი ავტოსადგომების პარალელურად 
პარკირების სისტემის მოწყობაზე და ფუნქციონირებაზე 
პასუხისმგებელი სამსახურის მიერ უნდა იქნეს 
განხილული მექანიკური ე.წ „ჭკვიანი პარკირების“ 
სისტემების (Smart Parking) და ნახევრადმექანიკური 
მრავალდონიანი ავტოსადგომების მოწყობის 
შესაძლებლობა ქალაქის ცალკეულ ადგილებში, და 
ამისათვის შესაბამისი ინვესტიციების განსაზღვრა და 
წყაროების მოძიება 

მექანიკური ავტოსადგომების მშენებლობის და 
ტერიტორიების შერჩევისას გათვალისწინებული უნდა 
იყოს როგორც მისი უპირატესობები ასევე გარკვეული 
ნაკლოვანებები 

მექანიკური ავტოსადგომების მშენებლობის მთავარ 
უპირატესობებს სტაციონალურ ავტოსადგომებთან 
შედარებით წარმოადგენს 

მათი მობილობა და მოქნილობა, მცირე კაპიტალური 
დანახარჯი და პერსპექტივაში ავტოსადგომის გაუქმების 
(დემონტაჟის) მარტივი შესაძლებლობა

დაახლოებით 35-50% და მეტი ფართობის ეკონომია  
პარკირების ტრადიციულ სისტემებთან შედარებით

მომგებიანობა - ავტომობილ ადგილების გაცილებით 
დიდი რაოდენობის რეალიზაციის გამო ერთი და იგივე 
განაშენიანების ფართობზე ტრადიციულ სისტემასთან 
შედარებით  

უსაფრთხოება  - გამორიცხულია სისტემაში 
არასანქციონირებული დაშვება და დამოუკიდებელი 
გადაადგილება პარკინგში, ვინაიდან პარკირების/ 
ავტომობილის გამოყვანის პროცესი ხორციელდება 
მძღოლის მონაწილეობის გარეშე 

დროის ეკონომია - ავტომობილის პარკირების და 
გამოყვანის პროცესი გრძელდება დაახლოებით 50-90 წამი 

დაბალი ენერგომოხმარება- ერთი ციკლი ( პარკირება-
ავტომობილის გამოყვანა ) მოიხმარს დაახლოებით 1 კვტს

ხმაურის დაბალი დონე-   30 დბ ზე ნაკლები ( ხმაურის 
დასაშვები ნორმატიული დონეა 60 დბ )

ეკოლოგიურობა -  გამორიცხულია მავნე 
ნივთიერებების გამოფრქვევა და დაბინძურება 

ნებისმიერ პროექტთან ადაპტაციის უნარი  - 
მოწყობილობების მრავალფეროვნების გამო  
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ამასთან, ზემოაღნიშნული მახასიათებლები  

პარკირების სისტემის ტიპების და მწარმოებლების 
მიხედვით შეიძლება განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისაგან 

მექანიკური ავტოსადგომების ნაკლოვანებებია 
ცენტრალურ ადგილებში ქუჩების მიმდებარედ 
მშენებლობისას ქალაქის არქტიტექურასთან 
შესაბამისობის პრობლემა, შედარებით დიდი 
საექსპლუატაციო ხარჯები, ტექნიკურ და სახანძრო  
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემები 
და კონსტრუქციის დაზიანების შემთხვევაში 
ავტომობილების გამოყვანის შეფერხება გარკვეული 
დროით 

აღნიშნული უპირატესობების და ნაკლოვანებების 
გათვალისწინებით, პარკირების მართვაზე 
პასუხისმგებელმა სამსახურმა უნდა განახორციელოს 
მექანიკური ავტოსადგომების ტიპების და არსებული 
მოდელების მიმოხილვა სხვადასხვა ქვეყნების( 
მაგალითად , აშშ, გერმანია, სინგაპური, თურქეთი, 
ჩინეთი, იაპონია და სხვა) გამოცდილების, მათი შეძენის 
და მონტაჟის ღირებულების, ენერგოეფექტურობის, 
სისწრაფის და უსაფრთხოების მაჩვენებლების მიხედვით 
და მათგან თბილისის პირობებისათვის შესაბამისი ტიპის 
შერჩევა და მექანიკური ავტოსადგომების განთავსების 
პოტენციური ტერიტორიების შერჩევა  

პარკირების სისტემები, რომლებშიც გამოიყენება 
მექანიზირებული, რობოტიზირებული მოწყობილობები 
იყოფიან შემდეგ სახეებად:

მრავალიარუსიანი  ავტომატიზირებული პარკინგები
მრავალიარუსიანი  ნახევრადავტომატიზირებული 

(მექანიზირებული) პარკინგები 
მათ შორის განსხვავება მდგომარეობს პარკირების 

ადგილზე შესვლის და პარკირებიდან გამოსვლის 
ავტომატიზაციის პროცესის ხარისხში. მრავალიარუსიან  
ავტომატიზირებულ პარკინგებში  მძღოლი გადმოდის 
ავტომობილიდან და ავტომობილის პარკირება ხდება 
მთლიანად ავტომატიზირებულ რეჟიმში, სპეციალური 
რობოტიზირებული ტრანსპორტიორების საშუალებით

მრავალიარუსიანი  ავტომატიზირებული პარკირების 
სისტემები იყოფიან შემდეგ ტიპებად( იხ 18) :

კოშკური ტიპის- მისი მუშაობის პრინციპი 
დაფუძნებულია ჩქაროსნული ამწის ორივე მხარეს 
განთავსებულ პალეტზე (პოდდონზე) მოთავსებული 
ავტომობილების  აწევაში. იგი წარმოადგენს ერთ-ერთ 
ყველაზე კომპაქტურ პარკირების საშუალებას, რომელიც 
იკავებს  მხოლოდ სამი პარკირებული ავტომობილის 
ფართობს( 50 კვმ), ხოლო ავტომობილ-ადგილების 
რაოდენობა შეადგენს დაახლოებით 70 ავტომობილს. 
ავტომობილების პარკირების ადგილების შეზღუდვა 
დამოკიდებულია ტერიტორიის განაშენიანების დასაშვებ 
ნორმატიულ სიმაღლეზე.

კონვეიერული, ანუ კასეტური სახის - ამ 
სისტემის მექანიზმების მუშაობა მსგავსია 
კონვეიერის მუშაობის,სადაც  ხდება ყველა დონის 
პალეტის ჰორიზონტალური გადაადგილება. ორივე 
მხარეს მოთავსებულია ამწეები (ვერტიკალური 
გადაადგილებისათვის). ეს სისტემა რეკომენდებულია 
მცირე და საშუალო ფართობებისათვის, განსაკუთრებით 
სიგანეში შეზღუდვის შემთხვევაში 

რობოტიზებული სახის- მისი მუშაობის პრინციპი 
დამყარებულია ვერტიკალურად მოძრავ ამწეებზე 
და ჰორიზონტალურად გადაადგილებულ რობოტ-
ტრანსპორტიორებზე, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა 
დონეებზე ერთდროულად. ეს სისტემა იდეალურია 
საშუალო და დიდი ფართობებისათვის 

მრავალდონიან ნახევრადავტომატიზირებულ 
პარკინგში მძღოლი შედის არა მხოლოდ მიმღებ 
განყოფილებაში, არამედ იმყოფება უშუალოდ 
პალეტზე მდგომ ავტომობილში. პარკირების 
სისტემა გადაადგილებს ავტომობილიან პალეტს და 
უთავისუფლებს ცარიელ პალეტს ადგილს ახალი 
ავტომობილის პარკირებისათვის, ან ახორციელებს 
ავტომობილების ტრანსპორტირებას პარკირების 
სისტემიდან. პალეტების გადაადგილების ვარიანტების 
მიხედვით, ასეთი პარკირების სისტემები შეიძლება იყოს 
შემდეგი სახის:

- როტორული, ანუ კარუსელის ტიპის- პარკირების 
მექანიზმი, რომელიც მუშაობს დიდი კარუსელის 
პრინციპით, სადაც ლოგიკური  მართვის კონტროლიორი 
დამოუკიდებლად ირჩევს ავტომობილის ადგილზე 
მიტანის ოპტიმალურ გზას მექანიზმის ან ერთ ან მეორე 
მხარეს დატრიალებით 

- პაზლის ტიპის - მისი მუშაობის პრინციპი 
დაფუძნებულია პალეტების მონაცვლეობით 
ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად 
გადაადგილებაზე განთავისუფლებული ადგილისაკენ 

გზის მიღმა პარკირების ადგილებამდე ფეხით 
სიარულის მისაღები მაქსიმალური მანძილების 
განსაზღვრა

გზის მიღმა პარკირების ადგილების მოწყობისას 
სხვა ფაქტორებთან და კრიტერიუმებთან ერთად 
აუცილებელია პარკირების ადგილებიდან სხვადასხვა 
მოსარგებლეთა მიერ სხვადასხვა საჭიროებისათვის 
დანიშნულების საბოლოო ადგილებამდე ფეხით 
სიარულის მაქსიმალურად დასაშვები მანძილების 
გათვალისწინება. მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში 
გამოყენებული გზის მიღმა პარკირების ადგილებამდე 
ფეხით სიარულის მისაღები მაქსიმალური მანძილები 
(იხ 13)ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სადგომების 
მიხედვით წარმოდგენილია ცხრილში:

mimdebare (30 metramde) mokle manZili (250 
metramde)  

saSualo manZili (400 
metramde) 

grZeli manZili (500 mtramde) 

SezRuduli 
SesaZleblobis pirebi, 
gadaudebeli samsaxurebi, 
datvirTva da gantvirTva, 
sacxovrebel saxlebTan 
axlos mdebare marketebi  

bakalea, 
profesiuli 
momsaxureba, 
samedicino 
klinikebi, 
adgilobrivi 
mcxovreblebi 

saerTo sacalo 
savaWro obieqtebi, 
restornebis 
momuSaveebi, gasarTobi 
centrebi, religiuri 
organizaciebi   

aeroportis parkireba, sportuli 
da kulturuli RonisZiebebi, 
parkireba gadatvirTuli 
moZraobis SemTxvevaSi  

 
ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული და 

პერსპექტიული პარკირების ადგილების მიხედვით 
უნდა განხორციელდეს დანიშნულების ადგილიდან 
პარკირების ადგილებამდე ფეხით სიარულის მისაღები 
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მანძილების დაცულობის შეფასება  და გათვალისწინება  
და აღნიშნული კრიტერიუმების დაცვის შესაბამის 
რეგულაციაში ასახვა.

   
VI. msoflio praqtikaSi arsebuli parkire-

bis reJimebis da strategiebis saxeebi 

თბილისში არსებული პარკირების სისტემა 
დაფუძნებულია მხოლოდ  პარკირების ტრადიციულ 
ხერხებზე და არ ითვალისწინებს ქალაქში არსებული 
პარკირების საშუალებათა გამოყენების შესაძლებლობების 
გაზრდას მსოფლიო პრაქტიკაში არსებული პარკირების 
რეჟიმების და სტრატეგიის სახეების შერჩევის და 
გამოყენებით. იმისათვის რომ გაუმჯობესდეს არსებული 
პარკირების სისტემის ეფექტიანობა, საჭიროა პარკირების 
მსოფლიო გამოცდილებების კვლევა და მათგან 
საუკეთესო პრაქტიკის შერჩევა ქ თბილისის სპეციფიკის 
გათვალისწინებით

პარკირების საშუალებათა გამოყენების 
შესაძლებლობების გაზრდა  გულისხმობს პარკირების 
მოცულობის გაზრდას მიწის დამატებითი ფართობის 
გამოყენების გარეშე.  აღნიშნულის განხორციელება 
შესაძლებელია რამოდენიმე საერთაშორისო პრაქტიკაში 
ცნობილი სტრატეგიის, რეჟიმის და მეთოდის 
გამოყენებით.

მსოფლიო პრაქტიკაში გამოყენებული პარკირების 
სტრატეგიები იყოფა ორ ჯგუფად: სატარიფო  და 
არასატარიფო სტრატეგიებად 

- სატარიფო  სტრატეგიები მოიცავს შემდეგ სახეებს :
დროის მიხედვით ცვალებადი სატარიფო 

განაკვეთების დაწესების სტრატეგია 
აღნიშნული სტრატეგიის მიზანია დროის მიხედვით 

ცვალებადი სატარიფო განაკვეთების გამოყენებით 
მგზავრობის სახის (საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 
არჩევით) არჩევანზე ზემოქმედება და მგზავრობათა დიდი 
რაოდენობის მოცილება ტრანსპორტით გადატვირთული 
ადგილიდან. ამ სტრატეგიის გამოყენებისას 
გასათვალისწინებელია იმის ალბათობაც, რომ მაღალმა 
პარკირების ფასებმა შეიძლება შეიძლება გამოიწვიოს 
კერძო ტრანსპორტით მგზავრობათა გადანაცვლება 
ალტერნატიული ადგილისაკენ, და არა მგზავრობის 
ტრანსპორტის სახის ცვლილება საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის გამოყენებით

გზებზე არსებულ პარკირების ადგილებზე დროის 
მიხედვით ცვალებადი ფასების დაწესებით ხდება 
პარკირების პიკური მოთხოვნის პერიოდში პარკირების 
ადგილის გამოყენების დროის მინიმუმამდე დაყვანა. ამ 
სტრატეგიის გამოყენებისას ქალაქის განსაკუთრებით 
გადატვირთულ გზებზე უნდა იქნეს გათვალისწინებული, 
რომ პარკირების ფასი მიახლოებით ორჯერ უფრო მეტი 
იყოს, ვიდრე ნაკლებად მოსახერხებელ პარკირების 
ადგილზე დაწესებული ფასი. ამ სტრატეგიის 
გამოყენებისას ცვალებადი ფასები უნდა იქნეს 
დაწესებული დიფერენცირებულად დღის, პიკის და 
ღამის საათების მიხედვით, ხოლო  საფასურის გადახდის 
საშუალებად როგორც წესი,  გამოიყენება პარკირების 
ადგილებზე დამონტაჟებული პარკომეტრები

პარკირების ადგილებზე ფასების დაწესება პარკირების 
ადგილების დაკავების მაჩვენებლის მიხედვით 

გზებზე და გზის გარეთ ფასების კოორდინირებული 
დაწესების სტრატეგია 

( ბოლო ორი სტრატეგიის არსი განხილულია ქვემოთ)
- არასატარიფო სტრატეგიები  მოიცავს შემდეგ 

სახეებს: 
სადღესასწაულო, სარიტუალო ან სხვა სპეციალური 

ღონისძიებების ჩასატარებლად საჭირო პარკირების 
დამატებითი ან ალტერნატიული ადგილების 
რაოდენობის განსაზღვრა „პარკირების გაზრდილი 
მოთხოვნის გეგმის“(overflow parking plan) სტრატეგიის 
გამოყენებით. აღნიშნული სტრატეგიის დანიშნულებაა 
ეკლესიებთან შაბათ-კვირას რიტუალების დროს 
წარმოქმნილი  პარკირების გაზრდილი მოთხოვნის 
დაკმაყოფილება.

ამ სტრატეგიის გამოყენებისას აუცილებელია 
წინასწარ განისაზღვროს მისი გამოყენების სავარაუდო 
ადგილები და ფორმები სპეციალური ღონისძიებების 
მოწყობის დროს (ღონისძიების მომწყობი ორგანიზაციის, 
ეკლესიის ან ქალაქის ბიუჯეტიდან ახლოს მიმდებარე 
ჰიპერმარკეტისათვის ან სხვა ორგანიზაციისათვის 
ცერემონიის დროს მის კუთვნილ  ადგილებზე 
დგომისათვის საფასურის  გადახდით ან უფასოდ) 

პარკირების მინიმალური ან მაქსიმალური 
მოთხოვნების გამოყენება (Minimum or Maximum Parking 
Requirement):

არსებული სამშენებლო კოდექსით და ქალაქის 
ზონირების რეგულაციებით ხორციელდება პარკირების 
რაოდენობის რეგლამენტაცია, რომლის დაცვაც საჭიროა 
უზრუნველყოფილი იყოს სამშენებლო კომპანიების ან 
შენობების მფლობელების მიერ. როგორც წესი პარკირების 
მოთხოვნები დადგენილია როგორც თანაფარდობა 
პარკირების ადგილების საჭირო რაოდენობისა შენობის 
ფართობის კვადრატულ მეტრზე, ბინის ერთეულზე ან 
შენობის გამოყენების ინტენსიურობის სხვა რომელიმე 
ერთეულზე, გამოყენების სახის გათვალისწინებით. 
სამშენებლო ნორმები როგორც წესი განსაზღვრავს 
პარკირების  საჭირო ფართობის (ან ადგილების 
რაოდენობის) მინიმუმს, მაგრამ ასევე საჭიროების 
შემთხვევაში შეიძლება ადგენდეს პარკირების 
ადგილების(ფართობის)  მაქსიმალურ ოდენობასაც, 
რათა არ მოხდეს ზედმეტი პარკირების ადგილებისკენ 
დამატებითი სატრანსპორტო ნაკადის მოძრაობა, რაც 
შეიძლება გახდეს საცობების  საგზაო შეფერხებების 
წარმოქმნის დამატებითი მიზეზი.  

აქედან გამომდინარე, პარკირების მოწყობისას უნდა 
იქნეს განხილული პარკირების როგორც მინიმალური, 
ასევე მაქსიმალური მოთხოვნების მეთოდების 
გამოყენების შესაძლებლობა და მიზანშეწონილობა 
კონკრეტული რაიონების, ზონების და შენობების 
მიხედვით

ქალაქში სამშენებლო საქმიანობით დაკავებული 
დეველოპერული კომპანიებისათვის  პარკირების 
ერთჯერადი გადასახადის დაწესება, რომლიდანაც 
მიღებული შემოსავალი ხმარდება გზის გარეთ 
საზოგადოებრივი პარკირების მშენებლობას  და 
მოწყობას 

ზიარი პარკირების (Shared Parking) სტრატეგიის 
გამოყენებით პარკირების ადგილების გამოყენების 
ხარისხის გაზრდა და პარკირების საჭირო ადგილების  



49#2(41), 2016 weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE
მნიშვნელოვანი  შემცირება 

ქალაქში არსებული პარკირების ადგილების 
დაკავების (დატვირთულობის) დონის და პარკირების 
ხანგრძლივობის იდენტიფიკაციასთან ერთად პარკირების 
მიმოხილვა უნდა მოიცავდეს იმ ადგილების შესწავლას, 
რომლებიც საერთოდ არ არიან დაკავებული დროის 
ცალკეულ პერიოდებში და შეიძლება „გაზიარებული“ 
იქნან მათი ფაქტიური მფლობელების მიერ სხვა 
ავტომფლობელებზე პარკირების მიზნით  (საფასურის 
გადახდით ან უფასოდ), ზიარი პარკირების სტრატეგიის 
გამოყენებით

ზიარი პარკირების გამოყენების პირდაპირი 
ეფექტი არის სხვაობა ზიარი პარკირების სტრატეგიის 
გამოყენებამდე პარკირების საჭირო ადგილების 
რაოდენობასა და  ზიარი პარკირების სტრატეგიის 
გამოყენების შემთხვევაში პარკირების საჭირო ადგილების 
რაოდენობას შორის 

ამასთან, აუცილებელია განისაზღვროს ზიარი 
პარკირების  სტრატეგიის გამოყენების ვარიანტებისგან 
(გზაზე, გზის გარეთ, ფასიანი, უფასო) მისაღები 
ორმხრივი(როგორც ავტომობილის მფლობელების, ასევე 
პარკირების ადგილების მფლობელების სარგებელი) 
ეფექტი თბილისის ტერიტორიის ცალკეული ადგილების 
მიხედვით

ასევე, უნდა განისაზღვროს პარკირების 
ადგილების(ობიექტების ჩათვლით) რაოდენობა ქალაქის 
ცალკეული ტერიტორიების  მიხედვით, რომლებზეც 
შეიძლება გამოყენებული იქნეს ყველაზე უფრო 
დეფიციტურ( პიკურ) პერიოდებში ზიარი პარკირების 
სტრატეგია 

ვალეტ პარკინგის (Valet Parking) მეთოდის გამოყენება 
- ანუ პარკინგის მომსახურება, რომლის შეთავაზება 
ხდება ვიზიტორებისთვის როგორც დამატებითი ფასიანი 
მომსახურება რესტორნების, მარკეტების და ბიზნესის 
სხვა წარმომადგენლების მიერ. „„თვითპარკირებისგან“  
განსხვავებით, როდესაც ავტომფლობელს თვითონ 
უხდება ავტომობილის პარკირება,  ვალეტ პარკინგის 
შეთავაზებისას პარკირებას ახორციელებს სპეციალური 
მოსამსახურე ე.წ „ვალეტი“ . ვალეტ პარკინგის 
მომსახურებისთვის შეიძლება დაწესდეს საფასური ან 
განხორციელდეს უფასოდ 

ვალეტ პარკინგის მეთოდის გამოყენების დროს უნდა 
განისაზღვროს :

ა) ადგილები, სადაც არსებობს მოთხოვნა და 
ობიექტების დაინტერესება(რესტორნები, სასტუმროები, 
და სხვა) პარკირების ადგილებში და მოძრაობის 
უსაფრთხოების გათვალისწინებით შესაძლებელია 
ვალეტ პარკინგის გაჩერებების მოწყობა

ბ) პარკირების ღია და დახურული ადგილები,სადაც 
მოხდება ვალეტ-პარკინგის წესით ავტომობილების 
გადაყვანა და განთავსება

გ) ვალეტ პარკინგის მომსახურების ფასები და 
ვალეტ-პარკინგის გაჩერებებზე ავტომობილის დგომის 
მაქსიმალური დრო (მაგალითად 5 წუთი) და სანქციების 
ოდენობა ვალეტპარკინგის წესების დარღვევისათვის( 
მაგალითად ჩვეულებრივი პარკირების ადგილებად 
გამოყენება). 

პარკირების პერიოდული შეზღუდვების დაწესება 

ქუჩების დასუფთავებისას -  სპეციალური რეგულაციის 
შემოღება, რომელიც ზღუდავს პარკირებას კონკრეტულ 
ქუჩაზე კვირაში ერთი დღის განმავლობაში 
დასუფთავების შეუფერხებელი განხორციელებისათვის

იმისათვის, რომ  არ მოხდეს საცობის დამატებითი 
ადგილების წარმოშობა, საჭიროა წინასწარ  დადგინდეს 
ქუჩების დასუფთავებისას პარკირების პერიოდული 
შეზღუდვების დაწესების მეთოდის გამოყენების 
შესაძლებლობები ქალაქის ცალკეულ ტერიტორიებზე 

პარკინგის მოთხოვნილების შესამცირებლად 
მობილურობის მენეჯმენტის ხერხის გამოყენება „გააჩერე 
და წადი (Park and Ride)“ სტრატეგიის საშუალებით- 
აღნიშნული სტრატეგია გამოიყენება ავტობუსების და 
ქალაქის სხვა სახის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 
გაჩერებებთან, ასევე ქალაქის ცენტრალური ზონების 
დაწყების დასრულების წერტილებში და საშუალებას 
აძლევს მგზავრებს მგზავრობის სახის ცვლილება 
განახორციელონ კერძო ავტომობილის ნაცვლად 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენების 
საშუალებით.

აღნიშნული სტრატეგიის გამოყენებით ერთის მხრივ 
იზრდება  საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენების 
ეფექტიანობა, ხოლო მეორეს მხრივ მცირდება 
პარკირების ადგილების მოთხოვნილება და იზრდება 
მიწის გამოყენების ეფექტიანობა  ქალაქის ცენტრალურ 
ნაწილში. ამასთან, ამ სტრატეგიის გამოყენებისათვის ერთ-
ერთ მნიშვნელოვან გადასაწყვეტ საკითხს წარმოადგენს 
სტრატეგიის დაწყების და დასრულების წერტილების 
დადგენის, ამ წერტილების კერძო ავტომობილების 
პარკირების ზონებით უზრუნველყოფის და მოქმედების 
მიზანშეწონილი სივრცეების განსაზღვრა ქ თბილისის 
ტერიტორიის ცალკეულ უბნებში. ამასთან, იქედან 
გამომდინარე, რომ პარკინგის ზოგიერთი ადგილისკენ 
მოძრაობა რეგულარულად ქმნის დამატებით 
სატრანსპორტო ნაკადს, დასაანგარიშებელია, რამდენით 
შემცირდება კონკრეტული  ადგილების მიმართულებით 
მოძრავი სატრანსპორტო ნაკადი, თუ შემცირდება 
მობილურობა და პარკირების  ხელმისაწვდომობა ასეთ 
ადგილებში 

მრავალსართულიანი მიწისზედა და მიწისქვეშა 
სტაციონალური და მექანიკური სადგომების მოწყობა 
(განხილული იყო ზემოთ)  

ინსტიტუციონალური პარკირება (Institution-
al Parking) - პარკირების ამ სტრატეგიის მიხედვით 
საშუალო სკოლებმა და უნივერსიტეტებმა შეიძლება 
გადაახდევინონ სტუდენტებს დამატებითი 
საფასური თავიანთ ტერიტორიაზე ავტომობილების 
პარკირებისათვის, რაც გაზრდის მოძრაობის 
უსაფრთხოებას და შეამცირებს ამ ორგანიზაციების 
მიმდებარედ პარკირების წესების დარღვევის და 
მოძრაობის შეფერხებების შემთხვევებს.  აღნიშნული 
საფასურიდან მიღებული შემოსავლებით შესაძლებელია 
სხვადასხვა საჯარო სერვისების, მაგალითად მიმდებარე 
გზების დასუფთავების, შენობებზე ვანდალური 
ნახატების და რეკლამების მოცილების, გამწვანების, 
ხმაურის შემცირების  და მიმდებარე ტროტუარების 
რემონტის სამუშაოების დაფინანსება

გზაზე პარკირების სპეციალური ნებართვების 
დაწესება გზის მიმდებარედ მცხოვრებლებისათვის (On-
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ქალაქის ცენტრალური ქუჩების მიმდებარედ 
მცხოვრებლები შეიძლება განიცდიდნენ პარკირების 
მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობას დიდი 
სატრანსპორტო ნაკადის გამო. აღნიშნული მოთხოვნის 
დეფიციტის მართვა შესაძლებელია პარკირების 
ნებართვების გაცემით ამ კატეგორიის მცხოვრებლებზე და 
ფასიანი პარკირების დაწესებით არამცხოვრებლებისათვის 
დაახლოებით 15% იანი თავისუფალი ადგილების 
შენარჩუნებით. პარკირებიდან მიღებული შემოსავალი 
შეიძლება გადაეცეს მცხოვრებლებს როგორც პირდაპირ, 
ასევე მიმდებარე ქუჩების და სხვა საგზაო-საკომუნიკაციო 
ინფრასტრუქტურის  გარემონტების სახით  

პერიფერიული პარკირების ადგილების მოწყობა (Pe-
ripheral Parking lots)

პარკირების ადგილები, რომლებიც მდებარეობენ 
ცენტრალური რაიონების ფარგლებს გარეთ იწოდებიან 
პერიფერიულ პარკირებად. პერიფერიული პარკირების 
ძირითადი მიზანია მოძრაობის ნაკადის მოცილება 
ქალაქის ცენტრალური ადგილებიდან, სადაც 
შეზღუდულია პარკირების ადგილების რაოდენობა, ან 
შეიძლება წარმოიქმნას სატრანსპორტო შეფერხება და 
საცობი. როგორც სხვა სტრატეგიებს, ასევე პერიფერიულ 
პარკირებას შეუძლია შეცვალოს ავტოტრანსპორტის 
მფლობელთა არა მგზავრობის მიმართულება, არამედ 
მისი გადაწყვეტილება, როდესაც მაგალითად საჭირო 
ხდება სადგურთან მანქანით მისვლით ან გრძელვადიანი 
სამუშაოს შესრულებით გამოწვეული პარკირების 
განხორციელება

 პერიფერიული პარკირების ადგილების მოწყობისას 
წინასწარ უნდა განისაზღვროს ქალაქის აქტივობის 
ძირითადი ცენტრებიდან  თავიანთი ძირითადი  
დანიშნულების ადგილებამდე  ფეხით სიარულის  
მსურველთა საშუალო მაქსიმალური მანძილი  

პარკირების ფასის განცალკევების მეთოდი  (Unbundle 
Parking )

საცხოვრებელი სახლების შეძენისას ან მშენებლობისას 
ერთ-ერთი მოთხოვნაა პარკირების საკმარისი  ადგილების 
არსებობა.  უმეტეს შემთხვევაში ბინის და პარკირების 
ფასები არ არის გამოყოფილი ერთმანეთისაგან, რაც ბინის 
შეძენას ხდის უფრო ძვირს, განსაკუთრებით  იმათთვის, 
ვისაც არ ჰყავს, ან ჰყავს მხოლოდ ერთი ავტომობილი.

პარკირების ფასების განცალკევების მეთოდის 
გამოყენების შემთხვევაში  ბინის საფასური გადაიხდება 
ცალკე და პარკირების ადგილის მოძიება ხდება მყიდველის 
მიერ ან საცხოვრებელ  სახლში, ან მის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე. ამ მეთოდის გამოყენების ეკონომიკური 
სარგებელია  საცხოვრებელი ბინის საფასურის 
შემცირების შესაძლებლობა, ავტომფლობელთა მიერ 
ავტომობილის სისტემატური გამოყენების შემცირება 
და მგზავრობის ალტერნატიული სახეების(მაგალითად 
საზოგადოებრივი სამგზავრო ტრანსპორტის) გამოყენება 
პარკირების ადგილის საცხოვრებლიდან მოცილების 
გამო 

ზემოთ ჩამოთვლილი  პარკირების სტრატეგიების, 
რეჟიმების, ხერხების და მეთოდების იდენტიფიცირება 
და მათი გამოყენების შესაძლებლობების შესწავლა უნდა 
განხორციელდეს თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ 
პარკირების ცალკეული ადგილების მიხედვით.

