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2015 wlis saaRdgomo epistole uwmindesisa 

da unetaresis, sruliad saqarTvelos kaTo-

likos-patriarqis ilia meorisa

“qmna marTlisa samarTlisa xesa Seiqms 

xmelsa nedlad” (rusTaveli) 

yovladsamRvdelono mRvdelmTavarno, 

Rirsno moZRvarno, diakonno, ber-monozonno, 

yovelno saero dasno, mkvidrno saqarTveloi-

sa da droebiT Cveni qveynis sazRvrebs gareT 

mcxovrebo Cveno Zvirfaso Tanamemamuleno! 

qriste aRdga! 

es sityvebi pirvelad angelozma axara kvi-

ras, gamTeniisas, saflavTan misul menelsacx-

eble dedebs; 

qriste aRdga! 

sixaruliT gaognebulma dedebma amcnes 

mociqulebs; 

qriste aRdga! 

es saswauli saswaulT Soris mohfines mo-

ciqulebma mTel msoflios; da Cvenc, ara mi-

wieri sixaruliT aRvsilni, yvelas gasagonad 

vxmobT: qriste aRdga! WeSmaritad aRdga! 

- magram ra aris mizezi Cveni zeimisa? 

- is, rom sikvdili ganqarda da bWeni jo-

joxeTisa Seimusra; rom damTavrda gardacv-

lilTa maradiuli sikvdilis tyveobaSi yof-

na da qristes yvela WeSmarit madidebels 

cxonebis SesaZlebloba mieca. 

amitomac amieridan aRar gveSinia sikvdil-

isa, viciT ra, rom movals Jami, rodesac sxva 

marTlmorwmune micvalebulTa msgavsad 

Cvenc aRvdgebiT saflavidan, raTa aRara-

sodes movkvdeT. 

mavani ityvis: rogor aRdgebian mkvdarni? 

- pavle mociquli mas ase pasuxobs: `gana ar 

ici ugunuro, rasac Sen Tesav, ver icocxlebs 

Tuki ar mokvda? aseve mkvdarTa aRdgomisasac: 

iTeseba xrwnilebaSi, aRdgeba uxrwnelebaSi; 

iTeseba damcirebaSi, aRdgeba didebaSi, iTese-

ba uZlurebaSi, aRdgeba ZlierebaSi, iTeseba 

sxeuli mSvinvieri, aRdgeba sxeuli sulieri 

(1 galat. 15, 35-36, 42-44). 

ase rom, aRdgomis dResaswauli naTeli 

dadasturebaa momavalSi Cveni mkvdreTiT aR-

dgomisac da ganRmrTobisac. 

unda vicodeT, rom marTalTa sulebis sa-

vanes ewodeba zeciuri anu mozeime eklesia, 

xolo dedamiwaze arsebul marTlmadidebel 

morwmuneTa krebuls - mebrZoli eklesia. 

mozeime da mebrZoli eklesia, es aris ori 

nawili qristes erTiani sxeulisa, romelic 

erTmaneTTanaa dakavSirebuli da amasTan, 

misi RvTaebrivi madliT aris moculi da 

gaerTianebuli. 

gardacvlilTa sulebTan Cven locviTi 

urTierToba gvaqvs; aseve marTalTa sulnic 

uflis winaSe agrZeleben moRvaweobas da mi-

wieri mebrZoli eklesiis da misi wevrebis 

Semweni da RvTis winaSe meoxni arian. yo-

vladwmida samebasTan yvelaze axlomdgomi 

da mTeli kacobriobisaTvis yvelaze didi 

Suamdgomeli yovladwmida RvTismSobelia; 

bednieria Cveni eri, rom saqarTvelo misi 

gansakuTrebuli mfarvelobis qveS imyofeba. 

sasufeveli RvTisa iiZulebis, - gvaswavlis 

mTavari gverdi/MAIN PAGE
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macxovari; amitomacaa, rom adamianis sur-

vils da mondomebas gadamwyveti mniSvneloba 

aqvs; ase iyo es yovelTvis. 

gavixsenoT, ormoci weli dasWirda ebrael 

ers aRTqmul qveyanamde misvlisaTvis, Tumca 

maT RmerTTan molaparake mose da siwmindiT 

Semosili aaroni winamZRvrobdnen. 

diax, Sromisa da Rvawlis gareSe verc 

uflis mier boZebul miwaze daemkvidra Zve-

li aRTqmis israeli da verc sasufevels 

moipovebs axali aRTqmis nebismieri adamiani, 

vinc ar unda iyos igi. 

Cven vambobT: CvenTan ars RmerTi da es 

WeSmaritad asea, magram imisaTvis, rom Cvenc 

viyoT RmerTTan, saWiroa sworad cxovreba. 

Cven vambobT: iveria yovladwminda RvTism-

Soblis wilxvedria, magram es wilxvdomilo-

ba rom Cvens droSic gamovlindes, saWiroa 

Sesabamisi sulieri nabijebis gadadgma. 

ebraelebic amayobdnen da macxovris 

winaSec iqadodnen, rom abraamis STamoma-

valni iyvnen. ieso qristem ki upasuxa, rom 

abraamis da winaswarmetyvelTa Sviloba maTi 

saqmeebis aRsrulebaSi, anu sworad cxovre-

baSi mdgomareobs da ara mxolod genetikur 

naTesaobaSi, radgan am winaswarmetyvelTa 

mkvlelebic abraamis STamomavalni iyvnen. 

rogor unda mivxvdeT, sworad vcxovrobT 

Tu ara? adamians unda qondes realuri Segr-

Zneba imisa, rom is aris marTali samSoblos, 

moyvasisa da TviT Tavisi mtrebis winaSec; 

rac Seexeba RmerTTan damokidebulebas, 

ufalTan mimarTebaSi marTali saerTod 

aravinaa, radgan codvisgan Tavisufalni 

arc wmindanebia; esa Tu is pirovneba oden 

WeSmariti sinanuliTa da RvTis mowyale-

biT ganmarTldeba. diax, mxolod gulwr-

feli sinanuliTa da aRsarebiT SevZlebT, 

aRvxocoT Cveni Secodebani da mivaRwioT im 

mdgomareobas, romlis Sesaxebac daviT winas-

warmetyveli brZanebs: `netar ars romelsa 

ara Seeracxa codvebi~ (fs). 

ufalTan Cveni damokidebuleba, marTalia, 

individualuria, magram sazogadoebisTvis 

yovelTvis didi mniSvneloba qonda da kvla-

vac aqvs xelisufalTa rwmenas an urwmunoe-

bas. 

amis magaliTad Cveni istoriis erT-erTi 

rTuli monakveTi minda SegaxsenoT, kerZod, 

XVII  saukune, roca erTmaneTis axlo naTesavi 

ori qarTveli mefe, - rostom xani da Teimu-

raz I, - moRvaweobdnen. 

rostomma qristianoba uarhyo; Tavis 

garSemoc aseTni Semoikriba da uzneod 

mcxovrebs surda, xalxic masaviT gadagvare-

buliyo. mis dros `gamravlda siZva da araw-

mideba, codva igi sodom-gomoruli da dedaTa 

Tana-aRreva...~ amasTan, vinc ase iqceoda, mefis-

gan dafasebuli iyo, xolo simarTlismomqmed-

ni, codvismoZuleni da wrfelni guliTa, iCa-

grebodnen (qarTlis cxovreba). 

rostom xanis 26 wlianma batonobam qveya-

na sulieri daRupvis piramde miiyvana, magram 

erma daZlia es gansacdeli. amisi xelSemw-

yobi erT-erTi faqtori isic iyo, rom amave 

periodSi mefobda Teimuraz I, romelmac sao-

cari cxovreba ganvlo. 

RvTisa da qveynis erTgulebisTvis mas 

Sah-abasma wamebiT moukla deda, - didmowame 

qeTevan dedofali, ori mcirewlovani ymawvi-

li da qaliSvili, xolo mesame vaJi, daviTi, 

samSoblosTvis oms Seewira. mterTagan Se-

viwrovebul Teimurazs ramdenjerme mouwia 

Tavisi samefos datoveba, magram marcxs ara-

sodes urigdeboda; pirvelive SesaZleblo-

bisamebr brundeboda da ganaxlebuli ZaliT 

ganagrZobda sityviT da saqmiT qveynis msax-

urebas. 

Warmagi mefe 71 wlis asakSi berad aRikve-

ca. rjulis mtkice damcvels bolo gamocdis 

Cabareba sparseTSi mouwia, sadac qristes 

aRmsareblobisaTvis Seipyres da cixeSi 

daatyveves. aq igi maleve gardaicvala. 

rwmenisa da mamulisadmi erTgulebiT, va-

JkacobiTa da simtkiciT igi RvTisTvis da 

erovnuli meobisaTvis gautexeli brZolis 

simbolod iqca. am Tvisebebis gamo mas san-

imuSo magaliTad miiCnevda ara marto misi 

erTguli xalxi, aramed Sinauri Tu gareSe 
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mteric. ̀ TaTrebsac bevrsa erwmuna, mivlen un-

Teben sanTelsa. . . misebri saxelovani dedam 

sxva veravin Sobosa~, - wers arCil mefe. 

warsuli imitom gavixseneT, rom igi gakve-

Tili unda iyos Cveni dRevandeli da moma-

vali cxovrebisa da saqmianobisaTvis. 

axla ganvixiloT, Tu ras niSnavs qris-

tianuli TvalsazrisiT adamianis swori da-

mokidebuleba samSoblosadmi. 

TiToeuli Cvengani unda ecados gaakeTos 

maqsimumi imisa, risi pasuxismgeblobac mas ak-

isria. esaa misi msaxureba qveynisadmi. yvelaze 

meti uflebebi da pasuxismgebloba ki, ra Tqma 

unda, xelisufalT aqvT. maT qveynis terito-

riuli usafrTxoebis uzrunvelyofasTan er-

Tad moeTxovebaT sulieri da erovnuli Ri-

rebulebebis dacva da ganviTareba. Semdeg ki 

- xalxis materialur keTildReobaze zrun-

va, rac gulisxmobs socialur-ekonomikuri 

problemebis mogvarebas, jandacvis sistemis 

uzrunvelyofas, ganaTlebis xelSewyobas da 

sxva. 

qveynis keTildReoba didad aris damok-

idebuli mezobel saxelmwifoebTan urTier-

Tobazec. Cven maTTan, aucileblad, unda ga-

vaRrmavoT kavSiri, ris winapirobadac unda 

iqces kulturaTa Soris dialogi; erTmane-

Tis sulieri, mecnieruli da materialuri 

faseulobebis warmoCena xels Seuwyobs 

Cvens Soris arsebuli sxva sakiTxebis gad-

awyvetasac. 

saerTod, saxelmwifo unda ganviTardes 

da misi ideologiis ganmsazRvreli unda 

iyos ara gare geo-politikuri faqtorebi, 

aramed erovnuli interesebi. am interesebs 

umniSvnelovanesad unda miiCnevdes rogorc 

xelisufleba, ise partiebi, arasamTavrobo 

organizaciebi da masmedia. igive iTqmis Cvens 

TiToeul moqalaqezec. 

Cven Cveni meoba unda davicvaT, raTa ar 

viqceT sxvaTa miznebis ganxorcielebisaTvis 

brma iaraRad. es nebismieri saxelmwifos ar-

sebobisa da ganviTarebis garantiaa. 

zemoTCamoTvlil institutebSi erovnuli 

mimarTulebis gaZlierebisaTvis ki saWiroa 

qarTuli biznes-seqtoris gafarToeba da Se-

Zlebuli saSualo fenis Seqmna. 

samwuxarod ki, Cveni mosaxleobis abso-

luturi umravlesoba, obieqturi Tu subieq-

turi mizezebis gamo, saarsebo minimumze da 

siRaribis zRvars qvemoT cxovrobs; arada 

saqarTvelos didi potenciali aqvs ekono-

mikis da, miTumetes, mcire da saSualo bi-

znesis aRorZinebisaTvis. sxvaze rom araferi 

vTqvaT, adrec araerTxel aRvniSneT, rom 

ekologiurad sufTa soflis meurneobis na-

warmi Tu maTi gadamuSavebiT miRebuli kvebis 

produqtebi seriozul Semosavals moutans 

qveyanas, oRond aucilebelia saxelmwifos 

mxridan daxmareba subsidiebis da grZelva-

diani kreditebis saxiT. 

gvinda xelisuflebas erTi winadadebac 

SevTavazoT: mogexsenebaT, msoflio global-

uri krizisi sakmaod mwvaved Seexo qarTul 

bizness da saerTod mosaxleobas. bunebrivia, 

aucilebelia, qmediTi Careva, raTa Tavidan 

aviciloT samuSao adgilebis Semdgomi Sem-

cirebisa. 2009 wlidan saxelmwifos mier ga-

dasaxadebis klebisken gadadgmuli nabiji 

kargi faqti iyo, magram, albaT, ufro Sede-

giani iqneba sagadasaxado amnistiis gamocx-

adeba, romelic saqarTveloSi momqmed yvela 

iuridiul da fizikur pirs gaaTavisuflebs 

sanqcia-sauravebisagan. 

ra Tqma unda, Tu es nabiji ganxorciel-

da, igi seriozulad Seamsubuqebs rogorc 

mewarmeebis, aseve moqalaqeebis sagadasaxa-

do tvirTs da waaxalisebs maT ekonomikur 

aqtivobas. 

saerTod ki, rac ar unda mZime iyos Cveni 

mdgomareoba, suliT ar unda daveceT da 

sasowarkveTilebaSi ar unda CavvardeT, rad-

gan calkeul pirovnebebsac da ersac gan-

sacdeli an rwmenaSi gansamtkiceblad eZleva, 

an mcdari gzidan moqcevisaTvis. 

Cvens Tavs mowevnuli gansacdeli umetes 

SemTxvevaSi swored meore mizeziT iyo xol-

me ganpirobebuli. es dResac asea. bunebrivia, 

problemebidan Tavis daRwevis saSualebac 

Cvens xelTaa. rogorc zemoT aRvniSneT, yve-
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las Tavisi wili pasuxismgebloba akisria, 

amitomac yvelam Tavisi wili Secdomebisa 

unda gamoasworos. 

moyvasis mimarT Cveni samarTliani midgo-

ma aseTi unda iyos: `yvelaferSi, rogorc 

gsurT, rom mogeqcnen adamianebi, Tqvenc iseve 

moeqeciT maT~ (maTe 7.12). 

ra mokle ganmartebaa, magram rogori mrav-

lismomcveli! es sityvebi yovelTvis gaxs-

ovdeT da cxovrebis wesad gqondeT. unda 

vecadoT imasac, rom ar viyoT gulgrilni 

sxvaTa mimarT gamoCenili usamarTlobisadmi 

da davicvaT tyuilubralod daCagruli ada-

miani. 

rac Seexeba mterTan mimarTebaSi Cvens da-

mokidebulebas, aq ganviTarebis oTxi safex-

uri arsebobs: pirveli - Seuracxmyofels 

Senc saTanado pasuxs scem (rac ZvelaRTqmi-

seuli angariSsworebaa, - `kbili kbilisa 

wil~ da axali aRTqmisTvis miuRebelia); me-

ore - moyenebuli gulistkivilisaTvis sa-

magieros ar miageb, magram Sinaganad mrisx-

aneb; mesame - damcirebas udrtvinvelad itan; 

meoTxe - Sens mimarT Cadenil usamarTlobas 

aRiqvam, rogorc Sens sxva codvaTa gamosasy-

ids, madlieri xar uflisa da Sinaganad xar-

ob. dafiqrdi romel safexurze dgaxar da 

mixvdebi rogori qristiani xar. `Seiyvare 

mteri Seni~ - gvaswavlis macxovari. xolo 

visTvisac es sityvebi gaugebari da miuRebe-

lia, maT pavle mociquli ase arigebs: `il-

oce Seni mtrebisTvis da nu swyevli maT~. 

amiT Tqven mogizgize nakverCxlebs agrovebT 

mis Tavze. RmerTi samarTliania da yvelas 

damsaxurebisamebr miagebs. Cveni Seuracxmy-

ofelic (da saerTod nebismieri borotmoq-

medi) dausjeli ar darCeba, oRond amas Cvens 

nacvlad ufali gaakeTebs; `Cemia Surisgeba~ 

- brZanebs igi. 

emsgavseT futkars, - gvaswavlis paisi 

aToneli, - romelic mxolod yvavilebs xe-

davs da agrovebs sitkbos TaflisTvis da 

ara buzs, romelic nagavs da aTasgvar sibin-

Zures eZebs da imiT ikvebeba. 

diax, samarTlis qmna da simarTlis msax-

ureba aucilebeli pirobaa yoveli qristian-

isTvis. RmerTi simarTliT mcxovrebT madliT 

mosavs, cruT da TvalTmaqcT ki - ganeSoreba. 

Tumca isec xdeba, rom sicruis gziT mavalni 

zogjer warmatebulni Canan; magram ar dab-

rkoldeT, es droebiTia; simarTle bolos 

mainc, aucileblad, izeimebs da yvelas Tavis 

adgils miuCens. icodeT isic, rom SeiZleba 

keTildReoba ubedurebaze saSiSi iyos da pi-

riqiT, ubedurebam SeiZleba keTildReobaze 

meti sikeTe moutanos kacs. ocwliani gar-

damavali periodiT daRlili, gawamebuli da 

gaRatakebuli Cveni mosaxleoba xSirad Civis: 

netav ar davbadebuliyav, rodemde unda vewa-

mo? sad aris samarTali? sul me ratom unda 

vitanjo?. . , rac umZimesi codvis, - mciredmor-

wmuneobis gamovlinebaa da araswori cxovre-

bisa da azrovnebis Sedegia. 

ufali xom imaze mZime jvars ar mogvcems, 

risi tarebac ar ZalgviZs. amasTan, movlen-

ebs sulieri TvaliT unda SevxedoT. gana 

nebismier droSi nebismieri aRmsareblobis 

pirovnebam ar icoda da ar icis, rom yovelive 

warmavalia: axalgazrdobac da silamazec, 

janmrTelobac da avadmyofobac, simdidrec 

da siRaribec, pativic, Tanamdebobac da TviT 

sicocxlec?. 

ase rom, nu dardob da SfoTav imisTvis, 

rac dRes aris da xval aRar iqneba. 

Tu gsurs namdvili keTildReoba moipovo 

(da Tanac maradiulad), sasufeveli RmrTisa 

unda eZio, - anu uflis mcnebebiT cxovre-

bas unda eswrafvo, radgan `sasufeveli Rm-

rTisai ara aris saWmeli da sasmeli, aramed 

simarTle da mSvidoba da sixaruli suliTa 

wmidiTa~ (rom. 14,17), - ai, es unda davimaxsov-

roT. 

Cemo sayvarelo Svilebo, Zeno da asulno 

RvTismSoblis wilxvedri RvTivkurTxeuli 

iveriisa: kaxelno da afxazno, aWarelno da 

TuSno, lazno da xevsurno,herno da svanno, 

osno da mTielno, megrelno, gurulno, sa-

maCablosa da samcxe-javaxeTis mkvidrno, yo-

velno Cvenno Tanamemamuleno, maS, SeiyvareT 

simarTle da mSvidoba, ganiZarcveT codvis 

samoseli da emsaxureT WeSmaritebas, rom 

`simarTle igi sjulisai aResrulos~ Tqvens 

Soris (rom. 8,4).
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jojoxeTis damsxvreul bWeTa zeda am-

aRlebuli da aramiwieri naTliT mosili, 

mkvdreTiT aRmdgari macxovari gvixmobs, 

raTa misi madliT ganmarTlebulni, viTarca 

finikni, aRvyvavdeT da viTarca naZvi libani-

sa ganvmravldeT. 

qriste aRdga! 

WeSmaritad aRdga! 

siyvaruliT TqvenTvis mlocveli 

ilia II  

sruliad saqarTvelos kaTolikos-patri-

arqi

mTavari gverdi/MAIN PAGE



#1(36), 2015 weli, year10

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

materialuri stimulebi personalis motivacis 

marTvis sistemaSi

emzar julayiZe

ekonomikis akademiuri doqtori, 
akaki wereTlis saxelmwifo 
universitetis profesori
ejulakidze@gmail.com

organizaciis marTvis procesSi, menej-

eris erT-erTi umniSvnelovanesi funqciaa 

maqsimalurad moandomebinos TiToeul Tan-

amSromels da yvelas erTad, raTa maT mTeli 

energiiT Seasrulos dakisrebuli samuSao. 

misi movaleobaa, rom moZebnos yvela SesaZlo 

mimarTebebi TanamSromelTa unars, maT inter-

esebsa da Sesasrulebel saqmes Soris. anu, 

Seqmnas personalis motivaciis sistema. bune-

brivia, rac ufro motivirebulia TiToeuli 

muSaki, miT ufro warmatebulia organizacia. 

anu, Tu gvinda organizaciis warmateba, unda 

uzrunvelvyoT TanamSromelTa motivacia.

motivacia SeiZleba ganimartos, rogorc 

menejeris fsiqologiuri gavlena TanamSrom-

lebze, romelic mimarTulebas aZlevs or-

ganizaciaSi pirovnebis qcevas, Zalisxmevis 

dones da dabrkolebis arsebobis SemTxveva-

Si - simtkices. Sesabamisad, motivaciis mar-

Tva gulisxmobs: pirovnebis qcevas - maqsi-

malurad warmoaCinos misi SesaZleblobebi; 

Zalisxmevas - imuSaos bejiTad; simtkices - 

gadalaxos yvela dabrkolebebi da dasaxu-

li saqme bolomde miiyvanos.

rogorc cnobilia, motivireba, rogorc 

adamianTa daintereseba gaezardaT persona-

lis Sromis nayofiereba pirvelad Semoi-

tana mecnieruli menejmentis skolis warmo-

madgenlebma. maT wamoayenes winadadeba ufro 

metad aenazRaurebinaT Sroma maTTvis, vinc 

awarmoebda met produqcias, rac uzrunvely-

ofda kidec Sromis maRal mwarmoeblurobas. 

igi efuZneboda principebs: „uxdi adamians 

da ara samuSao adgils“. am sistemis damsax-

ureba iyo Sromis nayofierebis zrda da Se-

sabamisad, anazRaurebis zrda - rogorc misi 

Sedegi.

bunebrivia, ismis kiTxva - ra aris amisTvis 

Tanamedrove menejeris erT-erTi umniSvnelovanesi funqciaa moZebnos yvela SesaZlo mima-

rTebebi TanamSromelTa unars, maT interesebsa da Sesasrulebel saqmes Soris. anu, Seqmnas 

personalis motivaciis marTvis warmatebuli sistema. personalis sistemur motivacias mrav-

ali faqtori ganapirobebs. maT ricxvSi, ra Tqma unda aris materialuri stimulebic. masSi 

igulisxmeba yvelaferi is, rac xelmZRvanelma SeiZleba misces an gaukeTos Tavis qveSevrdoms 

mis mier Sesrulebuli samuSaosaTvis. es is gare gamRizianeblebia, romelic adamianis qce-

vis garkveuli motivebis intensiobis zrdas uwyobs xels. amasTan, menejmentis mecnierebaSi, 

sakmaod xSirad, mkacr wyalgamyofs avleben materialuri stimulebsa da motivacias Soris. 

