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sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis, rogorc mecnierebis,

warmoSobis wanamZRvrebi, sagani, miznebi da amocanebi

rozeta asaTiani

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

sazogadoebrivi seqtoris ekonomika ekonomikuri Teoriis SedarebiT axali dargia, amasTan, 
igi saswavlo disciplinacaa, romelic warmatebiT iswavleba dasavleTis universitetebSi. 
sauneversiteto swavlebaSi sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis sagnis SemoReba drois 
moTxovnacaa da obieqturi aucilebloba. igi msoflioSi ganviTarebuli movlenebis gamo-
Zaxilicaa da erovnuli dakveTac, vinaidan Seiswavlis imas, Tu `veluri~ kapitalizmi rodis 
unda gardaiqmnas socialurad orientirebul sabazro ekonomikad, kapitalizmis civilize-
bul formad da ekonomikur sistemas ar unda hqondes anticosialuri forma, ar xasiaTde-
bodes sazogadoebrivi moralis deformaciiT, rac damaxasiaTebelia sustad ganviTarebuli 
qveynebisTvis da romlis niSnebic gamoikveTa saqarTveloSic. 

ZiriTadi cnebebi
sazogadoebrivi seqtoris ekonomika. `keinzianuri revolucia~. gaeros erovnul angariS-

Ta sistema. mecnierul-teqnikuri revolucia. postindustriuli sazogadoeba. sakuTrebis 
pluralizmi. arakomerciuli organizaciebi. `mesame seqtori~. samoqalaqo sazogadoeba.

industriulma epoqam dasabami misca xan-
grZliv istoriul cikls, romlisTvisac 
damaxasiaTebeli iyo warmoebis saSualebebze 
kerZo sakuTrebis gabatonebuli mdgomareoba 
da aqedan gamomdinare, kerZo interesebis pri-
oriteti sazogadoebrivTan SedarebiT. am pe-
riodSi yuradRebis centrSi idga calkeuli 
firma da misi mogebis maqsimizaciis prob-
lema. es iyo mikroekonomikuri paradigmebisa 
da sazogadoebrivi keTildReobis individu-
alisturi koncefciis batonobis epoqa. misi 
ideologia adamians ganixilavda, rogorc 
ekonomikur fenomens, rogorc warmoebis 
saSualebas da ara rogorc sazogadoebrivi 
warmoebis mizans. sazogadoebriv interese-
bze kerZo interesebis prioritetis periodi 
aRiniSna eqspluataciuri urTierTobebis ga-
ZlierebiT da sxva antisocialuri movlen-
ebiT, maT Soris, sazogadoebrivi moralis de-
formaciiT. am periodSi zedmeti iyo saubari 
eko¬nomikis socialur orientaciasa da sa-
zogadoebrivi seqtoris ekonomikis arsebo-

ba-funqcionirebaze. es epoqa moicavs XVIII  
saukunis 70-iani wlebis meore naxevridandan 
XX saukunis 40-iani wlebis dasawyisamde gan-
vlil periods.

dasavluri civilizaciis industriul 
epoqaSi gabatonebulma smiTiseulma kon-
cefciam, romelic saxelmwifos ganixilavda 
rogorc `Ramis darajs~, xolo saxelmwi-
fos saqmianobas _ aramwarmoeblur Sromad, 
adgili keinzianur makroekonomikur regu-
lirebas dauTmo. es movlena sazogadoebrivi 
progresis dawyebis momaswavebeli iyo. igi, 
pirvel yovlisa, mniSvnelovnad daaCqara 
`keinzianurma revoluciam~ da, SeiZleba iTq-
vas, misi ganmapirobebeli faqtoric ki gaxda.* 

XX saukunis 40-iani wlebidan msoflio 
ekonomikis istoriaSi dawyebuli es upre-
cendento movlena, romelic ukavSirdeba 
TiTqmis 160 wlis manZilze _ XVIII  saukunis 
ukanaskneli meoTxedidan (klasikuri ekono-
mikuri Teoriisa da inglisuri klasikuri 
skolis aRmocenebidan)** `keinzianur revo-

* es sakiTxi sxvadasxva kuTxiT ganxiluli gvaqvs wignSi: asaTiani r. patara qveyanas didi Secdome-
bis ufleba ara aqvs. Tbilisi, gamomcemloba `siaxle~, 2005, gv.: 363, 420, 422, 558-560.
** konkretulad igi ukavSirdeba ekonomikuri Teoriis (politikuri ekonomiis) mamamTavris adam smiTis 
fundamenturi naSromis _ `xalxTa simdidris mizezebisa da bunebis Sesaxeb~ (1776) gamosvlas. aRsan-
iSnavia isic, rom swored am naSroms ukavSirdeba ekonomikuri mecnierebis warmoSoba, xolo manamde 
arsebulma ekonomikurma mimdinareobebma _ merkantilizmma da fiziokratizmma _ mxolod Seqmnes wan-
amZRvrebi ekonomikuri mecnierebis aRmocenebisaTvis.
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luciamde~ _ Tavisufali bazris ideolo-
giaze dafuZnebul, mTvlemare mdgomareobaSi 
myof `veluri~ kapitalizmis gardaqmnas so-
cialur orientaciaze morgebul, makroekono-
mikuri regulirebiT ganmtkicebul ekonomi-
kur sistemad, aRiniSna rogorc Semobrunebis 
etapi wamyvani kapitalisturi qveynebis ekono-
mikaSi. saxelmwifo ̀ Ramis darajidan~ evolu-
ciuri gziT makroekonomikur regulatorad 
gardaiqmna, xolo am cvlilebis safuZv-
elze sakuTrebis pluralizmze dafuZnebul 
bazars ganmsazRvreli roli daekisra axali 
ekonomikuri urTierTobebis CamoyalibebaSi.1 

swored axal TvisebriobaSi gadazrdil 
kapitalisturi ekonomikuri sistemis ZiriTad 
maxasiaTeblad, bazris principebis realiza-
ciasTan erTad, socialuri orientacia iqna 
aRiarebuli, ramac, Tavis mxriv, daadastura 
ekonomikis saxelmwifo regulirebis auci-
leblobis Sesaxeb keinzianuri Teoriis sis-
wore. saxelmwifom Tavis Tavze aiRo bazris 
`Secdomebis~ gamosworeba, rac humanizaciis 
msoflio procesis safuZveli gaxda.

ekonomikaSi gabatonebulma mikroekono-
mikurma midgomam centraluri adgili mak-
roekonomikur Teoriasa da, aqedan gamomdi-
nare, ekonomikis saxelmwifo regulirebas 
dauTmo. jon meinard keinzis (1883_1946) Te-
oriis mixedviT, romelic warmodgenilia 
mis, SeiZleba iTqvas, `saukunis naSromSi~ _ 
`dasaqmebis, sargeblisa da fulis zogadi 
Teoria~ (1936), calkeuli firmis ayvavebis 
pirobebi SeiZleba ar emTxveodes mTeli 
ekonomikis ganviTarebis pirobebs, maT Soris 
warmoSobili winaaRmdegobebis gadaWra ki 
SesaZlebelia ara calkeuli firmebis mogeb-
is maqsimizaciiT, aramed, makroekonomikuri 
proporciebis aRdgeniTa da kvlavwarmoebis 
saerTo pirobebis srulyofiT, raSic gadamwy-
veti roli saxelmwifos akisria.2 keinzianur 
Teorias, Semdeg ki `keinzianur revolucias~, 
mravalma cnobilma mecnierma dauWira mxari. 
maTgan gansakuTrebiT gamovyofdiT msofli-
oSi aRiarebul iseT mecnierebs, rogorebicaa: 
u. beveriji, s. harisi, a. hanseni,  r. harodi,  j. 
robinsoni, p. krugmani da a.S. ekonomikaSi sax-
elmwifo rolis gaaqtiurebas da ekonomikis 
socialur orientaciis gaZlierebam mniS-
vnelovnad Seuwyo xeli sazogadoebrivi seq-

toris ekonomikis warmoSobam, safuZvelSi mis 
Camoyalibebas win uZRoda obieqturi wanamZ-
Rvrebi, ramac safuZveli Cauyara ekonomikuri 
mecnierebis, am SedarebiT axali dargis, ganvi-
Tarebas. am process xeli Seuwyo, erTi mxriv, 
ekonomikuri mimdinareobebisa da Teoriebis 
ganviTarebam,* xolo, meore mxriv, sazoga-
doebriv warmoebaSi mimdinare progresulma 
struqturulma cvlilebebma, maT Soris, te-
qnologiebis sferoSi dawyebulma bumma.

sazogadoebrivi seqtoris ekonomika ekono-
mikuri mecnierebis dedaboZis _ ekonomikuri 
Teoriis axali ganStoebaa. makroekonomi-kur-
ma Teoriam safuZveli Cauyara mis geneziss, 
amasTan, sazogadoebrivi seqto¬ris ekonomika, 
ar Semoifargleba mxolod makroekonomikuri 
problemebiT, mis sakvlev arealSi Tavs iyris 
mikro-,  mezo- da megaekonomikuri probleme-
bic, rac kidev ufro zrdis mis rolsa da 
mniSvnelobas ekonomikis socialuri orient-
aciis gaZlierebaSi.

ekonomikisaTvis sicocxlisunarianobis 
miniWebaSi udidesi roli XX saukunis 50-ian 
wlebis meore naxevarSi dawyebulma mecnier-
ul-teqnikurma revoluciam Seasrula, romel-
mac mZlavri biZgi misca sazogadoebrivi war-
moebis progresul struqturul gardaqmnebs, 
gamoiwvia momsaxurebis mwarmoebeli dargeb-
is daCqarebuli ganviTareba da moamzada 
pirobebi industriuli sazogadoebis posti-
undustriulSi gadazrdisaTvis.3 

msoflios ekonomikuri ganviTarebis axal 
istoriaSi revoluciur maxasiaTeblad war-
moCnda momsaxurebis seqtoris wilis upi-
ratesi zrda danarCen or seqtorTan Sedar-
ebiT. es mniSvnelovani Teoriuli paradigmebi 
realurad aisaxa ekonomikaSi mimdinare pro-
cesebSi. 

ekonomikis seqtorebs Soris, momsaxurebis 
seqtoris wilis upiratesi zrda postindus-
triuli sazogadoebis mniSvnelovani maxasi-
aTebeli gaxda. mecnierTa absoluturi um-
ravlesobis azriT, es gadasvla moaswavebda 
ara miRweulidan ukan daxevas, aramed, piriqiT, 
ufro maRali socialuri wesrigis gamarjve-
bas.

60-iani wlebidan axali era daiwyo kaco-
briobis istoriaSi, rac axali msoflio wes-
rigisa da samoqalaqo sazogadoebis mSeneb-

* amitomacaa, rom Tanamedrove pirobebSi ganviTarebul qveynebSi gansakuTrebuli yuradReba eqceva 
ekonomi¬kuri Teo¬riebis mniSvnelovani postulatebis gaTvalis¬winebas sa¬xel¬¬mwifosa da bazris 
urTierTobaSi.
1. asaTiani r. saqarTvelos ekonomika. axali epoqa. Tbilisi, gamomcemloba `siaxle~, 2009, gv.: 40_42; 
205_241; 215_218; asaTiani r. zogadi ekonomikuri Teoria da misi swavlebis aR¬dgenis aucilebloba 
universitetebSi (sakiTxis dasmis wesiT). Tbilisi, gamomcemloba `siaxle~, 2013, gv. 7_8.
2. Кеинс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Перевод с английского. М., «Прогресс», 1978, с. 55.
3. asaTiani r. ekonomikis `servizacia~ _ sazogadoebis post¬industriuli ganviTarebis mniS-vnelova-

ni maxasiaTebeli. `sa¬qar¬Tvelos mecnierebaTa akademiis macne~. ekonomikis seqcia. I  tomi. 1993, # 2.
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lobis dasawyisic iyo.4 

am obieqturma wanamZRvrebma safuZveli 
Cauyares sazogadoebrivi seqtoris ekono-
mikis warmoSobasa da ganviTarebas. ekono-
mikis saxelmwifo regulirebasTan erTad, 
kapitalizmis mravalsaukunovani arsebobis 
manZilze pirvelad bazris, rogorc meur-
neobis efeqtiani meqanizmis, Camoyalibebam 
udidesi roli Seasrula sazogadoebrivi 
seqtoris ekonomikis warmoSobaSi. igi civi-
lizaciis erT-erT mniSvnelovan monapovrad 
iqna aRiarebuli.

1953 wels, pirvelad msoflio istoriaSi, 
gaeros mier 1948 wels proeqtis saxiT miRe-
bul saerTaSoriso standartul dargobriv 
klasifikaciaze dayrdnobiT, Seiqmna erovnul 
angariSTa sistema,* romelic safuZvlad dae-
do mocemuli qveynis ekonomikis da¬narCen 
msofliosTan ekonomikuri kavSirebis Seswav-
las, anu, sxva sityvebiT rom vTqvaT, msof-
lio ekonomikis cifrebis eniT ametyvelebas. 
amasTan, dasabami mieca momsaxurebis sferos 
diversifikacias, misi gansakuTrebuli rolis 
warmoCenasa da axali teqnologiebis Seqmnas.5  
realuri seqtori (agraruli da industriu-
li seqtorebi) mizez-Sedegobriv kavSirurTi-
erTobaSi aRmoCnda momsaxurebis seqtorTan. 
am progresulma movlenam msoflio ekono-
mikuri ganviTarebis veqtori Secvala. ukve 
60-iani wlebidan kapitalizmis gaviTareba-
Si daiwyo axali epoqa – industriuli sa-
zogadoebis postindustriulSi gadazrdis 
Seuqcevadi procesi.6 am movlenam udidesi 
roli Seasrula sazogadoebrivi seqtoris 
ekonomikis, rogorc mecnierebis, warmoSobaSi. 
am gadasvliT yuradReba gamaxvilda axali 
sazogadoebis, axali sociumis formirebaze. 
daiwyo tradiciuli socialuri struqture-
bis arsebiTi modifikacia, safuZveli Caeyara 

samoqalaqo sazogadoebis formirebasac. XX 
saukunis 60-iani wlebidan ekonomikurad daw-
inaurebulma qveynebma miiRes ganviTarebuli 
qveynis statusi.**

am periodidan moyolebuli, kapitalizmis 
transformaciis Sedegad, kerZo kapitalis-
turi sakuTrebis batonobaze dafuZnebuli 
ekonomikuri sistemis axal TvisebriobaSi 
gadazrdam traeqtoria Seucvala msoflio 
ganviTarebas. socialurad orientirebuli 
ekonomikis formireba Tanamedrove msoflios 
ganviTarebis mniSvnelovan tendenciad iqca 
da axali msoflio wesrigisa da samoqalaqo 
sazogadoebis Camoyalibebis garantadaa aRi-
arebuli. am garemoebam xeli Seuwyo zneo-
brivi faseulobebis wina planze wamowevas, 
romelmac Camoitova manamde fesvebgadgmuli, 
SeiZleba iTqvas, socialuri instiqtiT gan-
pirobebuli moTxovnilebebi da maTze maRla 
dadga. 

aseTia is obieqturi wanamZRvrebi, romleb-
mac Seqmnes pirobebi sazogadoebrivi seqtor-
is ekonomikis warmoSobisaTvis. ekonomikuri 
mecnierebis arc erTi dargisTvis ar aris 
niSandoblivi iseTi Zlieri integrirebuli 
sawyisi, rogoric sazogadoebrivi seqtoris 
ekonomikisTvisaa. 

pasuxi sabazro ekonomikis triadaze – 
ra? rogor? visTvis? ar Semoifargleba mx-
olod kerZo saqonlisa da momsaxurebis kv-
lavwarmoebiT. am fundamenturi problemebis 
gadasawyvetad sakmarisi ar aris mxolod 
moTxovniT gamoxatuli individualuri momx-
mareblebis interesebis gaTvaliswineba, auci-
lebelia saxelmwifos mier sazogadoebrivi 
interesebis dacvac. sabazro sistemis zogad 
Teoriul principebze dayrdnobiT, bazris 
prizmaSi gavliTa da sazogadoebis inter-
esebis gaTvaliswinebiT, saxelmwifo aregu-

4. Экономическая цивилизация и постиндустриализм. “Экономи¬ческая теория на пороге XXI века.” М., “Юрист”, 2000, 
с. 49-57.
5. asaTiani r. momsaxureba da sabazro sistema. Tbilisi, `Tbilisis universitetis gam-omcemloba ~, 1993, 
gv. 44-49.
6. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Перевод с английс¬ского.  М., «Academia», 1999.
* erovnul angariSTa sistema Seiqmna ekonomikis dargSi nobelis premiis pirveli laureatis ragnar 
friSis (1895_1973) uSualo xelmZRvanelobiT. aRsaniSnavia, rom ekonomikur analizSi maTematikuri me-
Todebis gamoyenebaSi Setanili wvlilisTvis norvegieli mecnieris pativsacemad 1978 wels daarsda 
friSis medali.
** sxvadasxva saerTaSoriso organizaciis (gaeros ganviTarebis fondi, saerTaSoriso savaluto fon-
dis, gaeros vaWrobisa da ganviTarebis konferenciis – UNCTAD, msoflio bankis...) Tu calkeuli mkvle-
varTa mier erTmaneTisgan gansxvavebuli kriteriumebis safuZvelze SemoTavazebuli klasifikaciebis 
mixedviT, am qveynebis raodenoba gansxvavebulia. magaliTad, gaeros ganviTarebis fondis klasifikacia 
moicavs msoflios 194  qveyanas, maT Soris, ganviTarebulia ekonomikuri TanamSromlobisa da ganvi-
Tarebis organizaciis (OECD) 30 qveyana, aqedan, ufro ganviTarebuli (more developed countries) _ 24  qveyana, 
romelTa wilad modis msoflioSi warmoebuli saqonlisa da momsaxurebis TiTqmis 2/3, naklebad gan-
viTarebulia (less developed countries) 137  qveyana, romelTa wilad modis msoflio mosaxleobis 81%. calke 
jgufadaa gamoyofili aRmosavleT evropisa da СНГ–s qveynebi, magram arsebobs 22 qveyana, romelic 
nebismier klasifikaciaSi xvdeba, rogorc ganviarebuli qveyana. es qveynebia: aSS, iaponia, germania, sa-
frangeTi, gaerTianebuli samefo, kanada, espaneTi, SvedeTi, italia, norvegia, luqsemburgi, avstria, Svei-
caria, belgia, dania, fineTi, islandia, irlandia, niderlandi, portugalia, avstralia, axali zelandia.
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lirebs Tavis saqmianobas ekonomikaSi.

makroekonomikuri regulirebis keinzia-
nuri modeli, romelmac udidesi roli Sea-
srula saxelmwifos ekonomikuri rolis 
gaaqtiurebaSi, XX saukunis 70-iani wlebis 
Sua xanebamde gamoiyeneboda ganviTarebuli 
qveynebis ekonomikur politikaSi (aSS-Si 
swored am periodSi gaatares siRaribesTan 
brZolis farTomasStaburi RonisZiebebi),* 
Tumca, j. m. keinzis miTiTebebis ugulebely-
ofam (romelic iTvaliswinebda ekonomikis 
aRmavlobis periodSi `moTxovnis Teoriis~ 
`miwodebis TeoriiT~ Secvlasa da neoklasi-
kuri postulatebis wina planze wamowevas) 
da dasavleTis qveynebis ekonomikaSi saxelm-
wifos metismetma Carevam uaryofiTi Sedegebi 
gamoiwvia, rac gamoixata inflaciis gaZlier-
ebaSi, biujetis deficitisa da saxelmwifo 
valis gazrdaSi, gadasaxadebis gadidebasa da 
a.S., rasac mohyva ekonomikuri zrdis Senel-
eba da 1974_1975 wlebis msoflio ekonomikuri 
krizisi.7  marTalia, keinzianuri modelis 
mowinaaRmdegeTa Sexedulebebis renesansma 
xelSemwyobi pirobebi Seqmna `saxelmwifo 
minimumis~ klasikuri Teoriis aRorZinebi-
saTvis, magram, saxelmwifos ar daukargavs 
Tavisi roli da mniSvneloba sazogadoebri-
vi interesebis realizaciis TvalsazrisiT, 
gansakuTrebiT 80-iani wlebidan moyolebuli, 
rodesac ganviTarebuli qveynebis ekonomikur 
politikas safuZvlad axali ekonomikuri Te-
oria _ `neoklasikuri sinTezi~** daedo.

sabazro ekonomikis ganviTareba drois 
moTxovnad Sefasda. Camoyalibda Ria, hu-
manuri sazogadoeba, romelic demokratiuli 
faseulobebis ganviTarebis sawindaria. 

msoflioSi socialurobis tendenciis 
gaZlierebam kanonzomieri xasiaTi miiRo. 
socialurma orientaciam sabazro ekono-
mika politikurad sicocxlisunariani gax-
ada da daaCqara sazogadoebrivi seqtoris 
ekonomikis Camoyalibeba-ganviTareba, romlis 
sidides ZiriTadad gansazRvravs ekonomikis 
nacionalizaciis done, saxelmwifo finanseb-
is odenoba, `mesame seqtoris~ masStabebi da 
xelisuflebis politikuri neba.

sazogadoebrivi seqtoris ekonomika 
Seiswavlis SeuzRudavi sazogadoebrivi 
moTxovnilebebis maqsimalurad dakmayo-
filebis mizniT, saxelmwifo seqtorSi ar-
sebuli SezRuduli resursebis efeqtianad 
gamoyenebis gzebsa da optimaluri arCevanis 
problemas. igi ikvlevs sazogadoebriv seq-
torSi arsebuli resursebis formirebisa da 

gamoyenebis problemebs, misi organizaciebis 
ekonomikur qcevasa da gavlenas ekonomikis 
seqtorebisa (agraruli, industriuli da 
momsaxurebis seqtorebis) da Sinameurneobeb-
is ekonomikur saqmianobaze. am resursebis 
racionalur gamoyenebaze didad aris damok-
idebuli qveynis ekonomikis mdgomareoba, gan-
sakuTrebiT, misi socialuri orientirebulo-
bis xarisxi. amitom SezRuduli resursebis, 
pirvel rigSi, saxelmwifo finansebis efeqti-
anad gamoyeneba, gadanawileba da mizandasax-
uli xarjva sazogadoebrivi seqtoris ekono-
mikis, rogorc mecnierebis, kvlevis sagani da 
misi prerogativaa.

ukanaskneli aTeuli wlebis manZilze sa-
zogadoebrivi seqtoris ekonomikas sapatio 
adgili uWiravs ekonomikur mecnierebebsa da 
saswavlo disciplinebs Soris. amasTan, igi 
viTardeba swrafad. saerTaSoriso masStabiT 
ekonomikaSi socialuri orientirebulobis 
gaZlierebis tendenciam axali gamowvevebis 
winaSe daayena sazogadoebis ganviTarebisT-
vis es metad saWiro dargi.

ra sakiTxebze cdilobs pasuxis gacemas 
sazogadoebrivi seqtoris ekonomika rogorc 
mecniereba? 

am sakiTxebs Soris yvelaze arsebiTia: 
1. ra rols asrulebs mecnierebis es dargi 

eko¬nomikis socialuri orientirebulobis 
gaZlierebisaTvis?

2. ra rols asrulebs sazogadoebrivi se-
qtoris ekonomika socialu-rad orientire-
buli sabazro ekonomikis socialur sabazro 
ekonomikad formirebaSi?

3. ra gavlenas axdens saxelmwifos Se-
mosavlebi da xarjebi ekonomikur subieqtTa 
qcevaze, kerZo firmebsa da Sinameurneobebze?

4. ra gziT unda Semcirdes biujetis defi-
citi _ maRali gadasaxadebis SemoRebiT Tu 
saxelmwifo xarjebis SemcirebiT?

sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis 
yuradRebis centrSia, pirvel yovlisa, sax-
elmwifos zemoqmedeba sabazro ekonomikis 
sxva subieqtebze. 

sazogadoebrivi seqtoris ekonomika 
Seiswavlis zemoT CamoTvlil sakiTxebs ro-
gorc pozitiuri, ise normatiuli aspeqtebis 
gaTvaliswinebiT, anu sazogadoebrivi seqto-
ris ekonomika, erTi mxriv, Seiswavlis saxelm-
wifos faqtobriv ekonomikur saqmianobas da 
mas¬ze sameurneo subieqtebis reagirebas (maT 
qcevas), meore mxriv, faqtebze dayrdnobiT, 
saxelmwifos mier gatarebuli RonisZiebebis 
efeqtianobas, qveynis ekonomikur politikaSi 

* aSS-is imdroindelma prezidentma lindon b. jonsonma 60-ian wlebSi gamoacxada `omi siRaribesTan~ 
da daiwyo saxelmwifo programebis ganxorcieleba.
** `neoklasikuri sinTezis~ mTavari warmomadgenelia `ekonomiqsis~ pirveli avtori pol samuelsoni.
7. Асатиани Р. Все ли отношения в рыночной экономике рыночны? “Российский экономический журнал,” 1993, №1.



11#2(45), 2017  weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE
maTi asaxvis mizanSewonilobas.

sazogadoebrivi seqtoris ekonomika, qvey-
nis ekonomikis socialuri orientaciis ga-
ZlierebasTan dakavSirebiT dasmuli mravali 
problemis gadaWrisaTvis iZleva samomavlo 
rekomendaciebs. 

sazogadoebrivi seqtoris ekonomika qvey-
nis ekonomikur politikaze dayrdnobiT, iT-
valiswinebs: 1. ekonomikur Tavisuflebas 
(ekonomikuri subieqtebis SesaZleblobas 
da uflebas, airCion ekonomikuri saqmiano-
bis sfero); 2. srul dasaqmebas (umuSevrobis 
bunebriv doneze SenarCunebas); 3. ekonomikur 
zrdasa da ekonomikur ganviTarebas (mosax-
leobis cxovrebis xarisxis amaRlebasa da 
cxovrebis maRali donis uzrunvelyofas); 
4. fasebis stabilurobas (inflaciis zrdis 
dauSveblobasa da finansuri stabilurobis 
SenarCunebas); 5. efeqtian dabegvras (gadasax-
adebis im doneze dawesebas, romelic xels 
Seuwyobs qveyanaSi efeqtiani ekonomikuri 
politikis ganxorcielebas); 6. socialur 
stabilurobas (mosaxleobis socialur dac-
vas, socialuri progresis uzrunvelyofisaT-
vis pirobebis Seqmnas); garda amisa, socialur 
stabilurobaSi Sedis gaeros erovnul an-
gariSTa sistemaSi calke punqtad warmodge-
nili sxva socialuri, komunaluri da per-
sonaluri momsaxureba, romelSic, Tavis mxriv, 
Sedis: sanitaruli gadamuSaveba (quCebisa 
da gzebis dagva, morwyva, avtostradebisa da 
aeroportebis gawmenda Tovlisa da yinulisa-
gan da sxv.), religiuri organizaciebis saqmi-
anoba, politikuri organizaciebis saqmianoba, 
sxva sawevro organizaciebis saqmianoba, (omis 
veteranTa saqmianoba, axalgazrdobis asocia-
cia, studenturi asociacia, kinomoyvarulTa 
asociacia, mebaReobis moyvarulTa asociacia, 
musikisa da mxatvrobis moyvarulTa asocia-
cia da sxv.), dasvenebisa da garTobis, kul-
turisa da sportis organizaciis sferoSi 
saqmianoba; 7. ekonomikur usafrTxoebas 
(ekonomikuri wonasworobis SenarCunebas); 8. 
sasursaTo usafrTxoebas (sasursaTo wonas-
worobis SenarCunebas, mosaxleobis dacvas 
janmrTelobisaTvis mavne sursaTisagan); 9. 
msoflioSi aprobirebuli meTodebiT racion-
alur bunebaTsargeblobasa da ekologiuri 
usafrTxoebis uzrunvelyofas (ekologiuri 
wonasworobis SenarCunebas, garemos dacvas, 
jansaR bunebaTsargeblobas); 10. efeqtiani 
saxelmwifo dazRvevis (savaldebulo so-
cialuri dazRvevis) ganviTarebas, aseve, kerZo 
dazRvevis xelSewyobas.

sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis Ziri-
Tadi mimarTulebebis realizacia ukavSird-
eba saxelmwifo finansebis efeqtian marTvasa 
da arasabazro seqtoris ganviTarebas. 

bazris naklovanebebidan gamomdinare, sa-

zogadoebrivi seqtoris ekonomikis kvlevis 
sferoSia moqceuli ekonomikis arasabazro 
seqtori, rac uSualod ukavSirdeba dasav-
leTSi sakmaod aprobirebul sazogadoebrivi 
dovlaTis (Public goods) warmoebas, sazogadoeb-
is dacvas uaryofiTi gare efeqtebisgan, sa-
sicocxlo mniSvnelobis dargebSi bunebrivi 
monopoliebis SenarCunebasa da marTvas, Se-
mosavlebis gadanawilebas garkveuli doziT, 
makroekonomikur regulirebas sabiujeto-sa-
gadasaxado da fulad-sakredito meqanizme-
biT da a.S. amaT gareSe zedmetia saubari 
socialur reformebze. aqedan gamomdinare, 
sazogadoebrivi seqtoris ekonomika Seiswav-
lis saxelmwifos, rogorc sabazro ekono-
mikis erT-erTi umniSvnelovanesi subieqtis, 
ekonomikur qcevas sazogadoebrivi dovla-
Tis warmoebis, ganawilebis, gacvlisa da mox-
marebis procesSi. sazogadoebriv dovlaTze 
moTxovna-miwodeba xorcieldeba saxelmwifo 
regulirebiTa da uSualo kontroliT.

saxelmwifosadmi erT-erTi mkacri 
moTxovnaa alokaciis funqciis Sesruleba, 
rac ukavSirdeba ara¬sasaqonlo dovlaTisa 
da momsaxurebis anu sazogadoebrivi dovla-
Tis (gzebi, sazogadoebrivi ganaTeba, wesrigis 
dacva da a.S.) warmoebas, romelic SeuZlebe-
lia sabazro fasiT miewodos mosaxleobas. 
es saxelmwifos erT-erTi mTavari funqciaa. 
misi individualizacia yidviT ar SeiZle-
ba da eqvemdebareba koleqtiur moxmarebas. 
saxelmwifo Tavis Tavze iRebs sazogadoe-
brivi dovlaTis warmoebas, misi dafinanseba 
ki umTavresad saxelmwifo biujetiT xor-
cieldeba. 

sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis 
amocanebidan gamomdinare, garda alokaciis 
funqciisa, saxelmwifo asrulebs regulire-
bisa da gadanawilebis funqciebs. 

regulirebis funqciiT saxelmwifo ar-
egulirebs ekonomikur saqmianobas, anu misi 
funqciaa, gamoasworos makroekonomikuri 
wonasworobis darRveva, rac gamoixateba 
ekonomikuri zrdis dacemaSi, umuSevrobis, 
inflaciis zrdaSi, sagadasaxdelo balansis 
deficitsa da a.S. 

gadanawilebis funqciiT saxelmwifo, 
ekonomikur agentTa mkveTrad diferencirebu-
li Semosavlebis gadanawilebiT, uzrunvely-
ofs sazogadoebaSi arsebuli uTanasworobis 
Semcirebas. WeSmariti socialuri reformebi 
iwyeba maSin, rodesac saxelmwifo SeimuSavebs 
qveynis interesebidan gamomdinare kanonm-
deblobas (maT Soris, antimonopoliursac) 
moqnili fiskaluri da fulad-sakredito 
politikis gatarebiT, konkurenciis dacviT, 
jansaRi sainvesticio klimatis SeqmniT, mcire 
biznesis waxalisebiTa da, saerTod, mosaxle-
obis saqmiani aqtiurobis gazrdiT moaxdens 
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sabazro uwonasworobis* minimizacias, iseT 
mimarTulebas miscems bazars, romelic gana-
pirobebs pirovnebis SesaZleblobaTa reali-
zacias. es problemebic, romelTa gadaWrasac 
socialurad orientirebuli ekonomikisaken 
mivyavarT, sazogadoebrivi seqtoris ekono-
mikis kvlevis sferoa. 

sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis kvle-

vis arealSia qveynis ekonomikuri usafrTxoeb-

is uzrunvelyofac. es ukanaskneli sakiTxTa 

farTo wres moicavs, erovnuli usafrTxoeb-

is Semadgeneli nawili da misi materialuri 

safuZvelia. ekonomikuri usafrTxoebis 

strategiaSi gansakuTrebuli yuradReba eqce-

va ekonomikuri usafrTxoebis kriteriumebisa 

da parametrebis SemuSavebas, rac sazogadoe-

brivi seqtoris ekonomikis prerogativaa.

rogorc ganviTarebuli qveynebis gamocdile-

bidan Cans, saxelmwifo xarjebis politikaSi 

centraluri adgili socialuri stabiluro-

bis uzrunvelyofis xarjebs uWiravs. mosax-

leobis naklebad uzrunvelyofili jgufebis 

mxardamWeri socialuri programebis dafi-

nansebasTan erTad, sabiujeto saxsrebis 

garkveuli nawili gamoiyofa socialur-kul-

turuli dargebis ganviTarebis saxelmwifo 

programebisaTvis. socialur sferoSi aqtiuri 

rolis SesrulebiT saxelmwifo socialu-

rad orientirebuli, `keTildReobis saxelm-

wifos~ niSnebs iZens. mosaxleobis saSualo 

fenis gaZlierebiT mcirdeba lobizmis nega-

tiuri Sedegebis masStabebi, saxelmwifo apa-

ratis konservatiul-biurokratiuli xasiaTi, 

Cqardeba ekonomikis institucionalizaciis 

procesi, Zlierdeba kerZo struqturebis so-

cialuri pasuxismgebloba, viTardeba sazoga-

doebis TviTSegneba. samoqalaqo sazogadoebis 

institutebisa da humanizaciis procesebis ga-

ZlierebiT warmoSobili axali problemebi am-

didrebs sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis 

Sinaarss.

gadasaxadebi, rogorc saxelmwifos mier sa-

zogadoebisaTvis gaweuli momsaxurebis safas-

uri, ekonomikis stimulirebisa da regulirebis 

umniSvnelovanesi berketi, sabiujeto Semosav-

lebis ZiriTadi wyaro, wina planze ayenebs da-

begvris Teoriis sakiTxebs gadasaxadebisa da 

ekonomikuri efeqtianobis urTierTqmedebis 

WrilSi da saxelmwifos rols optimaluri da-

begvris funqcionirebaSi. am kuTxiTac gadasax-

adebis mravalwaxnagovani fenomenic sazoga-

doebrivi seqtoris ekonomikis kvlevis sagania.

saxelmwifo biujetis deficitis global-

uri problema gansakuTrebul mniSnvelobas 

aniWebs saxelmwifo xarjebis optimaluri ga-

nawilebis sakiTxs. amasTan dakavSirebiT, metad 

aqtualuri xdeba sabiujeto fede¬ralizmis 

sakiTxebis kvleva, romelic sazogadoebri-

vi seqtoris ekonomikis Seswavlis erT-erTi 

sferoa. mTlianobaSi, sabiujeto-sagadasaxado 

regulirebas, rogorc ekonomikis saxelmwifo 

regulirebis anu makroekonomikuri regulire-

bis erT-erT ZiriTad mimarTulebas, mniSvnelo-

vani adgili uWiravs saxelmZRvaneloSi da 

zrdis interess sakvlevi problemis mimarT. 

sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis kv-

levis mniSvnelovani sferoa agreTve Semosav-

lebis gadanawilebis problemebic, romlebic, 

Tavis mxriv, moicaven siRaribisa da minimaluri 

socialuri garantiebis, inflaciisa da mosax-

leobis Semosavlebis gaufasurebis, qvelmoqme-

debisa da mecenatobis, ganaTlebis ganviTare-

bisa da janmrTelobis dacvis saxelmwifo 

dafinansebis da saxelmwifos mier mecnierebis 

stimulirebis aucileblobis sakiTxebs.

instituciur reformebTan (gansakuTrebiT 

gansaxelmwifoebriobasTan), axali msoflio 

wesrigisa (ekonomikuri wesrigis prioritetis 

gaTvaliswinebiT) da samoqalaqo sazogadoeb-

is mSeneblobasTan dakavSirebuli sakiTxebi, 

romlebic udides gavlenas axdenen sazoga-

doebrivi seqtoris ekonomikis ganviTarebaze, 

kidev ufro afarToebs sakvlev areals, xolo 

globalizaciis epoqaluri mravalwaxnagovani 

procesis axsna, misi pozitiuri da negatiuri 

efeqtebis gavlena ekonomikis ganviTarebaze, 

kerZod ki, sazogadoebrivi seqtoris ekono-

mikis funqcionirebaze, amdidrebs da uaRresad 

sainteresos xdis sakvlev problemas. 

Tanamedrove pirobebSi naklebad moiZebne-

ba sakiTxi qveynis ekonomikur ganviTarebaSi, 

romelic raime kuTxiT gavlenas ar axdendes 

sazogadoebis socialur orientirebulobaze. 

socialurad orientirebuli sabazro ekono-

mikis ganviTarebis Semdgomi safexuri _ so-

cialuri sabazro ekonomika civilizaciis axa-

li formaa, romlis ̀ ylortebi~ ukve gamoikveTa 

dasavleT evropis zogierT ganviTarebul qvey-

anaSi. es uaRresad saintereso problema naS-

romis laitmotivi da ganxilvis Temaa. 

dabolos, postkomunistur qveynebSi sabaz-

ro ekonomikaze gardamavali periodis prob-

lemebi kidev ufro afarToebs sazogadoebrivi 

seqtoris ekonomikis kvlevis areals. amasTan 

dakavSirebiT, saxelmZRvaneloSi gaSuqebulia 

sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis roli 

da zemoT CamoTvlili zogadsakacobrio 

amocanebis ganxorcielebis Taviseburebebi 

saqarTvelos sabazro sistemaze gardamaval 

ekonomikaSi.

* 2014  wlis saqstatis monacemebiT, saqarTveloSi sabazro uwonasworobis naTeli magaliTia TviTuz-
runvelyofis done (adgilobrivi sasursaTo warmoebis Tanafardoba sasursaTo moxmarebasTan) rigi 
sasoflo-sameurneo produqciis mixedviT: xorbali 8%, frinvelis xorci 25%, xorci 41%, bostneuli 
70% da a.S.
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yuradRebas imsaxurebs sazogadoebriv se-

qtorSi dasaqmebulTa statusis gansazRvra. 

vin unda CaiTvalos sazogadoebriv seqtorSi 

dasaqmebulad, mxolod saxelmwifo moxeleebi 

Tu yvela daqiravebuli saxelmwifo seqtorSi, 

anu saxelmwifo sakuTrebaSi arsebul sawar-

moebSi, dawesebulebebsa da organizaciebSi 

dasaqmebulebi, e.i. saxelmwifo biujetidan 

Sromis anazRaurebis mimRebi pirebi?

sxvadasxva qveyanaSi am problemis mimarT 

ramdenadme gansxvavebuli midgomaa, magaliTad: 

aSS-Si sazogadoebriv seqtorSi dasaqme-
bulTa ricxvs miekuTvneba nebismieri piri, 
romlis Sromac anazRaurdeba xelisuflebis 
federaluri, Statebisa Tu adgilobrivi or-
ganoebis biujetebidan;

germaniaSi sazogadoebrivi seqtoris mu-
Sakebs miekuTvneba ara mxolod mmarTvelo-
bis organoebSi dasaqmebulebi, aramed yvela 
daqiravebiT dasaqmebulebi saxelmwifo seq-
torSi (maT ricxvSi, umaRles saswavlebleb-
Si dasaqmebulebi, skolamdeli dawesebule-
bebis muSakebi, maswavleblebi, saxelmwifo 
sawarmoTa muSakebi da a.S.);

iaponiaSi sazogadoebriv seqtorSi dasaqme-

bulTa kategorias miekuTvneba ara mxolod 

administraciuli aparatis muSakebi, Cinovnike-

bi, aramed saxelmwifo sawarmoebis momuSaveni 

(rkinigzis, televiziis, policiisa da saxanZro 

samsaxuris muSakebi, Tavdacvisa da samxedro 

sferoSi, agreTve saxelmwifo da municipal-

itetis skolebis TanamSromlebi da a.S.);

fineTSi sazogadoebriv seqtorSi dasaqme-
bulebi dayofilia or jgufad: pirveli, sax-
elmwifos administraciaSi, saministroebSi, 
saagentoebsa da a.S. momuSaveni da meore, sax-

elmwifo sawarmoebsa da dawesebulebebSi 
(fosta, rkinigza, telekomunikaciebis sistema 
da a.S.) dasaqmebulebi;

gaerTianebul samefoSi arsebobs mkveTri 
dayofa: samoqalaqo (saxelmwifo) sfero-
Si dasaqmebulebs miekuTvneba saministro-
ebis (departamentebis) da centraluri uw-
yebebis muSakebi, romlebic xelfass iReben 
parlamentidan. samoqalaqo mosamsaxureebs 
ar miekuTvnebian mosamarTleebi, samxedro 
mosamsaxureni, policiisa da adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis muSakebi, maswavleblebi 
da jandacvis erovnul samsaxurSi dasaqme-
bulebi. Tumca, yvela zemoT CamoTvlili 
gaerTianebulia sazogadoebrivi seqtoris 
muSakTa kategoriaSi. 

sazogadoebrivi seqtori rogorc ara-
komerciuli (arasabazro) seqtoris nawili 
(arakomerciul seqtorSi Sedis agreTve Si-
nameurneobebi), ekonomikur urTierTobaTa 
specifikuri sferoa, sadac ar moqmedebs 
bazris kanonebi (an moqmedebs SezRudulad) 
da ekonomikur subieqtebs Soris aris ur-
TierTobis arasabazro wesi, amasTan, mogebis 
miReba ar warmoadgens wamyvan ekonomikur 
saqmianobasa da warmoebis mizans. sazogadoe-
briv seqtorSi wamyvan rols asrulebs sax-
elmwifo Sesabamisi instituciuri erTeule-
biT, xolo mizania sazogadoebrivi dovlaTis 
warmoeba. sazogadoebriv seqtorSi, garda sax-
elmwifo seqtorisa, Sedis `mesame seqtori~ _ 
arasaxelmwifo, arakomerciuli seqtori.

sabazro ekonomikis, rogorc kapitalizmis 
ganviTa¬rebuli formis, struqturis Sesaxeb 
naTel warmodgenas iZleva #1 sqema.

8 Зенков М. Ю. Зарубежный опыт управления: государственная служ¬ба. Новосибирск, 2014.

#1 sqema
socialurad orientirebuli sabazro ekonomikis struqtura

kerZo, komerciuli seqtori moicavs kerZo 
mwarmoebel firmebSi, sawarmoebsa da organi-
zaciebSi warmoebul saqonelsa da momsax-
urebas, xolo misi dafinansebis wyaroa kerZo 
seqtorSi warmoebuli saqonlisa da momsax-
urebis gayid¬viT miRebuli Semosavali.

Sereul seqtorSi Sedis saerTo intere-

sebis safuZvelze Seqmnili sxvadasxva miz-
nis matarebeli sabazro sistemis nebismieri 
struqtura.

Sinameurneoba TviTuzrunvelyofaze myofi 
gamo¬calkevebuli instituciuri erTeulia. 
1981 wlis gaeros komisiis gadawyvetilebiT, 
Sinameurneoba SeiZleba iyos warmodgenili 
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erTi piriT an adamianTa jgufis saxiT. gamom-
dinare iqidan, rom saxelmwifos funqciebis 
ganxorcielebaSi mTavar rols saxelmwifo 
biujeti asrulebs, xolo saxelmwifo seq-
tori sazogadoebrivi seqtoris ZiriTadi 

Semadgeneli nawilia, amitom sazogadoebrivi 
seqtoris ekonomika arsebiTad saxelmwifo 
finansebis xarjze funqcionirebs. gamonak-
lisia mxolod `mesame seqtori~, romelic 
sruliad gansxvavebul dafinansebaze myofi 
struqturaa.

#2 sqema
saxelmwifo seqtoris struqtura

saxelmwifo mmarTvelobis seqtorSi (sa-
biujeto seqtorSi) Sedis: uwyebebi, saagen-
toebi, mmarTvelobis segmenti da adgilo-
brivi TviTmmar¬Tvelobis organoebi, agreTve 
sabiujeto dafinansebisa da saxelmwifo kon-
trolis qveS myofi skolebi, saavadmyofoebi, 
kulturis dawesebulebebi da a.S.

urbanizaciis zrda gavlenas axdens sazog-
adoebis cxovrebis donesa da xarisxze, cv-
lilebas iwvevs dasaqmebis struqturaSi, rac, 
Tavis mxriv, afarToebs ekonomikis saxelm-
wifo regulirebis sferos, zrdis moTxovnas 
sazogadoebriv dovlaTze. izrdeba moTxov-
na ganaTlebaze, jandacvaze, kulturaze (Te-
atrebi, muzeumebi), socialur dacvaze, far-
Tovdeba gare efeqtebis regulirebis sfero. 
ekonomikis ganviTarebasTan erTad, warmoiqm-
neba moTxovnis axali saxeobebi (eleqtronu-

li vaWroba, globaluri kavSiri da a.S.) da 
bunebrivia, farTovdeba ara mxolod makro-, 
aramed mikro-, mezo- da megaekonomikuri regu-
lirebis sfero, rac ganapirobebs sazogadoe-
brivi seqtoris ekonomikis gafarToebas.

saxelmwifos ekonomikuri funqciebia: 1. an-
tiinflaciuri politikis gatareba da anti-
civiluri regulireba;

2. gare efeqtebis regulireba; 
3. sazogadoebriv dovlaTze moTxovnis 

dakmayofileba; 
4. sabazro konkurenciis negatiuri Sede-

gebis (uaryofiTi gare efeqtebis) likvidacia; 
5. ekonomikis efeqtianobis, stabilurobisa 

da samarTlianobis uzrunvelyofa da mastim-
ulirebeli funqciis Sesruleba. 

saxelmwifo Semosavlebis gadanawilebas 
asaxavs #3 sqema.

#3 sqema
saxelmwifo Semosavlebis gadanawilebis formebi
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saqonlisa da momsaxurebis saxelmwifo 

Sesyidva Semosavlebis gadanawilebis Tavise-
buri formaa, romelic moicavs samxedro 
dakveTebs, samoqalaqo samSeneblo programebs, 
saxelmwifo sawarmoebis kapitaldabandebeb-
is dafinansebas. saxelmwifo Sesyidva saqon-
lisa da momsaxurebis gasaRebis stabilur 
bazars qmnis, rac mewarmeTaTvis mogebis miRe-
bis garantias iZleva, amasTan, xels uwyobs 
dasaqmebis problemis gadaWrasa da sazoga-
doebis keTildReobis amaRlebas.

Semosavlebis gadanawilebis mniSvnelovan 
arxebs warmoadgens saxelmwifo kreditebi 
da subsidiebi. isini gaicema saxelmwifos 
mier saxelmwifo an adgilobrivi biujetidan, 
agreTve, specialuri fondebidan. saxelmwifo 
kreditebi da subsidiebi gaicema rogorc iu-
ridiul, ise fizikur pirebze, aseve, miecemaT 
xelisuflebis adgilobriv organoebs.

Semosavlebis sagadasaxado gadanawileba 
aris Semosavlebis regulirebis arapirda-
piri meTodi. igi iTvaliswinebs garkveul 
pirTa nawilobriv an mTlian ganTavisufle-
bas gadasaxadebis gadaxdisagan da sagadasax-
ado ganakveTis amaRlebas sxva pirebisTvis. 
sagadasaxado SeRavaTebi gamoiyeneba mcire 
biznesis ganviTarebisaTvis, ucxouri inves-
ticiebis mozidvisaTvis da a.S.

saxelmwifo Tavis Tavze iRebs iseT fun-
qciebs, rogoricaa momsaxurebis gaweva umu-
SevrebisaTvis, aseve, invalidebisa da maTi 
ojaxebisaTvis, mosaxleobis im fenisaTvis, 
romlebic socialurad daucvelni arian.

Tanamedrove ganviTarebul ekonomikaSi 
saxelmwifo regulirebis erT-erTi mima-
rTulebaa ekonomikur-samarTlebrivi bazis 
Seqmna. saxelmwifo SeimuSavebs sakanonmde-
blo da normatiul dokumentebs, romlebic 
warmoadgens ekonomikisa da misi calkeuli 
subieqtebis funqcionirebis maregulirebel 
meqanizms. am funqciiT saxelmwifo gansaz-
Rvravs ekonomikaSi qcevis wesebs. amasTan, 
saxelmwifo valdebulia gaakontrolos sa-
kanonmdeblo da normatiuli dokumentebiT 
dadgenili RonisZiebebis Sesruleba.

ganviTarebul qveynebSi gansakuTrebuli 
adgili uWiravs ekonomikis programireba-
sa da indikatur (saorientacio) dagegmvas. 
ekonomikis programirebis praqtika arse-
bobs mraval qveyanaSi. es procesi daiwyo II  
msoflio omis Semdeg norvegiaSi, safrangeT-
Si, niderlandSi, iaponiaSi, mogvianebiT ki _ 
SvedeTSi, did britaneTSi, fineTsa da sxva 
analogiuri ganviTarebis donis qveynebSi. 

ekonomikaSi saxelmwifo regulirebis me-
ore mniSvnelovani mimarTulebaa sazoga-
doebrivi dovlaTis warmoeba da ganawileba. 

saxelmwifos SeuZlia erToblivi moTxovnis 
dakmayofileba sazogadoebrivi dovlaTis im 
raodenobiT, ris saSualebasac iZleva sabiu-
jeto resursebi mocemul periodSi. 

saxelmwifo exmareba mcire bizness saga-
dasaxado da sakredito politikiT, momsax-
urebas, konsultaciebs uwevs saganmanaTle-
blo sferos.

sabazro ekonomikisTvis damaxasiaTebeli 
tendencia monopolizaciisaken moiTxovs sax-
elmwifos mier antimonopoliuri kanonmde-
blobis SemuSavebasa da Sesabamis regulire-
bas. es aucilebelia konkurenciuli garemos 
SeqmnisaTvis. antimonopoliuri regulire-
ba xorcieldeba Sesabamisi sakanonmdeblo 
aqtebis meSveobiTa da mimarTulia monopo-
liuri gaerTianebebis Seqmnis winaaRmdeg.

saxelmwifo axorcielebs gare efeqtebis 
regulirebas. sxvadasxva RonisZiebebis ga-
tarebiT dadebiTi gare efeqtebis waxalise-
basa da xelSewyobas, xolo uaryofiTi gare 
efeqtebis _ likvidacias.

ekonomikis infrastruqturis Seqmna da in-
frastruqturuli uzrunvelyofa saxelmwi-
fos erT-erTi mniSvnelovani mimarTulebaa. 
efeqtiani ekonomika moiTxovs mis Sesabamis 
infrastruqturas – organizaciebis kom-
pleqss, romelic uzrunvelyofs Seuferx-
ebel kvlavwarmoebas. rogorc instituciuri 
infrastruqtura (mmarTvelobis saxelmwifo 
aparati), ise socialuri infrastruqtura 
(saswavlo, samedicino, kulturis dawese-
bulebebi) da sainformacio infrastruqtu-
ra (informaciuli arxebisa da sacavebis) im 
sferoebis erTobliobaa, sadac bazari Sez-
Rudulad monawileobs da am funqciebs sax-
elmwifos gadascems.

saxelmwifo seqtori qveynis ekonomikis 
adekvaturi, jansaRi ekonomikuri politikis 
gatarebiT sabiujeto-sagadasaxado da fu-
lad-sakredito sferoebSi mniSvnelovan 
rols asrulebs ekonomikis stabilizaciis 
TvalsazrisiT. 

saxelmwifo axorcielebs fundamenturi 
mecnierebis waxalisebas, atarebs samecniero-
teqnologiur da inovaciur politikas. 

udidesia saxelmwifos roli sagareo-
ekonomikuri saqmianobis regulirebaSi, 
ekonomikuri da sasursaTo usafrTxoebis 
uzrunvelyofaSi.

racionaluri bunebaTsargeblobis, xalxT-
mosaxleobisa da urbanizaciis zrdis Taname-
drove problemebi udides pasuxismgeblobas 
aniWebs saxelmwifos. 

saxelmwifos seqtoris, rogorc qveynis 
makroekonomikuri regulirebis RerZis, Ziri-
Tad mimarTulebebs sqematurad asaxavs #4  
sqema. 
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#4  sqema

makroekonomikuri regulirebis ZiriTadi mimarTulebebi

`mesame seqtori~, rogorc arasaxelmwi-
fo, arakomerciuli seqtori da sazogadoe-
brivi seqtoris Semadgeneli nawili, farTo 
speqtris organizaciebis, kavSirebis, gaer-
Tianebebis, fondebisa da a.S. erTobliobaa, 
saqmianobs specifikur reJimSi da komerci-
uli struqturebisgan gansxvavebul miznebs 
isaxavs. `mesame seqtoris~ mizani socialuri, 
saqvelmoqmedo, kulturul-saganmanaTleblo, 
samecniero da a.S. sferoebSi arsebuli prob-
lemebis gadaWraSi aqtiuri monawileobis 
miRebaa, moqalaqeTa janmrTelobis dacvis, 
fizikuri kulturisa da sportis ganviTare-
bis, konfliqtebis gadaWris, fizikur da iu-
ridiul pirTa uflebebisa da kanonieri 
interesebis dacvisa da a.S. xelSewyoba da 
miRwevaa.

`mesame seqtori~ yalibdeba iseT sazoga-
doebaSi, sadac mimdinareobs Rrma social-
ur-ekonomikuri, teqnologiuri da ase Semdeg 
cvlilebebi. igi, rogorc instituciuri er-
Teuli*, Taviseburi reaqciaa saxelmwifosa 
da bazris naklovanebebze, xolo rogorc 
Suamavali saxelmwifosa da sazogadoebas 
Soris, xels uwyobs socialuri daZabulo-
bisa da konfliqtebis Semcirebas. 

`mesame seqtori~ asrulebs Semdeg fun-
qciebs:

_ `mesame seqtoris~ saSualebiT sazoga-
doeba gamoxatavs (da zogjer axorcielebs 
kidec) Tavis samarTlian moTxovnebs;

_ xels uwyobs sazogadoebaSi mosaxleo-
bis cxovrebis donisa da xarisxis amaRlebas, 
pluralizmis ganviTarebas;

_ mniSvnelovan rols asrulebs sazoga-
doebrivi azris CamoyalibebaSi;

_ warmoadgens ra samoqalaqo sazogadoeb-
is institucias, ara mxolod avrcelebs sxva-
dasxva informacias, aramed sxvadasxva sakiTx-
isadmi qmnis kidec alternatiul midgomebs 
ganaTlebis, samedicino momsaxurebis, social-
uri dacvis, saarsebo minimumisa da a.S. prob-
lemebTan dakavSirebiT; 

_ sazogadoebrivi Rirebulebebis dacvisas, 
zogjer gamodis rogorc saxelmwifos part-
niori, zogjer ki aris saxelmwifos qmede-
baTa alternativis rolSi;

_ xels uwyobs sazogadoebis integracias, 
sxvadasxva jgufebs Soris arsebuli daZabu-
lobis ganmuxtvas;

_ mniSvnelovan rols asrulebs sazoga-
doebis mobilizebaSi, saprotesto kampaniebis 

* instituciuri erTeuli – sameurneo erTeuli, romelic flobs aqtivebs da Tavisi saxeliT Rebulobs 
valdebulebebs. gamoyofen korporaciebs, kvazikorporaciebs, arakomerciul organizaciebs, saxelmwifo 
mmarTvelobis organoebs, Sinameurneobebs.
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organizebaSi;

_ moqalaqeebs aZlevs imis saSualebas, rom 

gamoxaton TavianTi azri sazogadoebriv prob-

lemebze. misi organizaciebis saSualebiT mo-

qalaqeebi aiZuleben saxelmwifos pirnaTlad 

Seasrulos Tavisi movaleobebi;

_ garkveuli TvalsazrisiT, asrulebs ma-

kontrolebel funqciebs;

_ dgas demokratiuli wesebis dacvis sad-

arajoze;

_ aqtiurad gamodis rogorc calkeuli 

pirovnebebis, ise moqalaqeTa jgufebis ufle-

bebis dasacavad;

_ gamodis saerTaSoriso asparezze: axor-

cielebs saxelmwifo da saerTaSoriso val-

debulebebis monitorings, moiTxovs am valde-

bulebebis Sesrulebasa da a.S.