VII. parkirebis marTva

პარკირების სისტემის განვითარების სტრატეგიულ 
დოკუმენტში უნდა იყოს განსაზღვრული პარკირების 
მართვის ცნება  : 

პარკირების მართვა არის სხვადასხვა პოლიტიკის, 
სტრატეგიების, რეჟიმების და პროგრამული აპლიკაციების 
ერთობლიობა, რომელთა  განხორციელების და 
გამოყენების შედეგად ხდება პარკირების რესურსების 
ეფექტიანი გამოყენება 

პარკირების მართვა ასევე გულისხმობს პარკირების 
მართვის ორგანოს და მისი ორგანიზაციული 
სტრუქტურის განსაზღვრას, პარკირების ეფექტური 
მართვისათვის პარკირების სფეროში დასაქმებული 
სპეციალისტების სერტიფიცირებას და შერჩევას, 
პარკირების ადგილების ექსკლუზიური ან რამოდენიმე 
ოპერატორისათვის უფლების გადაცემას და  გადაცემის 
პერიოდის განსაზღვრას. 

პარკირების სისტემის მართვა უნდა ხორციელდებოდეს 
პარკირების სფეროს სპეციალისტის -პარკირების 
კოორდინატორის მიერ. პარკირების კოორდინატორის 
კვალიფიკაცია ითვალისწინებს პარკირების საუკეთესო 
პრაქტიკის ცოდნას და პარკირების ეფექტური სისტემის 
დანერგვას. პარკირების კოორდინატორის ფუნქციებში 
შედის:

პარკირების შესახებ ინფორმაციის სტატისტიკური 
ანალიზი და ინტერპრეტაცია

პარკირების მოწყობილობების პროგრამული და 
ტექნიკური უზრუნველყოფა 

პარკირების საფასურის გადახდის და პარკირების 
შემოსავლების კონტროლი და პარკირების საფასურის 
გადახდის სისტემის ვანდალიზმისაგან დაცვა 

პარკირების მართვის უფლების მქონე  ოპერატორთან 
(ოპერატორებთან)  კოორდინაცია

პარკირების შესახებ ანგარიშის (პარკირების წლიური 
გეგმის)ჩაბარება ქალაქის მერიის პასუხისმგებელი 
ორგანოებისათვის

საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზის 
საფუძველზე უნდა განისაზღვროს ქალაქის პარკირების 
სისტემის მართვაზე პასუხისმგებელი საჯარო 
სტრუქტურის (სამსახურის) ჩამოყალიბების პრინციპები. 
უნდა იქნეს შესწავლილი, რამდენად მიზანშეწონილია 
ამ სამსახურმა იფუნქციონიროს დამოუკიდებლად, 
ან მერიის სტრუქტურულ დაქვემდებარებაში. ასევე, 
უნდა განისაზღვროს იმ საკითხთა ნუსხა, რომელთა 
გადაწყვეტაზეც იქნება პასუხისმგებელი აღნიშნული 
დაწესებულება. მათ შორის, შეიძლება ამ საკითხებში 
შეტანილ იქნას  პარკირების ინფრასტრუქტურის მოწყობა 
და განვითარება, პარკირების მოთხოვნის და მიწოდების 
მოცულობების შესწავლა და ანალიზი; ქალაქის მასშტაბით 
პარკირების წლიური გეგმის (იხ ქვემოთ) დოკუმენტის 
შემუშავება და პარკირების ადგილების პერიოდული(მათ 
შორის ოპერატიული) ცვლილების ორგანიზება, 
პარკირების სატარიფო სისტემის სრულყოფა, პარკირების 
სამართალდარღვევების პრევენცია, ადმინისტრირება 
და მონიტორინგი,  კოორდინაცია საგზაო მოძრაობის 
უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ ორგანოებთან.

პარკირების მართვის მნიშვნელოვან ელემენტს 
მიეკუთვნება ასევე ქალაქში გზებზე და გზების 
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მიღმა არსებული პარკირების ადგილების მართვის 
უფლების ექსკლუზიურად ერთ ან რამოდენიმე 
ოპერატორზე გადაცემის მიზანშეწონილობის საკითხი, 
გადაცემის პერიოდის, სამართლებრივი და ფინანსური 
პირობების სწორი განსაზღვრა, პარკირების სფეროს 
სპეციალისტების შერჩევის პრინციპების განსაზღვრა, 
მათი სერტიფიცირების ორგანიზების წესების დადგენა, 
პარკირების კოორდინატორების რაოდენობის 
განაწილება პარკირების ზონების მიხედვით.  
პარკირების ოპერატორისათვის მართვის ექსკლუზიური 
უფლებით პარკირების ადგილების გადაცემის პერიოდი 
დამოკიდებული უნდა იყოს ოპერატორის მიერ 
განხორციელებულ ინვესტიციების მოცულობაზე.

VIII. parkirebis marTvis wliuri gegma 

(PMP)-qalaqis parkirebis sistemis marTvis Se-

madgeneli elementi  

პარკირება წარმოადგენს მთლიანი სატრანსპორტო 
სისტემის მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს და 
შესაბამისად გათვალისწინებული  უნდა იქნეს 
სატრანსპორტო სისტემის დაგეგმვისას

ქ.თბილისის განვითარების გენერალურ გეგმაში 
ჩადებული უნდა იყოს სატრანსპორტო  სისტემის და 
მათ შორის პარკირების სისტემის განვითარების მოკლე, 
საშუალო და გრძელვადიანი პერსპექტივები. ამასთან, 
პარკირება უნდა განიხილებოდეს, როგორც ბიზნესის 
ნაწილი და შესაბამისად მისი დაგეგმვის და მოწყობის 
საკითხი უნდა წყდებოდეს ბიზნესის მიერ საქმიანობის 
დაწყებისთანავე.  

იქედან გამომდინარე, რომ პარკირების ორგანიზების 
დაგეგმვა წარმოადგენს ქალაქის განვითარების 
გენერალური გეგმის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს, 
იმისათვის, რომ ზედმეტმა ან დეფიციტურმა პარკირების 
ადგილებმა არ შექმნას ქალაქში მიმდინარე წლის 
განმავლობაში სატრანსპორტო შეფერხებების და 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემები, 
საჭიროა დეველოპერებმა, სახელმწიფო ორგანიზაციებმა 
და ბიზნეს სუბიექტებმა წლის დაწყებამდე გარკვეული 
პერიოდით ადრე უნდა წარმოადგინონ პარკირების 
მართვის წლიური ინდივიდუალური გეგმა (PMP) 

ქალაქის პარკირების განვითარების სტრატეგიასა 
და ქალაქში არსებულ ცალკეული ობიექტის მიერ 
შემუშავებულ პარკირების მართვის წლიურ გეგმებს 
შორის უნდა არსებობდეს ორგანული კავშირი. 
განსხვავება ამ ორ დოკუმენტში არსებულ პარკირების 
ადგილების რაოდენობებს და ლოკაციებს შორის 
შეიძლება გამოწვეული იყოს ქალაქის განვითარების 
მიმდინარე გეგმაში შესული ობიექტური ცვლილებებით 
და დასაბუთებული სახით უნდა იყოს წარმოდგენილი 
ქალაქის საკანონმდებლო ორგანოს ურბანულ კომისიაში

კანონმდებლობით უნდა  განისაზღვროს  პარკირების 
გეგმის შემუშავებაზე და დამტკიცებაზე პასუხისმგებელი 
ორგანოები და დადგინდეს  პარკირების მართვის 
მიმდინარე (წლიური) გეგმის, როგორც ურბანული 
განვითარების სტრატეგიის რეალიზებისათვის საჭირო 
მნიშვნელოვანი დოკუმენტის შედგენილობის, ფორმატის, 
მისი მომზადების,  დამტკიცების და კორექტირების 
პერიოდულობის და წარდგენის მოთხოვნის 
აუცილებლობის წესი მთლიანი ქალაქისათვის, 

პარკირების ზონების მიხედვით, ორგანიზაციების, 
დაწესებულებებისათვის, კერძო სამართლის 
სუბიექტებისათვის 

IX. parkirebasa da sacobebs Soris kavSiris 

kvlevis integrirebuli modeli 

დღეისათვის, როგორც სახელმწიფოს, ასევე 
ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე არ 
ხორციელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემების 
მიზეზების კვლევა და ანალიზი, როგორიცაა 
პარკირების სისტემის მოუწესრიგობით გამოწვეული 
საცობები, შეფერხებები და საავარიო სიტუაციები, 
CO2  გამონაბოლქვის ზრდით გამოწვეული ზიანის 
მოცულობის განსაზღვრა  

სხვადასხვა კვლევებიდან მიღებული მონაცემებით 
ქალაქში მოძრავი ავტომობილების საშუალოდ  
დაახლოებით 30% ეძებს პარკირების ადგილებს. საჭიროა 
საცობების პროგნოზირების ინტეგრირებული მოდელის 
შემუშავების საფუძველზე და მოძრაობის სიმულაციური 
მოდელირებით განისაზღვროს აღნიშნული მონაცემი 
თბილისში საცობებით გადატვირთული ადგილების 
მიხედვით, რაც აუცილებელია პარკირების 
გაუმართაობით გამოწვეული საგზაო შეფერხებისა და 
საცობების წარმოქმნის დადგენისათვის. 

საცობების პროგნოზირების ინტეგრირებული 
მოდელის საშუალებით მოხდება საცობზე პარკირების 
სისტემის გავლენის ხარისხის განსაზღვრა და 
დადგინდება კავშირი ცალკეული ტერიტორიების 
მიხედვით პარკირების ადგილების დეფიციტს/ ზედმეტ 
რაოდენობასა და საცობების წარმოქმნას შორის 

საცობის ხანგრძლივობის ფუნქციაში დამოუკიდებელ 
ცვლადებად წარმოდგენილი უნდა იყოს პარკირების 
დეფიციტი, პარკირების ზედმეტი ადგილები, პარკირების 
ადგილებზე დაწესებული ფასები, წესების დარღვევით 
და პარკირების არასწორად დაწესებული მეთოდით 
პარკირებული ავტომობილების რაოდენობა, პარკირების 
ზონა, სატრანსპორტო ნაკადი, გზის პარამეტრები, გზის 
მიღმა პარკირების ადგილების  რაოდენობა  და ფასები.

  
X. parkirebis sistemaSi arsebuli satarifo 

politikis srulyofis aucilebloba  

ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2007 წლის 3 
აგვისტოს გადაწყვეტილება N9–48-ის მუხლი 8-ის მე 
7-ე პუნქტის მიხედვით, პარკირებისათვის საფასური 
შეიძლება დიფერენცირებული იყოს პარკირების 
ადგილის მდებარეობის, პარკირების ადგილების 
სპეციალიზაციის, მომსახურებისა და შესრულებული 
სამუშაოს, ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახეობის, 
დღის მონაკვეთში პარკირების, ავტოსატრანსპორტო 
საშუალების დროის გარკვეული მონაკვეთის (დღე, 
კვირა, თვე, კვარტალი, წელი) განმავლობაში პარკირების 
უფლების და კვირის დღეებში პარკირების მიხედვით. 
დღეისათვის ფაქტიურად არ ხდება ამ საკანონმდებლო 
ნორმის გამოყენება და ამავე რეგულაციის მუხლი 8-ის 
(პარკირების საფასური) მიხედვით ქალაქ თბილისში 
პარკირება დაიშვება თვითმმართველობის საკუთრებაში 
არსებულ,  ქ. თბილისის მთავრობის მიერ განსაზღვრულ 
ფასიან პარკირების ადგილებზე, ხოლო  პარკირების 
საფასურის  ოდენობა დადგენილია წლის, 6 თვის და 
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1 კვირის მიხედვით. აღნიშნული საფასური არ არის 
დიფერენცირებული პარკინგის ადგილების მდებარეობის 
(ცენტრალური რაიონები და პერიფერიები) მიხედვით 
და ხშირ შემთხვევაში ბევრად ნაკლებია პარკირების 
ადგილის დაკავების ფაქტიურ ხანგრძლივობის შესაბამის 
ფასზე

თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ და ქალაქის 
საკუთრებაში მყოფ საზოგადოებრივი პარკირების 
ადგილებზე (შპს საქართველოს რკინიგზის, სპორტის 
სასახლის,  ბაზრობების და აეროპორტის მიმდებარედ) 
დადგენილია  ინდივიდუალური ტარიფები, რომელთა 
გადახდის შედეგად მიღებული შემოსავლის კონტროლი 
და რეგლამენტაცია (ტარიფის ზედა ზღვრის დადგენა) 
თვითმმართველი ორგანოს მიერ არ ხორციელდება

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, ქალაქის 
თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებულ ცალკეულ 
ადგილებზე, სადაც არის  განსაკუთრებული მოთხოვნა 
პარკირების ადგილებზე, ხდება პარკირების საფასურის 
არალეგალური აკრეფა, რაც უმეტეს შემთხვევებში რჩება 
შესაბამისი რეაგირების გარეშე (ე.წ „სტაიანშიკები“, 
უკანონოდ გახსნილი ფასიანი სადგომები და პარკირების 
თვითნებური შეზღუდვები)

დღეისათვის თბილისში საზოგადოებრივი 
პარკირების ადგილებზე დადგენილი დაბალი ფასების, 
ან უფასო პარკირების გამო მრავალსართულიანი 
სადგომების მშენებლობის  მსურველ პოტენციურ 
ინვესტორს პარკირების პროგნოზირებული მოთხოვნის 
განსაზღვრისას შეიძლება წარმოეშვას შემდეგი კითხვა: 
რატომ უნდა გადაიხადოს ავტომფლობელმა მის 
სადგომზე 3 ლარიანი საფასური, როდესაც ქუჩების და 
ტროტუარების უმეტეს ნაწილზე დგომა მას უჯდება 
დღეში 15 თეთრზე ნაკლები. აღნიშნული არის ერთ-
ერთი მიზეზი იმისა, რომ უკვე მოქმედი მიწისქვეშა 
სადგომების ადგილები გამოუყენებელია მაშინ, როდესაც 
ამ სადგომების მიმდებარე ქუჩები და ტროტუარები 
გადატვირთულია პარკირებული ავტომობილებით  

საერთაშორისო პრაქტიკის გამოცდილებით 
პარკირების ეფექტური სატარიფო სისტემა უნდა 
ითვალისწინებდეს როგორც უნიფიცირებულ ასევე  
დიფერენცირებული საფასურის გადახდას და უნდა 
დაეფუძნოს საყოველთაოდ დადგენილ პრინციპებს:

პარკირების საფასური უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, 
მაგრამ არა ერთნაირი ქალაქის ტერიტორიების მიხედვით

ცალკეულ ტერიტორიებზე პარკირების   საფასური  
დაწესებული უნდა იყოს დროის მონაკვეთის და ქუჩაზე 
მოძრაობის ინტენსივობის  მიხედვით

ქალაქის ცენტრში პარკირება უნდა იყოს შეზღუდული 
პარკირების გაზრდილი ფასის ან პარკირების ადგილების 
შემცირების შედეგად

ქალაქის ცენტრში გზებზე პარკირების საფასური 
უნდა იყოს მეტი გზის მიღმა პარკირების საფასურზე 

პარკინგის ტარიფები უნდა შეესაბამებოდეს პარკინგის 
ადგილების გამოყენების ხარისხს და პარკინგის 
ტერიტორიის მიმდებარე ობიექტების რაოდენობას

ნეგატიური ეფექტი, რომელიც გამოწვეულია 
რეალურზე დაბალი ან ან უფასო პარკირების ადგილების 
არსებობით შეიძლება გამოსწორდეს როდესაც გზაზე 
პარკირების ფასი იქნება დაახლოებით იგივე ან მეტი 
გზის მიღმა პარკირების ფასზე 

საერთაშორისო პრაქტიკით ცნობილია, რომ როდესაც 
ქალაქში არსებულ გზებზე პარკირება არის უფასო 
(ან მცირე), მაგრამ ყველა ადგილი არის დაკავებული,  
ავტომობილის მფლობელი მოძრაობს, რომ იპოვოს 
პარკირების  ადგილი, რომელიც თავისუფალია ან 
თავისუფლდება პარკირებიდან გამოსული სხვა 
ავტომობილის მიერ. გზის მიღმა პარკირება არის 
შედარებით მოუხერხებელი დამატებით გასავლელი 
მანძილის გამო და ამასთან დაკავებულობის მხრივ 
ხელმისაწვდომი, მაგრამ ავტომობილის მფლობელმა 
უნდა გადაიხადოს საბაზრო ფასი გზებს მიღმა  ადგილზე 
პარკირებისათვის.

ქალაქში მოძრავ ავტომობილების მფლობელებს 
პარკირების არსებული სისტემის და გადატვირთული 
გზების პირობებში უჭირთ სწრაფად მიიღონ ორი 
გადაწყვეტილებიდან ერთ-ერთი: გააგრძელონ  
პარკირების ძებნა გზებზე , თუ  განახორციელონ  
პარკირება გზებს მიღმა  

როდესაც გზებს მიღმა პარკირება არის ძვირი, 
მძღოლთა დიდი ნაწილი ეძებს გზებზე პარკირების 
ადგილს, რაც არის ბუნებრივი პასუხი გზის გარეთ 
პარკირების მაღალ ფასებზე. ანუ გზებზე პარკირებაზე 
შემცირებული ფასების დაწესებით იქმნება ადგილების 
ძებნის ეკონომიკური საფუძველი.

პარკირების ფასების დადგენის ეფექტური 
სტრატეგიაა გზებზე და გზების მიღმა პარკირების 
ფასების ისეთი კოორდინაცია, როდესაც ნაცვლად იმისა 
რომ გააგრძელოს გზებზე პარკირების ადგილების ძებნა, 
პარკირების ადგილის მაძიებელს ექნება  გზების მიღმა 
არსებულ ღია და დახურულ სადგომებზე ავტომობილის 
პარკირების სურვილი 

უნდა გაანალიზდეს გზებზე და გზის გარეთ 
პარკირებაზე დღეისათვის არსებული ფასწარმოქმნის 
სისტემის ეფექტურობა. ამისათვის ქ. თბილისის 
ცენტრალურ გზებზე და გზის გარეთ (ღია და დახურულ 
კერძო ადგილებზე) პარკირების ადგილებზე არსებული 
ფასების შედარებით უნდა დადგინდეს, საშუალოდ  
მინიმუმ რამდენით მეტი უნდა იყოს გზებზე პარკირების 
ფასი გზის გარეშე პარკირების ფასთან შედარებით, რომ 
შემცირებული იქნეს გზებზე პარკირების ადგილების 
ძებნის ზემოაღნიშნული ეკონომიკური საფუძველი და 
შემცირებული იქნეს ამ ძებნის  შედეგად გამოწვეული 
საგზაო შეფერხებები  

სხვადასხვა მეთოდებით მძღოლების გამოკითხვის 
საფუძველზე საჭიროა ჩატარდეს ანალიზი, რომლის 
საფუძველზეც იქნება შესწავლილი ავტომობილის 
მძღოლთა გადაწყვეტილების მიღების მონაცემები 
მოძებნონ  უფასო ან შედარებით დაბალფასიანი 
პარკირების  ადგილები, ან აირჩიონ გზის გარეთ ფასიანი 
პარკირების ადგილი

პარკირების სისტემის მართვასთან და პარკირების 
საფასურის დადგენასთან დაკავშირებით მსოფლიო 
პრაქტიკაში ცნობილია, რომ პარკირების ადგილის 
იდეალური დაკავებულობის ხარისხი ქალაქის 
ცენტრალურ რაიონებში განიხილება დაახლოებით 
85%-ის დონეზე, ანუ როდესაც პარკირების ადგილების 
საერთო რაოდენობის 15% არის თავისუფალი, 
იგულისხმება რომ პარკირების საფასური დაწესებულია 
სწორად. თუ დაკავებულობის (შევსების) ხარისხი მეტია 
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85%-ზე, მაშინ პარკირება მიიჩნევა გადატვირულად 
და მიზანშეწონილია პარკირების საფასურის გაზრდა. 
თუ პარკირების ადგილის დაკავებულობის(შევსების) 
დონე ნაკლებია 85%-ზე, მაშინ პარკირების ადგილების 
გამოყენება არ ხდება საკმარისად და ფასი უნდა 
შემცირდეს ან საერთოდ დაწესდეს უფასო პარკირება (იხ 
8) 

პარკირების ადგილებზე ფასების დაწესება ამცირებს 
პარკირების მაქსიმალურ დროს, თუმცა ეს არ ხდება 
ერთნაირად პარკირების ადგილების გამომყენებელთა 
ყველა ჯგუფისათვის (ადგილობრივი მცხოვრებლები, 
შემთხვევითი ვიზიტორები და ქალაქგარეთ 
მცხოვრებლები), რაც გამოწვეულია პარკირების 
სხვადასხვა ელასტიურობის დონით. ამიტომ, პარკირების 
ფასწარმოქმნასთან დაკავშირებით საჭიროა შემდეგი 
ძირითადი საკითხების გადაწყვეტა:

უნდა დადგინდეს პარკირების ფასწარმოქმნის 
გავლენა პარკირების ადგილების დაკავებულობის 
დონეზე სხვადასხვა დანიშნულების მგზავრობებისათვის 
დროის ცალკეული პერიოდებისათვის და აღნიშნულის 
საფუძველზე განისაზღვროს პარკირების მოთხოვნის 
ელასტიურობა პარკირების ზონების (ცალკეულ ქუჩებზე  
და ტრანსპორტის მაქსიმალური მიზიდულობის 
ადგილებში) და ადგილობრივი მცხოვრებლების, 
შემთხვევითი ვიზიტორების და ქალაქგარეთ 
მცხოვრებლების მიხედვით .

საჭიროა გზებზე პარკირების ფასწარმოქმნის 
მოდელის შექმნა, რომელიც უნდა მოიცავდეს ფასზე 
გავლენის მქონე ისეთ ცვლადებს, როგორიცაა პარკირების 
ზონა, გზაზე პარკირების ადგილების რაოდენობა, გზის 
გარეთ პარკირების ადგილის ფასი და რაოდენობა, გზაზე 
პარკირების საშუალო ხანგრძლივობა, გზაზე პარკირების 
ადგილის ძებნის საშუალო ხანგრძლივობა, გზებზე 
პარკირების ადგილის ძებნისას დახარჯული  საწვავი, 
პარკირებული ავტომობილის  გაბარიტები(ტიპი), 

გზებზე პარკირების ფასწარმოქმნის მოდელის 
საშუალებით განხორციელდება  გზებზე პარკირების  
ნორმალურზე ნაკლებად დადგენილი ფასების და გზების 
გარეთ პარკირებაზე გადამეტებული ფასების არსებობის 
ფაქტების პროგნოზირება და იდენტიფიცირება, რაც 
იწვევს ერთის  მხრივ, გზებს გარეთა პარკირების 
ადგილების დაუტვირთაობას, ხოლო მეორეს მხრივ 
პარკირების მიზნით გადაადგილებების სიხშირის 
ზრდას. 

გზებზე პარკირების ფასწარმოქმნის მოდელის 
საშუალებით მოხდება გზებზე არსებული პარკირების 
ადგილებზე ფასების კორექტირება პარკირების დაკავების 
კოეფიციენტის, სატრანსპორტო ნაკადის, მიმდებარე 
გზის მიღმა პარკირების ადგილებზე არსებული ფასების, 
პარკირების ზონების ფაქტორების მიხედვით. იმ 
ადგილებზე სადაც დაკავების კოეფიციენტი იქნება მეტი 
85% ზე  მოხდება პარკირების ფასების შემცირება, ხოლო 
სადაც დაკავების კოეფიციენტი მეტია 85% ზე მოხდება 
პარკირების ფასების გაზრდა, და შესაბამისად სადაც 
დაკავების კოეფიციენტი საშუალოდ ტოლია 85%-ის 
პარკირების ფასები დარჩება უცვლელი. 

გზებზე პარკირების ფასწარმოქმნის მოდელის 
შემუშავებისას უნდა იქნეს გათვალისწინებული 
პრინციპი, რომ გზებზე პარკირების ოპტიმალური ფასი 

ტოლი ან მეტია გზებს გარეთ პარკირების ოპტიმალური 
რაოდენობით მიწოდების  ზღვრული დანახარჯის 

პარკირების ქალაქის ტერიტორიის ცალკეული 
უბნების მიხედვით უნდა განისაზღვროს პარკირების 
ადგილები, სადაც უნდა მოხდეს, მხოლოდ ფასიანი 
პარკირების ადგილების მოწყობა, უფასო პარკირების 
ადგილების მოწყობა და პარკირების შერეული(როგორც 
ფასიანი, ისე უფასო) სისტემის გამოყენება (უფორ 
დეტალურად იხილეთ ზემოთ )                           

ქალაქის ცენტრალურ რაიონებისათვის უნდა იქნეს 
გამოყენებული პარკირების ადგილების და პარკირების 
საფასურის ცვლილების რამოდენიმე სცენარი და მოხდეს 
ამ სცენარებიდან ყველაზე ეფექტიანის  გამოყენების 
ეფექტიანობის შეფასება. მაგალითად, სცენარის 
გამოყენების საფუძველზე, რომელიც ითვალისწინებს 
პარკინგის ტარიფის 20%-იან გაზრდას და პარკირების 
ადგილების 20%-იან შემცირებას ცენტრალურ 
ადგილებში, უნდა დადგინდეს პარკინგის მოთხოვნის 
(დეფიციტის) ცვლილების  და  საცობების გაზრდის 
(შემცირების) მოსალოდნელი დონე 

პარკირების მართვაზე პასუხისმგებელი ორგანოს 
მიერ აუცილებელია შესწავლილ იქნეს პარკირების 
ადგილების საფასურის განსაზღვრის შესაძლებლობა 
შემდეგი  ფაქტორების მიხედვით:

- პარკირების ადგილმდებარეობა (გზაზე, გზის 
გარეთ, ქუჩაზე, ტროტუარზე, მიწისზედა და მიწისქვეშა 
სადგომები, ცენტრალური და გარეუბნები) 

- პარკირების ხანგრძლივობა
- დღის ცალკეული პერიოდი(პიკის და არაპიკის 

საათები, საღამოს და დილის საათები)
- სამუშაო და დასვენების დღეები 
- პარკირების ადგილების დაკავებულობის 

დონე დღის ცალკეული პერიოდების და ქალაქის 
ტერიტორიების მიხედვით (განსაკუთრებით პიკურ 
პერიოდებში ცენტრალურ ადგილებში). 

ასევე, პარკირების მართვაზე პასუხისმგებელი 
სამსახურის მიერ პერიოდულად უნდა ხორციელდებოდეს 
აღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინებით 
დიფერენცირებული საფასურის სისტემის გამოყენების 
უპირატესობების ანალიზი მისი შედარება საფასურის 
გადახდის დღეისათვის არსებულ სისტემასთან. 

პარკირების მომსახურეობის ფასწარმოქმნის 
სისტემის ეფექტურობისათვის, აუცილებელია, როგორც 
საზოგადოებრივ გზებზე და გზებს მიღმა, ასევე  კერძო 
საკუთრებაში არსებული პარკირების ადგილების 
ერთიან საპარკინგე სისტემაში მოქცევა და ინტეგრაციის 
პრინციპების დადგენა. ამისათვის პირველ რიგში 
პარკირების მართვაზე პასუხისმგებელი სამსახურის 
მიერ  უნდა ხორციელდებოდეს  ქალაქის ტერიტორიაზე 
მოქმედი კერძო ობიექტების ტერიტორიაზე არსებული 
პარკირების ადგილების რაოდენობის, მათი  დაკავების 
დონის და დადგენილი ფასების ინდენტიფიცირება და 
ანალიზი ღია ტიპის სადგომების, დახურული მიწისზედა 
სადგომების და დახურული მიწისქვეშა სადგომების 
მიხედვით. 

XI. parkirebis safasuris gadaxdis sistemis 

srulyofa

ქალაქის ხელმძღვანელობასა და პარკირების 
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mecniereba/SCIENCE
ექსკლუზიურ მართვაზე პასუხისმგებელ კომპანიას 
შორის დადებული ხელშეკრულების თავდაპირველ 
ვარიანტში გათვალისწინებული იყო პარკირების 
საფასურის გადახდის სამი მეთოდი: მობილური 
ბარათების საშუალებით, გადასაფხეკი ბარათებით და 
პარკირების ცალკეულ  ზონებში  დასამონტაჟებლად 
განსაზღვრული  პარკომეტრებით. 

დღეისათვის მსუბუქი პარკირების ინდივიდუალური 
საფასურის გადახდა ხორციელდება ე.წ პეიბოქსების 
საშუალებით და არ ითვალისწინებს ზემოაღნიშნულ 
და მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში გამოყენებულ 
გადახდის ხერხებს.   პარკირების საფასურის გადახდა 
ხორციელდება ფიზიკური პირის მიერ ნებისმიერ საბანკო 
დაწესებულებაში, მის ფილიალში ან სწრაფი გადახდის 
აპარატის მეშვეობით, ხოლო ორგანიზაციების მიერ  შპს 
“სი-ტი პარკ”-ის სპეციალურ ანგარიშზე. 