Tumca, migvaCnia, rom igi damaxasiaTebelia mxolod maRali kulturis ekonomikis qveynebisaT-

vis. anu iq, sadac xelsayreli biznes-garemo srulad uwyobs xels sazogadoebis swrafvas 

TviTganviTarebisaken. CvenTan ki, jerjerobiT efeqturad SerCeul materialur stimulebs 

mniSvnelovani rolis Sesruleba SeuZlia personalis motivaciis marTvis sistemaSi. 
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saWiro? zogadi pasuxi am kiTxvaze Zalzed 

martivia - nebismieri miznis misaRwevad, pi-

rvel rigSi saWiroa misi miRwevis Zlieri 

survili. Sesabamisad, personalis sistemuri 

motivaciis uzrunvelsayofad xelmZRvanels 

unda hqondes imis survili, rom Seqmnas maRa-

li motivaciis saTanado garemo. da mainc 

ra ganapirobebs motivacias personalSi? 

xSirad, sakmaod warmatebul menejerebic ki 

am kiTxvis pasuxad sam faqtors miuTiTeben: 

„sayvareli saqme, megobruli atmosfero da 

kargi anazRaureba“. vfiqrob, aseT midgoma-

Sic sakmaod didi sibrZnea. Tumca, menejmen-

tis mecnierebaSi Catarebuli gamokvlevebi 

gviCvenebs, rom ucvleli pirobebiT muSakTa 

maqsimaluri motivireba SesaZlebelia mx-

olod samsaxurSi ayvanidan sul raRac 5-6 

Tvis ganmavlobaSi. Semdeg ki, Tu ar iarseba 

sxvadasxva wamaxalisebelma faqtorebma Tan-

amSromelTa motivacia Semcirebas iwyebs. 

swored aq dgeba menejmentis problema, 

romelmac xeli unda Seuwyos personalis 

motivaciis xangrZliv SenarCunebas, misdami 

sistemur midgomas da am motivaciis or-

ganizaciuli miznebis ganxorcielebisaken 

warmarTavs. 

garda zemoaRniSnuli faqtorebisa, Cveni 

azriT, personalis motivacias, kidev bev-

ri faqtori iwvevs. amasTan, ara TiToeuli 

cal-calke, aramed yvela erTdroulad. maT 

ricxvSi unda davasaxeloT iseTi faqtore-

bi rogoricaa: personalis kvalifikaciis 

zusti Sesabamisoba masze dakisrebul mov-

aleobasTan; organizaciaSi karieruli da 

profesiuli zrdis mudmivi SesaZleblobebi; 

TanamSromelTa ufleba monawileoba mii-

Ron organizaciul saqmianobaSi da gamoxa-

ton TavianTi azri; organizaciis marTvis 

gamWirvaloba, misi miznebisa da strategiis 

gacnoba daqvemdebarebuli personalisTvis, 

raTa SeZlon da dainaxon mtkice kavSiri 

mis saqmianobasa da organizaciis sasurvel 

mdgomareobas Soris; sistematiuri zrunva 

personalis samuSao garemos gaumjobesebis 

mimarTulebiT; personalis socialur uz-

runvelyofaze zrunva, samedicino dazRveva, 

saCuqrebi korporaciul, saero da sasuli-

ero dResaswaulebze. unda aRiniSnos, rom 

albaT SesaZlebelia fantaziis kidev ufro 

gafarToeba da mravali sxva faqtoris moZ-

iebac.

rasakvirvelia, arasworia imis mtkiceba, 

rom momuSaveTa SromiTi qceva da Sromis 

Sedegebi mxolod maTi motivaciiT ganisaz-

Rvreba, magram es srulebiT ver amcirebs 

adamianTa motivaciis gansakuTrebul mniS-

vnelobas. didi mniSvneloba aqvs aseve imas, 

rom momuSaveebi siamayes grZnobdnen organi-

zaciis wevrobiT, organizaciis miznebsa da 

amocanebs aRiqvamdnen rogorc sakuTars, naT-

lad xedavdnen TavianT adgilsa da rols 

organizaciis miznis miRwevaSi, erTmaneTs er-

wymodes saerTo-organizaciuli da pirovnu-

li interesebi, aRiarebuli da gaTavisebuli 

iqnes organizaciis strategiuli interesebis 

primati.

zemoaRniSnuli, motivaciis ZiriTadi 

faqtorebi da pirobebi faqtiurad gvkarnax-

obs imas, rom Tanamedrove etapze, motivaciis 

sistemis qveS igulisxmeba personalis ro-

gorc Sinagani, aseve garegani stimulebis 

marTva, rogorc materialuri, aseve aramate-

rialuri stimulebis gamoyenebis xarjze. Se-

sabamisad, mTavaria imis garkveva, Tu romeli 

faqtori ra gavlenas iwvevs konkretuli in-

dividis motivaciaze da ra unda gakeTdes im-

isaTvis, rom is daintersebuli iyos imuSaos 

maqsimaluri ZalisxmeviTa da maRali Sede-

gianobiT.

gvinda Tu ar gvinda, motivacia ganuyre-

ladaa dakavSirebuli personalis materi-

alur moTxovnilebebTan. moTxovnileba aris 

adamianis mier aRqmuli ukmarisoba imisa, rac 

mis gareTaa da rac aucilebelia misi nor-

maluri cxovrebisaTvis. swored, moTxovnile-

bebi gansazRvraven adamianTa qcevis motivebs. 

xolo es ukanasknelni ki - mTel mis saqmi-

anobas, azrovnebasa da grZnobebs. anu, iseT 

stimulebs, romlebic personalis materi-

aluri moTxovnilebebis dakmayofilebas 

ukavSirdeba motivaciis Tanamedrove sistema-

Sic erT-erTi mniSvnelovani adgili gaaCinia. 

Sesabamisad, warmatebis msurveli menejeri 

yovelTvis unda cdilobdes Seqmnas daqvem-

debarebul personalSi iseTi situacia, sadac 

TiToeul muSakis moTxovnilebaTa dakmayo-

fileba am organizaciis strategiuli miz-

nebisa da amocanebis ganxorcielebaze iyos 

damokidebuli.

materialur stimulebSi igulisxmeba 

yvelaferi is, rac xelmZRvanelma SeiZleba 

misces an gaukeTos Tavis qveSevrdoms mis 
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mier Sesrulebuli samuSaosaTvis. anu, materi-

alur stimulebSi igulisxmeba yvelaferi is, 

rasac adamiani TavisTvis miiCnevs faseulad, 

es is gare gamRizianeblebia, romelic adami-

anis qcevis garkveuli motivebis intensiobis 

zrdas uwyobs xels, es is sagnebi da faseu-

lobebia, romelsac adamianis moTxovnilebis 

dakmayofileba SeuZlia, im SemTxvevaSi Tu is 

garkveul qmedebebs ganaxorcielebs. 

unda aRiniSnos, rom menejmentis mecniere-

baSi, sakmaod xSirad, mkacr wyalgamyofs avle-

ben materialuri stimulebsa da motivacias 

Soris. figurirebs aseTi azri: materialuri 

stimulebis gamoyenebiT personalis motiva-

cia SeuZlebelia; motivacia dakavSirebulia 

individis Sida survilTan da is ar SeiZleba 

iyos gare stimulis moqmedebaze gacemuli 

pasuxi; motivacia TviTregulirebas niSnavs, 

is axasiaTebs individs da mxolod mas ekuT-

vnis, stimulireba ki, ra Tqma unda, gare reg-

ulirebasTan aris dakavSirebuli. aRniSnu-

lis gamo, Tanamedrove menejmentSi, saubroben 

or ZiriTad terminze: motivaciaze, rogorc 

TviTkmayofilebasTan dakavSirebul Sida 

moTxovnaze da stimulirebaze, rogorc gare 

faqtorebiT gamowveul reaqciaze.

bunebrivia, ar SeiZleba ar daveTanxmoT 

zemoaRniSnuls. Tumca, mimaCina, rom igi damax-

asiaTebelia mxolod maRali kulturis sa-

bazro ekonomikis qveynebisaTvis, sadac xel-

sayreli samewarmeo garemo xels uwyobs 

sazogadoebis swrafvas TviTganviTarebisaken, 

Sinagani kmayofilebis uzrunvelyofisaken. 

CvenTan ki, rodesac sazogadoebis ZiriTad 

Rirebulebebs jer kidev Sromis anazRau-

reba warmoadgens da miT umetes, rodesac 

xelfass, xSirad minimaluri samomxmareblo 

moTxovnebis dakmayofilebac ki ar SeuZlia, 

efeqturad SerCeul materialur stimulebs 

mniSvnelovani rolis Sesruleba SeuZlia 

personalis motivaciis marTvis sistemaSi. 

Tavis mxriv, Tu stimuli garedan SemoTava-

zebuli garkveuli keTildReobaa da motivi 

ki - adamianis miswrafeba, miaRwios sasurvel 

keTildReobas, cxadia, rom eseni sxvadasxva 

ganzomilebebia. Tumca, aRsaniSnavia isic, rom 

materialuri stimulirebis esa Tu is for-

ma mxolod maSin xdeba mamotivirebeli, Tu 

is adamianis konkretul moTxovnilebas ex-

maureba. magaliTad, imisaTvis rom garkveu-

li fuladi premia mamotivirebeli iyos, igi 

pirovnebis mier unda aRiqmebodes, rogorc 

samarTliani jildo Sesrulebuli samuSao-

saTvis. Sesabamisad, Tu adamiani upasuxismge-

blod ekideba Tavis saqmes, cudad asrulebs 

mas an ar aqvs saTanado momzadeba da unari, 

misTvis fuladi premia mxolod stimulad 

darCeba, anu motivad ver gadaiqceva. 

stimuli, motivad ver gadaiqceva iseT 

SemTxvevaSic, Tu daqvemdebarebulisagan Seu-

Zlebel an miuRebel moqmedebas iTxoven. 

magaliTad, veraviTari fuladi Tanxa ver 

gaxdeba mamotivirebeli iseTi SekveTis 

Sesasruleblad, romlisTvisac TanamSrom-

lebs arc teqnikuri SesaZleblobebi aqvT, 

arc codna da arc misi Sesrulebis unar-

Cvevebi. maSin, rodesac kargad organizebul 

materialur stimulirebas ormxrivi efeqti 

aqvs. xdeba, erTi mxriv, kargi pirobebis Seqmna 

adamianis moTxovnilebis dakmayofilebisaT-

vis, xolo meore mxriv - organizaciis war-

matebuli funqcionirebisaTvis aucilebeli 

saqmianobis uzrunvelyofa. ufro metic, mo-

tivaciis procesSi, efeqtur stimulirebas 

ramdenime mniSvnelovani funqciis Sesrule-

bac SeuZlia. esenia:

• ekonomikuri funqcia, radgan TanamSrom-

lis efeqturi stimulireba Sromis nayofi-

erebas zrdis da organizaciis safinanso-

ekonomikuri amocanebis gadaWrasac uwyobs 

xels;

• socialuri funqcia, radgan kargi Se-

mosavali adamians sxvadasxva ekonomikuri da 

socialuri moTxovnilebebis dakmayofile-

baSi uwyobs xels, adamiani garkveul/maRal 

adgils ikavebs rogorc organizaciis, aseve 

sazogadoebis socialur struqturaSi;

• fsiqologiuri funqcia, radgan igi mo-

qmedebs moTxovnilebebsa da faseulobebis 

formirebaze, adamianis damokidebulebasa da 

orientaciaze, qcevis motivebze da Sromisad-

mi damokidebulebaze;

• aRmzrdelobiTi funqcia, radgan igi ada-

mianis moraluri Tvisebebis CamoyalibebaSic 

iRebs monawileobas.

materialuri stimulirebis aRniSnuli 

funqciebi kompleqsurad moqmedebs SromiT 

saqmianobasa da adamianis motivirebaze. bune-

brivia, stimulireba motivirebis mxolod 

erTaderTi saSualebaa araa. gasaTval-

iswinebelia, rom rac ufro ganviTarebulia 
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urTerTobebi organizaciaSi, miT ufro iS-

viaTad xdeba stimulirebis gamoyeneba ada-

mianTa motivirebis marTvis procesSi. rac 

ufro zrunaven organizaciaSi kadrebis swav-

lebasa da ganviTarebze (iyeneben, rogorc 

motivirebis erT-erT saSualebas), miT ufro 

CarTulia adamiani organizaciis saqmianoba-

Si da ar elodeba Sesabamis stimulirebas.
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The Material Incentives of Stuff Motivation Management System 

Emzar Julakidze
                                Academic Dr. of Economics.

                       Akaki Tsereteli State University

One of the most important functions of the modern manager is to find all the possible correlations between the 
staff’s ability, their interests and organization’s tasks. That is, to create a successful management system to motivate 
stuff. Stuff systemic motivation is defined by many factors. Among them, of course, are the material incentives. It 
involves everything that the head can give or make to his staff for the work performed by them. These are external 
factors that contribute to the increase of the intensity of human behavior in certain motives. In addition, the man-
agement science, quite often, fences strict border between material stimulus and motivation. However, we believe 
that it is characteristic only of high culture economies i.e. where a favorable business environment completely con-
tributes to society’s desire to develop them. In our country, yet effectively selected material incentives to motivate 
stuff plays important role in the HR management,
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SesaZlod janmrTeli daberebis socialur-ekonomikuri 
faqtorebi

revaz lorTqifaniZe

Tsu al. naTiSvilis morfologiis institutis 
mecnier-TanamSromeli,
saqarTvelos ekonomikur mecnierebaTa akademi-
is akademikosi

avtoris azriT, krizisisSemdom periodSi, didi cxovrebiseuli gamocdilebis wlovan ad-

aminebs upirvelesad esaWiroebaT:

1)efeqtiani sayovelTao sapensio sistema;

2)samedicino momsaxurebis specializebuli obieqtebis qseli;

3)mcire biznesis agro-samrewvelo pirobebi.

fiziologiurad adamiani siberiT as-

rulebs miwier cxovrebas da, darwmunebuli 

var, dameTanxmebiT, rom, bunebrivia, sazogadoe-

bam mas saukeTeso „Semodgoma“ anu bednier-

ebiT aRsavse damsaxurebuli gacileba unda 

mouwyos. kerZod, cxovrebiseuli gamocdile-

biT gamdidrebul wlovan adaminebs upirve-

lesad esaWiroebaT:

1)saukeTeso sapensio sistema;

2)fiziologiuri aucileblobiT gan-

pirobebuli specifikuri (axalgazrdebisagan 

gansxvavebuli) samedicino momsaxureba;

3)samewarmeo pirobebis Seqmna, m.S. - gansa-

kuTrebiT, ekologiurad sufTa produqtebis 

moyvanisaTvis saWiro sakarmidamo nakveTebis 

saxiT.

ganviTarebul qveynebSi garkveuli mniS-

vneloba eniWeba dagrovebiTi sapensio sis-

temis sxvadasxva institutebisa da meqanizme-

bis amoqmedebas, magram, qveynebSi, romelTa 

cxovrebis done jer kidev arsebiTad 

CamorCeba saSualomsoflio da saSualoev-

ropul maCveneblebs, adamianebs ar eZlevaT 

saSualeba daagrovon siberisaTvis - maTi 

Semosavlebi, xSir SemTxvevaSi, saarsebo min-

imumze naklebic kia. amdenad, aucilebelia, 

rom sayovelTao sapensio uzrunvelyofaze 

saxelmwifom gansakuTrebiT gaazrebulad da 

efeqtiani socialur-ekonomikuri dasabuTe-

biT izrunos.

RvTismSoblis wilxvedr saqarTveloSi, 

sayovelTao jandacvasTan erTad, vfiqrob, 

Sesabamisi RvTisnieri saxelmwifo poli-

tikiT, xandazmuli adamianebis sayovelTao 

sapensio-samedicino uzrunvelyofis site-

masac SeiZleba Caeyaros safuZveli, romelic 

zemoxsenebuli 3 prioritetuli mimarTuleb-

is efeqtian ganxorcielebas uzrunvelyofs.

daberebis procesi Tanxvedria janmrTelo-

bis bunebrivi gauaresebis procesebTan, amde-

nad absoluturad janmrTeli sibere [1] mx-

olod keTilganwyobil saukeTeso Teoriul 

(idealur) miznad SeiZleba davisaxoT da Se-

viswavloT kidec siRrmiseuli mravalfaqto-

ruli dakvirvebis  meTodebis gamoyenebiT. 

Cveni praqtikuli mizani ki SesaZlod janm-

rTeli daberebaa - anu xandazmul adamians 

maqsimalurad unda SevuwyoT xeli, rom misi 

daberebis procesi naklebmtkivneulad mimdi-

nareobdes.

saqarTvelo unikaluri bunebiT cnobili 

da maRalmTiani regionebiT mdidari qveyanaa 

da aq xandazmuli adamianebis magaliTebic 

mravlad gvaqvs, Tumca, ekonomikuri daqveiTebis 

krizisebisa da stagnaciebis depresiul peri-

odebSi, xandazmuli adamianebis ricxovnebis 

Semcirebis aSkara kanonzomierebac aRiniS-

neba, rac socilaur-ekonomikuri faqtorebis 

mniSvnelobaze metyvelebs da gansakuTrebiT 

yuradsaRebi unda gaxdes sazogadoebisaTvis.

zogadad, ganviTarebul qveynebSi social-

ur-kulturuli ganviTarebisa da, konkretu-
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lad, maTi cxovrebis donis ekonomikuri para-

metrebis gaumjobesebasTan erTad, matulobs 

xandazmulTa ricxovnebac da, gamomdinare, 

maTi movlis problemebic rTuldeba, magram 

mravali ganviTarebuli qveynis sasaxelod 

unda iTqvas, rom isini Rirseulad axerxeben 

xandazmulTaTvis saWiro zrunvis probleme-

bis efeqtianad daZlevas.

ganviTarebuli qveynebis magaliTebze dak-

virvebiT, qarTvel mecnierTa jgufma ganixila 

saqarTvelos xandazmuli mosaxleobis sapen-

sio uzrunvelyofis sakiTxebi [2] da, gamom-

dinare, warmoadgina grZelvadian strategiaSi 

moqmedebis argumentirebuli principebi. sico-

cxlis gaxangrZlivebis aRniSnuli metad aqt-

ualuri zogadTeoriuli principebis saxiT 

warmodgenili gerontologiur-socialuri 

xasiTis ganzogadeba davukavSire ekonomi-

kuri struqturis efeqtianobisa da mosaxle-

obis grZelvadiani keTildReobisaTvis maqsi-

malurad xelsayreli aramonopilizebuli 

garemos Seqmnis mwvave aucileblobas [3-8] da, 

Tanamedrove saerTaSoriso specifikaTa gaT-

valiswinebiT [9,a - 9,k], vecdebi SemogTavazoT 

Teoriuli rekomendaciebi da daskvnebi re-

alur cxovrebaSi gasatareblad.

daviwyeb sapensio sistemiT da Semdeg 

mogaxenebT samedicino momsaxurebisa da same-

warmeo stimulebis Cemeul rekomendaciebzec.

srulfasovani dagrovebiTi sapensio 

sistemis formirebamde, rasac masobrivad 

maRalSemosavliani ekonomikuri safuZveli 

sWirdeba (rac, Cveni angariSiT, 20-25 warmate-

bul wels saWiroebs) da romelSic sul 

ufro metad CaerTveba kerZo sadazRvevo 

organizaciebi,  saqarTveloSi unda Camoy-

alibdes sayovelTao socialuri sapensio 

sistema, romelic SesaZlod diferencirebu-

lad unda daukavSirdes adamianebis SromiT 

damsaxurebebsac. dagrovebiTi sapensio sis-

temis srulfasovnad amoqmedebis paralelu-

rad, socialuri sapensio sistemis Semdgomi 

funqcionireba Cveni sazogadoebis da m.S. xan-

dazmuli adamianebisa da maTi ojaxebis aR-

warmoebis samagaliTo safuZveli iqneba.

cnobilia, rom saxelmwifo pensia, rogorc 

mosaxleobis socialurad dacvis saSualeba, 

warmoiSva germaniaSi 1889 wels (bismarkis 

mmarTvelobis periodi), 20 wlis Semdeg sax-

elmwifo pensiebis gacema daiwyes did brita-

neTsa da avstraliaSi, kidev 20 wlis Semdeg 

ki - aSS-Si [2, gv. 9]. evropis saxelmwifoebSi 

pensia saSualo xelfasis 55%-ze naklebi ar 

aris, xolo iseT qveynebSi, rogoricaa norve-

gia, SvedeTi da germania - saSualo xelfasis 

67-75%-s Seadgens [dasaxelebuli Sroma, iqve]. 

SeerTebul StatebSi, daqiravebul pirebs Se-

mosavlis 7,5% sapensio fondSi SeaqvT, amasTa-

nave, amdenive unda gadaixados misma damqir-

vebelmac. sakuTari Semosavlis 15% SeaqvT 

sapensio fondSi Tavisufali profesiis pi-

rebs - mxatvrebs, advokatebs, mewarmeebs, mw-

erlebs. germaniaSi momuSave da damqiravebe-

li Tanabrad ibegreba da dabegvris jamuri 

maCvenebeli 20,3%-s Seadgens. aq saSualo pen-

sia 900-1000 evroa, xolo, Tu samuSao staJi 12 

welze naklebia, pensia - 350 evromde ecema 

da, Tu pirovnebas 3 welic ar umuSavia, mas 

saerTod ar eniSneba pensia da is mxolod 

saxelmwifo SemweobiT saCuqrdeba [dasaxel-

ebuli Sroma, gv. 10].

sayovelTao jandacvis reforma saqarT-

veloSi namdvilad istoriuli mniSvnelobis 

saWiro movlenaa da sasixaruloa, rom 2015 

wlis saxelmwifo biujeti ukve gamoxatu-

lad socialuria - jandacvisa da socialur 

prioritetebze ixarjeba mTliani biujetis 

TiTqmis 30%. Sromis, janmrTelobisa da so-

cialuri dacvis saministros dafinansebam 2 

miliard 750 milions miaRwia da gazrdili 

biujeti ZiriTadad xmardeba janmrTelo-

bis dacvis programebs, samedicino dawese-

bulebebis reabilitaciasa da maT aRWurvas 

[dasaxelebuli Sroma, iqve].

saarsebo minimumi evropis qveynebSi, iaponia-

sa da amerikaSi 300-400 dolaria [dasaxel-

ebuli Sroma, gv. 9], xolo saqarTveloSi 160 

lariani minimaluri pensia 2015 wlis 1 se-

qtembridan [9, k] Zlivs aRwevs Sromisunariani 

asakis mamakacis 2015 wlis saarsebo minimums 

- 160,2 lari [9, T].

Seqmnili mdgomareobis arsebiTi gamos-

worebisaTvis, upirvelesad, mizanSewonilia, 

rom aqtiurad gatardes efeqtiani antimonop-

oliuri politika da adgilobrivi mewarmeo-

bis stimulirebis zemoaRniSnuli warmate-

buli 20-25 wliani strategia yovelwliuri 

10%-iani ekonomikuri zrdiT daigegmos (bune-

brivia, SesaZlo koreqtirebebiT momaval-

Si). amasTanave, damatebiTi prioritetuli 

xelSewyoba esaWiroeba Cvens isedac Sedar-

ebiT efeqtian dargebs [8], raTa maTi arse-
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biTi dawinaurebis Sedegad moxerxdes xangr-

Zlivi krizisis Sedegad CamorCenili, magram 

moTxovnadi sferoebis reabilitaciac adg-

ilobriv mewarmeobaSi.

saTanado ekonomikuri bazis Seqmnamde, 

dauyovnebliv unda aRdges e.w. socialuri ga-

dasaxadi, ramac, sawyis etapze (daaxloebiT 5 

weli), amJamindeli saSemosavlo gadasaxadis 

farglebSi misi naxevari - 10% unda Seadginos. 

Semosavlebis zrdis kvalobaze, SesaZlebeli 

iqneba gavzardoT xsenebuli gadasaxadi ganvi-

Tarebuli qveynebis saukeTeso gamocdilebe-

biT. aqamde, socialuri gadasaxadis gauqmebis 

mTavar argumentad iTvleboda korufciuli 

fonis arseboba socialuri dacvis sistemaSi, 

magram kargad unda gvaxsovdes, rom korufcia 

gaWirvebis nayofia da mis gamo saWiro insti-

tutebis gauqmeba yovlad dauSvebelia. aseTi 

midgomiT, aqamde, istoriulad korufciuli 

masStabebiT cnobili sabaJo, sagadasaxado 

da policiuri struqturebic gauqmdeboda, ma-

gram es yovlad dauSvebelia da, korufciis 

aRmofxvris nacvlad, mxolod da mxolod 

srul qaossa da damatebiT problemebs gamoi-

wvevs. saWiro samsaxurebs ki ar unda vebr-

ZoloT, aramed, korufcias maTSi.