_ sazogadoebas uwevs im socialur, saganm-

anaTleblo, iuridiul, sainformacio da a.S. xa-

siaTis momsaxurebas, rasac, rogorc wesi, ar uz-

runvelyofs arc saxelmwifo da arc biznesi;

_ aqtiur monawileobas Rebulobs eTni-

kur da rasobriv niadagze warmoqnili kon-

fliqtebis prevenciasa da daZabulobis moxs-

naSi. sxvadasxva saerTaSoriso RonisZiebebSi 

`mesame seqtoris~ monawileoba xels uwyobs 

konfliqtebis Tavidan acilebasa da urTierT-

TanamSromlobis miRwevas.

ekonomikis `mesame seqtorisa~ da sazoga-

doebrivi seqtoris Semadgeneli nawilia 

samoqalaqo sazogadoeba. igi nebayofilobiT 

sawyisebze Seqmnili, arasaxelmwifo damouk-

idebeli, arakomerciuli, adamianis uflebebis 

damcveli asociaciebis erTobliobaa, romel-

ic gamoxatavs sazogadoebis interesebs da 

Tavisufalia xelisuflebisa da biznesis 

zewolisagan. igi xelisuflebis Tanabaru-

flebiani partnioria samarTlebrivi saxelm-

wifos Camoyalibeba-funqcionirebasTan dakav-

Sirebuli problemebis gadaWraSi. samoqalaqo 

sazogadoeba maRali socialuri, moraluri, 

sazogadoebrivi da kulturuli statusis 

mqone fenomenia. igi ganviTarebul ekonomi-

kur, politikur, samarTlebriv urTierTobebze 

dafuZnebuli, saxelmwifosagan damoukidebeli, 

magram masTan urTierTzemoqmedebaSi myofi 

rTuli struqturaa. samoqalaqo sazogadoeba 

gamoricxavs komerciul saqmianobasa da am 

gziT sargeblobis miRebas. igi dafuZnebulia 

socialur solidarobaze da uflebamosilia 

monawileoba miiRos saxelmwifosTan erTad 

sameurneo, samarTlebrivi, eTnikuri, religiuri 

sakiTxebis ganxilvaSi, xolo ara aqvs ufleba 

monawileoba miiRos moqalaqeebs Soris sada-

vo sakiTxebis gadaWraSi, rac damoukidebeli 

sasamarTlos prerogativaa.

samoqalaqo sazogadoebis funqciebia:

1. samarTlebrivi saxelmwifos konstituci-

uri principebis dacvis safuZvelze, gakon-

trolebis gziT, politikuri Zalauflebis 

Sekaveba absoluturi batonobisgan;

2. sazogadoebrivi urTierTobebis stabili-

zacia;

3. saxelmwifo da komerciul struqturebs 

Soris urTierTobis normalizacia da balan-

sis dacva;

4. konstituciuri principebis cxovrebaSi 

danergvisaTvis saTanado RonisZiebebis ga-

tareba;

5. sazogadoebrivi interesebis dacva;

6. proeqtis CarCoebSi garemos dacva.

samoqalaqo sazogadoebis organizaciebis 

dafinansebas axorcielebs mravali sxvadasxva 

samTavrobo da arasamTavrobo nacionaluri 

Tu saerTaSoriso saqvelmoqmedo fondebi, 

konkursis safuZvelze gamocxadebuli iseTi 

proeqtebis CarCoebSi, romlebic exeba konkre-

tul qveyanaSi, zemoT ganxiluli samoqalaqo 

sazogadoebis funqciebisa da amocanebis garda, 

ganaTlebis sistemis ganviTarebas,* jandacvis 

sferoSi arsebuli problemebis gadaWrasa da 

ukiduresi siRaribis daZlevas.** saqvelmoqme-

do fondebi gamoyofili grantebiT garkveul-

wilad monawileoben arakomerciuli organi-

zaciebis saqmianobis marTvaSi, axorcieleben 

monitorings, kurireben proeqtebis realiza-

ciasa da a.S.

samoqalaqo sazogadoeba, Tavisi arasax-

elmwifo, arakomerciuli organizaciebiTa da 

asociaciebiT, warmoadgens `mesame seqtors~, 

romelic aerTianebs arasamTavro da saqvel-

moqmedo organizaciebs da, saxelmwifo se-

qtroTan erTad, warmoadgens sazogadoebriv 

seqtors. 

dabolos, solidaroba da maRali pasux-

ismgebloba is faseulobebia, romlebic Tan 

axlavs arakomerciuli organizaciebis _ `me-

same seqtoris~ saqmianobas.

amrigad, sabazro ekonomikis rTul siste-

maSi Semavali qveynis socialur orientire-

bulobis amaRlebisken `mipyrobili~ sa-

zogadoebrivi seqtori yurad¬Rebas ipyrobs 

Tavisi originalobiT, struqturiT, miznebiTa 

da amocanebiT. amitom savsebiT logikuria, 

rom sazogadoebrivi seqtoris ekonomika Camoy-

alibda mecnierebis sruliad calke dargad, 

romelic moiTxovs sxvadasxva aspeqtiT ganx-

ilvas, sakvanZo sakiTxebis gaSuqebas rogorc 

globalur, ise lokalur doneze. es drois 

moTxovna da sazogadoebrivi dakveTaa.

* magaliTad, rokfeleris fondi afinansebs sxvadasxva saganmanaTleblo proeqtebs mTel msoflioSi.
 msoflioSi um¬sxvilesi saqvelmoqmedo fondi `bila da me¬¬lindi grei¬si~ afinansebs jandacvis 
sferosa da siRaribes¬Tan brZolis pro¬eqtebs.
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Prerequisites, Subject, Goals and Objectives of the Origin of Public Sector Economics

Rozeta Asatiani 
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Public sector economics is a comparatively new branch of economic theory and at the same time it is also an 

academic discipline which is successfully taught at European universities. The in-troduction of the public sector 
economics into the university education is dictates of time and also objective necessity. Besides this, it is a response 
to the events developing in the world and national order because it studies topical issues of socially oriented market 
economy. This paper is devoted to such interesting theme.  
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სტატიაში დასმულია მოსახლეობის საყოველთაო  ჩართულობით საქართველოს ეკონომიკური ზრდის 
საკითხი.

სტატიაში განხილულია მისი რამდენიმე შემადგენელი,კერძოდ:
1. ინკლუზიურ ზრდაზე ორიენტირებული „საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

სტრატეგია - საქართველო 2020“;
2. საბანკო სექტორი საქართველოში;
3. საბანკო და არასაბანკო ბიზნესელიტა;
4. საბანკო სექტორის არაპროფილური საქმიანობა,როგორც ეკონომიკის განვითარების მუხრუჭი;
5. ვალუტის კურსის მდგომარეობა;
6. დასკვნები და რეკომენდაციები.
თითოეული საკითხის შიგნით განხილულია საქართველოში შექმნილი მდგომარეობა და მოცემულია 

მის გაუმჯობესების წინადადებები. განსაკუთრებით კრიტიკულად არის გადმოცემული კომერციული 
ბანკების სპეკულაციური საქმიანობა, ეროვნული ბანკისა და საერთოდ, ქვეყნის მთავრობის უმოქმედობა 
ამ სფეროში.

საკვანძო სიტყვები:  ინკლუზიური ზრდა,  სპეკულაცია, საფინანსო სექტორი, დომინირებული 
მდგომარეობა, არაპროფილური საქმიანობა.

1. ინკლუზიურ ზრდაზე ორიენტირებული 
„საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების სტრატეგია - საქართველო 2020“

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა 
გულისხმობს დოვლათის შექმნასა და განაწილებაში 
საზოგადოების ყველა ფენის ჩართულობას. 
ინკლუზიური ზრდის მიზანი პროდუქტიული 
დასაქმების ხელშეწყობაა. ასეთი  ზრდა სასურველია 
იმით, რომ საერთო ეკონომიკის ზრდის ფონზე  
მოხდება  უთანასწორობის  შედარებითი გათანაბრება 
და დაძლეული იქნება არასასურველი სიღარიბე. 
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 
”სტრატეგია 2020”-ში  სწორედ, რომ ”ინკლუზიური 
ზრდის” პარადიგმაა აქტუალური.[1]

ცხადზე ცხადია, რომ ეკონომიკური 
ზრდა უდავოდ აუცილებელია სიღარიბის 
შესამცირებლად, მაგრამ იმისათვის, რომ ზრდა იყოს 
მდგრადი მან უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ძალის 
მ.შ ღარიბთა ფენის ფართო ჩართულობა ზრდის 
პროცესში. ინკლუზიური ზრდა გულისხმობს 
ღარიბთა პირობების გაუმჯობესებას არა აქტივების  
გადანაწილების პოლიტიკით,  არამედ  მათი  
ჩართულობით  ეკონომიკურ   აქტივობაში.

ბოლო ათწლეულში ჩვენ გვაქვს მცირედი, 
მაგრამ მაინც ეკონომიკური ზრდა,თუმცა 
მიუხედავად ამისა,  სიღარიბე და უთანასწორობა 
არ შემცირებულა. ასეთი ვითარება გრძელვადიან 
პერსპექტივაში ეკონომიკურ ზრდას აუცილებად 
შეუშლის ხელს.  ეს მოსაზრება, რომ ასე მოხდება  
უკავშირდება კრედიტის ბაზარს. როგორც წესი 
ყოველი ეკონომიკური აქტივობა მოითხოვს 
კრედიტს, კრედიტს კი ესაჭიროება მატერიალური 
უზრუნველყოფა. ვინაიდან საქართველოს 
მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს არ აქვს საკმარისი 
აქტივები,ისინი  ვერც კრედიტს იღებენ ბიზნესის 
დასაწყებად და ვერც  სპეციალური განათლებას 
- აი, სწორედ ეს იწვევს ფართო მასების ნაკლებ 
ჩართულობას ეკონომიკური პროდუქციის შექმნაში 
და   შესაბამისდ ნაკლებ ეკონომიკურ ზრდასაც. თუ 
გავითვალისწინებთ  მსოფლიოს გამოცდილებას ამ 
მხრივ, ყველაზე სწორი სტრატეგია  უთანასწორების 
შესამცირებლად  და  მაღალი ეკონომიკური ზრდის 
მისაღწევად  არის მწარმოებლური აქტივების ზრდა. 
ეს კი მიიღწევა აქტივების დაგროვებით, როგორიცაა 
მაგალითად ინვესტირება ადამიანისეულ 
კაპიტალში. ინკლუზიური ზრდის მთავარი 
პოსტულატი სწორედ პროდუქტიული დასაქმების 
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ზრდაა და ასევე ისეთ სოციალური პოლიტიკა, 
რომლიც ხელს შეუწყობს წარმოების ფაქტორთა 
ფართო ჩართულობას ზრდაში.[1]

მოდით ახლა გადავხედოთ რა ხდება 
საქართველოში ამ კუთხით.

1) თუ ვისაუბრებთ დასაქმებაზე  - 
დავინახავთ, რომ  სახელმწიფო  სამთავრობო 
სტრუქტურებში,რომლებსაც ევალებათ ქვეყნის 
მართვა რათა უკეთესი ცხოვრება მოგვიწყონ, 
ამ ფონზე  მცოდნე  ადამიანისეული რესურსი 
გამოუყენებელია და  ნეპოტიზმის მაღალი ხარისხის 
გამო სახელმწიფო სტრუქტურებში ძირითადად 
დასაქმებულია გამოუცდელი  და უცოდინარი 
ადამიანები. 

2) თუ გვინდა ძირითადად  თვითდასაქმების 
ხარჯზე შევქმნათ ეკონომიკური პროდუქცია 
, შევამციროთ უთანასწორობის ზღვარი და 
მოვახდინოთ ეკონომიკური ზრდა,როგორც 
ზემოთ ავღნიშნეთ მივდივართ  საკრედიტო 
რესურსებამდე. გავაშუქოთ  რა ხდება ამ კუთხით, 
და სად ვართ ჩვენი   საბანკო სისტემით, სამევახშეო 
საბანკო ოლიგოპოლიის მიერ  არაპროფილური  
საქმიანობითა და სხვა სეგმენტებში არსებული 
ოლიგოპოლიური   სიტუაციებით.

სანამ ძირითადი საკითხებზე გადავიდოდეთ 
და დასკვნას ჩამოვაყალიბებდეთ, მოდით  მოკლედ 
გავიაროთ საქართველოს საინვესტიციო გარემო 
1990 იან წლებამდე 1990 – 2000  წლებში და 2000  
წლის შემდგომი პერიოდში. 

1975 წლამდე დაბადებული საქართველოს  
მოსახლეობის უმრავლესობა დღემდე იხსენებს 
1990 წლებამდე არსებულ მდგომარეობას და 
აღნიშნავს, რომ მაშინ კარგად ცხოვრობდნენ. 
თუ შევადარებთ მაშინდელ მშპ-ს, რომელიც  37 
მილიარდ დოლარამდე იყო,  ხოლო მოსახლეობა 5 
მილიონზე მეტი, ახლა გვაქვს 14,5 მილიარდამდე 
და მოსახლეობა 3 720 000 მდე ადამიანი. ცხადია მშპ   
სადღაც 2,5 ჯერ ნაკლებია. გარდა ამისა 1990 წლამდე 
პერიოდში დასაქმებული იყო მოსახლეობის 
უმეტესი ნაწილი და საშუალო ფენაც არსებობდა.

სხვათა შორის ამ პერიოდში საქართველოში, 
სხვა ყოფილი სსრკ რესპუბლიკების ქვეყნებთან 
შედარებით ცხოვრების დონე შედარებით 
მაღალი იყო, თუმცა გარკვეული პოლიტიკურ 
-ეკონომიკური მოვლენების გამო და არასწორად 
გადადგმული გადაწყვეტილებების შედეგი სახეზე 
გვაქვს.

დღეისათვის შექმნილი ეკონომიკური 
მდგომარეობიდან გამომდინარე, იმისათვის, რომ 
დავეწიოთ თუნდაც ყოფილი ბალტიისპირეთის 
რესპუბლიკების ეკონომიკას, სჭიროა ეკონომიკური 
ზრდა 5%-იანის ნაცვლად  მინიმუმ  ორნიშნულიანი 
ციფრი  მაინც უნდა იყოს. (აღნიშნული ქვეყნები 
შედარებისათვის მოგვყავს იმის გამო, რომ იმ 
პერიოდში  ერთ სივრცეში  ვცხოვრობდით, 
რომელსაც სახელად  სსრკ  ერქვა და ეროვნულ 
განმანთავისუფლებელი პირველი ტალღაც ამ 
ქვეყნებიდან წამოვიდა).[18] [2ბ]

ამ პერიოდში ძირითადი საინვესტიციო 

აქტივობა უცხოელი ინვესტორის მიერ აისახებოდა 
ცალკეული დარგებით დაინტერესებაში ,ამ წლებში 
შემოსული უცხოური ინვესტიციები ძირითადად  
ტრანსპორტის სექტორზე ნაწილდებოდა, 
რომელშიც ძირითადი წილი   კვლავ   ნავთობისა და 
გაზსადენის    მშენებლობაზე   მოდიოდა.[2]

საინვესტიციო პროგრამების გააქტიურება 
საქართველოში 90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან 
შეინიშნება. ეს ის პერიოდია, როდესაც  პოლიტიკურ-
ეკონომიკური და ფინანსური სიტუაცია  მცირედით  
დასტაბილურდა, ინვესტორები ინტერესი 
ძირითადად მოდიოდა ისეთ პროექტებზე, სადაც 
გარანტორად სახელმწიფო გამოდიოდა. ამ პერიოდში 
ხორციელდება ბაქო-სუფსის ნავთობსადენისა და 
სუფსის ტერმინალის მშენებლობა. 1998   წელს 
საქართველოში უცხოურმა ინვესტიციებმა იმ 
დროისათვის  მაღალ მაჩვენებელს,  265  მილიონ 
დოლარს  მიაღწია.

საინვესტიციო აქტივობამ საქართველოში 
ახალი ტემპებით იჩინა თავი 2003-2004 წლებში,  
ამ დროისათვის კი უცხოური ინვესტიციების 
რაოდენობამ 500 მილიონ დოლარს მიაღწია. 

ამ პერიოდში საქართველოს საინვესტიციო 
გარემოს შეფასებას სხვადასხვა უცხოური 
ორგანიზაცია აწარმოებდა. მათ შორის  ამერიკის 
სავაჭრო პალატის საინვესტიციო და საგადასახადო 
კომიტეტი .საქართველოს საინვესტიციო რეიტინგის 
ანალიტიკური შეფასება 2005 წლისათვის, 
მოცემული აქვს, აგრეთვე, სარეიტინგო სააგენტო 
Standard poor’s ,  რომელიც თავის ანგარიშებში 
ქვეყნების საინვესტიციო გარემოს შეფასებისას დიდ 
მნიშვნელობას ანიჭებს საკრედიტო რეიტინგისა და 
სახელმწიფო ვალის მოცულობას.[2ა]

რეიტინგის მიხედვით საქართველოს იმ 
პერიოდში მიენიჭა B+ პოზიტიური საკრედიტო 
რეიტინგი.  ცოტა მოგვიანებით   2011 წელს 
“საერთაშორისო სააგენტო fitch -მა საქართველოს  
სუვერენული რეიტინგის პროგნოზი „“სტაბილური“  
დან “პოზიტიურით“ შეუცვალა და ისევ B+ 
ით განსაზღვრა, თან აღნიშნა ,რომ  ქართულ 
ეკონომიკაში შეინიშნება დადებითი ტენდენციები 
და თუ მომავალშიც ასე გააგრძელა, რეიტინგს 
მომავალშიც  აუცილებლად გაუზრდის“ {5}

საერთოდ , საკრედიტო რეიტინგის ორი BB  დან   
სამ BBB მდე გადასვლა  საქართველოში ამერიკული 
და ევროპული  საპენსიო ფონდების ინვესტიციების 
მოზიდვას უზრუნველყოფს. სუვერენული 
რეიტინგის გაუმჯობესება, ანუ ინვესტორების 
ნდობის გაზრდა შესაძლებელია მაკროეკონომიკური 
მაჩვენებლების სტაბილურობითა და ეკონომიკური 
მდგომარეობის გაუმჯობესებით. ხოლო  BBB+   
საკრედიტო რეიტინგი უფრო უკეთეს, ანუ ზომიერ  
რისკს და   საკმარისად კრედიტუნარიან  პირველ 
საფეხურს ნიშნავს. ( თუმცა ამ დონის მიღწევამდე 
კიდევ ბევრია გასაკეთებელი)

  ცნობისათვის  “2009-2011 წლების განმავლობაში 
ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა 
ევროზონის ქვეყნების სუვერენულ რეიტინგებში. 
2000 წლიდან მოყოლებული აღნიშნული საკრედიტო 
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რეიტინგების ცვლილებები სამ ფაზად შეგვიძლია 
გავყოთ: პირველი ფაზა, 90-იანი წლებიდან 
2000-იანი წლების დასაწყისამდე  სუვერენული 
რეიტინგების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, 
მეორე ფაზა, 2009 წლამდე სტაბილური პერიოდი 
მნიშვნელოვანი ცვლილებების გარეშე, მესამე 
ეტაპი მასიური რეიტინგების დაქვეითება 
ფინანსური კრიზისის პერიოდში. მიუხედავად 
განსხვავებული მოსაზრებებისა თანამედროვე 
ფინანსურ სისტემაში საერთაშორისო სარეიტინგო 
სააგენტოები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. 
დროთა განმავლობაში, კაპიტალის ბაზრების 
ზრდასთან ერთად, სააგენტოების სარეიტინგო 
შეფასებებისადმი ნდობა გაიზარდა და 
საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოები 
გადაიქცნენ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რგოლად 
ინვესტორების მოლოდინების ჩამოყალიბების 
პროცესში.“[20]

2013 წელს შემუშავებული იქნა საქართველოს 
სწრაფი   ეკონომიკური  განვითარების კონცეფცია 
და იგი მოიცავს  2014-2020 წლებს. აღნიშნული 
კონცეფციით  სტრატეგიის ამოცანაა 2020 წლისათვის 
მიღწეული იქნას შემდეგი  მაჩვენებლები: ა) მშპ  
ერთ  სულ მოსახლეზე 8500$;  ბ) მშპ-ს ზრდა  7%;   გ) 
ჯინის კოეფიციენტი 0,4.

აღნიშნული „ეკონომიკური განვითარების 
სტრატეგია ინკლუზიურ ზრდაზეა 
ორიენტირებული  და მიზნად ისახავს ქვეყნის 
ეკონომიკის ზრდას ისე, რომ პროცესში 
მონაწილეობას იღებს მაქსიმალურად 
საზოგადოების ყველა წევრი“.{2ა}

დაისახა სტრატეგიული ამოცანები და მათი 
გადაჭრის გზები, რომლიდანაც  გამოვყოფდი 
შემდეგს:

1) ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებას, სადაც 
მითითებულია, რომ მთავრობა ვალდებულია   
ხელი შეუწყოს ბიზნესს, ფინანსურ რესურსებზე 
ხელმისაწვდომობის ზრდას.

2) ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება-აღნიშნული 
ამოცანის გადაჭრის გზებიდან ყურადღებას 
გავამახვილებ  შემდეგზე;

ა) შენარჩუნდეს მცურავი სავალუტო კურსი;
ბ) სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი 

ამაღლდეს  (BB-)-დან   (BBB)-მდე.  ქვეყნის 
სუვერენული რეიტინგი განაპირობებს ფინანსური 
რესურსის ფასს და ასევე ინვესტორების ნდობას 
ქვეყნის ბიზნეს კლიმატის მიმართ. 

გ) მოხდეს  სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის 
დახვეწა.

დ) ჩამოყალიბდეს  კონკურენციის რეგულირების 
ეფექტური პოლიტიკა.

ამ პოლიტიკაში ჩაწერილი უნდა იყოს, რომ 
სახელმწიფომ ეფექტურად უნდა ებრძოლოს  
კონკურენციის შემზღუდველ ისეთ   ქმედებებს, 
როგორებიცაა კარტელური  გარიგებები და 
დემპინგი, მეორეს მხრივ, მან  არ შეუშალოს ხელი 
ბაზრიდან სუსტი კონკურენტების გაქრობას ან 
განდევნას, (როდესაც ეს პროცესი მიმდინარეობს 
ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში). თავად  
პოლიტიკის რეალიზაციის ფარგლებშიც არ უნდა 

მოხდეს ბაზრის ძლიერი მოთამაშეების წინააღმდეგ 
რაიმე ტიპის ქმედებების  განხორციელება მხოლოდ 
იმის გამო ,რომ მათ უკავიათ დომინირებული 
მდგომარეობა.

ე) განვითარდეს  კაპიტალის ბაზრი.
დაფინანსების ალტერნატიული წყაროს 

გაჩენისათვის აუცილებელია კაპიტალის ბაზრის 
თანმიმდევრული  განვითარება. სარეიტინგო 
კომპანიების მოზიდვა და საფონდო ბირჟის 
განვითარება, რომლის განვითარებისათვის 
აუცილებელია შეიქმნას სათანადო საკანონმდებლო 
და მარეგულირებელი ბაზა ,რომელიც კომპანიებს 
შეუქმნის პირობებს, განათავსონ ფასიანი 
ქაღალდები ბირჟაზე.[3]

2.  საბანკო სექტორი საქართველოში

ვნახოთ ზემოთ მოყვანილი სტრატეგიის 
მიზნების მისაღწევად რა მდგომარეობაშია ქვეყნის 
ეკონომიკური განვითარების  „ხერხემალი“ - 
საბანკო სექტორი. და რა  განაპირობებს საბანკო 
სექტორის რეკორდულ მოგებას.

საქართველოს საბანკო სექტორი,  მომგებიანობის  
თვალსაზრისით ევროპაში ლიდერთა შორისაა.  
მომგებიანობის   თვალსაზრისით  საერთაშორისო 
სავალუტო ფონდი აქვეყნებს ბანკების ფინანსური  
სტაბილურობის მაჩვენებლებს. ეს მაჩვენებლებია:  
მომგებიანობა აქტივებზე და მომგებიანობა 
კაპიტალზე. კაპიტალზე მომგებიანობის მიხედვით 
ჩვენი საბანკო სექტორი მესამე ადგილზეა ევროპაში, 
ხოლო აქტივების მომგებიანობის მიხედვით 
ევროპაში მეორე ადგილზე და მსოფლიოში მე 18 
ადგილზე.

საბანკო სექტორის მომგებიანობის მატება 2013 
წლიდან დაიწყო და იგი 2012 წელთან შედარებით 
2,5 ჯერ გაიზარდა.მომგებიანობის ასეთი ზრდა 
მოხდა არა ბიზნესის დაკრედიტების,არამედ 
საცალო სექტორისა  და შინამეურნეობრივი  მაღალ 
პროცენტიანი  დაკრედიტების ხარჯზე. (ტელეფონი, 
მანქანა, ბინა, საყოფაცხოვრებო ნივთები და სხვა 
ანუ ყველაფერი გარდა საქმისა, ბიზნესისა) 

გერმანიის განვითარების ბანკის მიერ 
წარმოებული კვლევის დოკუმენტში წერია: 
“საქართველოს საბანკო სექტორს მცირედი წვლილი 
შეაქვს ეკონომიკურ ზრდაში,იგი აფინანსებს 
მოხმარებას და ივიწყებს მცირე და საშუალო 
ბიზნესს“ ( ეს ჯერ კიდევ 2005 წელს აღინიშნა).

საბანკო სექტორის მოგება  ძირითად  
განპირობებულია: სახაზინო ობლიგაციების 
რეკორდული ზრდით.   სახელმწიფო ბიუჯეტი 
კომერციული ბანკებიდან სესხულობს საკმაოდ 
ძვირად  თანხებს (31 იანვრის მონაცემებით 2 
მილიარდ 185 მილიონია) და ბოლო ხანებში 
ლარის დევალვაციითა და მერყეობის დიდი 
ამპლიტუდებით შოულობს ასევე კოლოსალურ 
თანხებს. 2017 წლის პირველი კვარტალში , მარტო 
კურსთა შორის სხვაობით მიღებული შემოსავალი 
58 000 000 ლარამდე ფიქსირდება.

2017 წლის  1  კვარტლის  მდგომარეობით, 
კომერციული  ბანკების  მოგება  წინა წლის 
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ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2,3 ჯერ 135% 
ით გაიზარდა. მარტო ბოლო სამ თვეში ჯარიმების 
სახით, ბანკებმა მოსახლეობას და კომპანიებს 21 000 
000 ლარზე მეტი გამოართვეს.[15]

კომერციული ბანკები ყველაზე დიდ შემოსავალს 
ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხებიდან  (365 მილი-
ონამდე ლარი) და არაპროცენტული შემოსავლებიდან 
(424 მილიონი ლარი)  იღებენ. ყველაზე მცირე მოგებას 
ღებულიბენ  იურიდიული პირებზე გაცემული 
სესხებიდან  (214 მილიონამდე). [24]

სწორად რეგულირებული საბანკო სისტემის 
შემთხვევაში ეროვნული ბანკი ძალიან ნაკლებად 
უნდა ერეოდეს კურსის დადგენაში, რეალურად  
მთავრობა და ეროვნული ბანკი მძევალია 
რამოდენიმე   კომერციული ბანკის და    ბლუმბერგის  
ტერმინალში 2-3 ბანკის მხრიდან ბუნდოვანი 
ლოტებით ვაჭრობისას,   სადაც მეტწილად  მათ  
ნება სურვილზეა დამოკიდებული ვალუტის 
კურსის  დიდ დიაპაზონში  მერყეობა - ალბათობა 
იმისა, რომ კურსის დადგენაში სპეკულაციური 
მომენტებია ,  ძალიან მაღალია. ასეთ შემთხვევაში 
ნამდვილად ვერ ვიტყვით ეროვნულ ბანკზე ,რომ 
ის ხელს უწყობს მცურავი სავალუტო კურსის 
შენარჩუნებას.

აქტუალური განსჯის თემა ხდება დღეს, ბანკების 
არაპროფილური სქმიანობის შესახებ საკითხიც.

აქ საუბარი გვაქვს ბანკების მიერ ისეთ 
ბიზნესში შესვლასთან როგორებიცაა: საამშენებლო 
ბიზნესი და დეველოპმენტი, სადაზღვევო 
ბიზნესი,მიკროსაფინანსო სექტორი, საცალო 
სავაჭრო ქსელები, სამედიცინო  ბიზნესი,   
საბროკერო  საქმე   და  ქიმიური მრეწველობის 
საწარმოები. 

ფორმალურად უკვე შეიძლება ითქვას, რომ  
საქართველოში ბანკებისათვის არაპროფილური 
საქმიანობა შეზღუდულია, “სებ“ ის წერილის 
საფუძველზე,  მათ არაპროფილური 
საქმიანობისათვის მკაცრი რეგლამენტიზაცია 
აქვთ დადგენილი  და ეს წერილობითი მითითება 
შესასრულებლად სავალდებულოა ყველა 
ბანკისათვის.   

ამ წერილით ფაქტიურად, უშულოდ ბანკებს 
აეკრძალათ ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში შესვლა 
და რაიმე მარკეტინგული ნაბიჯების გადადგმა.
თუმცა ჯერ ეს შესწორება კანონში „კომერციული 
ბანკების შესახებ” არ შესულა.

ფორმალურად თითქოს ეს ყველაფერი 
დალაგდა, მაგრამ არავის არ შეუზღუდავს ამ 
კუთხით  და აკრძალვა არ გავრცელდა საბანკო 
ჯგუფებზე და ბანკთან აფილირებულ პირებზე 
ისეთებზე როგორებიცაა: ბანკის მფლობელები, ტოპ 
მენეჯერები ან ბანკის ბორდის სხვა წევრები.ამით 
მოინახა გამოსავალი თუ როგორ შეენარჩუნებინათ 
სხვა არაპროფილურ  ბიზნესზე თავიანთი 
გავლენები და შესაბამისად ბიზნესები გადაფორმდა  
ბანკებთან აფილირებულ  პირებზე.[4]

3. საბანკო და არასაბანკო ბიზნეს ელიტა

არასაბანკო ბიზნესელიტა, ბანკების ბიზნეს 
ელიტისაგან   განსხვავებით  საკმაოდ სუსტია  და 
დაქსაქსულია, საბანკო ბიზნეს ელიტას აქვს საკმაოდ 
კოორდინირებული მოქმედების უნარი,საერთო 
ინტერესების შემთხვევაში გააკეთონ მობილიზაცია, 
მათ შეწევთ უნარი თავიანთი ლობის საშუალებით  
სახელმწიფო სტრუქტურებში და საკანონმდებლო 
ორგანოებში მიიღონ მათთთვის ხელსაყრელი 
კანონპროექტი და სხვა პრივილეგიები.  საბანკო 
სფეროში მოქცეული დიდძალი ფინანსები,     
ბანკებთან აფილირებული პირების საშუალებით   
მიემართება არაპროფილურ ბიზნესში,იშორებენ 
კონკურენტებს და ხდებიან    მონოპოლისტები 
ბაზარზე.[4] სწორედ ამიტომაა, რომ ჩვენ მეცნიერთა 
გარკვეული ნაწილი წინააღმდეგი ვართ  იმ  საკადრო 
პოლიტიკით,რასაც საბანკო სფეროდან კადრების 
სახელწიფო სამსახურში გადმოდინება ქვია. 
ასეთ კადრებს სახელმწიფოებრივი აზროვნება არ 
გააჩნია, მათი გონება მიმართულია საბანკო სისტემა 
ამყოფოს პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, 
მიაღებინოს  ზე მოგებები, რომლებსაც შემდგომ 
გარკვეული  ხილული თუ  ფარული ხერხებით   
გადაინაწილებენ.  სწორედ ასეთი მდგომარეობაა 
დღეს  საქართველოს  საბანკო სფეროში.

ბანკების  არაპროფილური  საქმიანობის შედეგად 
შექმნილი  კომპანიების საქმიანობის   შედეგი, მათ 
მიერ დაწესებული    მონოპოლიური  ფასები სახეზეა, 
მაგალითისათვის  გინდათ ავიღოთ სააფთიაქო  
ქსელი  და  საცალო გაყიდვებში  წამლების ფასები.  
საქართველოში უმეტესობა  წამალის ფასისა,  რომ 
შევადარეთ რეგიონული ეკონომიკის  სამეზობლო 
ქვეყნებში (უკრაინა, ბელორუსია, რუსეთი, 
სომხეთი) ანალოგიური მედიკამენტის ფასთან,  
ჩვენთან ფასი 80% დან 120% მდე  უფრო მეტია 
ვიდრე მის ანალოგთან მეზობელ ქვეყნებში. ასეთ 
დროს  წამლების მწარმოებელი კომპანია ერთი 
და იგივეა და განბაჟების მხრივ  საქართველოში  
მედიკამენტებზე გადასახადი 0 % ია, იმ ქვეყნებს კი 
ასეთი პროცედურების ჩატარებისას,  გარკვეული 
ბარიერები გააჩნიათ. მიუხედავად ამისა ფასები 
ჩვენთან კატასტროფულად მაღალია. გარდა 
არარეალური  მაღალი  ფასებისა,  ასეთი ქმედება,  
ქვეყნიდან  რაოდენობრივად 30%  მდე მეტი 
ვალუტის გადინებას უწყობს ხელს. 

ბანკების არაპროფილური საქმიანობის 
შედეგად გამოვლენილი უარყოფითი შედეგების  
გამოსწორებისათვის აუცილებელია სასწრაფოდ 
შევიდეს ”კომერციული ბანკების საქმიანობის 
შესახებ“ კანონში ცვლილება, რომელიც ბანკის 
ბორდის წევრებს, ტოპ-მენეჯერებსა  და  ყველა იმ 
ადამიანს თუ ჯგუფებს, აფილირებულ კომპანიებს, 
რომლებიც ამ საბანკო ინდუსტრიას მართავენ 
აეკრძალოთ  ყველა სხვა არაპროფილური საქმიანობა 
გარდა საბანკოსი. ანუ, უნდა ამოივსოს ყველა ის 
ხვრელი, რომლითაც  საბანკო სექტორი არასაბანკო 
სექტორში საქმიანობს.

ბანკების მხრიდან არაპროფილური  საქმიანობის 
შედეგად  პრობლემები ქონდათ დასავლეთის 
ქვეყნებსაც, მაგრამ იქ ასე თუ ისე მოგვარდა ეს 
საკითხები.  მაგალითად აშშ ში 1928 წელს  ასეთი 
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შეზღუდვების არქონამ გამოიწვია  საყოველთაოდ 
ცნობილი კრიზისი.  (სხვათა შორის მინდა ავღნიშნო 
,რომ  იმ პერიოდში აშშ- სათავეში პრეზიდენტიც 
რესპუბლიკელი იყო, სენატშიც რესპუბლიკელები 
იყვნენ უმრავლესობაში და გუბერნატორების 
უმრავლესობა რესპუბლიკელი იყო, როგორც 
ამჟამადაა აშშ , თანაც მაშინ  სამჯერ მოახდინეს 
საპროცენტო განაკვეთის აწევა, იგივე დაანონსა 
ფსს-მ 2017 წლისათვის)  ანუ ბანკებმა, რომელშიც 
შევიდა დეპოზიტების სახით მოსახლეობდან 
დიდძალი ფული, გადაწყვიტა ეს თანხა ჩაედო 
რისკიან აქტივებში, როგორებიცაა აქციები, 
უძრავი ქონება და სხვა. მაგრამ აქციებზე და კერძო 
საკუთრებაზე ფასების დაწევამ ეს თანხა  გააქრო 
,რომელმაც გამოიწვია უამრავი ბანკის გაკოტრება. 
ცოტა  მოგვინებით  1933 წლიდან  ამოქმედდა 
გლას- ტიგალის  კანონი,  რომელმაც გაამკაცრა  
საბანკო სფეროს რეგულირება  და საბანკო 
სექტორს სასტიკად აეკრძალა არაპროფილური  
ბიზნეს საქმიანობები. მაგრამ ეს კანონი 1999 წელს 
ბილ კლინტონმა გააუქმა ,რის შედეგადაც  სულ 
რაღაც  7 წელიწადში ამერიკა ახალმა ცნობილმა 
კრიზისმა მოიცვა. განმეორდა იგივე, ისევ დაიკარგა  
მეანაბრეების ფული, რის გამოც კომერციულ ბანკებს 
კვლავ აეკრძალათ არაპროფილური  ბიზნესებისა 
და აქტივების ქონა.

90-იან წლებში  საქართველოშიც იყო ამ კუთხით 
გარკვეული  შეზღუდვები კომერციული ბანკების 
მიმართ, მაგრამ ლიბერალურმა ფულად -საკრედიტო 
პოლიტიკის   ტენდენციის გაგრძელებამ გააუქმდა 
ეს შეზღუდვები და გარკვეული რეგულაციები.  
მოყოლებული ამ  პერიოდიდან   დღემდე  ბანკები  
ცდილობენ თავიანთი ლობების დახმარებით თავს 
მოგვახვიონ  , თავიანთ საკეთილდღეოდ მიღებული 
ახალ -ახალი კანონები და კანონებში ცვლილებები .  

საბანკო სისტემის ასეთი გაფეტიშებული 
მდგომარეობა ,  მისი ოლიგოპოლიური სიტუაცია 
და არაპროფილური საქმიანობა, ხელს უშლის 
საქართველოში ეკონომიკის განვითარებასა და 
ახალი სამუშაო  ადგილების გაჩენას.

საერთოდ ოლიგოპოლია ეს ისეთი 
ეკონომიკური სიტუაციაა, როდესაც ბაზარზე 
მრავალი მომხმარებლის მოთხოვნას აკმაყოფილებს 
რამდენიმე სუბიექტი. ისინი აწარმოებენ 
ერთგვაროვან ან დიფერენცირებულ პროდუქტს;{7}  
საბანკო სისტმის ოლიგოპოლია  გამოიხატება 
იმაში , რომ კანონის ძალით მხოლოდ მათ აქვთ 
ლიცენზია მოიზიდონ მოსახლეობიდან იაფად 
დეპოზიტებზე თანხები, პლიუს საერთაშორისო    
საფინანსო ორგანიზაციებიდანაც ასევე მოიზიდონ 
იაფად ფულადი რესურსები და მერე ეს  ძვირად 
გასცენ მოსახლეობაზე სესხებად. ისინი 
აკონტროლებან ყველა სესხის გამცემ საფინანსო  
დაწესებულებას. ამას ემატება ისიც,რომ თავად 
ერთვებიან არაპროფილურ ბიზნეს საქმიანობებში 
აფილირებული პირების საშუალებით, იქნება 
ეს სამშენებლო და სადაზღვევო კომპანიები. 
ფარმაცევტული ბიზნესი, ნავთობის იმპორტიორი 
კომპანიები, სარეკლამო ბიზნესი, მრეწველობის 
დარგები თუ  სხვა ბიზნესი.[10]

4. საბანკო სექტორი და  მათი არაპროფილური 
საქმიანობა - ეკონომიკის მუხრუჭი  

საბანკო სისტემის ასეთი გაფეტიშებული 
მდგომარეობა როგორც უკვე ავღნიშნეთ , 
რეალურად არ უწყობს ხელს  ეკონომიკის 
განვითარებას. იმის ნაცვლად,  რომ მიიღონ 
მოსახლეობისაგან შეუზღუდავი რაოდენობის 
დეპოზიტი და შემდეგ ის გაცეს კრედიტის სახით 
ბიზნესზე და ამით ხელი შეუწყოს მცირე და 
საშუალო ბიზნესის განვითარებას, დასაქმებას, ამის 
ნაცვლად კომერციული ბანკები აფილირებული 
კომპანიების საშუალებით თავად შედიან 
სხვადასხვა არაპროფილურ ბიზნესში, აკოტრებენ 
კონკურენტებს რითაც ქვეყნის ეკონომიკური 
პოტენციალი არ იზრდება  საქართველოს 
ეკონომიკური ზრდა საშუალოდ 2% - 4 % პროცენტია  
ბანკების მოგება კი წლიურად საშუალოდ 40 %-ით 
იზრდება. (გლობლური შიმშილის მიხედვით კი 
მსოფლიოში მე-18 ადგილზე ვართ.)

ბანკების  არაპროფილური საქმიანობით, 
აფილირებული კომპანიების მართვის სტილი, 
რომელთა ტოპ მენეჯმენტში უმეტესად  ბანკებიდან 
წამოსული  კადრები არიან, მათი დამოკიდებულება 
თანამშრომლების მიმართ არის საკმაოდ ცივი და 
ცალმხრივი, დაახლოებით ისეთი როგორც ბანკი 
ექცევა კლიენტს სასესხო კონტრაქტის გაფორმებისას. 
შეინიშნება სამსახურიდან თანამშრომლების 
დათხოვნები.  ფორმალური ტენდერების ფონზე, 
საწარმოო ნედლეულის  შესყიდვებს  ახორციელებენ  
ნეპოტიზმის პრინციპებით, რაც გამოიხატება იმაში, 
რომ  დაბალი ფასით შეთავაზებულ ნედლეულის 
შესყიდვას, მაინც მაღალ ფასებში ახორციელებს 
სხვა კომპანიიდან.  კარგად აამოქმედეს  „ქართული 
მენტალობით“ ბიზნესის კეთების სისტემა- “ქარხანა 
ჩემია და ვისაც მინდა იმას ვამუშავებ და რა ფასშიც 
მინდა იმ ფასში მოვახდენ შესყიდვებს“.  [30]

არაკონკურენტუნარიანი,  მაღალი  ფასებით 
შეძენილი ნედლეულის  შედეგად, წარმოებული 
პროდუქტის თვითღირებულება იზრდება და 
შემდეგ სახელმწიფოს თხოვენ დახმარებას,  
საწარმოსათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი,  
გაზის ან ელექტროენერგიის    ტარიფების დაწევაში 
უშუამდგომლონ  შესაბამის კომპანიებთან. ცხადია 
ასეთი მიდგომებით მცირდება სამუშაო ადგილები 
და შესყიდვების პროცესიც ბუნდოვანი და  
გაუმჭირველეა.

კონკურენციის არ არსებობის  სიტუაციაა  ასევე  
სახელმწიფო ტენდერებსა და შესყიდვებშიც, 
შესყიდვების ძალიან დიდი წილი ხდება 
უტენდეროდ ყოველგვარი კონკურენციის 
გარეშე. 2015 წლის 1 ნოემბრიდან, მას შემდეგ 
რაც „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ“   
შემოიღო  გამარტივებული შესყიდვების წესი, 
გამარტივებული შესყიდვების წილი მთლიან 
შესყიდვებთან მიმართებაში 2014 წლიდან  32% 
დან 2016 წელს  37 % მდე გაიზარდა.   სახელმწიფო 
შესყიდვების მოცულობა  4 (ოთხი) მილიარდ 
ლარზე მეტია და იგი დაახლოებით მთლიანი 
ბიუჯეტის 40%-ს შეადგენს. ანუ შეგვიძლია 
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ვთქვათ, რომ მთლიანი ბიუჯეტის ნახევარი 
მოდის სახელმწიფო შესყიდვებზე, სადაც 
კონკურენციული გარემო პრაქტიკულად არ 
არსებობს.  ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე 
სწორედ,რომ  ნეპოტიზმის წყალობით გარკვეული 
ჯგუფების ,არსაიდან მოსული ადამიანების  უცებ 
მილიონრებად გახდომა ესაა საფუძველი იმისა, რომ 
რეალურად მოსახლეობის 70% იმყოფება სიღარიბის 
ზღვარზე და მილიონზე მეტმა რეალურად დატოვა 
საქართველო და გადახვეწილია   ემიგრაციაში.[26]

ყველაფერი ამის შემხედვარე სებ-ი, 
რომელსაც   ევალება ამ მხრივ გაატაროს ქმედითი 
რეგულაციები,  თუნდაც შეიტანოს “ კომერციული 
ბანკების საქმიანობის შესახებ“ კანონში ცვლილება, 
რომ ბანკის ბორდის წევრებს, ტოპ მენეჯერებს 
აუკრძალოს არაპროფილური ბიზნესების ფლობა, 
იგი  ჯერჯერობით ამ მხრივ რეალურ ნაბიჯებს არ 
დგავს  ,პირიქით  თავადაცაა    ხელშემწყობი და/ან  
მსხვერპლი   დომინანტი ბანკების.

მათი დომინანტობა თუ  ოლიგონოპოლია  
გამოიხატება იმ დამდგარ შედეგებში როგორიცაა: 

ა) მოსახლეობას არ აქვს სხვა ალტერნატივა, 
გარდა იმისსა, რომ  თავისი დანაზოგი განათავსოს 
ანაბრის სახით ბანკში;

ბ) მცირე და საშუალო ბიზნესი მოკლებულია 
საშუალებებს დაკრეტიდება მიიღონ სხვა 
ფინანსური ინტიტუტებიდან გარდა საბანკო 
ოლიგოპოლიისა და თავად განსაჯეთ წლიური  
სავახშო   10-15 % იანი საპროცენტო  განაკვეთის  
სესხებით  რა ბიზნესი უნდა განვითარდეს? 

გ) სახელმწიფო ფასიან ქაღალდების პირველად 
ბაზარზე პრივილეგირებული  წვდომა კანონით 
აქვს საბანკო სექტორს, რასაც წარმატებით იყენებენ 
და  დეპოზიტების სახით  მოსახლეობიდან წლიურ 
5-6 (% იან) მოზიდულ სახსრებს, თავად  მინიმუმ  
8-11 %-ში აბანდებენ სახელმწიფო ობლიგაციებსა 
და მოკლევადიან სახაზინო ვალდებულებებში.

დ) კომერციული ბანკები ხელს უშლიან  
კაპიტალის ბაზრის განვითარებას, სახაზინო 
სახლის ფუნქციები პრაქტიკულად  შეთვსებული 
აქვს   თავად ეროვნული  ბანკს; 

ასევე  აღსანიშნავია   საფონდო ბაზრის 
განუვითარებლობა,რომელიც  კომპანიათა 
აქციებისა და კორპორაციული ობლიგაციების 
სიმცირითაა განპირობებული. ამას ემატება   
დანაზოგების მფლობელთა მხრიდან აღნიშნული 
ტიპის ფასიანი ქაღალდების არამიმზიდველობაც. 
დანაზოგის მფლობელს ურჩევნია, ფული ბანკში 
შეინახოს დეპოზიტის სახით, ან სხვა აქტივში 
ჩადოს, (მაგალითად – უძრავ ქონებაში).

იგივე ითქმის იურიდიულ პირებზეც. 
საქართველოში ხშირ შემთვევაში  კომპანიებს  
აქციების გამოშვება-გაყიდვით ფინანსების 
მოზიდვას, ბანკთან ურთიერთობა ურჩევნია 
შემდეგ გარემოებათა გამო:

- საფონდო ბაზარზე შესვლა მოითხოვს 
გამჭვირვალობას  და აღრიცხვიანობის მაღალ 
სტანდარტებს,  აღნიშნული კი კომპანიისაგან 
მოითხოვს   ფინანსურ  და დროის დანახარჯებს. 

- კომპანიებს  საფონდო  ბირჟის საქმიანობაზე 
აქვთ   ცოდნის დეფიციტი;

- უმნიშვნელო მცირე  წილის მფლობელი 
აქციონერების უფლებების დასაცავად 
საქართველოში არ არის სათანადო ინსტიტუციური 
ბაზა,( რომლის გაუმჯობესების აუცილებლობა 
ბიზნესის კეთების ინდექსის ბოლო ანგარიშშიც 
(Doing Business 2016) არის აღნიშნული.“ [19])

ე) მთავრობა, ფინანსთა სამინისტროს სხვადახსვა 
რეგულაციებით, გვიწესებს შეზღუდვებს ,უცხოური 
კომპანიიდან სესხის სახით მოზიდული რესურსის 
წლიური პროცენტის რაოდენობაზე.

მიუხედავათ ამ უპირატესობებისა, ვფიქრობთ 
მთავრობა და ეროვნული ბანკი კვლავ მზადაა საბანკო 
სისტემისა და მათი არაპროფილური საქმიანობის 
შედეგად  შექმნილ კომპანიებს  დამატებითი  
შემოსავლები გაუჩინოს  და მოგება  გაუზარდოს. 
აქ ვგულისხმობთ ესტონური მოდელს, რომელიც 
ეხება კომპანიების მოგების გადასახადისაგან 
გათავისუფლებას, თუ ეს უკანასკნელი მოახდენს 
ამ თანხით რეინვესტირებას.  აღნიშნული  უკვე 
კანონის სახით მოქმედებაშია შესული. 

როგორც მოგეხსენებათ, წლის განმავლობაში 
სახელმწიფო ბიუჯეტში, საშუალოდ მოგების 
გადასახადიდან  დაახლოებით 600 მილიონ ლარამდე 
შედიოდა. ესტონური მოდელის შემოტანით 
ბიუჯეტმა ერთი შეხედვით დაკარგა ეს თანხა, თუმცა 
მთავრობის  განმარტებით, ეს ყველაფერი გაკეთდა 
ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის კერძოდ 
იმსათვის, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი ფეხზე    
დადგეს  და გაჩნდეს სამუშაო ადგილები. 

იმის გამო, რომ  ამ გადაწყვეტილებით ბიუჯეტი 
კარგავდა 600 მილიონ ლარს და მსოფლიო 
სავალუტო ფონდისათვის ვალი გასასტუმრებელი 
იყო, მთავრობამ აქციზი გაზარდა სიგარეტზე , 
საწვავზე და  ავტომობილების იმპორტზე დააწესა 
აქციზი.

მოდით ვნახოთ ახლა ,ვინ   ისარგებლებს  ამ 
კანონით და ძირითადად რომელ კომპანიებში 
დაილექება ის თანხები ,რომელიც მოგების 
გადასახადის არსებობის შემთხვევაში უნდა 
ბიუჯეტში წასულიყო. 

კომპანიები რომლებიც კოლოსალურ მოგებებზე 
არიან ესენია:

1) საფინანსო სექტორი (წარმოდგენილი 
90% ბანკებით),2) სადაზღვევო კომპანიები, 3)
ფარმაცევტული და ჰოსპიტალური ბიზნესი, 
4)მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები,5) 
საამშენებლო კომპანიები და დეველოპმენტი; 6) 
წყალგამანაწილებელი და ენერგოგამანაწილებელი 
კომპანიები და სხვა

ამ ჩამონათვალიდან   1-5 -ის  ჩათვლით ,არიან 
ბანკები და ბაკების არაპროფილური ბიზნეს 
საქმიანობით შექმნილი  ოლიგოპოლიური  
გიგანტი კომპანიები, რომელთაც წლის ბოლოს 
საშუალოდ ბიუჯეტში შექონდათ მთლიანი 
მოგების გადასახადის 50% ზე მეტი.   რაც შეეხება 
წყალგამანაწილებელ და ელექტროგამანაწილებელი 
კომპანიების გათავისუფლებას მოგების 
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გადასახადიდან ეს  კიდევ ერთი  ნონსესია, რადგან 
ისინი  ბუნებრივად იმყოფებიან მონოპოლიურ 
პოზიციებზე, მათკონკურენტი  არა ყავთ.

ანუ რეალურად მთავრობამ , საბანკო სისტემასა 
და მის არაპროფილური  ბიზნეს საქმიანობით 
შექმნილ კომპანიებს  ჩაუტოვა მოგების 
გადასახადიდან ბიუჯეტში შესატანი  მილიონები, 
რეალურად რა შეღავათიც დარჩება ამით  მცირე 
და საშუალო მეწარმეობას  ის ზღვაში წვეთია ( 
მათი წილი მთლიან მოგების გადასახადში 25 % 
საც ვერ აღწევს)  იმასთან შედარებით რაც  დარჩება 
ბაზარზე არსებულ ოლიგოპოლიურ დაჯგუფებებს.   
მთავრობას,  რეალურად  მართლა  რომ  ნდომოდა 
მცირე და საშუალო ბიზნესის დახმარება  მარტივად 
შეეძლო  კომპანიების წლიური ბრუნვების  
მოცულობების მიხედვით, დაედგინა მცირე 
და საშუალო საწარმოებისათვის   გარკვეული 
საზღვრები და სწორედ ისინი გაეთავისუფლებინა 
გადასახადისაგან (ან წაეხალისებინა სხვა რაიმე 
ღონისძიებებით) და არ მოეცვა  მთლიანად  
საფინანსო  სექტორი, მისი არაპროფილური 
საქმიანობით   შექმნილი  ბიზნესი   და  თუნდაც 
ბუნებრივად  მონოპოლიურ პირობებში  მყოფი  
კომპანიები ,როგორებიცაა თელასი, წყლისა და 
გაზის  გამანაწილებელი კომპანიები.

შედეგი  ასეთი  გადაწყვეტილების არის ის, რომ 
აღნიშნული  კანონის მიღებამ გამოიწვია შემდეგი:

1) ბანკებმა, სადაზღვევო კომპანიებმა, 
მიკროსაფინანსოებმა და ბანკების მიერ 
არაპროფილური საქმიანობით შექმნილმა 
გოიგანტურმა საამშენებლო, ფარმაცევტულმა და 
სხვა ოლიგოპოლიურმა დაჯგუფებებმა  ბიუჯეტში 
შესატანი თანხები, რეალურად  ჩაიდეს   ჯიბეში. 

2)საწვავზე აქციზის მომატებით  მოსახლეობას,   
გაგვიძვირდა საწვავი, რასაც  მოყვა 15-25 % -ით 
პროდუქტების გაძვირება.

3) ინფლაციის მაჩვენებელი გაცდა თარგეთს 
და მასთან საბრძოლველად მარტო საპროცენტო 
განაკვეთების ზრდის ინსტრუმენტის გამოყენებით 
სასესხო  კაპიტალის კვლავ გაძვირებას გამოიწვევს.

4)  ყველაფერ ამას  მოყვება ფასების ზრდა 
ტარიფებზე,  გაზსა  და ელექროენერგოაზე.

მოუხედავად იმისა, რომ  2017 წელის ბოლო 4  
თვის მონაცემებით ფიქსირდება ეკონომიკის მცირე 
,მაგრამ 5% იანი ზრდა,  საქართველოს მოსახლეობა  
ამას  ვერ იგრძნობს  იმიტომ, რომ ეს დოვლათი 
მათზე არ ნაწილდება.  ეკონომიკის ზრდის ლომის 
წილი, 60% ზე მეტი სწორედ ზემოთ ჩამოთვლილ  
კომპანიებზე მოდის. ამის ძირითადი მიზეზი 
არის საქართველოს ბაზარზე სხვადასხვა სფეროში 
არსებული ოლიგოპოლიური  სიტუაცია,  სადაც 
დავიწყებასაა მიცემული კონკურენტუნარიანი 
გარემოსა და კონკურენციის ცნება. ამიტომ 
ეკონომიკური ზრდით შექმნილი დოვლათით 
სარგებლობს ერთეულები და მიედინება მხოლოდ 
მათ ჯიბეში. იგი არ ნაწილდება უმრავლესობისაკენ  
იმიტომ, რომ მატერიალური დოვლათის  
შემქმნელი  და  გადამანაწილებელი   ბაზარზე  არის 
არა ბაზრის უხილავი ხელი, არამედ იგი არსებული 
ოლიგოპოლიური  სუბიექტების ხელშია მოქცეული.

დღეისათვის ნათლად შესამჩნევია, რომ    
ძირითადი სამუშაო ადგილების უმეტესობა,  
სადაც  ბიზნესი და ფული  კეთდება  ხელში აქვს 
ჩაგდებული  ოლიგოპოლიურ  დაჯგუფებებს,   ეს  
ისეთი  დაჯგუფებებია, რომელთაც ბაზარზე ამა 
თუ იმ სექტორში, ხელეწიფებათ აწიონ ან დაწიონ 
ფასები ისე როგორც მათ სურს და აწყობთ .[27]

რეალური ეკონომიკური კეთილდღეობის 
მისაღებად საჭიროა რესურსების მოზიდვა და 
მოსახლეობის  რეალური დასაქმება . სასიცოცხლოდ 
აუცილებელია ასი ათასობით სამუშაო ადგილის 
შექმნა  და არა ის,  რომ სებ ის  მხრიდან  
კომერციული ბანკების ასეთ გაფეტიშებული  
მდგომარეობა და  ხელშეწყობა. მთავრობამ,  რომ  
გადაეფარა შექმნილი მდგომარეობა  ბიზნესს, 
სასესხო კაპიტალის სხვა ალტერნატიული წყარო 
შეთავაზა და   დაუპირისპირა პროექტი“ აწარმოე 
საქართველოში“ (50 მილიონიანი ბიუჯეტით 
რაც ჩვენი აზრით ძალიან ცოტაა, მაშინ როდესაც  
ბანკების მიერ შექმნილი აფილირებულ  კომპანიებს 
სესხად გაცილებით მეტი სახსრები ეძლევა).  
„აწარმოე საქართველოში“  პროექტით  გახსნილ 
საწარმოებში, მეტწილად  ვხედავთ  პოპულისტურ  
დასაქმებებს, რომლებიც რამდენიმე დღეში 
ან თვეებში იხურება. აღნიშნული პროექტი 
დაფინანსების მხრივ უპირატესობას აძლევს   
ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქციის 
წარმოებას.

გამომდინარე იქედან, რომ  ჩვენი სავაჭრო 
სალდო არის უარყოფითი,მაქსიმალურად  
უნდა გავამახვილოთ  ყურადღება ,რომ  ასევე 
ვაწარმოოთ იმპორტშემცვლელი პროდუქცია და 
არ ვიყოთ გადართული, მხოლოდ საექსპორტოდ  
მოთხოვნადი  პროდუქციის წარმოებაზე. 

იმისათვის, რომ მივაღწიოთ ეკონომიკურ 
კეთილდღეობას, საჭიროა იაფი ფულადი 
რესურსები, ამისათვის კი ქვეყანამ უნდა მიიღოს 
სარეიტინგო საინვესტიციო ქულა BBB+, ამ 
ეტაპზე კი, ბოლო მონაცემებით – “საერთაშორისო 
სარეიტინგო კომპანია Fitch-მა საქართველოს 
სუვერენული რეიტინგი “BB-“-ზე შეუნარჩუნა   
პროგნოზი – “სტაბილური”. სააგენტომ უცხოური 
და ადგილობრივი ვალუტის ბონდების რეიტინგი 
ასევე დაადასტურა BB- დონეზე. მოკლევადიანი 
რეიტინგი დადასტურდა „B” დონეზე“.[9][27]

5. ვალუტის კურსის  მდგომარეობა (2017 წლის 
16 ივნისის მდგომარეობით)

ვალუტის კურსის დროებით სტაბილიზაციაზე 
,ამ ეტაპზე შიდა ფაქტორებიდან კარგად მოქმედებს  
2017 წლის ბოლო  ოთხ თვეში ემიგრანტების მხრიდან 
გადმორიცხული 400 მილიონამდე დოლარი, გასულ 
ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ექსპორტის 
ზრდის დინამიკა და ასევე ბიუჯეტში თანხების 
მობილიზება სახეზე არსებული მისი სოლიდური 
ნაშთით.  ლარის კურსზე დადებითად მოქმედებს 
გადაწყვეტილება 100000 დოლარამდე სესხები 
გაიცეს ლარებში. 2017 წლის აპრილის თვეში 
ლარში გაცემულმა სესხებმა მოიმატა,   უცხოურ  
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ვალუტაში კი მოიკლო, აპრილის თვეში ასევე 139 
მილიონი ლარით  გაიზარდა ლარში განთავსებული 
დეპოზიტებიც.    [17,18] 

საგარეო ფაქტორებიდან გამოვყოფდი  დოლარის 
ინდექსის დაცემას (14.06.2017 წლამდე  მონაცემით 
იგი 97.50 იანი ნიშნულის ქვემოთ მდებარეობს) და იმ 
მშვიდ სიტუაციას  რომელიც შეიქმნა ; საფრანგეთის 
პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ, კერძოდ:  
VIX ინდექსის სწრაფი ზრდა მალევე შენელდა, 
ფუნდამენტალური ფაქტორები კვლავ ყურადღების 
ცენტრში ექცევა.  როგორც წესი ,როდესაც “შიშის 
ინდექსის” მერყეობა შემცირებულია, ეს ბაზრებს 
გარკვეული დაძაბულობის რეჟიმში აყენებს 
,დაწეული ინდექსი ინვესტორებისათვის ნიშნავს 
,რომ ყველა დადებითი მოლოდინი  რომელიც  
მოხდა ან შეიძლება მოხდეს მომავალში, უკვე 
შესულია მიმდინარე საბაზრო ფასებში. ხშირად 
ასეთ მდგომარეობას მალევე მოსდევს ხოლმე 
მერყეობის სწრაფი ზრდა. ამიტომ არ გაგვიკვირდეს, 
რომ ახლო მომავალში საფონდო და სავალუტო 
ბაზრებზე უნდა ველოდოთ სიტუაციის შეცვლას 
და ეს ნებისმიერ დროს შეიძლება მოხდეს. 