პარკირების საფასურის სხვა ალტერნატიული 
ტექნიკური საშუალებების გამოყენების 
მიზანშეწონილობის და შესაძლებლობის საკითხები, 
მათ შორის პარკომეტრების საშუალებით პარკირების 
საფასურის გადახდის გამოყენების მიზანშეწონილობა 
თბილისის ტერიტორიებზე შეიძლება განხილული 
იქნას მხოლოდ ისეთი საკითხების გადაწყვეტის შემდეგ, 
როგორიცაა პარკირების მოთხოვნა-მიწოდების შესწავლა, 
პარკირების ზონების განსაზღვრა და პარკირების ფასების 
ერთიანი ან დიფერენცირებული სისტემის გამოყენების 
შესაძლო ადგილების იდენტიფიცირება. 

პარკომეტრების შერჩევისას უნდა იქნეს 
გათვალისწინებული ისეთი  ტექნიკური მახასიათებლები, 
როგორიცაა პარკომეტრის  ფასი, რომელიმე ფორმით 
გადახდის შესაძლებლობა (ნებისმიერი სახის მონეტა, ან 
პლასტიკური ბარათი), პარკომეტრში დამონტაჟებული 
უსაფრთხოების (ვანდალიზმის საწინააღმდეგო) 
სისტემა, პარკომეტრის მიერ მომსახურე ადგილების 
რაოდენობა, პარკირების შედეგად დაგროვებული 
თანხის ინკასატორის მიერ აკრეფის სისწრაფე (თანხის 
მოცულობა), პარკომეტრის მიმდინარე ტექნიკური 
მომსახურეობის განხორციელების სიმარტივე 

 XII. parkirebis sferodan miRebuli Semosav-

lebis ganawilebis da gamoyenebis principebis 

gansazRvra 

პარკირების სისტემის მართვის ერთ-ერთ ელემენტს, 
პარკირების სფეროდან მიღებული შემოსავლების 
აღრიცხვასა და კონტროლთან ერთად წარმოადგენს მისი 
სწორი განაწილება ქალაქის ბიუჯეტსა და პარკირების 
ოპერატორს(ოპერატორებს) შორის და გამოყენება 
ქალაქის განვითარების სხვადასხვა ღონისძიებების 
დასაფინანსებლად. 

არსებული კანონმდებლობით ქალაქ თბილისში 
არსებული საზოგადოებრივი პარკირების ადგილებიდან 
მიღებულ შემოსავალში შედის პარკირების დადგენილი 
საფასურიდან მიღებული თანხები და პარკირების წესების 
დარღვევისათვის გათვალისწინებული ჯარიმებიდან 
მიღებული თანხები.

თავდაპირველი ხელშეკრულების თანახმად, ქ. 
თბილისის მერიას უნდა მიეღო პარკირების შემოსავლების 
60% და დამატებითი მომსახურების შემოსავალი (ისეთი 
მომსახურება, რაც არ არის აღნიშნული ხელშეკრულებაში), 

ხოლო შპს „სი-ტი პარკს“ – პარკირების შემოსავლის 40% 
და დამატებითი მომსახურების შემოსავალი.

ხელშეკრულების მიხედვით „დამატებით 
მომსახურებად“ არ ითვლება და არ აძლევს 
ქ.თბილისის მერიას შემოსავლის მიღების უფლებას  
ავტოსატრანსპორტო საშუალების თვლების ბლოკირება, 
ავტოსატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ სადგომზე 
გადაყვანა( 60 ლარი) .

ხელშეკრულების ცვლილების და პარკირების 
საათობრივი ტარიფის(რომლის სიდიდე პარკირების 
სხვადასხვა ზონისათვის დაწესებული იყო 
დიფერენცირებულად და შეადგენდა 20 თეთრს, 50 
თეთრს და 1 ლარს )გაუქმების და პარკირების  პარკირების 
წლიური(50 ლარი), 6 თვის(25 ლარი) და 1-კვირისათვის(4 
ლარი)  გათვალისწინებული საფასურების შემოღების 
შემდეგ „სი-ტი პარკს“ მიეცა უფლება მიეღო 
ე.წ.„მინიმალური წლიური თანხა“, საიდანაც მას უნდა 
დაეფინანსებინა საოპერაციო ხარჯები. ეს თანხა, 
ცვლილების თანახმად, შეადგენდა 2.500.000 ლარს დღგ-ს 
გარეშე.

ამასთან  ხელშეკრულების ბოლო ცვლილებით 
განისაზღვრა რომ კომპანია“ სი-ტი პარკი“ მიიღებდა 
3 ლარს პარკირების ყოველი ჯარიმიდან, ხოლო ის 
თანხა რაც დარჩებოდა სი-ტი პარკის მიერ საკუთარი 
მინიმალური წლიური თანხის მიღების შემდეგ კვლავ 
40/60%-ით გადანაწილდებოდა სი-ტი პარკსა და 
თბილისის მერიას შორის, რაც ფინანსურად საკმაოდ 
არასახარბიელოა ქალაქისათვის 

პარკირების ოპერატორს არსებული ხელშეკრულებით 
არ ეკისრება ვალდებულება განახორციელოს პარკირების 
სისტემის პერიოდული კვლევა, მოაწყოს პარკირების 
ალტერნატიულ მრავალსართულიან ავტოსადგომები და 
გააუმჯობესოს პარკირების ინფრასტრუქტურა გარდა 
პარკირების ნიშნების და მონიშვნების დაყენებისა 
და 3 ფასიანი ავტოსადგომის მოწყობისა. ამასთან, 
საქართველოს და თვითმმართველობის საბიუჯეტო 
კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული 
პარკირების სფეროდან ადგილობრივ ბიუჯეტში 
მიღებული თანხების მიზნობრივი მიმართვა.

თბილისის ტერიტორიაზე ქალაქის საკუთრებაში 
არსებულ ქუჩებზე და ტროტუარებზე არსებულ 
ადგილებზე მოწყობილი პარკირების საფასურიდან 
და პარკირების წესების დარღვევაზე გადახდილი 
ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლების ანალიზი 2011- 
2014 წლებში  წარმოდგენილია შემდეგი ცხრილის სახ
ით.                                                                                                                                                                                

აღნიშნული ცხრილიდან ჩანს რომ ქალაქ თბილისში 
პარკირების სფეროს მართვიდან მიღებული შემოსავლები 
მხოლოდ 4 წელიწადში შეადგენს  32,9 მილიონ ლარს.  
ამ თანხის მხოლოდ ნაწილის პარკირების სფეროს 
გაუმჯობესებაზე მიმართვის შედეგად  შესაძლებელი 
იქნებოდა პარკირების დეფიციტის გარკვეული 
აღმოფხვრა  ქალაქის ცალკეულ ადგილებში. მაგალითად, 
200 ავტომობილისათვის (1ავტომობილისათვის 25მ2) 
განსაზღვრული მრავალსართულიანი სტაციონალური 
ავტოსადგომის მშენებლობის ღირებულება დღეისათვის 
არსებული ფასებით შეადგენს დაახლოებით 1 მილიონ 
დოლარს.

პარკირებიდან მიღებული შემოსავლების განაწილება 
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ქალაქის ბიუჯეტსა და პარკირების ექსკლუზიურ 
მართვაზე პასუხისმგებელ კომპანიას შორის უნდა 
ხდებოდეს კომპანიის მიერ ქალაქში პარკირების სისტემის 
მოწესრიგებისათვის განხორციელებული ინვესტიციების 
მოცულობის, ოპერირების ხარჯების და გატარებული 
ღონისძიებების შესაბამისად. 

პარკირების სისტემის გაუმჯობესებისათვის 
ფინანსური წყაროების მოძიების აუცილებლობიდან 
გამომდინარე უნდა განისაზღვროს პრინციპები და 
მექანიზმი, რომლის თანახმად უნდა განხორციელდეს 
პარკირების საფასურის მობილიზებიდან,  პარკირების 
წესების დარღვევისათვის გათვალისწინებული 
ჯარიმებიდან და ზემოთჩამოთვლილი პარკირების 
სტრატეგიების გამოყენებიდან მიღებული შემოსავლებით 
ქალაქის პარკირების სისტემის, პარკირების 
ინოვაციების, სატრანსპორტო ინფასტრუქტურის 
განვითარების დაფინანსება, ქუჩების დასუფთავების, 
ქუჩების მიმდებარე  ტერიტორიების  გამწვანების, 
ტროტუარების სარემონტო სამუშაოების, საავტომობილო 
მოძრაობის შედეგად გამოწვეული ხმაურის შემცირების 
ღონისძიებების, შენობებზე ვანდალური წარწერების 
პერიოდული წაშლის  დაფინანსება

XIII. parkirebis gadasaxadis ukanono Seg-

rovebis da parkirebis TviTneburi SezRudvis 

problemis gadaWris RonisZiebebi 

„ქალაქ თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებათა პარკირების რეგულირების მიზნით, 
პარკირების სფეროს მართვის უფლების იჯარით 
გადაცემის შესახებ  შპს  სი-ტი პარკთან დადებული  
ხელშეკრულების # 1-17804  მიხედვით, კომპანია სი-
ტი პარკს მინიჭებული აქვს ქალაქის ტერიტორიაზე 
არსებული გზის ყველა დასაშვებ ადგილზე პარკირების 
ორგანიზების  ექსკლუზიური უფლება. ფაქტიურად, 
ქალაქის ტერიტორიაზე მთელ რიგ არსებულ ადგილებზე 
ხდება ამ ნორმის დარღვევა. სი-ტი პარკისათვის 
ექსკლუზიური მართვის უფლებით გადაცემულ 
და მათ  მიერ მონიშნულ პარკირების ადგილებზე 
ოპერირებენ კერძო ფირმები ან „ ე.წ სტაიანშიკები“. 
ზოგ ფირმას აღნიშნული ტერიტორიები გადაცემული 
აქვთ იჯარის სხვადასხვა ფორმით, შემოფარგლული 
აქვთ პარკირების ტერიტორია და დადგენილი აქვთ 
პარკირების ინდივიდუალური გადასახადი, რომელიც 
შედგება სადგომზე შესვლის და დგომის საფასურისაგან 
(მაგალითად, 2 ან 3 ლარი სადგომზე შესვლისათვის და 
1 ლარი დგომის ყოველი საათისათვის). აღნიშნული 
გადასახადის დამატებითი გადახდა უხდებათ 
ავტომობილის მფლობელებს, რომლებსაც უკვე 

გადახდილი აქვთ “სი-ტი პარკის” მიერ დადგენილი 
გადასახადი და სარგებლობენ აღნიშნული პარკირების 
ადგილებით. ამასთან, ასეთი ტიპის ადგილების 
მფლობელები ამ   დამატებითი საფასურის სანაცვლოდ 
პარკირებასთან დაკავშირებულ არანაირ დამატებით 
მომსახურებას არ უწევენ მომხმარებლებს. ამ ფაქტებით 
ირღვევა როგორც ავტომფლობელთა უფლებები, 
ასევე  პარკირების ოპერატორის მიერ აღნიშნული 
ტერიტორიის ექსკლუზიური მართვის უფლება. 
აღნიშნული ფაქტიურად წარმოადგენს საზოგადოებრივი 
ადგილებით, მათ შორის პარკირების ადგილებით 
სარგებლობის  თვითნებურ შეზღუდვას, რომლისთვისაც  
„ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის კოდექსის“ 152 
2 მუხლით  (საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის 
თვითნებური შეზღუდვა) გათვალისწინებულია 
სანქცია ფიზიკური პირებისათვის  500 ლარის 
ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირებისათვის– 
2 000 ლარის ოდენობით. აღნიშნული დარღვევის  
გამოუსწორებლობა დაჯარიმებიდან 20 დღის ვადაში, 
იწვევს ფიზიკურ პირთა დაჯარიმებას 3000 ლარის 
ოდენობით, ხოლო იურიდიულ პირთა დაჯარიმებას 
– 4000 ლარის ოდენობით.  აღნიშნული სანქციების 
გამოყენება დღეისათვის ფაქტიურად არ ხორციელდება. 
ამასთან, კანონმდებლობით არ არის ცალსახად 
განსაზღვრული ასეთი დარღვევის ადმინისტრირებაზე 
და  მონიტორინგზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო თუ 
ადგილობრივი მმართველობის ორგანო

იმისათვის, რომ აღმოიფხვრას პარკირების 
გადასახადის უკანონო აკრეფის ფაქტები, საჭიროა 
პირველ რიგში კანონმდებლობით განისაზღვროს 
მის პრევენციაზე, აღრიცხვაზე (პარკირების უკანონო 
ადგილების  ლოკაციები, რაოდენობა და დადგენილი 
უკანონო გადასახადის განაკვეთები) და აღკვეთაზე 
უშუალოდ პასუხისმგებელი ორგანო 

პარკირების მართვაზე პასუხისმგებელი 
სამსახურის მიერ ცალკე უნდა ხორციელდებოდეს ე.წ 
„სტაიანშიკების“ რაოდენობის და მათ მიერ აკრეფილი 
უკანონო გადასახდის აღრიცხვა ქალაქის ტერიტორიების 
მიხედვით. ამასთან, „სტაიანშიკების“ სავარაუდოდ 
საკმაოდ სოლიდური ფაქტიური რაოდენობიდან 
გამომდინარე, მათთან დაკავშირებით საკანონმდებლო 
და ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების მიღებისას, 
საჭიროა შემდეგი არჩევანის გაკეთება:

- სტაიანშიკების  მომსახურებაზე უარის თქმა 
(განსაკუთრებით, იმ ადგილებზე სადაც ადგილი აქვს  
პარკირების თვითნებურ შეზღუდვას და გამოძალვას), 
მათი  ფუნქვიონირების აღკვეთა და შესაბამისი 
სანქციების ამოქმედება

     (lari) 
 
weli 

Parkirebis gadasaxadi  Parkirebis jarimebi   
sul Sps `si-Ti? 

parkia~ 
wili 

Tbilisis 
meriis wili  

Sps `si-Ti? 
parkia~ wili 

Tbilisis meriis 
wili 

2011 2,727,723 962,114 1,749,930 1,412,687 6,852,454 
2012 2,721,658 1,267,417 2,426,861 2,244,289 8,660,225 
2013 2,826,802 1,406,741 2,364,287 2.203,694 8,801,434 
2014 2,747,098 1,536,034 2,230,135 2,217,191 8,730,458 

 
წყარო: შპს. „ერნსტ ენდ იანგი“ საქართველოს  სამართლებრივი და ფინანსური ანალიზი „სი-ტი პარკთან“ 

გაფორმებულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. 2015 წელი
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- ქალაქის განსაკუთრებით ძნელად მანევრირებად  

მონაკვეთებზე, სადაც ავტომობილების პარკირების 
ადგილებზე შესვლამ და გამოსვლამ შეიძლება შეაფერხოს 
მოძრაობა ან შექმნას საავარიო სიტუაცია  „სტაიანშიკების“ 
საქმიანობის ლეგალიზება, მათ მიერ  აკრეფილი 
შემოსავლის კონტროლი, მასზე როგორც ეკონომიკურ 
საქმიანობაზე გარკვეული გადასახადის დაწესება და 
მისი ადგილობრივ ბიუჯეტში მიმართვა 

ასევე, შესაძლებელია პარკირების ცალკეულ ადგილზე 
პარკომეტრების  შესაძლო გამოყენებისას  „სტაიანშიკების“ 
გარკვეული ნაწილისათვის საფასურის გადახდის 
კონტროლის და პარკომეტრებზე ვანდალიზმისაგან 
დაცვის პასუხისმგებლობის ოფიციალურად დაკისრება. 

XIV. parkirebis ganviTarebis indikatorebis 

gansazRvra

პარკირების განვითარების მოკლე (ყოველწლიური), 
საშუალოვადიანი (1-5 წელი) და გრძელვადიანი (5-
10 წელი) პერსპექტივების შეფასებისათვის საჭიროა 
შესაბამისი ინდიკატორების ნუსხის განსაზღვრა და 
მათი პერიოდული მონიტორინგის განხორციელება 
პარკირების სფეროს მართვაზე პასუხისმგებელი 
ორგანიზაციის მიერ. 

პარკირების სისტემის  მოკლე, საშუალოვადიანი და 
გრძელვადიანი განვითარების ინდიკატორებია:  

პარკირების სფეროში განხორციელებული  კერძო და 
სახელმწიფო ინვესტიციები

პარკირების სფეროდან მიღებული შემოსავლები, 
მათ შორის პარკირების ოპერატორის კუთვნილი და 
ადგილობრივი ბიუჯეტში ჩარიცხული თანხები

პარკირების ადგილების რაოდენობა ქ თბილისის 
რაიონების და პარკირების ზონების მიხედვით, მათ 
შორის გზაზე ( ქუჩა, ტროტუარი)  და გზის მიღმა  (ღია , 
დახურული) ,

შშმ პირთათვის გამოყოფილი ადგილების რაოდენობა 
რაიონების და პარკირების ზონების მიხედვით

პარკირების საზოგადოებრივ და კერძო ადგილების 
რაოდენობებს შორის თანაფარდობის დინამიკა

კერძო მფლობელობაში არსებული პარკირების 
ადგილების რაოდენობა, მათ შორის ბიზნესის და 
საცხოვრებელი სახლების კუთვნილ  ტერიტორიაზე 
არსებული ადგილები

პარკირების(გარდა კერძო საკუთრებაში არსებულისა)
მრავალსართულიანი მიწისზედა და მიწისქვეშა 
ავტოსადგომებზე არსებული     ადგილების  რაოდენობა                

პარკირების ბალანსი (ზედმეტობა/ დეფიციტი) ქ 
თბილისის რაიონების და პარკირების ზონების მიხედვით

პარკირების ეფექტიანობის მაჩვენებელი (Park-
ing Occupancy) რაიონების, პარკირების ზონების, 
საზოგადოებრივი და კერძო პარკირების (მათ შორის 
იჯარით გადაცემული) ადგილების მიხედვით

პარკირების  სისტემის მოწესრიგების შედეგად 
შემცირებული  ხარჯები  პარკირების ადგილის ძებნაზე 
დახარჯული დროის შემცირების და პარკირებაზე 
დახარჯული საწვავის ეკონომიის შედეგად  

გზებზე გამოთავისუფლებული პარკირების საგზაო 
სივრცეების ფართობი და პარკირების ადგილების 
რაოდენობა:

- პარკირების სტრატეგიების და მეთოდების  

გამოყენების შედეგად ქალაქის რაიონების მიხედვით
-  მრავალსართულიანი მიწისზედა და მიწისქვეშა 

ავტოსადგომების   გამოყენების შედეგად 
- ავტომფლობელთა მიერ პარკირების წესების 

დარღვევის რაოდენობა
- არალეგალური პარკირების ადგილების რაოდენობა

daskvna

ქალაქის პარკირების სისტემის გამართული 
ფუნქციონირებისათვის საჭიროა  შემდეგი საკითხების 
გადაწყვეტა:

ქალაქის განვითარების მოთხოვნების შესაბამისი 
პარკირების პოლიტიკის განსაზღვრა და პარკირების 
ადგილებით მოსარგებლეთა ცალკეული სახეების 
მიერ მისი განხორციელების ობიექტური აღქმისათვის 
ხელსაყრელი პირობების შექმნა  

ქალაქის კერძო ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 
სახის არჩევაზე, მგზავრობის ქცევასა და  მთლიან 
სატრანსპორტო ნაკადზე პარკირების გავლენის შესწავლა 
და ანალიზი

ქალაქის ტერიტორიაზე პარკირების დეფიციტის 
(ან საკმარისზე მეტი ადგილების) ანალიზისა და 
პარკირების ადგილებით მოსარგებლეთა რაოდენობის, 
მათი ძირითადი ჯგუფების და პარკირების ადგილების 
გამოყენების სიხშირის და პარკირების ადგილების 
მოთხოვნის ზრდის პერსპექტიული  მოცულობის 
განსაზღვრის   საფუძველზე  პარკირების ადგილების 
მოთხოვნის განსაზღვრა

პარკირების სახეების, მეთოდების, პარკირების 
ოპტიმალური რეჟიმების და სტრატეგიების შერჩევის, 
სახელმწიფო დაწესებულებების და ბიზნესის 
ფუნქციონირების ობიექტების სიახლოვეს და 
საცხოვრებელი ადგილების მიმდებარე ტერიტორიებზე 
პარკირების ადგილების ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფის ღონისძიებების განსაზღვრის 
საფუძველზე  პარკირების ადგილების მიწოდების 
განსაზღვრა 

პარკირების ეფექტური და ხელმისაწვდომი 
სატარიფო პოლიტიკის შერჩევა, რომელიც მოიცავს 
როგორც ფასიანი, ასევე  უფასო პარკირების  ადგილების 
(დიფერენცირებულ) მოწყობას ქალაქის ტერიტორიაზე 
არსებულ გზებზე სატარიფო რეგულირების სხვადასხვა 
მიზანშეწონილი სცენარების გამოყენებით

პარკირების ოპერირებიდან მიღებული შემოსავლების 
გადახდის, აკრეფის (მობილიზების) და აღრიცხვის 
ხერხების (ტექნიკური საშუალებების), შემოსავლების 
განაწილების და გამოყენების სრულყოფილი წესის 
განსაზღვრა

თბილისში არსებული არალეგალური პარკირების 
ანალიზი, მისი პრევენციის და აღმოფხვრის 
მიმართულებები

პარკირების ხარისხის კონტროლის და პარკირების 
წესების დარღვევის იდენტიფიცირების და აღმოფხვრის  
ეფექტური სისტემის შემუშავება

განვითარებულ ქვეყნებში მოქმედი პარკირების 
მართვის სისტემის საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზი და 
ქ თბილისის სპეციფიკასთან მაქსიმალურად შესაბამისი 
ვარიანტის შერჩევა. 

ჭკვიანი პარკირების (Smart Parking) სისტემის და 
პარკირების პროგრამული აპლიკაციების გამოყენება 
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პარკირების მოთხოვნა-მიწოდების მოდელის 

შემუშავება, რომლის დანიშნულებაა კონკრეტულ 
ტერიტორიაზე პარკირების დეფიციტის/ ზედმეტი 
ადგილების გამოვლენა მისი გამომწვევი ფაქტორების 
მიხედვით, რომელიც დატანილი იქნება პარკირების 
ელექტრონულ რუქაზე 

გზებზე პარკირების ფასწარმოქმნის მოდელის 
შემუშავება, რომლის საშუალებით მოხდება გზებზე 
არსებული პარკირების ადგილებზე ფასების კორექტირება 
პარკირების დაკავების კოეფიციენტის, სატრანსპორტო 
ნაკადის, მიმდებარე გზის მიღმა პარკირების ადგილებზე 
არსებული ფასების, პარკირების ზონების მიხედვით.

საცობების პროგნოზირების ინტეგრირებული 
მოდელის შემუშავება, რომელიც გამოავლენს საცობზე 
პარკირების სისტემის გავლენის ხარისხს.

შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე) 
პირებისათვის პარკირების სისტემის განვითარება 
და მისი შესაბამისობაში მოყვანა საერთაშორისო 
მოთხოვნებთან, მათ შორის მოქმედი კანონმდებლობით  
გათვალისწინებული შშმ პარკირების მოწმობის მიღების 
და განახლების პროცესის გამარტივება ქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მერიის, პარკირების ოპერატორის, 
საქართველოს შრომისა, ჯანმრთელობის და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნით 
და საჯარო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის 
შედეგად.

პარკირების სისტემის მოკლე, საშუალო 
და გრძელვადიან პერიოდებში განვითარების 
ინდიკატორების შემუშავება.

გამოყენებული ლიტერატურა:
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Tbilisi Parking System Development Perspectives 

George Esakia 
Ph.D. in Economics

Abstract: In this paper the necessity and importance of the studying on the problem of parking in Tbilisi city is analyzed first, 
then the ways of its solution and perspectives of parking system development is provided.

This paper explains the role and importance of parking in the development of the city, describes the cause of conflict situation 
in relation to parking, the problems with current parking planning practices, the deficiencies of parking regulations, the methods 
of study parking supply-demand, the ways of implementation of effective tariff policy on parking, the importance and possibili-
ties of using different payment system, the ways of allocation of parking revenues, the methods of prevention and elimination 
of illegal parking, presents criteria and parameters of construction and functioning of multi-storey parking in the city, provides 
analysis of the possibility of using ArcGIS for the provision of accessible information on parking places, principles and importance 
of parking zoning, examines best practices of developed countries on various parking management strategies that result in more 
efficient use of existed land In the city, presents the short, medium and long-term indicators of parking development

The recommendations presented in the paper will enable the city transportation service and parking specialists to better pre-
pare, plan and manage parking issues facing the city.
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regionuli biznesis ganviTarebis mdgomareoba 

saqarTveloSi aWaris regionis magaliTze
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statiaSi _ ̀ regionuli biznesis ganviTarebis mdgomareoba saqarTveloSi aWaris regionis 

magaliTze~ gaanalizebulia 2011-2014  wlebSi aWaraSi biznesis ganviTarebis maCveneblebi _ 

sawarmoTa ricxvi, brunva, produqcviis gamoSveba, damatebuli Rirebuleba, dasaqmeba da gamo-

tanilia daskvna, rom biznesi ki viTardeba, magram ara resursebis proporciulad.

regions biznesis zrdis meti SesaZlebloba aqvs. gansakuTrebiT es iTqmis turistul bi-

znesze.

statiaSi naTqvamia, rom es sfero TviTdinebiT ver ganviTardeba. misi daCqarebuli ganvi-

Tareba moiTxovs mTavrobis mxridan rogorc meTodur, ise finansur xelSewyobas. turizmis 

ganviTarebisTvis aWaraSi sakmaod didi resursi arsebobs. 

aucilebelia gonivruli da gegmazomieri ekonomikuri politikis gatareba, saTanado 

dafinanseba materialur-teqnikuri bazis Sesaqmnelad da kadrebis mosamzadeblad. regioni 

da saerTod qveynis ekonomika ver ganviTardeba Tu saTanadod ver ganviTarda mcire da saSu-

alo biznesi.  

saqarTvelos mTavrobis socialur-ekono-

mikuri politikis mizania, Seqmnas wina-

pirobebi warmatebuli, mdidari da erTiani 

saqarTvelosTvis, sadac yvela moqalaqe uz-

runvelyofili iqneba Rirseuli sacxovre-

beli garemoTi da eqneba saSualeba, gaxdes 

msoflio sazogadoebriobis warmate¬buli 

da mdidari wevri [1, gv. 3].

im aTi punqtidan, romelTa Sesruleba 

saqarTvelos mTavrobam zemoT aRniSnuli 

miznis misaRwevad daisaxa, erT-erTi aris 

saukeTeso sainvesticio da biznesgaremos 

Seqmna-SenarCuneba. periodi, romlis ganmav-

lobaSic es 10 punqti unda Sesrulebuliyo, 

ukve gavida. Cven davinteresdiT aWaris av-

tonomiuri respublikis magaliTze Seiqmna 

Tu ara sasurveli da mewarmeTa mastimu-

lirebeli biznesgaremo da rogor aisaxa igi 

biznesis ganviTarebaze.

1. biznesis ganviTareba aWaris 

avtonomiur respublikaSi

aWara mdebareobs saqarTvelos samxreT-

dasavleT nawilSi. misi farTobia 2.9 aTasi 

kv. km, mosaxleobis raodenoba ki 400 aTass 

aRemateba.

aWara Tavisi bunebrivi resursebiT _ noy-

ieri miwa, subtropikuli hava, zomieri zam-

Tari da Tbili zafxuli, tyis masivebi, en-

demuri mcenareuloba da cxovelTa samyaro, 

wiaRiseuli, bunebis unikaluri Zeglebi da 

a. S., biznesis mravalferovani saxeebis gan-

viTarebis SesaZleblobas iZleva [2, gv. 412].

saqarTvelos regionebi biznesis ganvi-

Tarebis donis mixedviT regionebs Semdeg 

etapebad yofen [3, gv. 75]:

- aTvisebis etapze myofi;

- industriuli ganviTarebis etapze my-

ofi;

- socializaciis etapze myofi;

- kompleqsuri ganviTarebis etapze my-

ofi.

saqarTvelos regionebs, maT Soris aWar-

asac, TavianTi socialur-ekonomikuri gan-

viTarebis doniT, calsaxad romelime erT 

stadias ver mivakuTvnebT. aWaris regions 

marTalia aqvs aTvisebis da industriuli 

ganviTarebis etapis elementebi (magaliTad, 
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aWaris mTianeTis mosaxleoba rom upirate-

sad eweva naturalur meurneobas da amave 

dros, gvxvdeba meqanizebuli gadamamuSavebe-

li sawarmoebi), magram Cveni azriT, ZiriTa-

dad es regioni mainc ganviTarebis sociali-

zaciis stadiazea. es dasturdeba imiT, rom 

misi ekonomikis ganviTarebaSi sul ufro da 

ufro met rols TamaSobs mesame da meoTxe 

sferos dargebi (transporti, kavSirgabmu-

loba, momsaxureba, mecnie¬reba, ganaTleba da 

sxv.). 

aWaraSi biznesis ganviTarebas vaxasiaTebT 

iseTi maCveneblebi, rogoricaa: sawarmoTa 

raodenoba, produqciis (momsaxurebis) gamoS-

veba, brunva, Seqmnili damatebuli Rirebuleba 

da dasaqmeba. 2011-2014  wlebSi am maCvenebleb-

is analizi gviCvenebs (cxrili 1), rom reg-

istrirebul sawarmoTa ricxvi gazr¬dilia 

87.2%-iT, produqciis gamoSveba 81.6%-iT, brun-

va 78%-iT, damatebuli Rirebuleba 80.7%-iT, 

xolo dasaqmeba mxolod 36.7%-iT. maSasad-

ame, yvelaze metad gazrdilia registrire-

bul sawarmoTa ricxvi, yvelaze mcired ki 

dasaqmebulTa ricxvi. Cveni azriT, yvela 

registrirebuli sawarmo rom praqtikulad 

amoqmedebuliyo, maSin dasaqmebac Tu prida-

pir proporciulad ara, mainc mniSvnelovnad 

gaizrdeboda. rogorc Cans, es ar moxda. 

amas isic adasturebs, rom ramdeni sawarmoc 

aris daregistrirebuli (2014  wels _ 45232), 

TiTqmis imdenivea dasaqmebulic (2014  wels _ 

54655 kaci).