Cveni azriT, sayovelTao socialuri pen-

siis sistema SromiT damsaxurebebs unda dau-

kavSirdes da pensiis zrdis gansakuTrebiT 

maRali koeficientebi, maRalriskiani Sromis 

yofil samarTaldamcav moxeleebsa da gansa-

kuTrebiT xangrZlivi saganmanaTleblo bazis 

jandacvis muSakebTan erTad, aucileblad 

mecnierul kadrebzec unda gavrceldes. 

mecniereba kacobriobis progresis mTavari 

safuZvelia, magram, krizisis pirobebSi, Cven-

Si es ratomRac gansakuTrebiT daviviwyeT, 

ramac, xarjebis ekonomiis nacvlad, mxolod 

da mxolod gaaxangrZliva krizisi. aSS-sa da 

sxva gansakuTrebiT ganviTarebul qveynebSi 

Seuqcevadi xasiaTi aqvs mecnierTa mdgomare-

obis gaumjobesebis mcdelobas da kanonzo-

mieria, rom rac mets iswavlis adamiani, miT 

meti Semosavali uCndeba mas saSualod, m.S. 

sapensio dagrovebisaTvis. miTumetes, nayofi-

eri SemoqmedebiTi Sromis adamianebi, rogorc 

wesi, xSir SemTxvevaSi, sapensio asakSic agr-

Zeleben saqmianobas, risi SesaZleblobac maT 

ar unda davukargoT.

erTgvar diskriminaciul SezRudvad mimaC-

nia gansxvavebuli midgomac qalbatonebisa 

da mamakacebis sapensio asakze. qalbatonebi 

saSualod mamakacebze mets cocxloben da 

ratom unda vuwesebdeT maT piriqiT 5 wliT 

nakleb zRvars sapensio asakze (60 weli). 

vfiqrob, am SemTxvevaSi, mizanSewonilia, Tan-

aswori midgomis daweseba.

cnobilia, rom xandazmuli adamianebis 

kvebiTi racionis raodenoba da SezRuduli 

struqtura arsebiTad gansxvavebulia axal-

gazrdebTan SedarebiT. mkveTrad gansxvave-

bul midgomebs saWiroebs xandazmulebis 

mkurnalobac da samkurnalwamlo daniS-

nuleba, rac, SesaZloa, sasargeblo iyos axal-

gazrdisaTvis, zianis momtani SeiZleba iyos 

wlovanisaTvis. amdenad, vfiqrob, yovelmxriv 

mosaxerxebeli iqneba yvelasaTvis da m.S. 

mkurnalobis specializaciis srulyofili 

gaRrmavebisaTvis, Tu moxucTaTvis samedi-

cino-profilaqtikuri dawesebulebebis spe-

cializebul qsels movawyobT.

aRiarebuli faqtia, rom xandazmul ada-

mianebs gansakuTrebiT izidavT miwis sam-

uSaoebi da im pirobebSi, roca qveynis miwis 

savargulebis mniSvnelovani nawili auTvise-

belia an arasaTanadodaa gamoyenebuli, arse-

bobs imis realuri saSualebebi, rom wlovani 

adamianebi aqtiurad davukavSiroT sasof-

lo-sameurneo mewarmeobas, rac maT bednier 

xandazmulobasac argebs da, darwmunebuli 

var, axalgazrdebsac metad waaxalisebs da 

ekologiurad sufTa eqsportsac gaamravlebs.
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The socio-economic factors of possibly healthy old age

Revaz Lordkipanidze
      

According of the author, after the crisis, old humans with rich experience of life first of all need in:
1) effective general pension system;
2) network of medical services’ specific objects;
3) agro-industrial conditions of small business.

4. r. lorTqifaniZe,  jandacviTi personalis adaptirebis Sesaxeb. - medicinisa da menej-

mentis Tanamedrove problemebi, 2014, N1, gv. 81-87.

5. r. lorTqifaniZe,  mecniereba da konkurencia. - mecniereba da cxovreba, 2014, N2, gv. 57-61.

6. r. lorTqifaniZe,  siaxle saerTaSoriso konkurenciis gagebaSi - racionaluri konkuren-

cia da misi aucilebloba. - axali ekonomisti, 2014, N3-4, gv. 29-33.

7. r. lorTqifaniZe, konkurenciisa da efeqtianobisaTvis jandacvis reformebSi. - Tbilisi, 

jandacvis menejmenti da socialuri medicina, saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konfer-

enciis masalebi, gamomcemloba „geomedi“, 2012, gv. 13-15.

8. r. lorTqifaniZe, evrokavSiris formulirebis ganviTareba da ekonomikuri konkurenciis 

kanoni. - axali ekonomisti, 2012, N1, gv. 17-18.

9. internetwyaroebi (aRniSnuli wyaroebis gamoqveynebisSemdgomi mosalodneli cvlile-

bebis gamo, warmodgenili internetwyaroebi mogvyavs naSromis debulebaTa gaazrebisaTvis 

aucilebeli gamoqveynebis periodisaTvis arsebuli konteqstebis originalebiT):

a) http://en.wikipedia.org/wiki/Retirement_plans_in_the_United_States
b) http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/usa/122
g) http://pension.kiev.ua/pensref/intpract/USA.html
d) http://ru.exrus.eu/Pensionnaya-reforma-Germanii-2014-goda-id53b53af5ae2015ab41cb048d
e) http://ria.ru/spravka/20131106/975084128.html
v) http://www.npfe.ru/about/system/
z) http://psyera.ru/3875/prozhitochnyy-minimum-i-minimalnaya-zarplata
T) http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=178&lang=geo
i) http://gtuc.ge/?p=2511
k) http://ssa.gov.ge/index.php/index.php?lang_id=GEO&sec_id=378
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momakvdavi ekononomika!, monoba demokratiis mantiiT!

ar minda davijero, rom yvelaferi mizan-

mimarTulad xdeba da qveyana da misi mosax-

leoba ganwirulia. Tumca is sqemebi da sis-

temebi rac Cven qveyanaSi am bolo xanebSi 

dainerga da moqmedebs, badebs seriozul eWvs, 

rom es yvelaferi SemTxveviT ar xdeba. 

daviwyoT imiT, rom mosaxleobas mudmi-

vad arwmuneben imaSi, rom sabWoTa wyoba ara 

adamianuri da saSineli reJimis mqone arad-

emokratiuli wyoba iyo; sabazro ekonomika 

ufro efeqturi ekonomikaa, vidre gegmiuri 

ekonomika da a. S.; iqmneba iseTi STabeWdileba, 

rom mizanmimarTulad mimdinareobs zizRisa 

da Seurigeblobis danergva im wyobis mima-

rT. Ees Tema calke ganxilvis sagania. EerTi 

ki faqtia, rom komunisturma reJimma qveyana 

`bariT da ToxiT~ Caibara da 70 weliwadSi 

industriulad ganviTarebuli qveyana dato-

va. Dyovelgvar fantaziis zRvrebs scdeba, is 

rac komunistebma istoriulad mcire drois 

ganmavlobaSi aaSenes da datoves. damoukide-

blobis miRebidan 20 weliwadSi `Wkvianuri” 

marTvelobebis moqmedebebis Sedagad qveyana 

mTlad gapartaxda da ganviTarebadi qveynebis 

siaSi aRmovCdiT. industriulad ganviTare-

buli ̀ barisa da Toxis~ doneze davda. Kkomu-

nisturi `reJimis~ dros aravin SimSilobda, 

aravin iRupeboda, imis gamo rom ar qonda 

wamlis an operaciis fuli, mosaxleobis ab-

solituri umravlesoba dasaqmebuli iyo, iyo 

saxelmwifos mier dafinansebuli, xalxisT-

vis ki ufaso swavleba, ufaso jandacva, ufa-

so binebi da a.S. xSirad gavigonebT, rom Cven 

dapyrobilebi viyaviT; marTalia qveyanaSi 

gaWirvebaa magram samagieroT Tavisuflebi 

varT da a.S.

gaWirvebac aris da gaWirvebac, qveyanaSi 

sadac mosaxleobis naxevari siRatakis zR-

vars miRmaa, oficialuri statistikiT 79000 

bavSvi SimSilobs, yovelwliurad 300 bavSvi 

SimSiliT iRupeba, 1,7  mln. adamiani ucxoeT-

Sia gadaxvewili lukmapuris saZebnelad, 

gamokiTxvebiT qveyanaSi darCenili mosax-

leobis 66%-s ki qveynidan wasvla unda amis 

saSualeba rom qondes,  1 000 000 kacze meti 

gadaxdis uunaroa da bankebis Sav siebSia 

Setanili, es ukve gaWirveba aRar aris, amas 

eris ekonomikuri, gnebavT socialuri geno-

cidi qvia.

amas qvia damoukidebloba? amisTvis vibr-

ZodiT? 

visac qveynis damoukidebloba ase war-

statiaSi ganxilulia saqarTveloSi dRes arsebuli ekonomiuri da socialuri probleme-

bi. fulad sakredito politikis sakiTxebi da fulis mimoqcevaSi arsebuli problemebi. xaz-

gazmulia imis Sesaxeb rom arsebuli ekonomikuri politikis Sedegad praqtikulad qveynis 

yvela saxis resursebi maR Soris bunebrivi resursebi, SromiTi resursebi, fulad-sakredito 

resursebi da a.S., rogor muSaobs ucxo qveynebze da maT ekonomikaze. yuradRebaa gamaxvile-

buli da Teoriebis saxiTaa Camoyalibebuli fulad-sakredito politikis arsze, kreditis 

saprocento ganakveTis ganakvetis udides mniSvnelobaze da a.S.

nasyida darbuaSvili
ekonomikis akademiuri doqtori
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moudgenia minda maT Sevaxseno aqsiomuri WeS-

mariteba:

saxelmwifo iqmneba imisaTvis, rom is 

sakiTxebi rac ar SeuZlia calke aRebulma 

adamianma gadawyvitos, gadawydes da dai-

Zlios koleqturi ZalisxmeviT anu mivi-

RoT is sikeTeebi rac calke aRebul ada-

mians damoukideblad ar SeuZlia. 

magaliTad Tavdacva, socialuri daxmareba, 

identurobis SenarCuneba da a.S. am miznebi-

saTvis qveynis mosaxleoba gaiRebs garkveul 

Tanxebs saerTo miznebis gansaxorciele-

blad. am TanxebiT (biujetiT), saerTo mizneb-

is gansaxorcieleblad mosaxleoba qiraobs 

admianTa garkveul jgufs da qmnis:

_mTavrobas, romelic marTavs politikur, 

kulturul da sameurneo proceseb;

-sakanonmdeblo organos, romelic qmnis 

kanonebs da adgens saerTo `TamaSis~ wesebs; 

-sasamarTlos, romelic icavs kanonebs da 

saerTo `TamaSis~ wesebs da a.S.

mTavroba zrunavs sakuTari mosaxleobis 

dacvaze da keTildReobaze. amrigad saxelm-

wifo iqmneba imisaTvis, rom Seqmnas adamianis 

arsebobis da ganviTarebisaTvis aucilebeli 

da saWiro pirobebi, saarsebo garemo. roca 

zemoT aRniSnuli pirobebi irRveva, aseTi 

saxelmwifos arsebobas azri ekargeba da igi 

ganwirulia.

ra gamodis dapyrobilebi viyaviT da qvey-

ana warmatebulad viTardeboda, damoukide-

bloba miviReT da qveyana gapartaxda, ganad-

gurda.  maS raSia damoukideblobis xibli? 

vaarT ki damoukideblebi? - ara.

Cven miviReT politikuri (formaluri, fiq-

tiuri) damoukidebloba da masTan erTad 

ekonomikuri eqspansia. Eekonomikuei eqspansia 

qveynebis dapyrobisa da damonebis axali, eS-

makuri, bevrad ufro saSiSi, cfieri da saxifa-

To formaa, vidre iaraRis ZaliT qveynis dapy-

roba. Tanamedrove samyaroSi jari da iaraRi 

qveynebis dasapyrobad aRar gamoiyeneba. maTi 

daniSnulebaa qveynis siZlieris “imijis” Se-

qmna da im qveynebis winaaRmdeg maTi gamoyen-

eba da morCilebaSi moyvana, romelTa ekono-

mikuri eqspansia ver xerxdeba da globaluRi 

samyaros `TamaSis~ wesebSi ar jdebian.

ekonomikurad qveynis dapyroba xdeba fi-

nansuri institutebis gamoyenebiT. sistema 

uaRresad daxvewili da sastikia. principi 

martivia: maqsimalurad dakargos qveyanam 

ekonomiuri potenciali, Caeflos valebSi da 

valebis momsaxurebis motiviT maqsimalurad 

iqnes gamoyenebuli ekonomikuri, bunebrivi da 

sxva resursebi “dampyrofTa” sasargeblod.

rogor xdeba amis miRweva?

Tu xatovnad SevadarebT fuli iseTive 

funqcias asrulebs ekonomikaSi, rogorc 

sisxli adamianis organizmSi. sisxlis meSve-

obiT xdeba organizmSi sxvadasxva organoeb-

is kveba sxvdasxva komponentebiT.Aam kompo-

nentebs sisxli iRebs: filtvebidan Jangbads; 

kuWidan cilebs, cximebs, naxSirwylebs da a.S. 

sisxlsve gamoaqvs sxvadsxva organoebidan 

narCenebi. amave dros RviZlis meSveobiT xde-

ba Tavad sisxlis gawmenda da gamomuSaveba. 

Tu sisxlis moculoba Semcirda, organizmi 

arastabilurad iwyebs muSaobas. sisxlis 

mniSvnelovani danakargis SemTxvevaSi ki or-

ganizmi kargavs funqcionirebis unars da 

kvdeba.

zustaT asevea ekonomikaSi fuli. 

Tu fulis masa ar Seesabameba ekono-

mikis arsebul dones da mis potenciuri 

ganviTarebis SesaZleblobas, ekonomika 

stabilurad ar viTardeba. 

Tu fulis masa kritikulia ekonomika 

arastabiluri xdeba da iwyeba ekonomikis 

vardna (dacema). 

ekonomikis vardna iwvevs fulis infla-

cias. es igivea rac brunvaSi fulis ma-

sis Semcireba, vinaidan fulis igive masa, 

momsaxurebas uwevs ufro nakleb, Semcire-

bul produqcias. es Tavis mxriv iwvevs 

ekonomikis kidev ufro met vardnas da a.S. ase 

xdeba roca ar aris myari kavSiri ekonomka-

sa (ekonomikis realur seqtorsa) da fulad 

seqtors Soris. kavSiris principi Semdegia 

erovnuli produqcia amyarebs erovnul 

valutas, erovnuli valuta amyarebs 

erovnul ekonomikas.

ra SeiZleba aseT viTarebas daupirisp-

iroT?

gavixsenoT adamianis organizmi. Tu sisx-

lis moculoba ar Seesabameba saWiro normas, 

xdeba organizmSi sisxlis gadasxma. xolo 

Tu organizmSi Warbi raodenobis sisxli 

warmoiSoba, xdeba sisxlis gamoSveba, esec 

Taviseburi mkurnalobaa. Eekonomikis sworad 

marTvisaTvis ki saWiroa moqnili fulad-

sakredito politika.

gvaqvs Tu ara moqnili fulad-sakredi-
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to politika?

mokle pasuxia: ar gvaqvs.

ucxouri finansuri institutebis 

moTxovniT qveyanaSi tardeba mkacri mone-

taruli da fiskaluri politika.

es ki niSnavs maRal gadasaxadebs da mini-

malur fulis masas.

es aris swored ekonomikis ganadgurebis 

formula.

rogor xdeba fulis Setana brunvaSi anu 

fulis masis gazrda?

arsebobs brunvaSi fulis masis gazrdis 

ramdenime saSualeba:

1. saxelmwifos mier fulis gayidva anu 

kreditiT gacema

2. saxelmwifos mier biujetis defici-

tis dafinanseba.

3. saxelmwifos mier adgilobriv sav-

aluto bazarze ucxouri valutis Sesyidava.

fulis kreditiT gacema, sworedac rom 

fulis gayidvaa, romlis drosac gayiduli 

saqonelis (kreditiT gacemuli fulis) 

mTliani Rirebulebis amoReba, mogebis 

(procentis) CaTvliT, garkveuli drois 

Semdeg xdeba.

es iseTive procesia, rogorc nebismieri 

sxva ekonomikuri saqmianoba. magaliTad, war-

moebaSi SeiZineba nedleuli da masalebi, 

mzaddeba produqcia da xdeba realizacia. 

anu xdeba ekonomikur saqmianobaSi fulis 

Cadeba da garkveuli drois Semdeg mogebiT 

amoReba. aseve xdeba vaWrobaSi da ekonomikis 

sxva sferoebSi. esaa ekonomikuri saqmianobis 

cikli.  

saxelmwifos mier fulis gayidvis dros 

mniSvnelovania saprocento ganakveTi. sapro-

cento ganakveTi fulis gayidvis dros da-

matebul Rirebulebas waroadgens, romlis 

TiTqmis mTliani nawili gayidviT miRebuli 

mogebaa. 

roca saxelmwifos mier gasayidi fulis 

saprocento ganakveTi izrdeba anu fuli 

Zvirdeba bazarze fulze moTxovnileba 

mcirdeba, aseT dros adgili aqvs Zviri fu-

lis politikas.

am SemTxvevaSi inflacia moTokilia, ma-

gram ekonomikuri zrda ferxdeba vinaidan 

sakredito resursebis siZviris gamo araefeq-

turi xdeba kreditis aReba da ekonomikuri 

saqmianobis dawyeba an gafarToveba.

roca saxelmwifos mier gasayidi fulis 

saprocento ganakveTi mcirdeba anu fuli 

iafdeba bazarze fulze moTxovnileba iz-

rdeba, aseT dros adgili aqvs iafi fulis 

politikas.

am SemTxvevaSi mosalodnelia inflacia, 

magram swori ekonomikuri politikis SemTx-

vevaSi SesaZlebelia ekonomikuri aqtivobis 

gazrda da inflaciis moTokva. aseT pirobeb-

Si ekonomika viTardeba vinaidan sakredito 

resursebis siiafis  gamo efeqturi xdeba 

kreditis aReba da ekonomikuri saqmianobis 

gafarToveba.

saxelmwifo brunvaSi erovnuli valut-

is (fulis) axali masis Setanis bunebrivi 

monopolistia. amave dros saxelmwifo fu-

lis “mwarmoebelia” anu fuli “saxelmwifos 

produqtia”. saxelmwifo rac uro Zvirad gay-

idis fuls komerciul bankebze miT ufro 

Zvirad miewodeba sxva firmebs da saboloo 

momxmarebels.

saxelmwifos mier gacemuli kreditis sap-

rocento ganakveTi 8-15 %-i iyo. (seb-is 2008-

2009 wlis monacemebiT) aseT dros komer-

ciuli bankebi kreditebs 18-45 % sargeliT 

(mogebiT) gascemen.  

Tu qveyanaSi gatarebuli fulad-sakred-

ito politikis Sedegad, fulis gayidviT 

miRebuli mogeba ufro metia, vidre am fu-

liT realuri produqciis SeqmniT da re-

alizaciiT miRebuli mogeba, brunvaSi ar-

sebuli fulis masa mTlianad gadadis da 

brunavs ekonomikis finansur seqtorSi (sa-

banko seqtori, momsaxureba, vaWroba).

Tu qveyanaSi gatarebuli fulad-sakred-

ito politikis Sedegad, fulis gayidviT 

miRebuli mogeba ufro metia, vidre am fu-

liT realuri produqciis SeqmniT da re-

alizaciiT miRebuli mogeba, ekonomikis 

realuri seqtoris muSaoba da ekonomikis 

ganviTareba SeuZlebelia. 

rodesac fulis gayidviT miRebuli moge-

ba ufro metia, vidre am fuliT realuri 

produqciis SeqmniT da realizaciiT 

miRebuli mogeba, saxelmwifos nebismieri 

mcdeloba aamuSaos ekonomikis realuri 

seqtori (mrewveloba, soflis meurneoba) 

misi dargebi da sferoebi, Sedegs ar moi-

tans. 

realuri ekonomikis amuSavebis ara erTi 

mcdeloba warumatebeli iyo, aris da moma-

valSic absoluturi marcxiT damTavrdeba, 
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vinaidan fuli, ekonomikuri kanonzomiere-

bidan gamomdinare ekonomikis realuri seq-

toridan “garbis” ekonomikis finansur seq-

torSi. 

Tu qveyanaSi gatarebuli fulad-sakred-

ito politikis Sedegad, fulis gayidviT 

miRebuli mogeba ufro metia, vidre am fu-

liT realuri produqciis SeqmniT da re-

alizaciiT miRebuli mogeba, saxelmwifom, 

saxelmwifos fuli (sabiujeto saxsrebi) 

realur seqtorSi romc Cados igi yvela 

SemTxvevaSi (adre Tu mogvianebiT) mainc 

gadava ekonomikis finansur seqtorSi.

swori fulad-sakredito politika, 

qveynis ekonomikuri ganviTarebis, ekono-

mikuri da socialuri problemebis gadawy-

vetis, aucilebeli da umniSvnelovanesi 

wina pirobaa.  

mkacri monetaruli politikis dros, sax-

elmwifos mier fulis yidva-gayidva mkveT-

rad SezRudulia da praqtikulad ar xdeba. 

aseT dros fuli gansakuTrebulad Zvirdeba.

aseT SemTxvevaSi bazarze nebismieri axali 

ekonomikuri subieqtis gamoCena an arsebuli 

subieqtebis mier ekonomikuri aqtivobis gaz-

rda ganapirobebs sxva subieqtebis ekonomi-

kuri aqtivobis Semcirebas an zogi maTganis 

gaCerebas.

mcdaria imis mtkiceba, rom arsebuli 

fulis masa momsaxurebas gauwevs bazarze 

axlad Semosuli ekonomikuri subieqteb-

is damatebiT damzadebul produqcias da 

gaizrdeba fulis brunvis siCqare. 

fulis brunvis siCqare pirdapir da-

mokidebuli araa fulis masaze da mas 

ganapirobebs ekonomikuri subieqtebis 

saqmianobis, ekomomikuri ciklebis xangr-

Zlivoba. 

SeuZlebelia, rom bazarze axali sub-

ieqtis SemosvliT, danarCeni ekonomikuri 

subieqtebis ekonomikuri ciklebis xangr-

Zlivoba Semcirdes da ekonomikuri zrda 

moxdes fulis brunvis zrdis xarjze.

aseT dros ekonomika stagnaciur 

mdgomareobaSia da naklebi fuli ixarjeba 

ekonomikis ganviTarebaze

fulis mwvave deficitis pirobebSi mkveT-

rad izrdeba sakredito resursis saprocen-

to ganakveti. gavixsenoT periodi roca wli-

uri saprocento ganakveTi 300-360 procents 

aRwevda (1993-1994  w.w.). aseTi saxis sakredito 

resursi ki emsaxureba qveynis ekonomikis da 

socialuri infrastruqturis ngrevas.

maSinac da dResac, rodesac vambob rom 

maSindelma fulad-sakredito politikam 

mospo da gaanadgura ekonomikis realuri 

seqtori, qarxnebi da fabrikebi, swored is 

mqonda da maqvs mxedvelobaSi risi anali-

zic cota zemoT am statiaSi gavakeTe. 