ენერგომატარებლებზე ფასები დაეცა, მისი 
მაღალი ფასები  ევროპაში ინფლაციის მაჩვენებლის 
ზრდის მიზეზად მიიჩნეოდა, ამიტომაც ეცბ-მ 
არ ჩათვალა საჭიროდ საპროცენტო განაკვეთის 
აწევა.ყურადღების ცენტრში უნდა გვქონდეს 
ასევე  ყატარის მოვლენები, რომლებიც  ნავთობის 
ფასებზე ზეგავლენას აუცილებლად  მოახდენს, 
ნავთობზე ფასები დაეცა. არ გამოვრიცხავ თუ მისი 
ფასი ბარელზე თუ 43$ ჩამოცდა,  იგი შეიძლება  
38$ მდეც ჩამოვიდეს. ამიტომ დროის ნებისმიერი 
მომენტიდან მოსალოდნელია დოლარის 
მოულოდნელი გამყარება. სავალუტო ბაზრებზე 
ტრეიდერთა უმრავლესობა მზადაა დოლარის 
მასიური შესყიდვები ნებისმიერი მომენტიდან 
დაიწყონ.

აქვე ავღნიშნავ, რომ   თუ ბიუჯეტის  არათანაბარი 
ხარჯვა მოხდება და თან ამას  ზემოთაღნიშნული 
სიმშვიდის დარღვევაც დაემატება, ასეთ შემთხვევაში 
ლარის კურსის მერყეობის საზღვრები საგრძნობლად 
გაიზრდება. თუმცა  დროის გარკვეულ ერთეულში 
ლარის  კურსის  სწრაფი ცვლილების გამო, “თვით 
“ბლუმბერგის” სისტემაშიც, საერთაშორისო 
კლასიფიკაციით მიღებული სიმყარის ინდექსის 
მიხედვით, ლარი ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი 
ვალუტაა და მას ამ თვალსაზრისით სჯობნის 
როგორც თურქული ლირა, რუსული რუბლი, ისე 
აზერბაიჯანული მანათი, სომხური დრამი და 
უკრაინული გრივნაც კი“. [6]

დომინანტი ბანკების მიერ, რომლებიც 
ბლუმბერგის  დახურულ ტერმინალში ვაჭრობენ 
და  კურსს  ზემოთ-ქვემოთ  დაარბენინებენ, ასეთი 
ქმედებით (და რომელიც  ძალიან დიდ ეჭვს ბადებს 
სპეკულაციისას) საბანკო სისტემა, საკმაოდ კარგ 
მოგებას ნახულობს. ბოლო 3 თვის განმავლობაში 
მხოლოდ სპრედზე გაკეთებულმა მოგებამ  58 000 
000 ლარს გადააჭარბა.{14}  ეს თანხა პირდაპირ 
ამოცლილია როგორც მოსახლეობის ჯიბიდან  

ასევე   საშუალო და მცირე ბიზნესს  საბრუნავი  
კაპიტალიდან. ყველაფერ ამაზე კი სებ-ი როგორც 
რეგულატორი დუმს.

ლარის კურსის სტაბილიზაციისათვის, ასევე 
კარგი იქნება თუ სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტო შესყიდვებს მოახდენს ტენდერებით და 
გამჭირვალედ, მაშინ როდესაც მთლიანი ბიუჯეტის 
თითქმის ნახევარი მოდის სახელმწიფო შესყიდვებზე 
სადაც კონკურენტული გარემო პრაქტიკულად 
არ არსებობს, ამას ემატება დომინანტი ბანკების  
ზემოთაღნიშნული ბუნდოვანი სავალუტო 
ვაჭრობები ბლუმბერგის დახურულ  სისტემაში 
ამით  მთავრობა და   „სებ“-ი ორივე ერთად ხელს 
უწყობენ ლარის კურსის დიდ რყევებს, რომელიც  
მოსახლეობას და საშუალო ბიზნესს  ნელ-ნელა 
აცლის საბრუნავ კაპიტალს.

ლარის კურსთან დაკავშირებით გვერდს ვერ 
ავუვლით იმ გერემოებას ,რაც საფინანსო ბაზრებზე 
14 ივნისის შემდეგ განვითარდა, ვგულისხმობთ 
ფსს-ს მხრიდან  მონეტარული პოლიტიკის 
გამკაცრებას და საპროცენტო განაკვეთის 0,25 % -ით 
გაზრდას. ასევე მნიშვნელოვანია  ის განცხადებებიც 
რაც ფსს-ს ხელმძღვანელობამ  გააკეთა. მოკლედ 
მიმოვიხილოდ 14 ივნისამდე ბაზრებზე არსებული 
მდგომარეობა:

კერძოდ ფსს სხდომამდე  აშშ დან  საცალო 
გაყიდვათა მოცულობების, სამომხმარებლო 
და სამეწარმეო ფასთა ინდექსების სუსტი 
მაჩვენებლების გამოსვლამ , დოლარის შესუსტება 
გამოიწვია.  საპროცენტო განაკვეთის  ზრდას , ფსს 
ხელმძღვანელის მხრიდან მოყვა განხადებები,   
კერძოდ ფსს- მ  დღის წესრიგიდან  არ მოხსნა  2017 
წელს საპროცენტო განაკვეთის გაზრდის საკითხი.  
ჯანეტ იელენმა ასევე  გამოთქვა ვარაუდები: მშპ ს 
ზრდის, უმუშევართა რაოდენობისა და ინფლაციის  
შემცირების შესახებ. ამ განცხადებებიდან 
გამომდინარე, დოლარმა გამყარება დაიწყო თუმცა 
ტემპი მალევე შეაჩერა.

ამ ქმედების დაფიქსირება, უკვე ცალსახად 
მიანიშნებს იმაზე, რომ ინვესტორები  ბოლომდე 
მაინც არ ენდვნენ ფსს  ხელმძღვანელის განცხადებას 
და ისინი კვლავ ყურადღებით დააკვირდებიან  აშშ-
დან ეკონომიკური მაჩვენებლების გამოსვლას.

რაც შეეხება ქართულ ლარს, სავარაუდოდ 
2,40 იანი ნიშნული მხარდაჭერის  დონეს ივნისის 
ბოლომდე  შეინარჩუნებს. იმის გათვალისწინებით,  
რომ ქვეყანაში ვალუტის შემოდინება გარდა 
ემიგრანტებისა  ამ პერიოდში ასევე ტურისტების 
მხრიდანაც აქტიურად ხდება, ბიუჯეტი სანიმუშოდ  
სრულდება, ექსპორტი წინა წლების ანალოგიურ 
პერიოდთან შედარებით მატულობს,  საგარეო 
ფაქტორების მხრიდან ზეწოლის  ზემოთაღნიშნული  
ფაქტორი ჯერჯერობით  ლარის კურსის  საგრძნობ  
შესუსტებას  ვერ მოახერხებს. თუმცა  ტექნიკური 
ანალიზის გათვალისწინებით, თვის ბოლომდე  
ლარის მაქსიმალური რყევისათვის განვიხილავთ 
[2.4100-2.4500] შუალედს.

მაგრამ  აქვე უნდა აღინიშნოს ,რომ  საყურადრებოა 
ასევე  ის გარემოებაც ,რომ ფსს-მ გადაწყვეტილება 
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მიიღო სარეზერვო ბალანსის შემცირების 
შესახებაც, რითაც ბაზრებზე სიმშვიდე დაირღვა 
და ტუბულენტობა   გაზარდა. ცნობილი ინდექსები 
როგორებიცაა: DOW30,  SP500(F),  DAX,FTSE100, 
PTC,  ММВБ დაცემა დაიწყო.

ფსს-მ  მიიღო გადაწყვეტილება რეზერვების 
ბალანსის შემცირებაზე   4,2 ტრილიონიდან 
2,5 ტრილიონ დოლარამდე,  რაც საკმარისად 
ჩათვალა საბანკო სისტემის ლიკვიდურობის 
შეასანარჩუნებლად. ბალანსის შემცირება მოხდება 
გადახდებზე რეფინანსირების შეწყვეტით ანუ ის 
ინსტრუმენტები რაც ფსს-ს ბალანსზე აქვს ნელ- 
ნელა დაიფარება რეინვესტირების გარეშე, თვეში 10 
მილიარდის ოდენობით.

დოლარის მოცულობის  შემცირება საფონდო 
ბაზრებისათვის ერთგვარ გამოწვევად რჩება. 
საფონდო   ინდექსების კლების გაგრძელდებას  
,მოკლევადიან პერიოდში სავარაუდოდ  ევროს 
კურსის ზრდა მოყვება.

აღნიშნული ვარაუდის გამოთქმის   საფუძველს 
გვაძლევს ის ფაქტი, რომ 25 მაისიდან 
მოყოლებული, თუ დააკვირდებოდით ფიუჩერსულ 
კონტრაქტებზე, მსხვილი ინვესტორები გრძელ 
პოზიციებს ხურავდნენ. სწორედ ეს მსხვილი 
ინვესტორები იყვნენ ბოლო 2 თვის განმავლობაში 
ევროს შემსყიდველები. აღნიშნული პროცესები 
დაიწყო მარტის ფსს-ს სხდომის შემდეგ.

ვინაიდან ამ პერიოდში ევრომ ფონდირების 
ფუნქცია შეასრულა,ის შეიძლება ოდნავადაც 
გამყარდეს, თუმცა იმ ფონზე როდესაც დოლარის 
მოცულობაში შემცირება უკვე გადაწყდა და 
დაიწყება კიდეც, იგი როგორც ფონდირების 
ძირითადი ვალლუტა ევროსთან და იაპონურ 
იენასთან მიმართებაში აუცილებლად 
გამყარდება.(ანალოგიური მოხდა 2015 წლის 
ოქტომბერში),როდესაც საფონდო ინდექსების  
ვარდნის ფონზე აშშ დოლარი სწრაფად გამყარდა, 
როგორც ფონდირების ვალუტა.

თუ  კი  საფონდო ინდექსების დაცემა ამ 
მოკლევადიან პერიოდში არ შეჩერდა, სავარაუდოდ 
DX  99 დონიან  ნიშნულს გადაკვეთს ,ეს უკვე  
ლარის კურსზე ძლიერ ზეწოლას გამოიწვევს 
და  სტაბილიზაციის ნაცვლად  მისი მორიგი 
დევალვაციის მხილველიც   შეიძლება გავხდეთ.                                      

დასკვნა

ამრიგად, საქართველოს ეკონომიკური 
განვითარების სტრატეგია, რომელიც  ინკლუზიურ 
ზრდაზეა ორიენტირებული  და რომელიც  მიზნად 
ისახავს ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას ისე, რომ 
პროცესში მონაწილეობას იღებდეს მაქსიმალურად 
საზოგადოების ყველა წევრი,  ასეთი   საბანკო 
სისტემით, მისი  სამევახშეო კაპიტალით, ბანკების 
არაპროფილური საქმიანობით, სხვადასხვა 
დარგებში და ოლიგოპოლიური ბაზრის 
ჩამოყალიბების ხელშეწყობით ჯერ-ჯერობით, 
სტარტიდან 3 წლისა და 5 თვის  თავზე  მიყვანილია   
შემდეგ  მდგომარეობამდე :

 ა) რეალურად  სამუშაო ადგილების ზრდა 

არ შეინიშნება. ამას ადასტურებს, საქართველოს  
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის  
ინფორმაცია, რომ “2016 წელს დასაქმებულთა 
რაოდენობა 16 700 კაცით (1%-ით) შემცირდა 
და 1 763 ათასი შეადგინა. თუმცა, 6500 კაცით 
შემცირდა უმუშევართა რაოდენობაც. შესაბამისად, 
დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება სამუშაო 
ძალის (ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა) 
შემცირებითაა განპირობებული.

დასაქმებულებს შორის შემცირდა, როგორც 
დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა (8 100 
კაცით), ასევე თვითდასაქმებულთა რაოდენობა (7 
200 კაცით). 2016 წელს დაქირავებით 745.4 ათასი 
კაცი იყო დასაქმებული, ხოლო თვითდასაქმებული 
1 011 ათასი იყო.

უმუშევრობის  დონემ 11.8%  შეადგინა.  2016 
წელს უმუშევრობის დონე 12% იყო. დასაქმების  
დონე 59.7%-დან   59.5%-მდე   შემცირდა.

დაახლოებით  5 000 კაცით  გაიზარდა  სამუშაო  
ძალის გარეთ არსებული მოსახლეობა და 963 
ათაში შეადგინა. ეს არის მოსახლეობა, რომელიც 
სტატისტიკური  მეთოდოლოგიის თანახმად არც 
დასაქმებულად ითვლება და  არც  უმუშევრად.“ 
[16]

ამ ოფიციალური სტატისტიკის იქით კარგად 
ვიცით, რომ ამ მხრივ რეალურად უფრო მძიმე  
მდგომარეობაა. 

ბ) ჯერჯერობით ისევ არ ჩანს  მთავრობის 
თვალსაჩინო მზაობა,    ხელი შეუწყოს ბიზნესს და 
მის  ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის 
ზრდას. არის შემთხვევები, როდესაც ახლად 
დაარსებული  ერთი თვემდე  ისტორიის 
მქონე კომპანიები მილიონობით სესხებს 
იღებენ ბანკებიდან, სწორედ ასეთი კომპანიები 
უმეტეს შემთხვევაში  წარმოადგენენ  ბანკების  
აფილირებულ  პირებს.

გ) შენარჩუნდეს  რეალური მცურავი სავალუტო 
კურსი- ამ მხრივ ვხედავთ, რომ ბლუმბერგის 
დახურულ სავაჭრო ტერმინალში  ერთმანეთთან 
ძირითადად ვაჭრობს ორი დომინანტი ბანკი, 
გაურკვეველი ლოტებით. ვაჭრობის შედეგად 
დღის განმავლობაში ვხედავთ საკმაოდ  საგრძნობ  
რყევებს, რის შედეგადაც დოლარის ყიდვა 
-გაყიდვის კურსთა შორის სხვაობით, ბოლო სამი 
თვის მონაცემებით მოსახლეობასა და საშუალო 
ბიზნესს ამოაცალეს 58 000 000 ლარზე მეტი. და 
ყველაფერ ამაზე   როგორც ავღნიშნეთ კიდეც 
რეგულატორი „სებ“-ი  დუმს. მაგალითისა და 
შედარებისთვის   “რამდენიმე თვის წინ ამერიკაში 
ბანკებს 110 მილიარდი ჯარიმა გადაახდევინეს 
იპოთეკაზე მანიპულაციისთვის. ამასთან, 5.6 
მილიარდი დოლარით დააჯარიმეს უდიდესი 
ბანკები ვალუტის კურსით მანიპულაციების გამო. 
საქართველოში კი, რეგულატორი ეროვნული 
ბანკი  ლარის კურსით მანიპულაციას თითქოს 
ვერ ამჩნევს და აცხადებს, რომ ქვეყანაში მცურავი 
კურსი მოქმედებს.“   ცნობისათვის, ამერიკაში 
რეგულატორი არა მხოლოდ “დამსჯელი” ორგანოა, 
არამედ დაზარალებულ მომხმარებლებს ეხმარება 
ზიანის ანაზღაურებაში.[21] [22]
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ასევე  გვინდა ავღნიშნოთ, რომ “1998-2012 

წლებში კომერციული ბანკების 15 წლიანი ჯამური   
წმინდა   მოგება 780 მილიონი ლარია,   2013-
2016 წლებში და 2017 წლის პირველ მესამედში 
საქართველოს ბანკების ჯამური წმინდა მოგება 2 
მილიარდ 376 მილიონი ლარია“.[29]

ამ  გასამმაგებულ მოგებაში რომელსაც 
ბანკებმა  მოყოლებული 2012 წლიდან მიაღწიეს 
ლომის წილი არასაპროცენტო შემოსავლებს 
უჭირავს, არასაპროცენტო შემოსავლების 60%-
ზე მეტი კი სავალუტო სპეკულაციით მიღებული 
თანხებია, ის თანხები, რომელიც მევახშე ბანკებმა 
ვალუტის კურსის მანიპულირებით, სპრედის 
(სხვაობა ვალუტის ყიდვა-გაყიდვას შორის) სახით 
მოსახლეობას და მცირე და საშუალო ბიზნესს 
ამოაცალეს ჯიბიდან. ამის შემდეგ შეიძლება  
გვიკვირს თუ  რატომაა უმუშევრობა ან რატომ 
ვერ ვითარდება საშუალო და მცირე ბიზნესი 
საქართველოში?

დ)  სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის დახვეწის 
კუთხით არის ბუნდოვანება  და ნეპოტიზმი.

ყურადსაღებია  „შესყიდვების მონიტორინგისა 
და სწავლების ცენტრის“  მონაცემები, რომლის 
მიხედვით “არა გვაქს კარგი სიტუაცია. ძალიან დიდი 
წილი შესყიდვებისა ხორციელდება უტენდეროდ 
და ყოველგვარი კონკურენციის გარეშე. ამას ხელს 
უწყობს 2015 წლის 1 ნოემბრიდან “სახელმწიფო 
შესყიდვების სააგენტოს“ მიერ შემოღებული 
გამარტივებული შესყიდვების წესი.[26][30]

ამის შემხედვარე, საბანკო არაპროფილური 
საქმიანობით   შექმნილ საწარმოებშიც, რომელთაც 
მართავენ აფილირებული პირები  შესყიდვების 
პროცესში მაღალია ნეპოტიზმის გავლენა.  ამის 
მაგალითები უამრავია, თუნდაც   ამ ეტაპზე 
ამის დასტურად  საკმარისია გავიხსენოთ, თუ 
როგორ დახარჯა ერთი მანქანის შეკეთებაზე   სს  
“საპარტნიორო   ფონდმა“  236 000 ლარი.[26]

ე) ნაკლებად შეინიშნება კონკურენციის 
რეგულირების პოლიტიკაში სახელმწიფოს 
ეფექტური  როლი - კონკურენციის შემზღუდველ 
ისეთ ქმედებებში, როგორებიცაა: კარტელური  
გარიგებები, დემპინგი, მონოპოლიებისა და 
ბაზრებზე ოლიგოპოლიური სიტუაციების 
ჩამოყალიბებაში. ბაზარზე შექმნილია ვითარება, 
სადაც ცნება კონკურენცია ან კონკურენტული 
გარემოს არსებობა დავიწყებასაა მიცემული. 
ამ მხრივ შემაშფოთებელიცაა თიბისი ბანკისა 
და საქართველოს ბანკის ხელმძღვანელ პირთა 
განცხადება, რომელითაც სურთ  საბანკო სექტორი 
შემცირდეს  5-6 ბანკამდე.[25]

ვ) ჯერჯერობით რეალურად და  თვალსაჩინოდ 
არაფერი კეთდება  დაფინანსების ალტერნატიული 
წყაროს გაჩენისათვის,  კაპიტალის ბაზრის 
განვითარებისათვის,  რომელიც  არის  ერთადერთი 
საშუალება  კომპანიების მხრიდან  მოიზიდონ 
საჭირო ფულადი რესურსი გამოშვებული  
ობლიგაციებით  ან აქციებით ,რომლებიც უნდა 
სწორედ კაპიტალის ბაზარმა გაიწოვოს და მოხდეს იქ 
მათი რეალიზაცია,  თუმცა როგორც მოგეხსენებათ 

2008 წლიდან მოყოლებული საფინანსო ბაზარის 
საკითხი საკანომდებლო ორგანომ ბანკებს გადასცა.
[10,19]

დღეისათვის ევროპასთან ასოცირებს 
ხელშეკრულება გვაძლევს შანსს“ დავიხუროთ 
ევროპული ქუდი“.  ვიზალიბერალიზაცია  
ნიშნავს ,რომ ვართ  კანდიდატები  შემდგომი 
ინტეგრაციის. უნდა გამოვიყენოთ ეს  შანსი, რომ    
ერთხელ და სამუდამოდ მოვაგვაროთ საფონდო 
ბაზრის განვითარების საკითხი საქართველოში. 
ვგულისხმობ იმას, რომ 

“ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში 
საქართველომ აიღო ვალდებულება, მაქსიმუმ   7  
წლის ვადაში ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის 
მარეგულირებელი კანონმდებლობა ევროკავშირის 
დირექტივებს მიუსადაგოს. დირექტივების 
ძირითადი მოთხოვნები გარიგებებისა და ფასის 
გამჭვირვალობის ზრდას, ემიტენტების ფინანსურ 
ანგარიშგებასა და ინფორმაციის ღიაობას, 
ინვესტორთა  თანაბარ პირობებში ჩაყენებას 
გულისხმობს”. [19]

ზ) ოლიგოპოლიურმა  საბანკო სისტემამ  
მიგვიყვანა იქამდე  , რომ საქართველო   ბანკის 
ვალის მქონე მოსახლეობის მიხედვით მსოფლიოში 
თურქეთის შემდეგ მეორე ადგილზეა{8},მთლიანი 
მოსახლეობის 64,8% სესხით სარგებლობს,[23]   
საქართველოს ეკონომიკური ზრდა ყოველწლიურად 
მცირდება  ხოლო საბანკო სექტორისა და  მისგან 
არაპროფილური  საქმიანობით შობილი გიგანტი 
კომპანიების მოგება ყოველწლიურად 30%-40 % 
იზრდება და არნახულ მასშტაბებს აღწევს. 

 ასეთი საბანკო  სისტემის შემთხვევაში, ეკონომიკის 
ზრდა  5 % ზე  მეტიც, რომ იყოს,  ეკონომიკაში 
წარმოებული დოვლათი მოსახლეობაზე ვერ 
გადანაწილდება ანუ ეკონომიკაში არ ჩაბრუნდება, 
მეტი წილი კვლავ  მოექცევა ბანკების სამევახშეო 
კაპიტალად ან გადავა უცხოეთში მეპატრონე 
დამფუძნებლებთან, ისევე  როგორც გადის 
მაგალითად ათეულობით მილიონო დოლარი 
უცხოეთში რეგისტრირებული კომპანიებზე, 
როგორებიცაა: ჯეოსელი, მაგთიკომი, ბილაინი,  
სილქნეტი, კავკასუსი, ონლაინ სესხის  უცხოური 
კომპანიები  და სხვა, ამიტომაც ვერ განვითარდებით 
სანამ არ იქნება რეალური, სახელმწიფო ნება 
დაათმობინოს ბანკებს არაპროფილური ბიზნესი 
და დაიშალოს ოლიგოპოლიური   სიტუაციები 
ბაზარზე  და ასევე მოაწესრიგოს და გამჭირვალე 
გახადოს სახელმწიფო  შესყიდვების სისტემა. [11]

 ინკლუზიურად ზრდადი  ეკონომიკის პირობებში 
მატერიალური დოვლათის გადანაწილების 
მექანიზმი  უნდა  იყოს სამართლიანი   ,რაც 
საქართველოში ნამდვილად არა გვაქვს. 
რეალური  სურათი  ასეთია: ეკონომიკური ზრდის 
პარალელურად იზრდება  ღატაკი მოსახლეობის 
რაოდენობაც. დიდია სხვაობა  საარსებო  მინიმუმსა 
და მინიმალურ შემოსავალს შორის. [28]

   მსოფლიო ბანკის ბოლო ანალიზის საფუძველზე 
სიღარიბის საფრთხე გარდა  მოხუცებულებისა  15-
29 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფის ახალგაზრდებსაც 
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ემუქრება. არაფერს ვამბობთ ბავშვების 
მდგომარეობაზე, გაეროს ბავშვთა ფონდის 
იუნისეფის კვლევებით ბავშვები ისედაც 
სიღარიბეში ცხოვრობენ. 15-29 წლამდე მოზარდების 
31% არის უმუშევარი, სოფლად მცხოვრები 
ახალგაზრდების 51% ითვლება დასაქმებულად, 
ესეც იმ მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით,  რომ 
“თუ ერთი ქათამი მაინც ყავთ ოჯახში ითვლები 
დასაქმებულად“,  იმის გავითვალისწინებით 
,რომ 15-29 ასაკობრივი ჯგუფის ახალგაზრდობის 
რიცხოვნება მთლიანი მოსახლეობის 25% შეადგენს 
და რეალურად მისი 31% დაუსაქმებელია, და 
51% ზემოთაღნიშნული მეთოდოლოგიით 
დასაქმებულად თვლიან, ვღებულობთ სურათს 
რომ მთლიანი შრომისუნარიანი მოსახლეობიდან  
რეალურად დასასაქმებელია  33% მდე ადამიანი.(ეს 
მარტო ახალგაზრდები).

ამრიგად საქართველოში  სიღარიბე არის 
დინამიური, ანუ იზრდება. სტატისტიკის 
დეპარტამენტის  მონაცემებით  2015 წელს იყო 
20,8% ხოლო 2016 წელს 21,3% ტი. მსოფლიო ბანკი 
წინა წელს პროგნოზირებდა,   რომ იქნება ინფლაცია 
,სიღარიბის ზრდა,  მაგრამ  ასევე   იმედოვნებდა,  
რომ მოხდებოდა აგრომეურნეობის ზრდა, 
რომელიც ამ პროცესს შეეწინააღმდეგებოდა .მაგრამ 
ეს ასე არ მოხდა. თუ გადავხედავთ ინვესტიციებს 
რაც ჩაიდო სოფლის მეურნეობაში, სურათი ასეთია, 
2015 წელს ჩაიდო 15 მილიონი დოლარი,2016 
წელს ჩაიდო 10 მილიონი დოლარი და 2017 წლის 
4 თვის მონაცემებით  ინვესტიციათა ჩადება არ 
ფიქსირდება. [18][30]

საერთოდ მთელ მსოფლიოში მიღებულია და 
ასეცაა, რომ საბანკო სისტემა ქვეყნის ეკონომიკური 
განვითარების ხერხემალია,  ამას ქართულ 
საბანკო სექტორზე ნამდვილად ვერ ვიტყვით. 
ვფიქრობთ, რომ  ასეთი საბანკო სისტემითა და 
ბაზარზე ჩამოყალიბებული ოლიგოპოლიური 
სიტუაციებით, საქართველო ეკონომიკური 
განვითარების სტრატეგიით, რომელიც მოიცავს 
2014-2020 წლებს,  დასახულ მიზნამდე ვერ   
მივალთ, პირიქით  შეიძლება მივიდეთ სოციალურ 
აფეთქებამდე. არ დაგვავიწყდეს, რომ საქართველო 
ბანკის ვალის მქონე მოსახლეობის რაოდენობით  
მსოფლიოში მეორე ადგილზეა,  გლობალური 
შიმშილის ინდექსის მიხედვით - პირველ ადგილზე  
გადმოვედით[36] და თან  ღატაკი მოსახლეობის 
რაოდენობა შემცირების ნაცვლად დღითი-დღე 
იზრდება.

რეკომენდაციები

მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით  
სასწრაფოდ განსახორციელებლად მიგვაჩნია 
შემდეგი საკითხების მოგვარება:

1)  კაპიტალის ბაზრის განვითარება.    სახელმწიფომ 
სასწრაფოდ უნდა გაატაროს  საკანონმდებლო  
რეგულაციები,  რომელიც   შეზღუდავს კომერციული  
ბანკების მონოპოლიურ როლს სახელმწიფო 
ფასიანი ქაღალდების შესყიდვაში, პირველ რიგში 
აუცილებელია  დაიხვეწოს საკანონმდებლო ბაზა. 

კანონპროექტის მომზადებაში  საბანკო სექტორიდან 
კადრები ნაკლებად უნდა იყვნენ ჩართულნი,  
კანონზე მომუშავე კომისია მაქსიმალურად 
სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებით უნდა 
დაკომპლექტდეს. გასათვალისწინებელია, რომ 
საქართველოს მოქალაქეს  არა აქვს შესაძლებლობა 
პირდაპირ, უშუალოდ  ქონდეს შეხება სახელმწიფო 
ორგანოსთან, შეიძინოს სახელმწიფო ფასიანი 
ქაღალდი პირდაპირ და არა კომერციული 
ბანკის შუამდგომლობით. ამ ეტაპზე,სანამ 
დაიხვეწება საკანონმდებლო ბაზა, საჭიროა 
სახელმწოფო ფასიანი ქაღალდის ნომინალური 
არაკონკურენტული განაცხადის ღირებულება 
ნაცვლად 1000 ლარისა, განისაზღვროს 100 ლარიდან 
(უმჯობესია 50 ლარიც).  ასევე  ვფიქრობთ,რომ 
არ უნდა იწყებოდეს  კონკურენტული ფასიანი 
ქაღალდის ღირებულება  მინიმუმ  50 000 ლარიდან. 
სებ ის მხრიდან თუ მოხდება აღნიშნული 
ნომინალური ღირებულებების  საგრძნობი დაწევა,ეს   
საქართველოს მოქალაქეებს და კომპანიებს  მიცემს 
შესაძლებლობას გახდეს ინვესტორი თავის 
ქვეყანაში,   ანუ კაპიტალის პირვალადი ბაზარი 
უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ფართო  მასებისთვისაც.  
რაც შეეხება კაპიტალის მეორად ბაზარს, რომელიც 
დღეს ფაქტიურად არის მკვდარი ორგანიზმი - ისიც  
რეალურად უნდა  ამუშავდეს. ყველაფერი ეს კი  
გაზრდის  მონეტარული პოლიტიკის საჯაროობას. 
(რა თქმა უნდა 50 ლარიანი ნომინალური 
ღირებულების ფასიანი ქაღალდი საინვესტიციოდ  
ნაკლებად მიმზიდველია, თუმცა იგი ძალიან 
დიდ როლს შეასრულებს საზოგადოებაში,კერძოდ 
ხელს შეუწყობს  შესაბამის სფეროში ამაღლდეს 
საზოგადოებრივი განათლება) {12}

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

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

 აღნიშნული  ღონისძიება:
ა) მოგვცემს საშუალებას, ზუსტად განვსაზღვროთ  

სავალუტო  მოცულობები  იმ   ტრანზაქციებისა,  
რომელიც   აუცილებლად უნდა განხორციელდეს 
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ბანკების ბენეფიციარების მხრიდან.

ბ)  იგი ასევე  დაგვეხმარება  მოვახდინოთ  
ლარის  კურსის პროგნოზი მოკლევადიან  და 
საშუალოვადიან   პერსპექტივაში.

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

4) უნდა  დადგინდეს და გაკონტროლდეს,  
ბანკების მხრიდან  უცხოური ვალუტის იმ  
მოცულობის   შესყიდვა,  რომელიც აუცილებელად 
ჭირდებათ  რეზერვისათვის.

5) რეკომენდაციის სახით ასევე გამოვთქვავდი 
აზრს დროულად  შემოღებული იყოს საშემოსავლო 
გადასახადის(პროგრესული გადასახადი)
დიფერენცირებული განაკვეთი,  ანუ ვისაც მეტი 
აქვს შემოსავალი შესაბამისად  დაიბეგროს მეტი 
განაკვეთით.  აღნიშნული ქმედება ხელს შეუწყობს 
ბიუჯეტში დამატებითი თანხების აკუმლაციას რაც 
ასევე დადებითად იმოქმედებს ლარის  კურსზე. 

6) გვინდა შევეხოთ ესტონურ მოდელს, 
რომელიც ითვალისწინებს მოგების გადასახადის 
ჩატოვებას მეწარმე სუბიექტებისათვის. 
იმისათვის, რომ ამ კანონმა იმუშავოს  ანუ ეფექტი 
მივიღოთ, აუცილებელია მასში  სასწრაფოდ 
იქნას ცვლილებები შეტანილი. კერძოდ ისეთი 
კომპანიებზე, რომლებიც  ეწევიან მომსახურეობას 
და არ იხდიან დღგ ან არიან  პრივილეგირებულ  
მდგომარეობაში, ვგულისხმობ იმას, რომ  ბაზარზე 
არა ყავს კონკურენტი არ უნდა ვრცელდებოდეს  
აღნიშნული კანონის მოქმედება. მხედველობაში 
მაქვს  საფინანსო ორგანიზაციებზე  ,როგორებიცაა: 
ბანკები, მიკროსაფინანსო კომპანიები, საბროკერო 
კომპანიები, ასევე სადაზღვევო ბიზნესი.  თელასი, 
წყლისა და გაზის  გამანაწილებელი კომპანიები  და  

სხვა.
7) საქართველოს მთავრობამ, საქართველოს 

ეროვნულმა ბანკმა, ყველაფერი უნდა გააკეთოს 
იმისათვის, რომ აღკვეთოს კომერციული ბანკების 
პრივილეგირებული მდგომარეობა, ყველა ღონე 
გამოიყენოს    და ხელი შეუწყოს ქვეყანაში მინიმუმ 
ორი საინვესტიციო ბანკის შემოყვანას მაინც,  
რომელებიც  ორიენტირებული იქნებიან  მცირე 
და საშუალო ბიზნესის  როგორც სტარტაპების  
განვითარების დაფინანსებაზე. 

8) მთავრობამ, ყველა ღონე უნდა გამოიყენოს  
რათა დაიშალოს ისეთი ოლიგოპოლიური 
მდგომარეობები, როგორებიცაა: პოსპიტალური 
კლინიკების მიერ აფთიაქების ფლობა ,ასევე 
სადაზღვევო კომპანიების მხრიდან,  კლინიკებისა 
და აფთიაქების ქონა  და  სხვა ანალოგიები.

8)  „სებ“-მა სასწრაფოდ უნდა შეიმუშავოს 
კანონპროექტი, სადაც არა მარტო თავად ბანკებს, 
არამედ ბანკის აქციების მფლობელებს, ბორდის 
წევრებს  და ტოპ მენეჯერებსაც - აეკრძალოთ  სხვა 
ბიზნესის ქონა. ასეთი ბიზნესების გამოსავლენად  
და  აღნიშნული კანონის კონტროლისათვის  ალბად 
საჭირო იქნება სპეციალური ორგანოს შექმნაც.

9) როგორც ლარის კურსის სტაბილიზაციას, 
ასევე სახელმწიფო შესყიდვებში კონკურენციული 
გარემოს აღდგენისა და გაუმჯობესების 
მიზნით ,ასევე მიგვაჩნია ცვლილებები მოხდეს  
„საქართველოს შესყიდვების კანონში 10’(პრიმა) 
მესამე (დ) მუხლში ისე, რომ იგი მეტად გამჭვირვალე 
იყოს და ამ კანონის ძალით ვეღარ ხდებოდეს 
უტენდეროდ არაკონკურენტუნარიანი გარიგებების 
დადება და შემდგომ  მისი “გაპრავება.“[26]

ასევე უნდა აიკრძალოს საბანკო სფეროდან 
კადრების გადმოდინება სახელმწიფო ორგანოებში.  
თუნდაც კომერციული ბანკის ტოპ-მენეჯერის 
გადმოყვანა ეროვნული ბანკის სტრუქტურაში 
მაღალ თანამდებობაზე  საერთოდ   გაუგებარი 
ქმედებაა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1) ლაშა არევაძე „სტრატეგიული გეგმა საქართველო 2020 სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის  
გაძლიერება“

2)  ა) http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0ekonomik--00-1----0-10-0---0---
0prompt-10---4-------0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.1&d=HASH014a
344347d12d1526bbe3a0.5 ეროვნული ბანკის ბიბლიოთეკა

ბ) საქართველოს  სსრ  სტატისტიკის  სახელმწიფო კომიტეტი.  საქართველოს  სსრ  სახალხო მეურნეობა 
1988 წელს სტატისტიკური წელიდწლეული  [გვ 11, გვ 348.]

3)  “საქართველოს გრძელვადიანი განვითარების ეკონომიკური კონცეფცია 2013 „
საქართველოს ბიზნეს ასოცოაცია 2013 წელი
4) ლევან კალანდაძე - ბანკების არაპროფილური საქმიანობის ფორმალური და არაფორმალური 

„ანატომია“ ჟურნალი ფორბსი N 63
5) http://www.interpressnews.ge/ge/politika/161593-fitch-ma-saqarthvelos-suverenuli-reitingis-prognozi-qsta-

biluriq-qpozitiurithq-sheucvala.html?ar=A
6) https://bpn.ge/finansebi/33792-lari-zemoth-qvemoth-ar-unda-dafrinavdes.html?lang=ka-GE
7) http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=5529
8) http://bfm.ge/?p=29642
9) http://bpi.ge/index.php/fitch-ma-saqartvelos-suverenuli-reitingi-bb-ze-daudastura/
10) https://www.facebook.com/david.aslanishvili?fref=ts  
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Labyrinths of inclusive-oriented economics

NIKA SHENGELIA
Doctor of Economics 

In the article  the issue of economic growth of Georgia with the general involvement of the population is given.
The article discusses some of its constituents, namely:
1.   The strategy of development of  Georgia , focused on inclusive growth – Georgia 2020
2.   Banking sector in Georgia. 
3.   Banking and non-banking business elite.
4.   Non-specialized activities of the banking sector, as a brake for development of economics. 
5.   Currency exchange rate.
6.   Conclusions and recommendations.
For each issue, the author discusses the situation of Georgia and gives suggestions for its improvement. The author 

criticizes especially speculative activities of commercial banks and inactivity of the National Bank and the govern-
ment of the country in this field generally. 

Keywords: inclusive growth, speculation, financial sector, dominant position, non-specialized activity.

* ბლუმბერგის ტერმინალით სარგებლობის შეზღუდულობის გამო, მკვლევარები იქ მიმდინარე პროცესების შესახებ 
ინფორმაციას ღებულობენ სახვადასხვა წყაროებიდან. ჩვენი ჟურნალის ავტორის ეკონომიკის დოქტორის ნიკა 
შენგელიას სტატიებში გამოყენებული იყო ეკონომიკიკურ მეცნიერებათა დოქტორის ბატონ დავით ასლანიშვილის 
მიერ სოციალურ ქსელში (facebook-ში) გამოქვეყნებული მასალებიდან მონაცემები, რომლის მითითებაც ავტორს 
გამორჩა. აღნიშნულის გამო იგი ბოდიშს უხდის წყაროს ავტორს, ბატონ დავითს.
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mineraluri nedleulis resursuli krizisi Tanamedrove sam-

To-mopovebiTi mrewvelobaSi da misi gadawyvetis zogierTi 

mimarTulebebi

Salva malaSxia

ტექნიკის აკადემიური დოქტორი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი. კავკასიის ალ. თვალჭრელიძის მინერალური 
ნედლეულის ინსტიტუტის ბიოტექნოლოგიურ სამეცნიერო 
კვლევითი განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი.
ელ.ფოსტა: Shalvamalashkhia@mail.ru   
Tel: 5 99 26 77 05 

სახელმწიფოს ეკონომიკური განვითარების დონე მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია სასარგებლო 
წიაღისეულის მინერალური რესურსების დაძიების, მოპოვების და გადამუშავების ინტენსივობასთან. 
ნაშრომში განხილულია სასარგებლო წიაღისეულის რესურსების ათვისების თანამედროვე მდგომარეობა 
მსოფლიოში. აღნიშნულია თანამედროვე ტექნიკის და ტექნოლოგიების დაბალეფექტიანობის 
გამო მარაგების გამოყენების მცირე მარგი ქმედების კოეფიციენტების შესახებ, რომლებიც იწვევენ 
მაღალკონდიციური საბადოების მილევადობას, ამასთან ტექნოლოგიური (ნარჩენი) საბადოების მასივების 
წარმოქმნას. წარმოჩინებულია ახალი მიდგომების აუცილებლობა ტექნიკისა და ტექნოლოგიების 
შემუშავების მიმართულებით. მაღალკონდიციური საბადოების სულ უფრო შემცირების ფონზე 
აქტუალური ხდება წარმოქმნილი ტექნოგენური ნარჩენების ხელმეორედ გადამუშავების აუცილებლობა. 
დასახულია ზოგიერთი ახალი მიდგომები და ინოვაციური გადაწყვეტილების გზები რაც ხელ შეუწყობს 
სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების რესტრუქტურიზაციას და ექსპლუატაციის დროის გაზრდას, 
მარაგების სასარგებლო კომპონენტების რაოდენობრივ ზრდას.

ადამიანი თავისი მოთხოვნილებების 
უზრუნველყოფისათვის ოდითგანვე ახდენდა 
ბუნებრივი ორგანული და მინერალური 
რესურსების მოპოვებას, გადამუშავებას და 
გამოყენებას, გარკვეული ინტენსივობით, შესაძლო 
მინიმალური შრომითი დანახარჯებით. სამთო 
მრეწველობის სრულყოფა განპირობებული 
იყო შესაბამისი ტექნიკისა და ტექნოლოგიების 
სრულყოფილების დონით.

არსებული და ახალი ტექნიკა და ტექნოლოგიები 
ნელი ტემპით ვითარდებოდა და მოითხოვდა 
როგორც მიწისქვეშ ასევე ზედაპირზე სასარგებლო 
კომპონენტებთან ერთად მნიშვნელოვანი ფუჭი მასის 
გადამუშავებას. მხოლოდ XX საუკუნის მიწურულს 
გამოჩნდა პრინციპულად ახალი ფიზიკო-ქიმიური 
ტექნოლოგიები, რომლებიც იძლევიან საშუალებას 
მოპოვებული იქნას სასარგრბლო წიაღისეულის 
მხოლოდ პროდუქტიული ნაწილი.

სასარგებლო წიაღისეულის მიწისქვეშა და 
ღია წესით მოიპოვება ასევე მის გადამუშავების 
ტექნოლოგიები მნიშვნელოან ზიანს აყენებენ 
ბიოსფეროს მათი არასრულყოფილილების გამო. 
XX საუკუნის თითქმის შუა პერიოდამდე სამთო 
მრეწველობაში ყველა ცვლილებები ტექნიკისა და 
ტექნოლოგიებში გამიზნული იყო იქითკენ, რომ 
მიღებული ყოფილიყო მეტი პროდუქცია და ნაკლები 

ყურადღება ექცეოდა გარემოზე ზემოქმედებას და 
თვით მარაგების მილევადობის შესაძლებლობებს. 
სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების ამოწურვის 
და მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური პრობლემების 
ფონზე აუცილებელი გახდა შექმნილი და 
დანერგილიყო პრაქტიკაში, როგორც რესურსულად 
ასევე ეკოლოგიურად ეფექტური ტექნოლოგიები, 
მათ შორის შეიძლება აღვნიშნოთ, ლითონთა 
მიწისქვეშა გამოტუტვა და გოგირდის გამოდნობა. 
ქვანახშირის გაზიფიკაცია, ხსნადი მარილების 
ჭაბურღილებით ჰიდრომოპოვება და სხვა.

მინერალურ ნედლეულზე მოთხოვნილება 
მსოფლიოში განუხრელად იზრდება. თუ ანტიკურ 
ეპოქაში კაცობრიობა მოიპოვებდა და გამოიყენებდა 
სულ 19 ელემენტს, XVIII  საუკუნეში-28-ს, XIX-
ში -50-ს,  XX საუკუნის დასაწყისში 60, ხოლო 
თანამედროვე პირობებში მოიპოვება ყველა 89 
ელემენტი, რომელიც არსებობს მიწის ქერქში. 
ამასთან სხვადასხვა წიაღისეულის მოპოვების 
მოცულობების სტრუქტურა იცვლება ტექნიკისა და 
ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად.

თუ გადავავლებთ  თვალს მინერალური 
ნედლეულის ძირითადი სახეობების მოპოვების 
დინამიკას ჩანს, რომ ნედლეულზე მოთხოვნილება 
მსოფლიოში ყოველ 15-20 წელიწადში ორკეცდება. 
ასე, მაგ: ქვანახშირის მოპოვება თუ 1941-60 წლებში 
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შეადგენდა 35.5 მილ. ტონას, 1961-80 წლებში ის 
58.5 მილ.ტ. ნავთობის მოპოვება იგივე პერიოდში 
გაიზარდა 11.5 მილიარდი ტონიდან 44.5 მილიარდ 
ტონამდე. ურანის 144 ათასი ტონიდან 497 ათას 
ტონამდე, სპილენძის მადნების 49.2 მილ. ტონიდან 
100.3 მილ. ტონამდე. ნიკელის მადნები 3.1 მილ. 
ტონდან 8.4 მილ. ტონამდე, ვოლფრამის 223 ათასი 
ტონიდან 520 ათას ტონამდე, ალმასები 242 მილ. 
კარატიდან 659 მილ კარატამდე, რკინის მადნების 
5.9 მილიარდი ტონიდან 14.5 მილიარდ ტონამდე 
და ა.შ.

პრაქტიკულად უმეტესობა სასარგებლო 
წიაღისეულის მდიდარი და ადვილად 
მოსაპოვებელი საბადოების მარაგებით 
ამოწურულია ან მილევის პირასაა და დღის 
წესრიგში დგება დაბალიშემცველი ან რთულად 
დასამუშავებელი მარაგების ათვისების 
აუცილებლობა. ასე მაგალითად უკანასკნელი 35-40 
წლის განმავლობაში რკინის მადნების საბადოებში 
ლითონის შემცველობა ორჯერ არის შემცირებული, 
სპილენძის საბადოებში სპილენძის-2.5 ჯერ, 
ტყვიის- 4.5-ჯერ, ხოლო ზოგიერთი იშვიათი და 
კეთილშობილი ლითონების შემცველობა 6-8-
ჯერ. ამასთან ერთად, იმის გათვალისწინებით, 
რომ მოპოვების ტემპები მუდმივად ზრდადია 
ადგილი აქვს მყარი და თხევადი ნარჩენების 
მოცულობის პერმანენტულ ზრდას. აქვე უნდა 
გავითვალისწინოთ, რომ ნარჩენების მოცულობა 
მნიშვნელოვნად განსხვავებულია მოსაპოვებელი 
სასარგებლო წიაღისეულის სახეობისაგან 
დამოკიდებულებით. თუ ქვანახშირის მოპოვებისას 
ქვანახშირის ნარჩენის ოდენობა 1 ტონა ნახშირზე 
3 ტონაა, რკინის მადნების დამუშავებისას ის 
ორჯერ მეტია, ნარჩენების ოდენობა ფერადი 
ლითონებისა საბადოებზე აღწევს 100-150 ტონას 
ერთ ტონა სასარგებლო კომპონენტზე. ხოლო 
იშვიათი, კეთილშობილი და რადიოაქტიული 
კომპონენტების მოპოვებისას 10 დან 100 ათას 
ტონამდე აღწევს.

მოცემული მაჩვენებლები მიუთითებენ იმაზე 
თუ რამდენად იზრდება გარემოზე ანტროპოგენური 
დატვირთვის დონე და უბიძგებს მეცნიერებას 
შეიმუშავოს ახალი კარდინალურად ნოვატორული 
ტექნიკა და ტექნოლოგიები რაც მოახდენს ზემო 
მოყვანილი უარყოფითი ფაქტორების ნიველირებას.

არსებული ტექნოლოგიების მთავარი 
ნაკლი იმაში მდგომარეობს, რომ საბადოს 
ექსპლუტაციისას ადგილი აქვს სასარგებლო 
კომპონენტებით მდიდარი მადნის გადამუშავებას, 
ხოლო შედარებით დაბალშემცველიანი 
მადნები, რომელშიც სასარგებლო ელემენტების 
ჯამური  შემცველობა შეიძლება აჭარბებდეს 
გადამუშავებული მდიდარი მადნის აბსოლიტურ 
შემცველობას, იგზავნება სანაყარაზე ან სპეციალურ 
საცავებში. რითაც იკავებენ მნიშვნელოვან 

ფართებს და ხშირად ხდებიან სხვადასხვა ხასიათის 
ეკოლოგიური გართულებების მიზეზი. აღნიშნული 
ნარჩენების გამოყენების (უტილიზაციის) დონე 
თანამედროვე პირობებში დაბალია და მერყეობს 
5-10%-ის ფარგლებში.

ყოველივე ეს მოითხოვს სასარგებლო 
წიაღისეულის ათვისების ახალი კონცეპტუალური 
მიდგომების შემუშავებას. რაც უნდა 
ითვალისწინებდეს საბადოს სრულყოფილ 
გეოქიმიურ გამოკვლევას. კერძოდ განხილულ 
უნდა იქნას არა მარტო ამა თუ იმ საბადოს 
ათვისების თავისებურებანი არამედ ნედლეულის 
კვლავწარმოების შესაძლებლობები, ანუ ხელოვნური 
(ტექნოგენური) წიაღისეულის წარმოქმნას. ე.ი. 
დღემდე და შემდგომში წარმოქმნილი ნარჩენები 
უნდა გადავაქციოთ შემოსავლის წყაროდ. ამაში 
მთავარ როლს ის ახალი გეოტექნოლოგიები 
შეასრულებენ რომლებიც მუშავდება ან უნდა 
შემუშავდეს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 
პრინციპულად ახალი გეოტექნოლოგიების 
დანერგვა ხანგრძლივი პროცესია და მათ 
რეალიზაციას ხელს უშლის ჯერ კიდევ არსებული და 
ახლადგამოვლენილი სასარგებლო წიაღისეულის 
საბადოები, რომლებიც მაღალი მაჩვენებლებით 
ხასიათდებიან. მიუხედავად ამისა ვინაიდან 
საბოლოო ანგარიშში რესურსები ყველა შემთხვევაში 
ამოწურვადია უკვე უნდა დაგვეწყო ზრუნვა 
იმაზე, თუ როგორ იქნას ათვისებული ის მარაგები 
რომლებიც თავის დროზე გვერდზე გადაიდო 
როგორც არაკონდიციური და ისინიც რომლებიც 
ხელოვნურად წარმოქმნა  როგორც ტექნოგენური 
საბადოები  მსოფლიოში ბევრია ოქროშემცველი 
საბადოები, რომლებიც ძირითად გამადნებაში 
წარმოდგენილნი არიან წვრილდისპერსიულად 
ჩაწინწკლული მადნებით, რომელთა გადამუშავების 
ეფექტური ტექნოლოგიები თანამედროვე ეტაპზე არ 
არსებობს და ისინი ითვლებიან როგორც სარეზერვო  
საბადოები.

არსებობს მოსაზრებები[3], რომ ამ ტიპის 
საბადოები მიზანშეწონილია ნაწილობრივ 
გადახსნილ იქნას და მივცეთ საშუალება ბუნებრივ 
პირობებს (მოვლენებს) მოახდინონ ნედლეულის 
წინასწარი დამუშავება. ამასთან არსებობს საბადოები, 
რომლებიც შეიცავენ დიდი რაოდენობით ორგანულ 
ნაერთებს:  ნახშირს, დარიშხანს, სპილენძს, სურმას 
და სხვა. ამ შემთხვევაში მიზანშეწონილია ამ 
მინარევების კონცენტრაციის დაწევა მოხდეს თვით 
წიაღში მათი მოპოვების დაწყებამდე.

მოწოდებული სტრატეგია ითვალისწინებს 
სასარგებლო კომპონენტების ისეთ გადანაწილებას 
სამთო მასივში, რომ წარმოიქმნას კონდიციური 
მადნების დანაგროვებები. ამ შემთხვევაში 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დროის 
ფაქტორი ვინაიდან მადნის გამდიდრების 
ასეთი პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს ათეული 
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წლებით. ამ შემთხვევაში ხელოვნურად ჩარევა 
ორთქლის, გაზების, რეაგენტების გამოყენებით 
არარენტაბელურია. უფრო ეფექტურია 
გამოყენებულ იქნას ბუნებრივი ნაერთები, 
რომლებიც წარმოიქმნებიან უშუალოდ სამთო 
მასივში, მაგ: სულფიდების დაჟანგვისას.

ტექნოლოგიური დანაგროვების პირობებში 
დიდი მნიშნელობა ენიჭება ე.წ. გეოქიმიურ 
ბარიერებს.  გეოქიმიური ბარიერების თეორია  
ჩამოყალიბებული იქნა XX საუკუნის მეორე 
ნახევარში პროფ. ა. პერელმანის მიერ. ამ თეორიის 
მიხედვით დედამიწის ქერქში არსებობენ ზონები 
სადაც მკვეთრად იცვლება ფიზიკურ-ქიმიური 
პარამეტრები, რის შედეგადაც ადგილი აქვს 
სასარგებლო კომპონენტების დალექვას. ასეთი 
ბარიერები შეიძლება იყოს ჰიდროდინამიური, 
სორბციული, დაჟანგვითი, აღდგენითი, ტუტე, 
აორთქლებითი და სხვა. ბუნებრივ პირობებში 
ეს ბარიერები რეალიზდებიან სხვადასხვა 
კომბინაციაში და განაპირობებენ პროცესების მთელ 
კომპლექსს.

ჰიდროდინამიურ ბარიერის შემთხვევა ძლიერ 
ეფექტურია უხსნადი კეთილშობილი (ვერცხლი, 
ოქრო, პლატინა), ასევე ადვილადხსნადი (სპილენძი, 
ცინკი, ტყვია, ურანი და სხვა) ლითონების 
გადანაწილებისას. ამ ბარიერის ინიცირებისათვის 
აფეთქებით ქმნიან ფილტრაციულ 
არაერთგვაროვნებას, რითაც გამოტუტვის ზონაში 
ქმნიან გამტარ გარემოს ფილტრაციის სიჩქარით 
30სმ/სთ და მეტი, ხოლო სასარგებლო კომპონენტის 
კონცენტრაციის ზონაში შენარჩუნებულ იქნება 
მაჩვენებელი 5 სმ/სთ და უფრო ნაკლებ დონეზე. 
გარდა ლითონმატარებელი წყლების სიჩქარეების 
მკვეთრი ცვლილებებისა, მნიშვნელოვნად იცვლება 
ხსნარების მჟავე-ტუტიანობის (pH) მაჩვენებელი 
და ჟანგვა-აღდგენითი პოტენციალი  (Eh). ამის 
გამო გეოქიმიური რეაქციები უფრო აქტიურად 
ვითარდებიან, რითაც იწვევენ სასარგებლო 
წიაღისეულის ტექნოგენურ დაგროვებებს. ეს 
პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს წლობით და 
ათეული წლებითაც. ახალი გეოტექნოლოგიების 
გამოყენებისას გათავლისწინებულ უნდა იყოს 
დროის ფაქტორი.

სამთო მასივებში შეიძლება შეიქმნას ან 
გაძლიერდეს გეოქიმიური ბარიერები. მაგალითად 
ჭაბურღილებით შესაძლებელია დაჭირხნულ იქნას 
გარკვეული ხსნარები სხვადასხვა ნივთიერებების 
და მიკროორგანიზმებით. შესაძლებელია ზონაში 
გატარებული ხსნარების რეგულაცია, იმის 
გათვალისწინებით თუ როგორი სირთულისაა 
საბადო და რა ელემენტის კონცენტრირებაა საჭირო, 
სულფიდების და კარბონატების, მჟავებისა თუ 
ფუძეების და ა.შ.

გეოქიმიურ ბარიერებზე ტოქსიკური და ფერადი 
ლითონების დალექვისას ადგილი აქვს პირველადი 

მინერალური ფორმების ტრანსფორმირებას [3]. 
მაგალითად თუ წყლის ნაკადებში სპილენძი 
წარმოდგენილია დადებითად დამუხტული 
ნაწილაკებით (კათიონებით) 300-600 მ-ის მანძილზე 
ბარიერიდან მათი რაოდენობა შეიძლება მკვეთრად 
შეიცვალოს (შემცირდეს) და ამასთან გაიზარდოს 
სპილენძის შემცველი კომპლექსური ნაერთები 
რაც გამოწვეულია ძირითადად pH-ისა და Eh-
ის  მნიშვნელობით ცვლილებების ხსნარებში. 
პირველ ფაზაში ძირითადი არსებობის ფორმა 
შეიძლება იყოს კარბონატული, შემდეგ ამორფული, 
ორანული, სილიკატური. სპილენძის ესა თუ 
ის ფორმები დაილექებიან ასევე გეოქიმიური 
ბარიერის მახასიათებლებისაგან დამოუკიდებლად. 
ასე მაგალითად სორბციულ ბარიერზე ჭარბობს 
ორგანული ფორმა, ტუტე ბარიერზე-ამორფული. 
ზემოთმოყვანილი კანონზომიერეების ცოდნა 
მნიშვნელოვანია იმ მხრივაც, რომ ის საშუალებას 
გვაძლეს გარემოსდაცვითი ღონისძიებების 
გახანგრძლივების და რეგელირებისათვის, 
ჩამოვაყალიბოთ სასარგებლო წიაღისეულის 
ტექნოგენური საბადოები.

ახალ გეოტექნოლოგიებზე გადასვლა 
აუცილებელია წინასწარ, მოსამზადებელი 
სამუშაოების საფუძველზე. სამთო და 
მამდიდრებელ საწარმოების პროექტირებისას 
ჩადებული უნდა იყოს გეოლოგიური და 
ლანდშაფტურ-გეოქიმიური პირობები არა მარტო 
დასამუშავებელი საადოებოს არამედ მიმდებარე 
ტერიტორიების და აკვატორიების. ეს შექმნის 
პირობებს გაკონტროლებულ იქნას რაიონში, 
როგორც მოპოვებითი ასევე გეოქიმიური, 
ეკოლოგიური და ტექნოგენური პროცესები.