 
# 2011 wels 2014 wels 

dinamika 2014w. 
%-ad 2011 
welTan 

1 
registrirebul 
sawarmoTa ricxvi 

24161 
registrirebul 
sawarmoTa ricxvi 

45232 187.2 

2 
produqciis gamoSveba 
(mln lari) 

1125.2 
produqciis 
gamoSveba (mln 
lari) 

2043.4 171.6 

3 brunva (mln lari) 1928.8 brunva (mln lari) 3424.1 178.0 

4 
damatebuli 
Rirebuleba (mln lari) 

514.2 
damatebuli 
Rirebuleba (mln 
lari) 

929.3 180.7 

5 dasaqmeba (kaci) 39975 dasaqmeba (kaci) 54655 136.7 

 

cxrili 1

aWaris avtonomiur respublikaSi

biznesis ganviTarebis maCveneblebi [4, 5]

es yvelaferi imas gvidasturebs, rom aWar-

is regionSi jer-jerobiT ver Seiqmna iseTi 

biznesgaremo, rom ara mxolod daregistri-

rebuli sawarmoebi amuSavdes, aramed gaixs-

nas axali da axali.

2. aWaraSi biznesis ganviTarebis 

prioritetebi

yvela saxis bizness investicia sWirdeba, 

magram zogs meti, zogs naklebi. turizmi 

aris iseTi biznesi, romelsac yvelaze nak-

lebi investicia sWirdeba. aseT dros, aWaras 

aqvs yvela saxeobis turizmis ganviTarebis 

perspeqtiva. aWaris regions gaaCnia mniS-

vnelovani potenciali Sida turizmTan er-

Tad ganaviTaros saerTaSoriso turizmic da 

igi aqcios Semosavlebis miRebis stabilur 

wyarod.

aWaras, misi ganumeorebeli landSaftiT, 

floriTa da istoriul-arqiteqturuli Ze-

glebiT, subtropikuli da dekoratiuli 

mcenareebis didi nairsaxeobiT, zRvispira da 

mTis kurortebiT, subtropikuli klimatiTa 

da Tbili Savi zRvis samkurnalo TvisebebiT, 

SeuZlia daainteresos ucxoeli turistebi. 

aWaris regionis havis specifikuroba imaSi 

gamoixateba, rom mcire moculobis terito-

riaze warmodgenilia sxvadasxva klimaturi 

pirobebis didi mravalferovneba: zRvis sana-

piro zoli xasiaTdeba teniani haviT, Tbili 

zamTriT da cxeli zafxuliT, mTiani mxare ki 

_ civi zamTriT da grili zafxuliT. mrav-

alferovania mcenareuli safaric, romelic 

yvelgan ulamazes landSaftebs qmnis [6, gv. 

801]. 

swored aseTi xelsayreli pirobebis gaT-

valiswinebiT, Cveni azriT, aWaris regionSi 

warmatebiT SeiZleba ganviTardes: wylis 

turizmi (zRvaze, mdinareebze, tbebze); agro-

turizmi (sasoflo dasaxlebebSi ojaxebSi 

cxovreba, maT saqmianobaSi monawileobis miRe-

ba); samTo turizmi (alpinisturi laSqrobebi 
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mTebSi, kldeebze cocva da sxva); samonadireo 

turizmi da Tevzaoba, saqmiani turizmi, bal-

neologiuri turizmi, samecniero turizmi da 

sxva.

aWaraSi turizmis ganviTarebis procesi 

ar SeiZleba usistemod warimarTos. saWi-

roa Seswavlili iqnes regionis turis-

tul-rekreaciuli resursebi mTis da baris 

raionebis mixedviT, ganisazRvros turistu-

li prioritetebi, maTi dafinansebis wyar-

oebi, gamtarunarianoba da sxva. amas kerZo 

turistuli firmebi ver gaakeTeben. es aWaris 

respublikis mTavrobam unda gaakeTos.

imis miuxedavad, rom dRes aWaris regionSi 

turizmis sferoSi bevri problemaa gadasawy-

veti (materialur-teqnikuri baza, momsaxureb-

is dabali xarisxi da sxva), turistTa momsax-

urebis ricxvi mainc izrdeba. Tu 2006 wels 

aWaraSi daisvena 250 000 turistma, 2012 wels 

daisvena 1319513 turistma, anu 5-jer metma [6, 

gv. 814]. unda vifiqroT, rom Tu regionis mTav-

roba turizmSi arsebul problemebs drou-

lad da mTlianad gadawyvets, maSin aWara 

ufro meti turistisTvis iqneba mimzidveli.

saqarTvelos xilviT aRfrTovanebuls, 

mravlismnaxvel msoflio turizmis organi-

zaciis generalur mdivans franCesko fran-

jialos uTqvams: `me vnaxe saqarTvelo da 

davrwmundi, rom es saocari patara qveyana 

`ganwirulia~ didi turizmisTvis~.

am sityvebiT kidev erTxel vrwmundebiT,, 

rom turizmi mTlianad saqarTvelos da maT 

Soris aWaris momavalia.

aWaris avtonomiur respublikaSi biznesis 

ganviTarebis analiziT is saerTo daskvna 

keTdeba, rom regionSi biznesi viTardeba, ma-

gram zrdis SesaZ¬lebloba anu resursi, aris 

ufro meti. turizmis ganviTarebisTvis aWar-

aSi sakmaod didi resursi arsebobs. saWiroa 

mxolod moxdes prioritetebis gamoyofa da 

saTanado dafinanseba materialur-teqnikuri 

bazis Sesaqmnelad da kadrebis mosamzade-

blad. es funqcia aWaris mTavrobam unda ai-

Ros Tavis Tavze.
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The development of the business condition in Georgia in the example of Adjara Region

David Cherkezishvili
Doctoral Student

Of  Georgian Technical University
      

In the article - “The development of the business condition in Georgia in the example of Adjara Region” -  it is ana-
lyzed the indicators of the business development  in Adjara, 2011-2014-the number of enterprises, turnover, production, 
the added value and employment. It is concluded that business is developed but not in the proportion of the resources.

Regional business has a much more opportunity to be grown, especially this deals with business tourism.
In	the	article	it	is	mentioned	that	this	field	is	not	capable	of	being		developed	with	only	taking	courses	itself.	Its	fast-

growing	development	requires	both	methodological	and	financial	promotion	from	the	government.	
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კიდევ ერთხელ ენთროპიის და სინერგეტიკის  შესახებ

ეძღვნება აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის ნათელ ხსოვნას

ირმა მახარაშვილი

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 
დოქტორანტი

საქართველოს სინამდვილეში გასული 
საუკუნის 90-იანი წლებიდან, ე. წ. გარდამავალ 
პერიოდთან დაკავშირებით, აშკარაა ენთროპიის 
ზრდის უწესრიგობათა დამანგრეველი შედეგები 
მთელს ეკონომიკაში და რეგიონებში. მიუხედავად 
გარკვეული პროგრესისა, შემდგომ პერიოდში 
ნეგენთროპიული ფაქტორების მოქმედების 
კვალობაზე, ენთროპიის ზრდის გარკვეული 
გამოვლინება რეგიონების ეკონომიკაში ადვილად 
შესამჩნევია. ის გამოიხატება უმუშევრობის 
მეტისმეტად მაღალი დონით, სამუშაო ძალისა 
და არააქტიური მოსახლეობის  რეგიონებიდან 
გადინებით, მათ შორის საზღვარგარეთ, 
ინფლაციური პროცესის ზიანით, სიღარიბის 
მეტისმეტად მაღალი მასშტაბებით, რაც ძალიან 
ნელა მცირდება.

ამ სიტუაციაში მწვავედ დგას გაურკვევლობათა, 
ალბათურ მდგომარეობათა, არაორგანიზებულობის, 
უწესრიგობათა, რისკების, ენთროპიის შემცირების 
პრობლემა. მის გადაწყვეტაში ნეგენთროპიული 
ფაქტორების, ინფორმაციული რესურსების, 
განსაკუთრებით ინოვაციური ცოდნის, მეცნიერების 
მიღწევების, საყოველთაო განათლების ამაღლების 
საკითხი მთავრობის რეგიონულ და ფირმების 
(საწარმოთა) დონეზე. მაშინ იქნება წარმატებული, 

როცა შემაფერხებელი ფაქტორების, დამრთგუნავი 
ენთროპიისა, ერთი მხრივ, და ნეგენთროპიის, მეორე 
მხრივ, ბალანსი ჩამოყალიბდება განვითარების 
პროცესის ხელშემწყობ პირობად.

მეცნიერება და პრაქტიკა ადასტურებს, რომ 
გაფართოებული თერმოდინამიკის (ენთროპიის) 
თეორიის ფართო შინაარსით გააზრება და მისი 
დებულებების გამოყენება საზოგადოებრივი 
ცხოვრების პროცესების წარმართვისათვის 
გვევლინება ორგანიზებულობის მაღალი 
დონის, საქმიანობის ეფექტიანობის გადიდების 
მნიშვნელოვან წყაროდ. ეს თეორია მკვიდრად 
იკავებს ადგილს თანამედროვე მენეჯმენტის, 
გადაწყვეტილებათა მიღების მეცნიერულ 
საფუძვლებსა და პრაქტიკაში.

ორგანიზებულობის, წესრიგის, ე.ი 
ნეგენთროპიის ფაქტორებმა უნდა უზრუნველყოს 
ენთროპიის, დამანგრეველი და განვითარების 
შემზღუდველი ძალების (რომლებიც უხვადაა 
სინამდვილეში) შებოჭვა. აქვე უნდა შევნიშნოთ, 
რომ როგორც მეცნიერება და პრაქტიკა ცხადყოფს, 
სრული წესრიგი და ორგანიზებულობა, 
გაურკვევლობათა, რისკების გამორიცხვა 
რეალობაში მიუღწეველია, რამდენადაც არსებობს 
ინფორმაციის დეფიციტი და სხვა მიზეზები, 

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

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

ჩვენს კვლევაში მივისწრაფოდით, გადაგვეჭრა ლოგიკურად დაკავშირებული ამოცანები. ამოცანათა 
გადაჭრის გზები კი შესაბამისობაში იმყოფება რეგიონის ეკონომიკურ სისტემასთან.

gagrZeleba
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რომლებიც მათ წინ ეღობება. აქედან გამომდინარე, 
საკითხი დგას ენთროპიისა და ნეგეთროპიის 
ოპტიმალური ბალანსის შესახებ. ეს, თავის მხრივ, 
ესადაგება საზოგადოების მიერ განვითარების 
პოტენციალის რაც შეიძლება სრულად ამოქმედების 
პრობლემას ქვეყნის, რეგიონების, თუ საწარმოთა 
დონეზე. სინამდვილე რთული ფენომენია. მას 
ახასიათებს როგორც წესრიგის, განვითარების, ისე 
ქაოსის, რეგრესის მომენტები.

ქაოსის, უწესრიგობის (ისინი ამა თუ იმ ზომით 
ყოველთვისაა სისტემაში) შემცირების ერთ-ერთ 
აუცილებელ პირობას წარმოადგენს პროცესების, 
სისტემების მართვის (თვითმართვის) სრულყოფა, 
თვითორგანიზების უნარის ზრდა. ამისთვის 
აუცილებელია სისტემა იყოს რაც შეიძლება ღია, 
ჩაკეტილ სისტემაში ეს პრობლემა ვერ გადაიჭრება 
და მით უფრო, რაც უფრო ჩაკეტილია ის. ღია 
სისტემა მართვადია, თუკი არსებობს მართვის 
(თვითმართვის) კავშირების არხები, რომელთა 
მეშვეობით შესაძლებელია მასზე მმართველობითი 
ზემოქმედება, რათა მისი ქცევა წარვმართოთ. 
რთული სისტემების მართვადობის მისაღწევად 
უნდა მოვახდინოთ სისტემის ენთროპიის 
ლიკვიდაცია მმართველ სისტემაში იმავე ზომით 
ნეგენთროპიის შეყვანით.

პრაქტიკულად დგას ობიექტურ პირობათა და 
სისტემის, ობიექტური მექანიზმისა და სუბიექტურ 
ფაქტორთა ყველაზე ხელსაყრელი თანაფარდობის 
საკითხი. ფუნდამენტური გაგებით, თუ 
აღმოიფხვრება ენთროპიის ზომაგადასული ზრდის 
გამოვლინება, სისტემა იმუშავებს ნორმალურად, 
ადამიანთა ინტერესების შესაბამისად. ბუნების 
მიმართ ადამიანის მხრივ ეს შესაძლებლობა 
შეზღუდულია. 

ფაქტობრივად, შეხედულება ენთროპიის 
ფატალური შედეგების, სამყაროს, საზოგადოების 
დაღუპვის გარდაუვალობის შესახებ არ 
მართლდება. განვითარების პროგრესის ძალები 
აქტიურად და შთამბეჭდავად მოქმედებენ 
რეგრესის, დეგრადაციის ძალების წინააღმდეგ.

პროფე. გიორგი მალაშხია დიდ მნიშვნელობას 
ამ მხრივ ანიჭებს  დოვლათის შექმნის, სოციუმის 
სფეროთა განვითარების პოტენციალის ამსახველი, 
მის მიერ მეცნიერებაში შემოტანილი ცნების 
- სოციალური ენერგიის შესაბამის წყაროთა 
მოქმედებას. ესაა რესურსთა ნაკრები, რომელთა 
შორის დიდი ადგილი უჭირავს სწორედ 
ნეგენთროპიულ ფაქტორებს, პირველ რიგში, 
ისეთ ძალებს, რომელთაც განსაკუთრებული 
თვისებები ახასიათებთ (დაუხარჯაობა, 
უცვეთობა გამოყენების პროცესში), სრული თუ 

ნაწილობრივი მუქთი (უსასყიდლო) ხასიათი. 
ამას მიეკუთვნება ბუნების შექცევადი პროცესები, 
თავისი წარმოშობით განახლებადი რესურსები, 
ინფორმაციული ხასიათის საზოგადოებრივი 
რესურსები - ცოდნა, გამოცდილება, მეცნიერულ-
ტექნოლოგიური სიახლეები, გამოგონებები, 
აღმოჩენები და ა. შ. მათი დიდი ნაწილი გადმოეცემა 
საზოგადოებას წინა თაობებისაგან საზღაურის 
გადახდის გარეშე. ყველა ამ რესურსის თვისებაა, 
მათზე გაწეულ დანახარჯებთან შედარებით 
მეტი წვლილი დოვლათის შექმნაში. აქ შეიძლება 
დავინახოთ ანტიენთროპიული, ე. ი. განვითარების 
წყაროთა უხვი ნაკადები. ეკონომიკური წესრიგი, 
მეტათეორიის თვალსაზრისით, წარმოადგენს 
სოციალური ენერგიის ზრდისა და გამოყენების 
ეფექტიანობის გადიდების, დანაკარგების 
შემცირების ფუნდამენტურ პირობას. ამიტომ, 
ნათლად უნდა იყოს გარკვეული მისი 
აუცილებლობისა და შესაძლებლობის, მექანიზმის, 
ზომის, ფუნდამენტური და კონკრეტული ასპექტები. 
ამის საფუძველზე კონკრეტული მიზნების 
განხორციელებისთვის შეიძლება წარიმართოს 
პრაქტიკული მუშაობა.

განვითარების, ნეგენთროპიის წყაროებიდან 
გამომდინარეობს რესურსებისა და შესაძლებლობათა 
გამოყენების პოტენციალი. ამ მხრივ, აღსანიშნავია 
საქმიანობის წარმართვა, გაძღოლა, მენეჯმენტი, 
გადაწყვეტილებათა მიღება. გადაწყვეტილებებში 
თავს იყრის იმ ფაქტორების ძალები, რომლებიც 
ამცირებენ ენთროპიას, აძლიერებენ საქმიანობის 
ეფექტიანობის პოტენციალს, ზრდიან უწესრიგობის, 
ნგრევითი ძალებისადმი წინააღმდეგობას. ეს 
საზოგადოებრივ სტრუქტურებს, მათ შორის 
ფირმებს, რეგიონებს კეთილდღეობის ამაღლების 
შესაძლებლობებს უქმნის.

რეგიონების, ისევე როგორც ქვეყნის, ეკონომიკის 
საფუძველს წარმოადგენს ეკონომიკური 
ერთეულები, სუბიექტები. ამ სისტემებისათვის 
დამახასიათებელი ენთროპიული თვისებიდან 
გამომდინარე, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 
ისეთი ანტიენთროპიული ფაქტორი, როგორიცაა 
მენეჯმენტი. ენთროპიის შემცირების 
აუცილებლობიდან გამომდინარე, მართვის 
სრულყოფა ზოგადი თერმოდინამიკური, ანუ 
ფუნდამენტური საფუძვლების მიხედვით, 
გამოიხატება სწორედ ენთროპიისა და ნეგენთროპიის 
ოპტიმალური ბალანსის ჩამოყალიბებით, 
რამდენადაც ენთროპია და ნეგენთროპია არსებობს 
წყვილად, მათი ერთმანეთისაგან მოწყვეტა 
შეუძლებელია, რაც ბუნებისა და საზოგადოების 
ობიექტური კანონებითაა განსაზღვრული. ამოცანა 



63#2(41), 2016 weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE
მდგომარეობს სისტემის ენთროპიის შემცირებაში 
და ნეგენთროპიის წილის გადიდებაში. ამ 
ამოცანის შესრულებაში მართვას, მენეჯმენტს, 
გადაწყვეტილების მიღებას ანტიენთროპიული 
ფაქტორის, ე.ი განვითარების, რეგრესისა და 
დეგრადაციის საწინააღმდეგო ფაქტორებს შორის 
მნიშვნელოვანი ადგილი ეკუთვნის.

აღნიშნულიდან ცხადია, რომ ენთროპიის 
თეორიის დებულებები საფუძვლად უნდა 
ედოს თანამედროვე მენეჯერულ საქმიანობას, 
გადაწყვეტილების მიღებას, რის გარეშე 
ისინი მიიღებს გაურკვევლ შინაარსსა და 
მათი ეფექტიანობა არ იქნება სასურველი ან 
შესაძლოა სრულიად უარყოფითი  შედეგის, 
დეზორგანიზაციის, კრახის, წარუმატებლობის 
მიზეზი გახდეს. ენთროპიული და ნეგენთროპიული 
ბალანსის დაცვის გარეშე საქმიანობა, როგორც 
ეს ნათელია გადმოცემული მსჯელობებიდან, 
განწირულია არაკონკურენტუნარიანობისა და 
არაეფექტიანობისათვის. 

ნათქვამიდან გამომდინარე, ენთროპიის, 
თერმოდინამიკური ეკონომიკის თეორია 
თანამედროვე ბიზნესის, მენეჯმენტის 
ფუნდამენტის აუცილებელ ნაწილად გვევლინება.

 ეკონომიკური ზრდის ტრადიციული 
რესურსების კლებადი შესაძლებლობები 
უკავშირდება როგორც მათი გამოყენების ფიზიკურ 
შესაძლებლობებს და ზღვართან მიახლოებას, ისე 
დაქვეითებულ ეფექტიანობას,  ერთდროულად, 
ბუნებათდაცვის ღონისძიებებზე დანახარჯების 
გაზრდას. ეს  იმას ნიშნავს, რომ ეკონომიკური 
ზრდის მოდელში წამყვანი უნდა გახდეს ახალი 
ტექნოლოგიების, კერძოდ, პროდუქტებისა 
და მომსახურების ინოვაციური პროცესების 
სისტემა, რომლებიც  სინერგეტიკული მიდგომით 

კვლავწარმოებითი ციკლის ყოველ სტადიაზე, 
ინოვაციები ურთიერთისაგან განსხვავდება 
ტექნოლოგიებით, წარმოშობა-წარმომავლობით, 
დანიშნულებით, სიახლის ხარისხით, საგნობრივ-
შინაარსობრივი სტრუქტურით, ეკონომიკურ 
პროცესებზე გავრცელებისა და ზემოქმედების 
დონით.

ზემოთ ჩვენ განზოგადებულად წარმოვადგინეთ 
ინოვაციური შინაარსის შემცველი მიდგომები, 
რომლებიც არა რაღაც სიახლის დანერგვის 
ერთჯერადი აქტია, არამედ დამუშავების, 
დანერგვის, შეჯერება-ათვისების, წარმოების, 
დიფუზიისა და სიახლეთა კომერციალიზაციის 
ღონიძიებათა მიზანმიმართული სისტემაა. 
ინოვაციური მიდგომა უნდა განვიხილოთ როგორც 
სიახლეთა შექმნის, შემოქმედების სიღმისეული 
პროცესი, როგორც ინოვაციური ალტერნატივის 
მაქსიმალურად რეალიზების, ინოვაციურ 
მოთხოვნათა და სამეწარმეო ძალისხმევისა და 
ღონისძიებების პერმანენტული პროცესი.

ინოვაციური ეფექტის სტრუქტურის სირთულე, 
თავის მხრივ, გამოვლინდება ორი ძირითადი 
ფორმით. ამასთანავე, ცხადია, ასეთი ეფექტის 
შემცველი ცალკეული კომპონენტები ყოველთვის 
არ შეიძლება გაიზომოს ერთნაირ უნივერსალურ 
ერთეულებში (მაგალითად, თუნდაც 
ღირებულებითში), რაც საშუალებას მოგვცემს 
მოვახდინოთ მიღებული ცალკეული შეფასებების 
ინტეგრირება (იხ. ნახაზი 3). მეორე მხრივ, 
ანალოგიური ინტეგრაციის განხორციელების 
პროცედურები მოითხოვს ეფექტის ცალკეული 
კომპონენტების შედარებითი მნიშვნელობის 
რაოდენობრივი შეფასებების არსებობას, რომლებიც 
შეიძლება ჩვენ მიერ მხოლოდ სუბიექტურად 
განისაზღვროს.

გამოირჩევა.
აღსანიშნავია, რომ 

ინოვაციური სისტემების 
მთავარ კომპონენტებად 
გვევლინება ტექნოლოგიური, 
სამეცნიერო და სამეცნიერო-
ტექნიკური, სოციალურ-
ორგანიზაციული, 
მმართველობითი, ასევე 
კოგნიტური სიახლეები, 
რომლებიც სათანადო 
დოზით ასახულია 
სამეცნიერო ნაშრომებსა და 
გამოგონებებში, ნოუ-ჰაუსა 
და სხვადასხვა მატერიალურ 
წყაროში. ისინი აღმოცენდება ნახაზი 3. ინოვაციური საქმიანობის შედეგად მომტანი ეფექტის 

ტიპების სქემა  
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ზემოთ წარმოდგენილი სქემა წარმოადგენს 
ინოვაციური საქმიანობის ეფექტების 
კლასიფიკაციას. ორგანიზაციულ-მმართველობით 
ინოვაციებს (რამდენადაც დაკავშირებულია 
მარკეტინგის სისტემის მიერ მართვის ოპტიმალური 
ორგანიზაციის პროცესებთან) მხოლოდ ამ 
კუთხით - მარკეტინგული საქმიანობის სივრცეში 
განვიხილავთ. მარკეტინგის ინოვაციური მოდელის 
აგება, არსებული შედეგების გათვალისწინებით, 
ისე მეცნიერულ პოსტულატებზე დაყრდნობით, 
ორგანიზაციისა და თვითორგანიზაციის კანონებზე 
დამყარებით, რაციონალურ შედეგს იძლევა.

მარკეტინგის სისტემის მართვისას მეცნიერული 
მიდგომებით, მით უფრო სინერგიზმისა და 
სინერგეტიკული იდეების მომარჯვებით 
ვეზიარებით ახალ ინოვაციურ მეთოდებს, რომელთა 
მეშვეობით ვიღებთ არსებითად სრულიად ახალ 
ჯგუფს. სინერგეტიკული იდეების გამოყენება 
გვეხმარება მართვის ეფექტიანობის ამაღლებაში, 
კერძოდ, განსაკუთრებული დანახარჯების 
გარეშე შევიცნოთ და გავიაზროთ მნიშვნელოვანი 
ხარვეზები და მათი აღმოფხვრის გზები. სწორედ 
ასეთი მიდგომით შეიძლება მოვახდინოთ 
სახსრების დანახარჯების დაზოგვა-მინიმიზაცია.

სინერგია ხელს უწყობს და უზრუნველყოფს 
მთლიანი სისტემის გამართულ მუშაობას, 
დიდი ეფექტის მიღებასა და მიღწევას, ვიდრე 
ერთად აღებული ცალკეული ქვესისტემებისა 
და შემადგენლების ეფექტური ჯამურობა. 
სინერგია ეკონომიკაში ნიშნავს სტრატეგიულ 
უპირატესობებს, რომლებიც წარმოიშობა ერთიანი, 
ერთობლივი ხელმძღვანელობით ორი ან მეტი 

საწარმოოს შეერთება-თავმოყრით. ამ დროს 
იმატებს და მაღლდება ეფექტურობა, რომელიც 
გამოვლინდება ნაყოფიერების ზრდით, წარმოების 
დანახარჯების შემცირებით: ამრიგად, პრობლემების 
გასამკლავებლად ერთობლივი მოქმედებით 
მიიღწევა უფრო დიდი და მაღალი ეფექტი, ვიდრე 
ინდივიდუალური ძალისხმევით. 

სინერგეტიკული ეფექტი საწარმოს დონეზე 
შეიძლება შეფასდეს:

- საწარმოს მუშაობის შედეგების მიხედვით; 
- დარგში გაერთიანებისა და კონკურენციის 

გაძლიერებით; 
- ორგანიზაციის პერსონალისა და 

ნოვატორ-ინოვატორების არაწინააღმდეგობრივი 
ურთიერთმოქმედებით; 

- მართვის წესებითა და მარკეტინგის 
ვარიაციული სახესხვაობით; 

- პიროვნული და პროფესიულ-
პროფესიონალური განვითარების სრულყოფით. 
საყურადღებოა, რომ სინერგეტიკის კატეგორიული 
აპარატი მოიცავს ისეთ გაგებას, როგორიც არის 
ატრაქტორი, ასევე ბიფურკაცია, ფლუქტუაცია, 
ფრაქტალურობა, დისიპათიური სტრუქტურები და 
თვითორგანიზება.

კრიტიკულ სიტუაციაში კრიტიკული 
წერტილოვანი მოვლენების შედეგად სისტემის 
მოქნილობა ფერხდება - არამყარი და არამდგრადი 
ხდება, წარმოიშვება საშიში სიმპტომები - სისტემის 
სხვა ხარისხში გადასვლის შესაძლებლობები, 
რაც სპეციალურ ლიტერატურაში ბიფურკაციის 
წერტილების სახელწოდებით არის ცნობილი. 
თვითორგანიზებადი სისტემის წინაშე 

ნახაზი 4.  ინოვაციური საქმიანობის ეფექტები
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ზემოხსენებული ბიფურკაციის წერტილებში 
თავს იჩენს განვითარების გზების ვარიაციული 
სიმრავლე. ამ დროს, იმ ჩარჩოში, რომელიც იქნა 
არჩეული, ვითარება ყველაზე უფრო ოპტიმალურია, 
რადგან ბიფურკაციის შემდეგ სისტემა შემდგომ 
წერტილამდე წინსვლით განაგრძობს განვითარებას.

ცხადია, არასიმყარისა და არამდგრადობის 
მდგომარეობა, თავის მხრივ, წარმოშობს სისტემის 
ქცევის ახალ ტიპს. აქ ძალზე მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებს ფლუქტუაციები, რომლებიც 
გარდაუვლად წარმოიქმნება იმ სისტემაში, 
რომელიც  თავისუფლების მრავალი ხარისხით 
გამოირჩევა, მაგრამ ერთდროულად ისინი 
წარმოადგენენ შემთხვევით მოვლენებს. მათ შესწევთ  
ახალი წესრიგის წარმოშობა-აღმოცენების ძალა. 
ხდება აღმოცენება ახალი მაკროსტრუქტურისა. 
სწორედ მათ მოცულობასა და მიმართულებაზეა 
დამოკიდებული არასიმყარის ვითარებიდან 
სისტემა, რომლის გამოყენებით გამოვა შესაძლო 
ტრაექტორიებიდან. ფლუქტუაციები შესაძლებელია 
გაძლიერდეს სრულიად შემთხვევითი გარე 
ზემოქმედებით, რომლებიც, რაღაცნაირად, 
თითქოს სისტემას შემდგომი განვითარების 
ტრაექტორიის არჩევისაკენ მიმართავს. ღია 
არაწრფივ გრემოში მცირეოდენმა ზემოქმედებამ, 
ფლუქტუაციამ, შემთხვევითობამ, შესაძლოა 
არსებით შედეგებამდე მიგვიყვანოს. მცირედი 
ფლუქტუაცია მოსალოდნელია გადაიზარდოს 
მაკროსტრუქტურაში. ფლუქტუაცია სისტემას 
აიძულებს, აირჩიოს ის გეზი და განშტოება, 
რომლის მიხედვითაც მოხდება სისტემის შემდგომი 
განვითარება.