Tumca maSin yvela eqsperti, yvela ekono-

mikis doqtori da specialisti, mTeli qar-

Tuli ekonomikuri sazogadoeba, iSviaTi 

gamonaklisebis garda, warmatebul fulad-

sakredito politikaze laparakobda.  

dResac eqspertebis, ekonomikis special-

istebis da mecnierebis didi nawili miiCnevs, 

rom fulad-sakredito politika warmatebu-

lia. savaluto fondi xom yovel Camosvlaze 

“aRfrTovanebas da aRtacebas” gamoxatavs 

Cvens fulad-sakredito politikaze.     

savaluto fondi iZleoda garkveul 

kreditebs Zalian dabal procentSi, konkre-

tuli miznobriobiT, ZiriTadad socialuri 

problemebis mosagvareblad. imavdroulad 

msoflios ganviTarebisa da rekonstruqciis 

banki iZleva dabal procentian krediTebs 

infrastruqturis (gzebi, wyalgayvaniloba, 

gazgayvanilobis da a. S.) ganviTarebisaTvis 

da aranairi daxmareba ar xdeba ekonomikis 

realuri seqtoris gadasarCenad, ufro met-

ic qveynis biujets kategoriulad ukrZala-

ven raime formiT ekonomikaSi monawileobis 

miRebas, regulirebis, subsidirebis an sxva 

miznebisaTvis. Pisini amas martivad xsnian, 

dauSvebelia sabazro ekonomikaSi mTavro-

bis Careva. Tumca, roca amerikis ekonomikas 

gauWirda 2009 wels barak obamas mTavrobam 

dauyovnebliv gamoyo ekonomikis dasaxmare-

blad arnaxuli Tanxa 1,27  trilioni dola-

ri. analogiurad moiqcnen sxva ganviTarebu-

li qveynebic am dros aravis gaxsenebia, rom 

amerikaSic Tavisufali sabazro ekonomikaa 

da aseTi Careva dauSvebelia. 

kargad davakvirdeT rasTan gvaqvs saqme. 

praqtikulad fuli yvelgan ideba da arcTu 

cota, garda ekonomikis kvlavwarmoebis 

seqtorebisa (soflis meurneoba, mrewvelo-

ba). Ees ki imas niSnavs, rom viRebT im 

valebs, romelTa gastumrebac winaswar 

cnobilia rom ver moxdeba. gaustumre-

beli valebis momsaxurebas axali valebiT 

vaxdenT. Aase da amrigad valebi izrdeba mil-
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iardobiT, romelTa gastumrebis perspeqtivac 

sul ufroda ufro vcirdeba. Aamis Semdgom 

mavanisa da mavanis keTil nebazea damokide-

buli rodis ras gagvikeTebs da rodis ras 

gvizavs. mogvTxovs qveynidan xe-tyes gaitanen, 

mogvTxovs jarTis gatanaze maTTvis sasur-

vel kanons migvaRebineben, mogvTxovs miwebis 

gayidvis kanonis miRebas gvaiZulebs, Tu saWi-

roa ruseTs an sxva qveyanas dagvapirispirebs, 

gagviyalbeben arCevnebs da daskvnas dagvi-

weren, rom miuxedavad darRvevebisa yvela-

ferma kargad Caiara, amazec unda gavCumdeT 

da Tavi davuqnioT, undaT eraySi gvaomeben da 

undaT avRaneTSi.

yvelafers realurad ultimatumis saxe 

aqvs, dokumentalurad ki rCevebisa da reko-

mendacebis. Tu “rCevebsa da rekomendaciebs” 

ar Seasruleb, sul male aRmoCdeba rom mil-

iardobiT vali erTbaSad gvaqvs gasastum-

rebeli da araviTari restruqturizacia da 

araviTari gadavadeba ar moxdeba. Tu “rCeveb-

sa da rekomendaciebs” Seasruleb yvelaferi 

SesaZlebelia da momdevno “sulis amoxdam-

de~ cotaxani gvacocxleben. es yvelaferi 

keTdeba viTomda Tavisufali da demokrati-

uli saxelmwifos asaSeneblad, sinamdvileSi 

ki nergaven “monobas demokratiis mantiiT”.

aqvs Tu ara adgili monobas?

mosaxleobis didi nawili arsebuli gausa-

Zlisi ekonomikuri mdgomareobidan Tavis 

daRwevas ucxoeTSi samuSaos SovniT axerx-

ebs.

maTi udidesi nawili ucxoeTSi arale-

galebi arian. samsaxurebSic aralegalurad 

muSaoben, Sida mosamsaxureebad an mZime sa-

muSaoze. erTi da igive samuSaoze arale-

galebis anazRaureba bevrad ufro naklebia, 

vidre am qveynis moqalaqeebisa. imis gamo rom 

aralegalebi arian maTze ar vrceldeba am 

qveynebis Sromis kanonmdebloba da social-

uri garantiebi. swored imitom rom maTze 

ar vrceldeba Sromis kanonmdebloba da so-

cialuri garantiebi, es xalxi faqtiurad 

monebis mdgomareobaSi arian, im gansxvavebiT 

rom sakuTar qveyanaSi arsebuli umZimesi 

ekonomikuri mdgomareobis gamo iZulebule-

bi arian sakuTari nebiT daTanxmdnen monur 

mdgomareobaSi yofnas. diax, es aris swored 

monoba, sadac monas, monur Sromas monaTm-

flobeli ki ara, sakuTari qveynis arafris 

maqnisi xelisufleba aiZulebs.   

ar SeiZleba ar avRniSnoT kidev erTi ram:

`demokratiuli~ samyaro kategoriulad 

iTxovs Cvengan sabaJo kanonmdeblobebis 

liberalizacias. Tanamedrove samyaroSi 

mTel msoflioSi saqoneli Tavisuflad 

unda gadaadgildebodes da ar unda eqmne-

bodes raime saxis dabrkolebebi. magram aq 

ikveTeba erTi Zalian saintereso sakiTxi. 

adamians, romelic umuSavaria da muSaobis 

dawyeba unda warmoadgens samuSao Zalas da 

bazarze iseTive saqonels rogorc nbebismie-

ri sxva saqoneli. ismis kiTxva: ratom eqm-

neba dabrkolebebi am saxis saqonels erTi 

qveynidan meoreSi gadasvlis dros?, arsebu-

li SeTanxmebebis pirobebSic ki Tu adami-

ani ucxoeTSi midis samuSaos saZebrad mas 

dabrkolebebi ar unda eqmnebodes. Tumca 

sruliad sawinaaRmdego realoba gvaqs: am 

saqonlis winaaRmdeg dasavleTis ganviTare-

buli qveynebi umniSvnovales politikur da 

sakanonmdeblo gadawyvetilebebs iReben. xe-

lis Sewyobis magivrad yvelafers akeTeben 

rom es saqoneli TavianT bazarze ar dauSvan.

ramdenad Seesabameba es viTareba 

demokratiisa da Tavisufali sabazro ekono-

mikis principebs? adamianis uflebebis 

deklaracias?

dRes bevrs laparakoben saerTaSoriso 

trefikingze. Yyvela qveyana TiTqos da ebr-

Zvis am danaSauls. sinamdvileSi ki TviTon am 

qveynebis mTavrobebi TavianTi gadawyvetile-

bebiT qmnian im garemos, romelSic trefikingi 

yvavis. Adamianebs, rom qveynebs Soris Tavisu-

fali gadaadgilebis saSualeba qondes da 

am qveynebSi oficialurd dasaqmeba SeeZloT, 

trefikingis safrTxec aRar iqneboda. 

calke unda aRiniSnos sabazro ekonomikis 

efeqturoba. Tavisufali sabazro ekonomikis 

momxreebi Tvlian, rom es modeli gansakuTre-

biT misi radikaluri forma  “ekonomikuri 

ganviTarebis monetaruli modeli” yvelaze 

efeqturia da swored amitom ar saWiroebs 

Carevas. is rom “Tavisurali sabazro ekono-

mika” yvelaze efeqturia, Zalian didi mi-

Tia da sxva araferi. aseTi araefeqturi da 

uyairaTo ekonomika ar arsebobs. amis uam-

ravi magaliTis moyvana SeiZleba. magaliTad 

dRes saqarTveloSi uamravi mSeneblobaa 

gaCerebuli, am mSeneblobebSi ki miliar-

dobiT Tanxebia Cadebuli. ra gamodis? mil-

iardobiT Tanxis qoneba gayinuli da gamou-
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sadegaria. Kkidev erTi magaliTi, erT quCaze 

uamravi maRaziaa (qveyana faqtiurad erT did 

qarvasladaa qceuli) TviToeul maTgans aTi 

aTasobiT, zogs ki milionobiT laris, praqti-

kulad erTidaigive produqcia ulagia, ma-

Sin, rodesac erT quCas erTi an ori maRazia 

Tavisuflad, problemebis gareSe moemsaxure-

boda. Aam SemTxvevaSi araefeqturad  muSaobs 

fuladi saxsrebi romlebic am maRaziebSia 

Cadebuli, araefeqturad gamoiyeneba farTebi, 

araefeqturad gamoiyeneba SromiTi resurse-

bida a.S. Tavisufal sabazro ekonomikaze 

kidev mravali magaliTis moyvana SeiZleba 

ufro Rrma da safuzvliani analiziT. 

komerciuli kreditebi Tavdapirvelad, ma-

nam saqarTveloSi arsebul qarxnebs muSao-

bis potenciali honda, ar Semodioda. samagi-

erod XXI  saukunis dasawyisSi miliardobiT 

komerciuli krediti Semovida. maSin roca 

saqarTveloSi arsebuli qarxnebi da fab-

rikebi ukve gapartaxebuli da miwasTan gas-

worebuli iyo. vis xmardeba es kreditebi? 

Ppasuxi: ucxour kompaniebs romlebsac qveya-

naSi TavianTi produqcia Semoaqvs.  

rogor xmardeba?

dRes saqarTveloSiKkreditebi iolad 

gaicema sxvadasxva saqonlis ganvadebaze. 

imis gamo, rom sayofacxovrebo daniSnuleb-

is produqcias Cven arafers vawarmoebT am 

kreditebis TiTqmis 100 % mTlianad xmardeba 

importuli produqciis SeZenas, es ki Zalian 

cudad, damangrevelad moqmedebs qveynis 

ekonomikaze.

ganvixiloT martivi magaliTi avtoman-

qanis gayidva, kreditis gareSe rom xdebodes 

cota Tu vinme moaxerxebda Zvirad Rirebuli 

manqanis SeZenas magaliTad weliwadSi piro-

biTad vTqvaT 100 kaci, davuSvaT manqanis Ri-

rebuleba Seadgens 50 000 dolars. ese igi am 

SemTxvevaSi qveynidan gavidoda savaraudod 

4  000 000 dolari, adgilobrivi gamyidvelis 

mogebis da sxva xarjebis gaTvaliswinebiT.

ganvadebiT gayidvis SemTxvevaSi realize-

buli manqanebis raodenoba mkverad izrdeba 

davuSvaT pirobiTad 1000 mde. am SemTxvevaSi 

qveynidan gava 40 000 000 dolari da dafi-

nansebas ucxouri saavtomobilo qarxnebi 

miiReben. yvela sxva saqonelze analogiuri 

xdeba.

saqarTveloSi import-eqsporTis balansi 

uaryofiTia da 9,0 mlr. dolars  aWarbebs. es 

imas niSnavs, rom yovelwliurad Cveni, saqarT-

velos mosaxleobis finansuri resursebiT 

ucxoeTSi vqmniT daaxlovebiT 300 000 saSu-

alo anazRaurebad samuSao adgils. Semosu-

li impotuli produqciis didi nawili, swori 

ekonomikuri politikis SemTxvevaSi, saqarT-

veloSi SeiZleba gakeTdes da aq Seiqmnas 100 

aTasobiT samuSao adgili.

rogorc vxedavT arsebuli sabanko da 

ekonomikuri politikis Sedegad qveynis 

sakredito resursebi ucxoeTis qarxnebis 

dafinansebaze muSaoben, Tanac saukeTeso 

dafinanSebaze, roca finansuri nakadebi Semo-

dis produqciis realizaciis gazrdis Sede-

gad. Nnebismieri ucxouri kompania aTasgvar 

saSualebas mimarTavs, milionebs xarjaven 

produqciis reklamirebaze, rom gazard-

on produqciis realizacia. saqarTvelos 

erovnuli banki (seb) ki Tavisi ususuri, 

qveynisTvis damangreveli, fulad-sakredito 

politikiT uangarod exmareba ucxour kom-

paniebs am saqmeSi. 

sainteresoa saidan xdeba uaryofiTi savaW-

ro balansis 9,0 mlr. dolaris dafinanseba. 

erovnuli valutis SedarebiT myari kursi da 

qveynis sagareo savaluto rezervebis stabi-

luri zrda, calsaxad mianiSnebs imaze, rom 

qveynis sagareo balansi proficitulia.  Cemi 

analiziT es is Tanxaa romelsac ucxoeTSi 

gasuli Cveni Tanamemamuleebi yovelwliurad 

agzavnian sakuTari ojaxebis dasaxmareblad 

da romlis aRricxvac ar arsebobs da verc 

iarsebebs manam, sanam ar moxdeba ucxoeTSi 

gasuli Tanamemamuleebis Semosavlebis ga-

dasaxadebidan ganTavisufleba. 

saqarTvelos erovnul banks ucxoeTis 

bankebSi Cadebuli aqvs daaxlovebiT 2,7  mlr. 

dolari sagareo savaluto rezervis saxiT. 

es saxsrebic ucxo qveynebis ekonomikaze 

muSaobs.

xedavT ra xdeba, yovelwliurad ucxo 

qveynebis ekonomikaSi ara pirdapir 11,7  mil-

iard dolaris invistirebas vaxdenT. Cven ki 

sxvagan daveZebT invisticiebs. 

fulis nakadebTan mimarTebaSi kidev 

erTi sakiTxi unda ganvixiloT: ra ukeTesia 

kreditebis mozidva Tu invisticiebis moz-

idva? Aam kiTxvaze yvela daufiqreblad gv-

pasuxobs: invisticia. analizi ki gviCvenebs, 

rom sakiTxi ase martivi araa.

invisticiis mozidvis dros, investors qvey-
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nidan yovelwliurad mogebis saxiT 20-25% 

gaaqvs, Cvennairi maRali riskis qveynebidan ki 

35-40 da meti procenti gadis. ese igi saSu-

aloT 1 000 000 000 dolari Cadebuli in-

visticiidan, yovelwliurad qveynidan gadis 

250 000 000 dolaris savaluto resursi. aRa-

rafers vambobT sxva Sedegebze, gayiduli 

miwebi, tyis masivebi, bunebrivi simdidreebi 

da a.S. garda amisa ekonomikuri krizisis 

dros SeiZleba investorebma erTdroulad 

moindomon invistirebuli Tanxebis srulad 

gatana aseT SemTxvevaSi qveynis ekonomikas 

SeiZleba sruli ganadgureba daemuqros. amis 

magaliTad samxreT korea gamodgeba. 1998 

wels aziis ekonomikuri krizisis dros in-

vestorebma samxreT koreidan invisticiebis 

gatana daiwyes. gasatani fuladi saxsrebis 

moculoba koreis mTavrobis daTvliT aso-

biT miliard dolars Seadgenda da koreiis 

ekonomikas sruli CamoSliT emuqreboda. ko-

reiis mTavrobam mosaxleobas auxsna Seqmni-

li mdgomareoba da xalxs mimarTa TxovniT, 

visac riTi SeeZlo daxmareboda sakuTar 

qveyanas. mosaxleobam arnaxuli moqalaqeo-

brivi pozicia gamoavlina da yovelma maT-

ganma maqsimumi gaiRo sakuTari qveynis ekono-

mikis gadasarCenad da krizisis dasaZlevad. 

sul sxva viTareba gvaqvs kreditebis 

SemTxvevaSi. ekonomikuri, politikuri da 

sxva saxis krizisebi kreditis dabrunebaze 

pirdapir ar moqmedebs. ucxouri krediteb-

is wliuri procenti ki rogorc wesi 3-5% 

ar aRemateba. martivi maTematikiT SegviZlia 

davadginoT rom qveynidan gasatani procen-

tis da Ziris odenoba jamSi naklebia vidre 

analogiuri Tanxis investirebis SemTxveva-

Si gasatani mogebis odenobaa. magaliTad 1 

000 000 000 dolaris 10 wlis vadiT kredi-

tiT aRebis dros 5%-iani wliuri ganakveTis 

SemTxvevaSi, pirvel wels qveynidan gasatani 

Tanxis moculoba iqneboda 150 000 000 dola-

ri. arafers vityvi imaze rom 10 wlis Semdeg 

saerTod aRaraferi gava qveynidan.

SevadaroT erTmaneTs erTidaigive Tanxis 

SemTxvevaSi invistirebisas qveynidan gadis 

250 mln. dolari, kreditis SemTxvevaSi 150 

mln. dolari.  calsaxad naTelia, rom invis-

ticiebis mozidvas, kreditebis mozidva jo-

bia.

Cveni yuradReba SevaCeroT kidev erT 

sakiTxze, erovnuli bankis wyalobiTa da 

xelSewyobiT Seiqmna egreTwodebuli Savi 

siebi romlebSic yovelgvari analizis ga-

reSe SehyavT egreTwodebuli urCi gad-

amxdelebi, romlebmac krediti droulad ar 

gadaixades. am siis “binadarTa” odenobam 1 

000 000 kacs gadaaWarba. ratom moxda ase? ase 

usindisoebi vyofilvarT qarTvelebi, valebi 

aviReT da ar vixdiT. marTla asea? modiT 

esec gavaanalizoT. 

saqarTveloSi kreditebis gacemis bumi 

2005-2007  wlebSi iyo, am periodSi bankebi 

metroebSi da quCebSi dasdevdnen xalxs 

“mobrZandiT kreditebi aiReTo”.  yvelasT-

vis kargadaa cnobili rom 2007  wels axa-

li msoflio ekonomikuri krizisi daiwyo, 

man Tavis piks 2008-2009 wlebSi miaRwia. amas 

daerTo 2008 wlis agvistos omi, ramac ise-

dac mZime mdgomareoba, arnaxulad, kidevu-

fro daamZima. Cerdebodnen firmebi, mosax-

leoba umuSavari rCeboda, Tavad bankebidan 

uamravi adamiani daiTxoves samsaxuridan. 

maSindelmaMmTavrobam msxvil bankebs finan-

suri daxmareba gauwia, xalxi ki sulac ar 

gaxsenebia, an rodis axsovdaT, xalxi maT mx-

olod arCevnebze statistikuri masis saxiT 

sWirdebodaT. ufro metic, mTavrobam 2008 

wlis omis Semdgom arsebul mZime viTare-

baSi ar gamoacxada sagangebo mdgomareoba. 

sagangebo mdgomareobis gamocxadebis SemTx-

vevaSi Seiqmneboda fors-maJoruli viTareba, 

romelic faqtiurad isedac iyo. aseT dros, 

rogorc mosaxleoba da firmebi bankebis 

winaSe, ise saqarTvelos bankebi ucxouri 

bankebis winaSe garkveuli xniT viTarebis ga-

mosworebamde, Tundac erTi wliT, Sewyvetd-

nen valdebulebebis Sesrulebas kanonisa da 

xelSekrulebebis Sesabamisad. valdebule-

bebis Sesruleba ganaxldeboda sagangebo vi-

Tarebis dasrulebis Semdeg. amis erT-erTi 

iniciatori Tu erTaderTi ara erovnuli 

banki unda yofiliyo. es ar moxda, an rogor 

moxdeboda, Cven xom omi `movigeT~. Sedegi 

katastrofuli dadga. uamravi firma gaCerda 

bevri maTgani saerTod daixura, uamravi maT-

gani bankebma gayides.  am periodSi mosax-

leobis didi nawils aramc Tu kreditebis 

gastumrebis Tavi ar qonda, yoveldRe lukma 

puris fulsac ki ver Soulobda. uamrav ada-

mians gauyides manqanebi, binebi da sxva uZrav-

moZravi qoneba. vin agebs pasuxs mTavrobis 

umoqmedobisa da araswori gadawyvetile-
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bebis Sedegad 100 aTasobiT saxlkar dakar-

gul, gaubedurebul ojaxze, aTasobiT gaCer-

ebul da ganadgurebul firmaze. mimaCnia, rom 

swored mTavrobisa da erovnuli bankis da-

naSaulebrivi umoqmedobaa mizezi imisa, rom 

xalxma da firmebma kreditebis momsaxureba 

ver SeZles. 

erovnuli bankis kidev erTi danaSauli 

mdgomareobs imaSi, rom adamianis Sesaxeb in-

formacia konfidencialuria da gasajarove-

bas ar eqvemdebareba, miTumetes, roca amas 

akeTebs kerZo samarTlis iuridiuli piri. 

erovnuli banki win ar aRudga, ufro met-

ic xeli Seuwyo saqarTveloSi Savi siebis 

danergvas. nacvlad mZime mdgomareobaSi aR-

moCenili mosaxleobis daxmarebisa, rogorc 

es civilizebul normalur qveynebSi xdeba, 

erovnulma bankma da sxva bankebma saqarTve-

los mosaxleobas Savi siebi SesTavaza.

rogorc zemoT avRniSne bevri politikosi 

da ekonomikis eqperti xazs usvams erovnuli 

bankis warmatebul politikas, imis gamo, rom 

qveyanaSi TiTqos dabali donis inflaciaa 

da laris kursi ucxo valuTebTan mimarTe-

baSi SedarebiT myaria.

am mosazrebebs ar veTanxmebi. Tvalsa-

CinoebisaTvis magaliTs soflis meurneo-

bis saministroze moviyvanT. am saministros 

politika warmatebulad CaiTvleba maSin, 

roca soflis meurneobis produqcia uxvadaa 

da xelmisawvdom fasad, roca am fasiT kmayo-

filia rogorc myidveli, ise produqciis mim-

wodebeli, romelic Tanaxmaa am fasSi awar-

moos da gaafarTovos biznesi. winaaRmdeg 

SemTxvevaSi am saministros politika waru-

matebelia.

erovnuli bankis politika ki maSinaa war-

matebuli, roca sakredito resursebi, fuli, 

xelmisawvdomia yvelasaTvis, anu fuli iafia 

da inflacia “moTokili”. ese-igi erovnuli 

bankis politika warmatebuli iqneboda mx-

olod maSin, rom tardebodes iafi fulis 

politika da ar iyos inflacia.

rac Seexeba laris kurss, laris kursis 

SenarCuneba ZiriTadad xdeba ucxoeTSi gadax-

vewili Cveni Tanamemamuleebis monuri Sromis 

Sedegad miRebuli Semosavlebis saqarTvelo-

Si gadmogzavniT. ufro metic erovnuli ban-

ki ucxouri valutis spekulaciuri fasebiT 

yidva-gayidvis Sedegad did mogebas Rebu-

lobs da am TanxebiT sakuTar Semosavlebs 

da keTildReobas uzrunvelyofs. 

saqarTvelos erovnul banks sxva dana-

Saulebebic aqvs Cadenili da didi wvlili 

miuZRvis saqarTvelos ekonomikis ngrevaSi 

da mosaxleobis mZime socialuri pirobebis 

SeqmnaSi. samwuxaroa is rom saqarTvelos 

erovnuli banki aranair saxelmwifoebriv 

politikas ar atarebs da yvela moqmedebas 

sakuTari komerciuli interesebidan gamom-

dinare akeTebs.   samwuxaroa rom erovnuli 

bankis danaSaulebrivi fulad-sakredito 

politikaze pasuxs isev mosaxleoba agebs. 

asi aTasobiT ojaxs binebi gaeyida, aTasobiT 

adamianma biznesi dakarga, erTi muWa TaR-

liTebis xelSi gadavida qveynis ekonomikuri 

da erovnuli simdidreebi. samwuxaroa rom am 

ganukiTxaobaze pasuxi aravis moeTxoveba. 

rogorc vxedavT arsebuli politikis 

pirobebSi, mTeli Ceni sabanko sistema da fi-

nansuri resursebi, ara pirdapir, magram ucxo 

qveynebis ekonomikaze muSaobs.

arsebuli politikis Sedegad qveynis 

ekonomika mZime krisiSi imyofeba. Tumca pen-

siebi da xelfasebi gaicema da saxelmwifo 

biujeti sxva valdebulebebsac asrulebs. ma-

Sin roca praqtikulad qveyanaSi cota ram Tu 

muSaobs. maS rogor xdeba saxelmwifo biuje-

tis Sevseba?

aqac saintereso sqemebi muSaobs, romelic 

ekonomikis muSaobasTan praqtikulad ar aris 

kavSirSi.

ganvixilioT es sqema pensiebis magaliTze.

Tu saarsebo minimumi bevrad aRemateba pen-

sioneris pensias, maSin pensioneris mier gaRe-

buli Tviuri xarjebidan, Tu amis wyaroebi 

mas gaaCnia, gadasaxadebiT amoRebuli Tanxa 

sakmarisi da SeiZleba metic iyos pension-

eris pensiis gasacem Tanxaze. Tu pensioners 

sxva dafinansebis wyaroebi ar gaaCnia, maSin 

igi iRupeba neli sikvdiliT, SimSilis, udeno-

bis, uwamlobis da a.S. Sedegad.

am sistemam rom imuSaos saWiroa Sesruld-

ed 2 piroba:

1. saarsebo minimumi bevrad unda aRe-

matebodes pensioneris pensias. amis dasaTv-

lelaT formulis gamoyvanac ki SeiZleba.