ზემოთმოყვანილი პრობლემა ზოგადია 
მსოფლიო სამთო-მოპოვებითი მრეწველობისათვისა 
და მათ რიცხვშია საქართველოც. საქართველო 
მიეკუთვნება სასარგებლო წიაღისეულის 
მხრივ არც თუ ისე მდიდარ ქვეყანას, ამდენად 
არსებული რესურსების ეფექტური გამოყენების 
პრობლემა უფრო მწვავედ დგას. სასარგებლო 
წიაღისეულის სხვადასხვა სახეობებიდან 
ქვეყნის მრეწველობისათვის ტრადიციული და 
სტრატეგიულია მარგანეცი, სპილენძი, ნიკელი, 
დარიშხანი, ოქრო, ქვანახშირი, ნავთობი, ბარიტი, 
ბენტონიტური თიხები ცეოლითები და სხვა. 
აქედან რესურსული თვალსაზრისით ყველაზე 
მნიშვნელოვნად შეიძლება ჩაითვალოს ქვანახშირი 
(1104 მლნ. ტონა), სპილენძი (3.5 მლნ. ტონა), 
მარგანეცი (398 მილ. ტონა), ბარიტი ( 471. მილ. 
ტონა), ბენტონიტური თიხები (194 მილ. ტონა), 
ცეოლიტი ( ≈120 მლნ.ტოონა). როგორც ზემოთ იყო 
აღნიშნული უმეტესობა სასარგებლო წიაღისეულის 
მოპოვებას და გადამუშავებას თან დევს ნარჩენების 
წარმოქმნის პროცესი და მათი მოცულობა 
გამოყენებული ტექნოლოგიების დონისაგან 
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დამოკიდებულებით რამოდენიმეჯერ აჭარბებს 
თვით მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის 
მოცულობას. ამ მიმართულებით საქართველოში 
ნარჩენების ბაზაზე წარმოქმნილია რამოდენიმე 
ტექნოგენური ტიპის საბადო. მათ შორისაა ჩორდის 
ბარიტის, ტყიბულის ქვანახშირის, მადნეულის 
ბარიტ-პოლიმეტალური, რაჭის და ცანის (სვანეთი) 
დარიშხანის მადნის ნარჩენები და სხვა. ასევე 
ყურადსაღებია სხვა მცირე ზომის და რთულად 
დასამუშავებელი საბადოები თუ გამოვლინებები, 
რომელთა ექსპლუატაცია მოითხოვს ახლებურ 
მიდგომებს ტექნიკისა და ტექნოლოგიების 
ახალი სისტემების შემუშავების და გამოყენების 
თვალსაზრისით.

თანამედროვე პირობებში აქტუალური ხდება  
ბიოტექნოლოგიური და ნანოტექნოლოგიების 
გამოყენება  სამთო მოპოვებით და გადამამუშავებელ 
ტექნოლოგიებში, რომლებიც ხასიათდებიან 
მარტივი ტექნოლოგიური გაფორმებებით, სიიაფით 
და გარემოზე ატროპოგენური დატვირთვის 
მხრივ თავისი სიმსუბუქით. აღნიშნული მეთოდი 
ხელმისაწვდომს ხდის ისეთი საბადოების 
ათვისებას, რომლებიც ითვლებიან ტექნოგენურ 
(ნარჩენ) დანაგროვებად, ასევე არაკონდიციური 

ბუნებრივ საბადოებს. საქართველოში მრავალი 
საბადოა. მაგალითად სპილენძის შემცველი ღარიბი 
ბალანსგარეშე და მცირე მოცულობის საბადოები, 
რომლებშიც სულფიდური მადნებიდან სპილენძის 
ამოღება გროვითი ბაქტერიული გამოტუტვის 
მეთოდით მეტად ეფექტურია, შესაძლებელია 
ბიოტექნოლოგიის გამოყენება საქართველოს 
ფერადი და კეთილშობილი ლითონების შემცველი 
სულფიდური მადნების წარმოების ნარჩენებიდან 
სასარგებლო ელემენტების (ოქრო, ვერცხი, 
სპილენძი) ამოსაღებად, ასევე მანგანუმის ღარიბი 
მადნებიდან და გამამდიდრებელი წარმოების 
კუდებიდან და შლამებიდან მანგანუმის მიღება, 
სხვადასხვა აგრომინერალური ორგანული 
და არაორგანული ნედლეულის სახეობების 
გადამუშავებით სოფლის მეურნეობისათვის 
საჭირო ორგანული, ორგანომინერალური და 
ბიოორგანომინერალური  სასუქების წარმოება და 
ა.შ.

ზემოაღნიშნული პერსპექტივა და სხვა ახალი 
პრინციპიალურად ინოვაციური მიდგომები 
წარმოადგენენ საფუძველს მინერალური 
ნედლეულის რესურსების დაზოგვისა და გაზრდის 
საქმეში.

გამოყენებული ლიტერატურა:
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შესაძლებლობები სოფლის მეურნეობისთვის აუცილებელი სასუქების წარმოებაში“ სამთო ჟურნალი  № 2 
(23) 2009, გვ. 9-12.
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Resorsce crisis of mineral raw materials in the modern mining and finising industri and 
some directions of its studion

Shalva Malashkhia 
Cavkasion A. Tvalchrelidze Institute Minerals rav  materials,

 Loading Researcher, Head of Department of scientificresearch
 geotechnological, acedemicaly geotechical engineering Doctor.

Educational level of development of the state economy associated with exploration extraction and processing of 
mineral resources.

Consideration of the work associated with the problem of the development of mineral resources and indicate that 
low Educational level of engineering and technology in the past and currently determines satisfactory that promises 
more effective extraction with seed of the fled, which part implies exhaustion conditional fled a decrease of their 
share of higher losses as a component in the bosom so on the surface.

Owing to all increases reserve formed owner large areas of waste negative surface with all phenomena in terms 
of Ecology.

Indication of the need to develop new precitant relation of innovative technologies to the development of use-
ful resources capable of extraction provide useful component from both the educated and the technologikal field of 
substandard deposits that were previously mixed unprofitable. 

Indicating some point change technology policy principles.
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nebismieri tipis organizaciis srulyo-

fili marTva SeuZlebelia  zusti aRricxvis 

gareSe da saerTod SeuZlebelia dadebiTi 

finansuri aRricxvis uzrunvelyofa. adreul 

civilizaciaSi adamianebi mxolod gonebaSi 

asaxavdnen da angariSobdnen sameurneo saqmi-

anobis Sedegebs[6]. damwerlobisa da maTema-

tikis warmoSobiT safuZveli Caeyara axal 

profesias e.w. “moangariSe muSakebi”, romleb-

sac SeeZloT inventaris, qonebis, muSaxelis, 

gasamrjelos, valebis aRricxva, fulis daT-

vla. isini martivi meTodebiTa da xerxebiT 

uzrunvelyofdnen angariSsworebis pro-

cesebs. pirveli ormagi Canaweris sistema gaC-

nda italiaSi. es iyo aRricxvis, kontrolisa 

da marTvis erTiani mwyobri sistema, romlis 

mTavar monapovars warmoadgenda angariSTa 

sqema, romelic ekonomikuri da iuridiuli 

Sinaarsis mixedviT iyo sameurneo faqtebisa 

da Sedegebis gaazreba da adeqvaturi asaxva.  

dReisaTvis TiTqmis yvela (sabiujeto, kerZo) 

organizacia TavianTi saqmianobis gasakon-

troleblad farTod iyenebs informaciuli 

teqnologiebis sxvadaxva miRwevebs. 

sakvanZo sityvebi: inventarizacia, faseu-

loba, qoneba, Camowera.

winamdebare statia aris gagrZeleba stati-

isa “sabiujeto organizaciebSi inventari-

zaciis procesis srulyofa informaciuli 

teqnologiebis gamoyenebiT”, romelic gamo-

qveynda:  (Sromebis krebuli #1, Tbilisi 2015, 

pirveli saerTaSoriso samecniero konfer-

encia Tanamedrove informaciuli teqnolo-

giebi ekonomikuri globalizaciis pirobebSi, 

materialur-teqnikuri resursebis monacemTa bazis srulyofa

 da inventarizaciis Sedegebis usafrTxoebis uzrunvelyofa

statiaSi ganxilulia sakiTxi inventarizaciisaTvis saWiro monacemTa bazaSi “materi-

alur-teqnikuri resursebi” cvlilebis Setanis aucileblobis Sesaxeb.  mocemulia ganax-

lebuli bazis safuZvelze  damatebiT miRebuli saSedego informaciis miRebis  teqnolo-

gia da miRebuli angariSgebiTi formebi. Gganxilulia  sakiTxi informatizaciis Sedegebis 

eleqtronul da Cveulebriv qaRaldis dokumentebis saxiT warmodgenil informaciis dacvaze.

Teimuraz gognaZe

biznesis administrirebis 
akademiuri doqtori
e-mail: teimuraz.gognadze@tsu.ge
Tel.: 577244545

gv. 66-72).

inventarizacia organizaciis faseuloba-

Ta Sesaxeb dokumentebSi asaxuli saaRricxvo 

monacemebis maT faqtiur mdgomarebasTan Se-

darebaa, romelsac eqvemdebareba mTeli misi 

qoneba metoba-naklebobis gamovlenis mizniT. 

organizaciis faseulobebSi Sedis ZiriTadi 

saSualebebi, aramaterialuri aqtivebi, finan-

suri angariSebi, mza produqcia, saqoneli da 

sxva[7]. 

inventarizaciis ZiriTadi mizania:

- qonebis faqtiuri mdgomareobis gam-

ovlena  misi Semdgomi SenaxvisaTvis, aseve 

aRuwereli qonebis gamovlena;

- materialuri-sawarmoo resursebis 

faqtiuri raodenobis gansazRvra, romlebic 

gamoyenebuli iyo warmoebaSi; 

- qonebis raodenobis Sesaxeb faqtiuri 

mdgomareobis sabuRaltro monacemebTan Se-

dareba (danaklisis an metobis gamovlena);

- qonebis aRricxvis sisworisa da sru-

lyofilebis Semowmeba, aseve materialuri 

resursebis Sefasebis SesaZlebloba sabaz-

ro Rirebulebisa da faqtiuri mdgomareobis 

gaTvaliswinebiT;

- ZiriTadi saSualebebis Senaxvisa da 

eqspluataciis wesebis Semowmeba, materi-

aluri aqtivebis gamoyeneba, materialur fa-

seulebaTa, fasiani qaRaldebis, fuladi saS-

ualebebis  Senaxvis wesebisa da pirobebis 

Semowmeba.

ufro martivad, rom vTqvaT inventari-

zaciis mizans organizaciis qonebis faqti-

uri mdgomareobis sabuRaltro monacemebTan 
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Sedarebaa. inventarizacia tardeba daTvlis, 

gazomvisa da materialur faseulobaTa awon-

vis gziT:

- sawyobebSi;

- sawarmoebSi;

- savaWro moednebze;

- salaroebSi.

amitom inventarizacias eqvemdebareba 

sabuRaltro aRricxvis Semdegi obieqtebi:

- ZiriTadi saSualebebi;

- materialuri maragebi;

- mza produqcia;

- savaWro qselis saqoneli;

- fuladi saSualebebi;

- fasiani qaRaldebi da fuladi doku-

mentebi.

inventarizaciis Catareba gvexmareba ram-

denime miznis miRwevaSi:

1. materialur faseulobaTa  Senaxvis 

wesebis  Sesrulebaze  kontroli;

2. materialur faseulobebSi gamovlin-

da vadagasulisa  da vadis gasvlis SemTx-

vevebi;

3. gamouyenebeli materialuri resurseb-

is aRmoCena maTi realizaciis mizniT.

inventarizaciis Catarebis mimarT aris 

Semdegi moTxovnebi:

- moulodneli (materialuri-pasux-

ismgebeli piris mimarT);

- komisiuri (atarebs komisia);

- realuri (sainventarizacio qonebis 

realuri aRwera);

- uwyveti; 

- aucilebelia materialuri-pasuxismge-

beli piris monawileoba.

inventarizaciis Catarebis raodenobas 

wlis ganmavlobaSi, vadebsa  da Catarebis 

wess gansazRvravs warmoebis xelmZRvaneli 

specialuri brZanebiT, garda gamonaklisi 

SemTxvevisa, rodesac igi aucileblad unda 

Catardes. 

inventarizacia aucileblad unda  Ca-

tardes:

- qonebis faqtiuri mdgomareobis dasa-

dgenad;

- qonebis yidva-gayidvisas an gaqiraveb-

is dros;

- wliuri buRaltruli naSTebis dasas-

melad;

- materialuri pasuxismgebeli piris an 

xelmZRvanelis Secvlisas;

- borotmoqmedebis an vandalizmis 

faqtebis gamovlenisas;

- kompaniis likvidaciis an reorgani-

zaciis SemTxvevaSi;

- ZiriTadi saSualebebis gadafasebis 

dros;

- eqstremalur situaciaSi, rogoricaa 

wyaldidoba da xanZari.

inventarizaciis Catarebis procedura 

moicavs ramdenime etaps. pirveli etapi aris 

mosamzadebeli, romelic Tavis mxriv moicavs:

- inventarizaciis Casatareblad br-

Zanebis momzadeba;

- inventarizaciis komisiis formireba;

- inventarizaciis Catarebis droisa  da 

sainventarizacio qonebis saxis gansazRvra;

- materialur-pasuxismgebeli pirebisa-

gan xelmowerebis miReba da a.S.

meore etapi moicavs ukve faqtiuri qonebis 

dadgenis proceduras Sesabamisi Canawerebis 

gakeTebiT. mesame etapze xdeba cvlilebebis 

gamovlena da misi mizezebis dadgena. bolo 

etapze ki xdeba inventarizaciis Sedegebis 

gaformeba da damnaSave pirebisadmi  pasux-

ismgeblobis dakisreba.

TiTqmis yvela sabiujeto organizacia in-

ventarizaciisaTvis iyenebs aparaturul, in-

formaciul da programul uzrunvelyofas.

Strix-kodebis  printeris saSualebiT ibe-

Wdeba markirebisaTvis saWiro etiketebi uni-

kaluri StrixkodebiT, romlebzec organi-

zaciis dasaxelebasTan erTad miTiTebulia 

inventaris ganTavsebis adgili korpusis, sar-

Tulis, oTaxisa  da sainventarizacio nomris 

CvenebiT. es Strixkodebi erTjeradad moTavs-

deba sainventarizacio qonebis zedapirze[2].

monacemTa Segrovebis mobiluri terminali, 

romliTac vaxdenT Strixkodebis skanirebas 

da Sesabamis damuSavebas inventarizaciis 

dros; 

programuli uzrunvelyofis saSualebiT 

xdeba inventarizaciisaTvis saWiro da in-

ventarizaciis    Catarebis Semdeg miRebuli 

masalis damuSaveba. 

monacemTa bazebSi srulad unda iyos gan-

Tavsebuli informacia organizaciis qonebis 

Sesaxeb, ra ZiriTad saSualebebs flobs igi: 

korpusebi, samecniero-kvleviTi struqture-

bis Senobebi, maTSi ganTavsebuli aveji, xel-

sawyo-danadgarebi, samecniero, laboratoriu-

li aparatura, kompiuteruli teqnika, wignadi 
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fondi, satransporto saSualebebi da a.S.

organizaciis qonebis aRricxva evaleba 

safinanso departaments. axali saqonlis SeZe-

nasa da bazaSi dafiqsirebas uzrunvelyofs 

safinanso departamentis Sesyidvebis ganyo-

fileba da sawyobi. sawyobidan organizaci-

is qvedanayofebisaTvis saqonlis gadacemis 

Semdeg ZiriTadi saSualebebis aRricxvaze, 

cveTis daricxvaze da a.S. pasuxismgebelia 

safinanso departamentis aRricxva-angariS-

gebis ganyofileba.

serverTan ZiriTadad wvdoma aqvs organi-

zaciis  safinanso departaments, romlis per-

sonalur kompiuterSi CaitvirTeba saWiro 

programebi, xolo uSualod maT mier xdeba 

inventarizaciisaTvis saWiro monacemebis 

momzadeba da CatvirTva terminalSi, aseve 

terminalidan ukve inventarizaciis monace-

mebis miReba da damuSaveba, ris Semdegac maT 

SeuZlia inventarizaciis realuri Sedegebis 

dabeWdva.

Norganizaciebs ZiriTadi procesebis mar-

Tva dafuZnebuli aqvT kompiuterul sis-

temebze da ar axorcieleben informaciis 

dacvas saTanado doneze.  Semdeg rodesac 

dadgebian garkveuli problemis winaSe gad-

awyvetilebas Rebuloben specialistis gare-

Se, rac erTis mxriv martivi SeiZleba Candes, 

Tumca xSirad ver xdeba problemis srulad 

identificireba da Sesabamisad optimaluri 

gadawyvetilebis miReba. Sesabamisad uwevT 

mudmivad aseTi tipis riskebTan Segueba, rac 

maTi xarjebis iZulebiT da ukontrolo zr-

das iwvevs.  mxolod gamouval da ukidures 

SemTxvevaSi Tu mimarTaven Sesabamis kom-

paniebs Tu specialistebs. Tumca arsebobs 

mware gamocdilebac, rom kompanias daukar-

gavs wlebis nawvalebi, kompania iZulebiT Se-

Cerebula, kadrebi umizezod daudanaSaule-

bia xelmZRvanelobas da a.S.

imisaTvis, rom organizaciis marTva 

gaxdes srulyofilad marTvadi informaci-

uli teqnologiebis gamoyenebiT, ar dadgeT 

iseTi riskebis winaSe romlebic gamoiwvevs 

kompaniis muSaobis Seferxebas, ar gqondeT 

gauTvaliswinebeli da umarTavi xarjebi da 

zogadad informaciuli teqnologiuri saS-

ualebebiT miiRoT maqsimaluri sargebeli, 

aucilebelia SeimuSavoT informaciuli usa-

frTxoebis politika,  danergoT da periodu-

lad gaaumjobesoT igi.

SesaZloa CamovayaliboT mimarTulebebi, 

romelsac aucileblad xazi unda gaesvas 

informaciuli usafrTxoebis politikis Se-

muSavebisas. maT Soris mniSvnelovania in-

formaciis da informaciuli sistemebis 

inventarizaciis usafrTxoebis politikis 

SemuSaveba.

informaciuli usafrTxoeba aris infor-

maciisa da informaciuli sistemebis dacva 

araavtorizirebuli wvdomisagan, Cawera, cv-

lileba, dazianebisa da ganadgurebisagan.  

dReisTvis, rodesac informaciul sistemebs 

(interneti, kompiuteri, mobiluri, socialuri 

qselebi, sakomunikacio saSualebebi, infor-

maciis matareblebi da sxva) aqvs mniSvnelo-

vani roli Cven cxovrebaSi (rogorc pirad 

aseve samsaxureobriv mxares), ismis misi da 

masSi moTavsebuli informaciis usafrTxoeb-

is sakiTxic.

informaciuli failebis struqtura aseTia:

faili Equipment 
angariSis kodi 

saqonlis kodi 

fakultetis kodi

qvedanayofis kodi

qvedanayofis dasaxeleba 

materialuri pasuxismgebeli piris kodi

saqolis dasaxeleba

raodenoba

momwodeblis dasaxeleba  

marka

inventaris nomeri

angariSi

Sifri

SeZenis TariRi 

sabalanso Rirebuleba

valuta

cveTis koeficienti

statusi

dafinansebis wyaro 

buRalteri  

korpusi  

ZiriTadi saSualebis gamoSvebis TariRi 

ZiriTadi saSualebis sagarantio vada 

sawyobSi saqonlis miRebis dokumentis #

ZiriTadi saSualebis eqspluataciis vada
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faili Eqstat
statusis kodi    

statusis dasaxeleba  

               

faili Finckaro
dafinasebis wyaros kodi                         

dafinasebis wyaros dasaxeleba

faili InvMdgomareoba
mdgomareobis kodi

mdgomareobis dasaxeleba 

faili Shifri
Sifri    

dasaxeleba     

faili Unit
klasi

kodi

dasaxeleba 

faili Valuta
valutis kodi

valutis dasaxeleba(ISO)

valutis dasaxeleba

 

faili EqGadacema
qvedanayofis kodi

qvedanayofis dasaxeleba 

materialuri pasuxismgebeli piris kodi 

saqonlis dasaxeleba

raodenoba

marka

TariRi     

sainventaro nomeri

angariSi

Sifri

sabalanso Rirebuleba

dafinansebis wyaro

buRalteri

faili Depart
qvedanayofis kodi

qvedanayofis dasaxeleba 

                   

faili Faculty
fakultetis kodi      

fakultetis dasaxeleba

faili Sector
dasaxelebis kodi   

dasaxeleba 

    

faili Ok
Sifri

dasaxeleba

 

faili PasPiri 
materialuri pasuxismgebeli piris kodi 

materialuri pasuxismgebeli piris gvari

materialuri pasuxismgebeli piris sax-

eli 

materialuri pasuxismgebeli piris mamis 

saxeli

struqturuli erTeulis kodi 

struqturuli erTeulis  dasaxeleba     

telefoni

aqtivi

faili Firm                 
firmis kodi        

firmis saorganizacio kodi

firmis dasaxeleba    

firmis misamarTi

firmis telefoni  

firmis xelmZRvanelis dasaxeleba     

sakontaqto 
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faili C_EqStatus  struqtura:

faili C_Finckaro  aseTi saxisaa:

faili C_Shifri struqtura:
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faili C_InvMdgomareoba aseTi saxisaa:

failuri struqtura Camoweris uwyisisaTvis aseTia:

Sifris mixedviT mocemuli wlisaTvis Camosaweri qonebis amorCevis formebi:
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Perfection of the Material-Technical Resources Database and Safety Provision 
for Inventarization Results 

Teimuraz Gognadze 
Academic Doctor of

Business Administration  

The article considers the issue concerning changes to be made to the “Material-Technical Resources” database neces-
sary for inventarization. We have shown the result-based additionally received information collection technology based 
on the renewed base and the reporting forms. We discuss also the issues concerning protection of information about 
informatisation results, presented on usual paper (as a document) and in electronic version. 
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ბიზნესის მაქსიმალური ჩართულობა ხელს 
უწყობს შემოსავლებისა და დასაქმების სტაბილურ 
ზრდას, ასევე პირდაპირ ასახვას ჰპოვებს მთლიან 
შიდა პროდუქტზე, შესაბამისად, დადებით 
ზეგავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე. 
სწორედ ამიტომ, სახელმწიფო შესყიდვების 
პროცესის ეფექტურობა ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ 
პრიორიტეტს უნდა წარმოადგენდეს. სწორედ 
აღნიშნული მიმართულება დაედო საფუძვლად 
სახელმწიფო შესყიდვების მასშტაბურ რეფორმას 
და დაინერგა სახელმწიფო შესყიდვების 
ელექტრონული სისტემა.

საქართველოში სახელმწიფო შესყიდვების 
რადიკალური მოდერნიზება 2010 წლის ბოლოს - 2011 

დასაწყისში განხორცილდა და ქვეყანა მთლიანად 
ელექტრონული შესყიდვების სისტემაზე გადავიდა. 
საზოგადოებამ გაანალიზა ახალი სისტემის ძლიერი 
და სუსტი მხარეები. ახალი შესყიდვების სისტემის 
შემოღება უდაოდ დადებითი მოვლენაა, რამაც 
მინიმუმამდე დაიყვანა ამ სფეროში კორუფციის 
დონე. ამავდროულად, გაზარდა ეფექტურობა და 
კონკურენცია. საკანონმდებლო ბაზაც მეტწილად 
ევროკავშირის რეგულაციებს ემთხვევა და ხშირ 
შემთხვევებში უფრო მაღალ სტანდარტებს აწესებს, 
ვიდრე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მოქმედი 
სისტემები. 

ზოგადად, საქართველოს შესყიდვების სისტემა 
შეიძლება მისაბაძი მაგალითი გახდეს სხვა, მათ 
შორის ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის. თუ 
არსებულ სისტემაში ცალკეული ცვლილებები 
მოხდება, ის შეიძლება გახდეს ერთ–ერთი ყველაზე 
ეფექტური, გამჭვირვალე და კონკურენტუნარიანი 
სისტემა საერთაშორისო დონეზე.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დღეისათვის 
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მოქმედმა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანმა 
ელექტრონულმა სისტემამ ოფიციალურად 
მოქმედება 2010 წლის 1 დეკემბერს დაიწყო. 
აღნიშნული შეიძლება ითქვას, რომ მთელი 
მსოფლიო მასშტაბით რევოლუციურ ნაბიჯს 
წარმოადგენდა შესყიდვების სისტემაში. 
ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს 
მანამდეც ჰქონდათ მსგავსი გამოცდილება, 
მაგრამ არაიდენტური, რადგან რიგ ქვეყნებში, 
სადაც არსებობს შესყიდვების ელექტრონული 
სისტემა, არის უპირობოდ სავალდებულო ყველა 
შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის. ის, როგორც 
წესი, გარკვეულ სერვისს წარმოადგეს, რომელის 
გამოყენებაც შემსყიდველ ორგანიზაციებს 
სურვილისამებრ შეუძლიათ.

დღეისათვის მოქმედებს ელექტრონული 
შესყიდვების შემდეგი საშუალებები: 

• ერთეტაპიანი ელექტრონული და 
ერთეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული 
ტენდერი (SPA);

• ელექტრონული და გამარტივებული 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (NAT);

• ორეტაპიანი ელექტრონული და 
ორეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული 
ტენდერი (MEP);

• ელექტრონული და გამარტივებული 
ელექტრონული ტენდერი სამშენებლო სამუშაოების 
შესყიდვებისათვის(DAP);

• კონკურსი (CNT).
მოცემული შესყიდვების საშუალებები 

პროცედურების მიხედვით შესაძლებელია 
განვასხვავოთ და ერთმანეთისგან გავმიჯნოთ ორ 
ჯგუფად - ღია ტიპის შესყიდვები და დახურული 
ტიპის შესყიდვები. ღია ტიპის ელექტრონული 
შესყიდვის განხორციელებისას ადგილი აქვს 
ელექტრონულ ვაჭრობას, რომლის დროსაც 
პრეტენდენტს საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილ ვადაში სახელმწიფო შესყიდვების 
ერთიანი ელექტრონული სისტემის საშუალებით, 
შეუძლია შეამციროს მის მიერ წარმოდგენილი ფასი 
შესყიდვის პროცედურაში გამარჯვების მოპოვების 
მიზნით [4, გვ.6]. ელექტრონული ვაჭრობა მოიცავს 
ვაჭრობის ძირითად დროსა და ელექტრონული 
ვაჭრობის დამატებით რაუნდებს, შესაბამისად, 
შესყიდვებში მონაწილე პრეტენდენტები ვაჭრობის 
დამატებითი რაუნდების მიმდინარეობის დროს 
ამცირებენ თავდაპირველ ფასს და ვაჭრობენ 
ერთმანეთთან. ასეთი ტიპის შესყიდვის საშუალების 
დროს პრეტენდენტები ხშირ შემთხვევაში ექცევიან 
ე.წ. „ვაჭრობის აზარტის“ ქვეშ და აფიქსირებენ 
გაუთვითცნობიერებელ და დემპინგურ ფასზე 

უფრო დაბალ ფასს, რაც შემდგომში მათი 
სატენდერო წინადადებას არარელევანტურს 
ხდის. ასეთი ტიპის შესყიდვებს მიეკუთვნება: 
ერთეტაპიანი ელექტრონული და ერთეტაპიანი 
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA). 

რაც შეეხება ელექტრონული შესყიდვის 
დახურულ ტიპს, მას მიეკუთვნება: ელექტრონული 
და გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 
აუქციონის გარეშე (NAT); ორეტაპიანი 
ელექტრონული და ორეტაპიანი გამარტივებული 
ელექტრონული ტენდერი (MEP); ელექტრონული 
და გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 
სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვებისათვის (DAP) 
და კონკურსი (CNT). ზემოაღნიშნულ შემთხვევაში 
პრეტენდენტებს არ აქვთ საშუალება იხილონ 
სხვა პრეტენდენტების მიერ დაფიქსირებული 
ფასი და შესაბამისად, ვაჭრობასაც არ აქვს 
ადგილი. ელექტრონული და გამარტივებული 
ელექტრონული ტენდერის აუქციონის 
გარეშე(NAT) მიმდინარეობის დროს, აქცენტი ღია 
ტიპის ტენდერების მსგავსად, ფასზე კეთდება, 
თუმცა, პრეტენდენტი შემსყიდველს სთავაზობს 
იმ ღირებულებას, რაც მისთვის მისაღებია და არ 
ახდენს „ვაჭრობის აზარტიდან“ გამომდინარე სხვა 
კონკურენტი პრეტენდენტების ზეგავლენის ქვეშ 
ფასის ხელოვნურ კლებას. 

ორეტაპიანი ელექტრონული და ორეტაპიანი 
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის (MEP) 
და კონკურსის (CNT) შემთხვევაში ვითარება 
განსხვავებულია. კონკურსის (CNT) შემთხვევაში 
ფასის გარდა მნიშვნელობა ენიჭება ხარისხის. 
საკონკურსო დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს 
ხარისხის ჯამური შეფასებისა და საკონკურსო 
წინადადებების ფასის ხვედრით წონებს, რომელთა 
ჯამი უნდა შეადგენდეს ერთ მთელს. ამასთან, 
ხარისხის ჯამური შეფასების ხვედრითი წონა არ 
უნდა აღემატებოდეს 80%-ს და არ უნდა იყოს 70%-ზე 
ნაკლები. გარდა ამისა შემსყიდველი ორგანიზაცია 
განსაზღვრავს ხარისხის კრიტერიუმების ტიპებს: 
მოთხოვნები, რომლებსაც შესყიდვის ობიექტი, 
პრეტენდენტი ან/და ტექნიკური დოკუმენტაცია 
უპირობოდ უნდა აკმაყოფილებდეს, თვლადი 
კრიტერიუმები, სადაც უპირატესობა ენიჭება მაღალ 
ციფრობრივ მაჩვენებელს, თვლადი კრიტერიუმები, 
სადაც უპირატესობა ენიჭება დაბალ ციფრობრივ 
მაჩვენებელს, არათვლადი კრიტერიუმები, 
სადაც უპირატესობა ენიჭება საკონკურსო 
კომისიის წევრების მიერ მინიჭებული ქულების 
მაღალ საშუალო არითმეტიკულ მაჩვენებელს 
და კრიტერიუმები, რომლებიც გულისხმობს 
საკონკურსო დოკუმენტაციით დადგენილი 
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გარკვეული პირობის/პირობების შესრულებას [2, 
გვ.7].

ორეტაპიანი ელექტრონული და ორეტაპიანი 
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერების 
(MEP) შემთხვევაში, კონკურსის მსგავსად, 
შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია 
განსაზღვროს სატენდერო წინადადების შეფასების 
მოთხოვნები და თვლადი კრიტერიუმები, თუმცა 
არა უთვლადი კრიტერიუმები. ამასთან, სატენდერო 
წინადადების შეფასების თვლად კრიტერიუმს 
უნდა ჰქონდეს ციფრობრივად გამოსახული 
ხვედრითი წონა, რომელთა ჯამი უნდა შეადგენდეს 
ერთ მთელს, ხოლო სატენდერო წინადადების 
ფასის ხვედრითი წონა შესაძლებელია შეადგენდეს 
არანაკლებ 0,3-სა და არაუმეტეს 0,7-ს [3, გვ.3].

რაც შეეხება გამარტივებული ელექტრონული 
ტენდერს (DAP) და ელექტრონული ტენდერს 
(DAP), ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს სამშენებლო 
სამუშაოების შესასყიდად გამოცხადებული 
ტენდერის ჩატარების განსხვავებულ წესს, ე.წ. 
„ორ პაკეტიან“ სისტემას რა დროსაც სატენდერო 
წინადადების ფასის დაფიქსირების შემდეგ, 
პრეტენდენტს უფლება აქვს, ელექტრონული 
ვაჭრობის ძირითადი დროის დასრულებამდე, 
მხოლოდ ერთხელ შეამციროს მის მიერ 
წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების ფასი 
არანაკლებ ერთი ბიჯის ოდენობით. ამასთან, 
ელექტრონული ვაჭრობის დამატებითი რაუნდები 
არ იმართება [1, გვ.22]. აღნიშნული პროცედურის 
დროს, პირველ ეტაპზე მიმდინარეობს ტენდერში 
მონაწილე პრეტენდენტების ტექნიკური 
დოკუმენტაციის განხილვა და გადარჩევა 
სატენდერო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის 
მიხედვით. იმ პრეტენდენტებისაგან, რომელთა 
ტექნიკური დოკუმენტაცია დააკმაყოფილებს 
მინიმალურ სატენდერო მოთხოვნებს დგება 
ე.წ. „მოკლე სია“, რომელთაგანაც მინიმალური 
შეთავაზების ფასის მქონე პრეტენდენტთან 
ფორმდება ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის 
შესახებ. 

ელექტრონული ტენდერების მრავალფე-
როვნების მთავარი უპირატესობა მდგომარეობს 
იმაში, რომ შემსყიდველი თავად ირჩევს, რომელი 
მათგანი გამოიყენოს ამა თუ იმ შესყიდვის 
განსახორციელებლად. მუხედავად ამისა, 2016 
წლის 1 ივლისის შემდგომ პერიოდში სახელმწიფო 
შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის 
მეშვეობით გამოცხადებულ ტენდერებში ე.წ. 
„ღია ტიპის“ ტენდერების რაოდენობა თითქმის 
3-ჯერ აღემატება ე.წ. „დახურული ტიპის“ 
ტენდერების რაოდენობას. რა თქმა უნდა, ე.წ. 

„ღია ტიპის“ ტენდერებს გააჩნია თავისი ღირსება 
- ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად მიიღწევა 
შეთავაზების მინიმალური ფასი, თუმცა, როგორც 
პრაქტიკა აჩვენებს, არც თუ იშვიათ შემთხვევებში 
უარყოფითად აისახება შესყიდვის ობიექტის 
ხარისხობრივ მაჩვენებელზე, ან საერთოდ 
არარელევანტურს ხდის მინიმალური ფასის მქონე 
პრეტენდენტის შეთავაზებას. როგორც ზემოთ 
აღვნიშნეთ, ამის მიზეზია ის, რომ პრეტენდენტები 
ხშირ შემთხვევაში ექცევიან ე.წ. „ვაჭრობის აზარტის“ 
ქვეშ და აფიქსირებენ გაუთვითცნობიერებელ 
და დემპინგური ფასზე უფრო დაბალ ფასს, 
რაც შემდგომში მათი სატენდერო წინადადებას 
არარელევანტურს ხდის. აღნიშნულიდან თავის 
დაღწევის ერთ-ერთი საშუალებას სწორედ ე.წ. 
„დახურული ტიპის“ ტენდერები იძლევა, როდესაც 
ტენდერში მონაწილე სუბიექტებს არ აქვთ სხვისი, 
ანუ ტენდერში მონაწილე კონკურენტების მიერ 
შემოთავაზებული ფასის ხილვის საშუალება, 
შესაბამისად ისინი ცდილობენ, რომ მათ მიერ 
დაფიქსირებული ფასი იყოს მინიმალური, ამასთან 
შესაბამისი მათი შემოთავაზებისა. ყოველივე 
ეს ერთის მხრივ უზრუნველყოფს მინიმალურ 
დანახარჯებს სახელმწიფოს მხრიდან და მეორეს 
მხრივ კი - შემსყიდველი მიერ შემუშავებული 
ტექნიკური დავალების შესაბამის პროდუქტს. 

იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველისათვის 
არსებითი მნიშვნელობა შესყიდვის ობიექტის 
„ხარისხს“ ენიჭება, შესაბამისად შემსყიდველი 
მზადაა მეტი გადაიხადოს უფრო ხარისხიან 
პროდუქტში, მაშინ მიზანშეწონილია, რომ 
შესყიდვის საშუალებად გამოყენებული იქნას 
ორეტაპიანი ელექტრონული ან ორეტაპიანი 
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 
(MEP). უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში სიტყვა „ხარისხი“ ძალზედ 
პირობით ხასიათს ატარებს. უფრო „ხარისხიანის“ 
შესარჩევად შემყიდველი ვალდებულია სატენდერო 
დოკუმენტაციაში წინასწარ მიუთითოს, თუ 
რომელი ტექნიკური პარამეტრი ან/და პარამეტრები 
წარმოადგენენ მისთვის ხარისხის შეფასების 
კრიტერიუმს და შესაბამისად, თითოეული 
მათგანისათვის განსაზღვროს ციფრობრივად 
გამოსახული ხვედრითი წონა. 

ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერში 
(MEP) მონაწილე პრეტენდენტებს, მსგავსად 
ე.წ. „დახურული ტიპის“ ტენდერებისა, არ აქვთ 
სხვისი, ანუ ტენდერში მონაწილე კონკურენტების 
მიერ შემოთავაზებული ფასის ნახვის საშუალება, 
შესაბამისად, ისინი ცდილობენ, რომ მათ მიერ 
დაფიქსირებული ფასი იყოს მინიმალური, ხოლო 
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შეთავაზებული პროდუქტი, იმ ტექნიკური 
პარამეტრების მიხედვით, რომელიც მოცემულია 
სატენდერო დოკუმენტაციაში - საუკეთესო. 

აღნიშნული ტენდერის ჩატარების შედეგად 
შემსყიდველი უზრუნველყოფს ერთი მხრივ 
მინიმალურ დანახარჯებს, ხოლო მეორე მხრივ 
მას ეძლევა საშუალება უფრო მეტი გადაიხადოს 
შედარებით უფრო მაღალი ხარისხის პროდუქტში. 

როგორც ცნობილია, „სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ“ საქართველოს კანონის ერთ-ერთ 
უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს სახელმწიფო 
სახსრების რაციონალური ხარჯვა. საბიუჯეტო 
სახსრების ხარჯვა ვერ იქნება „რაციონალური“, 
თუ სახელმწიფო შემსყიდველი ორგანიზაციები 
მხოლოდ „იაფიანი“, „უხარისხო“ და შესაბამისად 
დაბალი სასიცოცხლო ციკლის მქონე საქონლის, 
მომსახურების ან სამუშაოს გამსაღებლებად 
იქცევიან, რაც თავისთავად იმავე შესყიდვის 

ობიექტზე უმოკლეს დროში ხელახალ დანახარჯებს 
იწვევს. ყველა სახელმწიფო შემსყიდველი 
ორგანიზაციის მიზანს უნდა წარმოადგენდეს, 
სახელმწიფო შესყიდვის შედეგად ფასისა და 
ხარისხის ადეკვატური შესაბამისობით შესყიდვა, 
ამიტომ, მიზანშეწონილია, რომ სახელმწიფო 
შემსყიდველმა ორგანიზაციებმა უფრო მეტი 
აქტიურობით გამოიყენონ შესყიდვის ის 
საშუალებები, სადაც პრეტენდენტები მოკლებულნი 
არიან შესაძლებლობას აზარტული ვაჭრობის 
შედეგად ხელოვნურად, და რაც მთავარია, 
არაადეკვატურად შეამცირონ შესყიდვის ობიექტის 
ფასი. მხოლოდ ამ გზით მიიღწევა შედეგებზე 
ორიენტირებული შესყიდვის განხორციელება, რაც 
გულისხმობს შედარებით ხანგრძლივი სასიცოცხლო 
ციკლის მქონე საქონლის, მომსახურების ან 
სამუშაოს შესყიდვას და შესაბამისად, სახელმწიფოს 
კუთვნილი სახსრების რაციონალურ ხარჯვას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 
ბრძანება.

2. „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების 
დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის #7 
ბრძანება.

3. „ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერისა და ორეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული ჩატარების 
წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 28 ივლისის 
#11 ბრძანება.

4. საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“.

Efficiency of Electronic Procurement 

Shalva Julakidze
David Agmashenebeli National Defense Academy of Georgia 

Doctor of Economic Sciences, Associated Professor 
Head of State Procurement Service of Roads Department of Georgia 

Tinatin Medzmariashvili
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

Under-graduate of PhD of the Faculty of Economics and Business 
Head of State Procurement Division of Administration Department of the Ministry 

of Regional Development and Infrastructure of Georgia 

The organized function of state procurement as field assists maximal involvement in state procurements of busi-
ness and respectively, has positive impact on economic increase of the country. The wide-scaled reform in the system 
of state procurement in Georgia and the implementation of united e-system assisted the increase of competition 
between efficiency and potential applicants. Despites significant reforms, still the main aim is the rational expendi-
tures of state means, procurement of service or work of goods of high vital cycle by purchaser organizations which 
in shortest period does not cause unforeseen state expenditures. 
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 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი   
 ტელ: (+995) 577229889
 ელ.ფოსტა: lmgeladze@gmail.com

სტატია ეხება სახელმწიფო შესყიდვების თემატიკას. განხილულია ქვეყნისა და ბიზნესისათვის 
უმნიშვნელოვანესი სფეროს - სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის ინსტიტუციური მოდელი. გამომდინარე 
იქიდან, რომ სახელმწიფო შესყიდვების ბაზარი ერთ-ერთი უმსხვილესია საქართველოში (იგი ქვეყნის 
ბიუჯეტის 39%-ს, ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტის 12%-ს შეადგენს), უაღრესად დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება სისტემის ინსტიტუციურ გამართულობას და სფეროში მოქმედი ინსტიტუტის/ინსტიტუტების 
ეფექტიანად ფუნქციონირებას.

შესაბამისად, მიმოხილულია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის აღსრულების 
მონიტორინგზე პასუხისმგებელი უწყების საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები. განხილულია 
თითოეული მიმართულება ცალ-ცალკე და გადმოცემულია ავტორის შეფასება მათთან დაკავშირებით. 
ბოლოს, დასკვნის სახით, წარმოდგენილია ავტორის ხედვა სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის 
ინსტიტუციური მოწყობის გაუმჯობესების/დახვეწის შესახებ.

მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის დღეს მოქმედი ინსტიტუციური მოდელი 
საჭიროებს შემდგომ სრულყოფას და გაჯანსაღებას, რაც, საბოლოო ჯამში, კიდევ უფრო გააუმჯობესებს 
სახელმწიფო შესყიდვების პროცესს, ამაღლდება გამჭვირვალობის ხარისხი, უფრო მოქნილი და ეფექტური 
გახდება სისტემა - აღნიშნულია დასკვნაში.

სახელმწიფოს სიძლიერე, მისი ეფექტიანობა, 
ჯანსაღი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, 
სწრაფი განვითარების დონე, მნიშვნელოვნად არის 
დამოკიდებული სახელმწიფო ინსტიტუტების 
გამართულ ფუქციონირებაზე. შესაბამისად 
ისმება კითხვა, არის თუ არა ესა თუ ის 
ინსტიტუტი შექმნილი რეალური საჭიროებიდან 
გამომდინარე, რამდენად სწორად არის ფუნქციები 
გადანაწილებული როგორც ინსტიტუტებს შორის, 
ისე ამ ინსტიტუტების შიგნით. რამდენად სწრაფად 
შეუძლია სისტემას (ამა თუ იმ ინსტიტუტს) 
უცაბედად/მოულოდნელად წამოჭრილ 
პრობლემებზე რეაგირება და მისი მოკლე დროში 
გამოსწორება. 

ცხადია, ზედმეტი ფუნქციებით და 
რეგულაციებით დატვირთული, ჭარბი სამუშაო 
ძალითა და ჭარბი, მოუქნელი, ბიუროკრატიული 
წესებით გაჯერებული ინსტიტუტები და სისტემა 
ვერ შეძლებს ეფექტურად/ეფექტიანად ემსახუროს 
ქვეყანას და დააყენოს განვითარების სწორ გზაზე. 

უნდა აღინიშნოს, რომ სხვადასხვა 
სფეროში მოქმედი ინსტიტუტების 
გამართულად ფუნქციონირება საერთო ჯამში 
პირდაპირპროპორციულად აისახება სახელმწიფო 
სისტემის ეფქტიანობაზე. ერთი კონკრეტული 
ინსტიტუტის ნამოქმედარმა შეიძლება მკვეთრად 
შეაფერხოს ან გააუმჯობესოს სისტემის ეფექტურობა 
და განვითარების დონე.

ამჯერად, თქვენს ყურადღებას შევაჩერებთ 
სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის ინსტიტუციურ 
მოდელზე, კრიტიკულად განვიხილავთ მას 
და შევეცდებით წარმოვადგინოთ სისტემის 
ინსტიტუციური გაუმჯობესების ჩვენეული ხედვა. 

რატომ სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის 
ინსტიტუციური მოდელი? აღსანიშნავია, 
რომ სახელმწიფო შესყიდვების ბაზარი ერთ-
ერთი უმსხვილესია საქართველოში: 2016 წელს 
სახელმწიფო შესყიდვების ბაზარზე დაიხარჯა 4 
მილიარდ ლარზე მეტი; სახელმწიფო შესყიდვების 
ბაზარი ქვეყნის ბიუჯეტის 39%-ს, ხოლო მთლიანი 
შიდა პროდუქტის 12%-ს შეადგენს; 2016 წელს 
აღნიშნულ ბაზარზე ჩატარდა 38 000-ზე მეტი 
ტენდერი. [9; გვ.1]

ზემოაღნიშნული ციფრები ცხადყოფს, თუ 
რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელწიფო 
შესყიდვების ბაზარზე კონკურენტულ და 
გამჭვირვალე გარემოს. ასევე ხაზს უსვამს, ჩვენი 
ქვეყნის ეკონომიკის მოცულობიდან გამომდინარე, 
რამხელა მნიშვნელობა ენიჭება აღნიშნულ ბაზარს, 
როგორც ეკონომიკის, ისე ბიზნესის  განვითარების 
კუთხით. შესაბამისად, სისტემის გამართულად 
ფუნქციონირებისათვის, უაღრესად დიდი 
მნიშვნელობა აქვს სფეროს მარეგულირებელ 
ინსტიტუციურ გარემოს.

მოკლედ მომივიხილავთ, თუ რა როლი 
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mecniereba/SCIENCE
ენიჭება არსებული კანონმდებლობით 
სისტემის მარეგულირებელ/მონტორინგის 
განმახორციელებელ უწყებას და რა ფუნქციებით 
არის იგი აღჭურვილი. 

სახელმწიფო შესყიდვების ბაზარს 
არეგულირებს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ“ (მიღების თარიღი 20.04.2005წ.). კანონის 
მე-4 მუხლის მე-6 პუქტის მიხედვით სააგენტოს 
ძირითადი ფუნქციებია:

„ა) ამ კანონის მოქმედებისათვის საჭირო 
ნორმატიული აქტებისა და სტანდარტული 
სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავება და 
გამოცემა, მათი საერთაშორისო ნორმებთან 
ჰარმონიზაცია;

ბ) შემსყიდველი ორგანიზაციებიდან მიღებული 
ანგარიშების საფუძველზე შესყიდვების სფეროში 
ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის სისტემატური 
შესწავლა, გაანალიზება და საქართველოს 
მთავრობისათვის წინადადებების წარდგენა 
შესაბამისი გადაწყვეტილებების მისაღებად;

გ) სპეციალური სასწავლო პროგრამების, 
სასწავლომეთოდიკური მასალებისა და 
დოკუმენტაციის სტანდარტული ფორმების 
მომზადება, სემინარებისა და ტრენინგების 
ჩატარება ხელისუფლების ცენტრალური 
და ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებისათვის, მასმედიის წარმომადგენლებისა 
და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის;

დ) შესყიდვების ერთიანი საინფორმაციო ბაზის 
შექმნა, სრულყოფა და მასზე ზედამხედველობა;

ე) შემსყიდველი ორგანიზაციებისათვის 
საკონსულტაციო-სარეკომენდაციო მომსახურების 
გაწევა;

ვ) თანამედროვე საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საშუალებათა 
შესყიდვების სისტემაში დანერგვისათვის ხელის 
შეწყობა;

ზ) შესყიდვების საჯაროობისათვის 
შესაბამისი ნორმატიული აქტებისა და 
სპეციალური სახელმძღვანელო ბიულეტენის 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

თ) შესყიდვების დროს წარმოქმნილი დავის 
განხილვა;

ი) შესყიდვების პროცედურების კანონიერებაზე 
ზედამხედველობა და შესყიდვების პროცესის 
რეგულირების პოლიტიკის განსაზღვრა;

კ) შავი სიის წარმოება;
კ1 ) თეთრი სიის წარმოება; ...
მ) განსაკუთრებულ შემთხვევებში, 

შემსყიდველის წერილობითი მომართვის 
საფუძველზე ან საკუთარი გადაწყვეტილებით, 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტით მოახდინოს 
შესყიდვის ობიექტის იდენტიფიცირება ან/და 
კლასიფიკატორში ინტეგრირება;

ნ) სახელმწიფო შესყიდვის ხელოვნურად 
დაყოფის ფაქტების გამოვლენა და შესაბამისი 
რეაგირება. “

ზემოაღნიშნული კანონისა და 

ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელი უწყების 
დებულების (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23 
პრილის #306 დადგენილება) [5] მიხედვით იკვეთება 
ამ დაწესებულების საქმიანობის შემდეგი ძირითადი 
მიმართულებებ: 1. იგი პროცედურულ კონტროლს/
მონიტორინგს უწევს კანონის აღსრულებას - ანუ 
რამდენად კანონის შესაბამისად ახორციელებს 
შემსყიდველი ორგანიზაცია შესყიდვას (კანონის 
შესაბამისად ადგენს თუ არა სატენდერო 
დოკუმენტაციას, დადგენილ ვადებში აცხადებს თუ 
არა ტენდერს, განათავსებს თუ არა შესყიდვებთან 
დაკავშირებულ დოკუმენტაციას სისტემაში 
დადგენილ ვადებში და ა.შ.); 2. მონიტორინგს 
უწევს სახელმიწფო შესყიდვების ელექტრონული 
სისტემის გამართულად ფუქციონირებას 
(ტენდერი ცხადდება ელექტრონულად სისტემაში, 
შესაბამისად ვაჭრობაც ხდება ელექტრონული 
სისტემის მეშვეობით და ყველა ტენდერთან 
დაკავშირებული დოკუმენტი იტვირთება 
სისტემაში და ა.შ); 3. მონიტორინგს უწევს თეთრი 
და შავი სიების წარმოებას [2; 3]. „კვალიფიციური“ 
მიმწოდებლები/კომპანიები შეჰყავს თეთრ სიაში 
და „არაკეთილსინდისიერი“ მიმწოდებლები/
კომპანიები შავ სიაში და აქვეყნებს); 4. განიხილავს 
მიმწოდებელსა და შემსყიდველს შორის წარმოქნილ 
დავებს და გამოაქვს გადაწყვეტილებები 
5. ითანხმებს გამარტივებულ შესყიდვებს 
[4] (განიხილავს მოთხოვნებს პირდაპირი/
ტენდერის გარეშე შესყიდვის შესახებ და გასცემს 
დასკვნას/ნებართვას მისი მიზანშეწონილობის/
განხორციელების ან მიზანშეუწონლობის შესახებ; 
6. ახორციელებს კონსოლიდირებული ტენდერის 
მომზადებისა და განხორციელებისათვის 
საჭირო ღონისძიებებს (კონსოლიდირებულ 
ტენდერს აცხადებს საქართველოს მთავრობა, 
მისი ტექნიკურად მომზადებისა და 
განხორციელებისათვის საჭირო თითქმის ყველა 
სამუშაოს ეწევა მარეგულირებელი ინსტიტუტი. 
კონსოლიდირებული ტენდერი გულისხმობს - 
ყველა სახელმწიფო შესმსყიდველი ორგანიზაციის 
ნაცვლად ერთიანი ტენდერის გამოცხადებას, 
რომელში გამარჯვებულიც უზრუნველყოფს 
ყველა უწყებისათვის საჭირო პროდუქტის 
მიწოდებას პირდაპირი ხელშეკრულებით. ყველა 
შემსყიდველი გამარჯვებული (ძირითადად ერთი 
მიმწოდებლისგან) კომპანიისგან ყიდულობს 
პროდუქტს); 7. ფუნქციონირებს სასწავლო ცენტრი, 
რომელიც ეწევა სახელმწიფო შესყიდვების კუთხით 
დასაქმებული სახელმწიფო მოსამსახურეების 
გადამზადებას.

ჩვენ, ამ ეტაპზე არ შევალთ სახელმწიფო 
შესყიდვების მარეგულირებელი ორგანოს 
საქმიანობის დეტალებში. მხოლოდ 
ზემოაღნიშნული საქმიანობის ძირითად 
მიმართულებებს განვიხილავთ და მოგაწოდებთ 
ჩვენს მოსაზრებებს მათთან დაკავშირებით.

1. პროცედურული კონტროლი/
მონიტორინგი კანონის აღსრულებაზე - უნდა 
აღინიშნოს, რომ საშტატო ნუსხის მიხედვით [6] 
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შესაბამის სტრუქტურლ ერთეულში, რომელიც არის 
პასუხისმგებელი მონტორინგის განხორციელბაზე, 
დასაქმებულია 16 ადამიანი. 2016 წელს კი ჩატარდა 
38072 ტენდერი. ჩვენი აზრით ცალსახაა, რომ 16 
ადამიანი, როგორი პროფესიონალებიც არ უნდა 
იყვნენ ისინი, ვერ შეძლებს 38000 ტენდერის 
სრულფასოვან კონტროლს (თუნდაც ტექნიკურ/
კანონთან შესაბამისობის კუთხით კონტროლს). 
ანიშნული დასტურდება სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტოს მიერ გამოცემული წლიური Enewsletter-
ში მოყვანილი ინფორმაციითაც [9; გვ.10], რომლის 
მიხედვით 2016 წლის განმავლობაში მოხერხდა 
15000-მდე (38000 ტენდერიდან) ტენდერის 
დამუშავება.

მიუხედავად იმისა, რომ ზემოაღნიშნულ 
უწყებაში დანერგილია ავტომატური 
შეტყობინებების სისტემა, რომლის საშუალებითაც 
ავტომატურად მოდის შეტყობინება შესაძლო 
დარღვევებზე კანონის გარკვეულ მოთხოვნებთან 
მიმართებაში, იგი მაინც ვერ მოიცავს სრულად 
ყველა ტიპის დარღვევას. შესაბამისად მაინც არის 
საჭირო ტენდერის სრულფასოვანი გავლა. ასევე, 
გამოვლენილი შესაძლო დარღვევის შეტყობინებაც 
ხომ ფიზიკურად გადასამოწმებელია. ამასთან, 
პროგრამა მხოლოდ ტექნიკური ტიპის დარღვევების 
ალბათობას აფიქსირებს.

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მონიტორიგნის 
განმახორცილებელი უწყების უფლებამოსილებას 
მხოლოდ ტექნიკური, კანონის მოთხოვნებთან 
შესაბამისობის, კონტროლი წარმოადგენს. 
ყოველგვარი შინაარსობრივი კუთხით კონტროლი 
(კორუფციული გარიგეგებების, კონკურენციის 
შეზღუდვის, დანაშაულის ნიშნების გამოკვეთის 
და ა.შ. შესაძლო ფაქტების გამოვლენის. ბაზრის 
სისტემური ანალიზი სხვადასხვა პრობლემების 
გამოვლენის კუთხით) მის კომპეტენციას სცდება, 
რაც ჩვენი აზრით არასწორია. მხოლოდ რუტინულ 
საქმემდე დადის საერთო ჯამში მონიტორინგი, 
რასაც, ჩვენი აზრით, არსებითი შედეგი ვერ მოჰყვება. 
შესაძლო გადაცდომის/დანაშაულის პროაქტიულ 
კონტროლზე ხომ ზედემტია საუბარი. გადაცდომის/
დანაშაულის წინასწარ გამოვლენის შესაძლებლობა 
მინიმუმადეა დასული. 2016 წელს შესაბამისი 
მაკონტროლებელი უწყების მიერ მონიტორინგის 
შედეგად გამოვლენილი  სამართლალდარღვევის 
98 შემთხვევა გადაგზავნილ იქნა სასამართლოში. 
ასევე გამოვლენილ დარღვევებზე შემსყიდველ 
ორგანიზაციებს გაეგზავნათ 2000-ზე მეტი წერილი.
[9; გვ.42]

2. შესყიდვების ელექტრონული სისტემის 
გამართულად ფუნქციონირების მონიტორინგი - 
სახელწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემა 
2010 წელს დაინერგა. ამავე წელს გამოცხადდა 
პირველი ელექტრონული ტენდერიც. ვფიქრობთ, 
რომ აღნიშნული რეფორმა მეტად მნიშვნელოვანი 
იყო. მან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესა სისტემა, 
შეამცირა კორუფციის რისკები და მკვეთრად 
აამაღლა სისტემის გამჭვირვალობა.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ  ელექტრონული 

სისტემის/სერვერის გამართული ფუნქციონირების 
მონიტორინგი სუფთად ტექნიკური საკითხია 
და იგი შეიძლება ნებისმიერმა ორგანიზაციამ 
განახორციელოს, რომელსაც შესაბამისი 
ინფრაქტრუქტურა გააჩნია (მაქსიმუმ 4-5 
კვაფიციური პროფესიონალი ალბათ საკმარისია 
ამისათვის).

3. თეთრი და შავი სიების წარმოების 
მონიტორინგი - აღნიშნულ საკითხზე ვრცლად 
აღარ შევჩერდებით, რადგან თემასთან 
დაკავშირებით უკვე გამოვაქვეყნეთ ვრცელი 
სტატია  2016 წელს [10]. მხოლოდ განვმარტავთ, 
რომ აღნიშნული კომპონენტი არაეფექტურია, 
ზღუდავს კონკურენციას, წნეხად აწევს ბიზნესს, 
ქმნის ბიუროკრატიულ ბარიერს და კორუფციის 
რისკს. შესაბამისად, იმისათვის რომ სახელმწიფო 
შესყიდვების სასაქონლო ბაზრებზე იყოს ჯანსაღი 
კონკურენტული გარემო, მასში მონაწილე 
კომპანიებს ჰქონდეს ერთნაირი სასტარტო პირობები 
და არცერთი კომპანია არ იყოს დისკრიმინაციულ 
მდგომარეობაში ჩაყენებული, საჭიროა, 
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს 
კანონიდან ამოღებულ იქნას „თეთრი“ და „შავი“ 
სიის წარმოების უფლებამოსილება. 

4. მიმწოდებელსა და შემსყიდველს 
შორის წარმოქნილი დავების განხილვა და 
გადაწყვეტილების მიღება - ჩვენი აზრით არ არის 
მართებული, რომ უწყება რომელიც ახორციელებს 
ამა თუ იმ სისტემის მონიტორინგს, პარალელურად 
განიხილავდეს სისტემაში წარმოქმნილ დავებს. 
აღნიშნულის შედეგად იგი ხდება სისტემის უშუალო 
მონაწილე (იმის მაგივრად, რომ აკვირდებოდეს და 
შესაბამის რეაგირებებს ახდენდეს გამოვლენილ 
დარღვევებზე) და კარგავს არბიტრის ფუნქციას. 
აღნიშნული ასევე ზრდის კორუფციის რისკს. 