ფლუქტუაციისა და ბიფურკაციის მოვლენები 
მჭიდროდაა დაკავშირებული დისიპათიური 
სტრუქტურების გაგებასთან. როგორც ცნობილია, 
ყველა სისტემა შეიცავს ქვესისტემებს, რომლებიც 
განუწყვეტლივ ფლუქტუაციურ მდგომარეობაში 
იმყოფება. ზოგჯერ ცალკეული ფლუქტუაცია 
ან ფლუქტუაციების კომბინაცია დადებითი 
უკუკავშირის შედეგად, შესაძლოა იმდენად 
გაძლიერდეს, რომ მანამდე არსებულმა ორგანიზებამ 
ვერც კი გაძლოს და დაიშალოს. ამ გარდამტეხ 
მომენტში შეუძლებელია წინასწარ განვჭვრიტოთ 
და გამოვიცნოთ, როგორი მიმართულებით 
წარიმართება შემდგომი განვითარება: სისტემის 
მდგომარეობა მაშინ გახდება ქაოსური, თუ ის 
გადავა მოწესრიგებულობისა ან ორგანიზაციის 
ახალ, უფრო დიფერენცირებულ და უფრო მაღალ 
დონეზე, რომელსაც ი. პრიგოჟინი (ცნობილი 
ბელგიელი მეცნიერი, სამეცნიერო მიმოქცევაში 
ტერმინ სინერგეტიკის შემომტან-დამნერგავი) 
,,დისიპათიურ სტრუქტურას” უწოდებს. ამრიგად, 
დისიპათიური სტრუქტურები არის უფრო მაღალი 

სირთულის წარმონაქმნი, ვიდრე მისი დაშლილ-
დანგრეული  წინამორბედნი.

კიდევ ერთი ნეოლოგიზმი, ტერმინი ,,ფრაქტალი” 
შემოღებულ იქნა 1975 წელს ბ. მანდელბროტოს 
მიერ, ხოლო მისივე 1983 წელს გამოქვეყნებულ 
წიგნში ,,ბუნების ფრაქტალური გეომეტრია” 
გამოყენებული ტერმინი - ფრაქტალურობა ანუ 
ფრაქტალობის გაგება, არა მხოლოდ სწავლულთა, 
არამედ ფართო საზოგადოების კუთვნილებაც 
გახდა (მათთვის, ვინც კი ამ მეცნიერებასთან რაიმე 
სიახლოვით გამოირჩევა).

ბ. მანდელბროტოს მიხედვით, ფრაქტალი 
შედგება განსხვავებული მოცულობის (სიდიდის) და 
ორიენტაციის გეომეტრიული ფრაგმენტებისაგან, 
რომლებიც ერთდროულად, ფორმის მიხედვით, 
ერთმანეთის ანალოგიურია. სხვა სიტყვებით 
რომ ვთქვათ, ფრაქტალური სტრუქტურები 
ფლობენ გეომეტრიული რეგულირების თვისებას, 
რომელიც თავისი მასშტაბურობითა და მსგავსი 
კრიტერიუმებით ინვარიანტულია.

სინერგეტიკაში გასაკუთრებული მნიშვნელობა 
ენიჭება ატრაქტორის გაგებას, რომელიც 
სინონიმია სიტყვა ,,მიზნისა”, როგორც „საბოლოო 
მდგომარეობის” გამომხატველისა. აღნიშნულ 
დეფინიციაში გულისხმობენ ,,სისტემის შედარებით 
მყარ ვითარებას”, რომელიც თავისკენ იზიდავს 
სისტემის ტრაექტორიების მთელ სიმრავლეს, 
რომლებსაც სხვადასხვა საწყისი პირობა აქვთ. 
თუ არამყარი, არამდგრადი სისტემა მოხვდება 
გარკვეული ატრაქტორის მიზიდულობის არეში, 
სისტემა გარდაუვლად გადაიხრება მდგრადი 
მდგომარეობის განვითარებისაკენ და შეუძლია 
ამ მდგომარეობაში დაჰყოს მანამ, სანამ  რაიმე 
მიზეზით კვლავ არ დაუბრუნდება არამყარ 
მდგომარეობას.

სინერგეტიკის საგნის სპეციფიკა ისაა, რომ 
იგი წრფივი აზროვნების თვალთახედვით, ღია 
სისტემებში შეისწავლის თვითორგანიზაციის 
პროცესებს. ამ შემთხვევაში გამოკვლევის 
ობიექტს წარმოადგენს რთულად ორგანიზებული 
არათანაბარი სისტემები, რომლებიც ისწრაფიან 
ქაოსიდან წესრიგიანობისაკენ და პირიქით - 
გადადიან სხვადასხვა სტადიაში. თვითორგანიზება 
არის მოწესრიგებულობის, ურთიერთობების, 
ურთიერთკავშირებისა და შეზღუდულობათა 
თვითნებურად წარმოშობილი პროცესი, რაც 
მეტად მნიშვნელოვანია თანამედროვე მართვაში. 
თვითორგანიზების პროცესის მსვლელობისას 
სისტემამ შეიძლება შეიძინოს ნიშანდობლივი 
თვისებები, რომლებსაც მის შემადგენელ 
ელემენტთაგან არ ფლობს არც ერთი. ამიტომაც 
მკვლევრები სინერგეტიკას, როგორც ასეთს - 
თავისთავად მიიჩნევენ, რასაც ჩვენც ვიზიარებთ, 
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მეტიც: იგი არის მეცნიერება ახალი თვისებების 
წარმოჩენის შესახებ. ცხადია, სინერგეტიკა არ 
წარმოადგენს მთლიან, სრულიად ჩამოყალიბებულ 
სამეცნიერო დარგს. იგი იმყოფება ჩამოყალიბებისა 
და ინტენსიური განვითარების ეტაპზე, 
რადგანაც (როგორცახალი დამოუკიდებელი 
დისციპლინა ეკონომიკაში) დგამს ნაბიჯებს 
დისციპლინათშორისი გამოკვლევების გზაზე. 
ეს რომ ასეა, ამას ცხადყოფს განსხვავებულ 
სამეცნიერო სფეროთა წარმომადგენლების სწრაფვა 
სინერგეტიკისაკენ, მისი უფრო ღრმად წვდომის, 
შეცნობისა და გამოყენებისაკენ. განსაკუთრებით 
ეს ითქმის მარკეტინგის წარმომადგენლებზე. 
ვფიქრობთ, ინტერესმოკლებული არ იქნება 
მარკეტინგის საწყისი სპეციალიზაციის 
პოზიციებიდან განვიხილოთ, გავიაზროთ და 
შევაფასოთ სინერგეტიკის იდეები.

მარკეტინგის სისტემის მდგომარეობა შეიძლება 
დავინახოთ ორი სახით: უპირველესად, ეს არის: 

1) რელაქსაციის უნარი;
2) ენთროპიის კონდენსაციის დონე.  
სტაციონარული მდგომარეობის 

შესანარჩუნებლად სისტემისათვის აუცილებელია 
მუდმივი ენერგია, რომელიც აუცილებელია 
ნახტომების შემდეგ უწყვეტი მოწესრიგებისათვის. 
თუ სისტემა წრფივი და იტერატიულია, ის 
შეიძლება არსებობდეს განუწყვეტლივ, ანუ 
სიცოცხლისეული ციკლი პერმანენტულია. 
არაწრფივ სისტემაში რამდენიმე იტერატიულობის 
რაოდენობის შემდეგ იწყება შეუქცევადი 
პროცესები იმდენად, რამდენადაც იდეალური 
წრფივი სისტემები არ არსებობს, დისკრეტიულობა 
საბოლოოდ აუცილებლად წარმოჩინდება. 
პერმანენტობა და დისკრეტულობა აუცილებელი 
პირობებია, რომლებიც უზრუნველყოფენ სისტემის 
სასიცოცხლო ციკლს.

მარკეტინგის სისტემის არსი 
მოუწესრიგებლობიდან მუდმივი 
მოწესრიგებულობისაკენ გადასვლაში 

მდგომარეობს. ასე რომ, მარკეტინგის 
სისტემურობა მოწესრიგებულობაა. მოწესრიგების 
პროცესი გულისხმობს შესაძლებლობათა 
გარკვეულ დიაპაზონს, რომელიც განსაზღვრავს 
სისტემის მიზანს კონკრეტულ მომენტში. 
მოწესერიგებულობის დაწყების ძირითადი ნიშანია 
სისტემის ქცევაში  ბიფურკაციების რიცხვის 
მზარდი გადიდება. მას სინერგეტიკის სისტემის 
მდგომარეობის რომელიმე ვექტორი განიხილავს, 
როგორც პარამეტრს, რომელიც ამ სისტემას 
ახასიათებს. ასეთი ვექტორების არსებობა შეიძლება 
გამოწვეული იყოს სიმრავლით; ხოლო კვლევის 
მიზნებიდან გამომდინარე, შეიძლება განისაზღვროს 
სისტემის ის ფუძემდებლური პარამეტრები, 
რომელთა მიმართაც მიმდინარეობს დაკვირვება. 
მდგომარეობის ვექტორს უპირისპირდება 
ენთროპიები, ორივე გაგება კაუზალურია.

სინერგეტიკული მიდგომა გულისხმობს 
იმანენტური (საგნის შინაგანი ბუნების) და 
ტრანსცენდენტური (კვლევის საზღვრებს მიღმა 
არსებული) მოვლენების ან მისი გამოვლინებების 
შესწავლას, რომლებიც სისტემაში ფლუქტუაციას 
იწვევენ. ისინი, თავის მხრივ, განიხილება როგორც 
ფინანსურ-სამეურნეო საქმიანობის შედეგები _ 
როგორც ცვლილებების მიზეზები ან წანამძღვრები. 
ფლუქტუაციების მიზეზი შეიძლება იყოს 
ეკონომიკური სისტემის რაღაც ფაქტორი, რომელმაც 
შეიძლება თავი არაცხადად იჩინოს. იგი ასევე 
არასააშკარაოდ ან მოულოდნელად გამოვლენილი, 
პერსპექტიულად მოახდენს დადებით ან 
უარყოფით გავლენას მთლიან სისტემაზე ან 
კიდევ მის ფინანსურ-სამეურნეო საქმიანობის 
ცალკეულ მაჩვენებელზე. ფლუქტუაციების მიზეზი 
ასევე შეიძლება იყოს დაუძლეველი ძალების 
მოქმედებების დაწყება. 

ქვემოთ ცხრილის სახით წარმოვადგენთ 
სინერგეტიკული მიდგომის ძირითად 
შემადგენლებს. (იხ.ცხრილი 1).

ცხრილი 1. 
სინერგეტიკული მიდგომის კომპონენტები
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მარკეტინგის მხრივ მართვის 

სისტემის შეფასებისას განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია სინერგეტიკული მიდგომის 
ინოვაციური გამოყენება. პირველ ყოვლისა, 
გასათვალისწინებელია ის, რომ მარკეტინგის 
განხრის მენეჯერი მაღალი კვალიფიკაციის 
სპეციალისტი იყოს და იგი, როგორც არაერთი 
ეკონომიკური დისციპლინის მცოდნე, აღიჭურვოს 
ყველა მოწინავე იდეითა და მართვის მეთოდებით, 
ანუ, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, უნდა შეისწავლოს, 
გამოიყენოს და დანერგოს პროგრესული 
ცოდნა და ინოვაციური ტექნოლოგიები. მეორე 
მხრივ, სისტემის ფუნქციონირების შესწავლა-
დაკვირვებისას მან უნდა გააანალიზოს და შეაფასოს 
სისტემა. ერთდროულად უნდა გაითვალისწინოს 
და  მოახდინოს იმ მდგომარეობების პროგნოზირება, 
რომლებსაც შეუძლიათ გავლენის მოხდენა საწარმოს 
მთლიანი საქმიანობის შედეგებზე, რადგანაც 
შემაშფოთებელ სიტუაციებში სრულყოფილი 
ეკონომიკური სისტემები ფლობენ სიმყარეს 
და საწინააღმდეგო-საპირისპირო მოქმედების 
შესაძლებლობას. ეს იწვევს დინამიზმის რეჟიმის 
დარღვევას, საწარმოს ხელმძღვანელობამ უნდა 
უპასუხოს იმ პროცესების განვითარებით, 
რომლებიც მოწოდებული არიან ამ ზემოქმედებათა 
კომპენსაციაზე ან კიდევ მათ ნეიტრალიზებაზე.

სინერგეტიკა გულისხმობს რელაქციის 
სამყაროს არსებობას, ე.ი. ეკონომიკური სისტემის 
წონასწორობის მდგომარეობაში თანდათანობით 
შექცევით პროცესს. იმ ფაქტორთა მოქმედების 
შეწყვეტის შემდეგ, რომლებმაც გამოიწვიეს 
ეკონომიკური სისტემის წონასწორობის 
მდგომარეობის დარღვევა, ღია სისტემებში (მსგავსად 
ეკონომიკურისა) სისტემის სტაბილიზების 
პროცესები შეიძლება მიმდინარეობდეს სხვადასხვა 
სახეცვლილებით: მიუხედავად იმისა, სისტემა 
დაუბრუნდება თუ არა საწყის მდგომარეობას, 
მოხდება სისტემის დეგრადირება, თუკი სისტემა  
თვითორგანიზაციის ახალ დონეზე აღმოჩნდება. 
ბიფურკაციის წერტილში რომელიღაც დონეზე 
ხდება ეკონომიკური სისტემის განვითარების 
ვარიანტების მრავალმხრივი განტოტვა. წინასწარ 
განუჭვრეტელობა (მნიშვნელოვანი მაჩვენებლის 
ნორმალურ მდგომარეობაში დაუბრუნებლობის 
რისკი) პოსტბიფურკაციულ პერიოდში 
განსაკუთრებით დიდია იმდენად, რამდენადაც 
სისტემის რელაქსაციური სიმყარე ჯერ კიდევ 
უმნიშვნელოა.

ნებისმიერი მრავალსაფეხურიანი ანუ 
მრავალდონიანი სტრუქტურა სინერგეტიკაში 
განიხილება გახსნილობის ან დახშულობის 

(ოზოლირებადობის), წრფივობის ან არაწრფივობის, 
სტაბილურობის ან არამყარობის, წესრიგის თუ 
ქაოსის, თვითორგანიზაციის გათვალისწინებით. 
ამის მსგავსად, მარკეტინგის სისტემა წარმოადგენს 
რთულ არაწრფივ, არაბრტყელ, მუდმივად 
განვითარებად სტრუქტურას, რომელშიც 
გაერთიანებულია მარკეტინგის განსხვავებული 
სახეები, მათი შეხამებით ვიღებთ სინერგეტიკულ 
ეფექტს. არაწრფივობა წარმოადგენს ღია სისტემის 
ფუნდამენტურ მახასიათებელს.

მარკეტინგის სისტემაში სინერგეტიკული 
ეფექტი სხვა არაფერია, თუ არა მისი ელემენტების 
ერთობლივი მოქმედების შედეგი, რომელსაც 
ცვლილებისაკენ მიჰყავს სისტემის ხარისხი, მისი 
განვითარების ტრაექტორია და ერთდროულად 
გვაქვს არამხოლოდ ეკონომიკური სისტემის 
ელემენტების ჯგუფური მოქმედების შედეგის 
მეტობა მათი ინდივიდუალური მოქმედების ჯამზე, 
რაც ახასიათებს სინერგეტიკული ეფექტის შესახებ 
გავრცელებული შეხედულების შეზღუდულობას. 
რთული სისტემების ქცევის შესწავლამ საბოლოოდ 
გაფანტა წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ თითქოს 
არსებობდეს გარანტირებული წარმატების 
ერთადერთი გზა. ახალმა შეხედულებამ 
ორგანიზაციაზე, როგორც რთულ სისტემაზე, 
საშუალება მოგვცა, ყურადღება მიგვეპყრო 
მრავალ პირობაზე, რომლებიც წარმოადგენენ 
მათი ეფექტიანობის განმსაზღვრელს. მსოფლიო 
მნიშვნელობის საუკეთესო კომპანიების 
ხანგრძლივი წარმატებების მიზეზების 
გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ყოველ შესწავლილ 
ცნობილ კომპანიებს გარეგნულად, წარმატებისაკენ 
სრულიად განსხვავებული სავალი გზები ჰქონდათ, 
მაგრამ კომპანიების საქმიანობის სიღრმისეული 
მექანიზმები, ერთდროულად არატრადიციული და 
მსგავსია, მათ შორისაა შემდეგი:

- დავიწყოთ არა კარგი სასტარტო იდეით, 
არამედ კომპანია აიგოს სურვილისამებრ;

- ვიყოთ მზად, უარვყოთ ან განვავითაროთ 
ნებისმიერი იდეა, მაგრამ არ დავტოვოთ კომპანია;

- ძირითადი ყურადღება  დავუთმოთ 
მოსაზრებებს ორგანიზაციული დიზაინის შესახებ. 
მუდამ გვახსოვდეს, რომ საქონელი და მომსახურება 
- ესაა შედეგი;

- ვიმოძრაოთ არც ისე დიდი ნაბიჯებით, რათა 
მოულოდნელად მოვიხელთოთ და გამოვიყენოთ 
ჩვენ მიერ გაცნობიერებული შესაძლებლობები;

- მოძრაობის მთავარი ორიენტირი 
იდეოლოგიაა, რომელიც ასახავს, რისთვის და 
რატომ არსებობს ორგანიზაცია;

- მთავარია არა ის, რისი მიღწევა სურს 
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ორგანიზაციას, არამედ როგორი უნდა გახდეს ის.

ზემოთმოყვანილი მითითებებისაგან ის 
დასკვნა გამომდინარეობს, რომ ერთი და იგივე 
მექანიზმი რთული სისტემების ნაწილია, რომელიც 
სწორი აღქმითა და გამოყენებით ვითარდება; 
ევოლუციური პროცესი შეიძლება გახდეს 
პროგრესის სტიმულირების ხელშემწყობი და 
მძლავრი იარაღი.

თვითორგანიზებადი სისტემების სიღრმისეული 
მექანიზმების შესწავლისას ჩვენმა დაკვირვებებმა 
დაადასტურა, რომ სისტემის განვითარების 
აუცილებელ პირობას წარმოადგენს: არაწრფივობა, 
გახსნილობა, კოჰერენტულობა (შეთანხმებული 
ურთიერთქმედება). თვითორგანიზების ხელოვნება 
არის ის, რომ შეათანხმოს ზემოთნახსენები 
სამივე თვისება. არასწორ და არამართებულ 
პროპორციებს შეუძლია სისტემა მოსპოს: ძალზე 
ძლიერი არაწრფივობისას მძლავრი რეზონანსი 
ანგრევს სისტემას, ხოლო უსაზღვრო ღიაობა 
სისტემას გახსნის და გაფანტავს მის გარემომცველ 
სივრცეში. არაწრფივობის შესუსტებისას იკარგება 
უკუკავშირი, ხოლო გახსნილობის მოსპობა  
ჩაკეტილ სისტემას უბიძგებს ენთროპიისაკენ.

სინერგეტიკამ ანუ თვითორგანიზაციის 
თეორიამ უკვე გამოიკვლია რთული სისტემების 
ევოლუციის საიდუმლოს ბუნება, რომელსაც 
შეუძლია შეასრულოს მართვისათვის მძლავრი 
ფუნდამენტის ფუნქცია, რომელიც შეცნობადობაზე, 
თვითორგანიზებდი ტენდენციების ამოქმედებასა 
და მხარდაჭერაზე ორიენტირებულია.

რთული სისტემების განვითარების 
სინერგეტიკული მოდელი გარეგნულად 
სრულიად ტრადიციულად გამოიყურება. ეს არის 
მოძრაობა  მომავლისაკენ (ატრაქტორისაკენ), 
რომელსაც შეიძლება განვითარების ტრაექტორია 
ვუწოდოთ. ამასთანავე, სინერგეტიკის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი იდეაა  ისიც, რომ თითოეულ რთულ 
სისტემას აქვს განვითარების შესაძლო გზების 
არეალი - განვითარების ატრაქტორების სპექტრი. 
მომავალი, როგორც ჩანს, იქმნება შესაძლებლობათა 
ის ველი, რომელთაგან მხოლოდ ერთი იქნება 
რეალიზებული. მართვის ამოცანა ისაა, რომ 
ობიექტი მოხვდეს ,,სასურველი” ატრაქტორების 
მიზიდვის სფეროში, ანუ, სხვაგვარად, აღმოჩნდეს 
,,სასურველ” მომავალში.

სინერგეტიკული თეორიის მკვლევრები 
ერთხმად თანხმდებიან, რომ თეორიული 
თვალსაზრისით, ამოცანა ბევრად უფრო რთული 
და ძნელად გადასაწყვეტია, ვიდრე ეს შეიძლება 
ერთი შეხედვით ჩანდეს. ყველაზე უფრო 
გავრცელებული შეცდომები აქ შეიძლება იყოს: 
მისწრაფება - მოხვდეს მომავლის, რაც ის არ არის 

შესაძლებლობათა სპექტრში, ან კიდევ უუნარობა 
_ დავინახოთ მომავალი, თუმცა ის უკვე არის 
შესაძლებლობათა სპექტრში მოხვედრილი. ამასთან, 
პირველი შემთხვევის დადგომა გულისხმობს 
მიზნის მიღწევას, თუნდაც თვით სამართავი 
სისტემის გარდაქმნის გზით. როგორც  სისტემის 
გარდაქმნისა შედეგს, მართვას დასჭირდება 
დამატებითი დანახარჯებისა და ძალისხმევის 
განუწყვეტელი ნაკადი. სინერგეტიკის პრინციპების 
თანახმად, თუკი მმართველობითი მოქმედებები 
შეთანხმებული არ რის რთული სისტემის შინაგან 
ტენდენციებთან, მაშინ ისინი ვერ მიგვიყვანენ 
წარმატებასთან.

ჩვენი აზრით, მართვისადმი სინერგეტიკული 
მიდგომა იმაში მდგომარეობს, რომ მომავალი უნდა 
აშენო, საჭიროა კვლავ აშენო, მაგრამ ერთდროულად 
ორგანიზაციამ საკუთარი თავის კონსტრუირებაც 
უნდა მოახდინოს. ეს არის არსებულ სინამდვილესთან 
განუწყვეტელი მცდელობა-ექსპერიმენტირება, 
შესაძლო სიტუაციების აზრობრივი ბრუნვა და 
სტრატეგიული მოქმედებების განხორციელება 
იმის მუდმივი მზაობით, რომ შეიცვალოს 
გზა შეცვლილი სიტუაციების შესაბამისად. 
მარკეტინგში ახალი მენეჯმენტის ამოცანაა,  
შევძლოთ პროგნოზირება; შესაძლოა კიდეც 
მოვახდინოთ მარკეტინგის სისტემის განვითარების 
მოდელირება-მოდერნიზება, გავაანალიზოთ 
ვითარება განვითარების შესაძლო ვარიაციებით 
_ სცენარებითა და ტენდენციების განხილვით, 
გამოვიყენოთ ყველა შესაძლებლობა ხელსაყრელ 
მიმართულებათა კოორდინირებისათვის.

აქვე აღვნიშნავთ, რომ მართვის ტრადიციული 
სქემები ჩვეულებრივ ,,თანამშრომლობს” 
აღმოცენებული გარდაქმნების შედეგებთან. 
ინოვაციური ამოცანა ის არის, რომ შექმნას 
მართვის ის მეთოდები, რომლებიც მისადაგებული 
იქნება არა მხოლოდ გარდაქმნებთან, არამედ 
გარდაქმნების ტემპთანაც. ამისათვის კი საჭიროა 
შეიქმნას თვითცვალებადი სტრუქტურები, 
რომლებიც იმუშავებენ თვითცვალებადი წესებით 
და მასთან ერთად მოახდენენ შეთანხმებული 
ქცევის დემონსტრირებას. ერთდროულად 
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს წმინდა 
ადამიანური ფაქტორი, რომელიც დაფუძნებულია 
ნდობაზე, სოლიდარობაზე, თანადგომობასა და 
თანხმობაზე, ერთგულებაზე, თავდადებაზე, 
აგრეთვე ორგანიზაციის მდგომარეობის მართვის 
მგრძნობელობაზე.

უნდა აღვნიშნოთ, რომ სისტემის სირთულის 
საზომად გვევლინება მისი ცვალებადი ვითარებების 
სხვადასხვა სახესხვაობა-სახეცვლილებები.

სიცოცხლისუნარიანობის მოდელის საფუძვე-
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ლში დევს აუცილებელ სახესხვაობათა კანონი, 
რომელიც მოითხოვს, მმართველობითი რეაქციები  
იყოს არანაკლებ მდიდარი, ვიდრე შესაძლო 
მდგომარეობების ნაკრები. თვითორგანიზების 
პროცესების გასააქტიურებლად უნდა ამუშავდეს 
უკუკავშირის მექანიზმი, რომელიც მგრძნობიარეა 
სუსტი სიგნალებისადმი. მნიშვნელოვანი აქ ის 
კი არ არის, თუ რას აკეთებს ლიდერი, არამედ 
ის, თუ რას აკეთებენ დანარჩენნი - მისდამი 
დაქვემდებარებული პერსონალი, რამდენად 
სწრაფად მუშობენ და რამდენად აქვთ უნარი, 
განახორციელონ აუცილებელი რესურსების 

ემყარება დისკრეტირების წარმოდგენებსა და 
განვითარების ტრაექტორიების მყარობას.

მარკეტინგისმიერი ინოვაციური მართვის 
გავლენა საწარმოს საერთო ფუნქციონირებაზე 
შეიძლება წარმოვიდგინოთ მარკეტინგული 
შედეგიანობის კავშირების სახით, რომელიც 
ორიენტირებულია ფირმის ღირებულებაზე. 
ის წარმოადგენს ფირმის კაპიტალიზაციის 
ელემენტების თანამიმდევრულობას: 

მარკეტინგული აქტივები - მარკეტინგული 
შედეგები - ფირმის ღირებულება

ცხრილი 2    
მარკეტინგული აქტივების, შედეგებისა და ფირმის ღირებულების ურთიერთკავშირი

მობილიზება. სახელდობრ,  მართვის მიდგომები 
აქ განსაკუთრებით განსხვავდება ბიზნესის 
უფრო ტრდიციული კულტურისაგან, რომელიც 
მმართველობითი სტრუქტურის ფარგლებში 
ეფუძნება სპეციალიზებული პროცესების 
იერარქიულობასა და განმეორებადობას.

არაწრფივობა და სირთულე, რომლებიც 
მარკეტინგის სისტემას თან ახლავს, ასევე მასში 
არსებული უკუკავშირების დიდი რაოდენობა, 
განაპირობებს არაერთი მარკეტინგული 
მოვლენის სინერგეტიკულ ბუნებას და 
იწვევს მრავალრიცხოვანი სინერგეტიკული 
ეფექტების აღმოცენებას. მარკეტინგის სისტემის 
გამოკვლევას, ასეთი ეფექტების მიმართ სათანადო 
ყურადღების მიქცევის გარეშე, მივყავართ მისთვის 
დამახასიათებელი კანონზომიერებების ობიექტურ 
- არასასურველ ან არაკორექტულ გაგებამდე და 
პრაქტიკაში არასაკმარისად ეფექტიან მართვამდე. 
სინერგეტიკული ეფექტების გამოვლინების 
ბუნებისა და თავისებურებების გააზრება 
საშუალებას იძლევა მარკეტინგისმიერი მართვა 
ორგანიზებული იქნეს მაღალხარისხოვნად ახალ, 
ინოვაციურ დონეზე, რომელიც ძირითადად 

მარკეტინგული ინვესტიციები იწვევს 
მარკეტინგული აქტივების ზრდას, რომელიც 
შეიძლება შეფასდეს ურთიერთდამოკიდებულებათა 
ძალის მაჩვენებლებით (ბრენდზე 
გათვითცნობიერებადობა, ბრენდისადმი 
დამოკიდებულება, რისკის აღქმა და გაცნობიერება), 
ნდობისა და ლოიალურობის დონე. ამ 
ურთიერთდამოკიდებულებათა ფასეულობის 
ზრდა იწვევს კომპანიის საბაზრო პოზიციის 
განმტკიცებას, იგი შესაბამისად ხელს უწყობს: 

- გენერირებადი ფულადი ნაკადების 
ზრდას ფასობრივი პრემიისა და საბაზრო წილის 
გაყიდვების ხარჯზე;

- დანახარჯების შემცირებას განაწილების 
არხებზე, გაყიდვა და გადაადგილებაზე;

- ლოიალობისა და დაქვითვათადონის 
ზრდას. ზემოთ შემოთავაზებული 
დამოკიდებულობა საშუალებას იძლევა, 
დადგინდეს ურთიერთდაკავშირებული 
მაჩვენებლები, რომლებიც მისაღებია ფინანსური 
შეფასებებისათვის.

სინერგეტიკის პოზიციიდან გამოყოფილი 
მარკეტინგის სისტემის ყველა ელემენტი 
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რეალიზდება, როგორც სისტემის რეაქცია, 
მის შიგა და გარე წინააღმდეგობებზე. 
რამდენად ადეკვატურია სისტემის რეაქცია 
გამღიზიანებლებზე, ამას განსაზღვრავს მოცემული 
სისტემის მდგრადობა ან კიდევ მისი ეკონომიკური 
პოტენციალი.