2. umkacresi sagadasaxado disciplina.

aseTi politikis dros socialurad 

daucveli adamianebi praqtikulad ganwirule-

bi arian. vinaidan, maTi socialuri daxmaer-

eba bevrad naklebia, vidre pensioneris pensia. 
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amitomac aris rom Cvens qveyanaSi yvelaze 

mZime socialur mdgomareobaSi, umuSavrad 

darCenili Sromisunariani mosaxleobaa.

ganvixiloT kidev erTi saintereso sqema. 

sanam am sqemas ganvixilavT kidev zogi 

ram gavaanalizoT rogorc zemoT avRniSneT 

arsebuli fulad-sakredito politikis Se-

degad fuli ekonomikis realuri seqtori-

dan (realuri ekonomikidan) “garbis” (amoiRe-

ba), am dros ekonomika praqtikulad Cerdeba, 

“kvdeba”. umuSavrad da Semosavlebis gareSe 

darCenili mosaxleoba ki qveynidan garbis 

samuSaos saSovnelad da iq iwyebs muSaobas.  

biujetis Sevsebis “sqema” ki SemdegSi 

mdgomareobs. ucxoeTSi gasuli Tanamema-

muleebi yovelTviurad sakuTar axloblebs 

ugzavnian ucxour valutas arsebobisaTvis, 

bevri maTgani ramdenime ojaxs inaxavs saqarT-

veloSi. ase warmoiSveba soliduri savalu-

to nakadi romelic qveyanaSi Semodis. Semo-

suli TanxebiT SeiZineba sxvadasxva saqoneli, 

romlis 90% ucxouria da es Tanxebi kvlav 

ucxoeTSi gaedineba. saxelmwifos biujetSi 

ki sabaJo gadasaxadis, dRg-s da mogebis ga-

dasaxadis saxiT soliduri Tanxebi Sesdis. 

am sabiujeto TanxebiTac sabolooT impor-

tuli saqoneli SeiZineba. 

sadaa am sqemaSi qarTuli ekonomika? 

sadaa saxelmwifos ekonomikuri politi-

ka? sadaa saxelmwifo?

Cven Tanamemamuleebs ucxoeTidan deporti 

rom gaukeTon qveyana SimSiliT daixoceba. ai, 

esaa Cvens mier aSenebuli saxelmwifo da im 

ekonomikuri politikis Sedegi romelsac 24  

welia vatarebT.

saxelmwifo biujetis Sesavsebad uamravi 

sxva sqemebi arsebobs, romlebic kavSirSi ara 

aris ekonomikur aqtivobasTan:

garigebiTi samarTali. absoluturad 

gaugebari ram, rac aranair cnobierebaSi ar 

jdeba. Tu fuli gaqvs SegiZlia sasjeli 

gamoisyido, Tu ar gaqvs sasjeli unda moix-

ado. sadaa principi: “kanonis winaSe yvela 

Tanabaria.” uamravi ram wamikiTxavs, uamravi 

sakiTxi Semiswavlia, magram msgavsi ram arsad 

ar gamigia. kaTolikur eklesiaSi arsebobda 

~induligencia” (Tanxis gadaxdiT codvis mo-

naniebisaTvis (SendobisaTvis)), magram aqac 

ki damnaSave sasjelis moxdisgan ar Tavisu-

fldeboda. XX saukunis pirvel naxevarSi 

~induligencia” aikrZala rogorc samarcxvi-

ni movlena kaTolikuri eklesiis istoriaSi. 

Cven ras vakeTebT XXI  saukuneSi? 

biujetSi Sesatan Tanxebs gvaxdeineben 

yvelaferSi. elementaruli cnobis aRebis 

dros 35-50 da Tu imave dRes ginda 150 lar-

ia gadasaxdeli, maSin roca sabuTis gacemis 

TviTRirebuleba ramdenime TeTria.

elementaruli darRvevis dros, mZRolebis 

gadasaxdeli jarima 50 laridan 250 laram-

dea. sxva jarimebi kidev ufro metia.

amas sxa araferi qvia, Tu ara kanoniT 

daSvebuli usamarTloba sakuTari xalxis 

gasaZarcvad.

amaze iZaxian, rom korufcia aRmovfxveri-

To. 20 larian naZvs, rom Tbilisis meria 1000 

larad SeiZens da gamyidveli firma 5000 % 

mogebas miiRebs, amas ra hqvia, sabazro ekono-

mika Tu axali tipis sabazro korufcia? 

ekonomika nadgurdeba, Cveni, rogorc bune-

brivi ise finansuri resursebi ucxoeTSi 

gaedineba da ucxo qveynebis ekonomikaze muSa-

oben, adgilobrivi resursebis mniSvnelovani 

nawili ucxoelebis xelSi gadadis, saqarTve-

los mosaxleobis erTi didi nawili monur 

mdgomareobaSia ucxoeTSi, saqarTveloSi 

darCenil mosaxleobas ki umowyalod Zarc-

vavs sakuTari xelisufleba. 

es yvelaferi mianiSnebs imaze rom jer-

jerobiT ar Semdgari saxelmwifo varT. 

kanonebi, demokratia, adamianis uflebebi, es 

yvelaferi “fasadia”, romlis miRmac qaosi da 

ganukiTxaobaa.

axali xelisufleba arCevnebis win gvpird-

eboda rom mosvlisTanave bevr rames myisi-

erad Secvlida, magram myisierad araferi 

Seicvala. eqvsi Tvis Semdeg gviTxres rom 

ori weli mogveTmina. roca aqac araferi gam-

ovida, SemogvTavazes programa “saqarTvelo 

2020”, axla ki gvTavazoben programas - 20/30-

s da gvpirdebian 2030 wels saSualo evro-

puli donis qveyana viqnebiT. sinamdvileSi 

morigi cru dapirebebia imitom, rom “saxls” 

rom aSeneben jer myar saZirkvels uyrian. 

xelisuflebis dRevandeli politika da mo-

qmedebebi aranairad ar metyvelebs imaze, rom 

momavalSi didi aRmSenebloba daiwyeba. 

rCeba STabeWdileba rom, arc wina xelisu-

flebebs da arc dRevandel xelisuflebas 

warmodgena ara aqvs qveynis marTvaze!!! amis 

uamravi mtkicebulebebi arsebobs, maT kanon-

ebSi da gadawyvetilebebSi! umravlesoba maT-



27#1(36), 2015 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
gani anti saxelmwifoebrivi da anti qarTu-

lia da emsaxureba ekonomikis ganadgurebas 

da qveynis ngrevas!!!

axalma mTavrobam ganacxada gaWirvebaa 

magram, unda moviTminoT da mere yvelaferi 

kargad iqnebao. Tumca axali xelisufleb-

is `gaWirvebulma~ ministrebma ver moiT-

mines, xelfasebi sagrZnoblad gaizardes da 

kidev premiebs iReben. Tanac gvimtkiceben, 

“bevrs vmuSaobT premiebsac amitom viReb-

To”. batonebs minda Sevaxseno elementaru-

li ekonomikuri WeSmariteba: premiebi Tqvens 

mier “aRorZinebuli” ekonomikidan, biujetSi 

damatebiT miRebuli Semosavlebidan rom 

migeRoT, sasayveduro ar iqneboda, magram, 

roca saxelmwifo biujeti deficituria da 

aRebuli valebiT balansdeba, Tqveni saqcie-

li danaSaulia da amaze pasuxi adre Tu gvi-

an yvelas moeTxoveba.

bevri iZaxis, rom cota xani vacaloT axal 

xelisuflebas. amasac ver daveTanxmebi. is 

rac pirvel wels unda gakeTebeliyo da ar 

gakeTda, xelisuflebas pasuxi rodis movTxo-

voT? 9 wlis Semdeg. axal xelisuflebas 

ar unda mivceT kriminalebad Camoyalibeb-

is ufleba, roca arCevani cixesa da “skams” 

Soris keTdeba. swored aseT dros iwyeba 

xelisuflebis daundobeli brZola skamebis 

SenarCunebisaTvis.

axalma xelisuflebam sxva Tu ara erTi 

ram kargi gaakeTa wertili dausva saqarTve-

los istoriis erT-erT saSinel Sav furcels, 

periods romelsac nacionaluri moZraobis, 

faSisturi reJimis marTvelobis periodi 

qvia. romlis drosac bevri zemoT moyvanili 

saSineli, es da sxva sqemebi muSavdeboda da 

inergeboda. 

axali xelisuflebis politikis avkar-

gianobaze laparaki, SeiZleba jer naadrevia, 

kargia Tu yvelaferi ise gamovida, rogorc 

arCevnebis win `ocnebobdnen~, magram dRemdis 

rac gakeTda Tu amiT vimsjelebT: `es gza 

eklesiasTan ar migviyvans~. . . .

gamoyenebuli literatura:
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solomon pavliaSvili 

ekonomikis mecnierebaTa doqtori, 
profesori 

daviT gubelaZe 

agroinJineriis doqtori, profesori 

soflis meurneobis mdgradi ganviTareba da

 agroekologiuri saqmianoba

sasoflo-sameurneo warmoebis zrda da qveynis  agraruli politika orientirebuli 

unda iyos sasoflo-sameurneo seqtorSi produqciis warmoebis moculobis mkveTr zrdaze 

da ekologiurad sufTa produqciis warmoebaze. soflis meurneobis produqciis warmoebis 

zrda uSualod unda asaxavdes sursaTis warmoebis zrdas. qarTulma agrosasursaTo sa-

warmoebma, maT Soris gadamamuSavebelma mrewvelobam, unda Seqmnan qveynis sasursaTo uz-

runvelyofis (rogorc raodenobrivi, aseve xarisxobrivi xelmisawvdomobis TvalsazrisiT) 

safuZveli agroekologiuri sasoflo sameurneo saqmianobis;

agrarul seqtorSi mwarmoeblurobis, rentabelurobisa da konkurentunarianobis zrda. 

agraruli seqtoris funqcionirebis xarisxobrivi maCveneblebi unda gaxdes saerTaSoriso 

standartebis Sesabamisi, xolo warmoebuli produqcia - konkurentunariani, uwinares yov-

lisa, Sida bazarze.

agroekologiuri soflis meurneoba da 

kerZod organuli sasoflo sameurneo saqmi-

anoba warmoadgens sawarmoo sistemas, romel-

ic gamoricxavs xelovnuri sasuqebis, pesti-

cidebis, zrdis regulatorebisa da qimiuri 

sakvebi danamatebis gamoyenebas. rogorc 

bevri ganviTarebuli qveynebis gamocdileba 

gviCvenebs, uzrunvelyofs energiis ekonomias, 

garemos dacvas, gaaCnia grZelvadiani mdgra-

dobis tendencia da ekonomikurad friad 

efeqturia. sasoflo-sameurneo kulturebis 

mosavlianoba maRalia gvalvis drosac. or-

ganuli soflis meurneobis pirobebSi en-

ergiis danaxarji produqciis warmobaSi  

60%-iT ufro dabalia, vidre Cveulebrivi 

warmodebis dros, organuli soflis meur-

neoba ufro naklebad kapitaltevadia, rac 

amcirebs kreditebze soflis meurneobis da-

mokidebulebis xarisxs. organulma meurneo-

bam ganaviTara ekologiuri TvalsazrisiT 

sufTa da mdgradi sasoflo-sameurneo me-

Todebi da procesebi, romlebic amtkicebs, 

rom organuli meurneobis sistema konkuren-

tunariania da iTvaliswinebs dRevandeli da 

Semdgomi TaobebisaTvis usafrTxo sakvebis 

warmoebas, rasac minimumade dahyavs gverdiTi 

movlenebi.

organuli meurneoba moicavs yvela saso-

flo-sameurneo sistemas, romelic ekologi-

urad, socialurad da ekonomikurad sufTa 

sakvebisa da boWkos warmoebas uwyobs xels. 

am sistemisaTvis produqciis warmoebis unari 

efuZneba niadagi. nayofierebas adgilobrivi 

mcenareebis, cxovelebisa da landSaftebis 

gaTvaliswinebiT da am urTierTdamokide-

bul faqtorTa xarisxis optimizaciiT.

organuli warmoebis meTodebi sxvadasxva 

qveynebSi ganviTarda biodinamikuri koncef-

ciis safuZvelze. am saqmis pionerebi gansx-

vavebul terminologias iyenebdnen, amitom 

msoflios sxvadasxva kuTxeSi organul sof-

lis meurneobis sxvadasxvanairi dasaxel-
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eba agroekologiuri soflis meurneoba da 

kerZod organuli sasoflo sameurneo saqmi-

anoba warmoadgens sawarmoo sistemas, romel-

ic gamoricxavs xelovnuri sasuqebis, pesti-

cidebis, zrdis regulatorebisa da qimiuri 

sakvebi danamatebis gamoyenebas. rogorc 

bevri ganviTarebuli qveynebis gamocdileba 

gviCvenebs, uzrunvelyofs energiis ekonomias, 

garemos dacvas, gaaCnia grZelvadiani mdgra-

dobis tendencia da ekonomikurad friad 

efeqturia. sasoflo-sameurneo kulture-

bis mosavlianoba maRalia gvalvis drosac. 

organuli soflis meurneobis pirobebSi 

energiis danaxarji produqciis warmobaSi  

60%-iT ufro dabalia, vidre Cveulebrivi war-

modebis dros, organuli soflis meurneoba 

ufro naklebad kapitaltevadia, rac amcirebs 

kreditebze soflis meurneobis damokide-

bulebis xarisxs. organulma meurneobam ga-

naviTara ekologiuri TvalsazrisiT sufTa 

da mdgradi sasoflo-sameurneo meTodebi da 

procesebi, romlebic amtkicebs, rom organ-

uli meurneobis sistema konkurentunariania 

da iTvaliswinebs dRevandeli da Semdgomi 

TaobebisaTvis usafrTxo sakvebis warmoebas, 

rasac minimumade dahyavs gverdiTi movlenebi.

organuli meurneoba moicavs yvela saso-

flo-sameurneo sistemas, romelic ekologi-

urad, socialurad da ekonomikurad sufTa 

sakvebisa da boWkos warmoebas uwyobs xels. 

am sistemisaTvis produqciis warmoebis unari 

efuZneba niadagi. nayofierebas adgilobrivi 

mcenareebis, cxovelebisa da landSaftebis 

gaTvaliswinebiT da am urTierTdamokidebul 

faqtorTa xarisxis optimizaciiT.

organuli warmoebis meTodebi sxvadasxva 

qveynebSi ganviTarda biodinamikuri koncef-

ciis safuZvelze. am saqmis pionerebi gansx-

vavebul terminologias iyenebdnen, amitom 

msoflios sxvadasxva kuTxeSi organul sof-

lis meurneobis sxvadasxvanairi dasaxeleba 

aqvs. evropaSi `organuli”, `ekologiuri” da 

`biologiuri” sinonimebad cnes da es ter-

minebi kanonierad iTvleba.

msoflios ekonomikurad ganviTarebul 

qveynebSi farTod gaiSala moZraoba ekolo-

giurad sufTa soflis meurneobis produqci-

is, nedleulisa da sursaTis warmoebis ga-

didebisaTvis, radgan ekologiurad sufTa 

produqciis warmoeba da moxmareba miuTiTebs 

ama Tu im qveyanaSi ara marto ekonomikis gan-

viTarebis doneze, aramed sazogadoebis ga-

naTlebis, kulturisa da humanizaciis don-

ezec.

saqarTveloSi sursaTis wili mTlian 

eqsportSi 2014  wlis monacemebiT  Seadgens  

16.1%.  

organuli soflis meurneobis xvedri-

Ti wili kontinentebidan pirvel adgilzea 

okeaneTi 48,51%, xolo meoreze evropa _ 23,58%, 

bolo adgilzea _ afrika 0,14%.

gansakuTrebiT efeqturi ekologiurad 

sufTa soflis meurneobis ganviTareba iqne-

ba im raionebSi, romlebic meurneobriobis 

eqstensiur gzas misdeven da aqedan gamomdi-

nare, aq warmoebuli produqcia ara konkuren-

tunariania (produqciis erTeulze gaweuli 

danaxarjebis gamo), xolo ekologiurad 

sufTa produqciaze fasebis SedarebiT maRa-

li done danamatebiT ekonomikuri efeqtis 

wyaro iqneba maTTvis.

ukanasknel aTwleulSi soflis meurneoba 

Zalian Seicvala, axali codnis, teqnikisa da 

qimiuri industriis ganviTarebis gamo, ramac 

xeli Seuwyo kvebis mrewvelobis ganviTareba-

gafarToebas, magram amave dros aRniSnulma 

faqtorebma gamoiwvia mTeli rigi uaryofiTi 

movlenebi, rac SemdegSi mdgomareobs:

- igi azianebs niadagis struqturas;

- azianebs garemosa da tradiciul 

landSaftebs;

- sakvebis xarisxis globaluri gauare-

seba potenciur safrTxes uqmnis adamianTa 

janmrTelobas;

- anadgurebs tradiciul-socialur 

struqturebs da soflis meurneobas agroin-

dustriul seqtorad gardaqmnis.

amis sawinaaRmdegod organuli meurneoba 

dadebiT gavlenas axdens garemoze. igi Ziri-

Tadad eyrdnoba adgilobriv resursebs da 

damokidebulia ekologiuri balansis Sena-

rCunebasa da biologiuri procesebis opti-

malur ganviTarebaze.

niadagisa da garemos dacva _ es aris mTa-

vari aucilebloba organul soflis meur-

neobaSi da ara raRac SemTxveviToba, rasac 

SeiZleba sargebeli hqondes.

momxmarebeli Sesabamisad afasebs fer-

meris miRwevebs da sul ufro izrdeba 

moTxovnileba organul sakvebze. momxmarebe-

li zedmets ixdis, radgan icis, rom organu-

li produqtis sufTaa da Tanxebi, romlebic 
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daixarja uaryofiTi efeqtebis minimumamde 

dasayvanad, gansazRvravs produqtis momate-

bul fass.

amgvarad, organuli sakvebis mwarmoebeli 

fermeri da momxmarebeli urTierTTanam-

Sromloben, raTa ganaviTaron mdgradi sof-

lis meurneoba.

sasoflo-sameurneo warmoebis biologi-

zaciis sasargeblod bevris Tqma SeiZle-

ba. faqtia, rom saxezea msoflioSi kvebis 

produqtebis warmoebis cnobili meTodebis 

axlo momavalSi, ZiriTadad bunebaTsarge-

blobis principebiT Secvla, rac Tavis mxriv 

ekologiurad usafrTxo ganaxlebadi bune-

brivi resursebis da teqnologiuri faqtore-

bis ufro efeqtur gamoyenebas efuZneba. am-

denad, saWiroa sasoflo-sameurneo warmoebis 

`biologizaciisa” `ekologizaciis” stimu-

lireba, raTa rac SeiZleba mokle period-

Si moxdes sasoflo-sameurneo warmoebaSi 

gamoyenebuli mineraluri sasuqebis, Sxam-qi-

mikatebis da sxva msgavsi qimiuri saSuale-

bebis Canacvleba biologiuri saSualebebiT.

roca ekologiurad usafrTxo soflis 

meurneobis produqciisa da nedleulis, 

agreTve sursaTis warmoebis sakiTxebs vexebiT, 

ar SeiZleba ar aRiniSnos im umniSvnelovanesi 

rezervebisa da resursebis Sesaxeb, romelic 

saqarTvelos gaaCnia. kerZod, ekologiurad 

sufTa soflis meurneobis produqtis da 

sasursaTo produqciis warmoebis SesaniSna-

vi pirobebi saqarTvelos mTisa da mTiswine-

Tis praqtikulad yvela raions gaaCnia. dRes 

aq cnobili mizezebis gamo, isedac umniSvne-

lo raodenobiT gamoiyeneba (an saerTod ar 

gamoiyeneba) soflis meurneobis produqciis 

warmoebis gadidebis iseTi faqtori, rogorc 

qimiizaciaa. amitom maTi gadayvana ekologiu-

rac sufTa produqciis warmoebaze ufro ad-

vilia, miTumetes Tu gaviTvaliswinebT imasac, 

rom mowesrigebul sabazro urTierTobaTa 

pirobebSi da samarTlebriv garemoSi aseTi 

saxis produqcia gacilebiT maRal fasSi 

realizdeba da praqtikulad mis mwarmoe-

bels unazRaurebs im danakliss, romelic man 

warmoebis zrdis intensiuri saSualebebis 

gamouyeneblobiT miiRo.

amdenad, saqarTveloSi arsebobs yvela 

ZiriTadi piroba biomeurneobis anu ekolo-

giurad sufTa produqciis mwarmoebel meur-

neobaTa gafarToebisa da ganviTarebisaTvis. 

am mimarTulebiT qveyanaSi aqtiurad muSaobs 

arasamTavrobo organizacia ̀ elakana”, romel-

ic organuli soflis meurneobis saerTaSor-

iso federaciis wevria. dRes saqarTveloSi 

2000-ze meti glexuri, fermeruli meurneoba 

awarmoebs soflis meurneobis produqcias 

biomeTodebiT, am mizniT SemuSavebulia da 

aprobirebulia samuSao meTodebi da me-

Todologiebi, Seqmnilia biomeurneTa da mrCe-

velTa samsaxuri, biomeurneobis ganviTarebis, 

ekoproduqciis marketingis da sertificire-

bis dargSi.

saqarTveloSi ekologiurad usafrTxo 

produqtis warmoebis gadidebis da misi eqs-

portze gatanis kargi SesaZleblobebia. saWi-

roa mxolod mizanmimarTuli muSaoba imis 

gaTvaliswinebiT, rom biomeurneobis mizani 

bunebis dacvasTan da bevr sxva mxaresTan er-

Tad, upirvelesad adamianis janmrTelobaze 

zrunvaa.

organuli soflis meurneobisa da 

produqtebis warmoebis IFOAM-is ZiriTadi 

standartebis mixedviT organuli soflis 

meurneobis mizani SemdegSi mdgomareobs:

- awarmoos sakmarisi raodenobis yua-

Tiani produqcia;

- urTierTkavSirSi iyos bunebriv siste-

mebTan da ciklebTan;

- xeli Seuwyos da ganavrcos soflis 

meurneobaSi biologiuri ciklebis moxmare-

ba mikroorganizmebis niadagis, florisa da 

faunis gamoyenebis gziT;

- xangrZlivad SeinarCunos da gazard-

os niadagis nayofiereba;

- SeZlebisdagvarad gamoiyenos iseTi 

nivTierebebi da masalebi, romelTa Tavidan 

gamoyeneba an reciklireba SesaZlebelia 

fermaSive an sxvagan;

- Seuqmnan cxovelebs yvela is piroba, 

romelic ar ewinaaRmdegeba maT bunebriv gan-

viTarebas;

- minimumamde daiyvanos yvela saxis da-

nagvianeba, romelic Tan axlavs sasoflo-

sameurneo saqmianobas;

- SeinarCunos soflis meurneobis sis-

temisa da garemos genetikuri mravalferovne-

ba, dacvis mcenareuli da gareuli cxovelebi;

- organul soflis meurneobaSi mo-

muSaveT saSualeba unda hqondeT icxovron 

ise, rogorc es gaTvaliswinebulia gaero-s 

adamianTa uflebis deklaraciiT _ daikmay-
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ofilon Tavisi moTxovnilebebi da miiRon 

gaweuli Sromis adekvaturi anazRaureba da 

kidev _ imuSaon jansaR garemoSi;

- mxedvelobaSi unda iyos miRebuli 

soflis meurneobis sistemis socialuri da 

ekologiuri gavlena.

saqarTvelos sasursaTo problemis gad-

awyveta sasursaTo kompleqsis dinamiur 

ganviTarebas saWiroebs. amasTan cvalebadi 

ekonomikuri pirobebisadmi adaptacia Rrma 

ekonomikuri krizisis pirobebSi mimdinare-

obs, rac reformirebis periodSi zogierTi 

sasoflo _ sasoflo sameurneo produqciis 

warmoebisa da gadamuSavebis mniSvnelovani 

dacemiT xasiaTdeba. piradi damxmare meur-

neobis gafarToebis saerTod da qalaqelebi-

saTvis miwis nakveTebis masiurad gamoyofis 

xarjze mosaxleobis TviTuzrunvelyofis 

wilis gazrda saSiS tendenciebze problemis 

damZimebaze mainc miuTiTebs.

aqve unda avRniSnoT is garemoeba, rom 

saqarTveloSi kvebis produqtebis moxmare-

bis done racionalurTan SedarebiT orjer 

dabalia ara marto imitom, rom qveynis bazari 

am produqtebis deficits ganicdis, aramed 

imitomac, rom mosaxleobis msyidvelobiTi 

unari  Zalian Semcirebulia.

regionebSi biznes garemos gajansaReba  

da stimulireba. konkurentunariani pirvela-

di agraruli produqciis warmoebis gazrdis 

safuZveli gaxdeba soflis meurneobasTan 

dakavSirebuli warmoebebis da servisebis 

gafarToeba da ganviTareba. unda moxdes 

iseTi infrastruqturuli komponentebis gan-

viTarebis xelSewyobiT, romlebic agraruli 

produqciis  warmoebis Semdgom etapebze iqne-

ba orientirebuli ekologiurad sufTa saso-

flo sameurneo produqciis warmoebaze da 

soflad mosaxleobis dasqmebis mniSnelovan 

faqtors warmoadgens.. aseTi mimarTulebiT 

saqmianoba prioritetuli iqneba, rogorc Sida, 

aseve ucxoeTis bazrebze konkurentunariani 

sasoflo sameurneo produqciis warmoebis 

mxriv xels Seuwyobs regionebSi agrosasur-

saTo seqtoris da masTan dakavSirebuli bi-

znes komponentebis ganviTarebas, Seasrulbs 

mosaxleobis Semosavlebis zrdis ZiriTadi 

generatoris funqcias, rac Semdgom Tavis 

mxriv aisaxeba  ,mosaxleobis DSemosavlebze, 

rac  ganapirobebs sainvesticio resursebis 

zrdas. qarTuli produqcia Rirseul adgils 

daikavebs saerTaSoriso bazarze. xarisxiani 

da konkurentunariani ekologiurad sufTa 

agrosasursaTo produqciis warmoebiT.  Seqm-

nis saeqsporto potencialis srulad gamoy-

enebis SesaZleblobas. Camoyalibdeba saso-

flo sameurneo saqmianobis iseTi meqanizmebi, 

romlebic agrosasursaTo produqciis sama-

mulo mwarmoeblebs daexmareba saeqsporto 

produqciis gazrdaSi, investorTa mozidvaSi 

da evrokavSiris qveynebTan vaWrobaSi.

gamoyenebuli literatura:

1. Pavliashvili   S.P. The World Economic Crisis And Georgia- The Caucasus and Globalization,  Volume 5. Issue 
3-4  p 54, 2011.