ამასთან, მონიტორინგის განმახორციელებელი 
უწყების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების 
გასაჩივრების და მოგების შემთხვევაში,  არსად 
არ არის გაწერილი მექანიზმი, ვინ ან როგორ 
ანაზღაურებს უწყების მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილების შედეგად მიყენებულ ზიანს. 

5. გამარტივებული შესყიდვის შეთანხმება 
- ვფიქრობთ, რომ მიუხედავად აღნიშნული 
კომპონენტის აქტუალობისა. საკითხი არ უნდა 
თანხმდებოდეს სისტემის მაკონტროლებელ 
უწყებასთან. როგორც ზემოთ აღვნიშნე, შესაბამისი 
მაკონტროლებელი ორგანო უნდა იყოს არბიტრის 
როლში. უნდა აკვირდებოდეს სისტემას და 
გასცემდეს შესაბამის რეკომენდაციებს ან 
მიუთითებდეს შეცდომებზე. იგი არ უნდა იყოს 
შესყიდვების პროცესის უშუალო მონაწილე. ეს 
იგივეა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური (ყოფილი 
კონტროლის პალატა) წინასწარ ითანხმებდეს 
საბიუჯეტო დაწესებულებების განსახორციელებელ 
ღონისძიებებს, ან შემოსავლების სამსახური 
(ყოფილი საგადასახადო ინსპექცია) წინასწარ 
ითანხმებდეს, თუ როგორ უნდა განახორციელოს 
დაბეგვრა კომპანიამ. ამ შემთხვევებში ხომ 
კონტროლი აზრს კარგავს საერთოდ. ვინ უნდა 
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აკონტროლოს მსგავს შემთხვევებში სისტემა 
თუ მაკონტროლებელიც უშუალოდ პროცესის 
მონაწილე ხდება.

ასევე, მსგავს შემთხვევებში პასუხისმგებლობა 
ძირითადად გადადის მხოლოდ ერთ, 
მაკონტროლებელ უწყებაზე, რაც არაეფექტურია 
და ნეგატიურად აისახება ამა თუ იმ უწყების 
საქმიანობაზე. შესაბამისად, იზრდება წნეხი 
მაკონტროლებელი უწყების მიმართ, როგორი 
დამოუკიდებლობის ხარისხიც არ უნდა ჰქონდეს 
მას კანონმდებლობით მინიჭებული.

6. კონსოლიდირებული ტენდერის 
მომზადებისა და განხორციელებისათვის საჭირო 
ღონისძიებების აღსრულება - აღნიშნული საკითხი 
ძალიან სენსიტიურია და დიდ დაკვირვებას 
მოითხოვს. ჭირდება კი ქვეყანას, რომელიც 
განვითარებადია, რომლის ეკონომიკა ფაქტობრივად 
ახლა იდგამს ფეხს და გასაძლიერებელია, 
კონსოლიდრებული ტენდერი? ტენდერი, რომლის 
შედეგადაც ათეულობით (გარკვეულ შემთვევებში 
ასეულობით) მილიონი ლარი კონკრეტულ ბაზარზე 
მხოლოდ ერთ კომპანიას უნდა ერგოს (უკეთეს, 
გამონაკლის შემთხვევაში ორს). 

ჩვენი აზრით მიზანშეუწონელია ბაზრის ამა 
თუ იმ სეგმენტზე, რომელიც განვითარების (ხაზს 
ვუსვამთ განვითარების და არა გაუმჯობესების 
ან დახვეწის) ეტაპზეა, უპირატესობა მიანიჭო 
(თუნდაც ტენდერის საფუძველზე) და 
საბიუჯეტო ორგანიზაციების მთელი შესყიდვა 
ერთ კომპანიას დაუკვეთო. ამ კომპნიას ეძლევა 
გარანტირებული მოგება და უსაზღვროდ დიდი 
ბრუნვა კონკურენტ კომპანიებთან შედარებით, რის 
შედეგადაც ბაზარზე სხვა მოთამაშეები შეიძლება 
უბრალოდ გაქრნენ. ბაზარზე კონკურენციის 
შეზღუდვას რომ თავი დავანებოთ, უბრალოდ 
სექტორის განვითარებისთვის, ხშირ შემთხვევაში, 
მომკავდინებლად შეიძლება იმოქმედოს 
აღნიშნულმა მიდგომამ. ასევე, ხშირ შემთხვევაში 
შეიძლება გამოიწვიოს ხელოვნურობა (საუბარია 
სატენდერო დოკუმენტაციის პირობების 

ხელოვნურად, გარკვეული ფაქტორების 
უგულებელყოფით შეკოწიწებაზე. მაგ. განსაზღვრო 
საბიუჯეტო ორგანიზაციის საბურავებით 
მომარაგება ან სამივლინებო ხარჯების, ავია 
ბილეთების, სასტუმროს და ასე შემდეგ, 
სტრატეგიულად განაწილება) და ხელი შეუშალოს 
ბაზარზე ეკონომიკური კანონების მოქმედებას.

აღნიშნულს ემატება ისიც, რომ არსად არ 
არის დადგენილი/გაწერილი, თუ როგორ უნდა 
დადგინდეს საწყისი ფასი (საიდანაც დაიწყება 
ვაჭრობა). არსად არ არის გაწერილი ბაზრის კვლევის 
მეთოდოლოგია, რა უნდა იქნეს გათვალისწინებული 
და როგორ საწყისი ფასის დადგენისას. აღნიშნული 
ქმნის ქაოტურ სიტუაციას  და საკითხი სისტემაში 
დასაქმებული ადამიანების პროფესიონალიზმისა 
და პატიოსნების იმედად არის დატოვებული.

7. სასწავლო ცენტრი რომელიც ეწევა 
სახელმწიფო შესყიდვების კუთხით დასაქმებული 
სახელმწიფო მოსამსახურეების გადამზადებას  - 
ამ საკითხთან დაკავშირებით მხოლოდ ერთი 
კომენტარით შემოვიფარგლებით. საჯარო/
სახელმწიფო სისტემაში არსებობს ორი სასწავლო 
ცენტრი: იუსტიციის სამინისტროს ბაზაზე 
შექმნილი, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო 
ცენტრი და ფინანსთა სამინისტროს ბაზაზე 
შექმნილი ფინანსთა სამინისტროს აკადემია.

უკეთესი ხომ არ იქნება ტრეინინგები ამ ორი 
სასწავლო ცენტრის საშუალებით განხორციელდეს. 
ყველა კანონის აღსრულებაზე პასუხისმგებელმა 
დაწესებულებამ თავისი სასწავლო ცენტრი რომ 
შექმნას, არ იქნება მართებული ჩვენი აზრით.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, ყურადღება გვინდა 
გავამახვილოთ რამოდენიმე ფაქტზე, რომელიც, 
ჩვენი აზრით, ნათელს ხდის შესყიდვების სისმტემის 
ინსტიტუციური ეფექტურობის საკითხს:

ა) ქვემოთ მოცემულია დიაგრამა, სადაც 
მოცემულია 2015 წელს გამოცხადებული 
ტენდერების განაწილება სავარაუდო ღირებულების 
მიხედვით [7; გვ.15]
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დიაგრამიდან ირკვევა, რომ 2015 წელს 

გამოცხადდა 35 421 ელექტრონული ტენდერი, 
საიდანაც 50 000 ლარამდე გამოცხადებულმა 
ტენდერებმა 27 822 (78.55%), 10 000 ლარამდე 
გამოცხადებულმა ტენდერებმა 15 919 (45%), 200 000 
ლარამდე გამოცხადებულმა 32 917 (93%), ხოლო 200 
000 ზემოთ გამოცხადებულმა ტენდერებმა მხოლოდ 
2 504 ერთეული შეადგინა.

ზემოთ მოყვანილი ციფრები ცხადყოფს, რომ 
გამოცხადებული ტენდერების რაოდენობის 
78% მოდის 50 000 ლარს ქვემოთ ტენდერებზე. 
ანუ, მთელი სახელმწიფო აპარატი, სისტემის 
მარეგულირებელი, კანონის აღსრულებაზე 
პასუხისმგებელი უწყება მომართულია 50 000 
ლარამდე ტენდერების კონტროლზე. აღნიშული, 
ჩვენი აზრით (მსუბუქად რომ ვთქვათ) 
არაეფექტურია, უფრო მეტ პრობლემას ქმნის 
(როგორც ადმინისტრაციული, ისე სახელმწიფო 
აპარატის მოქნილობის კუთხით) ვიდრე აგვარებს. 
ჩვენთვის გაუგებარია, რატომ უნდა იყოს 50 000 
ლარს ქვევით შესყიდვები მოქცეული ასეთ მკაცრ 
რეგულაციაში. ოპონენტები იტყვიან ალბათ, რომ 
ეს კორუფციული გარიგებების შესაძლებლობების 
მინიმუმამდე დაყვანის გამოა, რასაც არ ვეთანხებით. 
რა მასშტაბის კორუფცია შეიძლება მივიღოთ 50 000 

ლარიან შესყიდვაზე და იქნება კი ის ტენდერის 
გამოსაცხადებლად დახარჯული ენერგიის დროის 
ფინანსური რესურსის ადეკვატური?

ასევე, 2015 წელს შესაბამისმა ორგანოს 
სტრუქტურულმა ერთეულმა (16 კაციანმა 
დეპარტამენტმა) მოახერხა 14 600 ტენდერის 
გაანალიზება სტატუსით „ხელშეკრულება 
დადებულია“ (გამოცხადებული 35 421-იდან). ეს 
იმ დროს, როცა 2015 წელს 50 000 ლარს ზემოთ 
გამოცხადებული ტენდერების რაოდენობამ 
7599 ერთეული შეადგინა (50 000 ლარს ქვემოთ 
გამოცხადებულმა ტენდერებმა კი საერთო 
რაოდენობის 79%-მდე შეადგინა). უფრო 
მართებული ხომ არ იქნებოდა მონიტორინგის 
რესურსი სწორედ ამ ტიპის ტენდერებზე (50 000 
ლარს ზემოთ ტენდერები) მიმართულიყო. [7; გვ.41] 

ზემოაღნიშნულ მოსაზრებებს ამყარებს 
2016 წლის მონაცემებიც, სადაც ანალოგიური 
ტენდენცია იკვეთება. უფრო მეტიც, 10 000 
ლარს ქვემოთ გამოცხადებული ტენდერები 974 
ერთეულით (6.12%-ით) არის გაზრდილი წინა 
წელთან შედარებით, ხოლო 50 000 ლარს ქვემოთ 
გამოცხადებული ტენდერები გაზრდილია 1 718 
ერთეულით (6.17%-ით). ინფომრაცია ასახულია 
დიაგრამა #7-ზე. [8; გვ.15] 

მაქსიმალურად უნდა გაამარტივოს, მოქნილი და 
წამოჭრილ პრობლემებზე სწრაფად/ეფექტურად 
რეაგირებადი უნდა გახადოს სახელმწიფო აპარატი. 
სირთულეების/ბარიერების შემოტანა და სისტემის 
პროცედუალურად ზედმეტად დატვირთვა კიდევ 
უფრო აღრმავებს კორუფციული გარიგებების 
ალბათობას და უფრო გაუმჭვირვალეს ხდის 
სისტემას (რაც არ უნდა კარგი მიზნებითა და 
ლოზუნგებით იყოს გაჯერებული რეფორმა). 

დიაგრამიდან ირკვევა, რომ 2016 წელს 
გამოცხადდა 36 783 ტენდერი, საიდანაც 50 000 
ლარამდე გამოცხადებულმა ტენდერებმა 29 
540 (80%), 10 000 ლარამდე გამოცხადებულმა 
ტენდერებმა 16 893 (46%), 200 000 ლარამდე 
გამოცხადებულმა 34 478 (94%), ხოლო 200 000 
ზემოთ გამოცხადებულმა ტენდერებმა მხოლოდ 2 
305 (6%) ერთეული შეადგინა.

რეფორმამ და საკანონმდებლო სივრცემ 
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რაც უფრო რთული და ბიუროკრატიული 
პროცედურებით დატვირთულია  სისტემა, მით 
უფრო დიდია მისგან თავის არიდების სურვილი.

ბ) ამასთან, ყურადღება გვინდა გავამახვილოთ 
შემდეგ ფაქტზე, სახელმწიფო შესყიდვების 
სისტემის ფუქციონირების თითქმის ყველა 
ანგარიშსა თუ განხორციელებული საქმიანობის 
პროგრესზე შექმნილ დოკუმენტში საუბარია: თუ 
რამხელა ეკონომია გაკეთდა სახელმწიფო ბიუჯეტის 
სასასრგებლოდ ელექტრონული ტენდერების 
მეშვეობით. მაგ. 2015 წელს დაზოგილმა თანხამ 
299 704 216 ლარი [7; გვ.10], ხოლო 2016 წელს 
ანალოგიურმა მაჩვენებელმა 280 მილიონი ლარი 
შეადგინა ჯამში 2010 წლიდან 2016 წლის ბოლომდე 
დაზოგილმა თანხამ 1 მილიარდ ლარს გადააჭარბა 
[9; გვ.1].

ერთის მხრივ, ვსაუბრობთ ეკონომიაზე, 
მეორეს მხრივ კი ისმის კითხვა, თუ რას მოხმარდა 
მიღებული ეკონომია, რაზეც პასუხს ვერ მივიღებთ. 
სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის ეკონომია ნიშნავს 
სახარჯად გამოყოფილი თანხიდან ეკონომიის 
უკან ბიუჯეტში დაბრუნებას. ზემოაღნიშნული 
ეკონომიის თანხიდან კი არცერთი თეთრი 
ბიუჯეტში არ დაბრუნებულა. ანუ სახელმწიფო 
დაწესებულებები მათთვის გამოყოფილ წლიურ 
ბიუჯეტს ითვისებდნენ სრულად, მათ შორის 
შესყიდვების სისტემის საშუალებით დაზოგილ 
თანხას. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 
ეკონომია გამოითვლება გამოცხადებულ ფასსა 
და ხელშეკრულებით განსაზღვრულ (ტენდერის 
შემდგომ დაფიქსირებული თანხა, რომელიც 
კორექტირდება ფაქტობრივად გადახდილი 
თანხით) თანხებს შორის სხვაობით. აქაც, ზემოთ 
აღნიშნულ პრობლემასთან მივდივართ (რასაც 
კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით 
ვწერდით), არ არის განსაზღვრული საბაზრო ფასის 
დადგენის მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც 
უნდა განისაზღვროს საწყისი ღირებულება 
(შესაბამისად არ არის ცნობილი რამდენად 
ობიექტურად არის გათვლილი საწყისი ფასი).

გ) საყურადღებოა ასევე შემდეგი ფაქტიც: 
საბიუჯეტო დაწესებულება შეიმუშავებს ფინანსურ 
გეგმას და შესყიდვების გეგმას ცალ-ცალკე. ერთს 
წარუდგენს ფინანსთა სამინისტროს და მეორეს 
სახელმწიფო შესყიდვების მაკონტროლებელ 
უწყებას. სინამდვილეში, ჩვენი აზრით, ეს ორი 
დოკუმენტი ხარჯვით ნაწილში ერთმანეთისგან 
არსებითად არაფრით განსხვავდება. უფრო მეტიც, 
შესყიდვების გეგმა ფინანსური გეგმის ნაწილია. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენი აზრით, 
უკეთესია შემუშავდეს ერთი დოკუმენტი, რომელიც 
წარდგენილი იქნება ერთ უწყებაში.

ამ ეტაპზე აქ შევჩერდებით და უფრო 
ღრმად, დეტალებში აღარ შევალთ. თავს 
შევიკავებთ ასევე სახელმწიფო შესყიდვების 
სისტემის პროცედურული, საკანონმდებლო 
თუ საკადრო გაუმჯობესების ჩვენეული ხედვის 
შემოთავაზებისაგან.

ზემოაღნიშნული ანალიზის საფუძველზე 

მივიჩნევთ, რომ სისტემა საჭიროებს ინსტიტუციურ 
დახვეწას.  

ზოგიერთი წინადადებები შესყიდვების 
სისტემის ინსტიტუციურ მოწყობასთან 

დაკავშირებით
პრობლემა:
1.მაკონტროლებელ ორგანოს, რიგ შემთხვევებში, 

არ აქვს არანაირი პასუხისმგებლობა მის 
გადაწყვეტილებებზე;

2. მონიტორინგი შემოიფარგლება მხოლოდ 
კანონის დებულებების შესაბამისობის კონტროლით 
(სწორად არის თუ არა ხელშკერულება 
გაფორმებული, სატენდერო დოკუმენტაცია სწორად 
არის თუ არა დაწერილი, ხომ არ არის დარღვეული 
მონეტარული ზღვრები და ა. შ);

3. სისტემა შექმნილია ისე, რომ დიდი დოზით 
ფუჭი რეგულირებით არის დახუნძლული (თეთრი 
და შავი სიები, ტენდერის გამოცხადებისათვის 
საჭირო დაბალი მონეტარული ზღვარი და ა. შ.);

4. გაწერილი დებულებების/ფუნქციების, 
მოცულობითობის/მასშტაბურობის გამო 
ფაქტიურად შეუძლებელია სისტემის სრულად/
სრულყოფილად მონიტორინგი (ფიზიკურად 
შეუძლებელია წაიკითხო ყველა ხელშეკრულება 
და გაანალიზო ყველა ტენდერი სრულყოფილად. 
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 2016 წელს 38 000-ზე 
მეტი ტენდერი გამოცხადდა)

ამოცანა:
შეიქმნას ეფექტიანი ინსტიტუციური 

მექანიზმი კანონის აღსრულების მიზნიდან 
გამომდინარე. ფუნქციები გადანაწილდეს შესაბამის 
ინსტიტუტებში, რათა აღმოიფხვრას/მინიმუმამდე 
შემცირდეს დუბლირებისა და ზედმეტი ბარიერების/
დაბრკოლებების შექმნის შესაძლებლობები. 
ინსტიტუტს ჰქონდეს მკაფიოდ გაწერილი სწორი 
მიმართულებით ორიენტირებული ფუნქციები და 
შესაძლებლობები.

ამოცანის გადაჭრის გზები:
1. მონიტორინგის ფუნქცია მთლიანად უნდა 

გადაეცეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს 
(ყოფილი კონტროლის პალატა), ეს ისედაც მის 
ფუნქციებში შედის და დამატებითი რგოლი, ჩვენი 
აზრით, არ არის საჭირო. მითუმეტეს კონტროლის 
პალატა პასუხისმგებელია მის მიერ მიღებულ 
გადაწყვეტილებებზე. ასევე, უფლებამოსილია 
მონიტორინგი განახორციელოს შინაარსობრივი 
კუთხითაც (არა მარტო პროცედურული კუთხით).

2. სახელმწიფო შესყიდვების, როგორც  ბაზრის 
ერთ-ერთი სახეობის მუდმივი მონიტორინგი/
კვლევა, კომპეტენციის ფარგლებში, უნდა 
განახორციელოს კონკურენციის სააგენტომ და 
უნდა მიეცეს ელექტრონულ სისტემასთან დაშვება.

3. ელექტრონული სისტემა (თავის მომსახურე 
პერსონალით) შესაძლებელია გადაეცეს ფინანსთა 
სამინისტროს, მითუმეტეს მას სერვისი თითქმის 
სრულად ავტომატიზებული/ელექტრონული აქვს. 

4. შესყიდვების გეგმა გახდეს ფინანსური გეგმის 
ნაწილი და წარედგინოს ფინანსთა სამინისტროს. 
მანვე განახორციელოს ელექტრონული სისტემის 
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(სერვერისა და შესაბამისი პროგრამების) 
მომსახურება.

5. დავების საბჭოს ფუნქცია (თუ ჩაითვლება, რომ 
საჭიროა და ეფექტური მექანიზმია) უნდა გადაეცეს 
სასამართლო სისტემას. განხორციელდეს შესაბამისი 
საკანონმდებლო ცვლილებები, რათა წარმოქმნილი 
დავები საწყის ეტაპზე  განიხილებოდეს არსებული 
წესით, სწრაფად და მოქნილად, სასამრთლოს და 
არა რომელიმე სახელმწიფო უწყების მიერ.

შესაძლებელია განხილულ იქნას სხვა, ჩვენი 
აზრით, არსებულზე უკეთესი ვარიანტებიც:

ა) დავების საბჭო შეიძლება გავიდეს 
ცალკე, შესაბამისი უწყების (მაგალითად 
მთავრობის ადმინისტრაციის შემადგენლობაში) 
დაქვემდებარებაში.  

ბ) შესაძლებელია დავების განხილვის 
უფლებამოსილება ისევე, როგორც შვედეთშია, 
მიეცეს კონკურენციის სააგენტოს.

ჩვენი აზრით, დავების საბჭოს წევრთა საქმიანობა 
უნდა იყოს ანაზღაურებადი (დღეს არსებული 
მდგომარეობით საბჭოს წევრები ანაზღაურებას არ 
იღებენ).

6. შავი და თეთრი სიების წარმოება უნდა 
გაუქმდეს. ჩვენი აზრით იგი არაეფექტური 
მექანიზმია და ზღუდავს კონკურენციას (აღნიშნულ 
საკითხზე უკვე გამოვაქვეყნეთ ჩვენი მოსაზრებები 
2016 წელს და ახლა ვრცლად აღარ შევჩერდებით). 
[10]

7. გამარტივებული შესყიდვის შეთანხმების 
უფლებამოსილება უნდა გაუქმდეს. როგორც 
ადრე, იგი უნდა შეითანხმოს უწყების ზემდგომმა 
(სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელმა 
უწყებამ). რა თქმა უნდა, მონიტორინგი/კონტროლი  

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა უნდა 
განახორციელოს.

8. კონსოლიდირებული ტენდერები 
უნდა განხორციელდეს იშვიათად, მხოლოდ 
გარდაუვლად აუცილებელ შემთხვევებში 
და განხორცილების უზრუნველყოფისათვის 
გუნდი (რომელიც უშუალოდ მოამზადებს 
ტენდერს გამოსაცხადებლად) დაკომპლექტდეს 
თანამდებობრივად სხვადასხვა სახელმწიფო 
უწყებების მიხედვით (მაგ. თითო წარმომადგენელი 
ეკონომიკის, ფინანსთა, მთავრობის 
ადმინისტრაციის, კონკურენციის სააგენტოსა 
და სხვა შესაბამისი უწყებიდან - შესყიდვის 
სპეციფიკიდან გამომდინარე).

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 
მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფო შესყიდვების 
სისტემის დღეს მოქმედი ინსტიტუციური მოდელი 
საჭიროებს შემდგომ სრულყოფას და გაჯანსაღებას, 
რაც, საბოლოო ჯამში, კიდევ უფრო გააუმჯობესებს 
სახელმწიფო შესყიდვების პროცესს. ამაღლდება 
გამჭვირვალობის ხარისხი. უფრო მოქნილი და 
ეფექტური გახდება სისტემა.

ამრიგად, ზემოაღნიშნულ ნაშრომში ჩვენი 
ყურადღება გავამახვილეთ სახელმწიფო 
შესყიდვების სისტემის ინსტიტუციური 
სრულყოფის საკითხებზე. რაც შეეხება სისტემის 
სრულყოფის ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: 
სისტემის ფუნქციური დახვეწა, ტენდერების 
გამოცხადებისა და განხორცილების მოქნილობის/
ეფექტურობის ამაღლება, მარეგულირებელი 
კანონმდებლობის კონკურენციის კუთხით 
ანალიზი და სხვა აქტუალური საკითხები, ჩვენს 
მოსაზრებებს განვავრცობთ და წარმოვადგენთ 
მომდევნო კვლევებში. 

გამოყენებული ლიტერატურა

1. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი - 23.12.2015
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Ways for Enhancement of State Procurements

Lasha Mgeladze 
Doctoral Student at Georgian Technical University

The article covers the topic of state procurements. Institutional model of state procurements system – the most 
important field for the country and the business is discussed. Considering that the state procurements market is 
one of the largest in Georgia (constituting 39% of the state budget, and 12% of the gross domestic product), proper 
institutional functionality of the system and effective functioning of the institute(s) in this field are of great impor-
tance.

Correspondingly, main directions of the authority responsible for monitoring of enforcement of the Law of 
Georgia on State Procurement are reviewed. Each direction is discussed separately and author’s assessment regard-
ing them is provided. At last, author’s vision regarding improvement/sophistication of the institutional arrange-
ment of state procurements system is given in form of the conclusion.

We believe that the current institutional model of the state procurements system requires further improvement 
and enhancement which will ultimately improve the state procurement process, increase transparency, ensure 
more flexibility and effectiveness of the system – the conclusion says.

10. ლაშა მგელაძე - „შავი“ და „თეთრი“ სია სახელმწიფო შსყიდვების სისტემაში კონკურენციის 
შემზღუდავი თუ წამახალისებელი ფაქტორები, საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი 
სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“, 2016 წ. #4 გვ. 69-76
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samuSaoze dafuZnebuli swavlebis modelis danergvis mniS-

vneloba saqarTvelos ekonomikis ganviTarebaSi

ia firaniSvili-gigiberia
 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული უნივერსიტეტის დოქტორანტი
ტელ: 5 93 33 32 32
ელ.ფოსტა: iagigiberia@gmail.com

სტატიაში განხილულია პროფესიული განათლება, როგორც  უმუშევრობის პრობლემის აღმოფხვრის, 
სიღარიბის დაძლევისა და ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი წინაპირობა. შედარებითი 
ანალიზის საფუძველზე შესწავლილია დასავლური ქვეყნების წარმატებული პრაქტიკა და გამოცდილება 
კომპეტემციებზე/სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების სფეროში. განხილულია ფაქტორები, რომლებიც 
უცხოეთის ქვეყნის მოდელის პირდაპირ გადმოტანასა და დანერგვაზე ახდენს გავლენას.

საქართველოს პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია (2013–2020 წწ) მოიცავს რამდენიმე 
ეტაპისგან შემდგარ ციკლს - შრომის ბაზრის კვლევიდან, სტუდენტის მიღწეული კომპეტენციების 
შეფასებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ღონისძიებებამდე.

ამ ეტაპზე, პროფესიული განათლების სისტემაში ინერგება სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების (სდს) 
მოდელი, ე. წ. დუალური სწავლების მიდგომების გათვალისწინებით. ამ მიდგომით, კვალიფიციური 
კადრების მოსამზადებლად სასწავლებელი და დამსაქმებელი გაინაწილებენ პროგრამით გათვალისწინებულ 
კომპეტენციებს. 

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელის უმთავრესი უპირატესობადანახარჯების შემცირებაა. 
პროფესიული კადრების მომზადების პროცესში დამსაქმებელთა ჩართულობა და პასუხისმგებლობათა 
გადანაწილებამნიშვნელოვნადამცირებს სახელმწიფოს  მიერ ერთი სტუდენტის მომზადებაზე გაწეულ 
ხარჯს;ზრდის ეფექტიანობის მაჩვენებელს; უზრუნველყოფსსამუშაო ძალაზე მოთხოვნას და მიწოდებას 
შორის შესაბამისობას;ამცირებს უმუშევრობის დონეს, რაც ქვეყანაში მდგრადი ეკონომიკის განვითარების 
გარანტიაა.

პროფესიული განათლება უმუშევრობის 
პრობლემის აღმოფხვრის, სიღარიბის დაძლევისა 
და ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური ზრდის ერთ-
ერთი წინაპირობაა[4,8]. პროფესიული განათლების 
პროგრამა სტუდენტს უნდა დაეხმაროს სხვადასხვა 
გამოწვევის დაძლევაში და შეუქმნას თანამედროვე 
სამყაროს შესაფერი შესაძლებლობები, რათა მან 
უფრო სწრაფად და წარმატებით შეძლოს პირად, 
პროფესიულ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 
ინტეგრირება. 

ამ პროცესის ფარგლებში გასათვალისწინებელია 
პროფესიული განათლების სფეროში სხვა 
ქვეყნების გამოცდილება ,თუმცა პროფესიული 
განათლების დანერგვა დამოკიდებულია ქვეყანაში 
არსებულ რეალობაზე. ეროვნული სტრუქტურები, 
წინაპირობები და ტრადიციები ყოველთვის 
საფუძველია პროფესიული განათლების 
კომპონენტების წარმატებით დასანერგად. 
შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, გაანალიზებული და 
გათვალისწინებული იყოს ის წინარე გამოცდილება, 

რაც პროფესიულ განათლებაში უკვე არსებობს.
ჩვენს ქვეყანაში პროფესიულ განათლებას  

დიდი ტრადიცია აქვს. არაერთი ხელობა, 
რომელიც დღეს პროფესიულ სასწავლებლებში 
ისწავლება, საქართველოს შორეული წარსულიდან 
იღებს სათავეს.ხელოსნობა საქართველოში 
თავდაპირველად ოჯახურ მეურნეობებში 
ვითარდებოდა, ხოლო ტექნოლოგიების 
დახვეწასთან ერთად შეკვეთით და საფასო 
მოხელეობაში გადაიზარდა, საბოლოოდ კი ცალკე 
პროფესიებად ჩამოყალიბდა. 

ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა 
პროფესიულ განათლებაში არის ის, რომ 
სწავლება უნდა შეესაბამებოდეს შრომითი 
ბაზრის საჭიროებებს სამუშაო ადგილებთან 
დაკავშირებით[4,13]. ერთ-ერთი საუკეთესო გზა, 
რომელიც უზრუნველყოფს სამუშაო ძალების 
შესაბამისობას შრომითი ბაზრის საჭიროებასთან, 
არის მექანიზმების შემუშავება, რომლებიც  
დააკავშირებენ დამსაქმებელთა ინტერესებს 
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სასწავლო დაწესებულებებთან და ამგვარად, 
გამოიყენებენ სამუშაო ადგილებს   ეფექტიანად, 
როგორც ძლიერ სასწავლო გარემოს[6,6]. 

შრომის ბაზრის კვლევა აუცილებელი 
საფუძველია იმისათვის, რათა პროფესიულმა 
განათლებამ დროულად უპასუხოს ტექნიკური, 
ეკონომიკური და საზოგადოებრივი განვითარების 
პროცესს.  თანამედროვე სამუშაო ბაზრის დინამიკა 
გამოიხატება არა მხოლოდ თვისებრივად ახალი 
სამუშაო ადგილების წარმოქმნაში, არამედ 
არსებულ სამუშაო ადგილებზე საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნების ცვლილებაშიც.პროფესიული 
განათლების რეფორმის ფარგლებში მრავალი 
ინიციატივა ხორციელდება, რომელიც 
საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემის 
ევროპულ სისტემასთან გათანაბრებას უწყობს 
ხელს.

საქართველოს პროფესიული განათლების 
სისტემის განვითარების 2013-2020 წლების 
სტრატეგიის ფარგლებში განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრი 2013 წლიდან 
ახორციელებს „პროფესიული კვალიფიკაციათა 
განვითარების ხელშეწყობის პროგრამას“, რომლის 
მიზანია ეკონომიკური განვითარებისა და 
პიროვნული კარიერული ზრდის ხელშეწყობა, 
შრომის ბაზრის მოთხოვნებსა და ტრანსფერული 
უნარების გადაცემაზე ორიენტირებული ეფექტიანი 
და მოქნილი პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების შემუშავებისა და დანერგვის გზით. 
რეფორმა მოიცავს რამდენიმე ეტაპისგან შემდგარ 
ციკლს - შრომის ბაზრის კვლევიდან, სტუდენტის 
მიღწეული კომპეტენციების შეფასებისა და 
დასაქმების ხელშეწყობის ღონისძიებებამდე. [5,3].

იმისათვის, რომ პროფესიულმა განათლებამ 
დააკმაყოფილოს როგორც შრომის ბაზრის 
მოთხოვნები, ასევე დამსაქმებელთა მოლოდინები, 
მნიშვნელოვანია მინიჭებული კვალიფიკაციების 
აღიარება და კვალიფიკაციების შესაბამისობა 
აპლიკანტების უნარებთან. კვალიფიკაციები ასევე 
მნიშვნელოვანია თვითდასაქმებულებისათვის 
დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობის 
თვალსაზრისით და ბიზნესის განვითარებისათვის. 
საჭიროა პროფესიული კვალიფიკაციების უწყვეტი 
განხილვა/გადახედვა, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს 
კვალიფიკაციების შრომის ბაზართან შესაბამისობას, 
კურსდამთავრებულების პიროვნულ განვითარებას 
ან სწავლების გაგრძელების შესაძლებლობას. 

პროფესიული კვალიფიკაციების მინიჭებას 
და შესაბამისობას მჭიდროდ უკავშირდება 
წინმსწრები განათლების, არაფორმალური 
პროფესიული განათლების, სამუშაოზე ან/და 

ნებისმიერ ადგილას მიღებული გამოცდილების 
აღიარება. საკანონმდებლო საფუძველი მეტ-
ნაკლებად მომზადებულია, თუმცა სტრატეგიაში 
მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ამგვარი 
ცოდნის თუ უნარების აღიარების ვალიდური 
მიდგომების დანერგვას, რამაც ხელი უნდა 
შეუწყოს კომპეტენციების გაუმჯობესებას და 
მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლებას. ეს 
განსაკუთრებით ეხება დაბალკვალიფიკაციურ 
კადრებს, უმუშევარ მოსახლეობას და პირებს, 
რომელთაც მოუწიათ სწავლის მიტოვება 
კვალიფიკაციის მიღების გარეშე. მნიშვნელოვანი 
საკითხია სამუშაოზე მიღებული გამოცდილების 
თუ საზღვარგარეთ მიღებული  პროფესიული 
განათლების აღიარება.

რეფორმის განხორციელება 2013 წელს დაიწყო 
სხვადასხვა მიმართულებების  პროფესიული 
სტანდარტების შემუშავებით, დაკუმის  (DACUM 
International Training Centre) მეთოდოლოგიის 
გამოყენებით, რომელიც ითვალისწინებს 
პროფესიული სტანდარტის მომზადებას/
გადამუშავებას დამსაქმებელთა აქტიური 
მონაწილეობით[7,17].

გასათვალისწინებელია ის მნიშვნელოვანი 
გარემოება, რომ ამ ეტაპზე საქართველოში 
კრედიტების სისტემა არის არასტანდარტიზებული 
- ერთსა და იმავე პროფესიაზე სხვადასხვა 
კოლეჯებში განსხვავებული კრედიტების სისტემაა. 
შედეგად ვიღებთ არასათანადო კვალიფიკაციის 
კადრებს და მიღებული კვალიფიკაციის 
ხარისხი საგრძნობლად განსხვავებულია. 
არასტანდარტიზებული სისტემის გამო 
შეუძლებელია დაგროვილი კრედიტების სხვაგან 
გამოყენება, რაც ხელს უშლის სასწავლო პროცესის 
მოქნილობას და თანაბარი კვალიფიკაციის მქონე 
კადრების მომზადებას, ასევე, შეუძლებელს ხდის 
სწავლის დროებით შეწყვეტასა და შემდგომ 
გაგრძელებას (ე.წ. აკადემიური), უარყოფით 
გავლენას ახდენს მობილობაზე, რაც თავის მხრივ 
ზღუდავს პროფესიულ კოლეჯებს შორის ჯანსაღ 
კონკურენციას.[6,57]

სწორედ ზემოთ აღნიშნული  მეთოდოლოგიით 
შემუშავებული სტანდარტები ერთი მხრივხელს 
შეუწყობს კრედიტების ერთიანი სისტემის 
დანერგვას, რაც წარმოადგენს იმის წინაპირობას, 
რომ გაადვილდება კრედიტების დაგროვება და 
ტრანსფერი ევროპის ქვეყნებში. გარდა ამისა, 
სტანდარტები უზრუნველყოფს თანაბარი 
კვალიფიკაციის მქონე კადრების მომზადებას.

დღეს არსებული მაღალი უმუშევრობის 
პირობებშიც კი, დამსაქმებლებს უჭირს  საჭირო 
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კადრის მოძიება. დამსაქმებელი, დიდ რესურსს 
ხარჯავს პერსონალის მომზადება - გადამზადებაში, 
რადგან საქართველოს პროფესიული განათლების 
სისტემა, კვლავ თეორიული მასალის მიწოდებაზეა 
ორიენტირებული. ახალგაზრდა სპეციალისტებს 
არ აქვთ წარმოებებში სავალდებულო პრაქტიკული 
გამოცდილების მიღების შესაძლებლობა[8,1]. 
იშვიათია შემთხვევა, როდესაც სტუდენტებს 
ეძლევათ სწავლის პროცესშივე პრაქტიკულ 
სამუშაოებში ჩართვა, ისიცმხოლოდ დამატებითი 
გადასახადის გადახდის შემთხვევაში, რის 
საშუალებაც, მეტწილად მათ არ გააჩნიათ.   

ამ პროცესის ფარგლებში გასათვალისწინებელია 
პროფესიული განათლების სფეროში სხვა ქვეყნების 
გამოცდილება.ჩვენ შევეცადეთ შედარებითი 
ანალიზის საფუძველზე შეგვესწავლა დასავლური 
ქვეყნების გამოცდილება კომპეტემციებზე/
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების სფეროში, 
განგვეხილა წარმატებული მოდელები. აგრეთვე, 
გამოგვეკევეთა ფაქტორები, რომელიც რომელიმე 
ქვეყნის მოდელის პირდაპირ გადმოტანისას 
შეიძლება წარმოიშვას. ამიტომ,პირველ 
რიგში მნიშვნელოვანია, გაანალიზებული 
და გასათვალისწინებელი იყოს ის წინარე 
გამოცდილება, რაც პროფესიულ განათლებაში 
წლების მანძილზე არსებობს ჩვენს ქვეყანაში. 

ასევე, განსაკუთრებული საფრთხის შემცველია 
იმგვარი სრულყოფილი მოდელების გადმოტანა, 
როგორებიცაა მაგალითად, გერმანია-შვეიცარია-
ავსტრიაში არსებული ე.წ. დუალური, ასევე დანიასა 
და დიდ ბრიტანეთში მოქმედი შეგირდობის 
ტიპის და სხვა ისეთი მოდელები, რომლებიც 
მყარ ეკონომიკურ ტრადიციას ეფუძნებიან და 
განხორციელებისთვის უმთავრეს წინაპირობად, 
ეკონომიკურ სტაბილურობას მოითხოვენ[1,7]. 

ისეთი ეკონომიკური გარემოს პირობებში 
კი, როგორიც საქართველოშია, ამგვარი 
სტაბილურობის მიღწევა კომპანიებისთვის 
გამოწვევას წარმოადგენს, შესაბამისად ამ ეტაპზე 
მათ დიდ ნაწილს უჭირს უახლოესი სამი ან 
თუნდაც ერთი წლის პერსპექტივით პერსონალის 
პოლიტიკის დაგეგმვა და სტუდენტთათვის 
სწავლის დასრულების შემდეგ გარანტირებული 
სამუშაო ადგილების შეთავაზება[1,7]. 

 ეს გარემოება თავის მხრივ შეუძლებელს ხდის 
დუალური სწავლების მიდგომის- უმთავრესი 
პრინციპის დანერგვას, რომელიც კომპანიაში 
სწავლებისას სტუდენტისთვის სპეციალური, 
მოსწავლე-დასაქმებულის სტატუსის მინიჭებასა 
და მისთვის სწავლის დასრულების შემდეგ 
გარანტირებული  სამუშაოს შეთავაზებას 

გულისხმობს. 
მაგალითად, დუალური პროფესიული 

განათლება გერმანიაში, როგორც წესი, 
მიმდინარეობს საწარმო გარემოში. განათლების 
პროგრამის პრაქტიკასთან სიახლოვე დიდწილად 
განაპირობებს საწარმოს კონკურენტუნარიანობას 
და ამცირებს ახალგაზრდების უმუშევრობის 
რაოდენობას. დუალური პროფესიული განათლება 
აძლევს ახალგაზრდებს შესაძლებლობას, 
იყვნენ კვალიფიცირებულნი შრომის ბაზარზე. 
ხოლო საწარმოები და კომპანიები ამ გზით 
უზრუნველყოფენ თავიანთ სამუშაო ძალას და 
ინარჩუნებენ დარგის სპეციალისტების მაღალ 
ხარისხს. სწორედ აღნიშნულის გამო წარმოადგენს 
განათლების სისტემის ეს მოდელი მაგალითს სხვა 
განვითარებული ეკონომიკებისთვის[2,5].

იმისათვის, რომ საქართველოში, გრძელვადიან 
პერსპექტივაში შესაძლებელი გახდეს მსოფლიოში 
საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითის მიხედვით, 
დუალური მოდელის ყველა  პრინციპის 
სრულყოფილად ამოქმედება, მიზანშეწონილია 
ახლავე დაიწყოს საგანმანათლებლო სისტემისა და 
შრომით-სამართლებრივი სივრცის მომზადება, 
რაც გარკვეულ საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ 
ცვლილებებს გულისხმობს[1,7]. 

ამ მიზნით საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა 
ე.წ. 4-პუნქტიანი გეგმა (სამთავრობო პროგრამა 2016-
2020), რომლის ერთ-ერთი პუნქტს წარმოადგენს 
განათლების რეფორმა.  

გეგმის მიხედვით, პროფესიული განათლების 
სისტემაში დაინერგება დუალური, ანუ სამუშაოზე 
დაფუძნებული სწავლების მიდგომა საჯარო-
კერძო პარტნიორობის გზით. ამ მიდგომით, 
კვალიფიციური კადრების მოსამზადებლად 
სასწავლებელი და დამსაქმებელი გაინაწილებენ 
პროგრამით გათვალისწინებულ კომპეტენციებს. 
შესაბამისად, სტუდენტი თეორიულ ცოდნას 
სასწავლებელში, პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს კი 
პარალელურად, რეალურ სამუშაო გარემოში 
დამსაქმებლისგან მიიღებენ. ასევე გაგრძელდება 
მოქნილი მოდულური სწავლების მიდგომის 
დანერგვა, რაც ახალგაზრდებს სრული მოდულური-
კომპეტენციაზე დაფუძნებული პროგრამის, 
ზრდასრულებს კი ცალკეული მოდულების 
გავლის შესაძლებლობას სთავაზობს შედარებით 
მოკლე დროში და სწავლის დასრულების შემდეგ 
გაძლიერებულ საწარმოო პრაქტიკას გულისხმობს. 
შედეგად, გაიზრდება სტუდენტებისა და მომავალი 
დასაქმებულების კონკურენტუნარიანობა და 
შრომის ბაზრისთვის მზაობის ხარისხი.[3,35]

            შრომის ბაზრის კვლევის საფუძველზე, 
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სახელმწიფო განსაზღვრავს პროფესიული 
განათლების ცალკეულ პრიორიტეტულ 
მიმართულებებს და უზრუნველყოფს 
დამსაქმებლების სრულფასოვან ჩართვას 
პროფესიული პროგრამების შემუშავებისა და 
განხორციელების, ასევე სტუდენტების შერჩევისა 
და შეფასების პროცესებში.

ამოქმედდება პროფესიული მომზადება-
გადამზადების მრავალფეროვანი პროგრამები. 
პარალელურად, შეიქმნება პროფესიული 
განათლებიდან უმაღლეს განათლებაში გადასვლის  
მოქნილი მექანიზმები, სისტემა გახდება უფრო ღია 
და ინკლუზიური[4,21]. 

      სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირებისა 
და კერძო სექტორის გაძლიერების მიზნით, ასევე 
პრიორიტეტი იქნება სამეწარმეო განათლებაც.
პროფესიის დაუფლებასთან ერთად, სტუდენტები 
ისწავლიან მეწარმეობას. ასეთ კადრს შესაძლებლობა 
ექნება მოგვიანებით საკუთარი ბიზნესიც 
წამოიწყოს. [3,35]

ევროკავშირის ქვეყნებში პროფესიული 
განათლების სფეროში მიმდინარე პროცესები, 
რომელთაც გავლენის მოხდენა შეუძლიათ 
საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემის 
რეფორმაზე, ასახულია  ევროპის 2020 სტრატეგიაში, 
ბრიუგეს კომუნიკეში  (ევროპა 2020).

ბრიუგეს კომუნიკეს მიხედვით, 2020 წლისთვის 
ევროპის პროფესიული განათლების სისტემა 
უნდა გახდეს უფრო მიმზიდველი, რელევანტური, 
კარიერაზე ორიენტირებული, ინოვაციური, 
ხელმისაწვდომი და მოქნილი, ვიდრე ის 2010 
წელს იყო.  სისტემამ  ხელი უნდა შეუწყოს 
საუკეთესო და უმაღლესი ხარისხის განათლების 
მიღებას მთელი სიცოცხლის განმავლობაში.    
ბრიუგეს კომუნიკეს ამოცანაა პროფესიული 
განათლების სისტემაში პარტნიორების უფრო 
მეტი ჩართულობა და ევროპული პარტნიორების 
გამოცდილების გაზიარება, ევროპული და 
ეროვნული ინსტრუმენტების კოორდინირებული 
მმართველობა გამჭვირვალეობის, აღიარების, 
ხარისხის უზრუნველყოფისა და მობილობის 
თვალსაზრისით.[4,9]

პროფესიულ საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებს ხელი შეეწყობათ, რომ 
განახორციელონ ერთობლივი პროგრამები 
ევროპულ და სხვა წარმატებულ სასწავლებლებთან 
თანამშრომლობით და მოამზადონ კადრები 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

მნიშვნელოვანია ამ პროცესში 
საერთაშორისოდონორი ორგანიზაციების: გაეროს 
განვითარების ფონდის - UNDP და   გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების - 
GIZ ჩართულობა.

გაეროსგანვითარებისპროგრამის  „საქართველო
შისოფლისმეურნეობისმიმართულებისპროფესიუ
ლიგანათლებისადაექსტენციისსერვისებისმოდერნ
იზაციისპროექტი”ფარგლებში,შემუშავდაკონცეფც
ია.

კონცეფცია გვთავაზობს მიდგომას, რომელიც 
პროფესიული განათლების განხორციელების 
პროცესში ჩართვით დამსაქმებლის დაინტერესებას  
ემყარება, საწარმოს სასწავლო გარემოდ გამოყენების 
შესაძლებლობას აჩენს და პროფესიული 
განათლებას შრომის ბაზარზე ორიენტირებულ, 
მიმზიდველ ალტერნატივად აქცევს.

გაეროს განვითარების ფონდმა - UNDP დუალური 
სწავლების პრინციპის გათვალისწინებით 
გადაამუშავა მესაქონლეობის და მეხილეობის 
მოდულური პროგრამები, რომელთა დანერგვაც 
დაიწყო[5,28].

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 
(სდს) მოდელი ,ე. წ. დუალური მიდგომების 
გათვალისწინებით, სტუდენტს სთავაზობს 
დამსაქმებლისა და კოლეჯის ერთობლივი 
ძალისხმევით მოდერნიზებულ მოდულურ 
პროგრამას, რომლის მიხედვითაც მოდულების/
სწავლის შედეგების მინიმუმ50 %  (პრაქტიკული 
ნაწილი) მიღწეულ იქნება უშუალოდ კომპანიაში, 
ხოლო მეორე ნახევარი კი შესაბამისად, კოლეჯში. 
პროგრამის სრულყოფილად დაძლევის შემდეგ, 
დარგის წარმომადგენლების მონაწილეობით, 
სტუდენტს მიენიჭება სახელმწიფოს მიერ 
აღიარებული, ფორმალური კვალიფიკაცია[1,7].

ზემოაღნიშნული მოდელი კომპანიას  
შესაძლებლობას აძლევს ნაკლები დანახარჯებით, 
კოლეჯთან პარტნიორობის საფუძველზე 
მოამზადოს თანამედროვე შრომის ბაზრის 
მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციების მქონე, 
კვალიფიციური პერსონალი. კომპანიაში სწავლება 
განხორციელდება ინსტრუქტორ-მასწავლებელთა 
მეშვეობით, რომლებიც კომპანიის თანამშრომლებს 
წარმოადგენენ. ინსტრუქტორ-მასწავლებელთა 
პროფესიულ განვითარებაზე დარგობრივ 
ჭრილში კომპანია იზრუნებს, ხოლო პედაგოგიკის 
კუთხით კი - სახელმწიფო.  სტუდენტები 
ჩართულნი იქნებიან საწარმოო პროცესებში და 
ამავდროულად ისწავლიან. ამგვარი მიდგომით 
დაიზოგება ხარჯი სასწალო მასალებზე, რომლებიც 
კოლეჯში არსებულ სახელოსნოებში სწავლების 
შემთხვევაში, სახელმწიფოს მიერ, ვაუჩერით 
უნდა დაფინანსებულიყო. სწორედ ეს ხარჯი 
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წარმოადგენს კომპანიის მთავარ თანამონაწილეობას  
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროცესში. 
სტუდენტების მიერ სწავლების დროს შექმნილი 
სიკეთე კი, პროცესების სწორად მართვის 
შემთხვევაში, კომპანიისთვის სარგებლის მომტანი 
იქნება.  ამასთან, კომპანია მუდმივ კავშირშია 
საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან, რაც მისი 
უკვე არსებული პერსონალის განვითარებაზე 
დადებითად აისახება. ჩართვა დამსაქმებლებს 
შესაძლებლობას აძლევს ისარგებლონ გარკვეული 
საგადასახადო შეღავათებით.

ამ მოდელის დანერგვისას კოლეჯი სამუშაოზე 
დაფუძნებული სწავლების საგანმანათლებლო 
პროგრამას ქმნის დამსაქმებელთან ერთად და 
პროგრამის ავტორიზაციის პროცესშიც შესაბამისად, 
კომპანიასთან ერთად მონაწილეობს.

ზემოაღნიშნული მოდელის (სდს) დანერგვა 
ხელს შეუწყობს ქვეყანაში სოციალური 
პარტნიორობის განვითარებას ქვევიდან ზევით 
პრინციპით, ვინაიდან კოლეჯებსა და კომპანიებს 
შორის თანამშრომლობა რეალურ ფუნქციებს 
შესძენს და გაააქტიურებს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების სამეთვალყურეო საბჭოებს, 
ასევე ხელს შეუწყობს დარგობრივი გაერთიანებების 
განვითარებას როგორც ეროვნულ, ასევე რეგიონულ 
დონეებზე, და ბოლოს დამატებით, სამეთვალყურეო 
ფუნქციას  შესძენს და ამით გააძლიერებს ეროვნულ 
პროფესიულ საბჭოს.

გასათვალისწინებელიადონორისრეკომენდაციე
ბი სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელის 
დანერგვისთვის. საერთაშორისო ორგანიზაციის 
რეკომენდაციები ძირითადად ამ მხრივ 
საკანონმდებლო ბაზის, მათ შორის შრომის  და 
საგადასახადო კანონმდებლობისგადახედვას,ხარი
სხის უზრუნველყოფას, პროფესიული განათლების 
მქონე პირთა ბაზისშექმნას, საინფორმაციო 
კამპანიისა და კომუნიკაციის სტრატეგიის 
უზრუნველყოფას წარმოადგენს[1,25].

რაც შეეხება განათლების რეფორმის კიდევ 
ერთ საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციას: 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროსა და გერმანიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის საზოგადოებას (GIZ) 
შორის ბოლო წლების განმავლობაში მჭიდრო 
თანამშრომლობა ჩამოყალიბდა პროფესიული 
განათლების სფეროში. GIZ-ის პროექტის „კერძო 
სექტორის განვითარება სამხრეთ კავკასიაში” 
ფარგლებში წარმატებით განხორციელდა 
მრავალი ინიციატივა[2,2].ამ ეტაპზე, წარმატებით 
მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები 
გერმანული დუალური პროფესიული განათლების 

მოდელის დანერგვისთვის მეღვინეობის 
მიმართულებით, რაც პროფესიულ განათლებაში 
კერძო სექტორის ჩართულობით, პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამების შრომის ბაზრის 
მოთხოვნებთან დაახლოებით, ქვეყნის ისტორიულ/
ტრადიციული ტექნოლოგიების სიღრმისეული 
შესწავლით, საერთაშორისო გამოცდილების 
გაზიარებით, ინოვაციური მიდგომების დანერგვით 
და თანამედროვე ტექნოლოგიების გაცნობით არის 
შესაძლებელი[5,28]. საქართველოს ღვინის სექტორი 
უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს საქართველოს 
ეკონომიკაში და სოფლის მეურნეობის 
პროდუქტებიდან უმნიშვნელოვანესი საექიპორტო 
პროდუქტია. ამიტომ მნიშვნელოვანია, ამ ყურძნისა 
და ღვინის წარმოების სფეროში პროფესიული 
კადრების ყოლა, რომლის დეფიციტსაც ქვეყანა 
განიცდის. 

მაგალითისთვის, საქართველოში ამეტაპზე 
იქმნება ბევრი პატარა და საშუალო ღვინის საწარმო. 
განსაკუთრებით მეღვინეთა ოჯახები ეძებენ გზას, 
თუ როგორ დაამზადონ მაღალი ხარისხის ღვინო 
და საკუთარი ძალებით ცდილობენ ბაზარზე 
პროდუქტის რეალიზაციას. სწორედ აქ ხედავენ 
ისინი შესაძლებლობას, საკუთარი ოჯახებისთვის 
შექმნან საარსებო წყარო და შესაბამისად, 
მათთვის და/ან მათი ოჯახებისთვის ჰქონდეთ 
უზრუნველყოფილი სიბერე. აქვე აღვნიშნავთ, 
რომ ტურისტული მრავალფეროვნების გაზრდის 
თვალსაზრისით ამ ყოველივეს გარკვეული წვლილი 
შეაქვს.[2,4]

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 
საზოგადოებამ სამხრეთ კავკასიში კერძო 
სექტორის განვითარების პროგრამის ფარგლებში, 
საქართველოში ღვინის სექტორის მხარდაჭერის 
პროექტი შეიმუშავა. 

მათ მიერ მოწოდებული რეკომენდაციების 
გათვალისწინებით, სხვა სარგებელთან ერთად, 
სამწლიანი სწავლების დასრულების შემდეგ, გარდა 
იმისა, რომ   პირსშეეძლება პირდაპირ შეუდგეს 
პროფესიულ საქმიანობას, მას ასევე შესაძლებლობა 
მიეცემა, სწავლა გააგრძელოს უმაღლეს 
სასწავლებელში[2,10].  

და ბოლოს, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 
დუალურ სწავლებას უპირატესობებთან ერთად 
ნაკლოვანებებიც აქვს. სწავლების ასეთი მეთოდის 
სუსტ მხარედ მიიჩნევა შემდეგი გარემოებები: 
სწავლების პროცესში საწარმოო ტრავმების 
რისკი, სტუდენტის მიერ სასწავლებელშიც და 
საწარმოშიცდროის სათანადოდ გადანაწილება და 
ა.შ.[2,8]

ცნობისათვის, ახალგაზრდების 
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დაინტერესება პროფესიული სასწავლებლებისა 
და კვალიფიკაციებისადმი ბოლო წლების 
განმავლობაში გაიზარდა. საქართველოში 
პროფესიული განათლების მქონე სტუდენტთა 
რაოდენობას ზრდის დინამიკა აქვს. მაგალითად,  
2014 წელს სახელობო პროგრამებზე 9 603 
სტუდენტი სწავლობდა, 2015 წლისთვის მათმა 
რაოდენობამ 10 405-ს მიაღწია[9,26]. მოდულურ 
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 
2016 წლის საშემოდგომო მიღებისას სახელმწიფო 
სასწავლებლებში ჩაირიცხა 1936 სტუდენტი, ხოლო  
კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში176  
სტუდენტი.სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 
მიდგომით კი განხორციელებულ პროგრამებზე 
4 საგანმანათლებლო დაწესებულებაში - 60-მდე 
სტუდენტიჩაირიცხა.[5,26]

რაც შეეხება დასაქმების მაჩვენებელს იმ 
ქვეყანაში, რომლის მაგალითსაც საქართველოში 
ყველაზე ხშირად განიხილავენ:  დუალურმა 
განათლებამ გერმანიაში ბიზნესის თითქმის 
ყველა სფეროში შეაღწია. იგი 346 ძირითად და 46 

ახალ, მოთხოვნად პროფესიას მოიცავს და დღეს 
გერმანია მთელს ევროპაში ის ქვეყანაა, სადაც 
ყველაზე მაღალია დასაქმებული ახალგაზრდების 
პროცენტული მაჩვენებელი.[2,5]

დასკვნა, განათლების ეს მოდელი, 
გზას უხსნის დამსაქმებლის ჩართულობას 
პროფესიული განათლების მიწოდების 
პროცესში; პასუხისმგებლობათა გადანაწილების 
გზით ცალსახად და არსებითად ამცირებს 
სახელმწიფოს  ერთი სტუდენტის პროფესიული 
კვალიფიკაციის მიღებისთვის;ეხმარება და 
ზრდის სერვისის მიწოდების ეფექტიანობის 
მაჩვენებელს, რაც გრძელვადიან პერიოდში 
უზრუნველყოფს მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის 
შესაბამისობას[1,8].  შედეგად ახალგაზრდებს 
შორის უმუშევრობის დონე მცირდება, რაც 
ქვეყანაში მდგრადი ეკონომიკის განვითარებას 
შეუწყობს ხელს.დამაიმედებელია ის გარემოებაც, 
რომ  ქვეყნებში, რომლებმაც თავის დროზე 
განათლების ეს მოდელი გერმანიისგანგადაიღეს, 
უფრო ადვილად დაძლიეს ეკონომიკური კრიზისი.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში- სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვის 
კონცეფცია (Work-Based Learning in agriculture, as a new concept in vocational education and training, was dis-
cussed at a conference in Tbilisi on 28 September 2016)

2. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ-ის მიერ განხორციელებული 
პროგრამა: კერძო სექტორის განვითარება სამხრეთ კავკასიაში(http://www.tiflis.diplo.de/contentblob/4685912/
Daten/6164762/DD_Uebersicht_Broschre_EZGeorgien_deu.pdf); პროექტი: ღვინის სექტორის მხარდაჭერა 
საქართველოში.დუალური განათლების სისტემის დანერგვა ღვინის სექტორში

3. სამთავრობო პროგრამა-თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთიდღეობა (2016-2020), ნოემბერი 
2016, 3. სოციალური განვითარება; 3.2 განათლება; 3.2.3 პროფესიული განათლება

4. საქართველოს პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია (2013–2020 წწ)http://gov.ge/
files/273_39678_242377_300-1.pdf

5. სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის „პროფესიულ კვალიფიკაციათა 
განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა“ 2016 წლის ანგარიში

6. სიტუაციის  ანალიზი / ანგარიში: პროფესიული განათლების სამუშაოზე დაფუძნებილი სწავლება 
საქართველოში.ანასტასია ქიტიაშვილი, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროექტის ეროვნული 
გუნდის ხელმძღვანელი.; დეკემბერი,2015წწ

7. 2015 წლის სამოქმედო გეგმის ანგარიში. პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტი 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

8. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ტექსტი (http://eugeorgia.info/ka/article/384/giz-ma-megvi-
neobis-mimartulebit-dualuri-profesiuli-ganatlebis-modeli-ukve-sheimushava/)

9. Torino Process2016 .Georgia  16  July 2016.
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THE ROLE OF THE INTRODUCTION OF WORK-BASED EDUCATION MODEL FOR THE ECONOMIC DE-

VELOPMENT OF GEORGIA 

Piranishvili-Gigiberia I., 
Doctoral Student

The Vocational education is discussed in this article as one of the prerequisites of eradication of the problem of 
unemployment, overcoming the poverty and a rise of socio-economic in the country. On the comparative basis, the 
successful practice and experience of the western countries is studied on the competencies/work based on the teach-
ing sphere. The factors which can be impacted upon the direct transfer and introduction of the foreign country’s 
model are discussed. 