სინერგეტიკული ეფექტის არსებობა, 
რომელიც დაკავშირებულია არაწრფივობასთან, 
თვითორგანიზაციის უნართან და მარკეტინგის 
სისტემის სხვა თავისებურებებთან, მოითხოვს 
მათი მართვის უფრო ფაქიზი, დახვეწილი, 
რაფინირებული ფორმებისა და მეთოდების 
გამოყენებას, ამასთანავე მართვის ობიექტის 
რეაქცია მართვის ფაქტორებზე და გარეშე 
ცალკეული ელემენტების მიმართ თავისთავად 
სისტემურ ეფექტს წარმოადგენს. ასევე საჭიროა 
დროში შეთანხმებულად უზრუნველყოფილ 
იქნას მმართველი ზემოქმედებების ცალკეული 
შემადგენელი ვექტორების კოორდინირება 
მიმართულებებისა და ინტენსიურობის მიხედვით, 
რისთვისაც აუცილებელია მართვის სპეციალური 
სქემებისა და ალგორითმების გამოყენება. ცხადია, 
ყოველივე ეს ცალკე განხილვას მოითხოვს. 

ზემოაღწერილს თუ განვაზოგადებთ, მაშინ 
ჩვენს სჯელობას უნდა მიეცეს ასეთი გასაქანი: 
სინერგეტიკული მიდგომა უნდა გავიგოთ, 
როგორც იმანენტური და ტრანსცენდენტური 
მოვლენების შეერთება, ანუ გამოვლინებები, 
რომლებიც იწვევენ სისტემის ქცევაში შემთხვევით 
ფლუქტუაციას, ეს უკანასკნელნი კი, თავის მხრივ, 
განიხილება, როგორც მიზეზები ან წანამძღვრები 
საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის მაჩვენებლების 
ცვლილებებისათვის, რათა ობიექტი მოხვდეს 
,,სასურველი” ატრაქტორის მიზიდულობის 
სფეროში.

სინერგეტიკული მიდგომის გამოყენების სფერო 
საშუალებას იძლევა, ვამტკიცოთ, რომ სწორად 
შერჩეული მმართველობითი გადაწყვეტილება, 
შევსებულ-დამატებული ატრაქტორული 
სტიმულებით, აყალიბებს კავშირებს, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ სისტემის მყარ ფუნქციონირებასა 
და განვითარებას. მარკეტინგის მართვის აპარატის 
მიერ დადგენილი და დაწესებული სტიმულები 
აწესრიგებს სისტემას, უზრუნველყოფს მისი 
ფუნქციონირებისა და განვითარების სიმყარეს 
ძირითადად დივერსიფიკაციის, ორგანიზაციისა 
და მართული დადებითი სინერგიის მეშვეობით. 
სინერგეტიკის საგნის სპეციფიკა ისაა, რომ ღია 
სისტემებში თვითორგანიზაციის პროცესები 
ფასდება არახაზობრივი აზროვნების კუთხით. 
კვლევის ობიექტს კი წარმოადგენს რთულად 

ორგანიზებული არათანაბარწონადი სისტემები, 
რომლებიც იმყოფება ქაოსიდან წესრიგისაკენ და 
პირიქით - გადასვლის განსხვავებულ, სრულიად 
სხვადასხვა სტადიაზე.

თვითორგანიზება, როგორც  მოწესრი-
გებულობის, ურთიერთკავშირების, ურთი-
ერთობებისა და შეზღუდულობების პროცესი, 
თანამედროვე მართვაში განსაკუთრებულად 
მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. თვითორგანიზებისას 
სისტემას შეიძლება წარმოეშვას  სხვადასხვა 
თავისებურება, რომლებსაც არ ფლობს არც ერთი 
მისი ნაწილი. ამიტომ სინერგეტიკას, როგორც ჩვენ 
მიგვაჩნია, შეიძლება ეწოდოს მეცნიერება ახალი 
ხარისხების წარმოჩენის შესახებ.

ამგვარად, ჩვენი გამოკვლევის ფარგლებში 
გამოვყავით სინერგეტიკული მიდგომის შემდეგი 
უპირატესობები: 

- ორგანიზაციის შიგნით ევოლუციური 
პროცესების შეგნებული გამოყენება, 
რომლებიც მიმდინარეობს საბოლოო ორი 
ძალის ზემოქმედებით: კერძოდ, გარეგანი 
ფლუქტუაციებით და სისტემის შინაგანი 
რეაქციებით; 

- თვითცვლილებადი სტრუქტურების 
შექმნა, რომლებიც მუშაობს თვითცვალებადი 
წესებით მიხედვით და ამასთანავე ადასტურებს 
შეთანხებულ ქცევას; 

- ღია სისტემებში თვითორგანიზაციის 
პროცესების შესწავლა არწრფივი აზროვნების 
ზეგავლენის კუთხით; 

- პერმანენტულობისა და დისკრეტულობის 
იმიტაციური მოდელირება - იმ სავალდებულო 
პირობებისა, რომლებიც განსაზღვრავენ სისტემის 
სასიცოცხლო ციკლს; 

- გარეშე შეშფოთების იმპულსების ფიქსაცია, 
რომლებიც აღმოცენდება მაკროსისტემაში და 
პარალელურ სისტემებში, ასევე ინფორმაციის 
შეკუმშვა, შეკვეცა და დამუშავება ამ შეშფოთებების 
შესახებ, შინაგანი იმპულსების შერჩევა, რომლებიც 
სისტემას საშუალებას მისცემს, მოახდინოს გარეშე 
ზემოქმედებებისადმი ადაპტირება; 

- ახალი ხარისხის აღმოცენების გამო 
განსხვავებული მასშტაბის სტრუქტურული 
დონეების კავშირის განხორციელება სისტემის 
ნაწილების კოოპერირების სახით, რაც 
უზრუნველყოფს სინერგეტიკული ეფექტის 
წარმოჩენას. უცილებლად მიგვაჩნია, შემდგომში 
კონკრეტულად აღიწეროს მარკეტინგის მართვის 
ხარისხის შეფასების მეთოდიკა სინერგეტიკული 
პრინციპების საფუძველზე. ეს საკითხი 
განსაკუთრებით აქტუალურობას იძენს და იგი უნდა 
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Entropy and Synergetics of Disizion-making on Regional Level

Irma Makharashvili
Doctoral student at Caucasus international University

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

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

The peculiarities of regional economic development and the problems of the above analysis shows  the disorder, 
uncertainty and probabilities of a place. 

გამოყენებული ლიტერატურა:

1 . ბერულავა რ., ქართულ-ინგლისურ-რუსული პროფესიული განმარტებითი ლექსიკონი, ი. მესხიას 
და ალ. ღლონტის რედაქციით, თბ., 1999, გვ. 303

2. ბერულავა რ., გვჭირდება ენის დაცვის სინერგიზმი. გაზ. ,,სახალხო განათლება”, 6.XII, 1990; მისივე: 
საჭიროა ენის დაცვის სინერგიზმი. გაზ. ,,საქართველოს რესპუბლიკა”, 7. VI, 1992

3. Прангишвили И,. В., Максимов В. И., Разрешение проблемных ситуации в период современной 
трасформации // Общество и экономика. 2001 «11-12.

4.  Прангишвили И,.Энтропийные и другие системные закономерности: Вопросы Управления сложными 
системами. М., Наука, 2003.

5.  Прангишвили И,.Иванус А. К., Системная закономерност «золотого сочения»: Системная устойчивость 
и гармония // Проблеиы уплравления. 2004, «2.»

6.  Прангишвили И, В.Путин и распутье // АиФ 2004, «36.

განვიხილოთ ინოვაციური მართვის კონტექსტში, 
როდესაც ინოვაციური პროექტის დანერგვის საწყის 
პერიოდში შეიძლება აღმოცენდეს ნამდვილი 

დადებითი სინერგეტიკული ეფექტი, რომლის 
აღრიცხვისთვისაც უნდა გავითვალისწინოთ 
გაანგარიშების ცალკეული მეთოდი.
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menejeris piradi organaizeri

omar Sudra

fiz.-maT. mecnierebaTa doqtori
oshudra@Yahoo.com

nino kazariani 

saero skola ,,deas” qarTuli
enis pedagogi

el.fosta: rozikazariani@mail.ru
tel.: (555) 32- 79- 81

XXI  saukune postindustriuli infor-

maciuli sazogadoebis (globalizaciis) 

epoqaa, maRalganviTarebuli informaciuli 

infrastruqturebiT, rasac bunebrivia, mo-

hyva faseulobaTa transformacia. indus-

tralurisagan gansxvavebiT (saqonlis mox-

mareba, fuli), informaciuli sazogadoebis 

damaxasiaTebeli faseulobaa dro, romlis 

yidva (dazogvis mizniT) sul ufro Zviri gvi-

jdeba.  amrigad, Cven vcxovrobT gansakuTre-

bul, droSi SemWidroebul epoqaSi, sadac 

bevri profesiis `sicocxlis xangrZlivo-

bac~ ki sul ufro mcirdeba (aq gamonaklisia 

agraruli sazogadoeba, misTvis damaxasiaTe-

beli Senelebuli cxovrebis tempiT).

dro da sicocxle TiTqmis sinonimebia. 

Tu optimisturad ganvewyobiT, rom amieridan 

aqtiuri cxovrebis 50 weli gvaqvs darCenili, 

es imas niSnavs, rom Cveni drois kapitali 

maqsimum 440 000 saaTs Seadgens. maT Soris 

150 000 saaTi ZilSi gasatarebeli droa.

Tu gaviTvaliswinebT, ra dro miaqvs arain-

teleqtualur, magram aucilebel saqmianobas 

(kveba, higienuri procedurebi, dalageba, 

recxva...) vnaxavT, rom cota dro gvrCeba WeS-

mariti, SemoqmedebiTi, profesiuli, sulieri 

moTxovnebis dasakmayofileblad.

fuladi kapitalisagan gansxvavebiT, drois 

kapitalis aRdgena SeuZlebelia, am uka-

nasknels versad, verasdros, veranairi qmedeb-

iT ver moipoveb, ver Seinaxav, ver daagroveb, 

ver gaamravleb, ver gaasxviseb... erTaderTi 

rac SegviZlia, aris is, rom uZvirfasesi 

resursi racionalurad gamoviyenoT.

yoveli sazogadoebisaTvis damaxasiaTe-

belia garkveuli `droiTi midrekileba~, im-

isda mixedviT, ramdenad akeTebs is aqcents 

warsulze, awmyoze an momavalze (mag.: amerika 

momavliT cxovrobs, zogierTi warumatebeli 

qveyana ki _ warsuliT).

analogiurad amisa, pirovnebebic droiTi 

horizontis terminebSi azrovneben (`moma-

valSi~, `axla~, `warsulSi~). es gansxvaveba 

ki xSirad socialuri (kerZod, ojaxuri) 

konfliqtis mizezic xdeba. erTdroulad, 

`droSi yofnis (mikuTvnebis)~ grZnoba ada-

mianisTvis Tvisobrivad sxvadasxva SeiZleba 

iyos: fataluri `tyveobidan~, mis pirovnul 

gaazrebamde. sociologebis SefasebiT, rac 

ufro win miviwevT, miT ufro CamovrCebiT, anu 

cxovrebis gazrdili tempis gamo vkargavT 

mas, rasac yvelaze vafasebT.

rac Seexeba Cvens sazogadoebas _ qarTveli 

samxreT evropels ufro gavs drois mimarT 

iracionaluri, upativcemulo damokidebule-

biT. araa saidumlo, rom Sromis daZabuloba 

CvenTan (iseve rogorc yofil sabWoTa kavS-

irSi) orjer naklebia, vidre dasavleTSi _ 

Cven muSaobas gadaveCvieT (amitomac gvikvirs 

ucxoel eqspertTa rekomendaciebi).

Tanamedrove cxovrebaSi Tavisufali 

drois cnebis gansazRvra Zneli gaxda da 

kidev ufro Zneli _ misi gazomva.

drois Semswavleli mecniereba ar arse-

bobs. drois danaxva, mosmena, aRqma SeuZle-

belia. miuxedavad amisa, drois Sesaxeb arse-

bobs ori urTierTsawinaaRmdego mecnieruli 

Tvalsazrisi:

1. dro (iseve rogorc sivrce) arsebobs 

apriorulad, materialuri sagnebidan da-

statiaSi aRwerilia drois efeqturi marTvis Teoriuli da praqtikuli aspeqtebi. deta-

luradaa ganxiluli erT-erTi avtoris piradi organaizeris struqtura.
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moukideblad.

2. dro (iseve rogorc sivrce) ar arse-

bobs materialuri sagnebis gareSe, is Tavadaa 

materialuri substancia, aris energiis wyaro, 

aqvs simkvrive...

diskusia am or koncefcias Soris dRemde 

grZeldeba, magram Cven mxolod konkretuli, 

praqtikuli rekomendaciebi gvWirdeba. drois 

marTvis elementaruli safuZvlebis codna, 

imis kontroli, Tu ras, rodis da rogor va-

keTebT, dagvexmareba gavzardoT Cveni saqmi-

anobis efeqturoba.

drois kontroli ar niSnavs cxovrebis 

mkacr reJims, romlis mixedviT, gadaxedva da 

raime cvlileba dauSvebelia. TviTkontroli 

saWiroa, raTa Tavidan aviciloT gaugebroba 

an Secdomebi.

gaiTvaliswineT drois dazogvis oqros 

wesebi;

1. iswavleT xanmokle da grZelvadiani 

gegmebis Sedgena;

2. moerideT uazro qaRaldomanias;

3. gaanawileT pasuximgebloba gundis 

wevrebs Soris;

4. mniSvnelovani saqmeebi dilisTvis dageg-

meT, yvelaze produqtiuli dRis es monakve-

Tia.

warmatebuli menejeris universaluri 

formula jer ar Seqmnila. Tumca, karg mene-

jerad Camoyalibeba mainc SesaZlebelia. amas 

ki saskolo asakidanve unda SevuwyoT xeli. 

saWiroa mozards hqondes Sinagani motivacia 

warmatebis misaRwevad. man Tavidanve unda 

icodes drois fasi da ra Sedegi SeiZleba 

mohyves mis TiToeul qmedebas. unda icodes, 

rom warmatebis miRweva dagegmvis gareSe Seu-

Zlebelia; rom fsiqologiurad, kargi, mxne 

dila _ wina dReze (saRamos dagegmvaze) aris 

damokidebuli, aucilebelia man ganaviTaros 

unarebi, raTa gansazRvros mizani, ukeT aiTvi-

sis programa, gaxdes warmatebuli. 

Tu adre nerviuli daZabulobis mizezad 

dawesebuleba, samsaxuri iTvleboda (saxli, 

ojaxi ki _ problemebisgan TavSesafarad), 

axla eqspertebs sxva monacemebi aqvT. amito-

mac gaCnda qronikuli daRlilobis sindromi 

(gansakuTrebiT – qalebSi).

swored amitomaa Zalian mniSvnelovani 

cxovrebis ritmi. kanonzomier monacvleobas, 

ganzomilebas, ritms emorCileba bunebisa da 

cxovrebis yvela movlena. misi xangrZlivi 

darRveva aucileblad iwvevs zedmet daZab-

vas. saWiroa SevimuSaoT reJimi, e.i. cxovrebis, 

muSaobis, dasvenebis dadgenili da daculi 

wesi. Tumca igi sxvadasxva unda iyos gan-

sxvavebuli asakisa da profesiis, agreTve, 

calkeuli adamianisaTvis.

Cven ar vamtkicebT, rom drois dazogvaSi 

ukiduresi zomebia saWiro. vcdilobT vi-

povoT oqros Sualedi, raTa ganviTarebuli 

qveynebis gamocdileba organulad Seerwyas 

msoflioSi aRiarebul qarTul faseulobebs. 

praqtikuli rCevebi ki dagexmarebaT bevrad 

ufro efeqturad marToT dro.

eleqtronul monacemTa baza. tradiciuli 

misamarTebis (qaRaldis) bloknotebisgan gan-

sxvavebiT, informaciis Ziebaze eleqtronul 

monacemTa baza nakleb dros moiTxovs, aseTi 

formiT ufro iolia Sesworebis, axali in-

formaciis Setana, waSla.

am programebiT SeiZleba saqmiani kon-

taqtebis  marTva (misamarTebi, telefonebi, 

gansakuTrebuli dReebi da sxv.) agreTve, ga-

vakontroloT werilis Semosvlis dro, mi-

viRoT Setyobineba axali werilis miRebaze,  

davaxarisxoT saqaRaldeebSi (ganyofilebis 

an alfabetis mixedviT) Semosuli da gasu-

li werilebi. Tu saqaRaldeebis raodenoba 

didia, yvelaze saWiro moaTavseT siis TavSi. 

logikuri safailo sistema, mosaxerxebeli 

sistemiT, TveSi ramdenime saaTs dagizogavT.

savizito baraTebis Sesanaxi yuTebi (da 

Tundac `albomebi”) arc Tu ise mosaxerxebe-

lia, amitom eleqtronul monacemTa bazaSi 

Setanis Semdeg baraTi saWiro aRar aris. 

didi mniSvneloba aqvs eleqtronuli weri-

lis saTaurs (Temis) SerCevas. is Tu gasage-

bad Camoyalibebuli araa da mxolod saerTo 

frazaa, pasuxsac dagvianebiT miiRebT.

saqmian saqaRaldebTaan muSaoba. aq, samwux-

arod, kompiuteri veRar dagvexmareba. kargi 

meTodia saqaRalde (bainderi) failis ̀ jibee-

biT~, romelic dalagebulia qronologiurad, 

31 dReze, Tematurad (SinaarsiT) an alfabetiT. 

es saqaRaldeebi SeinaxeT magidasTan axlos 

(umjobesia ukan), moaqcieT erTian, Taroebis 

sistemaSi: saswrafo, xangrZlivi, klientTa 

saqmeebi, saofise cnobarebi da sxv. danarCeni 

dokumentacia SeinaxeT ujrebsa da karadeb-

Si. wesad SemoiReT, rom Semosuli werili, 

saerTod dokumenti, xelSi mxolod erTxel 

aiRoT da ukan aRar daubrundeT (magaliTad, 
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iqve CainiSneT sapasuxo frazebi wakiTxvisas).

mobiluri telefoni. drois dazogvis miz-

niT, ofisis gareT maqsimalurad  gamoiyeneT, 

magram ar misceT ufleba, marTos Tqveni 

dro. amitom, nu daawerT telefonis nomers 

savizito baraTs (e.i. iqonioT specsavizito 

baraTic), nu aiRebT yurmils yovel zarze 

(daayeneT is vibratorze). drois dazogvaSi 

nomris amomcnobic dagexmarebaT, Tu xSiri 

kontaqtebis sia iqve geqnebaT da a.S., rogorc 

yvela saqmiani saubrisas, sakiTxebi darek-

vamde daafiqsireT), xolo saubris Sedegebi 

mokled da akuratulad CainiSneT.

TqvenTvis ucxo ofisSi Sesvlisas (gansa-

kuTrebiT, qalaqgareT), pirvel rigSi daadgi-

neT smenadobis zona. adamianebi (pirvel rig-

Si, TanamSromlebi), mainc yvelaze met dros 

gvarTmeven. SezRudeT maTi kontaqtebi (Cake-

tili, an odnav Ria kari, gamorTuli tel-

efonebi, miRebis saaTebi, mtkice `ara~, avejis 

ganlageba da sxv.).

amerikelebis rekomendaciiT (Tumca qar-

Tuli mentaliteti mas ewinaaRmdegeba) 

saqmisagan Tavisufali TanamSromlebisagan 

Tavis dasacavad dajeqiT zurgiT karisak-

en, magidasTan, datoveT mxolod erTi skami 

(isic magidaSi Seweuli). Tu dajdeboT zur-

giT fanjrisaken (roca Tqveni saxe cudad 

Cans), isini kabinetSi naklebad Seyovndebian.

kidev erTxel SegaxsenebT, rom yvelaze 

mTavaria menejeris cxovrebis ritmi, reJimi, 

radgan drois efeqturi marTva ara marto 

Sromis organizacias, aramed rogorc orTo-

biotika gvaswavlis, mTeli cxovrebis organi-

zacias moicavs.

saqmiani adamianisaTvis aucilebelia ̀ erT-

samsaxuriani~ cxovrebis stili mravalmizni-

ani cxovrebiT Seicvlis (magaliTad, ofis-

Si momuSave specialisti erTdroulad sxva 

dawesebulebaSi kiTxulobs leqciebs, wers 

saxelmZRvanelos).

Sromis nayofierebaze mniSvnelovnad mo-

qmedebs racionaluri dasvenebac. Tavisi 

saqmis namdvili profesionalebi kvira dRes 

saqmeze ar fiqroben. ufro metic, saerTod ar 

kiTxuloben gazeTebs (saTaurebis garda), ar 

ucqerian televiziis sainformacio gadace-

mebs.

statia, faqtobrivad, aviTarebs gasuli 

saukunis 70-ian wlebSi germaneli profesori 

lotar zaivertis (`drois institutis~ pir-

veli direqtoris) saqmeebis yovelTviuri, yo-

velwliuri dagegmvis ideas, CvenTan naklebad 

popularul mis sistemas, msoflioSi yvelaze 

kvalificiur adamianebs samuSao ramdeni-

me wlis win aqvT dagegmili. ase muaSaoben, 

magaliTad, cnobili momRerlebi, leqtorebi, 

qirurgebi da sxv.

Cven gvesmis, rom kompiuteris epoqaSi pi-

radi organaizeri, albaT eleqtronul 

formaSi unda iyos, magram, Cvens realobaSi, 

avtorebs gauWirdaT misi praqtikuli reali-

zacia (araa moxerxebuli). mkiTxveli, Tu Cveni 

gamocdilebis gamoyenebiT, amas gaakeTebs, cxa-

dia, Cven mxolod mivesalmebiT.

piradi organaizeri, faqtobrivad, ZiriTa-

dad esaa sxvadasxva formatis bloknotebis 

da standartuli (vertikalurad ganTavse-

buli) saqaRaldeebis (piradi arqivis) erTo-

blioba, romelic erT sistemaSia moyvanili.

yoveldRiuri bloknoti. esaa pijakis ji-

bis zomis, spiraliT Sekruli bloknoti, 

romelsac yvelgan Tan vatarebT. marjvena 

gverdze _ dRis saerTo saqmeebia, marcxenaze 

_ droSi fiqsirebuli saqmeebi. dRis bolos, 

gverdi Sesrulebuli saqmeebiT gadaixazeba. 

bloknotis pirveli gverdebi eTmoba sami 

Tvis kalendars, mimdinare Tvis (3-4  furce-

li) da momdevno 2 Tvis gegmas (yovel Tveze 

ori gverdi _ mimdinare (zogadi) da droSi 

fiqsirebuli saqmeebis).

Semoklebuli simbolika (mnemonika) yovel 

saqmian adamians SeuZlia TviTon SemoiRos. 

yvelaze saWiro aRniSvnebia (frCxilebSi 

magaliTia mocemuli): menejeris gvari (a), 

dasarekia (t), meore dRis saqme (), fasi (f), 
internetiT mosaZebnia (G), misalocia (m), pi-

radulia (), raodenoba (2), saswrafoa (), amin-

di (wiTlad) da a.S.

yovel gverdze Cakrulia `stikeri~, romel-

ic, SesaZloa, dagvWirdes operatiuli Cawer-

ebisaTvis. 

garda amisa, bloknotis boloSi ramdenime 

patara furcelia (samagriT). iqve ramdenime 

telefonis nomeri (mobiluri yovelTvis Tan 

ar gvaqvs), taqsebis, sazogadoebrivi trans-

portis nomrebi. bloknotis bolo 5-10 gver-

di eTmoba qalaqis ubnebs, zonebs da saqmiani 

TaTbirebis sakiTxebs.

gansxvavebul (mag. wiTeli) feriT blo-

knotSi moniSnulia erTi kviris amindi, in-

ternetis yvelaze saimedo saitebidan.
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jibis bloknoti saSualod, 1,5 TveSi ivs-

eba. Sevsebis Semdeg, Tu mas 2-3 Tve SeinaxavT, 

Tavidan bevr gaugebrobas aicilebT. 

satelefono bloknoti. esaa nebismieri 

formatis, spiraliT Sekruli, sakmaod sqeli, 

10-15 welze gaTvlili bloknoti. tradici-

uli satelefono wignebisgan gansxvavebiT, 

is mxolod satelefono nomrebs ar Seicavs 

da piradi organaizeris nawilia. bloknoti 

iwyeba alfabeturi sarCeviT (1-2 gverdze). 

aqac did mniSvnelobas vaniWebT simbolikas, 

Semoklebebs (mag.: binis telefoni *, gardacv-
lilis nomeri [ ], da sxv.), mniSvnelovani pun-

qtebis markeriT gamoyofs.

yovel asoze gamoyofilia 1-dan 7  gver-

damde, Semdegi struqturiT:

1. gvarebi (iqve el. fosta, safosto mis-

amarTi, manqanis nomeri, mdivnis, ojaxis wevre-

bis saxelebi da sxv.).

2. dawesebulebebi (internet misamarTebi 

da sxv.)

3. momsaxurebis obieqtebi (xelosnebi, 

maRaziebi, transporti da sxv.).

4. qveynebi da saqarTvelos qalaqebi.

radgan es bloknotic piradi organaiz-

eris nawilia, aqvea damatebiTi informacia, 

mag. aso `k~-ze, e.w. @konstantebia~ (wona, sima-

Rle, sisxlis jgufi, tansacmel-fexsacmlis 

zomebi, ojaxis wevrTa piradobis nomrebi da 

sxv.) aso `m~-ze (medicina) afTiaqebis tel-

efonebia, informacia eqim-specialistebze (mi-

werilia  fanqriT, radgan xSirad Sesacvle-

lia), da sxv.

wliuri bloknoti. jibis bloknotSi mx-

olod sami Tvea dagegmili. wliuri blo-

knoti nebismieri formatis SeiZleba iyos, 

oRond, didi moculobis, 20-30 welze gaTv-

lili, tipografiulad Sesrulebuli, Tveebis 

miTiTebiT. misi pirveli gverdi 5-10 wlis 

gegmas eTmoba (saiubileo, bankebTan urTi-

erTobis, xelSekrulebebis TariRebi, samed-

icino xasiaTis gegmebi da sxv.). iqvea `yo-

velwliuri (maT Soris, saojaxo teqnikis) 

profilaqtikis~ gverdi, romelic, Tundac, ian-

vris TveSia dagegmili.

yovel Tves aqvs fiqsirebuli TariRis 

da zogadi informaciis gverdebi. fiqsire-

bul TariRebSi vwerT CvenTvis mniSvnelovan 

saqmeebs, rac Zalian gvexmareba yovelwli-

urad ganmeorebad RonisZiebebis dagegmvaSi, 

gaugebrobebis Tavidan acilebaSi (dabadeb-

is dReebi, saiubileo TariRebi, janmrTelo-

bis profilaqtika, sezonuri profilaqtikebi, 

komunaluri gadasaxadebi, amindis, satrans-

porto `sacobebis~ ciklebi da sxv.). iqvea 

miTiTebuli dasvenebis dReebi, radgan, Cvens 

realobaSi, sxvadasxva tipografiebSi arapro-

fesiulad dabeWdili kalendrebi ar asaxaven 

saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenil das-

venebis dReebs. amitom, menejers Tavisi orga-

naizeridan uwevs SeZenil kalendarSi uqmi 

dReebis gadatana. wliuri bloknoti, Tundac 

am mxriv, Zalze praqtikulia. sasurvelia, gam-

ovyoT `saqmeebis yovelTviuri ciklis~ gver-

dic.

mudam formaSi. saqmian adamians ufleba 

ara aqvs dReebi, Tveebi dakargos `formidan 

amovardnis~ gamo. zogjer, sxvadasxva cxovre-

biseuli sirTuleebis gamo (`sulieri sisus-

tis wuTebSi~) is kargavs rwmenas, amitom blo-

knoti iwyeba 10-20 ZiriTadi cxovrebiseuli, 

brZnuli aforizmebiT. iqvea sarCevi alfa-

betiT, sadac ZiriTadi Temebi janmrTelobas, 

`formaSi~ yofnas exeba. Tumca iqvea Temebi: 

santeqnika, saojaxo teqnika, tansacmlis mov-

la, produqtis Senaxva, stumris Sin miReba 

da a.S. (yovel asoze 7÷10 gverdi). amave blo-

knotSia samarSruto taqsebis (avtobusebis) 

yvelaze saWiro reisebi, qalaqSi savaWro 

jixurebis sqema da sxv. garda amisa, menejers 

sWirdeba ramdenime mcire moculobis blo-

knoti: `wakiTxuli mxatvruli literatura~, 

`kompiuteri~ da sxv.

piradi arqivi. esaa saqaRaldeebis (bain-

derebis) sistema, yuaze saTanado warweriT, 

dokumentebis Tavisufali ganlagebiT.

piradi gamocdilebiT viciT, rom saqmiani, 

Tundac, warmatebuli adamiani axalgazrda, 

Tundac, 50 wlis asakSi, cdilobs `gaTavisu-

fldes makulaturisgan~, gadayaros `Zveli 

qaRaldebi~. Semdeg ki, gansakuTrebiT, sap-

ensio asakSi is am Secdomas nanobs. yovel 

SemTxvevaSi, 1-2 saqaRalde, romelic zedmetad 

gveCveneba, aucileblad unda SevinaxoT (al-

baT, aq binis farTze laparaki zedmetia). pi-

rad arqivSi calke unda gamovyoT yvelaze 

mniSvnelovani saqaRaldeebi:

• ZiriTadi dokumentebis (dabadebis 

mowmoba, pasporti, ganaTlebis diplomi da 

sxv.).