2. Global Competitiveness Index, World Economic Forum.
3. Justin Yifu Lin, 2011. “New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development,” World Bank 

Research Observer, Oxford University Press, vol. 26(2), pages 193-221.
4. Robert Wade, 2011. “Why Justin Lin’s Door-Opening Argument Matters for Development Economics”. LSE 

Global Policy Journal Vol 2, No 1. p 115-116
5. Pavliashvili  S. P.  Zigzags Of  Inflation in Post-soviet Georgia
6. Gubeladze D. O. - The agricultural private sector and perspectives of its development in Georgia samecniero 

SromaTa krebuli agraruli mecnierebis problemebi, krebuli, Tbilisi, ssau, 2005w.

7. saqarTvelos socialuri - ekonomikuri ganviTarebis mimarTulebebi -saqarTvelos 

ganviTarebis kvleviTi instituti - gamomcemloba nekeri 2012w.
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Sustainable Development of Agriculture and 
Agro-ecological activities

Solomon Pavliashvili
Doctor of sciences, professor 

David Gubeladze
Doctor of agroengineering professor

Dynamic developing of agricultural complex is needed for solving agricultural problems in Georgia. Adaptation 
to the changable economic conditions is passing. That is  characterized with falling down of agticultural product 
manufacturing in the reformation period. 

There are good possabilities to make ecologically clean and fresh products and then export them.  It is nacessary 
to work Purposefully and consider the fact the main aim of Organic farming is to care for human health.

In Georgia , the level of using food products is rationally low because of the lack of products on the market and 
because of the purchasing power is reduced.
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გადაწყვეტილების მიღების პროცესის მიმოხილვა, მნიშვნელობა და   
მახასიათებლები

ევგენი ბარათაშვილი  
ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სტუ-ს პროფესორი

ირმა მახარაშვილი
კავკასიის საერთაშორისო  უნივერსიტეტის დოქტორანტი

მანანა მარიდაშვილი
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორანტი, სტუ-ს უფროსი მასწავლებელი

     სტატიაში გადაწყვეტილების მიღება განხილულია როგორც მმართველობითი პროცესის ერთერთი 
ძირითადი კომპონენტი. სტატიაში ვრცლადაა განხილული მართვის თეორიის განვითარების გენეზისი 
მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის შესწავლის კუთხით. ღრმადაა გაანალიზებული 
სხვადასხვა მეცნიერის მოსაზრება გადაწყვეტილების პროცესის შესახებ და ჩატარებულია ამ მოსაზრებათა 
შედარებითი დახასიათება.

     ავტორები სტატიაში განიხილავენ გადაწყვეტილებების მიღების  პარადიგმებს, აგრეთვე აღნიშნავენ, 
რომ მართვის მოდელები შედარებით მუდმივია დროსა და სივრცეში; ასკვნიან, რომ წარმოდგენილი 
მეთოდების განზოგადება შესაძლებელია საზოგადოების ნებისმიერი ტიპისათვის.

     სტატიაში დაწვრილებითაა აღწერილი გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი - ინფორმაცია. 
განხილულია ინფორმაციის ბუნება და ჩამოყალიბებულია შეხედულება, რომ  ის ერთდროულად 
წარმოადგენს შრომის საგანსაც და რესურსსაც. ვრცლადაა გადმოცემული ალტერნატიული ვარიანტების 
არჩევის პროცესში გამოყენებული მეთოდების ეფექტიანობის შეფასების სტრატეგიები. 

გადაწყვეტილების მიღება  მმართველობითი 
პროცესის შემადგენელი ნაწილია, 
რომელიც  გულისხმობს ალტერნატივის 
არჩევას. გადაწყვეტილების მიღებისათვის 
განხორციელებული ქმედებები დაიყვანება 
მოქმედების მიმართულების შერჩევაზე. 

გადაწყვეტილების მიღება ნებისმიერი 
უწყების ორგანიზაციის ფუნქციონირების  
განმაპირობებელი ფაქტორია. სახელმწიფო 
მართვის ლექსიკაში, ტერმინი „გადაწყვეტილების 
მიღება“  ჩესტერ ბერნარდმა შემოიტანა გასული 
საუკუნის შუახანებში. იგი შეეცადა ისეთი 
ვიწრო დესკრიპტორების შეცვლას, როგორიცაა 
„რესურსების განაწილება“ და „პოლიტიკის 
შემუშავება“. შედეგად, წარმოიშვა მენეჯერების 
მოქმედებისა და შეხედულების ახალი ტალღა [1].

მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების 
თეორია, როგორც მეცნიერება წარმოიქმნა 
ინგლისში, მეორე მსოფლიო ომის დროს, როდესაც 
მეცნიერთა ჯგუფმა რთული სამხედრო პრობლემის  
დავალება მიიღო - სამოქალაქო თავდაცვის 
დანაყოფისა და არმიის საცეცხლო პოზიციის 
ოპტიმალური განთავსების თაობაზე. 1950 წელს ეს 
თეორია მოდერნიზებული იქნა, და გამოყენებულ 
იქნა სამოქალაქო მრეწველობის პრობლემების 

გადაწყვეტისათვის. გადაწყვეტილების მიღების 
თეორიის თემატიკაზე ერთ-ერთი პირველი 
ნაშრომი გამოვიდა 1930 წელს, რომელშიც ნაჩვენები 
იქნა გადაწყვეტილების მიღების კომპლექსური 
მიდგომა.

გადაწყვეტილების მიღების შესწავლა ხდება 
ალტერნატივების იდენტიფიცირებისა და  
შერჩევის ბაზაზე გადაწყვეტილების მიმღები 
პირის უპირატესობისა და ფასეულობის 
საფუძველზე. გადაწყვეტილების მიღება ნიშნავს, 
რომ არსებობს ალტერნატიული ვარიანტები, 
რომელიც აუცილებელია გაითვალისწინო, და 
ასეთ შემთხვევაში საჭიროა არა მხოლოდ ბევრი 
ალტერნატივის განსაზღვრა, არამედ საუკეთესოს 
არჩევა, რომელიც ყველაზე მეტად ერგება კომპანიის 
მიზნებს, ამოცანებს, ფასეულობებსა და ა.შ. (Harris 
1980).

გადაწყვეტილების მიღების თეორიისა 
და პრაქტიკის საერთაშორისო და სამამულო 
ნაშრომების ანალიზი აჩვენებს, რომ არსებობს 
„გადაწყვეტილების მიღების“ტერმინის 
მრავალი ინტერპრეტაცია, რაც ამ მეცნიერთა 
შეხედულებით, აღქმითა და დამოკიდებულებითაა 
განპირობებული.

Baker et al. (2001), თანახმად, გადაწყვეტილების 
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მიღება უნდა დაიწყოს  გადაწყვეტილების მიმღები 
პირის და დაინტერესებული მხარის განსაზღვრით, 
განსაზღვრული პრობლემის შესახებ შესაძლო 
უთანხმოების შემცირების, მოთხოვნების, 
მიზნებისა და კრიტერიუმებისათვის [3]. 

ჰერბერ საიმონის განსაზღვრებით, მენეჯმენტი 
დაფუძნებულია რაციონალური გადაწყვეტილების 
მიღებაზე. 

რუსი მეცნიერი ე. გოლუბკოვი 
„გადაწყვეტილების მიღების“ ინტერპრეტაციას 
ახდენს ორი გზით: ვიწრო და ფართო თვალსაზრისით. 
ვიწრო კონტექსტში, გადაწყვეტილების მიღება 
არის ამორჩევის საქმიანობის, გადაწყვეტილების 
სხვადასხვა ვარიანტების ანალიზის  
დამამთავრებელი აქტი, რომელიც მიმართულია 
გადაწყვეტილების საუკეთესო ვარიანტის არჩევისა 
და დამტკიცებისკენ. მოცემულ შემთხვევაში, 
გადაწყვეტილება განიხილება, როგორც არჩევანის 
აქტი, განხორციელებული გადაწყვეტილების 
მიმღები პირის მიერ, განსაზღვრული წესების 
დახმარებით. ფართო თვალსაზრისით, 
„გადაწყვეტილების მიღება“ - ეს არის პროცესი, 
დროის დინების შესაბამისად,  რამდენიმე ეტაპად 
განხორციელებული. სხვა სიტყვებით, რომ 
ვთქვათ, ეს არის გადაწყვეტილების მომზადების 
სტადიებისა და ეტაპების ერთობლიობა, 
რომლის დამამთავრებელ ეტაპს უშუალოდ 
გადაწყვეტილების მიღება წარმოადგენს. 
გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ხორციელდება 
გადაწყვეტილების მიღების რეალიზაციის 
საქმიანობა. ზოგჯერ, ეს ეტაპი ერთიანდება 
„გადაწყვეტილების მიღების“ ცნებაში.

ო. ლარიჩევი „გადაწყვეტილების მიღებას“ 
განსაზღვრავს, როგორც სპეციფიკურ, ადამიანური 
საქმიანობის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან 
პროცესს, მიმართული მოქმედების საუკეთესო 
ვარიანტის არჩევისაკენ.

ი. კალუგინი „გადაწყვეტილების მიღების“ ქვეშ 
გულისხმობს „ განსაკუთრებული სახის მენტალურ  
საქმიანობას, მიმართულს მოქმედების საუკეთესო 
ვარიანტის არჩევისაკენ.

ასევე, გადაწყვეტილების მიღების თეორიას 
განიხილავენ, როგორც ცნებებისა და სისტემური 
მეთოდების ნაკრებს, რომელიც განუსაზღვრელობის 
პირობებში გადაწყვეტილების მიღების პრობლემის 
მრავალმხრივი ანალიზის შესაძლებლობას იძლევა 
[4].

გადაწყვეტილების მიღების ამოცანა ჩვეულებრივ 
წარმოებს საუკეთესო  ალტერნატივების არჩევით, 
რომელიც საჭიროებს მიზნებისა და კრიტერიუმების 
განსაზღვრას, რომლითაც ფასდება ალტერნატიული 

ვარიანტები. გადაწყვეტილების მეთოდების არჩევა 
დამოკიდებულია რაოდენობრივ და ხარისხობრივ 
ინფორმაციაზე. 

ჩვეულებრივ სახელმწიფო საქმიანობის 
პროცესში წარმოიშვება სიტუაცია, როდესაც 
ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი დგება მოქმედების 
რამდენიმე შესაძლო ვარიანტის სავალდებულო 
არჩევის წინაშე. ასეთი არჩევის შედეგს წარმოადგენს 
გადაწყვეტილება. ამგვარად, გადაწყვეტილება ეს 
არის ალტერნატივების არჩევა[5].

„გადაწყვეტილება“, როგორც პროცესი, 
რამდენიმე ეტაპად ხორციელდება დროის 
განსაზღვრულ პერიოდში. ამ ეტაპებიდან 
გამოყოფენ გადაწყვეტილების მომზადებას, 
მიღებასა და რეალიზაციას. გადაწყვეტილების 
მიღების ეტაპი შეიძლება განვიხილოთ როგორც 
მმართველის ან მენეჯერთა ჯგუფის მიერ 
მოქმედების უკეთესი ვარიანტის შერჩევის (არჩევის) 
აქტის განხორციელება.

გადაწყვეტილების მიღება შემოქმედებითი 
პროცესია, რომელიც მოითხოვს შთაგონებას და 
ცხადია, ცოდნით განმტკიცებულ ფანტაზიას. 
მაგრამ, უპირველეს ყოვლისა, ეს ობიექტური 
სინამდვილის შეცნობაა, სინამდვილისა, რომელიც 
სხვადასხვა სახით აისახება. ინფორმაცია კი 
გადაწყვეტილების მიღების საფუძველია [6].

მენეჯერთა შრომის პროფესიონალურ-
კვალიფიციური და ტექნოლოგიური დანაწილება 
ითვალისწინებს შესრულებული სამუშაოების 
სახეებსა და სირთულეს. ამ კრიტერიუმებით 
ორგანიზაციის მართვის აპარატში გამოყოფენ 
სამი კატეგორიის მუშაკებს: ხელმძღვანელებს, 
სპეციალისტებსა და მომსახურეებს. თუ 
განვიხილავთ მათ შრომის მართვის პროცესის 
ტექნოლოგიის თვალსაზრისით, მაშინ შეგვიძლია 
დავასკვნათ, რომ ხელმძღვანელთა ამოცანაა 
გადაწყვეტილების მიღება და მათი პრაქტიკული 
რეალიზაციის ორგანიზაცია; სპეციალისტები 
ამუშავებენ გადაწყვეტილებათა ვარიანტებს, ხოლო 
მომსახურეები უზრუნველყოფენ (ძირითადად 
ინფორმაციულად) მთელი ამ პროცესის 
მიმდინარეობას [7].

გადაწყვეტილების მიღების პროცესის 
განხილვისას, მხედველობაში უნდა მივიღოთ ორი 
ვარიანტი: პირველი იმაში მდგომარეობს, რომ 
მიუხედავად იმისა, რომ სწორი გადაწყვეტილების 
მიღება ძნელი და რთულია, იგი მაინც შედარებით 
მსუბუქად უნდა მივიღოთ. მეორე მომენტისას, 
კი უნდა გვახსოვდეს, რომ იგი ფსიქოლოგიური 
პროცესია. ადამიანთა ქცევა ყოვლეთვის ლოგიკური 
არ არის: მას ზოგჯერ გონება წარმართავს, 
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ზოგჯერ - გრძნობა. ამდენად, გასაკვირი არ არის, 
რომ ხელმძღვანელის მიერ გადაწყვეტილების 
მისაღებად გამოყენებული ქმდებებები ან 
სპონტანური (გრძნობასაყოლილი) იყოს, ან 
უმაღლესად ლოგიკური (გონებით გადაწყვეტილი.

გადაწყვეტილების მიღების პროცესის 
შემადგენელი ელემენტების მიხედვით თუ 
ვიმსჯელებთ, ეს მართლაც ასეა. იგი პრობლემების 
იდენტიფიკაციით იწყება, შემდეგ მოდის 
პრობლემაზე ზემოქმედი კრიტერიუმების 
განსაზღვრა, იდენტიფიკაცია, კრიტერიუმების 
განაწილება მნიშვნელოვანი ხარისხის მიხედვით, 
გადაწყვეტილების ვარიანტის განსაზღვრა, 
ვარიანტის ანალიზი, ოპტიმალური ვარიანტის 
არჩევა, არჩეული ვარიანტის რეალიზაცია და 
მთავრდება გადაწყვეტილების ეფექტიანობის 
შეფასებით [8].

ჩევულებრივ, გადაწვეტილების მიღებისას 
არსებობს მისდამი მიდგომის სამი ვარიანტი (სახე), 
ესენია: ინტუიცია, განსჯა და რაციონალური 
გადაწყვეტილების მიღება. სადაც:

• ინტუიციური გადაწყვეტილების მიღებისას 
ადამიანები ეყრდნობიან საკუთარ შეგრძნებას, 
რასაც ადამიანის „მეექვსე გრძნობას“ უწოდებენ;

• განსჯაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება 
ბუნებრივია მოიცავს ინტუიციურ 
გადაწყვეტილებას, მაგრამ ინტუიციური 
გადაწყვეტილებისაგან განსხვავებით, მას 
საფუძვლად უდევს ასევე ცოდნა და წარსულის 
გააზრებული გამოცდილება;

• რაციონალური გადაწყვეტილება 
კი აერთიანებს განსჯაზე დაფუძნებულ 
გადაწყვეტილებებს და ამიტომ, ბუნებრივია, 
მოიცავს ასევე ინტუიციურ გადაწყვეტილებასაც.

გადაწყვეტილების მიღება, შემუშავების ტიპები 
და მოდელები (შეთანხმების მიღწევის საშუალებები) 
არ არსებობს მკაცრად კოდიფიცირებული 
თეორიებისა თუ მიმდინარეობების სახით. 
შესაბამისად, არ გვხვდება პოლიტიკური, მორალურ-
ეთიკური და ზნეობრივი კონსენსუსის მიღწევის 
წინასწარ გაკვალული გზები. ორგანიზაციაში 
გადაწყვეტილების მიღებაზე გავლენის მოხდენის 
უნარის მქონე მოვლენები  და ფაქტორები დიდი  
მრავალფეროვნებით ხასიათდება. მათ საფუძველზე 
შეიძლება განხილული იქნას  გადაწყვეტილების 
მიღების სამი მოდელი, ესენია[9]: 

• ავტორიტარული (როდესაც ერთი ჰეგემონს 
გააქვს სასურველი გადაწყვეტილება);

• საყოველთაო თანხმობაზე დაფუძნებული 
(თანასწორუფლებიანი, დემოკრატიული 
კონსენსუსი);

•  შერეული (მოიცავს ნაწილობრივ ორივეს). 
ნიშანდობლივია, რომ  მოდელების შინაარსი 

დროში ცვლილებას არ განიცდის (იცვლება 
მხოლოდ ავტორი და არა საშუალება) და 
შესაძლებელია მისი განზოგადება საერთაშორისო 
საზოგადოების ნებისმიერ ტიპზე. აღსანიშნავია, 
რომ უნიპოლარული სისტემა ერთი ჰეგემონის 
ავტორიტარულ მოდელს ერგება, ბიპოლარული 
შერეულს, ხოლო დემოკრატიული მოდელი 
გამოკვეთილი ძალის არარსებობის პირობას.

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არსებობს 
არაერთი მიდგომა და პარადიგმა. მათგან შეიძლება 
გამოიყოს[10]:

• მართვის თეორია. გამოიყენება, 
როდესაც პრობლემა ანალიზს ექვემდებარება 
და შესაძლებელია მოსალოდნელი 
ცვლილებების იდენტიფიცირება და გაზომვა. 
გამოიყენება სხვდასხვა ამოცანის კორექტული 
გადაწყვეტისათვის. სისტემა წარმატებულია 
იმ ამოცანების გადაწყვეტისათვის, რომელიც 
ანალიზს ექვემდებარება, რომელთა ცვლადები 
შეიძლება გაიზომოს და სტრუქტურირებულ იქნეს 
ლოგიკური მოქმედებების საშუალებით. მართვის 
თეორიის არეალი გაფართოვდა კომპიუტერული 
ტექნოლოგიებისა და პროგრამული 
უზრუნველყოფის განვითარების ხარჯზე;

• კარნეგის მოდელი. სახელი მომდინარეობს 
კარნეგი-მელონის უნივერსიტეტთან 
დაკავშირებული ავტორებიდან: კიერტი რ., მარჩი 
ჯ., საიმონი რ. მათ განსაზღვრეს გადაწყვეტილების 
მიღების განსაზღვრული რაციონალური 
მიდგომა. დაადგინეს წესი, რომლითაც რამდენიმე 
მენეჯერის ალიანსის საფუძველზე, კოალიციურად 
მიიღება საბოლოო გადაწყვეტილება. მენეჯერთა 
კოალიციების შექმნა განპირობებულია იმით, 
რომ: ორგანიზაციების მიზნები ზოგჯერ ზუსტად 
განსაზღვრული არ არის, ქვედანაყოფების ამოცანები 
ურთიერთსაწინაააღმდეგოა, თითოეული სუბიექტი 
ცდილობს იყოს რაციონალური. შესაბამისად, 
კოალიციის ჩამოყალიბება ხელს უწყობს ისეთი 
მმართველობითი გადაწყვეტილების შემუშავებას, 
რომლებიც ყველა დაინტერესებული მხარდაჭერით 
ისარგებლებს;

•  მმართველობითი გადაწყვეტილების 
ინკრემენტირების პროცესის მოდელი. 
ორგანიზებაში გადაწყვეტილების მიღების მთავარი 
არჩევანი, როგორც წესი,  „მცირე„ არჩევანთაგან 
შედგება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენაა, 
რომელიც ჰენრი მიცბერგს  და მის კოლეგებს  
ეკუთვნის. ორგანიზაცია გადის გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესის რამდენიმე საკვანძო წერტილზე 
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და შესაძლებელია შეეჩეხოს ამ გზაზე არსებულ 
ბარიერებს, რომელიც შეიძლება განხილულ 
იქნას როგორც გადაწყვეტილების წყვეტა. წყვეტა 
ნიშნავს, რომ ორგანიზაცია უნდა დაუბრუნდეს 
წინა გადაწყვეტილებას და გაიმეოროს განვლილი 
ციკლი, ამასთან შეეცადოს შეიტანოს სიახლე. ასევე 
აღწერილი იქნა გადაწყვეტილების მიღების სამი 
ფაზა: იდენტიფიკაცია, დამუშავება და არჩევანი. 
როდესაც დასრულდება იდენტიფიკაციის ფაზა 
და პრობლემა განისაზღვრება, იწყება დამუშავების 
ფაზა, რომლის დროსაც ყალიბდება საბოლოო 
გადაწყვეტილება. ასეთი სახის გადაწყვეტილების 
შემუშავება არის მოსინჯვისა და აგების 
ინკრემენტალური პროცედურა, როგორც იტყვიან 
„აგურზე აგურის დადება“;

•  „სანაგვე ყუთის მოდელი“. მისი 
შედარება სხვა მოდელებთან შეუძლებელია, 
რამდენადაც მას საქმე აქვს ორგანიზაციის შიგნით 
არსებული გადაწყვეტილების სისტემასთან, 
ან მრავალრიცხოვან ნაკადებთან, ხოლო 
ზემოაღნიშნული მოდელები ორიენტირებულია 
ცალკეული გადაწყვეტილების შემუშავებაზე. 
„სანაგვე ყუთის მოდელი“ საშუალებას 
იძლევა ვიფიქროთ ორგანიზაციაზე, ასევე იმ 
გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც მიიღება მართვის 
სუბიექტების მიერ. ეს მოდელი შემუშავებული 
იქნა იმ მიზნით, რომ ახსნილიყო მმართველობითი 
გადაწყვეტილების სქემა იმ ორგანიზაციებში, 
რომელთა საქმიანობა განუსაზღვრელია. 
გაურკვევლობის პირობებს ორგანიზებული ანარქია 
ეწოდა. ორგანიზებული ანარქია არ ეფუძნება 
ძალაუფლების ნორმალურ ვერტიკალურ იერარქიას 
და გადაწყვეტილებების  მიღების ბიუროკრატიულ 
წესებს, რომელიც ხასითდება შემდეგი თვისებებით: 
უპირატესობათა პრობლემატურობა, ცუდად 
გასაგები ტექნოლოგია და კადრების დენადობა. ამ 
მოდელის უნიკალური თავისებურება მოვლენათა 
ნაკადებით ვლინდება;

• ვრუმისა და იეტონის გადაწყვეტილების 
მიღების მოდელი. მოიცავს ხელმძღვანელობის 5 
სტილს: 1. თქვენს ხელთ არსებული ინფორმაციის 
საფუძველზე თქვენ თვითონ წყვეტთ პრობლემას; 
2. თქვენს დაქვემდებარებაში მყოფთაგან  იღებთ 
ინფორმაციას და  პრობლემას თქვენ  თვითონ 
წყვეტთ; 3. პრობლემას აცნობთ ზოგიერთებს თქვენს 
დაქვემდებარებაში მყოფთ, ისმენთ მათ იდეებსა 
და წინადადებებს და შემდეგ თვითონ იღებთ 
გადაწყვეტილებას; 4. პრობლემას აცნობთ არა თქვენს 
დაქვემდებარებაში მყოფთ და შემდეგ  კოლექტიური 
განსჯის საფუძველზე დამოუკიდებლად იღებთ 
გადაწყვეტილებას; 5.  პრობლემას აცნობთ თქვენს 

დაქვემდებარებაში მყოფ ჯგუფს და შემდეგ  
კოლექტიური განსჯის საფუძველზე იღებთ 
კოლეგიალურ გადაწყვეტილებას [11].   