Georgian Professional Education Strategy (years 2013-2020) consists of several stages of cycle – from research on 
labour market and evaluation of competencies achieved by students to arrangement of assisting employability. 

At this stage, the work-based learning (WBL) model is being implemented in professional education system, so-
called approach of considering the dual teaching. From this approach, the institute and the employer will split the 
competencies foreseen by the programme for the preparation of qualified personnel.

A main advantage of the work-based learning (WBL) model is to reduce expenses. The involvement and dividing 
up the responsibility of employers in preparation of professional personnel significantly reduces the money spent 
by the government on preparing one student; increases an indicator of effectiveness; ensures the demand for a work 
force and adjusts the supply; decreases the rate of unemployment, which is a guarantee of development of a stable 
economy in the country. 
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qeTevan siWinava
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 
პირველწოდებულის სახელობის    ქართული უნივერსიტეტის, 
ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლის დოქტორანტი
ელ. ფოსტა: ketsichinava@gmail.com
ტელეფონი: 577005500

სტატიაში განხილულია ელექტრონული მთავრობის მნიშვნელობა და მისი გავლენა ელექტრონული 
კომერციის განვითარებაზე. ონლაინ ვაჭრობას შეუძლია გამოიყენოს ახალი ინფორმაცია ახალი 
ინფორმაციული ასიმეტრიის განვიტარებისათვის, პროდუქტის ბრენდის სეშაძლებლობის გაზრდისათვის, 
მაღალი ხარისხის მომსახურებისთვის პრემიუმ ფასის დადების მიზნით და ბაზრის სეგმენტაციისათვის.

სტატიაში აღნიშნულია, რომ ტრანსაქციები ორ მხარეს შორის გადაიქცა კომპლექსურ ქსელურ 
კომერციულ აქტივობად, რომელიც მოიცავს დიდი რაოდენობით ინდივიდებს რომლებიც შეიძლება არც 
არასოდეს შეხვდნენ ერთმანეთს. ელ-მთავრობის სისტემის სრულად იმპლემენტაცია მოითხოვს მძლავრ 
ტექნოლოგიურ ინფრასტუქტურას. ელ-მთავრობის სერვისების მიწოდების მიზნით, სახელმწიფომ უნდა 
განავითაროს  სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა, განახორციელოს ქვეყნის სრული ინტერნეტიზაცია 
და კომპიუტერიზაცია. ჯამში, ელ-მთავრობის  იმპლემენტაცია დაფუძნებულია ინფრასტრუქტურების 
შესაძლებლობებსა  და ტექნოლოგიებთან ინტეგრირებაზე.

მთავრობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 
ციფრულ ეკონომიკის განვითარების პროცესში. 
უკანასკნელი ათასწლეულის ციფრული 
ტრანსფორმაცია, განპირობებული იყო დინამიური, 
კონკურენტული ბაზრებითა და ინოვაციური 
მეწარმეებით. 

კომერციას განიხილავენ როგორც ვაჭრობის 
კონცეფციას, მხარეებს შორის საქონლის გაცვლას 
დიდ მასშტაბებში. ფართო გაგებით, ელექტრონული 
კომერცია საქონლის (მატერიალური და 
არამატერიალური) ასეთი გაცვლისათვის იყენებს 
ელექტრონულ საშუალებებს, კერძოდ ინტერნეტს. 
ელექტრონული კომერცია წარმოადგენს 
კომპიუტერული ქსელის გამოყენებით 
შესრულებულ ნებისმიერ ტრანსაქციას, რომელის 
მოიცავს საქონელსა და მომსახურებაზე 
საკუთრების უბლების ან უფლებების გადაცემას. 
ასევე, ტრანსაქცია მოიცავს უფასო პროგრამების 
ჩამოტვირთვას. ელექტრონული კომერცია მოიცავს 
ინტერნეტით, ინტრანეტით, www ელექტრონული 
ფოსტითა და ასევე ფაქსით შესრულებულ 
ტრანსაქციებს [1].

ელექტრონული კომერციის განსხვავება 
ტრადიციულ გაყიდვებთან მიმართებაში 
მდგომარეობს ინფორმაციასთან მომხმარებლის 
უშუალო კავშირში. ასევე, განსხვავება 
განპირობებულია ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
როლით, რომელიც წარმოადგენს შუამავალ 
ინსტრუმენტსა და საშუალებას, რაც ეხლამრება 
ბაზრების გლობალიზებასა და ინტეგრაციას[2].  

ელექტრონული კომერციის ტექნოლოგიები 
მოვაჭრეებისათვის ქმნის შესაძლებლობას გაიგოს 
მეტი ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ, 

რომელიც შეიძლება ეფექტურად გამოიყენო. 
პოტენციურად ონლაინ ვაჭრობას შეუძლია 
გამოიყენოს ახალი ინფორმაცია ასიმეტრიის 
განვითარებისათვის, პროდუქტის ბრენდის 
შესაძლებლობის გაზრდისათვის, მაღალი 
ხარისხის მომსახურებისათვის პრემიუმ ფასის 
დადების მიზნით და ბაზრის სეგმენტაციისათვის. 
მოვაჭრეებისათვის ელექტრონული კომერციის 
ტექნოლოგია ქმნის შესაძლებლობას გაიგოს მეტი 
წარსული ვაჭრობის შესახებ [3]. 

დღეს, ელექტრონული ვაჭრობა წარმოადგენს 
სამეწარმეო საქმიანობაში დინამიურად 
განვითარებად სფეროს. ბიზნესის აღნიშნული 
სახე ახდენს გასაღების ვირტუალური არხების 
ფორმირებას. რაც არსებითად ამცირებს  სავაჭრო 
დანახარჯებს.

 ელექტრონული ვაჭრობა ინტერნეტის 
საშუალებით არის ახალი გზა ბიზნესის 
განხორციელებისათვის. მაგრამ აქვს პოტენციალი 
რადიკალურად შეარყიოს ეკონომიკური 
აქტივობები და სოციალური გარემო. უკვე 
გავლენა აქვს ისეთ დიდ სექტორზე როგორიცაა 
კომუნიკაცია, ფინანსები და ვაჭრობა რომელიც 
ყველა ერთად შეადგენს 30% მშპ - ის.  ასევე დიდი 
მოლოდინია საგანმანათლებლო და სამედიცინო 
სფეროში რომელიც 20% შადგენს. ყველაზე დიდი 
ეფექტი ასოცირებულია არა იმ ძალაზე რომელიც 
იპყრობს ყურადღებას (მორგებული პროდუქტი,  
შუამავლის შეკვეცა) არამედ ნაკლებად უხილავ 
მაგრამ პოტენციურად უფრო გავრცელებულ 
ეფექტებზე ბიზნეს აქტივობებში (მაგალითად: 
ოფისის მარაგის შეკვეთა, გადასახადების გადახდა, 
მოთხოვნის შეფასება, ) ამგვარად ხდება ბიზნესის 
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ინტერაქცია[4].

მარეგულირებელი რეფორმების კომბინაციამ 
და ტექნოლოგიურმა ინოვაციებმა ელექტრონულ 
კომერციას განვითარების შესაძლებლობა მისცა. 
თუმცა, ინტერნეტის წინამორბედი, 1960 წლების 
ბოლოს გაჩენილი ინტერნეტ ელექტრონული 
ვაჭრობა დაიწყო მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მსოფლიო 
ქსელი და ბრაუზერი შემოვიდა მოხმარებაში 90 
იანების დასაწყსში. ასევე ტელეკომუნიკაციების 
სექტორის ლიბერალიზაცია და ინოვაციების 
გაფართოება კომუნიკაციების მხრივ იყო მთავარი 
ხელშემწყობი.

შედეგად ბარიერები ელექტრონულ ვაჭრობაში 
ნელ-ნელა შემცირდა ორივე მხარისთვის, 
მყიდველისთვისაც და გამყიდველისთვის. 
ადრინდელი ფორმა ელ-ვაჭრობის იყო შეკვეთით 
დამზადებული, რთული, ძვირი და დიდი ფირმების 
პროვინცია. დღეს, რამდენიმე ათას დოლარად 
ნებისმიერს შეუძლია დაიწყოს ინტერნეტ ვაჭრობა 
და შეიძინოს მილიონობით მომხმარებელი 
მსოფლიოს მასშტაბით. აღნიშნული ტრანსაქციები 
ორ მხარეს შორის გადაიქცა კომპლექსურ ქსელურ 
კომერციულ აქტივობად, რომელიც მოიცავს დიდი 
რაოდენობით ინდივიდებს რომლებიც შეიძლება 
არც არასოდეს შეხვდნენ ერთმანეთს. ამ მხრივ 
ინტერნეტმა იგივე გაუკეთა ელექტრონულ ვაჭრობას 
რაც ჰენრი ფორდმა გააკეთა ავტომობილისთვის: 
ფუფუნების საგანი ბევრისათვის გარდაქმნა 
შედარებით მარტივ იაფ ხელსაწყოდ.

ელექტრონული ვაჭრობა ცვლის სავაჭრო 
ბაზარს, ასევე შეცვლის ბიზნესის მოქმედებებს: 
ტრადიციული საშუამავლო ფუნქციები 
ჩანაცვლდება; ახალი პროდუქტები და 
ბაზრები განვითარდება; ახალი და ბევრად 
ახლო ურთიერთობა ჩამოყალიბდება ბიზნესსა 
და მომხმარებელს შორის. ის შეცვლის 
ორგანიზაციების მუშაობის წესს: ახალი ცოდნის 
წყაროები და ადამიანის ინტერაქტიულობა სამუშაო 
პროცესში იქნება უფრო გახსნილი, მოქნილი და 
ადაპტირებული, თანამშრომლების ფუნქციები და 
შესაძლებლობები იქნება ახლიდან განმარტებული.

ელექტრონულ ვაჭრობას აქვს კატალიზატორის 
ეფექტი. ელ-ვაჭრობა უფრო დააჩქარებს იმ 
ცვლილებებს რომელიც მოსალოდნელია 
ეკონომიკაში: რეგულაციების რეფორმა, 
ელექტრონული ლინკების ჩამოყალიბება ბიზნესებს 
შორის, ეკონომიკური საქმიანობის გლობალიზაცია, 
და მოთხოვნა მაღალ კვალიფიკაციურ კადრებზე. 
შესაბამისად, ბევრი დარგობრივი ტენდენციები 
ვითარდება, როგორიცაა ელექტრონული ბანკინგი, 
მგზავრობის პირდაპირი დაჯავშნა, პირისპირ 
მარკეტინგი, აჩქარდება ელექტრონული კომერციის 
გამო.

ელ-ვაჭრობა ინტერნეტის საშუალებით ზრდის 
ეკონომიკას. ინტერნეტ ლინკები ფორმირდება მცირე 
და მიკრო ბიზნესებად, რომლებიც გლობალურ 
ქსელს მოიცავენ. ინტენნეტ-წვდომამ ძვირიანი 
კომპიუტერებიდან გადაინაცვლა იაფფასიან, 
ადვილად მოხმარებად ტექნოლოგიებზე. 

გაიზარდა ბიზნეს ტრანსაქციების განხორციელების 
შესაძლებლობა მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში 
და ნებისმიერ დროს. ელექტრონულმა კომერციამ 
წაშალა ეკონიმიკური და გეოგრაფიული საზღვრები.

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის 
პოზიციის თანახმად, ელექტრონული კომერცია 
მოიცავს არამხოლოდ ვაჭრობას, არამედ მისი 
უზრუნველყოფის საშუალებებს, საერთაშორისო 
სტანდარტების სისტემას, ელექტრონული 
დოკუმენტბრუნვის თავსებადობას, ხელმოწერას და 
ა.შ.[5]

ფიზიკური სახით სავაჭრო ობიექტებისაგან 
განსხვავებით, ელექტრონული კომერციის არეალი 
გლობალური საბაზრო სივრცეა. ელექტრონული 
ბაზრების მეშვეობით, ამ სივრცეში ჩართული 
გამყიდველები თავიანთ პროდუქციას გაცილებით 
ფართო აუდიტორიას სთავაზობენ, ხოლო 
მომხმარებლები ელექტრონული ბაზრებიდან 
იღებენ საქონელსა და მომსახურებაზე მათთვის 
საინტერესო ინფორმაციას, აფორმებენ შეკვეთებს 
და ახდენენ ანგარიშსწორებას ონლაინ  რეჟიმში.

რიგ შემთხვევებში, ელექტრონული ვაჭრობა 
მხოლოდ ონლაინ პირობებში სრულდება, 
ზოგჯერ კი, ტრადიციულ ვაჭრობასთან ერთან 
ხორციელდება. ვაჭრობის ტრადიციული და ახალი 
მეთოდების შერწყმა სავსებით ბუნებრივია, რადგან 
საბაზრო სივრცეში ყოველი ახალი მოვლენა თავის 
ადგილს თანდათან იმკვიდრებს. ელექტრონული 
ვაჭრობა მოითხოვს განსხვავებულ მარკეტინგულ 
მიდგომას, ანუ ინტერნეტის დახმარებით 
მარკეტინგული ღონისძიებების (რეკლამა, კვლევა, 
ბაზარზე ვინ წაიწია, გაყიდვა , ანგარიშწორება და 
სხვა.) გატარებას, რასაც ინტერნეტ- მარკეტინგი 
ასრულებს [6].

გახსნილობა არის ტექნიკური ფუძე და 
ფილოსოფიური მიდგობა ელექტრონული 
ვაჭრობის გაფართოებისთვის. ინტერნეტის 
აღქმა, როგორც ბიზნესის პლატფორმა არის 
განპირობებული გახსნილი ბუნებით. ასევე, 
ბიზნესის მნიშვნელოვანი ინტერესებით. 
ეკონომიპური ძალა, რომელიც გლობალურ ქსელში 
შეერთებით წარმოიქმნა, უზრუნველყოფს ახალი 
სტანდარტების გახსნილობას. უფრო მეტიც, 
ღიაობა ჩამოყალიბდა, როგორც სტრატეგია, ბევრი 
წარმატებული დამწყები ბიზნეს პარტნიორებისთვის 
და მომხმარებლისათვის რომელიც უკავშირდება 
უპრობლემოდ შიდა მონაცემთა ბაზას და 
პერსონალს. ამან შეცვალა მომხმარებლის როლი, 
ის გახდა პარტნიორი და ექსპერტი პროდუქტის 
დიზაინის დაგეგმვასა და შექმნაში.

ღიოაბის მოლოდინი შენდება მომხმარებელზე, 
მოქალაქეზე, რომელიც  საზოგადოებასა და 
ეკონომიკას ცვლის უკეთესობისკენ.

ელექტრონული ვაჭრობა ცვლის დროის 
ფარდობით მნიშვნელობას. ბევრი რუტინა რომელიც 
გვეხმარება განსაზღვროს შეხედულება და შგრძნება 
ეკონომიკისა და საზოგადოებისა არის დროის 
ფუნქცია: მასიური პროდუქცია არის უსწრაფესი 
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გზა წარმოებისა დაბალ ფასად. ზოგიერთი 
საზოგადოება გეოგრაფიულადაა განსაზღვრული, 
რადგან დრო არის გამსაზღვრელი სიახლოვის. 
ელ-ვაჭრობა ამცირებს დროის მნიშვნელობას 
წარმოების ციკლის აჩქარებით, აძლევს საშუალებას 
ფირმებს იმუშაონ ახლო კოორდინაციაში და 
მომხმარებლებმა გააკეთონ ტრანზაქცია ნებისმიერ 
დროს. დროის როლის ცვლილებასთან ერთან 
ბიზნესის სტრუქტურაც იცვლება და სოციალური 
აქტივობები რომელსაც თან ახლავს პოტენციურად 
დიდი გავლენები[7].

ელექტრონული მმართველობა ხელს უწყობს 
ინდივიდუალურ სისტემებსა და მთავრობის 
ფუნქციებს დაკავშირებას, საჯარო სერვისების 
თანმიმდევრულ სისტემაში მოქცევას,  სოციალურ-
ეკონომიკური აქტვობის გაძლიერებას, სერვისების 
ინტეგრაციას, სინერგიასა და არასასურველი 
გავლენის თავიდან აცილებას[8].

ელექტრონული მთავრობის ტექნოლოგიებით 
შესაძლებელია სხვადასხვა სააგენტოებიდან 
სამომხმარელო სერვისების შეთავაზება (ე.წ. 
“one stop shop”- ში). აღნიშნული სისტემის 
ფორმირებისათვის საჭიროა  ინტეგრირებული 
მექანიზმი,  ტექნოლოგიური პლატფორმა ბექ ოფისის 
შეუფერხებელი მუშაობისათვის,  ინტეგრირებული 
სისტემები, ელექტრონული იდენფიცირებისა და 
ელექტრონული ხელმოწერის ინფრასტრუქტურა, 
one stop shop სერვის პლატფორმა, გაუმჯობესებული 
საძიებო შესაძლებლობები, ციფრული ID 
ფუნქციები  სისტემებში ინფორმაციის გაცვლის 
მიზნით, ონლაინ ძიებისა და  ონლაინ ტრანზაქციის 

სისტემები[9].
ციფრული პროცესები განაპირობებს 

სახელმწიფოების ტრასფორმაციას, რაც  
მსოფლიოს ყველა ქვეყანას წვდება , მოაქვს დიდი 
ცვლილებები როგორც საჯარო სფეროსთვის ისე 
ყველა ინდუსტრიისათვის:  ორგანიზაციისათვის, 
პროცესისათვის და ხალხისთვის. 

ეკონომიკის ციფროვიზაცია ჩვენი დროის 
მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. დღეს,  ციფრული 
ტექნოლოგიები ხელს უწყობს ბიზნესის და 
საზოგადოების სწრაფ გარდაქმნას, წარმოადგენს 
ეკონომიკის ინტეგრალურ ნაწილს და დიდი 
ეკონომიკური პარადოქსის მამოძრავებელ 
ძალას[10].

ციფრული გარემოსა და ციფრული 
ინფრასტრუქტურის ფორმირებაში მნიშვნელოვან 
მოთამაშეს წარმოადგენს: მთავრობა, პოლიტიკური 
გარემო, მარეგულირებელი ორგანოები,  მობილური 
ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტ პროვაიდერები, 
არასამთავრობო ორგანოები, სტანდარტიზაციის 
უწყებები, სამეცნიერო-კვლევითი ორგანიზაციები. 
ასევე, ისეთი ორგანიზაციები, როგორიცაა: World 
Wide Web Consortium (W3C), the Internet Corpora-
tion for Assigned Names and Numbers (ICANN) , the 
International Telecommunication Union (ITU),  United 
Nations (UN) და სხვა. აღნიშნული მონაწილეები 
პასუხისმგებელია ელექტრონული მთავრობის 
სისტემის, ფიქსირებულ და მობილურ ქსელების, 
მონაცემთა ცენტრების, მოწყობილობებისა და 
ქსელური აპარატურის, პლატფორმებისა და 
პროტოკოლების გამართულ ფუნქციონირებაზე 
(იხ. ნახაზი 1)[11].

ნახაზი 1.  ციფრული ინფრასტრუქტურის ფორმირებაში მონაწილე მხარეები

საგადასახადო კლიმატის მიმზიდველობა.
ელექტრონული მმართველობის იმპლემენტაცია 

დაკავშირებულია ისეთ ტექნოლოგიურ 
სირთულეებთან, როგორიცაა: საერთო 
სტანდარტების და თავსებადი ინფრასტრუქტურის 

ელექტრონული მმართველობის მიერ, 
ელექტრონული კომერციის განვითარების 
ხელშეწყობით იზრდება ქვეყნის საგადასახადო 
კონკურენტუნარიანობა, კომპანიების მიერ 
იურისდიქციის თავისუფალი არჩევანი, 
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არქონა სახელმწიფო დეპარტამენტებსა და 
სააგენტოებში; ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების ინფრასტუქტურის არსებული 
მდგომარეობა, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
სირთულეა ელ-მთავრობის პლატფორმის 
მოხმარებისათვის; ინტერნეტ-გარემოსა და 
სერვისის მიწოდების სისტემის განვითარებაზე 
მუშაობა, ინფორმაციის გაზიარებისა და ახალი 
საკომუნიკაციო არხების შექმნის პროცესი 
(Ndou, 2004); ელ-მთავრობის არქიტექტურის  
წესების, მოდელებისა და სტანდარტების 
არსებობა; ელ-მთავრობის სისტემის 
სრულად იმპლემენტაცია მოითხოვს მძლავრ 
ტექნოლოგიურ ინფრასტუქტურას. ელ-მთავრობის 
სერვისების მიწოდების მიზნით, სახელმწიფომ 

უნდა განავითაროს  სატელეკომუნიკაციო 
ინფრასტრუქტურა, განახორციელოს ქვეყნის სრული 
ინტერნეტიზაცია და კომპიუტერიზაცია. ჯამში, 
ელ-მთავრობის  იმპლემენტაცია დაფუძნებულია 
ინფრასტრუქტურების შესაძლებლობებსა  და 
ტექნოლოგიებთან ინტეგრირებაზე.           

მომავალ ტექნოლოგიების პროგნოზირება 
ქმნის ფართო ჰორიზონტების მიღმა წარმოსახვას. 
არავინ იცის როგორი იქნება ათი წლის შემდეგ 
სახელმწიფო. ერთადერთი რაც ცხადია , ის იქნება 
ძალიან განსხვავებული. ტექნოლოგია ძალიან 
სწრაფად ცვლის თამაშს და ასევე გააგრძელებს. 
ასე რომ უდიდესი გამოწვევა იქნება არა სიახლის 
მიმართ უნდობლობა, არამედ უზრუნველყოფა რომ 
სახელმწიფო მზადაა ამ ცვლილებებისთვის.
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The impact of e-government on development of e-commerce         

                                                                                                                 Ketevan Sichinava
                                                                                                                 Ph.D. candidate 
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    Article discusses importance of e-Governance and its impact on e-commerce development. E-commerce can 
utilize new information to develop a new informational asymmetry, to enhance potential of a product’s brand (by 
setting premium price for high quality service), and for market segmentation.

    According to the article, transactions between two actors have transformed into a complex commercial activity, 
encompassing vast number of individuals that may never meet each other. 

Full implementation of e-Governance requires solid technological infrastructure. State must advance telecom-
munication infrastructure and ensure country’s full computerization and access to internet in order to provide e-
Governance services to public. Thus, success of e-Governance implementation relies upon infrastructural capacities 
and integration of technologies. 
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gurgen kalaSiani
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 
ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი, ბუღალტერი.
ელ.ფოსტა: g.kalashiani@gmail.com
მობ:  555 340981

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი 3 “საწარმოთა გაერთიანება” მოითხოვს, რომ 
ინვესტორმა განხორციელებული შეძენა აღრიცხოს შეძენის მეთოდის გამოყენებით. შეძენის მეთოდი 
გულისხმობს, რომ მყიდველმა საწარმომ უნდა აღიაროს და შეაფასოს შეძენილი იდენტიფიცირებადი 
აქტივები და აღებული ვალდებულებები.

შეძენილი იდენტიფიცირებადი აქტივების აღიარების პროცესში სპეციალისტები ყველაზე დიდ 
სირთულეებს არამატერიალური აქტივების აღიარების დროს აწყდებიან, რადგან საწარმოთა გაერთიანება 
წარმოშობს რამოდენიმე ისეთ სპეციფიურ არამატერიალურ აქტივს, რომელთა იდენტიფიცირება და 
აღიარება რთულია. ამის გამო, ბევრი კომპანია თავის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში თავს 
არიდებს საწარმოთა გაერთიანების შედეგად შეძენილი იდენტიფიცირებადი არამატერიალური აქტივების 
(გარდა გუდვილისა) აღიარებას. სტატიაში განხილული იქნება საწარმოთა გაერთიანებაში შეძენილი 
არამატერიალური აქტივების აღიარების პროცედურები, ამ კუთხით არსებული სირთულეები, გაკეთდება 
რეკომენდაციები აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით და განხილული იქნება მსოფლიოში წამყვანი 
აუდიტორული კომპანიების პრაქტიკული მაგალითები.

საწარმოთა გაერთიანებები თანამედროვე 
ეკონომიკის მნიშვნელოვანი რგოლია. მათი 
სიმრავლე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, 
მათ შორის საქართველოში, განპირობებულია 
საწარმოთა გაერთიანების მნიშვნელოვანი 
უპირატესობებით, როგორიცაა სინერგიის ეფექტის 
მიღწევა, ბაზრის წილის ზრდა, ტექნოლოგიური 
პროცესების გაუმჯობესება და სხვ. სწორედ 
ამიტომაა, რომ საქართველოში, მხოლოდ 2016 
წელს განხორციელდა რამოდენიმე მსხვილი 
საწარმოთა გაერთიანება – “თიბისი ბანკის” მიერ 
“ბანკ რესპუბლიკის” შეძენა, კავშირგაბმულობის 
კომპანია “მაგთიკომის” მიერ ინტერნეტ პროვაიდერ 
“კავკასუს ონლაინის” შეძენა, ასევე სს “საქართველოს 
ბანკის” მიერ ფარმაცევტული კომპანია “ჯიპისის” 
ყიდვა. გამომდინარე აქედან, საწარმოთა 
გაერთიანებების სრულყოფილი, საერთაშორისო 
სტანდარტების შესაბამისი ფინანსური აღრიცხვა 
აქტუალური ამოცანაა.

ფასს 3 “საწარმოთა გაერთიანება” 
არამატერიალურ აქტივს განმარტავს როგორც 
იდენტიფიცირებად არაფულად აქტივს, ფიზიკური 
ფორმის გარეშე. იმისათვის, რომ არამატერიალური 
აქტივი გუდვილისგან განცალკევებით აღიარდეს, 
მან უნდა დააკმაყოფილოს შემდეგი ორი 
კრიტერიუმიდან ერთ-ერთი მაინც:

• საკონტრაქტო-იურიდიული კრიტერიუმი. 
წარმოიშობა სახელშეკრულებო ან სხვა იურიდიული 
უფლებებიდან, იმის მიუხედავად, შესაძლებელია 
თუ არა ამ უფლებების გადაცემა, ან საწარმოსგან ან 
სხვა უფლებებიდან თუ ვალდებულებებიდან მისი 
განცალკევება;

• განცალკევების კრიტერიუმი. 
არამატერიალური აქტივი განცალკევებადია,  თუ 
შესაძლებელია მისი განცალკევება ან გამოყოფა 
სამეურნეო ერთეულისგან და გაყიდვა, გადაცემა, 
იჯარით გაცემა, მასზე ლიცენზიის გაცემა ან 
გაცვლა, ცალკე, ან შესაბამის ხელშეკრულებასთან, 
იდენტიფიცირებად აქტივთან ან 
ვალდებულებასთან ერთად, იმის მიუხედავად, 
აპირებს თუ არა ამის გაკეთებას სამეურნეო 
ერთეული. 

შეძენილი არამატერიალური აქტივი 
განცალკევების კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს 
მაშინაც, თუ არსებობს ამ ტიპის ან მსგავსი ტიპის 
აქტივის გაცვლის გარიგების ფაქტი, თუნდაც ასეთი 
გარიგებები ხშირი არ იყოს და იმის მიუხედავად, 
მონაწილეობს თუ არა მასში მყიდველი საწარმო. 
მაგალითად, კლიენტთა და აბონენტთა სიებზე 
ხშირად გაიცემა ლიცენზია. შესაბამისად, ისინი 
აკმაყოფილებენ განცალკევების კრიტერიუმებს. 
იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შეძენილ საწარმოს 
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სჯერა, რომ მისი კლიენტთა სია განსხვავდება სხვა 
კლიენტთა სიისგან, ის ფაქტი, რომ კლიენტთა სიის 
გადაცემა ხშირად ხდება ლიცენზიით, საზოგადოდ, 
იმას ნიშნავს, რომ შეძენილი კლიენტთა სია 
აკმაყოფილებს განცალკევების კრიტერიუმებს. 
თუმცა, საწარმოთა გაერთიანებაში შეძენილი 
კლიენტთა სია არ დააკმაყოფილებს განცალკევების 
კრიტერიუმებს, თუ კონფიდენციალობის ან სხვა 
შეთანხმებები სამეურნეო ერთეულს უკრძალავს 
მისი კლიენტების შესახებ ინფორმაციის გაყიდვას, 
იჯარით გაცემას ან სხვაგვარად გაცვლას. 

პრაქტიკაში, საწარმოთა გაერთიანების 
შედეგად შეძენილი ბევრი არამატერიალური 
აქტივის გუდვილისგან განცალკევებით აღიარება 
სირთულეებთანაა დაკავშირებული, კერძოდ, 
მოითხოვს დიდ დანახარჯებს (რადგან ხშირ 
შემთხვევაში საჭირო ხდება კომპეტენტური 
გარე შემფასებლების მომსახურება), საკმაოდ 
სუბიექტურია და ასევე, შესაძლოა გამოიწვიოს 
მყიდველი საწარმოს მიერ მონაცემებით 
მანიპულირება. შესაბამისად, ბუღალტრული 
აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 
საბჭოს მიერ ჩატარებული, ფასს 3 „საწარმოთა 
გაერთიანების“ დანერგვის შემდგომი მიმოხილვის 
პროექტში მონაწილე გარკვეულმა სუბიექტებმა 
გამოთქვეს აზრი, რომ უმჯობესი იქნება 
ის არამატერიალური აქტივები, რომელთა 
განცალკევებით აღიარება განსაკუთრებით 
რთულია (კლიენტებთან ურთიერთობა, 
არასახელშეკრულებო არამატერიალური აქტივები) 

გუდვილთან ერთად აღიარდეს. საკითხის 
აქტუალურობიდან გამომდინარე, ბასს-ის 
საბჭომ შეიყვანა ეს წინადადება განსახილველი 
საკითხების ნუსხაში. ჩვენი აზრით, მიუხედავად 
დაკავშირებული სირთულეებისა, კარგი იქნება 
ფასს 3-ის ამჟამინდელი მოთხოვნები ყველა 
იდენტიფიცირებადი არამატერიალური აქტივის 
გუდვილისგან განცალკევებით აღიარებასთან 
დაკავშირებით, შენარჩუებულ იქნეს, რადგან 
ეს პრინციპი უზრუნველყოფს საწარმოთა 
გაერთიანების მოტივების საუკეთესო ახსნას. სხვა 
სიტყვებით, თუ საწარმოს გააჩნია კლიენტებთან 
ურთიერთობის არამატერიალური აქტივი, 
აქვს კარგი ბრენდი ან ფლობს საიდუმლო 
რეცეპტს, რომელიც მას უნიკალურს ხდის, ეს 
არის სხვა საწარმოსთვის ერთ-ერთი მთავარი 
მოტივი შეიძინოს ეს კომპანია. აღნიშნული 
არამატერიალური აქტივების კონსოლიდირებულ 
ფინანსურ ანგარიშგებაში განცალკევებით აღიარება 
იქნება საუკეთესო გზა განხორციელებული 
საწარმოთა გაერთიანების მოტივების და, 
ზოგადად, გამჭვირვალობის დასაფიქსირებლად, 
რაც გლობალიზაციის და საბაზრო ეკონომიკის 
პირობებში, ინვესტორებისთვის საკმაოდ 
მნიშვნელოვანია.

აუდიტორული კომპანია “Price Waterhouse 
Coopers” გვთავაზობს შემდეგ სქემას საწარმოთა 
გაერთიანებაში შეძენილი არამატერიალური 
აქტივების იდენტიფიცირების და აღიარებისთვის:
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არამატერიალური აქტივი, რომელიც 

სახელშეკრულებო-იურიდიულ                   კრიტერიუმებს 
აკმაყოფილებს, იდენტიფიცირებადად მიიჩნევა 
მაშინაც კი, თუ შეუძლებელია მისი გადაცემა 
ან გამოცალკევება შეძენილი საწარმოდან, ან 
სხვა უფლებებიდან და ვალდებულებებიდან. 
მაგალითად:

• შეძენილი საწარმო საოპერაციო იჯარით 
იღებს საწარმოო მოწყობილობას. საოპერაციო 
იჯარის პირობები მისაღებია საბაზრო პირობებთან 
შედარებით. იჯარის პირობები აშკარად კრძალავს 
იჯარის გადაცემას (გაყიდვის ან ქვეიჯარის 
საშუალებით). თანხა, რის გამოც საიჯარო პირობები 
მისაღებად ითვლება იმავე ან მსგავსი საბაზრო 
გარიგებების პირობებთან შედარებით, არის 
არამატერიალური აქტივი, რომელიც აკმაყოფილებს 
გუდვილისგან განცალკევებით აღიარების 
სახელშეკრულებო-იურიდიულ კრიტერიუმებს, 
თუმცა მყიდველ საწარმოს არ შეუძლია მისი 
გაყიდვა ან საიჯარო ხელშეკრულების რაიმე გზით 
სხვაზე გადაცემა;

• შეძენილი საწარმო ფლობს ტექნოლოგიურ 
პატენტს და ამ პატენტის გამოყენების უფლება 
(ლიცენზია) გადასცა სხვებს, საგარეო ბაზარზე 
გამოსაყენებლად, რომლის სანაცვლოდ იღებს 
გარკვეულ პროცენტს ამონაგებიდან. როგორც 
ტექნოლოგიური პატენტი, ასევე შესაბამისი 
სალიცენზიო ხელშეკრულება აკმაყოფილებს 
გუდვილისგან განცალკევებით აღიარების 
სახელშეკრულებო-იურიდიულ კრიტერიუმებს 
იმ შემთხვევაშიც კი, თუ პატენტისა და შესაბამისი 
სალიცენზიო შეთანხმების გაყიდვა ან გაცვლა 
ერთმანეთისაგან განცალკევებით არ იქნებოდა 
შესაძლებელი. 

სახელშეკრულებო-იურიდიული კრიტერიუმი
არამატერიალური აქტივები, რომლებიც 

წარმოიშობა სახელშეკრულებო ან სხვა 
იურიდიული უფლებებიდან აღიარდება 
გუდვილისგან განცალკევებით იმ შემთხვევაშიც 
კი, თუ აქტივის გადაცემა ან შეძენილი საწარმოსგან 
ან სხვა უფლებებისგან/ვალდებულებებისგან 
გამოცალკევება შეუძლებელია. 

ფასს 3-ში არ არის განმარტებული ტერმინი 
“სახელშეკრულებო ან სხვა იურიდიული 
უფლებები” საწარმოთა გაერთიანებაში შეძენილი 
არამატერიალური აქტივების იდენტიფიცირების 
მიზნებისთვის. გამომდინარე აქედან, 
მიზანშეწონილი იქნება, თუ მოცემულ ტერმინთან 
დაკავშირებით სტანდარტში განმარტებები 
გაკეთდება.

თუ სამეურნეო ერთეული თავის 
კლიენტურასთან ურთიერთობას კონტრაქტის 
საშუალებით ამყარებს, ამგვარი ურთიერთობები 
კლიენტურასთან სახელშეკრულებო უფლებებიდან 
წარმოიშობა. ამიტომ, საწარმოთა გაერთიანებაში 
შეძენილი კლიენტების კონტრაქტები და შესაბამისი 
ურთიერთობები კლიენტურასთან პასუხობს 
სახელშეკრულებო-იურიდიულ კრიტერიუმს იმ 
შემთხვევაშიც კი, თუ კონფიდენციალობის ან სხვა 
სახელშეკრულებო პირობა კრძალავს კონტრაქტის 
გაყიდვას ან გადაცემას შეძენილი საწარმოსგან 
განცალკევებით. 

ზოგ შემთხვევებში შეძენილი საწარმოს 
კონტრაქტში აღნიშნულია, რომ უფლება აქტივზე 
(მაგალითად, ლიცენზიაზე ან ნებართვაზე) არ 
გადადის სხვა მხარეზე, როდესაც ხდება საწარმოს 
შეძენა და აღნიშნული აქტივი ასეთ შემთხვევაში 
უბრუნდება მის თავდაპირველ მფლობელს. სათავო 
საწარმომ თავდაპირველ მფლობელთან უნდა 
გააფორმოს ახალი ხელშეკრულება იმისათვის, რომ 
შეიძინოს მისგან აქტივით  სარგებლობის უფლება. 
ამრიგად, ასეთ შემთხვევებში სახელშეკრულებო 
აქტივი არ წარმოადგენს შეძენილი საწარმოს 
აქტივს, რომელიც უნდა აღიარდეს საწარმოთა 
გაერთიანებაში შეძენის მეთოდის გამოყენებით. 

 ასევე, ნებისმიერ მხარეს შესაძლოა ჰქონდეს 
კონტრაქტის გაუქმების უფლება. ეს გარემოება 
არ ნიშნავს იმას, რომ საწარმოთა გაერთიანების 
შედეგად ამ კონტრაქტთან დაკავშირებული 
განცალკევებული არამატერიალური აქტივის 
აღიარება არ არის შესაძლებელი. 

განცალკევების კრიტერიუმი
იმის განსაზღვრა, აკმაყოფილებს თუ არა 

არამატერიალური აქტივი განცალკევების 
კრიტერიუმს, შესაძლოა სირთულეებთან იყოს 
დაკავშირებული. მყიდველმა საწარმომ უნდა 
დაადგინოს, შესაძლებელია თუ არა აქტივის 
გამოცალკევება შეძენილი ბიზნესისგან, 
მიუხედავად მყიდველის სამომავლო გეგმებისა 
მოცემულ აქტივთან დაკავშირებით. მაგალითად, 
ბრენდის გამოყოფა შეძენილი ბიზნესისგან 
შესაძლებელია. შესაბამისად, ის აკმაყოფილებს 
განცალკევების კრიტერიუმს, მიუხედავად იმისა, 
რომ  მყიდველი მის გაყიდვას არ აპირებს. 

შეძენილი არამატერიალური აქტივი 
განცალკევების კრიტერიუმს აკმაყოფილებს, თუ 
არსებობს ამ ტიპის ან მსგავსი ტიპის აქტივის 
გაცვლის გარიგების ფაქტი, თუნდაც ასეთი 
გარიგებები ხშირი არ იყოს და იმის მიუხედავად, 
მონაწილეობს თუ არა მასში მყიდველი 
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საწარმო. არამატერიალური აქტივი, რომელიც 
ინდივიდუალურად არ განცალკევდება შეძენილი 
საწარმოსგან, ან გაერთიანებული სამეურნეო 
ერთეულისგან, აკმაყოფილებს განცალკევების 
კრიტერიუმებს, თუ შეიძლება მისი განცალკევება 
შესაბამის ხელშეკრულებასთან, აქტივთან ან 
ვალდებულებასთან ერთად. მაგალითად:

• ბაზრის მონაწილეები ცვლიან სადეპოზიტო 
ვალდებულებებს და შესაბამისი სადეპოზიტო 
ურთიერთობის არამატერიალურ აქტივებს 
ბაზარზე დაკვირვებად გაცვლის გარიგებებში. 
ამიტომ, მყიდველმა საწარმომ სადეპოზიტო 
ურთიერთობის არამატერიალური აქტივები უნდა 
აღიაროს გუდვილისგან განცალკევებით;

• შეძენილი საწარმო ფლობს რეგისტრირებულ 
სავაჭრო ნიშანს და დოკუმენტირებულ, მაგრამ 
უპატენტო ტექნიკურ ცოდნას, რომელიც გამოიყენება 
ამ სავაჭრო ნიშნით პროდუქციის საწარმოებლად. 
სავაჭრო ნიშანზე საკუთრების გადასაცემად, 
მესაკუთრემ ასევე უნდა გადასცეს ყველაფერი, 
რაც ახალ მესაკუთრეს დასჭირდება გარკვეული 
პროდუქტის საწარმოებლად ან მომსახურების 
გასაწევად, რომელიც არ განსხვავდება ყოფილი 
მესაკუთრის მიერ წარმოებული იმავე პროდუქტისა 
და მომსახურებისაგან. იმის გამო, რომ უპატენტო 
ტექნიკური ცოდნა უნდა განცალკევდეს შეძენილი 
საწარმოსაგან ან გაერთიანებული სამეურნეო 
ერთეულისაგან და გაიყიდოს, თუ ეს სავაჭრო ნიშანი 
გაიყიდება, იგი აკმაყოფილებს განცალკევების 
კრიტერიუმებს. 

განვიხილოთ აუდიტორული კომპანია “Price Wa-
terhouse Coopers”-ის მაგალითი იდენტიფიცირების 
კრიტერიუმების გამოყენებასთან დაკავშირებით :

2016 წლის 31 დეკემბერს მყიდველი იძენს საწარმო 
A-ს საწარმოთა გაერთიანების შედეგად. 2016 წლის 
31 დეკემბრისათვის, საწარმო A-ს კლიენტების 60%-
ის მიმართ გააჩნია შეუსრულებელი შეკვეთების 
დავალიანება. ყველა მათგანი არის მუდმივი 
კლიენტი. A საწარმოს კლიენტთა დანარჩენი 40% 
ასევე მუდმივი კლიენტებია, თუმცა, 2016 წლის 31 
დეკემბრისათვის საწარმოს არ გააჩნია არანაირი 
შეუსრულებელი შეკვეთა ან სხვა კონტრაქტი ამ 
კლიენტებთან.

ანალიზი
მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს 

შეკვეთები გაუქმებადი, საწარმო A-ს კლიენტთა 
60%-გან მიღებული შესყიდვის შეკვეთები 
აკმაყოფილებს სახელშეკრულებო იურიდიულ 
კრიტერიუმს. გარდა ამისა, ვინაიდან საწარმომ 

კლიენტთა 60 პროცენტთან ურთიერთობა 
კონტრაქტების საშუალებით დაამყარა, არა მარტო 
შესყიდვის შეკვეთა, არამედ სამიზნე საწარმოს 
სამომხმარებლო ურთიერთობებიც აკმაყოფილებს 
სახელშეკრულებო იურიდიულ კრიტერიუმს. 
რადგან საწარმო A-ს გააჩნია კონტრაქტების დადების 
პრაქტიკა კლიენტთა დანარჩენ 40 პროცენტთან, 
მისი ურთიერთობები ამ კლიენტებთანაც ასევე 
სახელშეკრულებო უფლებებიდან წარმოიშობა 
და ამიტომ, აკმაყოფილებს სახელშეკრულებო 
იურიდიულ კრიტერიუმს, მიუხედავად იმისა, რომ 
საწარმოს 2016 წლის 31 დეკემბრისთვის არ გააჩნია 
კონტრაქტები ამ კლიენტებთან. 

აუდიტორული კომპანია “Deloitte & Touche”-ს 
მოჰყავს შემდეგი პრაქტიკული მაგალითები 
არამატერიალური აქტივების იდენტიფიცირების 
კრიტერიუმების გამოყენებასთან დაკავშირებით :

მყიდველმა საწარმომ შეიძინა საფინანსო 
დაწესებულება, რომელიც ფლობს დეპოზიტებს 
თავისი კლიენტების სახელით. სადეპოზიტო 
ვალდებულებების და შესაბამისი სადეპოზიტო 
ურთიერთობების გაყიდვაზე არანაირი შეზღუდვა 
დაწესებული არ არის. 

ანალიზი
სადეპოზიტო ვალდებულებების და 

შესაბამისი დეპოზიტარული ურთიერთობების 
არამატერიალური აქტივები შესაძლოა გაიცვალოს 
დაკვირვებადი გაცვლითი ოპერაციების შედეგად. 
როგორც წესი, სადეპოზიტო ურთიერთობების 
არამატერიალური აქტივი მიიჩნევა 
იდენტიფიცირებადად, რადგან განცალკევების 
კრიტერიუმი სრულდება სადეპოზიტო 
ურთიერთობების არამატერიალური აქტივის 
სადეპოზიტო ვალდებულებასთან ერთად გაყიდვის 
შედეგად. 

შეძენილი საწარმო (რესტორნების ქსელი) 
ყიდის თავის საფირმო კერძს, რომელსაც ამზადებს 
სპეციალური რეცეპტით. შეძენილი საწარმო 
ფლობს რეგისტრირებულ სავაჭრო ნიშანს, 
საიდუმლო რეცეპტს და არაპატენტირებულ 
ტექნიკურ გამოცდილებას, რომელიც გამოიყენება 
სპეციალური კერძის დასამზადებლად და 
სარეალიზაციოდ. თუ ხდება სავაჭრო ნიშნის 
გაყიდვა, გამყიდველმა ასევე მყიდველს უნდა 
გადასცეს ყველა ცოდნა და გამოცდილება, 
რომელიც დაკავშირებულია სავაჭრო ნიშანთან, 
რომელიც მოიცავს საიდუმლო რეცეპტს და 
არაპატენტირებულ ტექნიკურ გამოცდილებას 
კერძის მოსამზადებლად. 

ანალიზი
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მყიდველი საწარმო არამატერიალურ აქტივად 

აღიარებს რეგისტრირებულ სავაჭრო ნიშანს 
სახელშეკრულებო იურიდიული კრიტერიუმის 
დაკმაყოფილებაზე დაყრდნობით. შესაბამისი 
საიდუმლო რეცეპტი და არაპატენტირებული 
ტექნიკური გამოცდილება ასევე აღიარდება ცალკე 
არამატერიალურ აქტივებად, რადგან სრულდება 
განცალკევების კრიტერიუმი. განცალკევების 
კრიტერიუმი სრულდება, რადგან საიდუმლო 
რეცეპტი და არაპატენტირებული ტექნიკური 
ცოდნა შესაძლოა გადაცემულ იქნეს სავაჭრო 
ნიშანთან ერთად.

ფასს 3 “საწარმოთა გაერთიანება” სამეურნეო 
ერთეულს არ უკრძალავს, რომ მან გუდვილისაგან 
განცალკევებით, ცალკე აქტივის სახით აღიაროს 
დამატებითი არამატერიალური აქტივების ჯგუფი, 
რომელთა საერთო სახელწოდებაა საფირმო ნიშანი, 
თუ აქტივებს, რომლებიც ქმნიან ამ ჯგუფს, მსგავსი 
სასარგებლო მომსახურების ვადები გააჩნიათ.   

ტერმინი “საფირმო ნიშანი” და “საფირმო 
სახელწოდება”, რომლებიც ხშირად გამოიყენება 
სავაჭრო ნიშნებისა და სხვა ნიშნების სინონიმად, 
წარმოადგენს მარკეტინგულ ტერმინს და, როგორც 

წესი, გამოიყენება დამატებითი აქტივების ჯგუფთან 
მიმართებაში, როგორიცაა სავაჭრო ნიშანი (ან 
მომსახურების ნიშანი) და მასთან დაკავშირებული 
სავაჭრო სახელწოდება, ფორმულები, რეცეპტები 
და ტექნოლოგიური ცოდნა.

ამრიგად, იმისათვის, რომ არამატერიალური 
აქტივი გუდვილისგან განცალკევებით 
აღიარდეს, მან უნდა დააკმაყოფილოს 
შემდეგი ორი კრიტერიუმიდან ერთ-ერთი 
მაინც: სახელშეკრულებო-იურიდიული ან/
და განცალკევების კრიტერიუმი. რაც შეეხება 
ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 
სტანდარტების საბჭოს მიერ წამოყენებულ 
წინადადებას საწარმოთა გაერთიანებაში 
შეძენილი ზოგიერთი არამატერიალური 
აქტივის გიდვილთან ერთად აღიარების შესახებ, 
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უმჯობესი იქნება, თუ 
ფასს 3-ის ამჟამინდელი მოთხოვნები ყველა 
იდენტიფიცირებადი არამატერიალური აქტივის 
გუდვილისგან განცალკევებით აღიარებასთან 
დაკავშირებით შენარჩუნდება, რადგან ეს პრინციპი 
უზრუნველყოფს საწარმოთა გაერთიანების 
მოტივების საუკეთესო ახსნას. 

გამოყენებული ლიტერატურა

1. IFRS 3 Business Combinations
     http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.aspx
2.  Pricewaterhouse Coopers LLP. Business Combinations and Noncontrolling Interests. 2014. 
https://www.pwc.com/us/en/cfodirect/assets/pdf/accounting-guides/pwc-business-combinations-noncontrol-

ling-interests.pdf
3. Deloitte & Touche LLP. Business Combinations and Changes in Ownership Interests. 2008
http://www.iasplus.com/en/publications/global/guides/pub2690
4. Post-implementation Review: IFRS 3 Business Combinations. 2015
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-completes-Post-implementation-Review-of-Business-

Combinations-Standard.aspx

The Issues of Recognizing of Intangible Assets Acquired in Business Combinations

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

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations requires an investor to account for an ac-
quisition using the Acquisition Method. The Acquisition Method implies that acquiring entity has to recognize and 
measure identifiable assets acquired and liabilities assumed.

When identifying acqiured assets, specialists face the problems in recognizing intangible assets, as business com-
binations originate some intangible assets that are difficult to identify and measure. This is why many companies 
avoid presenting such intangible assets in their consolidated financial statements. The procedures of identifying 
intangible assets acquired in business combinations and practical examples of leading audit companies will be con-
sidered in the Article. Also we will discuss the challenges in this sphere and give recommendations regarding actual 
issues. 
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miwis nakveTis Sefasebis meTodebis analizi

levan kalandaZe
Tsu-s ekonomikisa da biznesis fakultetis
biznesis administrirebis sadoqtoro programis 
doqtoranti
tel.: (+995) 557  447  997
el. fosta: levanikala130187@gmail.com

saqarTveloSi Tanamedrove etapze, uZravi qonebaSi investirebis msurveli investori mrav-

ali gamowvevis winaSe dgas. ukanasknel periodSi ganviTarebuli movlenebi, msoflio uZravi 

qonebis krizisisa da dolaris kursis larTan meryeobis gaTvaliswinebiT, TvalnaTliv 

gvanaxebs uZrav qonebaSi sainvesticio saqmianobis dros profesionali uZravi qonebis Sem-

faseblis CarTvis aucileblobas. 

rogorc wesi, miwis nakveTze Senobis aSenebis Semdeg calke miwis nakveTis Sefaseba gaum-

jobesebebis gareSe sakmaod rTulia, magram praqtikaSi arsebobs araerTi mizezi, ris gamoc 

aucilebelia mxolod miwis nakveTis Sefaseba. miwis nakveTis Sefaseba aucilebelia Semdeg 

SemTxvevebSi: dabegvris mizniT; specialuri sazogadoebrivi saWiroebisaTvis; sasamarTlo 

davebis dros da a.S.   

kvlevis Sedegad miRebuli daskvnebi da Sedegebi xels Seuwyobs miwis nakveTis Sefasebis 

meTodebis, saerTaSoriso standartebis Sesabamisad praqtikaSi danergvas, rac, Tavis mxriv, 

gaadvilebs konkretuli miwis nakveTis sabazro Rirebulebis dadgenis sakiTxs. 

sakvanZo sityvebi. uZravi qoneba, sabazro Rirebuleba, Semfasebeli, diskontireba, tran-

zaqcia, kapitalizacia.

saqarTveloSi Tanamedrove etapze, uZravi 

qonebaSi investirebis msurveli investori 

mravali gamowvevis winaSe dgas. ukanasknel 

periodSi ganviTarebuli movlenebi, msoflio 

uZravi qonebis krizisisa da dolaris kursis 

larTan meryeobis gaTvaliswinebiT, Tval-

naTliv gvanaxebs uZrav qonebaSi sainvesti-

cio saqmianobis dros profesionali uZravi 

qonebis Semfaseblis CarTvis aucileblobas. 

rogorc wesi, miwis nakveTze Senobis aSen-

ebis Semdeg calke miwis nakveTis Sefaseba 

gaumjobesebebis gareSe sakmaod rTulia, ma-

gram praqtikaSi arsebobs araerTi mizezi, 

rac ganapirobebs mxolod miwis nakveTis 

Sefasebis aucileblobas. uSualod miwis 

nakveTis Sefasebis saWiroeba SesaZlebelia 

warmoCindes Semdeg SemTxvevebSi: dabegvris 

mizniT; specialuri Sefasebebi sazogadoe-

brivi saWiroebisaTvis; sasamarTlo davebis 

dros da a.S. 

miwis nakveTebi gamoyenebis mixedviT iyo-

fa: sacxovrebel, komerciul, industriul, 

sasoflo–sameurneo da specialur–mizno-

briv nakveTebad.

miwis nakveTis sabazro Rirebuleba gan-

isazRvreba misi saukeTeso da yvelaze efeq-

tiani gamoyenebis principidan gamomdinare. 

amasTan, miwis nakveTis sabazro Rirebulebis 

dadgenisas Semfasebeli iTvaliswinebs Sem-

deg ZiriTad principebs:

• gamosadegobis principi, rac gulisx-

mobs rom sabazro Rirebuleba gaaCniaT im 

miwis nakveTebs, romlebsac SeuZliaT daak-

mayofilon momxmareblis moTxovnebi gansaz-

Rvruli drois monakveTSi;

• moTxovna–miwodebis principis mixed-

viT miwis nakveTis sabazro Rirebuleba da-

mokidebulia bazarze mis moTxovna–miwode-

baze da myidvelsa da gamyidvels Soris 

konkurenciis doneze;

• Canacvlebis principi gulisxmobs Sem-

degs: miwis nakveTis sabazro Rirebuleba ar 

SeiZleba aRematebodes im xarjebs, romlebic 

gaweul iqna analogiuri an msgavsi uZravi 

qonebis SeZenaze;

• molodinis principi, rac gulisxmobs 

rom miwis nakveTis sabazro Rirebuleba da-

mokidebulia am miwis nakveTisagan Semosav-
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lis miRebis sidideze gansazRvrul periodSi, 

misi saukeTeso da yvelaze efeqtiani gamoyen-

ebisas. amasTan, SemosavalSi igulisxmeba mx-

olod miwis nakveTis gaqiravebidan misaRebi 

Semosavali;

• cvalebadobis principis mixedviT mi-

wis nakveTis sabazro Rirebuleba icvleba 

droSi da dgindeba konkretuli TariRisaT-

vis;

• gare zegavlenis principi ki gulisx-

mobs Semdegs: miwis nakveTis sabazro Ri-

rebuleba damokidebulia mis adgilmde-

bareobaze da gare faqtorebis zegavlenaze.

amasTan, miwis nakveTis sabazro Rire-

bulebis dadgenisas, aRniSnuli principebis 

garda, agreTve gasaTvaliswinebelia miwis 

nakveTis miznobrivi gamoyenebis Secvlis, ne-

badarTuli gamoyenebis da qonebrivi ufle-

bebis gayofis SesaZleblobebi. agreTve, miwis 

nakveTze sxva pirebis kuTvnili uflebebis 

arsebobis sakiTxi. 