• sabanko dokumentacia (angariSis nom-

rebi, bankebis PIN kodebi, wignakebi...)
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• sakadro dokumentacia (`sivi~, daxasi-

aTebebi, Sromis wignaki, gamoqveynebul Sro-

maTa sia da sxv.).

• calke jgufs miekuTvneba profesiuli 

moRvaweobis saqaRaldeebi, romelic  yovel 

menejers, cxadia, sxvadasxva dasaxelebiT 

eqneba. asakovani saqmiani adamianisTvis maTi 

ricxvi 15-20 aRwevs. yovel menejers sWirdeba 

saqaRalde `medicina~, `yofacxovreba~, `xel-

sawyoTa instruqciebi~,  `binis gayvanilobis 

sqemebi (eleqtro, tel., wyali, zari...)~, `xalxm-

ravali RonisZiebebi (qorwili, iubile, dakr-

Zalva...)~, ̀ ojaxis genealogia~, kargi iqneba, Tu 

yovel saqaRaldeSi erTi_ori 12 furcliani 

rveuli iqneba, erTi Temis saqmeebisTvis.

sacnobaro literatura.  bloknotebis da 

saqaRaldeebis garda, pirad organaizerSi Se-

dis wignebic, romelic mTeli cxovrebis ganma-

vlobaSi vagrovebT. esaa satelefono, quCebis, 

qveynebis cnobarebi, geografiuli atlasebi, 

turistuli rukebi, sxvadasxva leqsikonebi, 

sxvadasxva xelobis (profesiebis) cnobarebi.

qronologiuri dRiuri _ sasargebloa pi-

radi gamocdilebis dagrovebisaTvis, gansa-

kuTrebiT – mniSvnelovani gadawyvetilebebis 

miRebis win. dRiuri, romelic studentobis 

asakSi iwyeba da mTeli cxovreba grZeldeba, 

TviTaRzrdis, Secdomebisagan dazRvevis, Sina-

gani mowesrigebis, Zilis win relaqsaciis da 

ase gansajeT, fsiqoTerapiis aprobirebuli 

saSualebaa. mas praqtikuli datvirTvac aqvs 

_ saqmiani adamianis qronologiuri arqivis 

rols asrulebs (advilad davadgenT 20-30 

wlis win momxdari faqtis TariRs. dRiuri, 

Tu mas (damatebiTi faqtebisaTvis) mxolod 

furclis cal gverdze avsebT,  momavalSi 

mogonebebis wignis dasawerad gamogadgebaT.

menejeris piradi organaizeris SeqmnisT-

vis mxolod bloknotebi da saqaRaldeebi 

ar kmara – yvelaferi erTian sistemaSi, erT 

`standartSi~, `mikrowesebSi~ unda iyos mow-

esrigebuli: magaliTad, umjobesia visarge-

bloT maRviZariT, romelsac gamorTva ar 

sWirdeba (mag. meqanikuriT),  gamoviyenoT pa-

tara zomis wiTeli furclebi, raTa kompiu-

terTan, sawer magidasTan muSaobisas ar dag-

vaviwydes romelime `paraleluri~ saqme. Tu 

menejers (an misi ojaxis wevrs) janmrTelo-

bis problemebi aqvs, avkinZoT wamlebis in-

struqciebi (alfabetis mixedviT), davxazoT 

da SevinaxoT movlenebis (Svebulebis) dros 

Seswavlili qalaqis (dabis) quCebis sqema, gam-

ovyoT magidis ujraSi `xurdis adgili~, sad-

ac gveqneba orlarianebis da xuTlarianebis 

maragi (mZime, sagangebo dReebisaTvis).

statiaSi, menejeris piradi organaizeris 

aRwera mxolod sqematurad, detalizaciis 

gareSea mocemuli. SesaZloa, es kargicaa: 

dainteresebuli mkiTxveli danarCens TviTon 

miusadegebs Tavis profesiasa da pirovnul 

Cvevebs. yovel SemTxvevaSi, aRwerili sistemis 

yovelwliuri gamoyeneba gamoricxavs Cvens 

realobaSi gavrcelebul `tradiciul~ fra-

zebs: `sul damaviwyda...~, `me megona, ase miTx-

ariT...~, ̀ SemeSala TariRi, ricxvi...~, ̀ darCa Sin 

da xval mogitanT...~ da a.S.

dabolos, sistema yvelafers sWirdeba, 

roca romelime saqmis yoveldRe erTsa da im-

ave saaTze vakeTebT, yvela dokuments Tavisi 

adgili aqvs, gvenaxeba SemoqmedebiTi energia. 

amrigad, saWiroa ara swrafi, aramed, gonieri, 

efeqturi muSaoba. magram, drois efeqturo-

bis problemis gadaWra mTeli organizaci-

is masStabiTaa saWiro. ufro metic, is ara 

calkeuli dawesebulebebis, aramed mTeli sa-

zogadoebis ganviTarebasTanaa kavSirSi...

germanuli mowesrigebulobisagan (`ord-

nung~) Cven jer kidev Zalian Sors varT.

literatura:
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internet-resursebi:

1. Google  
_  omar Sudra, marTvis kultura _ 2015

_ omar Sudra, ofisis marTvis sakiTxebi, 1996 w.

_ omar Sudra, saofise unar-Cvevebis treningi, 2014  w.

Personal organizer of a manager

Omar Shudra
Nino Kazariani

The article covers practical and theoretical time management aspects. 
The structure of the author’s personal organizer is given in details.
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შესავალი
2016 წლის 23 ივნისს ბრიტანეთის 

გაერთიანებულ სამეფოში ჩატარდა რეფერენდუმი 
ევროკავშირის დატოვების შესახებ, რომლის 
შედეგებიც ევროპის პოლიტიკასა და ეკონომიკაში 
მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ იუწყება. 
რეფერენდუმში 30 მილიონამდე მოქალაქე იღებდა 
მონაწილეობას, რაც საერთო მოსახლეობის 71.8 
%-ია. 1992 წლის არჩევნების შემდეგ მსგავსი 
აქტიურობა არ დაფიქსირებულა, რაც მიუთითებს 
საკითხის მნიშვნელობაზე გაერთიანებული 
სამეფოსთვის. შედეგების მიხედვით, 51.9 %-ით 
48.1 %-ის წინააღმდეგ გადაწყდა, რომ დიდი 
ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო ევროკავშირს 
დატოვებს, პროცესი დაახლოებით 2 წელიწადს 
გასტანს. ამავდროულად, საინტერესოა, რომ 
რეფერენდუმში ევროკავშირიდან გამოსვლას მხარი 
ბრიტანეთისა და უელსის უმრავლესობამ მისცა, 
საპირისპიროდ შოტლანდიისა და ჩრდილოეთ 
ირლანდიის მოსახლეობა დარჩენას მოითხოვდა. 
(The Guardian) ცნობილია, რომ ჯერ კიდევ 
2013 წელს, დევიდ კემერონმა წინასაარჩევნო 
კამპანიის ფარგლებში პირობა დადო, რომ თუ 

კონსერვატიული პარტია გაიმარჯვებდა 2015 
წლის საპარლამენტო არჩევნებში, ის არაუგვიანეს 
2017 წლისა ჩაატარებდა რეფერენდუმს 
ევროკავშირიდან გამოსვლა/დარჩენასთან 
დაკავშირებით. მეტიც, მოსალოდნელი იყო, რომ 
რეფერენდუმი შეპირებულზე ადრე, 2016 წელსაც კი 
გამართულიყო, რისი მოწმენიც 2016 წლის 23 ივნისს 
გავხდით. ეს ხაზს უსვამს კემერონის სურვილს, 
გადახედოს ურთიერთობებს კონტინენტურ 
ევროპასთან მიმართებაში. მნიშვნელოვანია, 
რომ ჯერ კიდევ 2010 წლიდან მოყოლებული, 
მოსახლეობა ორად არის გაყოფილი ევროკავშირში 
დარჩენასთან დაკავშირებით, ამას ადასტურებს 
ის ყველაზე მასშტაბური გამოკითხვა, რომელშიც 
მონაწილეობა 20000 ადამიანმა მიიღო და რომლის 
მიხედვითაც 41% მხარს უჭერს ევროკავშირში 
დარჩენას, 41%  ევროკავშირის დატოვებას, 
ხოლო 18%-ს არ დაუფიქსირებია საკუთარი 
ხმა[1]. გარდა კონსერვატიული პარტიისა, სხვა 
მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ძალები, ისეთები 
როგორებიც არიან ლეიბორისტული პარტია და 
ლიბერალ-დემოკრატები, სკეპტიკურად უყურებენ 
რეფერენდუმს და ამ შემთხვევაში  მხოლოდ 
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თათია ჭყოიძე
თსუ, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება, III კურსი. 
tatachkoidze@gmail.com (+995) 557 513235

სტატიაში განხილულია ის სავარაუდო შედეგები, რაც შეიძლება ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის 
დატოვებით იქნეს გამოწვეული. გაანალიზებულია, რომ იქნება ეს „ბორკილებიდან გათავისუფლება“ 
ბრიტანეთისთვის, როგორც ამას BREXIT-ის მომხრეები მოითხოვენ, თუ ეს მისი ეკონომიკის გაუარესებას 
უფრო შეუწყობს ხელს იმ სიკეთეების დაკარგვით, რომელსაც ევროკავშირი და უშუალოდ მისი ერთიანი 
შიდა ბაზარი უზრუნველყოფს. აქედან გამომდინარეობს თემის საკვლევი კითხვაც: რა შედეგების მომტანი 
იქნება ბრიტანეთისათვის ევროკავშირის დატოვება და რას გამოიწვევს ის: ეკონომიკის გაძლიერებას თუ 
პირიქით - მის სტაგნაციას. ამ მიზნით მიმოხილულია ბრიტანეთის ეკონომიკის ზოგიერთი შემადგენელი 
ასპექტი და განხილულია ის როგორც დამოუკიდებელ ვითარებაში, აგრეთვე ევროკავშირში ყოფნის 
პირობებშიც, რათა უფრო ნათლად დავინახოთ განსხვავებები და მოვახდინოთ შედეგების შედარება.

studenturi xedva/ STUDENT’S VISION



79#2(41), 2016 weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCEstudenturi xedva/ STUDENT’S VISION
სუვერენიტეტის უფრო დიდი მასშტაბებით 
დაკარგვას ემხრობიან[2].

ლიტერატურის მიმოხილვა
მიმოვიხილავთ ლიტერატურას და ვნახავთ 

რას ფიქრობენ დარგის ექსპერტბი ამ საკითხთან 
დაკავშირებით, რათა უფრო ღრმად ჩავწვდეთ 
საკითხის არსს და კომპეტენტური ანალიზის 
გაკეთება შევძლოთ.

სუზან ბრაიტი, მულტინაციონალური ფირმის 
- „Hogan Lovells” ექსპერტი კონკურენციისა 
და ეკონომიკურ საკითხებში   , აცხადებს, 
რომ ევროკავშირის დატოვების შემთხვევაში, 
ბრიტანეთის ბიზნეს სექტორს მოუწევს გადახედოს 
იმ გზას, რომლითაც ის აქამდე ფუნქციონირებდა. 
მათ მოუწევთ ახალი იურიდიული 
კანონმდებლობის შემოღება ვაჭრობის ეფექტურად 
განხორციელებისთვის, რაც რა თქმა უნდა, საწყის 
პირობებში ზედმეტი თავის ტკივილია და სრულ 
ადაპტაციამდე შესაძლოა მცირე შეფერხებები 
გამოიწვიოს[5]. გერმანიის ერთ-ერთი წამყვანი 
კვლევითი ფონდი - „The Bertelsmann Founda-
tion” ამტკიცებს, რომ ბრიტანეთის გამოსვლას 
გრძელვადიანი ნეგატიური შედეგები ექნება 
ქვეყნის ზრდის დინამიურობასა და ეკონომიკის 
სიცოცხლისუნარიანობაზე. მისი ზარალი 
გაცილებით დიდი იქნება, ვიდრე მაგალითად 
გერმანიისა და დანარჩენი ქვეყნების, მაგრამ 
მთავარი ისაა, რომ როგორც პოლიტიკურად, 
ისე ეკონომიკური თვალსაზრისითაც ყველა 
ჩართული მხარე წააგებს[6]. მკვლევარი დევიდ 
მარკანდიც ნეგატიური შედეგების მომტანად 
აფასებს ბრიტანეთის გასვლას ევროკავშირიდან და 
ეკონომიკური ფაქტორების ანალიზის მაგივრად, 
ამტკიცებს რომ ეს მოვლენა უარყოფითად 
იმოქმედებს ქვეყნის შესაძლებლობაზე 
შეინარჩუნოს სოციალური დემოკრატია[7, p.26). 
განსხვავებულ იდეას აყენებს ევროსკეპტიკი 
ეკონომისტი როჯერ ბუტლი, რომელიც ამტკიცებს, 
რომ ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვება 
გადასახადის გადამხდელებს მილიარდებს 
დაუზოგავს, მოაწესრიგებს იმიგრაციის საკითხს და 
გაათავისუფლებს ქვეყანას ზედმეტი ეკონომიკური 
„ტვირთისაგან“. „მხოლოდ 2012 წელს, ბრიტანეთმა 
გადაიხადა  £16.4 მილიარდი, მაშინ როდესაც მიიღო 
მხოლოდ  £6.9 მილიარდი. ანუ ბრიტანეთმა გააკეთა 
სუფთა კონტრიბუცია   £9.5 მილიარდის სახით, რაც 
ქვეყნის ნომინალური მშპ-ის 0.6%-ს წარმოადგენს“, 
ამბობს ბუტლი. აქედან გამომდინარე მისი თქმით ეს 
ინსტიტუცია მისი ეკონომიკისთვის წამგებიანია და 
იგი ემხრობა ევროკავშირის დატოვების იდეას[8]. 

ამონარიდებიდანაც კარგად ჩანს რომ ხმები 
იყოფა. თუ ზოგიერთი მათგანი ბრიტანეთის 
ეკონომიკისთვის ნეგატიურად აფასებს მომავალში 
მის შესაძლო გამოსვლას ევროკავშირიდან, 
სხვანი ამტკიცებენ, რომ ბრიტანეთის სწორედ 
ახლანდელი მდგომარეობაა წამგებიანი 
და საჭიროა ცვლილებები ევროკავშირთან 
ურთიერთობის მხრივ. ახლა შესაძლებელია უკვე 
ღრმა ანალიზის დაწყება და ქვეყნის ეკონომიკის 
თითოეული შემადგენელი ნაწილის მეტნაკლები 
სიზუსტით დაკვირვება და იმის დადგენა თუ 
როგორ შეიცვლებიან ისინი დამოუკიდებლად 
მოქმედების პირობებში, რა განსხვავებებს მოგვცემს 
არსებულ მდგომარეობასთან შედარებით და 
მოგვცემს დასკვნის გაკეთების საშუალებას იმის 
თაობაზე თუ რომელი უფრო მომგებიანი იქნება 
ბრიტანეთისთვის მომავალში: ევროკავშირში 
დარჩენა თუ მისი დატოვება.

ისტორიული რაკურსი
ზოგადად აღსანიშნავია ბრიტანეთის 

განსაკუთრებულობა და მისთვის დამახასიათებელი, 
განსხვავებული ურთიერთობა ევროკავშირთან. 
მხოლოდ ისტორიას თუ გადავავლებთ თვალს, 
დიდმა ბრიტანეთმა ევროგაერთიანების წევრობის 
სურვილი ჯერ კიდევ 60-იანი წლებიდანვე გამოთქვა, 
მაგრამ მის აპლიკაციას ორჯერ ვეტო საფრანგეთის 
პრეზიდენტმა შარლ დე გოლმა დაადო, ჯერ 1961 
წელს, ხოლო მეორედ - 1967 წელს. საბოლოოდ 
ბრიტანეთი ევროგაერთიანების წევრი პირველი 
გაფართოების შედეგად გახდა 1973 წელს და ეს 
განპირობებული იყო საფრანგეთის მმართველობის 
შეცვლით[3]. მიუხედავად ამდენი მცდელობისა, 
გაწევრიანების შემდეგ ორ წელიწადში ბრიტანეთმა 
რეფერენდუმი ჩაატარა ევროგაერთიანებაში 
დარჩენასთან დაკავშირებით. გარდა ამ ისტორიული 
რაკურსისა, ბრიტანეთის განსაკუთრებულობა 
სხვა ასპექტებითაც გამოიხატება. იყო და არის 
ბრალდებები რომ ბრიტანეთი არ არის „ნამდვილი 
ევროპული“ სახელმწიფო, შარლ დე გოლის თქმით 
ის იყო ამერიკული იმპერიალიზმის ტროას ცხენი. 
არის რა კუნძულოვანი სახელმწიფო, იგი არასდროს 
გამოირჩეოდა ევროპული ინტეგრაციის მაღალი 
ხარისხით. მიუხედავად ევროკავშირის წევრობისა, 
იგი არ არის არა მხოლოდ ევროზონის, არამედ 
შენგენის წევრი სახელმწიფოც.

მიუხედავად მისი განსაკუთრებულობისა და 
კონტინენტურ ევროპის ქვეყნებთან არსებული 
განსხვავებებისა, არ შეიძლება დარწმუნებით 
განისაზღვროს მომავალი რეფერენდუმის ბედი და 
გადაწყვეტით ვიწინასწარმეტყველოთ ბრიტანეთის 
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მიერ ევროკავშირის დატოვება. ევროკავშირში 
დარჩენის მომხრეებისთვის რთულია იმის გაგება 
თუ როგორ გადაუხვია კემერონმა კონსერვატორების 
ისტორიას. მხედველობაშია 1975 წლის ბრიტანეთის 
რეფერენდუმი ევროგაერთიანების დატოვებასთან 
დაკავშირებით. იმ დროს BREXIT-ის საკითხი 
უფრო მწვავედ იდგა, მაგრამ საბოლოოდ 67%-მა 
დარჩენას დაუჭირა მხარი და ამაში დიდი წვლილი 
სწორედ მაშინდელი კონსერვატიული პარტიისა 
და ოპოზიციის ლიდერს მარგარეტ ტეტჩერს 
მიუძღვის. კიდევ ერთი მიზეზი, თუ რატომ 
არ შეიძლება წინასწარი ვარაუდი ბრიტანეთის 
ევროკავშირის დატოვებასთან დაკავშირებით არის 
2014 წლის სექტემბერში ჩატარებული შოტლანდიის 
რეფერენდუმი დამოუკიდებლობასთან 
დაკავშირებით. მოსახლეობის 55%-მა მხარი 
სწორედ დიდ ბრიტანეთში დარჩენას დაუჭირა და ეს 
ძირითადად განპირობებული იყო ალტერნატივის 
ბუნდოვანებასა და გაურკვევლობაში. სწორედ 
იგივე ფაქტორებმა შეიძლება ითამაშონ თავიანთი 
როლი მოსალოდნელ რეფერენდუმშიც, 
როდესაც საქმე ევროკავშირის დატოვებასა და 
დამოუკიდებლად მოქმედების დაწყებასთან 
გვექნება საქმე[4]. ეს ყველაფერი სწორედ ზუსტად 
ასახავს იმ გამოკითხვის შედეგებს, რომელზეც 
ზევით ვისაუბრეთ და რომელშიც მოსახლეობის 
ხმები ორად გაიყო.

ეკონომიკა
მიმდინარე ცვლილებების გაანალიზებისთვის 

მეტად საინტერესოა თუ რა ურთიერთობა ექნებათ 
ბრიტანეთსა და ევროკავშირს გამოყოფის შემდეგ. 
ოპტიმისტური ხედვის თანახმად, თუ ბრიტანეთი 
მოახერხებს ევროკავშირთან შვეიცარიის სტატუსის 
მიღებას და მასთან თავისუფალი ვაჭრობის 
სივრცის (FTA) შენარჩუნებას, მისი შემოსავალი 
დაიკლებს მთლიანი მშპ-ის 2.2%-ს, ხოლო 
იზოლაციის პირობებში მისი შემოსავალი დაეცემა 
მშპ-ის 6.3%-დან 9.5%-მდე. ხოლო 2030 წლისათვის, 
ანუ ევროკავშირის მოსალოდნელი დატოვებიდან 
13 წელიწადში, როდესაც ნეგატიური ეფექტები 
ბოლომდე იქნება გამოვლენილი, ვარდნა 14%-ს 
მიაღწევს [9].

ვაჭრობა
ევროკავშირიდან გამოსვლა გაზრდის ვაჭრობის 

ხარჯებს ევროკავშირსა და ბრიტანეთს შორის. 
ქიმიური და მექანიკური ინჟინერია, აგრეთვე 
საავტომობილო ინდუსტრია ასევე დიდ დანაკარგს 
ნახავენ დამატებითი ღირებულების გადახდის 
გამო, რადგან ამჟამად ისინი მჭიდროდ არიან 

ჩაბმული ევროკავშირის საერთო ღირებულებათა 
ჯაჭვში. ყველაზე დიდ დარტყმას - 11%-ს ქიმიური 
ინდუსტრია მიიღებს. გარდა ამისა, ბრიტანეთის 
ათი მთავარი საექსპორტო სავაჭრო პარტნიორიდან 
შვიდი სწორედ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოა 
და მათთან დამატებითი რეგულაციების არსებობა 
რა თქმა უნდა წამგებიანია[11]. რაც შეეხება 
„ბრიტანეთის ვაჭრობის პალატის“ ინფორმაციას, 
გამოკითხვების თანახმად, ბიზნეს სექტორის 
წარმომადგენელთა 57% მიიჩნევს რომ საჭიროა 
ევროკავშირში დარჩენა და მხოლოდ 13% უჭერს 
მხარს ევროკავშირის დატოვებას. დარჩენილი 
30%-იც კი მიუხედავად ევროკავშირის დატოვების 
სურვილისა, მოითხოვს მასთან თავისუფალი 
ვაჭრობის სივრცის შენარჩუნებას, რაც 
ევროკავშირის დატოვების შემთხვევაში სულაც არ 
აქვს ქვეყანას გარანტირებული. 

სამუშაო ადგილები
ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის წევრების 

განცხადებით, რომლებიც ევროკავშირში დარჩენის 
მომხრენი არიან, აცხადებენ, რომ ევროკავშირზეა 
დამოკიდებული ქვეყნის 3 მლნ სამუშაო ადგილი. 
ეს განპირობებულია იმით, რომ ევროკავშირი 
გზას უხსნის ბრიტანეთს 500 მლნ მომხმარებლის 
ბაზარზე. განსაკუთრებითი დატვირთვა მოდის 
საავტომობილო ინდუსტრიაზე, რომელშიც 
დასაქმებულია 700000 ადამიანი და მშპ-ს 3%-ს 
ჰქმნის. „საავტომობილო წარმოების საზოგადოების“ 
თქმით, ბრიტანეთის საავტომობილო წარმოების 
წარმატების ფუნდამენტური საფუძველი სწორედ 
ევროპის კონტინენტი და მასთან მჭიდრო კავშირია.

იმიგრაცია
როდესაც ევროკავშირის დატოვებაზეა საუბარი, 

ერთ-ერთი დადებით ფაქტორად ევროსკეპტიკები 
იმიგრაციული პოლიტიკის მოწესრიგებას 
განიხილავენ და ამტკიცებენ, რომ ბრიტანეთი 
საბოლოოდ შეძლებს  საკუთარი საზღვრების 
გაკონტროლებას, მაგრამ საგულისხმოა 
სტატისტიკა: 2014 წელს ბრიტანეთში 624000 
ადამიანის იმიგრაცია მოხდა, აქედან 40% იყო 
ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან. დარჩენილი 
60% - ევროკავშირის მიღმა ტერიტორიიდან იყო 
შემოსული. აქედან შეიძლება დავასკვნათ, რომ 
იმიგრაციული პოლიტიკის დარეგულირებას, 
ასეთის სურვილის შემთხვევაში, ევროკავშირთან 
არსებული შედარებით რბილი სავიზო 
რეგულაციები ხელს სულაც არ უშლის, რადგან 
იმიგრანტთა პროცენტულად უფრო მეტი 
რაოდენობა სხვა ტერიტორიიდან არის.
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დასკვნა
ზემოთ მოყვანილი ცალკეული მიმართულებების 

ანალიზი საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, 
რომ პერსპექტივაში დიდი ბრიტანეთის მიერ 
ევროკავშირის დატოვება მისთვის უარყოფით 
შედეგებთან არის დაკავშირებული. აღსანიშნავია 
ის ფაქტი, რომ უცნობია ევროკავშირის დატოვების 
შემდეგ რა სახის ურთიერთობა დამყარდება ამ ორ 
აქტიორს შორის. სრული იზოლაციისა და ევროპის 
ეკონომიკური ზონის (EEA), მსოფლიოს ყველაზე 
დიდი სავაჭრო ბლოკის დატოვების შემთხვევაში 
ბრიტანეთს შეეზღუდება ის სიკეთეები, რითიც 
მასში შემავალი ქვეყნები სარგებლობენ. ესაა საბაჟო 
ტარიფების განულება, საქონლის, მუშახელის, 
სერვისისა და კაპიტალის შეუფერხებლად 
გადაადგილება და ქვოტებისა და დამატებითი 
რეგულაციების გაუქმება.

გარდა ეკონომიკური დაღმასვლისა, რაც 
გამოხატულია ზემოთ მოყვანილი მსჯელობიდან, 
ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვება 
ზოგადად ევროპის, როგორც საერთაშორისო 
ურთიერთობების ერთ-ერთი აქტიორის როლის 
დაკნინების განმაპირობებელი ფაქტორი შეიძლება 
იყოს, და რაც მთავარია არა მხოლოდ ევროპის, 

არამედ თვით ბრიტანეთისაც. მკვლევრები 
ვარაუდობენ, რომ ევროკავშირის დატოვება 
კი არ გაზრდის თვით ამ სახელმწიფოს წონას 
საერთაშორისო პოლიტიკაში, არამედ პირიქით 
მის დაცემას გამოიწვევს, რადგან მისი სიძლიერე 
სწორედ ევროპის როგორც წამყვან სახელმწიფოში 
ძევს და არა მის გარეთ, დამოუკიდებლად 
არსებობაში.

აქედან გამომდინარე, რეფერენდუმზე 
ბრიტანელებს სწორი არჩევანის გაკეთება 
მართებდათ, რისი ამოსავალი წერტილიც მათი 
სახელმწიფოს კეთილდღეობა უნდა ყოფილიყო. 
კეთილდღეობა კი როგორც ზემოთ მოყვანილი 
მსჯელობიდან და წარმოდგენილი სტატისტიკური 
მონაცემებიდან ჩანს უფრო დიდი ალბათობით 
ევროკავშირში დარჩენით უფრო გამოიხატება 
ვიდრე მისი დატოვებით. თემის საწყის ეტაპზე 
დასმულ საკვლევ კითხვასაც თუ დავუბრუნდებით, 
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროკავშირის დატოვება 
ბრიტანეთის ეკონომიკის სტაგნაციას შეუწყობს 
ხელს, რომ არაფერი ვთქვათ როგორც მისი, ასევე 
კონტინენტური ევროპის პოლიტიკური როლის 
შემცირებაზე.

ლიტერატურა:

1. The Conservative Party Manifesto, 2015. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/manifesto2015/Conservative 
   Manifesto2015.pdf; Retrieved: May 16, 2015.
2.       Williamson, Adrian. “The Case of Brexit: Lessons from the 1960s and 1970s”. History and Policy. (2015).
3.      Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE). “The New European Parliament”. 2012. http://www. 
  cvce.eu/obj/the_new_european_parliament-en-e40aba1b-45f1-43bf-bbd1-a34bb52f15db.html; Retrieved: May 
 17, 2015.
4.      MacShane, Denis. “The Brexit Dilemma”. Rowman & Littlefield. (2015).
5.      Hogan Lovells. 2015. Start Assessing the Brexit Effect. Washington, D.C.: Targeted News Service.
6.      The Bertelsmann Foundation. 2015. Brexit could be Expensive - Especially for the United Kingdom. Wash
 ington, D.C.: Targeted News Service. http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2089/docview/1676060796/39EA69BE7B224
 A22PQ/7?accountid=143042
7.      Marquand, David. “First Brexit, Then Break-up”. New Statesman. Vol.142. No5177 (2013): 26-31.
8.      CapitalEconomics. 2015. “The Trouble with Europe”. CapitalEconomics online. https://www.capitaleco
 nomics.com/staff/roger-bootle/the-trouble-with-europe.html; Retrieved: May 17, 2015.
9.      The Guardian. 2015. “British Exit from European Union Would Cost UK Billions”. The Guardian online. 
 http://www.theguardian.com/business/2015/apr/27/british-exit-brexit-eu-would-cost-uk-billions-german-
 study; Retrieved: May 17, 2015.
10. Ibidem.  “Brexit, the fallout and the UK’s future: what we know so far”
 http://www.theguardian.com/politics/2016/jun/24/brexit-fallout-what-we-know-so-far  Retrieved: June 26, 
2016. 
11.  The Guardian. 2015. “Brexit – What Would Happen if Britain Left the EU”. The Guardian online. http://
www.theguardian.com/politics/2015/may/14/brexit-what-would-happen-if-britain-left-eu-european-union-ref
erendum-uk; Retrieved: May 19, 2015.