გადაწყვეტილების მიღების საფუძველს 
წარმოადგენს ინფორმაცია. ინფორმაცია 
ინფორმაციულ პროცესებში წარმოადგენს შრომის 
საგანს , რომელიც ჩვეულებრივი შრომის საგნისგან 
იმით განსხვავდება, რომ გადამუშავებისას არ 
კარგავს თავის ღირებულებას, არ წარმოებს მისი 
ფიზიკური მოხმარება, არამედ ხდება მისი შენახვა 
და მრავალჯერადი გამოყენება. ინფორმაცია 
ნებისმიერი მართვის ობიექტისთვის წარმოადგენს 
მნიშვნელოვან რესურსს, რომლის ბაზაზეც 
სრულდება: დაგეგმვა, მარკეტინგი, კონტროლი, 
გადაწყვეტილების მიღება, კავშირები.  

ინფორმაცია არის გადაწყვეტილების მიღების 
საფუძველი. რამდენადაც მმართველი სისტემისადმი 
მიწოდებული ინფორმაცია სამართავი ქვესისტემის 
პარამეტრების მდგომარეობის შესახებ იქნება 
რეალური, იმდენად მმართველი სისტემის მიერ 
მიღებული გადაწყვეტილება იქნება ოპტიმალური. 
მართვაში გამოყენებული ინფორმაციის ხარისხი 
უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 
იგი უნდა იყოს სრული, დროული, შესაფერისი, 
საკმარისი, ზუსტი, გასაგები, საჭირო, მიმართული, 
კონკრეტული, სანდო. ინფორმაცია უნდა 
შეეფერებოდეს გადასაწყეტ პრობლემას. 

ინფორმაციამ, რომ შეასრულოს თავისი 
დანიშნულება იგი უნდა იყოს ზუსტი და საკმარისი. 
ხშირად ინფორმაციის ღირებულების შემცირების 
მიზნით მომხმარებელს მიეწოდება ნაკლები 
სიზუსტის ინფორმაცია ვიდრე საჭიროა, რაც იწვევს 
მიღებული შედეგის სარგებლობის შემცირებას. 
ინფორმაციის სიზუტის გაზრდა დაკავშირებულია 
გარკვეულ დანახარჯებთან ამიტომ საჭიროა 
დადგინდეს არის თუ არა საჭირო გადაწყვეტილების 
მისაღებად საჭირო ინფორმაციის სიზუსტის 
გაზრდა. ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს შედარება 
ინფორმაციის სიზუსტის ამაღლებაზე გაწეული 
დანახარჯების და სიზუსტის გაზრდით მიღებული 
შედეგების.  ინფორმაცია უნდა იყოს გასაგები. 
რაც უფრო გასაგებია ინფორმაცია მით მაღალია 
მის საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება. 
მაგალითად-მენეჯერებს მოუწევთ დიდი დროის 
ხარჯვა მოწოდებული ანგარიშების გარკვევისას 
თუ ეს ანგარიშები ცუდად არის შედგენილი. 
ინფორმაცია გასაგები უნდა იყოს იმ ფიზიკური 
პირისთვის, რომელიც არის ამ ინფორმაციის 
მომხმარებელი. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა 
იყოს ისეთი ფორმით, როგორსაც მომხმარებელი 
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მოითხოვს. 

 ხშირად საჭირო ხდება ინფორმაციის ნაკადიდან 
ამორჩეული იქნეს მხოლოდ ის, რომელიც 
ზეგავლენას ახდენს გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესზე, ანუ უნდა მოხდეს ინფორმაციის 
გაფილტვრა. საჭირო ინფორმაცია არის ახალი 
და აუცილებელი გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესისთვის.  ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს 
ადრესატს, ვისთვისაც განკუთვნილია ინფორმაცია, 
წინააღმდეგ შემთხვევაში  ვერ შეასრულებს თავის 
დანიშნულებას და დარჩება რეაგირების გარეშე. 
ინფორმაციის გადაცემა შეიძლება ფოსტით, ფაქსით. 
ინტერნეტით და აშ.  ნებისმიერი ინფორმაციის 
განხილვა შესაძლებელია სამი ასპექტით: 
სინტაქსური, სემანტიკური და პრაგმატიკული 
ასპექტებით . 

ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღება 
მეტ-ნაკლებად რთული საკითხის თაობაზე 
დიდ სირთულეებთანაა დაკავშირებული, 
კერძოდ: საჭიროა დადგინდეს საკითხთან 
დაკავშირებული ცნებები, პარამეტრები, საზომი 
ერთეულები; დაზუსტდეს კავშირები და 
უახლოესი მიზნები; შეფასდეს არასასურველ 
შედეგთა მნიშვნელობა. ამასთან, რეალურ დროში 
მუდმივად ინფორმაციული დეფიციტია, არ 
ხერხდება პარამეტრების რაოდენობრივი შეფასება 
მათი თვისობრივი ბუნების გამო, ინფორმაციის 
მოპოვება ხშირად დაუძლეველ სირთულეებთანაა 
დაკავშირებული. რთული საკითხები, როგორც 
წესი, მრავალასპექტიანია და მათი ოპტიმალური 
გადაწყვეტა მოითხოვს მაღალი დონის 
კვალიფიკაციას მრავალ დარგში. ასეთ ვითარებაში 
გავრცელებულია ექსპერტებისაგან ინფორმაციის 
მიღება და გადაწყვეტილებათა შემუშავების 
ტექნოლოგიის განხილვა. ექსპერტების ფორმირება 
ხდება შემდეგი ნიშნით:  პროფესიონალიზმი, 
მსჯელობის დამოუკიდებლობა, ობიექტურობა, 
მობილურობა, კონტაქტურობა, ასევე გამოცდილება, 
ცოდნა, ინტუიცია, ავტორიტეტი, ახალი იდეის 
მიღების უნარი.

აღსანიშნავია, რომ როდესაც ხელმძღვანელს 
უხდება გადაწყვეტილების მიღება არასაკმარისი 
ინფორმირებულობისას, კონკრეტული გარემო 
ფაქტორები განაპირობებენ სიტუაციას, 
ოპტიმალური შეიძლება გახდეს სხვადასხვა 
ალტერნატიული წინადადება. ალტერნატიული 
ვარიანტების არჩევის მიზნით უნდა 
ვიხელმძღვანელოთ ეფექტურობის შეფასების 
სტრატეგიებით :

1. ვალდის კრიტერიუმი (მაქსიმინი);
2. მაქსიმაქსი;

3. გურვიჩის კრიტერიუმი (ოპტიმიზმ-
პესიმიზმი);

4. სვიჯ-ნიგანის კრიტერიუმი;
5. ლაპლასის კრიტერიუმი;
6. კრელლეს კრიტერიუმი.
ხაზგასასმელია, რომ მენეჯერის 

გადაწყვეტილების მიღების ხარისხი პირდაპირ 
დამოკიდებულებაშია არსებული ინფორმაციის 
ხარისხთან. ამიტომ მენეჯერები მუდმივად 
ხელს უწყობენ გარემოს, რომელიც  ხარისხიან და 
სიცოცხლისუნარიან ინფორმაციას გენერირებს. 
ამგვარად, გადაწყვეტილების მიღების პროცესი 
მნიშვნელოვანი ასპექტია, როგორც რეგიონული 
და კორპორაციული სტრუქტურებისათვის, ისე 
ინდივიდუალური პირებისათვის, რომლებიც 
მნიშვნელოვანად არიან დამოკიდებულნი  ამ 
გადაწყვეტილებაზე, კონკურენტუნარიანობის 
არენაზე .

გადაწყვეტილების მიღების პროცესი გვხვდება 
ადამიანის მოღვაწეობის ყველა სფეროში 
(ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო საქმიანობის 
ჩათვლით). მმართველური გადაწყვეტილება 
განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო პროცესია, 
რომელთანაც მჭიდროდ არის დაკავშირებული 
საქმიანი ორგანიზაციის წარმატებული 
ფუნქციონირება მასში დასაქმებულ 
ადამიანთა ინტერესების გათვალისწინებით. 
გადაწყვეტილების მიღება გონებრივი პროცესია. 
იგი გულისხმობს მიზნის დასახვასა და მიღწევის 
ხერხების (გზების) შემუშავებას. გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში შეიძლება გამოვყოთ შემდეგი 
ძირითადი ეტაპები:

• გადაწყვეტილების მიღების აუცილებლობის 
დადგენა. მენეჯერები გამუდმებით აკონტროლებენ 
სიტუაციას, როგორც ორგანიზაციის შიგნით, ასევე 
მის გარეთ, რათა არ გამოეპაროთ ცვლილებები, 
რომლებმაც შეიძლება შექმნას პრობლემები და 
საჭიროებს დაუყოვნებლივ რაეაგირებას და 
პირიქით, შესაძლებელობები, რომელიც შეიძლება 
იქნეს გამოყენებული;

• წარმოქმნილი პრობლემებისა და 
შესაძლებლობების ანალიზი და განსაზღვრა. 
მენეჯერები განსაზღვრავენ მათ მიზეზებს 
და ადგენენ მოთხოვნებს, რომლებსაც უნდა 
პასუხობდეს შემდგომი გადაწყვეტილებები.  

• შესაძლებელი ალტერნატივების შესწავლა. 
მენეჯერები ირჩევენ გადაწყვეტილების ან 
მოქმედების რამდენიმე ვარიანტს. 

• სასურველი ალტერნატივის არჩევა. ყველა 
ალტერნატივის უპირატესობისა და უარყოფითი 
მხარის განხილვის შემდეგ მენეჯერები ირჩევენ 
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ყველაზე უფრო იმედისმომცემ ქმედების გეგმას. 
უნდა აღინიშნოს, რომ არჩეული გეგმა შიძლება 
იყოს რამდენიმე განხილული ალტენატივის 
ერთგვარი კომბინაცია.

• არჩეული გადაწყვეტილების შესრულება. 
მას შემდეგ, რაც მენეჯერები განახორციელებენ 
დაგეგმვას, შეისწავლიან რა იმ ხალხის რეაქციას, 
ვინც უნდა განახორციელოს აღნიშნული 
გადაწყვეტილება, მენეჯერები ახორციელებენ 
თავის გადაწყვეტილებას. 

• მიღებული შედეგების შეფასება. მენეჯერები 
აკვირდებიან თავიანთი გადაწყვეტილების 
შედეგებს, რათა დაინახონ, მათმა არჩევანმა 
მიიყვანა ისინი თუ არა სასურველ მიზნამდე; ხომ არ 
იქმნება ახალი პრობლემები ან შესაძლებლობები, 
მიღებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, 
და ხომ არ არის ახალი გადაწყვეტილების მიღების 
აუცილებლობა.

თანამედროვე სივრცე მრავალფეროვანი და 
რთული აგებულებისაა. სწრაფად ცვალებადი 
მოვლენები, ფართო კონკურენცია, ღირებულეთა 
გადაფასება და სხვა თავის დაღს ასვამს მართვის 
პროცესებს. გადაწყვეტილების მიღების 
დროს ხშირად აღარ გვადგება ტრადიციული, 
ანალიტიკური და რაციონალური მოდელი. დრო და 
თანამედროვე გარემო მართვის სუბიექტებისაგან 
მოითხოვს გადაწყვეტილების ექსტრემალურ 
ვადებში მიღებას. 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესი დინამიური 
პროცესია, რომელმაც შეიძლება გაიაროს მრავალ 

ციკლზე, სანამ პრობლემა საბოლოოდ გადაიჭრება. 
ყურადსაღებია ამ თვალსაზრისით ისიც, რომ 
გადაწყვეტილების დიდი ნაწილის მიღება 
გარკვეულ დროს მოითხოვს, დროის გასვლასთან 
ერთად იცვლება მთელი რიგი მოცემულობებისა. 
სახელმწიფოს დონეზე კი შესაძლებელია 
ღირებულებათა გადაფასებაც კი მოხდეს:

მართვის სისტემის არსებობისათვის საჭიროა, 
რომ სამართავ სისტემას გააჩნდეს კონკრეტული 
მიზანი და მართვის კრიტერიუმები. მმართველ 
ქვესისტემასა და სამართავ ობიექტს შორის 
მიმდინარეობს ინფორმაციული შეტყობინებების 
განუწყვეტელი გაცვლა. ოპტიმალური 
გადაწყვეტილების მიღება და შესაბამისად 
ოპტიმალური მართვა შესაძლებელია ოპტიმალობის 
კრიტერიუმის პირობებში, რაც გვეხმარება მართვის 
მიზნობრივი ფუნქციის ჩამოყალიბებაში. მართვის 
მიზნობრივი ფუნქცია ეს არის რაოდენობრივი 
სიდიდე, რომელიც წარმოადგენს საწყისი 
(შემავალი) და საშედეგო (გამომავალი) ცვლადების, 
აგრეთვე დროისა და ობიექტის პარამეტრების 
ფუნქციას. ოპტიმალური მართვა ეს ისეთი მართვაა, 
რომელიც უზრუნველყოფს მართვის მიზნობრივი 
ფუნქციის ექსტრემუმს (მაქსიმუმს ან მინიმუმს) 
განსაზღვრული შეზღუდვების პირობებში. 
ოპტიმალური მართვის განხორციელებისათვის არ 
არის საკმარისი მართვის მიზნობრივი ფუნქციისა 
და შეზღუდვების ცოდნა. საჭიროა აგრეთვე 
ინფორმაცია სამართავი ობიექტის მდგომარეობისა 
და გარე სამყაროს შესახებ[12].
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In the article Decision-making is considered as one of the main components of the management process. The ar-
ticle discussed in detail the development of management theory and the study of the genesis of the decision-making 
process. Deeply analyzed the different opinions of the decision process and accomplished scholar in comparative 
considerations.

Authors of the article discusse decision-making paradigms, and notes that management models are relatively 
constant in time and space; concludes that the proposed methods can be generalized to any type of society.

The article describe in detail the basis for decision-making - information. The article examines the nature of in-
formation and the laying of the view that the information is the subject of labor and resources simultaneously. The 
article detailed the methods used to estimate the efficiency of the process of choosing a given alternative strategies.
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ბიზნესის დაკრედიტების პირობები საქართველოში

loid qarCava

biznesis administrirebis doqtori, 
asocirebuli profesori

დღეისათვის საქართელოში არსებული 
საკრედიტო ორგანიზაციების - ბანკებისა და 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების  გარდა არსებობს 
საკრედიტო კავშირები, რომელსაც  კონტროლს 
უწევს საქართველოს ეროვნული ბანკი. გარდა ამისა, 
ხელისუფლება თავის მხრივ ცდილობს შეღავათიანი 
პირობები დაუწესოს მცირე და საშუალო ბიზნეს, 
უცხოელ ივნესტორებს, ხელს უწყობს სოფლის 
მეურნეობაში შეიქმნას კოოპერატივები და 
მოსახლეობას უწევს საგრანტო დახმარებებს. არის 
ასევე, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები, 
რომლებიც ნაწილობრივ აფინანსებენ ცალკეული 
პროდუქციის წარმოება-გადამუშავების საწარმოებს 
გრანტის სახით.

ჩვენი კვლევის მიზანია შედარებითი 
ანალიზი გავაკეთოთ თითოეული საკრედიტო 
ორგანიზაციისა თუ სახელმწიფო პროგრამების 
პირობებზე, გამოვავლინოთ მათი დადებითი და 
უარყოფითი მხარეები. 

ზოგადად დადებითი მოვლენაა, როცა ბიზნესს 
თუ პიროვნებას ფული სჭირდება და მას აძლევენ 
კონკრეტული მიზნის მისაღწევად. არც იმაშია 
ცუდი რაიმე, რომ ფულის მიმღებმა აღებული 
თანხა - ვალი უნდა დააბრუნოს. მთავარი კითხვა 
იმაშია, თუ რა პირობებს უყენებს კრედიტორი 
ბენეფიციარს.

დავიწყოთ ბანკებით, რომელიც ყველასთვის 
მარტივად გასაგები და აღსაქმელია. საქართველოს 

მაგალითზე ბანკები ბიზნესკრედიტებს იძლევიან 
ბიზნესის გაფართოებისთვის, იშვიათად - ბიზნესის 
დაწყებისთვის, ე.წ. „სტარტაფისთვის“ (start up). 

ყველამ იცის, რომ მოთხოვნები საბანკო 
კრედიტებზე საკმაოდ მძიმეა ბიზნესისთვის: 
მაღალი საპროცენტო განაკვეთი, საკრედიტო 
თანხის ოდენობის ლამის სამმაგი ღირებულების 
ლიკვიდური უძრავი ქონებით უზრუნველყოფა, 
დადასტურებული შესაბამისი შემოსავლები და ა.შ.

გარდა ამისა, მაღალია საპროცენტო განაკვეთები 
თანხის გატანაზე, ე.წ. საკომისიო, წინმსწრებად 
გადახდაზე და ხშირად ამას ემატება დაზღვევა და 
სხვა ხარჯები. რაც საბოლოო ჯამში, გამოცხადებულ 
და ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთებს შორის 
სხვაობა, 2%-ს შეადგენს.

ანალოგიური მოთხოვნები აქვს მიკრო საფინანსო 
ორგანიზაციებს (შემდეგში - მსო). განსხვავება 
მხოლოდ საკრედიტო თანხების მოცულობაშია, მსო 
შეზღუდულია და ეკრძალება 50 000 ლარზე ზემოთ 
ღირებულების პროექტების დაფინანსება.

უფრო სპეციფიკურია საკრედიტო კავშირები, 
სადაც საკრედიტო კავშირის ფინანსები იქმნება 
ძირითადად კავშირის წევრებისგან და კავშირის 
წევრებზე გასცემენ კრედიტებს. ამდენად, ამაზე 
განხილვას არ შევუდგებით.

ასევე სპეციფიკურია სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების თემა, რომელიც სოფლის 
მეურნეონეობაში გამოიყენება. ამიტომ ამასაც არ 

statiaSi ganxilulia saqarTveloSi arsebuli sakredito organizaciebis, saxelmwifo 

proeatebisa da fondebis pirobebi, kreditis misaRebad. analizis Sedegad cxadia, rom qveyana-

Si arsebuli saSeRavaTo pirobebi kreditis misaRebad sasaTbure pirobebia mxolod msxvili 

biznesisaTvis. samwuxarod, jerac ar arsebobs xelsayreli piroebebi mcire biznesis xelSew-

yobisaTvis im doziT, rom mcire biznesi daculi iyos misTvis damaxasiaTebeli riskebisagan.  

imedia, xelisufleba gaiTvaliswinebs statiaSi mocemuli analizis Sedegebs da Sesabamis 

zomebs miiRebs mcire da saSualo biznesis ganvitarebisa da xelSewyobis gasaumjobeseblad.
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განვიხილავთ.

ჩვენ წარმოგიდგენთ სახელმწიფოს მიერ 
შემოთავაზებულ შეღავათიან კრედიტებს, რომელიც 
იდეაში დასაქმების ხელშეწყობის მოტივით 
ხორციელდება, რაც ძალიან მისასალმებელია. 
ამავდროულად, ჩვენ გავაანალიზეთ რა თითოეული 
პროექტი, მიგვაჩნია, რომ უფრო ეფექტურად 
შეიძლებოდა და შეიძლება თითოეული 
პროექტისთვის გათვალისწინებული თანხის 
გამოყენება. განვიხილოთ თითოეული მათგანი 
ცალ-ცალკე:

1. „აწარმოე საქართველოში“ - პროგრამას 
ახორციელებენ საქართველოს ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 

აღნიშნული პროგრამაში მონაწილეობისთვის 
დაფინანსებული საწარმო უნდა აკმაყოფილებდეს 
შემდეგ კრიტერიუმებს:

• დაფინანსებული სესხით/ლიზინგით 
აუცილებელია შეიქმნას მხოლოდ ახალი საწარმო ან 
გაფართოვდეს/გადაიარაღდეს არსებული საწარმო; 

• საწარმო უნდა აკმაყოფილებდეს 
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ 
უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის, სანიტარულ და 

სურსათის უვნებლობის მოთხოვნებს; 
• ახლად შექმნილი ან გაფართოებული/

გადაიარაღებული საწარმოს შენობა-ნაგებობებსა 
და მიმდებარე ტერიტორიას უნდა გააჩნდეს 
ესთეტიკური სახე.

პროგრამის მიმართულებები: 
1. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება-

გადამუშავება 
2. ინდუსტრიული პროდუქტის წარმოება.
თითოეულ მიმართულებას გააჩნია შესაბამისი 

ფინანსური დახმარების მოდელი.
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება-

გადამუშავების ფინანსური დახმარების მოდელი: 
- სესხზე მოთხოვნილი გირაოს 

თანადაფინანსება სესხის 30%-ის მოცულობით, 
სესხის გაცემიდან პირველი 2-4 წლის განმავლობაში. 

- სესხის მოცულობა არ უნდა იყოს 600,000 
აშშ დოლარზე  ნაკლები და არ უნდა აღემატებოდეს 
2,000,000 აშშ დოლარს. 

- სესხის მოცულობის არანაკლებ 80% 
განკუთვნილი უნდა იყოს ძირითადი საშუალებების 
შესაძენად.

- საშეღავათო პერიოდი: 24-თვე ძირითადი 
საშუალებებისთვის განკუთვნილს სესხის 
ნაწილზე. 18-თვე საბრუნავი საშუალებებისთვის 
განკუთვნილს სესხის ნაწილზე. 