Sefasebis Tanamedrove praqtikaSi arse-

bobs miwis nakveTis sabazro Rirebulebis 

Sefasebis sxvadasxva meTodebi. Sefasebis 

saerTaSoriso standartebiT gansazRvrulia 

miwis nakveTis Rirebulebis Sefasebis Sem-

degi meTodebi:[4]

gayidvebis Sedarebis meTodi. aRniSnuli 

meTodi farTod gamoiyeneba miwis ganviTare-

buli bazris mqone qveynebSi. gayidvebis Se-

darebis meTodi dafuZnebulia Sesafasebeli 

obieqtis gayiduli analogiuri miwis nakveT-

ebis fasebis Sedarebaze da aris yvelaze 

popularuli da miRebuli miwis nakveTis 

Sefasebisas. gayidvebze monacemebis ararse-

bobis SemTxvevaSi Semfasebels SeuZlia ana-

lizi gaukeTos SeTavazebebs, an sxva sabazro 

informacias.

meTods safuZvlad udevs Canacvlebis 

principi, rac gulisxmobs, rom bazarze inve-

stori (myidveli) ar gadaixdis konkretul 

obieqtSi imaze mets, rac Rirs imave sargeb-

lis mqone analogiuri miwis nakveTi. amasTan, 

sargeblis qveS igulisxmeba obieqtis maxa-

siaTeblebis erToblioba, romlebic gansaz-

Rvraven mis daniSnulebas, SesaZleblobebs 

da gamoyenebis pirobebs, aseve miRebuli Se-

mosavlis sidides da vadebs. meTodis gamoy-

enebis Sedegs warmoadgens gayiduli Sesa-

darisi obieqtebis fasebis transformaciis 

gziT Sesafasebeli obieqtis sabazro Rire-

bulebis dadgena. 

gayidvebis Sedarebis meTodis gamoyenebis 

aucilebeli pirobaa momxdari garigebebis 

an arsebuli SeTavazebebis Sesaxeb iseTi 

monacemebis arseboba, rogoricaa: garigebis 

an SeTavazebis fasi; garigebis an SeTavazeb-

is pirobebi; monacemebi qonebis fizikur da 

iuridiul maxasiaTeblebze; monacemebi tran-

zaqciis monawile mxaris (mxareebis) Sesaxeb. 

amasTan, garigebebis an SeTavazebebis sabaz-

ro monacemebi, maTi Segrovebis, analizis da 

SeTanxmebis Semdeg, Cveulebriv warmoadgens 

Sesafasebeli uZravi qonebis sabazro Rire-

bulebis dadgenis saukeTeso saSualebas.

gayidvebis Sedarebaze dafuZnebuli 

midgomis gamoyenebisas, Semfasebeli unda ax-

orcielebdes sistematiur proceduras. Sem-

fasebelma unda: gamoikvlios bazari; daadgi-

nos informaciis siswore; SearCios Sedarebis 

adekvaturi erTeulebi; Seadaros gayidvadi 

qonebis obieqtebi gansaxilvel qonebas Se-

darebis elementebis gamoyenebiT; moaxdi-

nos rezultatebis SeTanxmeba, Rirebulebis 

maCvenebelTan maTi dayvanis mizniT.[5]

qvedanayofebis ganviTarebis (aTvisebis) me-

Todi. miwis nakveTis sabazro Rirebulebis 

Sefaseba qvedanayofebis ganviTarebis (aT-

visebis) meTodis gamoyenebiT dakavSirebu-

lia konkretuli miwis nakveTis mcire zomis 

miwis nakveTebad dayofis da maTi Semdgomi 

gayidvis proeqtirebasTan. aRniSnuli meTo-

di ZiriTadad gamoiyeneba didi farTobis 

mqone vakanturi miwis nakveTebis Sefasebisas 

da igi moicavs: Sefasebis obieqtidan indi-

vidualuri nakveTebis ricxvis da zomebis 

gaangariSebas; aTvisebisa da mosalodneli 

gayidvebis grafikis Sefasebas; aTvisebis pir-

dapiri da iribi danaxarjebis, aseve gayid-

vebTan dakavSirebuli xarjebis Sefasebas; 

mosalodneli gayidvebis fasebis Sefasebas; 

vakanturi miwis nakveTis sufTa Semosavlis 

gaangariSebas; diskontirebis ganakveTis gan-

sazRvras; calkeul nakveTebad dayofili 

miwis nakveTis sabazro Rirebulebis gaan-

gariSebas mosalodneli gayidvebidan sufTa 

Semosavlebis diskontirebis gziT. 

aucilebelia gvaxsovdes, rom aRniSnuli 

meTodis gamoyeneba SesaZlebelia zogierT 

situaciaSi, magram is dakavSirebulia rig 

iseT daSvebebTan, romelTa dakavSireba sa-

bazro Rirebulebis koncefciasTan Zalian 
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Znelia. Sesabamisi daSvebebis miRebisas Sem-

fasebelma unda gamoiCinos gansakuTrebuli 

sifrTxile da zedmiwevniT axsnas da gad-

mosces isini.

ganawilebis meTodi. miwis nakveTis sabaz-

ro Rirebulebis Sefasebis ganawilebis me-

Todi warmoadgens iribi Sedarebis meTods, 

romlis drosac fasdeba miwis nakveTis da 

gaumjobesebebis sabazro Rirebulebas So-

ris damokidebuleba. ganawilebis meTodi 

gamoiyeneba ganaSenianebuli miwis nakveTebis 

SefasebisaTvis, im SemTxvevaSi, roca aRniS-

nuli ganaSenianeba warmoadgens am nakveTis 

umaRless da saukeTeso gamoyenebas. amasTan, 

aRniSnuli meTodis gamoyenebis pirobaa Sesa-

fasebel raionSi (segmentSi) uZravi qonebis 

mTlian sabazro fasSi miwis nakveTsa da 

gaumjobesebebze cal-calke wilis Sesaxeb 

monacemebis arseboba.

ganawilebis meTodi iTvaliswinebs qmedeb-

is Semdeg Tanmimdevrobas: Sesafasebeli uZ-

ravi qonebis segmentSi Sesadaris obieqtebze 

gayidvebis an SeTavazebebis Sesaxeb monace-

mebis mopovebas; Sedarebis teqnikis gamoy-

enebiT uZravi qonebis mTlian fasSi miwis 

nakveTis wilobrivi monawileobis Sefase-

bas (gaangariSebas); Sesafasebeli obieqtis 

sabazro Rirebulebis dadgenas Sesadarisi 

gayidvebis Sedarebis midgomis gamoyenebiT; 

Sesafasebeli miwis nakveTis sabazro Rire-

bulebis Sefasebas, Sesafasebeli obieqtis 

sabazro Rirebulebis miwis nakveTis wilze 

gamravlebiT. 

ganawilebis meTodis gamoyenebis sir-

Tules warmoadgens mTlian sabazro fasSi 

miwasa da gaumjobesebebs Soris damokide-

bulebis dadgena.

amoRebis (eqstraqciis) meTodi. amoRebis 

(eqstraqciis) meTodi dafuZnebulia narCeni 

Rirebulebis teqnikaze da adgens miwis na-

kveTis sabazro Rirebulebas, rogorc sxva-

obas uZravi qonebis mTlian sabazro Rire-

bulebasa da gaumjobesebebis Rirebulebas 

Soris.  aRsaniSnavia, rom aRniSnuli meTodi 

gamoiyeneba ganaSenianebuli miwis nakveTebi-

saTvis da misi gamoyenebis mTavari pirobaa 

vakanturi miwis nakveTebis gayidvebis infor-

maciis ar arseboba.

miwis nakveTis Rirebulebis Sefasebis 

amoRebis (eqstraqciis) meTodi iTvaliswinebs 

moqmedebis Semdeg Tanmimdevrobas: Sesafase-

beli uZravi qonebis sabazro Rirebulebis 

Sefaseba Sesadarisi gayidvebis Sedarebis 

midgomis gamoyenebiT; Sesafasebeli gaum-

jobesebebis sabazro Rirebulebis Sefaseba 

danaxarjebis midgomis gamoyenebiT; Sesafa-

sebeli miwis nakveTis sabazro Rirebulebis 

Sefaseba uZravi qonebis sabazro Rirebule-

bidan gaumjobesebebis sabazro Rirebulebis 

gamoklebis gziT. 

amasTan, aRniSnuli meTodis gamoyenebis 

sirTules rig SemTxvevebSi warmoadgens is, 

rom SesaZlebelia saWiro gaxdes profesion-

ali mSeneblebis, arqiteqtorebis, xarjTaRm-

ricxvelebis, konstruqtorebis da sxvaTa da-

qiraveba.

narCeni Rirebulebis meTodi. miwis na-

kveTis Rirebulebis Sefasebis narCeni Rire-

bulebis meTodi eyrdnoba im mosazrebas, rom 

ekonomikuri principis Tanaxmad saerTo Se-

mosavali, pirvel rigSi, damokidebulia Sro-

masTan, Semdeg kapitalTan, koordinaciasTan 

da bolos miwasTan, anu Senoba–nagebobebs, 

romlebic aSenebulia miwaze Semosavlebis 

ganawilebisas eniWeba prioriteti. aRniSnu-

li meTodi gamoiyeneba komerciuli ganaSe-

nianebis (Semosavlis mqone) miwis nakveTebis 

SefasebisaTvis. amasTan, aRniSnuli meTodis 

gamoyenebis aucilebel winapirobas warmoad-

gens  Sesafasebeli bazris segmentSi analo-

giuri uZravi qonebis Sesaxeb monacemebis 

arseboba, iseTi rogoricaa: Semosavlebi, gay-

idvebi, SeTavazebebi da sxva.

miwis nakveTis Rirebulebis Sefasebis 

narCeni Rirebulebis meTodi iTvaliswinebs 

moqmedebis Semdeg Tanmimdevrobas: qonebis 

eqspluataciidan misaRebi sufTa Semosavlis 

Sefasebas; gaumjobesebis sufTa Semosavlis 

Sefasebas; miwis nakveTis sufTa Semosavlis 

gaangariSebas: qonebis eqspluataciidan mis-

aRebi sufTa Semosavlis Sefasebas gamokle-

buli gaumjobesebis sufTa Semosavlis Se-

faseba; Rirebulebis Sefaseba miwis nakveTis 

kapitalizaciis gziT.

aRniSnuli  meTodis gamoyeneba SedarebiT 

advilia axalaSenebuli qonebis obieqtebi-

saTvis, radganac aseTi qonebis SefasebisaT-

vis aucilebeli daSvebebis ricxvi Sedare-

biT naklebia.

miwis nakveTis qiris kapitalizaciis me-

Todi. aRniSnuli meTodi efuZneba Semdeg 

daSvebas, rom arsebobs kavSiri vakanturi mi-
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wis nakveTis sabazro Rirebulebasa da mis 

wliur saijaro mTlian Semosavals Soris. 

miwis nakveTis qiris kapitalizaciis meTodi 

gamoiyeneba vakanturi miwis nakveTebisaT-

vis da misi gamoyenebis aucilebeli pirobaa 

Sesadarisi miwis nakveTebis sabazro saijaro 

qiris da gayidvebis an SeTavazebebis monace-

mebis arseboba. aRniSnuli meTodi iTval-

iswinebs moqmedebis Semdeg Tanmimdevrobas: 

Sesafasebeli vakanturi miwis nakveTis sa-

bazro saijaro qiris gaangariSeba; Sesafase-

beli vakanturi miwis nakveTis sabazro sai-

jaro qiridan mTliani Semosavlis dadgena; 

Sesafasebeli vakanturi miwis nakveTis kapi-

talizaciis koeficientis dadgena; Sesafase-

beli vakanturi miwis nakveTis sabazro Rire-

bulebis Sefaseba, mTliani Semosavlebis da 

kapitalizaciis ganakveTis gamoyenebiT.

aRniSnuli meTodis gamoyenebisas gansa-

kuTrebuli sifrTxilea saWiro qiris ode-

nobisa da kapitalizaciis koeficientebis 

dadgenisas drois sxvadasxva monakveTebi-

saTvis.

uZravi qonebis bazari, maradiuli metaleb-

is da telekomunikaciebis bazarTan erTad, 

kapitaldabandebis kuTxiT erT-erTi yvelaze 

mimzidvelad iTvleba. maSin rodesac Cveni 

qveynis xelisuflebis mier, rogorc Sida 

aseve ucxouri investiciebis mozidva erT-

erT umTavres prioritetul mimarTulebadaa 

gamocxadebuli da investorTa dainterese-

ba uZravi qonebis seqtoris mimarT sakmaod 

maRalia, uZravi qonebis Rirebulebis gan-

sazRvra gansakuTrebiT aqtualurobas iZens. 

uZravi qonebis Rirebulebis Seufaseloba 

gansakuTrebiT safrTxis Semcvelia sainves-

ticio proeqtebis ganxorcielebis momentSi. 

amasTan, aucilebelia aRiniSnos, rom inve-

stirebis procesi moiTxovs mravalmxriv ana-

lizs da gamocdilebas, xolo uZrav qonebaSi 

warmatebuli, efeqtiani investiciis gansax-

orcieleblad saWiroa aRniSnuli qonebis 

saerTaSoriso standartebis Sesabamisad Se-

faseba.
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Analysis of Land Plot Assessment Methods
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The investor willing to invest in real estate is facing many challenges at the present stage in Georgia. The recent 
developments, taking into consideration the world real estate crisis and GEL fluctuations against the USD, clearly 
show the need to involve a professional real estate appraiser in investment activities  in real estate.

As a rule, after the construction of building on the land plot, the assessment of a separate land plot is quite dif-
ficult without improvement, but there are a number of reasons in practice, why it is necessary to evaluate only the 
land plot. The assessment of the land plot is necessary in the following cases: For tax purposes; For special public 
needs ; During the litigation etc.

The conclusions and results obtained in the course of the study will contribute to the implementation of land plot 
assessment methods in practice in accordance with international standards, which, in turn, will facilitate  the issue 
of determining the market value of a specific land plot. 
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saqarTvelos eleqtroenergetikul seqtorSi investiciebis 
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qveynis ekonomikis ganviTarebis umniSvnelovanes faqtors da mamoZravebel saSualebas 

warmoadgens investiciebi. saxelmwifos saimedo da mdgradi energouzrunvelyofa Tanamed-

roveobis erT-erTi yvelaze aqtualuri problemaa.

energetikul seqtorSi gatarebuli grZelvadiani politikis erT-erT mizans, axali 

eleqtrosadgurebis mSeneblobisTvis investiciebis mozidva warmoadgens. srulyofili sa-

tarifo meTodologiis SemuSaveba, miwodebis saimedoobis uzrunvelyofa da am gziT ener-

getikis seqtorSi mdgradi sainvesticio garemos Camoyalibebis xelSewyoba, investiciebis 

mozidvisa da seqtoris ganviTarebis winapirobaa.

statiaSi ganxilulia seqtorSi ganxorcielebuli privatizebisa da investiciebis saWi-

roeba, misi gamomwvevi mizezebi, masTan dakavSirebuli gamowvevebi da riskebi, aseve sainves-

ticio SesaZleblobebi. Catarebuli analizi dagvexmareba eleqtroenergetikuli seqtoris 

mimzidveli da saimedo sainvesticio garemos CamoyalibebaSi.

sakvanZo sityvebi. eleqtroenergetikuli seqtori, eleqtroenergiis moxmareba, privatiza-

cia, investicia, danakargebi.

dRes aSkaraa saqarTvelos ekonomikaSi 

ucxouri investiciebis gamoyenebis aqtu-

aluroba. erovnuli warmoebis konkuren-

tunarianobis amaRlebis, msoflio bazarze 

ndobis mopovebis, saerTaSoriso safinanso 

gacvlaSi monawileobis interesebi, ucxouri 

investiciebis mozidvisaTvis pirobebis Seqm-

nis aucileblobas ganapirobebs [4].

saqarTeloSi energetikis seqtors pir-

dapiri ucxouri investiciebis moculobaSi 

didi wili uWiravs, 2011 wels - 18%, 2012 wels 

- 20%, 2013 wels - 26%, 2014  wels - 11%, 2015 

wels - 8% da 2016 wels – 12% [7].

„eleqtroenergetikisa da bunebrivi gazis 

Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis erT-erT mniS-

vnelovan mizans warmoadgens adgilobrivi da 

ucxouri investiciebis mozidvis xelSewyoba 

eleqtroenergetikis dargis reabilitaciisa 

da ganviTarebis mizniT. swored dargis gan-

viTarebisTvis 1993-1994  wlebSi ganxorciel-

da e.w. mcire privatizacia, romelsac 1998 wl-

idan mohyva farTomasStabiani privatizaciis 

procesi [5]: ss „Telasi“, Tbilsresis me-9 da 

me-10 energoblokebi, ,,xrami-1“ da ,,xrami-2“, Sps 

,,varcixe-2005“, ss ,,saqarTvelos gaerTianebu-

li sadistribucio energokompania“ da Sps 

,,aWaris energokompaniis“ aqtivebi, generaciis 

6 obieqti (ss ,,energo-pro jorjia“), ,,Jinval-

hesi“ wyalmomaragebis kompaniebTan erTad, ss 

,,kaxeTis energodistribucia“ [1. gv., 340].

saqarTveloSi privatizaciis ZiriTad mi-

zans Seadgens sistemis aRdgena, misi Semdgo-

mi srulyofa da saimedo da ekologiurad 

sufTa energomomarageba umciresi danaxar-

jebiT. privatizebiT SesaZlebelia seqtoris 

muSaobis maCveneblebis gaumjobeseba. 

 qveyanam energetikaSi privatizaciis 

mxardamWeri politika gaatara, riTac miR-

weul iqna mniSvnelovani Sedegebi, kerZod: 

• minimumamde davida iseTi mankieri mov-

lenebi, rogoricaa: dataceba, gaflangva, Se-

mosavlebis damalva, arakompetenturoba da 

sxva; 

• xeli Seuwyo qveyanaSi investiciebis 

Semodinebas; 

• komerciuli operaciebis srulyofas, 

gadasaxadebis amoRebis gaumjobesebas; 

• mmarTvelobiTi teqnologiebis dan-
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ergvas; 

• dargis reabilitacias anxorcielebs 

investori; 

• gaizarda SesaZlebloba dargis saeqs-

porto potencialis ukeT gamoyenebisaTvis.

ganvixiloT is ZiriTadi mizezebi, ris 

gamoc seqtorSi privatizaciis ganxorciel-

ebis saWiroeba idga. 

pirveli da ZiriTadi mizezi aris eleqtro-

energiis moxmarebis zrda, romelsac adgilo-

brivi warmoeba ver akmayofilebda. bazari 

dResac ver axdens qveynis SigniT arsebuli 

moTxovnis srul dafarvas, Sesabamisad saWi-

ro xdeba importis ganxorcieleba. xolo 

zafxulis TveebSi uxvi hidroresursebis 

gamo warmoebis gazrdis Sesabamisad, xdeba 

eleqtroenergiis eqsporti mezobel qveyneb-

Si. 

bazarze mudmivad fiqsireba moxmarebuli 

eleqtroenergiis moculobis zrda. saer-

To jamSi wliuri moxmarebis 6%-iani zrda 

dafiqsirda 2016 wels 2015 welTan SedarebiT 

[6].

2016 wels qselSi jamurad miwodebulma 

eleqtroenergiam Seadgina 11,844  mln.kvt.

sT (2015 weli - 11,291.7  mln.kvt.sT), hidroe-

leqtrosadgurebidan eleqtroenergiis 

gamomuSavebam – 9,329 mln.kvt.sT (2015 weli 

- 8,453.8 mln.kvt.sT), rac qselSi miwodebuli 

eleqtroenergiis 78.8%-ia (2015 weli - 74.8%), 

Tboeleqtrosadgurebidan - 2,236 mln.kvt.sT 

(18.88%) (2015 weli - 2,378.7  mln.kvt.sT (21.1%)), 

xolo qarTlis qaris sadguris gamomuSaveba, 

romelic 2016 wlidan daiwyo  - 9 mln.kvt.

sT (0,08%). mTlianobaSi saqarTveloSi war-

moebulma eleqtroenergiam Seadgina qselSi 

miwodebuli eleqtroenergiis 97.72% (2015 

weli – 93.8%), xolo eleqtrosadgurebis sas-

adgure danakargebma da sakuTarma moxmare-

bam 1.76% (2015 weli – 2.1%). rac Seexeba im-

ports, 2016 wels ganxorcielda 479 mln.kvt.

sT-is importi, romelic qselSi miwodebuli 

eleqtroenergiis 4.04%-ia (2015 weli - 6.2%). 

2015 welTan SedarebiT gaumjobesebulia sa-

kuTari resursebiT energo uzrunvelyofa, ma-

gram Semcirebulia eleqtroenergiis eqspor-

tic [6].

diagrama #1 asaxavs 2007-2015 wlebSi 

Tboeleqtrosadgurebis da hidroeleqtro-

sadgurebis mier gamomuSavebuli eleqtro-

energiis moculobas. xolo diagrama #2 war-

moadgens importis wilis mTlian miwodebaSi, 

romelic mcirdeba wlidan wlamde (TiTqmis 

ganaxevrda 2016 wels 2014  welTan SedarebiT).

gamomuSavebuli eleqtroenergiis struq-

turas Tu gavaanalizebT, ikveTeba, rom sakmaod 

didia Tboeleqtrosadgurebis (warmoebisT-

vis ZiriTadi nedleuli aris importirebu-

li bunebrivi airi, romelic SesaZloa ganxi-

lul iqnes, rogorc importirebuli – Zviri 

eleqtroenergia, vinaidan bunebrivi airis 

fasi dafiqsirebulia aSS dolarSi da an-

gariSsworeba xdeba ekvivalent larSi) wili, 

amitom aucilebelia warmoebis obieqtebis 

mSenebloba, reabilitacia da zogadad inve-

stireba, raTa miRweul iqnes energo damouk-

idebloba.

diagrama #1 
jamuri gamomuSaveba mlnkvtsT [wyaro eleqtroenergetikuli bazris operatori]
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diagrama #2. 

importis wili mTlian resursSi (mln.kvt.sT) 

[wyaro eleqtroenergetikuli bazris operatori]

meore mizezi seqtorSi investiciebis 

ganxorcielebis saWiroebisa aris dana-

kargebis didi moculoba. eleqtroenergiis 

danakargebis regulireba gadamcem da ga-

manawilebel qselebSi komisiis erT-erT 

umniSvnelovanes funqcias warmoadgens. komi-

sia axdens danakargebis normirebas, vinaidan 

tarifebis dadgenisas qseluri kompaniebis 

mier moTxovnili Semosavlebis mniSvnelova-

ni nawili qselSi dakarguli energiis Sesy-

idvaze modis. diagrama #3 asaxavs eleqtroen-

ergetikuli sistemis faqtobriv danakargebs 

jamurad gamanawilebel da gadamcem qsel-

Si 2009-2016 wlebSi. eleqtroenergiis nor-

matiuli danakargi, romlis sididec sawar-

mosaTvis dgindeba komisiis mier Sesabamisi 

normatiuli aqtiT gaTvaliswinebuli wesiT, 

moqmedebs satarifo regulirebis periodSi 

[2]. magaliTad, ss “energo-pro jorjiasTvis” 

aRniSnuli danakargis norma Seadgens – 7.5% 

(maT Soris maRali Zabva 1.5%, saSualo Zabva 

1.1% da dabali Zabva 4.9%), xolo ss “Tela-

sisTvis” – 5.34% [5].

diagrama #3. 
eleqtroenergetikuli sistemis jamuri faqtobrivi danakargebi 

               [wyaro maregulirebeli komisia]
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imis gaTvaliswinebiT, rom saqarTvelos en-

ergetikisa da wyalmomaragebis maregulire-

beli erovnuli komisiis mier damtkicebuli 

meTodologiebis safuZvelze dadgenili 

tarifebi iTvaliswinebs eleqtroenergiis 

warmoebis, gadacemis, dispetCerizaciis da ga-

nawilebis licenziatebis mier ganxorciel-

ebul an/da gansaxorcielebel investiciebze 

amonagebisa da cveTa/amortizaciis gonivrul 

da samarTlian dones, komisia gansakuTrebu-

li yuradRebiT axorcielebs investiciebis 

monitorings.

mimdinare periodisaTvis eleqtroener-

getikuli seqtori ZiriTadad saWiroebs in-

vesticiebs eleqtroenergiis gadamcemi da 

gamanawilebeli qselebis saimedoobis, usa-

frTxoebis da eleqtroenergiis saTanado 

xarisxis maCveneblebis gaumjobesebis mima-

rTulebiT, romelic SeiZleba miRweuli iqnas 

eleqtroenergetikuli seqtoris TiToeuli 

licenziatis mier ganxorcielebuli mizan-

mimarTuli investiciis Sedegad. 

eleqtroenergetikul seqtorSi eleqtro-

energiis warmoebis, gadacemis, dispetCeri-

zaciisa da ganawilebis licenziatebis mier 

2014  wels faqtobrivad ganxorcielebulma 

investiciam jamSi Seadgina 158 966 764  lari, 

2015 wels - 125 983 641 lari, xolo 2016 wels – 

280 322 110 lari, romelTa dafinansebis Ziri-

Tadi wyaro iyo sesxi [3].

dReisaTvis saqarTvelos energetikis se-

qtorSi investiciebis mozidvis da qveynis 

energopotencialis maqsimaluri gamoyenebis 

mizniT potenciuri investorebisaTvis SeTa-

vazebulia mTeli rigi SeRavaTebi, kerZod:

• axalaSenebuli hesebisaTvis ar xdeba 

tarifis dadgena, investorebi Tavad irCeven 

fass da bazars;

• mTavroba investors sTavazobs gar-

antirebul Sesyidvas zamTris periodSi;

• axal hesebs eniWebaT TurqeT-saqarTve-

los 500 kv xaziT sargeblobis prioriteti;

• garda amisa 46 hesi gadavida kerZo 

mflobelobaSi;

• sagrZnoblad gamartivda energetikis 

seqtorSi nebarTvebisa da licenziebis mopo-

vebis procesi;

• gauqmda 13 mgvt-mde dadgmuli sim-

Zlavris hesebisaTvis warmoebis licenzia.

dReis mdgomareobiT saqarTvelos energo 

seqtorSi sakmaod mniSvnelovani mizezebi 

arsebobs investiciebis gansaxorcieleblad, 

kerZod eqspertuli gaTvlebiT, qveyanas gaaC-

nia ekonomikurad xelsayreli didi hidro 

potenciali; bazari nawilobriv daregulire-

bulia; privatizebulia ganawilebis kompanie-

bi da rac mTavaria sakuTari saqmianobiT 

mogebas iReben; gamartivebulia formaluri 

procedurebi energetikis seqtorSi da arse-

bobs saxelwifos mxardaWera energo seqto-

ris gaZlierebisadmi.
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The Need of Investments in Georgian electricity sector 

Abstract
Lana Sulakadze
PhD student of 

PhD Program in Business Administration 
of the Faculty of Economics and Business,  TSU

The most important factor and driving opportunity for economic is investments. Reliable and sustainable energy 
supply is one of the state’s most actually issue.

One of the goals of long-term policy in the energy sector is attracting investment for construction of new power 
plants. There are some prerequisites to develop energy sector and attract investments, for instance:  Work out the 
complete tariff methodology, ensuring the reliability of supply and formatting the sustainable investment climate in 
the country.

The article focuses on privatization of the sector and the need for investment, its causes, related challenges and 
risks, also investment opportunities. The analysis of the energy sector will help us to develop a reliable and attractive 
investment environment.

Keywords: Energy Sector, Electricity Consumption, Privatization, Investment, Losses 
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი
ტელ: (+995)598 238672
ელ. ფოსტა: t.lagvilava@gmail.com

საქართველოს საქმიანი კულტურისა და მართვის ქართული სტილის  შესწავლას, უპირველეს ყოვლისა, 
პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს, რომელიც მდგომარეობს “სუსტი” ადგილების გამოვლენაში, მართვის 
ეფექტიანობის ფაქტორების შესწავლაში, სხვა, უპირველესად, ევროკავშირის ქვეყნების კულტურებთან 
ქართული მმართველობითი კულტურის შედარებაში. დასავლეთის ქვეყნების,პრიორიტეტულად ანგლო-
საქსონური მოდელი, დღეს ყველაზე ხშირად გამოიყენება ქართული კომპანიების მიერ.

ქართული საქმიანი კულტურის თავისებურებების გარკვევის შედეგად, ჩვენ მივდივართ შემდეგ 
დასკვნამდე:

• ქართულ ბიზნესს გააჩნია რიგი თავისებურებებისა, რომელთა უდიდესი ნაწილი აიხსნება ქვეყნის 
ისტორიული და კულტურული განვითარებით;

• საბაზარო ურთიერთობებზე გადასვლამ გამოიწვია მნიშვნელოვანი ცვლილებები ქართულ 
მმართველობით ქცევაში, მაგრამამავდროულად  ინსტიტუციური სფეროს ნელი განვითარება 
საქართველოში არ შეესაბამებოდა პრიპციპულ ცვლილებებს ფასეულობათა სისტემაში, რაც ხსნის 
თანამედროვე საქმიანი კულტურის ბევრ ნეგატიურ ნიშან-თვისებას;

• მენეჯერმა, რომელიც საქმიანობს საქართველოში, უნდა გაიგოს ეს თავისებურებები და გამოიყენოს 
ისინი მართვის ეფექტიანობის ასამაღლებლად.

ნაციონალური კულტურული სხვაობები 
გავლენას ახდენს მენეჯერების ქცევაზე, ვინაიდან 
ისინი წარმოადგენენ მმართველობითი სიტუაციის 
ელემენტებს. ხელმძღვანელის სტილზე გავლენას 
ახდენენ ღირებულებათა სისტემა,  მოთხოვნილების 
სხვადასხვა ტიპის ინტენსიურობა, სამყაროს სურათი, 
შემეცნების პროცესის თავისბურება, რისკის აღქმა, 
მენეჯმენტისა და პიროვნებათაშორისი კავშირების 
ხელოვნების ფორმირების გზები. 

დამოკიდებულება სიმდიდრის, ფულის, მოგების 
მიმართ ტრადიციულად ითვლება ნებისმიერი 
საზოგადოების საქმიანი კულტურის ერთერთ 
ყველაზე ნათელ მაჩვენებლად. სწრაფვა მოგების 
მიღებისაკენ და დაგროვებისაკენ ითვლება ერთერთ 
აუცილებელ პოსტულატად კაპიტალისტური 
საზოგადოების ასაშენებლად. ევროკავშირის 
ქვეყნებში სიმდიდრე ტრადიციულად ითვლება 
ადამიანის საქმიანობის, მისი საქმის უნარიანობის, 
ენერგიისა და შრომისმოყვარეობის შედეგი, იქმნება 
თაობათა შრომით და გადაიცემა მემკვიდრეობით. 

ძალაუფლებასთან დამოკიდებულება ბევრი 
მკვლევარისათვის წარმოადგენს ერთერთ 
მთავარ  კრიტერიუმს საქმიანი კულტურის 
დასახასიათებლად (ჰოფსტედე, ტრომპენაარსი, 
ლიუისი და სხვ.). ქართული ისტორიისთვის 
სახასიათოა რეჟიმების ავტორიტარიზმი, 
პიროვნების თავისუფლების, ინიციატივის, 
დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებებისა 
ქმედებების დათრგუნვა. ისტორიულად ეს 
წარმოშობდა პასიურობას და ხელისუფლებისადმი 

შინაგან წინააღმდეგობას. ამასთან, საქართველოში, 
სიმდიდრე დამოკიდებული იყო მმართველზე ან 
ხელისუფლებაზე, რომლებიც განსაზღვრავდნენ 
პრივილეგიებსა და პირდაპირ შემოსავლებს. 
მოგვიანებით, ქართული მენტალიტეტის ეს 
მდგენელი უარყოფითად მოქმედებდა საწარმოო 
გარიგების სახეზე, უბიძგებდა მეწარმეს უპატიოსნო 
საშუალებებისაკენ, სიცრუისაკენ, რაც უნებურად 
აყალიბებდა საზოგადოებაში ბიზნესისადმი 
უარყოფით დამოკიდებულებას.  სახელმწიფო 
ხელისუფალთა მხრიდან ამას, ბუნებრივია, არავინ 
ეწინააღმდეგებოდა, ამდენად ჩამოყალიბდა 
სისტემა, რომლის არსი  მდგომარეობს 
შემდეგში: ხელისუფალნი საწარმოო ობიექტს 
თვლიან პრაქტიკულად პირად საკუთრებად, 
რომელსაც შეიძლება მოექცე საკუთარი ნებისა 
და სურვილისამებრ. საქართველოს უახლესი 
ისტორიის მაგალითით თუ ვიმსჯელებთ, 
ძალაუფლების ასეთი განვითარება საზოგადოებაში 
წარმოშობდა ნიჰილიზმს, ყველაფრის 
დაშვებულობის შეგრძნებასა და  მორჩილებას.

ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის მოაზროვნეები 
მიუთითებდნენ, რომ ქართული კულტურისათვის 
ტიპურია მისწრაფება კოლექტივიზმისაკენ და 
ის ძირფესვიანად განსხვავდება დასავლური 
კულტურების ინდივიდუალიზმისაკენ 
მისწრაფებისაგან. ინდივიდუალიზმის ინდექსი 
ასახავს პიროვნებაზე კოლექტივის გავლენის 
დონეს. შესაბამისად, კოლექტივიზმის დაბალი 
მნიშვნელობა ნიშნავს ორიენტაციას ინდივიდზე 
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და მის ინტერესებზე, კოლექტივის სუსტ გავლენას, 
ხოლო მაღალი -  კოლექტივისტურ ღირებულებებზე 
ორიენტაციას, კოლექტივის მნიშვნელოვან გავლენას 
ინდივიდის ცხოვრებაზე. კოლექტივიზმი მოითხოვს  
ორგანიზაციაზე ადამიანის მეტ დამოკიდებულებას 
და ორგანიზაციის მეტ პასუხისმგებლობას 
საკუთარ თანამშრომლებზე.ჩვენი აზრით, ამ მხრივ 
საქართველო წარმოადგენს კოლექტივისტურ ქვეყანას 
და კოლექტივიზმის გაგება არსებითია როგორც 
საწარმოს, ისე ქვეყნის მასშტაბითაც. ამას გააჩნია 
როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მნიშვნელობაც: 
ერთის მხრივ, ეს კარგია, რადგან განვითარებულია 
ურთიერთდახმარება და ერთიანობა, ხოლო 
მეორე მხრივ, ამის შედეგია ჭკუით, სიმდიდრით, 
გარეგნობით ან სხვა ნიშნით უფრო შესამჩნევი 
ადამიანების  მიუღებლობა. მართვის პროცესში ეს 
შეიძლება გამოვლინდეს იმაში, რომ ადამიანები 
ვერ ეჩვევიან გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად 
მიღებას. ამიტიმ კოლექტივიზმი გათვალისწინებულ 
უნდა იქნას სხვადასხვა პროცესებში, მათ 
შორის თანამშრომელთა დაქირავებისა და 
გათავისუფლებისას, ორგანიზაციული სტრუქტურის 
ფორმირებისას, მოტივაციისა და სტიმულირების 
სისტემის შექმნისას და ა. შ.

საქართველო წარმოადგენს  ქვეყანას ამ 
მაჩვენებლის მაღალი დონით, რაც ნიშნავს იმას, 
რომ მოსახლეობაღელავს საკუთარ მომავალზე, 
უპირატესობას ანიჭებს სტრუქტურირებულ 
ოპერაციებს, მისთვის მნიშვნელოვანია 
რეგლამენტაცია და მითითებული წესები. 
პროექტის GLOBE თანახმად საქართველოში 
გაურკვევლობისგან თავის არიდების ინდექსი 
შეადგენს 77 ქულას. გაურკვევლობის თავიდან 
არიდების დონის მაჩვენებელი დიდ როლს 
თამაშობს თანამშრომელთა მოტივაციის 
პროცესშიც. ამ ფაქტორის დაბალი მაჩვენებელი 
ევროკავშირის ქვეყნებში, მაგალითად,უჩვენებს 
თანამშრომლისათვის  მაქსიმალური  თავისუფლების 
მიცემის აუცილებლობას, მაშინ როცასაქართველოში 
ამ მონაცემის მაღალი მაჩვენებელი აღიქმება, 
როგორც მეტი გარკვეულობის აუცილებლობა.
მოტივაციისსაშუალება, რომელმაც გაამართლა  
ტრანსნაციონალურ კორპორაციებში, ქართველ 
მენეჯერთა შორის ძლიერ შინაგან წინააღმდეგობას 
და ეფექტიანობის დაცემას იწვევს.

სოციოლოგების მონაცემებით, ქართველებს არ 
ახასიათებს გრძელვადიანი გეგმების დასახვა, და 
მენტალობიდან გამომდინარე და ზოგ შემთხვევაში ეს 
გასაგებიცაა. მნიშვნელოვანია მხოლოდ იმის აღნიშვნა, 
რომ მოკლევადიანი ორიენტაციის დამატებითი 
მახასიათებლებია „მზერა წარსულისაკენ“, 
ტრადიციების პატივისცემა და სოციალური 
ვალდებულებების შესრულება. გაურკვევლობის 
თავიდან აცილების ძლიერი სურვილი იწვევს 
კონსერვატიზმს, ცხოვრების ჩვეული წყობისა სტილის 
შეცვლისადმი შინაგანი პროტესტის გრძნობას, რაც 
ვერ მოახდენს ბიზნესზე დადებით გავლენას.

ითვლება, რომ მამაკაცურ (გ.ჰოფსტედეს 
კვლევების მიხედვით)  კულტურებში მანეჯერები 
მომართულნი არიან მიზნის მისაღწევად, მზად 

არიან მკაცრი კონკურენციისათვის, აგრესიულად 
მართავენ ბიზნესს. ქართული საქმიანი კულტურა 
კი საკმაოდ “ქალურია”,  ეს გულისხმობს, რომ 
იგი ორიენტირებულია არა მიზანზე “ცხოვრება 
მუშაობისათვის”, არამედ მიზანზე  “მუშაობა 
ცხოვრებისათვის”. ე.წ. ქალურ კულტურებში ფასდება 
მუდმივი ყურადღება თანამშრომელთა მიმართ, 
კარგი ურთიერთობები შრომითი კოლექტივის 
შიგნით, კონკურირების სურვილის არქონა, სუსტების 
მხარდაჭერა. მენეჯერები ძირითად ყურადღებას 
უთმობენ ადამიანურ ურთიერთობებს, ჰუმანურობას,  
მიდრეკილნი არიან კომპრომისებისაკენ. სულიერი 
ფასეულობები ჭარბობენ მატერიალურს, სამუშაო 
განიხილება არა როგორც მიზანი, არამედ 
კომფორტული ცხოვრების უზრუნველყოფის 
საშუალება.ქართული სოციალურობის ცნება 
მჭიდროდაა დაკავშირებული კოლექტივიზმის 
ცნებასთან და წარმოადგენს მისწრაფებას მდგრადი 
სოციალური მდგომარეობისაკენ. გარდა ამისა, 
საქართველოში ტრადიციულად არსებობს 
უარყოფითი დამოკიდებულება მდიდრებისადმი, 
რის გათვალისწინებაც აუცილებელია.  საკმაოდ 
მტკივნეულად აღიქმება ”სოციალური 
უთანასწორობა”, მით უმეტეს, რომ  მთლიანობაში 
ქართველები აფასებენ სოციალურ სიკეთეებს. 
საქართველოში სხვისი “წარმატება” მაინცდამაინც არ 
არის მოწონებული, ხოლო მათ, ვინც წარმატებულია 
ბიზნესში, ეჭვის თვალით  უყურებენ. 

ამავე ჩარჩოებში შეიძლება განვიხილოთ ქართული  
ბიზნესის “ურთიერთობითი” და არა საგნობრივად 
ორიენტირებული ხასიათი. ისტორიული ანალიზი 
ცხადყოფს, რომ ქართული კულტურა მთლიანობაში 
და კერძოდ საქმიანი კულტურა, წარმოადგენს 
ურთიერთობითს. ეს გვაახლოებს  ესპანურ, იტალიურ 
კულტურებთან,   რომლებშიც პირველ ადგილზე 
პიროვნული ურთიერთობები დგას. როგორც 
ურთიერთობითი კულტურის შედეგი, საწარმოები 
საქართველოში ტრადიციულად ორიენტირებულია 
არა შედეგის, ანუ მოგების მიღებაზე, არამედ 
პიროვნებათშორისი ურთიერთობების გარკვეული 
ტიპის მხარდაჭერაზე.

„ურთიერთობითი” კულტურის მქონე ხალხები 
ნაკლებად არიან დაინტერესებული ფულით, 
ვინაიდან მეტად არიან ორიენტირებული 
ადამიანებზე, ვიდრე ბიზნესზე. პირადი 
კონტაქტები ყოველთვის წინ უსწრებს საქმეს, რაც 
დამახასიათებელია აზიური ქვეყნებისათვის. 

საქართველოს, ჩვეულებრივ, პოლიაქტიურ 
კულტურებს მიაკუთვნებენ, რომელთათვისაც 
დამახასიათებელია ერთდროულად რამდენიმე საქმის 
კეთება, როცა იცვლება ადრე დადგენილი განრიგები 
და ამიტომ მუშაობის ინტენსივობაც არათანაბარია.
უნდა აღინიშნოს, რომ შრომასთან დამოკიდებულება 
და სამუშაო პროცესის ინტენსივობა გამომდინარეობს 
საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების წესიდან. 
ქართველმა გლეხმა, რომელიც იძულებული 
იყო წელიწადში დიდი ხნის განმავლობაში 
ყოფილიყო უქმად, ხოლო შემდეგ მოკლე დროში 
შეესრულებინა ფაქტიურად მთელი წლის საქმე, 
გამოიმუშავა საკუთარ თავში  მუშაობის თავისებური 
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არარეგულარული მეთოდები.

ზემოთ ჩამოთვილი თვისებებიდან 
გამომდინარეობს ქართველი კაცის დამოკიდებულება 
დროსთან, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა ეგრეთ 
წოდებული “კრიზისულ-სამობილიზაციო“ 
ცხოვრების წესი. ანუ ქართველს ახასიათებს 
ზემობილიზაცია და დემობილიზაცია ჩვეულებრივ 
სიტუაციებში, რაც ნაკარნახევი იყო არასტაბილურ 
პირობებში თვითგადარჩენისათვის დამღლელი 
ბრძოლით.დროსთან დამოკიდებულება და მუშაობის 
თავისებური რითმი განსაზღვრავს დაგეგმვისადმი 
დამოკიდებულებასაც. მთლიანობაში დაგეგმვის 
ცხოვრებაში გადატანა, გათვალისწინებული 
გეგმების მიყოლა არ არის დამახასიათებელი 
ქართული კომპანიებისათვის. მოქმედებებში ხშირად 
გამოიყენება ცნება “ალბათ”, ასევე სურვილი და ჩვევა, 
ქმედება განხორციელდეს სიტუაციისა და ვითარების 
მიხედვით და არა ადრე განსაზღვრული მიზნიდან 
გამომდინარე. ყოველივე ეს  ამუხრუჭებს  ბიზნესის 
განვითარებას და ჩვენთვის არასასურველად 
გამოარჩევს ქართულ ბიზნესს დასავლეთში 
მიღებული სტანდარტებისაგან. მაშინ, როდესაც 
ბიზნესის დასავლური ფილოსოფიის თანახმად, 
საჭიროა შეთანხმება დეტალებზე, ქართველი 
მენეჯერებისათვის მთავარია საერთო კონცეფცია, 
მიდგომა, პრინციპები. საწყის ეტაპზე მტკიცე გეგმების 
სურვილის არქონა, უპირატესობის მინიჭება ზოგადი 
გეგმებისათვის, რომელიც შეიძლება შორს აღმოჩნდეს  
იმისგან,  რისი მიღებაც გვსურს. აღსანიშნავია 
ქართველების  მყარი ინსტრუქციებისადმი და 
კონტრაქტების შესრულების აუცილებლობისადმი 
სიყვარულის არარსებობაც.

მკვლევართა აზრით, საქართველო იკავებს 
შუალედურ პოზიციას პოლიაქტიურ და რეაქტიულ 
კულტურებს შორის. ასე, მაგალითად, ერთი კვირის 

შემდეგ დანიშნულ შეხვედრაზე ქართველი 
მენეჯერები ჩვეულებრივ ამბობენ: “მოდი, წინასწარ 
გადავურეკოთ ერთმანეთს...”. ეს კი ნიშნავს, რომ 
შეიძლება ისეთი მოვლენები მოხდეს, რომლებიც 
გააუქმებს დანიშნულ შეხვედრას.

საქართველოს საქმიანი კულტურისა და 
მართვის ქართული სტილის  შესწავლას, 
უპირველეს ყოვლისა, პრაქტიკული მნიშვნელობა 
აქვს, რომელიც მდგომარეობს “სუსტი” 
ადგილების გამოვლენაში, მართვის ეფექტიანობის 
ფაქტორების შესწავლაში, სხვა, უპირველესად, 
ევროკავშირის ქვეყნების კულტურებთან ქართული 
მმართველობითი კულტურის შედარებაში. 
დასავლეთის ქვეყნების,პრიორიტეტულად ანგლო-
საქსონური მოდელი, დღეს ყველაზე ხშირად 
გამოიყენება ქართული კომპანიების მიერ.

ქართული საქმიანი კულტურის 
თავისებურებების გარკვევის შედეგად, ჩვენ 
მივდივართ შემდეგ დასკვნამდე:

• ქართულ ბიზნესს გააჩნია რიგი 
თავისებურებებისა, რომელთა უდიდესი ნაწილი 
აიხსნება ქვეყნის ისტორიული და კულტურული 
განვითარებით;

• საბაზარო ურთიერთობებზე გადასვლამ 
გამოიწვია მნიშვნელოვანი ცვლილებები ქართულ 
მმართველობით ქცევაში, მაგრამამავდროულად  
ინსტიტუციური სფეროს ნელი განვითარება 
საქართველოში არ შეესაბამებოდა პრიპციპულ 
ცვლილებებს ფასეულობათა სისტემაში, რაც ხსნის 
თანამედროვე საქმიანი კულტურის ბევრ ნეგატიურ 
ნიშან-თვისებას;

• მენეჯერმა, რომელიც საქმიანობს 
საქართველოში, უნდა გაიგოს ეს თავისებურებები 
და გამოიყენოს ისინი მართვის ეფექტიანობის 
ასამაღლებლად. 
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PHD Student at Georgian Technical University
E-mail: t.lagvilava@gmail.com

Studying Georgian business culture and Georgian management style, first of all has a practical importance, which 
lies in revealing ‘”weaknesses”, management efficiency factors, other, firstly when comparing the cultures of EU 
countries with Georgian management culture. Frequently, Georgian companies are using the Western, in priority 
Anglo-Saxon model.

As a result of determining Georgian business culture features, we reach the following conclusion:
• Georgian business has a list of features, which mostly is reflected by historical and cultural development of 

the country.
• Transferring to market relations has caused important changes in Georgian management behavior, but at 

the same time a low development of institutive field in Georgia did not correspond to principle chances in value 
system, that explains most of negative features of contemporary business culture.

• A manager, having business in Georgia, has to understand these features and use them for increasing man-
agement efficiency.
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profesiuli ganaTlebis mniSvnelobaze 
dRes bevrs saubroben. globaluri krizisis 
pirobebSi am krizisis daZlevis erT-erTi 
meqanizmi Sromis bazris kvalificiuri sam-
uSao ZaliT uzrunvelyofaa. akademiurisagan 
gansxvavebiT, profesiuli ganaTleba praqti-
kuli unarebis gamomuSavebis da am unaris ga-
mosamuSaveblad saWiro codnis gadacemazea 
orientirebuli, anu swored profesiuli ga-
naTlebis sistemam unda uzrunvelyos bi-
znesisaTvis saWiro samuSao Zalis ZiriTadi 
birTvis momzadeba, romelic, faqtobrivadaa 
CarTuli teqnologiur procesSi. 

icvleba ra saqonlisa da momsaxurebis baz-
ris moTxovnebi da viTardeba teqnologiebi, 
bevri adamiani samuSaos gareSe rCeba. maTi 
gadamzadebis da kvalifikaciis amaRlebis 
funqciac profesiulma ganaTlebis sistemam 
unda Seasrulos. profesiuli ganaTlebis 
gamarTuli sistema normalurad funqcionire-
badi ekonomikis umniSvnelovanesi nawilia.

swored am mizniT, 2016  wlis 18 ivliss   
aTaswleulis gamowvevis fondi - saqarTvelos 
iniciativiT proeqtis „profesiuli ganaTle-
ba ekonomikis ganviTarebisTvis“ farglebSi, 
gaimarTa pirveli, yovelwliuri saerTaSor-
iso konferencia „profesiuli ganaTlebis 
roli ekonomikis ganviTarebisTvis”, romelic 
saqarTvelos mTavrobasTan TanamSromlobiT 
Catarda.

konferenciaze ganixiles gzebi, Tu rogor 
SeiZleba adamianuri kapitalis ganviTareba da 
profesiuli ganaTlebis sistemis modernizeba 
saerTaSoriso gamocdilebis gaziarebiT, raTa 
erToblivi ZalisxmeviT moxdes qveynis winaSe 
arsebul ekonomikur gamowvevebTan gamklaveba. 
paraleluri seminarebi daeTmo Tematur dis-
kusiebs Temebze: sajaro-kerZo partnioroba, 
profesiuli ganaTlebaSi CarTulobis gazrda 
da samuSaoze-dafuZnebuli swavlebis model-
ebi.

konferenciaSi monawileoba miiRo 250-mde 
ucxoelma da qarTvelma delegatma saxelmwi-
fo uwyebebidan, aseve biznes seqtoris maRali 

rgolis menejerebma, samoqalaqo seqtorisa da 
saerTaSiroso organizaciebis warmomadgen-
lebma. saerTaSoriso eqspertebma germaniis, 
didi sajaro-kerZo partniorobis kuTxiT bri-
taneTis, irlandiisa da avstraliis gamocdile-
bebi warmoadgines, rac daexmareba mTavrobas, 
aseve kerZo seqtors, SeimuSaon TanamSromlo-
bis iseTi modelebi, romelic gaiTvaliswinebs 
saukeTeso saerTaSoriso gamocdilebas da 
morgebuli iqneba adgilobriv garemoze.

rogorc viciT, dRes evropis qveynebSi da 
ara mxolod  evropaSi,  aramed mTel msoflio-
Si arsebobs pirdapiri damokidebuleba profe-
siuli ganaTlebis sistemis gamarTulobasa da 
ekonomikis ganviTarebis dones Soris. evropa-
Si moTxovna profe-siul ganaTlebaze zoga-
dad sakmaod maRalia. statistikuri monacemeb-
is mixedviT, da-saqmebulTa 60%-ze meti swored 
profesiuli ganaTlebiTaa. biznesma icis, rom 
fuls konkretuli miznisaTvis ixdis. stu-
dentmac icis, rom am ganaTlebiT mas samuSao 
gar-antirebuli aqvs. profesiuli ganaTlebis 
evropuli sistema Zalian moqnilia da urTier-
Tobebic saganmanaTleblo dawesebulebebs da 
bizness Soris realurad partnioruli.

zogierT qveyanaSi profesiuli ganaTlebis 
sistema mTlianad bizness aqvs gad-abarebuli. 
postsabWoTa qveynebis nawilSic ki am sistemas 
Sromis da ekonomikis saministroebi kurirebd-
nen.

aqvs Tu ara CvenTan sazogadoebas, maT Soris 
damsaqmeblebs, gacnobierebuli misi mniSvnelo-
ba - SemiZlia damajereblad vTqva rom ara.

Cvens sazogadoebaSi kvlav arsebobs stere-
otipi, maT bolomde ar aqvs gacnobierebuli is 
sikeTeebi da upiratesobebi, rasac profesiuli 
ganaTleba sTavazobs axalgazrdebs.  profe-
siuli ganaTleba aris umoklesi gza dasaqme-
bisken, rac, Tavis mxriv, xels uwyobs kvali-
ficiuri kadrebis gazrdas, qveynis ekonomikis 
ganviTarebas. Cven dRes gvyavs Zalian bevri 
umaRlesi ganaTlebis mqone moqalaqe, romleb-
sac realurad profesia ar aqvT, Sesabamisad, 
Sromis bazarze ver saqmdebian. Cvenma sazoga-

profesiuli ganaTlebis `barierebi~ saqarTveloSi

leila giorgobiani
gldanis profesiuli momzadebis centris pedagogi

leilagiorgobiani58@gmail.com
tel: 591 28 07  78

577  44  37  07

rubrika mihyavs fizika-maTematikis mecnierebaTa do-
qtors, fazisis saero-samecniero akademiis namdvil 
wevrs, omar Sudras
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doebam unda gaiazros, rom mTavaria, Rirseu-
lad dasaqmde da Seni saqmis profesionali 
iyo. amis misaRwevad ki erTaderTi gza umaR-
lesi ganaTleba ar aris. Tumca, Tuki profe-
siuli ganaTlebis mqone adamiani gadawyvets, 
rom umaRlesi ganaTleba miiRos, mas barieri 
ar unda xvdebodes, amgvari barierebi skepti-
kurad ganawyobs sazogadoebas.

da mainc, dReisaTvis damsaqmeblebi, abitu-
rientebi da mSoblebi umaRles ganaTlebas 
ufro mimzidvel da sasurvel saganmanaTleb-
lo alternativad ganixilaven, vidre profesi-
ul ganaTlebas. specialistebis SefasebiT, amg-
vari damokidebuleba profesiuli ganaTlebis 
sistemaSi arsebulma uaryofiTma ganwyobam 
da barierebma ganapiroba.  profesiuli kole-
jebis studentebisTvis, visac mxolod sabazo 
ganaTleba aqvs miRebuli rogorc umaRlesi 
ganaTlebis mimarTulebiT swavlis gagrZeleb-
is survilis SemTxvevaSi ise dasaqmebis dros   
eqmnebaT barieri.

profesiuli ganaTleba es axali SesaZle-
blobaa, gaxde im saqmis profesionali, romlis 
keTebac mogwons. am SesaZleblobas skolis 
damTavrebisas ver iazrebdi, TiTqos profesiis 
miRebis mxolod erTi gza arsebobda - umaR-
lesi ganaTleba“, 

bolo droindeli kvlevebi aCvenebs, rom 
sazogadoebis damokidebuleba profesiuli 
ganaTlebis mimarT TandaTan pozitiurisken 
icvleba. profesiuli kolejebis studen-te-
bi, umetesad 19-23 wlis axalgazrdebi arian, 
romelTa umetesobas zogadi ganaTlebis saS-
ualo safexuri dasrulebuli aqvs da xSir 
SemTxvevaSi umaRlesi ganaTlebac aqvs miRe-
buli.

Tumca, specialistebis SefasebiT, es sakmaod 
neli procesia; dRevandeli qarTu-li profe-
siuli ganaTlebis sistema kvlav mniSvnelo-
vani gamowvevebis winaSe dgas, - uzrunvelyos 
maRali xarisxi, xelmisawvdomoba, moamzados 
kvalificiuri kadrebi.

sasurveli iqneboda mecxreklaseli, romel-
ic gadawyvets profesiuli ganaTlebis miRebas, 
profesiis miRebasTan erTad  SeZlos zogadi 
ganaTlebis sruli safexuris gavla. ufro 
konkretulad ki,  profesiulma saganmanaTleb-
lo dawesebulebam students unda SesTavazos 
X, XI, XII  klasebis erovnuli saswavlo gegmiT 
gaTvaliswinebuli masala, imisaTvis, rom man 
paralelur reJimSi SeZlos zogadi ganaTleb-
is damadasturebeli atestatis aReba. amrigad,  
studentebi, romlebic profesiuli ganaTleb-
is miRebis Semdgom moindomeben swavlis gagr-
Zelebas, umaRlesi ganaTlebis mimarTulebiT 
aRar iarsebebs „barierebi“. 

kidev erTi `barieri~, samxedro savaldeb-
ulo samsaxurs exeba. Tuki umaRlesi saswav-
leblis studentebi samxedro savaldebulo 
samsaxurisgan Tavisufldebian, profesiuli 
ganaTlebis miRebisas ase ar xdeba.

xSirad studentebs ramdenimeTviani swav-
lis Semdgom samxedro savaldebulo samsax-
urSi iwveven, - students TveobiT Sroma da 
swavla wyalSi eyreba, radgan umetes SemTx-

vevaSi, rogorc praqtika aCvenebs, swavlas aRar 
ubrundeba. ikargeba studentis Sromac da 
maTi swavlisTvis gaRebuli saxelmwifo fi-
nansebic. amgvari barieri, cxadia, afrTxobs 
students. es sakiTxic dasaregulirebelia.

2013 wlidan qveyanaSi profesiuli ga-
naTlebis reforma daiwyo. swored aRniSnul 
reformis farglebSi sxva aqtivobebTan erTad 
profesiul kolejebSi moduluri pro-grameb-
isa da samuSaoze dafuZnebuli swavlebis dan-
ergva daiwyo. amJamad sagnobriv swavlebasTan 
erTad profesiuli saswavleblebSi mimdinare-
obs  moduluri swavlebis programa. 

moduluri swavlebisas sagnebis nacvlad 
programa modulebisgan Sedgeba. modu-li 
konkretuli amocanis Sesasruleblad saWiro 
codnasa da unarebs aerTianebs. is konkretu-
li kompetenciebis gamomuSavebazea orientire-
buli da SeiZleba calke er-Teulis saxiT 
diferencirdes programidan, rac students 
SesaZleblobas aZlevs, konkretuli moduli 
iswavlos, amis mixedviT Sefasdes da mieniWos 
Sesabamisi krediti. moduluri swavlebis 40%-
ze meti praqtikaze modis. aseTi programebi 
Sromis bazris cvlilebisadmi ufro moqnilia. 
Sromis bazris cvlilebisas mTeli programis 
nacvlad konkretuli modulis ganaxlebaa 
SesaZlebeli, gaadvilebulia samuSao bazarze 
gasvla da swavlis gasagrZeleblad saganm-
anaTleblo sistemaSi xelaxla dabruneba.

2015 wels gaeros ganviTarebis programis 
mxardaWeriT, samuSaoze dafuZnebuli swavleb-
is koncefcia momzadda, 2016 wels ki aRniS-
nuli modelis proeqtis pilotireba saqarT-
velos fermerTa asociaciasTan (GFA) erTad 
or sferoSi, mexileobasa da mecxoveleobaSi 
daiwyo.

ras gulisxmobs samuSaoze dafuZnebuli 
swavleba?

samuSaoze dafuZnebuli swavleba es aris 
swavla muSaobis procesSi. am dros studen-ti 
realur produqts qmnis. damsaqmebeli CarTu-
lia swavlebis procesSi.

Sromis bazari garkveul moTxovnebs uyen-
ebs ganaTlebis sistemas, Tu rogori kadrebi 
sWirdeba mas. rogorc samuSaoze dafuZnebuli 
swavlebis situaciurma analizma aCvena, dam-
saqmeblebi xSirad ar arian kmayofilebi pro-
fesiuli ganaTlebis kursdamTavrebulebis 
unarebiT. samuSaoze dafuZnebuli ganaTle-
ba ki srulad akmayofilebs damsaqmeblebis 
moTxovnas. samuSaoze dafuZnebuli swavleba 
aadvilebs studentebis dasaqmebasac uSualod 
praqtikis gavlis procesSi. 

unda vimedovnoT, barierebis moxsnis Sem-
deg kvlavac imatebs  kolejebSi stu-dent-
Ta raodenoba da Sesabamisad  imatebs maTi 
dasaqmebis ricxovnobac da mere profesiuli 
ganaTlebis miReba es ara marto profesiis 
SeZena iqneba,  aramed adamianebisTvis imedi da 
bedniereba.

vaxsovdes,  profesiul ganaTlebaze moTxov-
na biznesma unda Seqmnas, radganac isaa sab-
oloo “produqtis” momxmarebeli.
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sazogadoebasTan urTierTobis (PR) roli mewarmeobaSi

Salva fofxaZe 

gldanis profesiuli momzadebis centris
studenti

dRes piari aucilebeli pirobaa nebi-

smieri firmis, nebismieri organizaciisaTvis, 

radgan piaris umTavresi amocanaa Seuqmnas 

organizacias dadebiTi imiji, reputacia da 

daamyaros sazogadoebasTan harmoniuli ur-

TierToba. dasawyisSi umjobesi iqneba ganvix-

iloT piaris daarsebis istoria.