#2(41), 2016 weli, year82

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

Britain’s possible exit from EU: Economic strengthening or its stagnation?
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As far as mentioned topic is concerned, the article discusses possible consequences that may be caused in result of 
Britain’s exit from the European Union and analyzes whether this will release the country from the “EU handcuffs” 
as demanded by the “BREXIT” supporters or it will trigger the deterioration of its economics by losing the privileges  
that are offered by the EU and its single market. Consequently our research question is constructed as following: 
what results will bring the Britain’s exit from the EU for the country’s Economy and what it will provoke: strength-
ening of the economics or – its stagnation. For this reason the article considers each aspect of the Britain’s economics 
in both conditions: as independent economy and as part of the EU. Hence, the analyze makes possible to notice the 
comparisons and speculate the results.  
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საქმიანი ეტიკეტი ბიზნესმენის პროფესიული 
ქცევის,  მორალის  მნიშვნელოვანი მხარეა.

საქმიანი  ეტიკეტის ცოდნა მუდამ ეხმარებოდა 
ბიზნესმენებს წარმატების მიღწევაში, ეკონომიკური 
და ფინანსური ინტერესების თანხვედრაში.

 ბიზნესმენთა საქმიანობა და წარმატება ბევრად 
არის დამოკიდებული საოფისე სივრცეზე.

საოფისე სივრცის ორგანიზაციის სამო 
ძირითადი  ტექნოლოგია არსებობს: ტრადიციული 
(კაბინეტური), „ღია ოფისი“ (ყველა ერთ დარბაზში) 
და კომბიოფისი (ზემოთ ჩამოთვლილი  ორის 
კომბინაცია, მინებით იზოლირებული დარბაზი). 

კაბინეტური სისტემა გარკვეული ნაკლით 
გამოირჩევა. ის ხელს უწყობს  ცალკეული 
დაჯგუფებების ( თანამშრომლების ) ერთ ადგილზე 
მოგროვებას, ღია ოფისში კი ყველაფერი თითქოს 
ხელისგულზეა. ასეთი სიტუაცია ხელს უშლის 
ზოგიერთი პროფესიის მუშაკებს (მაგ. იურისტებს). 
კომბინირებულ ვარიანტებში კი გაერთიანებულია 
ორივე სისტემის  უპირატესობა. აქ მუშაობენ 
თნამედროვე  პრინციპით „გამჭირვალე ოფისი - 
ერთიანი გუნდი“. 

საოფისე სივრცე სამუშაო ადგილების 
თანამედროვე ავეჯით მოწყობას მოითხოვს. 
აუცილებელი ატრიბუტია მაგიდაზე კომპიუტერის, 
ფაქსის თუ საკანცელარიო ნივთების არსებობა, 
ამიტომ „შემოქმედებითი უწესრიგობა“ სამუშაო 
მაგიდაზე მიუთითებს იმაზე, რომ მენეჯერს 
ორგანიზებულობა აკლია. შეცდომაა, როდესაც 
მაგიდაზე დგას ტექნიკა, ეს მოსაუბრეებს უშლის, 
ტექნიკა უნდა იდოს [განლაგებული იყოს] 
გვერდით, დამხმარე მაგიდაზე .

თავისი ეტიკეტი აქვს სასაბუთე თეფშების 
გამოყენებას. კარგი იქნება თუ ის გადატვირთული 
არ იქნება. 

 დოკუმენტები კარადაში  ინახება, მით უმეტეს, თუ 
ინფორმაცია კომერციული ან კონფიდენციალურია.

სამუშაო მაგიდაზე უნდა იყოს საკანცელარიო 
ნივთები, ოჯახის ფოტო, უბრალო ფინჯანი 
ლამბაქით, მობილური ტელეფონი, სავიზიტო 
ბარათები, თქვენთვის მნიშვნელოვანი სუვენირი, 
ყვავილები. 

გადატვირთული სამუშაო მაგიდა საეჭვოა 
მოეწონოს თქვენს კლიენტს, პარტნიორს 
და შეიძლება „აქტიური  მუშაობის“ უნიჭო 
დემონსტრაციად ჩათვალოს.

ყველა ქვეყნისთვის ერთიანი ეტიკეტი არ 
არსებობს და ზოგჯერ რადიკალურად განსხვავდება 
ერთმანეთისგან. 

დიდი მნიშვნელობა აქვს ოფისში მომუშავე 
პირების მიერ ეტიკეტის ცოდნას. თანამშრომელი 
უნდა გამოირჩეოდეს პუნქტუალობით და 
აკურატულობით. უნდა შეეძლოს სამუშაო 
დროის განაწილება და დავალების შესრულება 
მკაცრად რეგლამენტირებულ დროში.  ხასიათის 
ეს თვისებები ითვლება ადამიანის დახასიათების 
მთავარ კრიტერიუმად. ასეთ ადამიანს შეიძლება 
დაეყრდნო და ენდო ყველა სიტუაციაში. არც 
ერთ პატივსაცემ კომპანიაში დაგვიანებებს არ 
ურიგდებიან. 

მეორე წესი, რომელიც უნდა დაიცვას 
თანამშრომლებმა, ესაა კორპორაციის სტანდარტი.  
ახალი თანამშრომელი ვალდებულია, სამსახურის 
დაწყებამდე გაეცნოს ამ დოკუმენტს, ხელი 

marina WareliSvili

 შპს საერო სკოლა „დეა“-ს პედაგოგი

saintereso cnobebi saqmiani adamianebisTvis

marTvis axalgazrduli skola

rubrika mihyavs omar Sudras
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მოაწეროს თნხმობის ნიშნად და შეასრულოს მისი 
მოთხოვნები. აუცილებელია შინაგანაწესის და 
კომპანიის საიდუმლო დოკუმენტების დაცვა. ეს  
ეხება ყოველგვარ ინფორმაციას - ტექნოლოგიურ, 
საკადრო მონაცემებს, ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. 

მესამე   წესი - ეს კომპანიის ე.წ „დრესკოდის“ 
დაცვაა. ყველა ფირმას აქვს თავისი კონკრეტული 
წესი თუ როგორ უნდა იყოს ჩაცმულ-დახურული, 
ჰქონდეს შესაბამისი მაკიაჟი, მკაცრი კლასიკური 
კოსტიუმი და ა.შ. თანამშრომელი უნდა 
მონაწილეობდეს მოლაპარაკებებში, კორპორაციულ 
ღონისძიებებში და ამასთანავე უნდა შეეძლოს 

ეთიკის ნორმების დაცვა. 
ქვეყნის თანამედროვე ეკონომიკური 

ცხოვრების ახალი მოთხოვნები უცხოელებთან 
გახშირებული კონტაქტები, „ელექტრონული 
ოფისის“ მოთხოვნები სამუშაო ადგილის 
გაფორმების ახლებურ გააზრებას მოითხოვს, 
ალბად ისევე, როგორც ყველაფერში, აქაც „ოქროს 
შუალედია “გამართლებული და განვითარებული 
ქვეყნების გამოცდილება ორგანულად უნდა 
შეერწყას მსოფლიოში აღიარებულ ტრადიციულ 
ფასეულობებს. 

marTvis axalgazrduli skola
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mecniereba/SCIENCEmarTvis axalgazrduli skola

saganmanaTleblo dawesebulebis mdivan-referenti

lusia jologua

mravalprofiliani
saero  skolis (,,dea”)
direqtoris moadgile

საქმისწარმოებას დიდი მნიშვნელობა აქვს 
ნებისმიერ დაწესებულებაში. დოკუმენტების 
დროული წარმოება, შენახვა-დახარისხებაზეა 
დამოკიდებული სხვადასხვა დაწესებულების 
წარმატება. საქმის წარმოება ასევე მნიშვნელოვანია 
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (საჯარო 
და კერძო სკოლა, რესურსცენტრი, პროფესიული 
სასწავლებელი, უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულება, კოლეჯი ). სკოლაში საქმის წარმოება 
მიმდინარეობს   სხვადასხვა ფორმით. ყველა 
ფორმა მნიშვნელოვანია, სწორად და ხარისხიანად 
შესასრულებელია. დოკუმენტაციის წარმოებისთვის 
აუცილებელია დირექტორის მდივან-რეფერანტმა 
კარგად შეისწავლოს დოკუმენტაცია და აწარმოოს. 
დღეისათვის საქმისწარმოება მიმდინარეობს 
ნაწილობრივ ელექტრონულ ბაზაში. ასევე 
მნიშვნელოვანია მდივან-რეფერენტი კარგად 
ფლობდეს კომპიუტერს. მდივან-რეფერენტს 
უნდა შეეძლოს სწორად და დროულად აწარმოოს 
სკოლაში არსებული დოკუმენტაცია. ასევე უნდა 
შეძლოს დოკუმენტაციის დაარქივება, ჟურნალების 
დროული წარმოება. სკოლაში არსებობს რამდენიმე 
სახსის დოკუმენტაცია. მოსწავლეებისა და 
პერსონალის პირადი საქმეები, საერთო და საკადრო 
ბრძანებები, შემოსული და გასული დოკუმენტაციის 
აღწერა შესაბამის ჟურნალში, ე.წ. ანბანური წიგნი 
და ასევე ელექტრონული ბაზა.

სკოლის საქმისწარმოებაში ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი დოკუმენტია მოსწავლეთა და 
პერსონალის პირადი საქმეები. პირადი საქმეები 
იწარმოება როგორც ბაინდერში (საქაღალდეში) 
ასევე ელექტრონულ ბაზაში. მდივან-რეფერენტის 
მოვალეობაა დროულად აწარმოოს პირადი 
საქმეები. შეიტანოს მასში ის ინფორმაცია, 
რომელიც აუცილებელია პირადი საქმისთვის. 
ასევე მნიშვნელოვანია პირადი საქმეების 
დროული დაარქივება სკოლის არქივში შესანახად. 
აუცილებელია არქივის წარმოება, დოკუმენტაციის 

წლების მიხედვით დალაგება, რათა საჭიროების 
შემთხვევაში მდივან-რეფერენტმა ადვილად 
შეძლოს საჭირო დოკუმენტაციის მოძიება.

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი 
სკოლაში ბრძანებებია. ბრძანებები ორი სახისაა: 
ბრძანებები საერთო საკითხებზე და საკადრო 
ბრძანებები. ბრძანებები საერთო საკითხებზე 
მოიცავს სხვადასხვა სახის ინფორმაციას, ხოლო 
საკადრო ბრძანებები მხოლოდ პერსონალის 
დანიშვნა-განთავისუფლებას შეეხება. ბრძანებები 
აუცილებელია დაიწეროს სკოლის ბლანკიან 
ფურცელზე. ხელმოწერიანი და ბეჭდიანი 
ბრძანებები უნდა შეინახოს შესაბამის ბაინდერში. 
სკოლის ბრძანებები კონფიდენციალურია და 
ინახება შესაბამის ბაინდერში (საქაღალდეში), 
აგრეთვე არსებობს ბრძანებების ჟურნალი, 
რომელშიც ხდება ბრძანებების დანომრვა და 
წარმოება.

საქმისწარმოებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
დოკუმენტია შემოსული და გასული 
დოკუმენტაციის წარმოება. ნებისმიერი 
დოკუმენტაციის მიღება, როგორც საქმიანი 
ქაღალდებით, ასევე ელექტრონულად  
დახარისხდეს, შეინახოს ბაინდერში და ჩაიწეროს 
შესაბამის ჟურნალში. შემოსული დოკუმენტაციის 
სწორად წარმოებაზეა დამოკიდებული სკოლის 
ნორმალური მართვა. მნიშვნელოვანია მდივან-
რეფერენტმა დროულად მიაწოდოს ინფორმაცია  
საჭირო პერსონალს. ასევე მნიშვნელოვანია გასული 
დოკუმენტაციის აღრიცხვა შესაბამის ჟურნალში.

სკოლაში მნიშვნელოვანია  იწარმოოს ე.წ.  
„ანბანური წიგნი.“ ანბანური წიგნი ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რომელიც ინახება 
50 წელი. უნდა მოხდეს დროულად ინფორმაციის 
შეტანა. ასევე იწერება ინფორმაცია მოსწავლის 
ჩარიცხვის ან ამორიცხვის შესახებ, აგრეთვე 
ბრძანების თარიღი და ნომერი, კლასი და წელი, 
თუ რომელ წელს ჩაირიცხა მოსწავლე ან ამოირიცხა 
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სკოლიდან, ანბანური ნომრის მინიჭება. თითოეულ 
მოსწავლეს მინიჭებული აქვს შესაბამისი ნომერი.

დღეისათვის სკოლაში დიდი მნიშვნელობა აქვს 
და დიდი ხანია  ინერგება ელექტრონული ბაზა. 
მასშია თავმოყრილი ყველა ის ინფორმაცია რასაც 
საქმისწარმოება მოიცავს. ნებისმიერი ინფორმაციის 
მოძიება შესაძლებელია, როგორც მოსწავლეზე, 
ასევე მათ მშობლებზე. ელექტრონული ბაზა 
დაკავშირებულია იუსტიციის სახლთან, რათა 
გაადვილდეს ინფორმაციის დროული და სწორი 
მოძიება, მოსწავლესა თუ პერსონალის შესახებ. 
დღეისათვის ასევე დაგეგმილია მეტი დატვირთვა 

მიეცეს ელექტრონულ ბაზას და მეტი ინფორმაციის 
შეტანა მოხდეს მასში. ელექტრონულ ბაზაში 
ინფორმაციის შეტანა ხელს უწყობს ქაღალდზე 
შესრულებული დოკუმენტაციის წარმოებას.

ამრიგად ყველა ზემოდ აღნიშნული 
დოკუმენტაციის სწორ და დროულ წარმოებაზეა 
დამოკიდებული წარმატებული მუშაობა. 
დოკუმენტაციის წარმოება კი დამოკიდებულია 
მდივან-რეფერენტზე, ის ვალდებულია დროულად 
მოახდინოს დოკუმენტაციის  წარმოება. 
აუცილებელია მდივან-რეფერენტს ჰქონდეს 
შესაბამისი განათლება, რათა გაუადვილდეს 
საქმისწარმოება. 

marTvis axalgazrduli skola
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mas Semdeg, rac doc. givi qanTariam (kiber-

netikis kaTedris gamgem), 1964w. universite-

tis pirveli korpusis vestibiulSi gamacno 

nodar amaRlobeli, 40 weli masTan erTad ga-

vatare. me n. amaRlobels vicnobdi, rogorc 

fizikis fakultetze birTvuli fizikis 

laboratoriis ganyofilebis gamges, probl-

emuri samecniero-kvleviTi laboratoriis 

gamges, institutis direqtors, universitetis 

proreqtors, reqtors, ssrk umaRlesi sabWos 

deputats, parlamentis mecnierebis komite-

tis Tavmjdomaris moadgiles, dabolos, amave 

komitetis Tavmjdomares.

me misgan ise didad var davalebuli, rom 

advilia gavaidealo igi, rasac xSirad vx-

vdebiT xolme gamoCenil adamianTa mogon-

ebebSi. aseTi kanonikuri saxe Zalze ucxoa 

TviT Cveni ,,SefisTvis~ (rogorc mas vuwodeb-

diT Tanam¬Srom¬lebi). is iyo temperamentiani 

da mebrZoli, amasTan adamianisaTvis damaxa-

siaTebeli winaaRmdegobebiTa da sisustee-

biT. swored misi naturis es Senadnobi qmnis 

cocxal Caumqral saxes...

mis ZiriTad Tvisebebs unda mivakuTvnoT 

saqarTvelos siyvaruli da aqedan gamomdi-

nare, Zlieri mizanswrafva, uSreti energia, 

Sinagani siZliere, saqmisaTvis Tavdadeba. 

masze TiTqmis arafers werdnen sicocxlis 

periodSi, amitom minda, zogi ram movigono 

Cveni erTad muSaobidan. 

                         

1964w. n. amaRlobeli Tsu fizikis fakulte-

tis pirvel sarTulze birTvuli fizikis 

laboratoriaSi  erTi patara oTaxi hqonda 

gamoyofili. mas yvela pativiscemiT eqceoda. 

miuxedavad asakisa (33 wlis iyo), Camoyalibe-

buli pirovneba gaxldaT. Cven, 23-24  wlis 

TanamSromlebs, gvinergavda profesional-

izms. mas yvelani ubralod, saxeliT mivmar-

TavdiT (iseve rogorc aleko TavxeliZes). 

am wlebSi aRfrTovanebuli viyavi n. amaR-

lobelis wesierebiT da patiosnebiT. erTx-

el, mezobeli laboratoriis gamgem nodar 

gvilavam, romelTanac n. amaRlobelis meuRle 

meri geTia muSaobda, igi Cvens laboratori-

aSi radionawilebis `sasesxeblad~ gamogza-

SarSan noemberSi iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universitetSi Catarda saerTaSoriso konfer-

encia, saiubileo RonisZiebebi, miZRvnili Tsu maRali ener-

giebis Ffizikis institutis daarsebis 35 wlisTavisadmi. 

institutis erT-erTi damaarseblis, Tsu reqtoris (1985-1991) 

nodar amaRlobelis dabadebidan 85 wlisTavi saqarTvelos 

mecnierebaTa erovnul akademiaSi wels aRniSna. gTavazobT 

misi pirveli aspirantis, institutis yofili swavluli 

mdivnis, omar Sudras mogonebebis wignis (biografiuli 

narkvevebi, Tb. 2014) erT Tavs, mcireodeni SemoklebebiT.

nebisyofa (akademikosi nodar amaRlobeli)

`qveynis RerZs marto is atrialebs, visac mihma¬d¬le¬¬bia gulTa sruloba, didxasi-
aToba, imisda miuxedavad, triali emarjvaT Tu emarcxaT. yo¬ve¬live didebuli saqme, 
riTac ki kacobrioba hqadulobs da Tavs iwonebs, qmnilia xasiaTian kacTa mier da 
ara visime sxvisagan.~

ilia WavWavaZe

Cveni saxelovani Tanamemamuleebi

omar Sudra

fiz.-maT. mecnierebaTa doqtori
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vna. n. amaRlobeli ar iyo da rasakvirvelia, 

„Sefis~ meuRles,  yvelaferi gavataneT, rac 

sWirdeboda. 

rogorc Semdgom m. geTia hyveboda, roca es 

ambavi Sin gvian dabrunebulma nodarma gaigo, 

miuxedavad imisa, rom stumrebi daxvda, ar mo-

erida da magrad iCxubao.

,,ase yvelaferi Cems winaaRmdeg rogoraa 

momarTuli~, ,,aferistebisaa es cxovreba~, ,,so-

cializmis formula garkveul etapze adami-

anis maRal zneobas moiTxovs,~ „wesierebas 

da kulturas sisusteSi miTvlian~ _ xSirad 

uTqvams CemTvis. 

saerTod, aRsaniSnavia Cveni koleqtivis 

saerTo atmosfero da misi moralur-eTikuri 

safuZveli _ demokratiuli suli. iSviaTad 

minaxavs laboratoriis gamge, institutis di-

reqtori, romelsac nebismieri axalgazrda 

TanamSromeli sakmaod mwvaved  ekamaTebodes...

jer kidev im wlebSi jamrTelobis prob-

lemebi hqonda, Tumca ar imCnevda. Semdgom 

wlebSi, ukve institutis periodSi, miTxra _ 

`am dReebSi Turme mikro¬infarqti fexze gad-

amitania~. Zalian bevrs eweoda, magram iseTi 

nebisyofa hqonda, rom eqimis moTxovniT,  Tavi 

erT dReSi daaneba.

1985 wlis ivnisSi, nodari reqtorad warad-

gina saq. kompartiis ck mdivanma guram enu-

qiZem. im dRes Cven, direqcia, jemal bakaSvilis 

manqaniT pirveli korpusidan institutSi 

vbrundebodiT. universitetis sxdomaTa dar-

bazSi saxealewili nodaris garSemo saer-

To aJiotaJisa da taSis grialis miuxedavad, 

j. bakaSvilma delikaturad Cailaparaka: me 

meeWveba, rom n. amaRloblis janmrTelobam 

aseT mZime tvirTs gauZlos. mec daveTanxme. 

cxovrebam aCvena, rom asec moxda. 

1988w., n. amaRlobelma saq. mecnierebaTa 

erovnuli akademiis namdvil wevrad waradgi-

na Tavi (sabuTebi me gamatana Casabareblad). 

misi konkurenti iyo kargi mecni¬eri, Tan-

akurseli Tengiz sanaZe. 

sainteresoa, rom orsafexuriani akademia 

mxolod sabWoTa kavSirSi iyo. istoriulad, 

mefis dros ruseTis akademikosebi peter-

burgSi cxovrobdnen, xolo vinc dedaqalaqSi 

ar cxovrobda da peterburgSi iSviaTad Cadi-

oda xolme, iyo wevr-korespondenti. Semdgom, 

cxadia, am sistemam sawyisi azri dakarga.

n. amaRlobelis reqtorobis periodi (1985-

91ww.), daemTxva gorbaCovis ,,perestroikis~ 

rTul periods. dResac Tvalwin midgas (im 

dros disidenti) zviad gamsaxurdia, romel-

ic universitetis ezoSi, mitingze, ucxoel 

korespondetebs administraciasTan Sexla-

Semoxlis Sedegad garRveul pijaks aCveneb-

da. aRelvebuli nodari ki, romelic karTan, 

SemaRlebulze idga, mouwodebda egzaltire-

bul axalgazrdobas: ,,CamodiT wminda safla-

vebidano...~

bunebiT moridebul n. amaRlobels aseT 

mRelvare wlebSic muSaobis Tavisi stili 

hqonda: arasdros mdivans zariT ar gamoi-

Zaxebda, TviTon gamovidoda kabinetidan da 

ise aZlevda davalebas. kadrebis ganyofile-

baSi gaocebuli iyvnen, rom maTTan saqmeze 

Tavad reqtori Sedioda. Cveni institutis 

kancelariis gogonebTan seleqtoriT saubri-

sas aucileblad etyoda: ,,amaRlobeli gawux-

ebT...~

reqtoratSi ,,Wrel xalxTan~ urTierTo-

biT gadaRlili, saRamos 5-6 sT-ze insti-

tutSi Semoivlida, ZaRlis saWmels, konservs, 

ZvlebiT savse parks Tavisi xeliT gaxsnida 

xolme... etyoba, Cveni kavkasiuri nagazis erT-

gulebiT sulierad isvenebda. ar uyvarda, 

roca am dros me, rogorc direqciis wevri, 

moskovis Cinovnikebis mier gamogzavnil (yo-

velTvis uazro) qaRaldebiT mivadgebodi, an 

saqmeze vesaubrebodi xolme. 

saerTod, dasvenebis romelime aqtiur 

formaze, rogoricaa alpinizmi, Txilamurebi 

da sxv., dros ar kargavda. ise, sporti yovelT-

vis uyvarda. axalgazrdobaSi (r. saluqvaZ-

esTan erTad) kalaTburTs TamaSobda, Semdeg 

frenburTma gaitaca da reqtorobis drosac 

ki, universitetis darbazSi, saRamoobiT fren-

burTs TamaSobda. mis kabinetSi yovelTvis 

iyo sportuli forma. ,,ofli Tu ar gamoi-

dine, ise araferi gamova,~ – uTqvams CemTvis.

sufraze ki, rogorc TviTon ambobda, 

,,filosofia~ uyvarda. sasmelis Semdeg, ratom-

Rac, romelime TanamSromeli misi msubuqi 

ironiis da gakenwvlis msxverpli xdeboda.

z. gamsaxurdias wasvlis Semdeg nodari 

(e. SevardnaZis xelSewyobiT) parlamentis 

mecnierebis da ganaTlebis komitetis Tavm-

jdomaris moadgile gaxda. Tavmjdomaris – 

r. miminoSvilis gardacvalebis Semdeg ki _ 

komitetis Tavmjdomare.

,,afxazeTis omi~ rom daiwyo, n. amaRlobeli 

institutis gzaze Semxvda. raRac vigrZeni in-

Cveni saxelovani Tanamemamuleebi
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stiqturad da salmis Semdeg gavCerdi. ,,aCiko 

omSi wavida~ -  momaxala. ,,es rogor, mere... 

Tqven gauSviT?~ _ gamikvirda. ,,aba, ra meqna... 

damarwmunes biWebma...~

male revaz saluqvaZis vaJma _ zazam TviT-

mfrinaviT aCiko da profesor guram doliZis 

Svili _ malxazi Camoasvena.

 amaRlobelis pirad tragedias bevri iyen-

ebda da faqtobrivad, masze cud zemoqmedebas 

axdenda. 

me ukve aRvniSne, rom Cveni ,,Sefi~ ar iyo 

moklebuli adamianur sisusteebs. misT-

vis ucxo ar iyo pativmoyvareoba, zedmetad 

afasebda Tanamdebobebs. zogjer ki Zalze 

rbili da damTmobi iyo, rac xSirad misi 

mowafeebis ukmayofilebas iwvevda...

2003 wels n. amaRlobels filtvis ki-

bos diagnoziT naxevari filtvi amokveTes. 

mainc mxned gamoiyureboda. gaxarebuli iyo, 

rom miiRo kanoni mecnier muSakTa pensiebze. 

es kanoni axalma mTavrobam erT weliwadSi 

gaauqma. 

gasaRebi unda Caebarebina. etyoboda, amasac 

ganicdida. imave dRes 17sT-ze universitetSi, 

fizikis did auditoriaSi TanamSromelTa 

Sekrebaze misula, sadac universitetSi mec-

nierebis e.w. ,,reformis~ proeqtze avelina 

daviTuliani (akad. Tengiz sanaZis meuRle) 

saubrobda. es misi bolo kreba iyo. aqac gu-

listkena...

kviras Sin stumrebi hyolia, Semdeg  mis 

moadgilesTan, badri WilaZesTan SeTanxmebu-

la orSabaTs institutSi Sexvedraze.

orSabaT dilas ki saavadmyofoSi wauyva-

niaT insultis diagnoziT. kviras, gvian saRa-

mos, n. amaRlobeli gardaicvala.

dabolos, amaRlobelis adamianuri sisus-

teebi ver gadafaravs mis udides nebisyofas 

(rac saxezec etyoboda), samecniero-organi-

zaciul da gansakuTrebiT, strategiul niWs. 

man Cvens respublikaSi, susti samecniero-

teqnikuri potencialis (yovel SemTxvevaSi, 

eqsperimentul fizikaSi) miuxedavad, SeZlo 

samecniero kvlevebis organizacia da kvali-

Cveni saxelovani Tanamemamuleebi

n. amaRlobeli, b. WilaZe (direqt. moadg-

ile), m. nioraZe (inst. direqt. 2004  w.-dan)

bolo wlebSi tradiciasaviT damkvidrda, 

rom 2-3 TveSi mis kabinetSi unda mivsuliyavi 

da erTgvari angariSi Camebarebina. erT-erTi 

aseTi Sexvedra parlamentSi unda Semdgari-

yo paraskevs, 2004w. 1 aprils, SuadRis 12sT-ze.

SeiZleba vcdebi, magram momeCvena, rom is 

gripis garTulebisgan Tu kibos metastazeb-

isgan xmawarTmeuli, yvela karieristisgan mi-

tovebuli, gulgatexili iyo. rogorc yvela 

xandazmuli, viRacaze da raRacaze nawyeni 

iyo. ,,yvelaferze nerviulobs,~- miTxra gu-

listkeniT samdivnos xnierma qalma.

misi sadeputato vada gasuli iyo, Tumca 

kabinetidan jer ar gamodioda. dRe-dReze 

ficiuri kadrebis momzadeba.

saerTod, nodari did yuradRebas 

uTmobda axali kadrebis aRzrdas, 

momaragebas, rezervebs. misi goneba 

yovelTvis 5-7  wliT uswrebda re-

alobas. muSaobaSi mas SeeZlo gamo-

eyo Zalisxmevis mTavari mimarTuleba. 

Cvenc amas gvaswavlida.

me amaRlobelis mowafe viyavi da 

bevri ram vis¬wavle misgan. wlebis 

ganmavlobaSi misi pirovnebis Sarmis 

qveS viyavi. misi saxe, Tvalebi, raRac 

Sinagani sinaTliT iyo  gasxivosnebu-

li da rwmundebodiT, rom is araCveulebrivi 

adamiania, didi inteleqtiT. maRali, warmo-

sadegi nodari gamoirCeoda adamiane¬bisadmi 

gansakuTrebuli yuradRebiT, mudam fiqrobda 

da zrunavda mravali adamianis bedze. is or-

jer miiwvies aSS-Si eqsperimentebSi samuSaod, 

magram Cven ver dagvtova...

uazro akrZalvebis CarCoebSi SeuZlebe-

li iyo saqmis keTilsindisierad keTeba, rom 

kanoni ar dagerRvia.  ,,yvela instruqcia rom 

Seasrulo, maSin araferi ar unda akeTo~ _ 

ambobda n. amaRlobeli. es xom Zveli siu-

Jetia _ kargi adamiani Znel adgilze, mZime 

wlebSi. unda gavugoT, rogor uWirda mas. 

axla, roca gavida wlebi, xedav, rom misi 
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,,susti wertilebi~ Sedegi iyo uzomod gaz-

rdili pirovnebisa, romelmac Cveni cxovre-

biT nakveb asTavian urCxulTan brZolaSi, 

adamianebs Zalze gauswro, xolo Sinagani 

martoobisa da tkivilisagan nihilizmi ganu-

viTarda...…

rogorc sCans, niWier da patiosan adami-

ans avtoritarul-biurokratiuli sistemis 

pirobebSi (karieris mwvervals miRweulsac 

ki), ar SeuZlia qveynisaTvis (da ara misTvis) 

Zalin saWiros, Cafiqrebulis realizacia. ma-

gram SeuZlia, principSi, SeinarCunos sufTa 

xelebi da wavides Rirseulad, SesaZloa im 

imediT, rom mas STamomavloba daafasebs, ma-

gram ufro xSirad, am imedis gareSe...     

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: economist_n@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: economist_n@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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