,,yoveli dasawyisi Znelia, yoveli mecnier-

ebisaTvis~ gveubneba imanuel kanti. piari, ro-

gorc mecniereba Zalian rTuli, saintereso  

da Sromatevadi saqmianobaa.

piaris samSoblo amerikis SeerTebuli 

Statebia. igi Caisaxa amerikaSi industriuli 

bumis dros, rodesac mwarmoeblebma marTvis 

axleburi meTodebis  saWiroeba gaacnobieres. 

swored  am dros gaCnda piaris ZiriTadi kon-

turebi. PR  esaa  Semoklebuli forma da gan-

imarteba Semdegnairad: public-sajaro, relations-
urTierToba.

piaris erT-erT fuZemdeblad miCneulia 

aivi li, romelic wlebis ganmavlobaSi hen-

ri fordisa da jon rokfeleris sazoga-

doebasTan dialogs marTavda. am sferoSi 

pionerad SegviZlia davasaxeloT eduard 

berneisi. aivi li praqtikosi iyo da am pe-

riodisTvis piaris zusti definicia mas ar 

Camouyalibebia.

1923 wels eduard berneisma niu-iorkis 

studentTa jgufi Sekriba da piaris pirveli 

kursebi Camoayaliba. swored am droidan aSS-

Si piaris swavleba yovelwliurad ixveweba 

da farTo masStabebs iRebs. 40-ian wlebSi 

regularuli kursebis organizeba daiwyo.

piaris nebismieri organizaciuli formis 

saqmianobisaTvis, efeqturi marTvis ganuyrel 

nawilad iqca. dReisaTvis piaris gareSe war-

moudgenelia wamyvani kerZo firmebis arsebo-

ba. gamodis uamravi literatura am sferoSi, 

TiTqmis yvela qveyanaSi arsebobs am sferos 

specialistTa mosamzadebeli centrebi, rom 

araferi vTqvaT sauniversiteto swavlebaze. 

funqcionirebs rogorc nacionaluri, aseve 

saerTaSoriso piar profesiuli asociaciebi 

da uamravi sakonsultacio firmebi.

pirveli faqti, romlis drosac sity-

va piari gamoiyenes iyo: aSS-Si sarkinigzo 

katastrofebis seriis Semdeg, mkveTrad ES-

emcirda sarkinigzo transportis gamoyeneba, 

ris gamoc amerikis rkinigzis departamentma 

ramdenime specialobis TanamSromels  daava-

la, rom momxmarebeli  rkinigzis usafrTxoe-

baSi daerwmunebinaT. maSin fsiqologebis, 

sociologebis, marketologebisa da Jurnal-

istebis jgufis wevrebs sazogadoebasTan ur-

TierTobis specialistebi uwodes.

unda iTqvas, rom piari mecnierebis msgavs-

ad zusti ar aris, ragdan piaris ZiriTadi 

meTodebi, strategiebi, taqtikebi, SeiZleba 

Seicvalos droisa da sivrcis  mixedviT.

Ppiar menejers unda axasiaTebdes: logi-

kuri azrovneba, Zlieri xasiaTi, kreatiuloba, 

analitikuri azrovneba, advilad adaptirebi-

sa da ramdenime problemasTan erTdroulad 

gamklavebis unari, aucilebelia socialuri 

mecnierebebis codna, moqniloba, iumori da da-

moukidebeli SemoqmedebiTi muSaobis unari.

cnobili specialisti sem bleki piaris 

SedarebiT saukeTeso ganmartebas gvTvazobs: 

,,sazogadoebasTan urTierToba-es harmoniis 

miRwevis xelovneba da mecnierebaa, urTierT-

gagebis saSualebiT, romelic simarTlesa 

da maqsimalur informirebulobas iZleva” 

.marTlac piari es aris komunikaciis erT-

erTi forma, ormxrivi urTierToba, romlis  

drosac mosaubreebi cvlian informacias da 

uziareben azrebs erTmaneTs. piaris mizania-

Seqmnas gare da Sida socialur-fsiqologi-

uri   garemo, organizaciis warmatebisTvis. 

piaris ZiriTad amocanebs miekuTvneba:

• Oorganizaciis sazogadoebasTan urTi-

erTobis Sefaseba.

• Oorganizaciisa da sazogadoebis in-
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• sazogadoebis sando urTierTobis 

Camoyalibeba organizaciis saqmianobasTan.

piar kampanias gaaCnia marTvis ramdenime 

etapi, romelic SesaZlebelia mewareebmac 

gamoiyenon msgavsi racionaluri midgoma neb-

ismier gansaxorcielebel sakiTxebTan mima-

rTebaSi, es etapebia.

1.analizi

2.dagegmva

3.ganxorcieleba

4.Sefaseba.

mewarmeoba arc ise martivi saqmea, dRes ar-

seboben mewarmeebi, romlebic bevri faqtoris 

gaTvaliswinebis gareSe iwyeben biznes saqmi-

anobas, rasac savalalo mdgomareobamde  mi-

hyavs maTi biznesi. piari mewarmeebs daexmare-

ba, rom sworad Camoayalibos organizaciis 

Sida struqtura, izrunos TanamSromlebze 

da maTi kvalifikaciis amaRlebaze, piari 

zrunavs Seqmnas organizaciis Sida kultura, 

rac erT-erTi upiratesi da mniSvnelovania 

dRevandeli sazogadoebisaTvis.

mewarmem sakuTari biznesis dawyebamde 

unda gaiTvaliswinos da gansazRvros Sem-

degi.

• ra produqti unda gayidos;

• produqtis fasi;

• Seiswavlos konkurentebi;

• amis Semdgom gaarkvios gasayidi 

produqtis susti da Zlieri mxareebi;

• aris Tu ara moTxovna msgavs 

produqtze;

• gansazRvros adgilmdebareoba bizne-

sis dawyebisaTvis;

• gansazRvros qveynis ekonomikuri 

maCveneblebi(mSp), politikur-samarTlebrivi, 

kulturuli garemo;

• gansazRvros segmenti;

• miznobrivi sakvanZo jgufebis, maTi 

molodinebis moTxovnebis garkveviT;

• bazarze garkveuli adgilis mofiqre-

biT;

• sakomunikacio arxebisa da komuni-

kaciis formebis garkveviT.

sazogadoebasTan efeqturi urTierToba 

procesia da pirveli nabiji am procesSi 

swored kvlevaa, romelic dRes sazogadoe-

basTan urTierTobis profesionalebis mier 

aRiarebulia, rogorc dagegmvis, programis 

ganviTarebisa da Sefasebis ganuyofeli nawi-

li.

amdenad zemoT xsenebuli faqtorebis 

gasarkvevad piarma unda Caataros kvle-

va, romelic aris igive -,,mosmenis forma~, 

swored am gziT gaigebs sazogadoebriv azrs, 

romelic daexmareba biznesis gegmisa Tu sa-

kuTari proeqtis sworad formirebaSi.

kvlevis dawyebamde mewarmem, piarma unda 

gansazRvros

• ra aris problema? an risi miRweva 

surs kvlevis CatarebiT?

• ra saxis informaciaa saWiro (aq 

saubaria romeli saxis kvlevas gamoiyenebs 

Tvisebrivsa Tu raodenobrivs)?

•  rogor SeiZleba kvlevis Sedegebis 

gamoyeneba? 

• romeli sazogadoebrivi jgufi unda 

gamoikiTxos? 

• ra dro dasWirdeba kvlevis Catare-

bas? da bolos ra Tanxa daujdeba kvlevis 

Catareba?

kvlevis Catareba dagvexmareba:

• movipovoT ndoba sazogadoebis winaSe

• auditoriisa da segmenturi sazoga-

doebis jgufis sworad gansazRvraSi

• gegmis Camoyalibeba

• krizisis winaswar prevencia

• konkurenciis monitoringi

• sazogadoebrivi azris SeswavlaSi.

vfiqrob mewarmes Zalian daexmareba Tu 

gawers droSi samoqmedo gegmas. ujobesi 

iqneba samoqmedo gegma iyos maqsimum erT Tvi-

ani, ra Tqma unda gaaCnia situacias, magram 

rac ufro mokle droSia gawerili gegma, miT 

ufro swrafad ganviTardeba biznesi.

dRes sazogadoeba did yuradRebas aqcevs 

da ra Tqma unda mniSvnelovania momsaxureba. 

mewarmem unda icodes, rom ,,saukeTeso momsax-

ureba ,maRali gayidvebis winapirobaa~

vfiqrob, rom umjobesi iqneba Tu zemoT 

xsenebuli faqtorebis gaTvaliswinebiT, pia-

ris kompleqsuri midgomiT daiwyebs mewarme 

biznes gegmis ganxorcielebas.

aqedan gamomdinare piaris ZiriTadi fun-

qciaa, gaiTvaliswinos ZiriTadi detalebi, 

gansazRvros mniSvnelovani piarsvlebi. me-

warmes piar elementebis gamoyeneba daexmare-

ba, rom sakuTari biznesi ar Seiyvanos CixSi, 

daexmareba krizisuli stuaciis droulad 

mogvarebasa da cnobadobis gazrdaSi.

marTvis axalgazrduli skola
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rubrika mihyavs fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtors, fazisis 
saero-samecniero akademiis namdvil wevrs, omar Sudras

kirile SColkini _

zneobrivi saqcielis msxverpli

Cemi Taobis Tbiliselebs albaT axsovT, 

rom 1982 wlis martSi, TiTqmis meoTxedi 

saukunis dagvianebiT, vake-saburTalos Semae-

rTebel prospeqtze, fizikis institutis win 

dadges samgzis socialisturi Sromis gmiris 

_ kirile SColkinis biusti (avtori g. ToiZe, 

arqiteqtori _ g. CiCua).

orgzis Sromis gmirebs maSin xelisufleba 

Zegls uxsnida im qalaqebSi, sadac daibadnen. 

kirile `Tbiliseli biWi~ iyo (mamadaviTTan 

cxovrobda), amitom Zegli dedaqalaqSi daid-

ga. mis gaxsnas daeswrnen stumrebi: ojaxis 

wevrebi, ramdenime akademikosi, saqarTvelos 

mecnierebaTa akademiis, qalaqis da respub-

likis xelmZRvaneloba. rogorc miRebulia 

am doneze iyo banketic.

Zeglis gaxsnas mosaxleoba gulgrilad 

Sexvda. mxolod nacionaluri moZraobis 

gamococxlebis wlebSi televiziaSi ramden-

jerme gaiJRera siuJetma, sadac korespond-

enti ekiTxeba gamvlelebs: `iqneb iciT, visi 

Zeglia?~ pasuxad ki ismoda: `ar viciT, albaT 

vinme samxedrosi~... am siuJetis `logikuri 

gagrZeleba~ iyo 2009 wlis noemberSi Zeglis 

gauCinareba daudgenel viTarebaSi... 

mainc, vin iyo k. SColkini? is daibada Tbi-

lisSi (rogorc adre uwodebdnen _ tiflis-

Si) 1911 wlis 17  maiss, miwaTmzomis (topo-

grafis) ojaxSi. mama smolenskis guberniidan 

iyo. male ojaxi gadavida smolenskSi, xolo 

ramdenime wlis Semdeg (mamis avadmyofobis 

gamo) _ yirimSi.

1932 wels kirile amTavrebs simferopolis 

pedagogiur instituts da, rogorc niWier 

students, niSnaven saSualo skolis direq-

torad. magram is upiratesobas aZlevs len-

ingradis qimiuri fizikis institutSi muSao-

bas, n. semionovis (momavalSi nobelis premiis 

laureatis) xelmZRvanelobiT.

1945 wlis agvistoSi, aSS mier iaponuri 

qalaqebis atomuri dabombvidan oriode 

kviris Semdeg, moskovSi Seiqmna speckomiteti 

l. berias TavmjdomareobiT, sabWouri bombis 

Sesaqmnelad. speckomiteti imdenad gasaidum-

loebuli iyo, rom mis Sesaxeb informacia ar 

hqonda... Tavdacvisa da sagareo saqmis minis-

trebsac ki.

akademikos i. kurCatovis winadadebiT da 

i. stalinis rekomendaciiT, 35 wlis SColki-

ni, rogorc wvis da detonaciis specialisti, 

Sevida mecnierTa im Tormetkacian jfufSi, 

romelmac daiwyo muSaoba atomur bombze. k. 

SColkinis damsaxurebaa, bombi rom 1949 wels 

Seiqmna, dagegmilze ramdenime TviT adre. mis-

ma gamocdam 29 agvistos msoflio politi-

kaze didi zegavlena moaxdina.

`civi omis~ sawyis etapze qveyana gadaar-

Cina dezinformaciam, rom sabWoTa kavSirs 

didi xania aqvs atomuri muxtebi. sinamdvile-

Si ki Cven gvqonda erTi bombi, maSin rodesac 

amerikis SeerTebul Statebs _ 150...

1953 wels atomuri da wyalbadis iaraRis 

SeqmnisaTvis k. SColkini, a. saxarovi da sx-

vebi xelmeored dajildovdnen Sromis gmire-

Cveni saxelovani Tanamemamuleebi
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bis wodebiT. SemdgomSi, am iaraRis gaum-

jobesebisaTvis SColkini am wodebiT mesamed 

daajildoves.

1958 wels mecnierTa jgufma (sadac Sedi-

oda k. SColkini da misi vaJi) miiRo qveynis 

yvelaze sapatio, leninuri premia. wardge-

nilTa Soris iyo maTi ministris moadgile, 

romelic SColkinma amoiRo siidan. male 

moadgile gaxda ministri... 30 wliT. es Tamami, 

principuli nabiji SColkins ormocdaoTx-

wlian Serisxvad daujda. 

saerTod mas, saqmiT gatacebuls, biurok-

ratiisadmi uceremonio damokidebuleba axa-

siaTebda. Tavisi qcevis maneriT, primitiuli 

Cacmis stiliT, is xSirad adamianebSi uary-

ofiT emociebs iwvevda...

k. SColkins gulis Setevebi daewyo. mas 

aukrZales mis mierve Seqmnili Celiabinskis 

birTvul-saraketo centrSi Sesvla (sxvaTa 

Soris, iq 1956-1958 wlebSi meuRlesTan erTad 

muSaobda jumber lominaZe, momavalSi akade-

mikosi. es man SearCia TbilisSi biustis ad-

gili, misi meuRle ki wlobiT uvlida iqve 

mdebare skvers).

SColkini gadavida moskovSi da daiwyo iq 

leqciebis kiTxva. mas ar mianiWes akademiko-

sis wodeba, dauniSnes minimaluri pensia, ar 

aRuniSnavT misi arc erTi iubile, xolo misi 

biustis gaxsna gaaWianures oci wliT.

sul ramdenime welia, SColkinis Sromebma 

Rirseuli Sefaseba daimsaxura. misma vaJma 

gamosca wigni mamaze, ramdenime qalaqSi daid-

ga misi Zegli, yirimSi q. SColkinoSi misi 

saxeli mianiWes atomur elsadgurs. aRiniSna 

misi 90 da 100 wlis iubileebi.

ruseTis sagareo saqmeTa saministrom 

(Sveicariis daxmarebiT) moiTxova TbilisSi 

Zeglis danergvis mizezebis garkveva.

oriode wlis win q.SColkinis xelmZ-

Rvanelobam moiTxova qalaqis saxelis Secv-

la... kazantipiT. TbilisSi dabadebul da 

monaTlul, am principuli da zneobrivi ada-

mianis irgvliv, romelmac kacobrioba mesame 

msoflio omisagan ixsna, saocar movlenebs 

bolo ar uCans.

omar Sudra
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Jurnalis am nomridan, wminda ekonomikuri Sinaarsis statiebis 
garda, daibeWdeba farTo profilis masalebi, daemateba axali 
rubrikebi.

erT-erTi aseTi rubrikaa `sabWoTa istoriis labirinTebSi~, 
romel¬Sic sistematurad gamoqveyndeba fazisis saero-samecnie-
ro akademiis namdvili wevris, omar Sudras statiebi. am masalas 
avtori mravali welia agrovebs, me kargad vicnob, radgan Cven 
aTiode welia vTanamSromlobT.

rubrikis mizania, mcireodeni wvlili mainc SevitanoT politi-
zebuli, `akrZaluli istoriis~ sferoSi da saerTod, iqneb droa, 
XXI  saukuneSi, istoriuli mecniereba tradiciuli, aRweriTi, hu-
manitaruli relsebidan gadaviyvanoT zusti mecnierebis (logika, 
maTematika, sistemuri analizi, kompiuteruli modelireba da sxv.) 
formatSi.

Cveni sazogadoeba imsaxurebs, rom icodes istoria da dRemde 
ar ikvebebodes tyuil-marTaliT...

                                                 vaxtang guruli

1953 wlis zafxuli

Cveni Tanamemamulis, lavrenti berias saqme 
(# 29-53, 43 tomi), [1] dRemde gasaidumloebulia. 
am saqmis gataceba bevrjer undodaT (bolos 
– 2003 wels). l. berias sasamarTlo procesis 
falsifikacia eWvs ar iwvevs, magram bevr cno-
bil, avtoritetul istorikoss eWvi epareba, rom 
is 26 ivniss, roca ck prezidiumis da ministrTa 
sabWos erToblivi sxdoma unda gamarTuliyo, 
cocxali iyo, da araviTar mis dapatimrebas ad-
gili ar hqonia.

statiaSi CamoTvlilia am versiis sawinaaRm-
dego argumentebi.  amasTan, Cemi gamocdilebiT, 
mbeWdav-memanqanem, mZRolma da dacvis wevrma 
yovelTvis yvelaze meti icis. maTi informa-
cia utyuaria, radgan Sors arian politikuri 
koniunqturisgan. yovel SemTxvevaSi, ar iZle-
vian iseT yalb informacias, rogoricaa, Tundac 
rusul enaze gamosuli RvarZliani statiebis 
krebuli: Берия: конец карьеры. Москва, 1999 г.

am istoriis detalebs ruseTSi bevri mkv-
levari ikvlevda, maT Soris a. stoliarovi, v. 
popovi, f. nekrasovi, a. toptigini, a. suxomlin-
ovi, v. naumovi, n. rubani. soliduri avtorebi, 
soliduri gamocemebi... miuxedavad amisa, Sec-
domebi wyaros nomrebSi, TariRebSi, wodebebSi 
da gvarebSic ki.

statiis mizania, miuxedavad imisa, rom bevri 
sabuTi dakargulia, am saqmeSi mcire wvlilis 
Setana, amasTan, qarTveli mkiTxvelis interesis 
gaTvaliswinebiT.

ssrk ministrTa sabWos Tavmjdomaris pirve-
li moadgile, Sinagan saqmeTa ministri l. beria 
axali Camosuli iyo germaniidan [2]. 23 ivniss man 
TanaSemweebTan TaTbiri Caatara (b. liudvigo-
vis Cveneba). 25 ivniss, gvian saRamos, g. malenkovi 
man miiyvana Sin, granovskis quCaze. manqanidan 
gadmosvlis Semdeg isaubres kidev 10 wuTi (mZ-
Roli). l. berias undoda uSiSroebis yofili 
ministris pasuxismgeblobis sakiTxis dasma. man 

25 ivniss skkp ck prezidiums werili gaugzavna 
(ministris moadgilis dakiTxvis oqmiT).

25-26 ivniss Zalian cxeloda. beriam Rame 
Tavis agarakze, col-SvilTan erTad gaatara 
(sergo beria).

26 ivniss, paraskevs, is diliT moskovis sax-
elmwifo universitetis TiTqmis dasrulebul 
mSeneblobaze iyo (1 seqtembers aq swavla 
daiwyo). l. beria am grandiozul mSeneblobas 
kurirebda da saerTod, sakmaod didi Semoq-
medebiTi wvlili aqvs mis daproeqtebaSi, mas 
mSenebel-arqiteqtoris diplomi hqonda (dok. 
filmi).

Sinagan saqmeTa saministroSi is ar gamoCe-
nila. berias alyaSemortymul erTsarTulian 
binaSi, sadac Svilic cxovrobda (kaCalovis 
quCa # 28, amJamad malaia nikitskaia), srola 
daaxloebiT 12.30 saaTze daiwyo (amas bevri 
mowme adasturebs), magram brezentgadafaruli 
sakaciT vin gamoiyvanes,  amis mowme Svilmac ki 
ver moZebna. am droisTvis berias samdivnos, aga-
rakis da binis telefoni ukve gaTiSuli iyo. 
ministrTa sabWos mbeWdav-memanqaneebs ki aukr-
Zales derefanSi gasvla. 

26 ivnisis ministrTa sabWos prezidiumis sx-
doma skkp ck pirvelma mdivanma nikita xruSCov-
ma daamTxvia moskovis samxedro olqis jarebis 
zafxulis manevrebs (q. kalininSi). ramdenime san-
do divizia, yoveli SemTxvevisaTvis, cimbiridan-
ac Camoiyvanes. moskovi, faqtobrivad, 23 ivnisidan 
jariT iyo garSemortmuli (a. skoroxodovis 
statia). amitom sxdomaze (stalinis yofil ka-
binetSi) mowveulTa Soris bevri iyo samxedro. 
nikoloz bulganinTan (Tavdacvis ministri) er-
Tad mowveuli iyo g. Jukovic (marSali, samgzis 
sabWoTa kavSiris gmiri, bulganinis moadgile). 
[3]. Tavis dazRvevisTvis, moiwvies Sss-Si berias 
moadgileebi serovi da kruglovi (maT minis-
tris Tanamdebobebs Sepirdnen). dRis wesrigSi 

rubrika mihyavs istoriis mecnierebaTa doqtors, prof. vaxtang guruls

sabWoTa istoriis labirinTebSi (akrZaluli istoria)
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rutinuli sakiTxebi ewera. mosacdel oTaxSi 
ministrebTan erTad samxedroebi isxdnen da 
elodnen maTi sakiTxis sxdomaze ganxilvas. 
Jukovi calke oTaxSi iyo Tavis jgufTan er-
Tad (k. moskalenko, p. baticki, m. nedelini da 
moskalenkos adiutanti p. iuferevi) da eloda 
zars.

vidre beria movidoda, gadades ministrTa 
sabWos prezidiumis sxdoma da ck prezidiumis 
sxdoma gaxsnilad gamoacxades.

samxedroebi 13.30 saaTamde elodebodnen g. 
malenkovis mdivnis _ suxanovis zars, radgan 
sxdomis zogierTi monawile (mag. a. miqoiani), 
orderis gareSe, umaRlesi sabWos deputatis 
ukanono dapatimrebis winaaRmdegi iyo. axlax-
ans gamoqveynebul g. malenkovis sityvis (Savad 
momzadebul) TezisebSi dapatimrebis nacvlad, 
ganzraxuli iyo berias gadayvana... navTobis 
mrewvelobis ministrad (malenkovis arqivis # 
179 anaweri).

darbazSi SeiaraRebuli samxedroebis Semos-
vlis Semdeg, kenWisyra xelmeored Catarda. al-
baT, am kamaTis gamo, 14  saaTze gaica bulganinis 
moulodneli brZaneba, kremlTan sabrZolo Wur-
vebiT tankebis Semoyvanaze (a. skoroxodovis 
statia) 15 saaTze tankebi wiTel moedanze idga, 
kremlisken miSverili lulebiT. ufro metic, 
meore dRemde, moskovis centraluri moednebis 
garda, samxedro teqnika (sul _ 3 satanko pol-
ki)  qalaqis irgvlivac ganalages, rkinigzis 
sadgurebTan ki msrolelTa divizia Caayenes. 
sabrZolo mzadyofnis brZaneba miiRo aviacia-
mac (i. krotkovis, a. skoroxodovis statiebi).

misaRebis mxridan kars am dros icavdnen 
generlebi l. breJnevi, m. nedeliani, a. getmani, v. 
Satalovi, a. pronini (p. sudoplatovis mogon-
ebebis wigni, k. moskalenkos statia).

SeiaraRebuli jgufi (ZiriTadad, ukrainel-
ebi), n. xruSCovma gaafrTxila, rom Tu operacia 
CaiSleboda, isini xalxis mtrad gamocxadde-
bodnen [4]. . .

g. Jukovis monawileoba am operaciaSi eWvga-
reSea (misi statia), garda amisa, man es epizodi 
CarTo Tavis gamouqveynebel memuarebSi. kidev 
erTi argumenti: 60-ian wlebSi me moskovis olq-
Si erT-erT atomur centrSi vmuSaobdi. Cemma 
kolegebma (mezobeli kvleviTi institutidan) 
darbazSi g. JukovTan Sexvedrisas hkiTxes: `ra 
iyo Tqvens cxovrebaSi yvelaze mniSvnelveni? 
man, moskovis da berlinis brZolebis gmirma, 
upasuxa: `berias dapatimreba~...

26 ivniss, saRamos, yovelTvis xumara Jukovi 
Zalze seriozuli da `Caketili~ iyo (mZRoli). 
erTi kviris Semdeg ki, ck plenumze, is ck wevri 
gaxda...

27  ivniss sxdomis monawileebi operaSi, pre-
mieraze wavidnen (ratom aRar eSinodaT beri-
as erTguli Zalebis?). im saRamosve moskovSi 
gavrcelda xma, rom beria saeWvod `gaqra~...

berias pirad arqivs ukve 26 ivnisidan eZebd-
nen (dosies qveynis pirvel pirebze). misi seife-
bidan amoRebuli aTiode tomara qaRaldi oqmis 
gareSe dawves.

kremlidan is moskovis samxedro olqis 
garnizonSi gadaiyvanes (k. moskalenkos sta-

tia, a. xolopovi), sadac beria pensnes dabrune-
bas iTxovda, xmaurobda da gatexa tabureti (a. 
xolopovi). erTi dRis Semdeg is gadaiyvanes 
moskovis samxedro olqis Stabis miwisqveSa sa-
komando punqtSi (bunkerSi), osipenkos quCaze 
# 29.

am dReebSi beriam ck prezidiumis wevrebs 
oTxi werili gaugzavna, romelic maT miiRes 28 
ivniss, 1 (2 werili) da 2 ivliss (n. xruSCovis 
statia, p. batickis piradi arqivi). bolo wleb-
Si Catarebulma grafikulma eqspertizam aCvena, 
rom is gayalbebulia (videofilmi). Tumca, ma-
Sin, logikurad eWvs iwvevs werilebis Sinaar-
si: raSi awyobdaT prezidiumis wevrebs maTi 
versiis winaaRmdeg dawerili frazebi (rom mis 
likvidacias apireben dakiTxvis gareSe da sxv.), 
da saerTod, werilis gaurkveveli, bundovani 
adgilebi.

27  ivnisis dadgenilebis Tanaxmad, 2 ivliss 
(saRamos 8 saaTze) daiwyo kp ck sagangebo ple-
numi 5 sxdomiT. 5 da 6 ivliss komisia amzadebda 
rezoluciis teqsts, amitom, bolo sxdoma Ca-
tarda 7  ivliss. ck wevrebis garda, plenums 
eswrebodnen ministrebi, saolqo komitetis mdi-
vnebi, respublikebis ck mdivnebi (sul 268 kaci). 
kamaTSi (berias lanZRvaSi) Caewera 46 kaci, Tum-
ca sityva misces mxolod ocdaoTxs.

saqarTvelodan eswrebodnen v. baqraZe, a. 
mircxulava, v. cxovrebaSvili, z. kecxoveli. 
baqraZem da mircxulavam kamaTSic ki miiRes 
monawileoba.

roca kiTxulob am teqstebs, usiamovno STa-
beWdileba grCeba, uniWo, marqsizm-leninizmis 
dogmebiT moazrovne gaunaTlebeli partiuli 
Cinovnikebi (Tundac, loTi, meqalTane bulgani-
ni), rogor edavebian wvrilmanebSi niWieri or-
ganizatoris muSaobis stils.

gamomsvlelTa ritorika saeWvod iyo war-
sul droSi mimarTuli: `suli amouSva~, `likvi-
direbulia~, `movspeT~... da a.S.

dadgenileba berias dapatimrebaze mxolod 
3 ivliss daiwera, xolo patimars is 8 ivliss 
aCvenes (pirveli oficialuri dakiTxviT da 
bralis wayenebiT).

axali dokumentebis Tanaxmad, is am plenum-
amde daxvrites (n. xruSCovis viza). xruSCovs es 
Tavis emociur gamosvlebSi ramdenjerme wamoc-
da. ufro metic, ucxoeTSi, sufraze molxenisas, 
ambobda, rom man berias piradad esrola... 

`plenumis dros beria cocxali ar iyo~ _ 
navTobis mrewvelobis cnobili ministris, ck 
wevris, plenumis monawilis n. baibakovis in-
terviu.

`kremlidan satelefono zarebis zegavlen-
iT, bunkerSi Cayvanisas, stiqiurad, ramdenime 
generalma erTad vesroleT. gvami ise damax-
injda, aRar gadaveciT dasawvavad... (marSali k. 
moskalenko).

`bunkerSi kibeze Casvlisas, albaT SiSis-
gan ... yarda, amitom vesrole, rogorc ZaRls~ 
(marSali p. baticki).  mas da moskalenkos ̀ zevi-
dan~ hqondaT zogadi (rogorc es miRebulia) 
miTiTeba, rom cocxali beria yvelas proble-
mebs Seuqmnida...

`beria sasamarTlomde likvidirebuli iyo~ 

sabWoTa istoriis labirinTebSi (akrZaluli istoria)
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(l. kaganoviCis mogonebebis wigni).

akademikosi, generali (ramdenime weli be-
rasTan muSaobda) baqteriologiuri iaraRis 
Semqmneli, janmrTelobis ministris moadgile 
(xruSCovis periodSi), p. burgasovi [6], romelic 
26 ivniss kremlSi saqmeze iyo misuli, Tvlis 
rom (ministrTa sabWoSi berias moadgilis b. 
vanikovis informaciiT), 12.30 saaTze, srolebis 
Semdeg (misi seifi sWirdebodaT), beria Sin mok-
les (p. burgasovis mogonebebis wigni).

berias saqmis gamoZieba, romelic 5,5 Tves gr-
Zeldeboda, igive bunkerSi mimdinareobda. Sta-
bis Senobis orive sarTulis fanjrebi ezos 
mxridan TeTri saRebaviT SeRebes. yurebamde 
Camoweuli SlapiT (meqsikuri filmis gmiris 
mibaZviT, zafxulSic SlapiT dadioda), kaSneTi, 
beria v. iuferevs yoveldRe dakiTxvaze dahyav-
da (memanqane kozlova). sadili patimarTan arCe-
viTi meniuTi mihqondaT (erT-erTi oficeri). oq-
tombris TveSic ki, proJeqtorebiT ganaTebuli 
ezos kuTxeebSi ekipaJiani tankebi idga. Stabis 
saSvTa biuros ki avtomatiani samxedroebis 
jgufi akontrolebda (a. skoroxodovis sta-
tia).

saqmeSi araa arc erTi eqspertiza, patimris 
TiTis anabeWdebi, ar arsebobs sasamarTlos 
arc erTi foto. araa foto profilSi (rogorc 
wesia), arsebul fotoze ki, ara 54  wlis, aramed 
10 wliT axalgazrda beriaa (albaT, saojaxo 
albomidan).

eWvs iwvevs, rom dakiTxvis oqmebSi araa beri-
as xelmowera, rom ocdaaTive oqmi axladdaniS-
nuli generaluri prokuroris, r. rudenkos 
Sedgenilia. rudenkom SeiTavsa gamomZieblis 
da prokuroris roli. vin axorcielebda gamoZ-
iebis zedamxedvelobas?

saqmeSi zogierTi dokumenti yalbia. magali-
Tad, ̀ berias sayvarlebis~ sia (200 qali) zustad 
emTxveva dapatimrebul stalinis dacvis ufro-
sis m. vlasikis sayvarlebis sias. saqmeSi ded-
nebis nacvlad, 90% manqanaze gadabeWdili 
(albaT, meeqvse) piria, romelic gamadidebeli 
SuSiTac ki Zlivs ikiTxeba. eWvs iwvevs oqmebis 
Sinaarsi agvistos meore naxevridan [7].

beria gaasamarTles imave bunkeris ezoSi, me-
ore sarTulze, mTavari politmuSakis, general-
leitenant a. proninis sasamarTlosTvis moux-
erxe-bel kabinetSi, sadac kedelTan 7  skami 
dadges.

sasamarTlos Tavmjdomare marSali i. konevi 
iyo. mowmed miwveuli iyo beriaze ganawyenebu-
li 9 generali [8]. yvela braldebuls mieca 
saboloo sityvis ufleba (berias – 23 dek. 14  
saaTze). sasamarTlos 8 wevridan, 6 am saqmeSi 
gamoucdeli, SemTxveviTi piri iyo. dakiTxva 
daiwyo 21 dekembers 17  saaTze. 22 dekembers 
(mowmeebamde) Svidive braldebuls erTmaneT-
Tan saubris neba darTes. aq beria dumda, Tum-
ca, erT-erTi braldebulis SekiTxvas mokled 
upasuxa. Tumca mowmes man ramdenime SekiTxva 
misca (erT-erTs ki Svidjer). beriam (oreulma) 
kargad icoda kanonebi, amitom man moulodne-
lad, eSmakurad, aRiara `Ralati~ samoqalaqo 
omis dros, rac mxolod 3 wliani patimrobiT 
isjeboda.

sasamarTlos wevri, saqarTvelos profkavS-
irebis Tavmjdomare m. kuWava (romelmac berias 
3 SekiTxva misca), 1954  wlis ianvarSi daawin-
aures saqarTvelos ministrTa sabWos pirvel 
moadgiled, sagareo saqmeTa ministrad. is gar-
dacvalebis win ambobda (cxadia, viwro wreSi), 
rom `mas iq beria ar unaxavs~...

sasamarTlos wevrebi n. Sverniki (sakavSiro 
profkavSirebis Tavmjdomare) da n. mixailovi 
(kp moskovis saolqo komitetis mdivani) berias 
Svils arwmunebdnen, rom `darbazSi sxva kaci 
ijda~... (s. berias mogonebebis wigni).

berias daxvretis mowmeebis sxvadasxva sia 
arsebobs (maior m. xiJniakis statiebi), Tum-
ca, aqts (# 3, 23 dek. 19.50 sT), xels mxolod 3 
kaci awers: baticki (sasamarTlos komendanti), 
moskalenko da r. rudenko (samive ukrainelia). 
eqimis xelmowera araa (Tumca, sauwyebo polik-
linika imave SenobaSi iyo, samsaxuris ufrosi 
ki saeWvod gaaTavisufles). araa arc kremaci-
is aqti, Tumca, berias eqvsive Tanamoazreze 
(romlebic butirkis cixeSi daxvrites), eqimis 
xelmowera aris (marTalia, gvaris gareSe) da 
kremaciis aqtic [9].

informacia berias daxvretaze presaSi meore 
dResve gamoqveynda.

arsebobs sabuTebi, rom 1985 wels m. gorba-
Covs, antistalinur talRaze, baksovma (80 wlis 
asakSi), zubma da iuferevma werili misweres, sa-
dac moiTxovdnen berias dapatimrebaSi maTTvis 
sabWoTa kavSiris gmirobis miniWebas, rasac maT 
1954  wlis ianvarSi, Tavdacvis ministri Sepirda 
(baksovis interviu).

amrigad, sakmarisi argumentebi da faqtebi 
gvaqvs, rom beria namdvilad daapatimres, da ar 
dauxvretiaT dapatimrebis gareSe.

yovelive es saintereso da mniSvnelovania 
imdenad, ramdenadac bevrma ar icis (miT umetes, 
axalma Taobam) lavrenti berias damsaxureba 
Cveni sazogadoebis winaSe:

• mas hqonda didi organizaciuli da ad-
ministraciuli niWi. l. beriam rentabeluri 
gaxada saqarTvelos ekonomika da soflis meur-
neoba. didi reformebi gaatara saqarTveloSi, 
Tundac mSeneblobebi (wyaltubo, borjomi, 
kolxeTis Waobebi, sanapiro TbilisSi, kanaliza-
cia, gmirTa moedani, Tamar mefis (Celiuskinel-
ebis) saxelobis xidi, wyalsadenis bolo etapi, 
metros pirveli etapi da sxv.

• 1938 wlidan, roca is ssrk Sinagan saqme-
Ta komisari gaxda, 2 weliwadSi man 200 aTasi 
ukanonod dapatimrebuli gaaTavisufla, Caatara 
Sss da sasazRvro jarebis reforma.

• 1939 wlis ianvarSi patimari special-
istebisgan beriam Seqmna gansakuT¬rebuli te-
qbiuro [10], _ gasaidumloebuli kvleviTi in-
stitutis (Seiara¬RebisaTvis). 1940 wels ki 
specialistebi patimrobisgan gaaTavisufla.

• didi samamulo omis pirvel dReebSi, 
roca qveynis xelmZRvaneloba, stalinis CaTvliT, 
daibna [11], mas Tavdacvis saxelmwifo komitetis 
Seqmna SesTavaza (da sxva RonisZiebebi), ramac 
gadamwyveti roli iTamaSa gamarjvebaSi.

• 1941 wels qveynis mrewvelobis evakuacia 
uralisken misi damsa¬xurebacaa.

sabWoTa istoriis labirinTebSi (akrZaluli istoria)
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• 1942 wlis agvistoSi kavkasiis dacva l. 

berias daevala.
• SeiaraRebis warmoebisaTvis mas 1943 

wels mieniWa socialisturi Sromis gmiroba.
• l. berias kadrebis saqmiani Tvisebe-

biT SerCeva exerxeboda. maga-liTad, d. usti-
novi (Tavdacvis ministri, politbiuros wevri), 
misi dawinaurebulia. b. vanikovs, mis moadgiles 
ekonomikur sakiTxebSi didi damsaxureba aqvs 
qveynis gaZlierebaSi da sxv.

omis wlebSi man Tbilisis `dinamos~ 11 moT-
amaSe, frontis nacvlad, samTavroboo dacvaSi 
dajavSna. omis Semdgom `dinamos~ cnobil war-
matebebs safuZveli swored aman Cauyara (s. 
Sudra, `dinamos” mekare).

• 1944  wels l. beria Tavdacvis saxelm-
wifo komitetis Tavmjdomaris, stalinis moad-
gile gaxda. biurokratiuli barierebis (rac 
dRemde yvelas gvawuxebs) winaaRmdeg misi muSa-
obis stili Zalze efeqturi iyo.

• l. beria qveynis atomuri dargis dam-
fuZnebelia. misi kuratorobiT Seiqmna (dageg-
milze adre) pirveli sabWouri atomuri bombi 
(1949), meore bombic. amerikelebze 1 wliT adre 
Seiqmna wyalbadis bombi (1953). am proeqtebSi 
beria 500 aTas mecniers xelmZRvanelobda [12].

• omis Semdeg moskovSi aSenebuli maRli-
vi Senobebis, maT Soris, moskovis universitetis 
proeqtis iniciatori (miuxedavad arqiteqturis 
akademikosebis winaaRmdegobisa), beria iyo. ufro 
metic, arsebobs versia, rom rogorc diplomiT 
mSenebel-arqiteqtori, uaxlesi teqnologiiT 
am mSeneblobis proeqtis realuri avtori is 
iyo (dok. filmi). moskovSi, gagarinis moedanze 
aSenebuli ori erTnairi saxli (koSkebiT), aseve 
berias daproeqtebulia, iseve, rogorc atomur 
centrebSi samsarTuliani `berias~ saxlebi (es 
misi hobi iyo). misi agaraki gagraSi aseve misi 
gaTvlebiT da muSa naxazebiTaa agebuli.

misia im droisTvis saukeTeso, moskovis 
restoran `aragvis~ gaxsnis ideac (dok. filmi).

• 1947  wlidan omisgan fsiqikagadaRlili 
stalini mZime avadmyofi iyo [13]. 

man wamoiwyo represiebi, ZiriTadad, inteli-
genciis winaaRmdeg: `kosmopolitizmTan br-
Zola~, `ebraelTa komiteti~, `eqimebis saqme~, 
`aviaciis saqme~, `leningradis saqme~, `megrelTa 
saqme~, mTeli xalxebis gadasaxleba da sxva 
sisxliani saqmeebi.

1951 wlidan saxelmwifo uSiSroebis samsax-
uri l. berias da mis naTesavebs usmenda.

1953 wels i. stalins yvela warmateba 
TavisTvis undoda miewera, da Tanagundelebi 
aRar awyobda... amrigad, l. berias sakmaod Znel 
pirobebSi uxdeboda muSaoba da sruliadac 
araa gasakviri, rom diqtatoris gardacvalebam 
mas qveynis sasikeTod, xel-fexi gauxsna.

• 1953 wlis martSi beriam SSs-dan ius-
ticiis saministros gadasca Sroma-gasworebis 
banakebi. udidesi sawarmoo simZlavreebi gadas-
ca sxva saministroebs (maT Soris oqros da 
qarvis mopoveba). 

SSs-s, yofil monstrs, dautova praqtikulad, 
mxolod miliciis da saxanZro samsaxuris fun-
qciebi. saerTod, m. gorbaCovis reformebi l. 
berias ideebis gagrZeleba iyo, magram 1953 wels 
sazogadoeba reformebisaTvis mzad ar iyo.

mas rom ivnisSi mTeli Zalauflebis xelSi 
Cagdeba ndomeboda (rasac abralebdnen), ase ar 
moiqceoda (n. smirtiukovis mogonebebi).

l. berias ekuTvnoda germaniis gaerTianebis 
idea, saqarTveloSi, kulturis muSakebisTvis 
SoTa rusTavelis ordenis dawesebis idea da 
sxv.

• gansakuTrebuli damsaxurebisaTvis 
lavrenti beria iyo skkp ck prezi¬diumis wevri, 
uSiSroebis generaluri komisari (1941), sab-
WoTa kavSiris marSali (1945), Sinagan saqmeTa 
ministri, soc. Sromis gmiri (1943), umaRlesi 
sabWos deputati. dajildoebuli iyo lenin-
is ordeniT (5-jer), wiTeli droSis ordeniT 
(3-jer), suvorovis pirveli xarisxis ordeniT, 
mravali medliT. iyo qveynis sapatio moqalaqe 
(es wodeba, mis garda mxolod akade¬mikos igor 
kurCatovs hqonda). misi saxelobis iyo uamravi 
quCa, moedani, dawesebuleba. sazRvargareT be-
ria XX saukunis erT-erTi saukeTeso menejerad 
daasaxeles.

• saqveynod cnobili mecnieri, akademikosi 
p. burgasovi: `me ar Semxvedria aseTi koreq-
tuli, windaxeduli da kompententuri adamiani, 
rogorc iyo lavrenti beria (p. burgasovis 
mogonebebis wigni).

• akademikosi i. xaritoni, atomuri bombis 
mTavari konstruqtori: `beria ukiduresad Ta-
vaziani iyo CvenTan~.

• man icoda germanuli ena (bavSvobidan), 
inglisuri, saerTod, ar iyo janmrTeli (Tirk-
melebi, filtvebi), Tumca, kargi mocurave iyo, ar 
uyvarda spirtiani sasmelebi, arc nadiroba.

berias sZulda forma da Cin-medlebiT 
siaruli, ar aqcevda yuradRebas garegnobas, 
Cacmas. iyo qveynis patrioti.

misi meuRle kargi mecnieri (agroqimikosi) 
da sportsmeni iyo (stalinis qaliSvili mas an-
des gasazrdelad). kargad aRzarda erTaderTi 
Svili sergo (oTari), romelmac leningradis 
kavSirgabmulobis akademia daamTavra da 7  
ena icoda. 29 wlis asakSi teqn. mecnierebaTa 
doqtori, inJiner-polkovniki, samamulo omis 
monawile, stalinuri premiis laureati, 90-ian 
wlebSi ki saraketo kvleviTi institutis gen-
eraluri konstruqtori gaxda.

berias deda da debi krasnoiarskis olqSi, 
xolo meuRle da Svili sverdlovskis olqSi 
gadaasaxles (n. miqoianis mogonebebis wigni).

statiaSi berias daxvretis arc erT versias 
ar vaZlevT upiratesobas: CamoTvlilia mx-
olod faqtebi, wyaroebi. danarCeni mkiTxvelma 
gansajos. Tumca, istorikosebis umetesoba Tv-
lis, rom lavrenti beria cocxali iyo mxolod 
ivnisis, maqsimum, ivlisis bolomde.

sabWoTa istoriis labirinTebSi (akrZaluli istoria)
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1 saqmis 90 procenti dedani ki ara, gadabeWdili aslebia, damowmebuli maiori qalis mier.
2 germaniis 14  qalaqSi antisabWoTa gamosvlebis gamo, sabWoTa jarebis Sesvlis Semdeg (17  

ivnisi), daiWra 400-mde da daiRupa 30 kaci.
3 stalinisgan Serisxuli Jukovi, romelic wlobiT sverdlovskSi muSaobda, 1952 wlidan ck 

wevrobis kandidati gaxda, xolo stalinis avadmyofobis dReebSi, 3 marts, berias xelSewyobiT, 
bulganinis moadgiled daniSnes.

4  sabWoTa kavSiris gmiri, general-polkovniki, moskovis samxedro olqis haersawinaaR¬mdego 
Tavdacvis sardali k. moskalenko, misi TanamSromlebi: general-leitenanti p. baticki, general-
maiori, sabWoTa kavSiris gmiri a. baksovi, polkovniki i. zubi, podpolkovniki v. iuferevi, meeqvse, 
marSali g. Jukovi, iaraRis gareSe iyo.

5 moskovis garSemo haersawinaaRmdego dacvis saraketo kompleqsis Seqmnas 50-ian wlebSi beria 
kurirebda. gamocdebi mimdinareobda s. koroliovis poligonze baikonuramde (kapustin iar), kom-
pleqsis avtori iyo berias vaJi da kutenko, amitom mas ewoda `berkut~ (amJamad C-25). bunebrivia, 
samxedroebs (maT Soris batickis da moskalenkos), daZabuli urTierToba hqondaT konstruqtoris 
mamasTan. amitomac SearCies swored isini dapatim¬rebisaTvis.

6 1970 wels ssrk ramdenime qalaqSi qolera gaCnda (saqarTveloSic). qoleris epidemiis likvi-
dacia, samTavrobo komisiebis daxmarebiT, h. burgasovis damsaxurebaa.

7  es saeWvod emTxveva umaRlesi sabWos 5 agvistos riggareSe sesias da dapatimrebaSi monawile 
jgufisaTvis 3 agvistos morigi wodebebis miniWebas: moskalenko _ armiis generali, baticki _ 
gen. polkovniki, baqsovi _ gen. leitenanti, zubi _ gen. maiori, iuferevi _ polkovniki, getmani _ 
gen. polkovniki, nedelini _ marSali, breJnevi _ gen. leitenanti. maT 1945 wlis ianvarSi gadaecaT 
agreTve wiTeli droSis ordeni (marSal Jukovis garda).

8 general-leitenanti  s. Stemenko, magaliTad, Cvenebas iZleoda kedelze gakruli kavka¬siis 
dacvis ramdenime rukiT.

9 sasamarTlos araobieqturobis kargi magaliTia, ukve demokratizaciis wlebSi (1955 wels), 
TbilisSi berias Tanamoazreebis gasamarTleba. roca uzenaesi sasamarTlos samxedro kolegiis 
Tavmjdomarem a. Cepcovma, n. xruSCovs Seaxsena, rom kanoniereba irRveoda, is gaagzavna l. ka-
ganoviCTan,  romelmac gamoagdo kabinetidan da ck miTiTebis Sesruleba ubrZana...

10 cnobili aviakonstruqtori, a. tupolevi moskovSi (radios quCaze) ixdida `sasjels~. misi 
moTxovniT samzareulos Sef-mzareuli beriam gadmoiyvana... moskovis centraluri sastumro 
`metropolidan~ (b. Certokis mogonebebis wigni).

11 1941 wlis 28 ivniss stalini agarakidan kremlSi mxolod 19 saaTze movida. nerviulobda, igi-
neboda. 29 da 30 ivniss ar gamosula agarakidan (molotovis, xruSCovis da sxv. mogonebebi), vidre 
30-Si saRamos l. berias iniciativiT, politbiuros ramdenime wevri ar mivida masTan saTaTbirod.

12 l. beriam moaxerxa is, rac ver gaakeTes amerikasa da inglisSi _ izotopebis gancalka¬vebis 
warmoeba centrifugiT (da ara 25-jer Zviri difuziuri meTodiT), amasTan, 10 wliT adre, vidre 
ucxoeTSi.

moskovis olqSi, dubnis birTvuli kvlevebis centris (amJamad, saerTaSoriso) mSeneblobis ad-
gilic misi SerCeulia (5 weli iq vmuSaobdi)

yovelive es berias didi gadaRlis, uZilo Rameebis fasad keTdeboda: 1949 wels pirveli sa-
warmoo reaqtoris Seqmnisas l. beria qimkombinatSi (Celiabinsk – 40) Cavida. cimbiris ugzoobiT 
gawamebuls, patimrebma saRamoTi manqanidan Zveli plaSCi mopares. diliT ki koWlobda _ sawolis 
bade Cavardnila... aravin ar dausjiaT. (g vasianina, kolega Celiabinsk – 40-dan)

13 Tu omamde, kremlis Jurnalis Tanaxmad, i. stalini weliwadSi 2000 kacs iRebda, aravin miuRia 
1950 wlis agvistodan dekembramde da 1951 wlis agvistodan 1952 wlis Tebervlamde

14  mezobel sofelSi germanelebi cxovrobdnen. is xSirad dadioda luqsemburgSi (bolnisSi) 
germanel ela-maswavlebelTan. man Seayvara berias literatura, xelovneba da bolos, misi Svilis 
aRmzrdelic gaxda.

omar Sudra

sabWoTa istoriis labirinTebSi (akrZaluli istoria)
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გამოვიდა ეკონომიკურ მეცნიერებათა 
დოქტორის, პროფესორ როზეტა ასათიანის ახალი 
წიგნი, სახელმძღვანელო - „საზოგადოებრივი 
სექტორის ეკონომიკა“. როგორც წიგნის ანოტაციაში 
ვკითხულობთ, ის წარმოადგენს „საუნივერსიტეტო 
სწავლებისათვის საზოგადოებრივი სექტორის 
ეკონომიკის პირველ სახელმძღვანელოს 
საქართველოში. იგი მოიცავს საკითხთა ფართო 
წრეს. მეცნიერების შედარებით ამ ახალი დარგის 
მთავარი მიზანია საზოგადოებრივი სექტორის 
როლის წარმოჩენა სოციალურად ორიენტირებული 
საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირებისა და მისი 
სოციალურ საბაზრო ეკონომიკად გარდაქმნაში, 
დემოკრატიისა და სამოქალაქო საზოგადოების 

განვითარებაში.
ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება 

ეთმობა საქართველოს საბაზრო ეკონომიკაზე 
გარდამავალი ეკონომიკის აქტუალურ პრობლემებს, 
საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკის 
განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, 
საქართველოს უნივერსიტეტებში მისის სწავლების 
დანერგვის აუცილებლობას.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია 
უმაღლესი სასწავლებლების ეკონომიკური 
პროფილის ფაკულტეტების მაღალი კურსების  
ბაკალავრებისთვის. მისი გამოყენება 
მიზანშეწონილია აგრეთვე მაგისტრატურასა და 
დოქტორანტურაში. წიგნი საინტერესო იქნება 
აკადემიური პერსონალისთვისაც. ვფიქრობთ, 
ინტერესმოკლებული არ უმდა იყოს სხვა 
სპეციალობების სტუდენტებისა და მკითხველთა 
ფართო წრისათვის“.

წიგნის სარედაქციო კოლეგიაში არიან ცნობილი 
ქართველი მეცნიერები, ეკონომიკურ მეცნიერებათა 
დოქტორები, პროფესორები - რამაზ აბესაძე 
(მთავარი რედაქტორი), ევგენი ბარათაშვილი, 
ვაჟა ლორთქიფანიძე, მერაბ კაკულია, რევაზ 
ლორთქიფანიძე; ეკონომიკის აკადემიური 
დოქტორები - რუსუდან ქუთათელაძე, იოსებ 
არჩვაძე, ვახტანგ ჭარაია.

რეცენზენტები: ნოდარ ჭითანავა - ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; მერაბ 
გველესიანი - ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი.

ჟურნალ „ახალი ეკონომისტის“ რედაქცია 
წარმატებას უსურვებს წიგნსა და მის ავტორს, 
ქალბატონ როზეტა ასათიანს,  ჭეშმარიტად დიდ 
მეცნიერსა და პატრიოტს. წიგნიც სწორედ ასეთი 
წარწერით იწყება: „ვუძღვნი ჩემს საყვარელ 
სამშობლოს -  ჩემს საქართველოს“. 

sazogadoebrivi seqtoris ekonomika
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წიგნი, რომლის ავტორები არიან ჟურნალისტი, 
პუბლიცისტი, ჟურნალ „თბილისელების“ 
პოლიტიკური განყოფილების რედაქტორი ნინო 
ხაჩიძე და ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი 
იოსებ არჩვაძე, მოიცავს დასახელებულ ავტორთა 
მიერ 2011-2017 წლებში შემდგარ დიალოგებს 
თანამედროვე საქართველოს უაღრესად აქტუალურ 
პოლიტიკურ და ეკონომიკურ თემებზე. მასში 
განხილულია  თანამედროვე, დამოუკიდებელი 
სახელმწიფოს მშენებარე ქვეყნის წინაშე მდგარ 
პრობლემათა მთელი სპექტრი, დაწყებული 
ქართულ-რუსული ურთიერთობებითა და 
დამთავრებული მოსახლეობის ცხოვრების დონით, 
საარსებო მინიმუმითა და სიღარიბის პრობლემებით. 
ავტორთა  ყურადღება მიპყრობილია ისეთი 
საკითხებისადმი, როგორებიცაა ჩვენი ქვეყნის 
გეოპოლიტიკურ მდებარეობასთან დაკავშირებული 
უპირატესობები და საფრთხეები, საქართველოს 
მეზობელ და არამეზობელ ქვეყნებთან 
შედარების მრავალი ასპექტი (ცხოვრების დონე, 
ენერგეტიკული პროექტები, ფასწარმოქმნა, 
შრომითი ურთიერთობები, გენდერი  და სხვ.). 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს 
არაკონტროლირებად, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ  
ტერიტორიებზე   (აფხაზეთი, ცხინვალის რეგიონი) 
არსებული მდგომარეობის, ამ „სახელმწიფოებრივი“ 

წარმონაქმნების ეკონომიკური და სამხედრო 
პოტენციალის ანალიზი, რუსეთის როლი მათი 
სახელმწიფოებრივი იმიტაციის უზრუნველყოფასა 
და ბიუჯეტების ფორმირებებში. მოტანილი 
უაღრესად საინტერესო და საგულისხმო შედარებები 
საქართველოს შესაბამის მონაცემებთან ყველა 
კატეგორიის მკითხველს შორსმიმავალი დასკვნების 
შესაძლებლობას აძლევს.   

ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ 
მიუხედავად განსახილველი საკითხების 
აქტუალობისა და პრობლემათა არსის მთელი 
დრამატულობისა, „პოლიტეკონომიკური 
საუბრები“ შესრულებულია მარტივი, მკითხველთა 
ფართო წრისთვის ადვილად გასაგებ და ამავე 
დროს, აკადემიურ დონეზე. მიუხედავად იმისა, 
რომ „საუბრები“ ინტერვიუს ფორმატისაა, თავისი 
დამაჯერებლობით, პრობლემათა არსში წვდომითა 
და შეფასების მეცნიერული, ობიექტურობით, 
ის თანამედროვე ეკონომიკური პოლიტიკისა 
და საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობის 
მახასიათებელ თვალსაჩინო მეგზურს წარმოადგენს.

ყველა დიალოგი, ფორმით ინტერვიუ, ხოლო 
შინაარსობრივად საუბარი აგებულია ისე, რომ 
ჟურნალისტის მიერ დასმული კითხვებზე ვრცელ 
პასუხებსა და განმარტებებს იძლევა ეკონომისტი. 
ჟურნალისტის მიერ დასმული კითხვების შინაარსი 
ის იმპულსია, რომელიც საშუალებას აძლევს 
რესპონდენტს სრულად გამოავლინოს თავისი 
დამოკიდებულება და კომპეტენტურობა მოცემული 
საკითხისადმი. 

იმედს ვიტოვებთ, რომ ნინო ხაჩიძისა და 
იოსებ არჩვაძის ეს უაღრესად საინტერესო და 
წარმატებული ტანდემი კვლავაც არაერთი 
ინტერვიუთი, პოლიტეკონომიკური საუბრებით 
გაახარებს თანამედროვე საქართველოს 
ეკონომიკითა და პოლიტიკით დაინტერესებულ 
მკითხველთა მრავალრიცხოვან არმიას.

sayuradRebo publikacia
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პოლი ტ ე კონომიკური 
საუბრები

ioseb arCvaZe - ekonomikis doqtori, pro-
fesori. aris araerTi samecniero naSromis, sa-
xelmZRvanelosa da statiis avtori. kiTxu-
lobs leqciebs Tbilisis da quTaisis universi-
tetebSi, eweva publicistur saqmianobas. misi 
interesis sferoa makroekonomika, ganawilebi-
Ti urTierTobebi, saqarTvelos ekonomika. 28 
weli muSaobda saqarTvelos statistikis sa-
xelmwifo samsaxurSi, maT Soris 14 weli - xelm-
ZRvanel Tanamdebobebze.

dajildoebulia ̀ Rirsebis ordeniT~.

nino xaCiZe - Jurnalisti, publicisti, dam-
Tavrebuli aqvs Tbilisis saxelmwifo univer-
sitetis filosofia-fsiqologiis fakulteti 
specialobiT `socialuri fsiqologia~. Jur-
nalistur saqmianobas eweva 1998 wlidan. aris 
Jurnal `Tbiliselebis~ politikis ganyofi-
lebis redaqtori.  Jurnalistur da publicis-
tur saqmianobaSi gansakuTrebul yuradRebas 
uTmobs Tanamedrove saqarTvelos aqtualur 
socialur-politikur da ekonomikur proble-
mebs, globalizaciis pirobebSi qarTuli sa-
xelmwifos  adgilis damkvidrebis procesebs.

gamomcemloba `iverioni~. 
Tbilisi. 2017 w. 
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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 10 lari, romelsac 
avtori gadaixdis dadebiTi recenziis miRebis Semdeg, xolo Jurnalis Rirebuleba – 5 lari.

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

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

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

International Precise and Review Scientific-Practical Magazine

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

Our coordinates:
 

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

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