სესხის მოცულობა                                        საბანკო განაკვეთი თანადაფინანსება

600 000 აშშ დოლარიდან - 1 000 000 აშშ 

დოლარამდე                                                                12%                                      10%

1 000 001 აშშ დოლარიდან - 2 000 000 აშშ 

დოლარამდე                                                                11%                                      10%

ინდუსტრიული პროდუქტის წარმოების 
ფინანსური მოდელი, სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქციის წარმოების-გადამუშავების მოდელის 
მსგავსია. განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ 
სესხის მოცულობაში, საბანკო განაკვეთში და 

თანადაფინანსების საკითხებში, შესაბამისად, 
ინდუსტრიული პროდუქტის წარმოების ფინანსურ 
მოდელში სესხის მოცულობა არ უნდა იყოს 150 000 
აშშ დოლარზე ნაკლები და არ უნდა აღემატებოდეს 
2,000,000 აშშ დოლარს.

სესხის მოცულობა                                                საბანკო განაკვეთი თანადაფი ნანსება
150 000 აშშ დოლარიდან - 500 000 აშშ  
დოლარამდე                                                                          13%                           10%
500 001 აშშ დოლარიდან - 1 000 000 აშშ 
დოლარამდე                                                                          12%                           10%
1 000 001 აშშ დოლარიდან - 2 000 000 აშშ 
დოლარამდე                                                                          11%                           10%

პროგრამა გულისხმობს სახელმწიფოს 
მხრიდან შესაბამი ინფრასტრუქტურულ 
დახმარებას, რომლის მიხედვითაც უძრავ ქონებით 

დაინტერესებულ მეწარმეს სიმბოლურ ფასად 1 
(ლარად) გადაეცემა სახელმწიფო საკუთრებაში 
არსებული ქონება მთავარი პირობებით:  
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1. საწარმოს შექმნა და წარმოების დაწყება 
განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 
შესაბამისი აქტის გამოცემიდან არაუგიანეს ორ 
წლისა. 

2. საწარმოს შექმნისა და წარმოების დაწყების 
ვალდებულების შესრულების უზრუნველსაყოფად 
ქ.თბილისში - შესაბამისი უძრავი ქონების საბაზრო 
ღირებულების არანაკლებ ექვსმაგი, ხოლო 
საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე - არანაკლებ 
ოთხმაგი ოდენობის ინვესტირებით.

პროგრამა ასევე გულისხმობს საკონსულტაციო 
მომსახურებასაც. [1]

ჩვენი კომენტარი:
ბიზნესისთვის კარგია,  „სესხზე მოთხოვნილი 

გირაოს თანადაფინანსება სესხის 30%-ის 
მოცულობით, სესხის გაცემიდან პირველი 2-4 
წლის განმავლობაში“, მაგრამ სხვა კუთხიდან 
შევხედოთ ამ საკითხს: თუნდაც მინიმალური - 600 
000 აშშ დოლარის 70%-სთვის საჭირო ორმაგი თუ 
სამმაგი ღირებულების ქონება საიდან მოიტანოს 
დამწყებმა ბიზნესმა გირაოსთვის? ე.ი. დამწყები 
ბიზნესისთვის ეს პროექტი არ არის გათვლილი. 
პირდაპირ წერია, რომ „სესხის მოცულობა არ 
უნდა იყოს 600,000 აშშ დოლარზე  ნაკლები“. 
პროცენტებში თანადაფინანსებაც დიდი შეღავათია 
ბიზნესისთვის, მაგრამ ეს თანხა სახელმწიფოსთვის 
დაკარგულია.

ერთი შეხედვით, ყველაფერი ერტად აღებული 
დიდი შეღავათია, მაგრამ საქმე ისაა, რომ პროექტი 
მორგებულია მილიონერებზე, მსხვილ ბიზნესზე 
და არა სოციუმზე. 

კიდევ სხვა კუთხით შევხედოთ ან პროექტს: 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება-
გადამუშავების ფინანსური დახმარების 
მოდელის შესაბამისად, სესხის მოცულობა 600 
000 აშშ დოლარიდან იწყება, ჩავთვალოთ, რომ 
ეს არის 4-ჯერ მეტი იმ ქონების ღირებულებისა, 
რომელიც სახემწიფომ 1 ლარად გადასცა ამა თუ იმ 
ბიზნესმენს. ე.ი. ამ ქონების საბაზრო ღირებულება 
არის 150 000 აშშ დოლარი ( დღეის მდგომარეობით 
- 337 500ლარი). საინტერესოა, რამდენი ადამიანის 
დასაქმება ხდება იმ ახალ საწარმოში, რომელსაც 
სახელმწიფომ 337 500 ლარის ქონება აჩუქა. 

„2014 წლის 4 დეკემბრის მდგომარეობით, 
აღნიშნული პროექტით სარგებლობს 43 
ბენეფიციარი და დაწყებულია შესაბამისი 
პროექტების განხორციელება.  პროექტების ჯამური 
მოსალოდნელი ინვესტიცია დაახლოებით 107, 000 
000 აშშ დოლარია.“[2]

ე.ი. დაახლოებით 20 000 000 აშშ დოლარის 
ღირებულების ქონება სახელმწიფომ გადასცა ან 
უნდა გადასცეს მსხვილ ბიზნესმენებს. დავუმატოთ 
ამას რამდენიმე მილიონის დახმარება 10%-იანი 
თანადაფინანსების სახით, 24 თვიანი საშეღავათო 
პერიოდით და ა.შ.)

20 მლნ აშშ დოლარი, დღეისათვის 45 მლნ 
ლარი, მიკრო და მცირე ბიზნესში დაასაქმებდა 
დაახლოებით 1500 ადამიანს ისე, რომ აღნიშნული 
თანხა უკლებლივ უკან დაბრუნდებოდა. 
საინტერესოა, რამდენი ადამიანი დასაქმდება 
ზემოთხსენებული 107 მილიონი აშშ დოლარის 
ინვესტიციის შემდეგ.

იქნებ ჯობდა, რომ აუქციონზე გაგვეყიდა ეს 
ქონება და ამ თანხით შეგვექმნა მცირე ბიზნესის 
განვითარების ფონდი!

2. მიკრო და მიცრე მეწარმეობის ხელშეწყობა 
საქართველოში - ხორციელდება საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს მიერ. აღნიშნული პროექტი 
ითვალისწინებს რეგიონებში ბაზირებული 
მიკრო და მცირე მეწარმეების სტატუსის მქონე 
ფიზიკური პირების, და ასევე, ფიქსირებული 
გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე 
პირების, მხარდაჭერას ფინანსური და ტექნიკური 
ინსტრუმენტების დანერგვის გზით. პროგრამის 
ჯამური ბიუჯეტი არის 20 მილიონი ლარი და ის 
გაგრძელდება 26 თვის განმავლობაში.

ფინანსური მხარდაჭერის კუთხით პროგრამა 
ითვალისწინებს თანამონაწილეობრივი 
დაფინანსების გაცემას დამწყებ და 
არსებულ მეწარმე სუბიექტზე ან, მაქსიმუმ 3 
ბენეფიციარისგან შემდგარი, მეწარმე სუბიექტთა 
ჯგუფზე. დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა 
განისაზღვრება 5,000 ლარით ერთ მეწარმეზე, 
რაც მეწარმეთა ჯგუფის შემთხვევაში 15,000 
ლარს შეადგენს. ბენეფიციარების მხრიდან 
თანამონაწილეობის წილი განისაზღვრება 
დაფინანსების თანხის არანაკლებ 20%-სა. 

ტექნიკური მხარდაჭერის კუთხით, პროგრამა 
ითვალისწინებს 2 კომპონენტს:  

- ტრენინგები, რომლებიც განხორციელდება 
პროგრამის დაწყებიდან პირველი 4 თვის 
განმავლობაში და ისახავს მიზნად დაფინანსების 
მიღების მსურველთა მომზადებას, რათა მათ 
შეეწყოთ ხელი კომერციულად მომგებიანი 
ბიზნეს გეგმისა თუ საპროექტო წინადადების 
მოსამზადებლად. სწორედ ტრენინგების შედეგად 
მომზადებული მასალის საფუძველზე იქნებიან 
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შერჩეულები ბენეფიციარები;  

- ტექნიკური პროფესიონალური 
კონსულტაციები და მუდმივი ტექნიკური 
მხარდაჭერა გაეწევა უკვე დამტკიცებულ 
ბენეფიციარებს დაფინანსების გაცემიდან 12 თვის 
განმავლობაში.[1]

ჩვენი კომენტარი:
ზემოთხსენებული 20 მილიონი ლარი ხომ არ 

ბრუნდება ბიუჯეტში, ეს ხომ გრანტია? თუ არის 
იმის მექანიზმი, რომ გააკონტროლონ თითოეული 
პროექტის მიზანმიმართულად გამოყენება. როცა 
ასეთ მცირე თანხას გასცემ, მისი მიმსახურებაც 
ძვირი ჯდება და საბოლოოდ გამოდის, რომ ვერ 
აკონტროლებ. ასევე ჩნდება კითხვები, რომელზეც 
პასუხი არ ჩანს. იმედია ავტორებს აქვთ პასუხი, 
თუმცა ჯობდა ეს უფრო გამჭვირვალე ყოფილიყო. 
მაგალითად: რა ჯდება ბენეფიციარების მომზადება 
- ტრენინგები 4 თვის განმავლობაში?, ან რა 
იგულისხმება კონსულტაციებისა და ტრენინგების 
გარდა, წინადადებაში „მუდმივი ტექნიკური 
მხარდაჭერა გაეწევა უკვე დამტკიცებულ 
ბენეფიციარებს დაფინანსების გაცემიდან 12 
თვის განმავლობაში“? რა ჯდება ეს დამატებითი 
მომსახურება და ვინ იხდის მას? საბოლოო ჯამში 
რა შედეგს ველოდებით? რამდენი დასაქმებული 
ამ პროექტსი წყალობით და რამდენი წარმოებული 
პროდუქცია გვექნება?

3. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი - 
პროექტს ახორცილებს სოფლის მეურნეობის 
პროექტების  მართვის სააგენტო, რომელიც მოიცავს 
შემდეგ ფინანსურ პროდუქტებს:

- საბრუნავი საშუალებებისთვის
- ძირითადი საშუალებებისთვის
შეღავათიანი აგროკრედიტი საბრუნავი 

საშუალებებისთვის - შეღავათიანი აგროკრედიტი 
საბრუნავი საშუალებებისთვის ითვალისწინებს 
საფინანსო ინსტიტუტების მიერ სოფლის 
მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებელი და 
გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის საბრუნავი 
საშუალებებისთვის გამოყოფილ სესხებზე 
დაწესებული საპროცენტო განაკვეთების 
გარკვეული ნაწილის დაფინანსებას სააგენტოს 
მიერ.

სააგენტო უზრუნველყოფს სესხის 
მომსახურებისთვის გადასახდელი საპროცენტო 
თანხის თანადაფინანსებას ბენეფიციართან 
შეთანხმების საფუძველზე. პროექტის 
განხორციელების ნებისმიერ ეტაპზე, სააგენტო 
ახორციელებს სესხების მონიტორინგს და შესაბამის 
რეაგირებას ახდენს დარღვევებზე. სააგენთო ასევე 
განსაზღვრავს პროგრამაში მონაწიელობისთვის 
აუცილებელ წინაპირობებს. 

პროგრამაში მონაწილეობისთვის აუცილებელია, 
რომ საფინანსო ინსტიტუტის მიერ პირველადი 
სასოფლო-სამეურნეო საწარმოებისთვის 
დადგენილი უნდა იყოს შემდეგი საპროცენტო 
განაკვეთები: 

სესხის მოცულობა                                          საპროცენტო განაკვეთი
20 000 ლარიდან 50 000 ლარის ჩათვლით არა უმეტეს 15 %
50 001 ლარიდან  100 000 ლარის ჩათვლით არა უმეტეს 14 %

გარდა ამისა, კრედიტის გაცემისთვის საფინანსო 
ინსტიტუტის საკომისიო არ უნდა აღემატებოდეს: 
50 000 ლარამდე 0.5%, ხოლო 50 000 ლარი ან მეტი 
0.2%-ს. 

საფინანსო ინსტიტუტის მიერ დადგენილი 
საპროცენტო განაკვეთების საგრანტო 
თანადაფინანსება მოხდება სააგენტოს მიერ, სესხის 
ძირითადი თანხის 8%-ის ოდენობით, რომელსაც 
სააგენტო გადაიხდის სესხის გრაფიკის შესაბამისად, 
მსესხებლის პარალელურად.

შეღავათიანი აგროკრედიტი ძირითადი 
საშუალებებისთვის -  კომპონენტი ითვალისწინებს 

საფინანსო ინსტიტუტების მიერ სოფლის 
მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებელი და 
გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის ძირითადი 
საშუალებებისთვის გამოყოფილ სესხებზე 
დაწესებული საპროცენტო განაკვეთების 
გარკვეული ნაწილის დაფინანსებას სააგენტოს 
მიერ.

კრედიტის საპროცენტო განაკვეთი დგინდება 
მისი მოცულობიდან გამომდინარე. საკრედიტო 
ინსტიტუტის მიერ დადგენილი უნდა იყოს შემდეგი 
საპროცენტო განაკვეთები:

                            სესხის მოცულობა                                                                              საპროცენტო განაკვეთი
12  000  აშშ  დოლარიდან  30  000  აშშ  დოლარის ჩათვლით                                            არა უმეტეს 15 %
30  001  აშშ  დოლარიდან  100  000  აშშ  დოლარის ჩათვლით                                             არა უმეტეს 14 %
100 001 აშშ დოლარიდან 200 000 აშშ დოლარის ჩათვლით ან ექვივალენტი ლარში არა უმეტეს 13%
200 001 აშშ დოლარიდან  600 000 აშშ დოლარის ჩათვლით ან ექვივალენტი ლარში    არა უმეტეს 12%.
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საფინანსო ინსტიტუტის მიერ დადგენილი 
საპროცენტო განაკვეთების საგრანტო 
თანადაფინანსება მოხდება სააგენტოს მიერ, სესხის 
ძირითადი თანხის 11%-ის ოდენობით, რომელსაც 
სააგენტო გადაიხდის სესხის გრაფიკის შესაბამისად, 
მსესხებლის პარალელურად.

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის 
გრაფიკით  განსაზღვრულ ვადაში გრაფიკით 
განსაზღვრული თანხის გადაუხდელობის 
შემთხვევაში, საფინანსო ინსტიტუტი 
უფლებამოსილია მხოლოდ გადასახდელ ძირითად 
თანხაზე დაარიცხოს კლიენტს ჯარიმა. ჯარიმა არ 
უნდა აღემატებოდეს ვადაგადაცილებული თანხის 
0.1%-ს ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

 სხვა საფინანსო ინსტიტუტის მიერ სესხის 
რეფინანსირების შემთხვევაში, იმოქმედებს 
არაუმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ ასეთი 
შემთხვევებისათვის დაწესებული საკომისიოს 
განაკვეთი.

სესხის დაფარვა ხდება ანუიტეტით ან 
არასტანდარტული გრაფიკით, შემოსავლების 
სტრუქტურიდან გამომდინარე. საშეღავათო 
პერიოდს, როგორც ძირითად თანხაზე, ასევე 
პროცენტზე, განსაზღვრავს სესხის გამცემი 
საფინანსო ინსტიტუტი.

სააგენტო მონიტორინგს უწევს კომპონენტის 
ფარგლებში გაცემულ სესხებს პროექტის 
განხორციელების ნებისმიერ ეტაპზე. 
მონიტორინგის განხორციელების დრო და ფორმა 
განისაზღვრება სააგენტოს მიერ. პროექტით 
განსაზღვრული პირობების ან/და მიზნობრიობის 
დარღვევის დადასტურების შემთხვევაში, სააგენტო 
იმოქმედებს საფინანსო ინსტიტუტებთან და 
ბენეფიციარებთან დადებული ხელშეკრულებებით 
გათვალისწინებული და სააგენტოში მოქმედი 
წესებისა და პროცედურების შესაბამისად.[3]

ჩვენი კომენტარი:
ამ პროექტში, ისევე, როგორც ზემოთ განხილულ 

პროექტებში, შეღავათები ნამდვილად არის, 
მაგრამ ეს შღავათები ეხება მხოლოდ საპროცენტო 
განაკვეთებს.

4. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების 
გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება

პროექტი ინიცირებულია საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს 
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის 
სააგენტო, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით.

პროექტი მიზნად ისახავს სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების ინტეგრირებულობის  ხარისხის ზრდის, 
პირველადი წარმოების გაფართოებისა და სოფლად  
დამატებული ღირებულების შექმნის ხელშეწყობას, 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნის 
წინაპირობების გაუმჯობესებას, სანედლეულო 
ბაზის განვითარებასა და შედეგად სოფლის 
მოსახლეობის შემოსავლის ზრდას. პროექტი 
ითვალისწინებს დარგობრივად და გეოგრაფიულად 
დივერსიფიცირებული სოფლის მეურნეობის 
გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნასა და 
მათი მდგრადი განვითარების ფინანსურ და 
ტექნიკურ მხარდაჭერას. ფინანსური დახმარება 
ითვალისწინებს შეღავათიან აგროკრედიტს 
ან ლიზინგს და თანმხვედრ გრანტს, ხოლო 
ტექნიკური - დახმარებას ბიზნესგეგმის შედგენაში, 
დანადგარების მოძიებასა და შერჩევაში, 
პერსონალის მომზადებაში, ნედლეულის 
პოტენციურ მომწოდებლებთან კომუნიკაციაში და 
ა.შ.

სესხების/ლიზინგების მაქსიმალური 
მოცულობა (მათ შორის პარალელური სესხების 
/ ლიზინგების გაცემის შემთხვევაში) არ უნდა 
აღემატებოდეს პროექტის ჯამური ღირებულების 
50%_ს (ორმოცდაათი), ამავდროულად, სესხების / 
ლიზინგების მაქსიმალური მოცულობა (მათ შორის 
პარალელური სესხების / ლიზინგების გაცემის 
შემთხვევაში) შეადგენს მაქსიმუმ 500 000 (ხუთასი 
ათასი) აშშ დოლარს ან ექვივალენტს ეროვნულ 
ვალუტაში;

სესხის მოცულობა                                                                                     საპროცენტო განაკვეთი
12 000 აშშ დოლარიდან – 30 000 აშშ დოლარის ჩათვლით                              15%
30 001 აშშ დოლარიდან – 100 000 აშშ დოლარის ჩათვლით                             14%
100 001 აშშ დოლარიდან – 200 000 აშშ დოლარის ჩათვლით                             13%
200 001 აშშ დოლარიდან – 500 000 აშშ დოლარის ჩათვლით                             12%;

სესხის მაქსიმალური ვადა - 84 თვე;
საშეღავათო პერიოდი განისაზღვრება (თუ 

ბანკი და ბენეფიციარი სხვა პირობებზე არ 
შეთანხმდებიან):

საბრუნავი საშუალებების დაფინანსების 

შემთხვევაში:
- საპროცენტო სარგებელი - არანაკლებ 12 

თვისა;
- ძირითად თანხაზე - არანაკლებ 18 თვისა;
ძირითადი საშუალებების დაფინანსების 
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შემთხვევაში:

- საპროცენტო სარგებელი - არანაკლებ 12 
თვისა;

- ძირითად თანხაზე - არანაკლებ 24 თვისა; 
სააგენტოს თანადაფინანსების საპროცენტო 

განაკვეთი განისაზღვრება წლიური 11% - ის 
ოდენობით, მიუხედავად იმისა მოხდება თუ 
არა სესხის გამოყენება საბრუნავი საშუალებების 
დასაფინანსებლად, თუ ძირითადი საშუალებების 
დასაფინანსებლად;

სესხი არ შეიძლება იქნას გამოყენებული 
მიწის (მათ შორის არასასოფლო სამეურნეო 
დანიშნულების)  შესაძენად, ხოლო სესხის 
თანხით შენობა ნაგებობების შეძენა დასაშვებია 
მხოლოდ სახელმწიფო უწყებებისგან, სსიპ–
ებისგან, სახელმწიფო ან მასთან აფილირებული 
საწარმოებისგან;

 
ამ პროექტის მიზნებისთვის: 
- სახელმწიფო საწარმო -,,მეწარმეთა შესახებ“ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად შექმნილი 
საწარმო, რომლის აქციების ან წილის 50%-ის ან 
მეტის მესაკუთრეა სახელმწიფო, თვითმმართველი 
ერთეული ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა.

- სახელმწიფოსთან აფილირებული საწარმო 
- სახელმწიფო საწარმოს შვილობილი საწარმო ან 
საწარმო სადაც სახელმწიფოს, თვითმმართველი 
ერთეულის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ები ფლობენ აქციების/
წილის  50%-ს. [4]

ჩვენი კომენტარი:
ამ პროექტშიც, ზემოთ განხილულ პროექტების 

ანალოგიურია, უბრალოდ სოფლის მეურნეობას 
ეხება და სპეციფიკაა გათვალისწინებული. 
მთლიანობაში კარგია, მაგრამ მეტის გაკეთებაც 
შეიძლებოდა, ისევე, როგორც წინა პროექტების 
შემთხვევაში.

5. იაფი ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა 
- წარმოადგენს პროექტს, რომელიც ხორციელდება 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 
პროგრამის ,,მეწარმეობის მხარდაჭერა“ ფარგლებში. 
აღნიშნული პირობების შესაბამისად, პროექტში 
მონაწილეობა შეუძლიათ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ფიზიკურ და  
იურიდიულ პირებს, ინდივიდუალურ მეწარმეს, 
ასევე იმ პირებს, რომლებსაც სურთ ახალი ბიზნესის 
დაწყება ან არსებულის განვითარება ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საზღვრებში.  პროექტში 
მონაწილეობის შესაძლებლობა აქვს ასევე 

იურიდიულ პირს, რომელიც ეწევა სოციალურ 
მეწარმეობას.

იაფი ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობის 
ფარგლებში შეიძლება დაფინანსდეს პროექტები 
სხვადასხვა სექტორების და მიმართულებების 
მიხედვით. მიღებული სესხის გამოყენება 
შესაძლებელია როგორც ძირითადი, ასევე 
საბრუნავი საშუალებების დასაფინანსებლად. იაფი 
ფინანსური რესურსით სარგებლობა შეუძლიათ 
როგორც არსებულ ბიზნესებს, ასევე ახალი 
ბიზნესის დაწყების მსურველებს. პროექტების 
დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიღებისას 
პრიორიტეტი მიენიჭება პროექტებს, რომლებიც 
ითვალისწინებენ დედაქალაქში ახალი სამუშაო 
ადგილების შექმნას, თვითდასაქმებას, ახალი 
ტექნოლოგიების დანერგვას ან სოციალური 
მეწარმეობის განვითარებას.

პარტნიორი საფინანსო ორგანიზაციის მიერ  
სესხი გაიცემა შემდეგი პირობებით:

- წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 6%
- სესხის პერიოდი: მაქსიმუმ 60 თვე
- სესხის გადახდის შეღავათიანი პერიოდი 

განისაზღვრება საფინანსო ორგანიზაციის მიერ 
ინდივიდუალურად:

- საშეღავათო პერიოდი სესხის ძირითად 
თანხაზე მაქსიმუმ 12 თვის ოდენობით;

- საშეღავათო პერიოდი სესხის პროცენტის 
ნაწილზე მაქსიმუმ 6 თვით;

- სესხის გაცემის საკომისიო: 0%
- სესხის წინსრებით დაფარვის საკომისიო/

ჯარიმა: 0 (ნული) პროცენტი
- სპეციალურ ანგარიშზე მთავრობის 

მიერ ჩარიცხული თანხებიდან საფინანსო 
ორგანიზაციის მიერ გაცემული სესხების თანხას 
საფინანსო ორგანიზაცია მთავრობის სასარგებლოდ 
დაარიცხავს სარგებელს 0%-ის ოდენობით

- სესხი გაიცემა ეროვნულ ვალუტაში 
(ლარში)

- სესხის გაცემისათვის საჭირო სხვა 
პირობებს საფინანსო ორგანიზაცია განსაზღვრავს 
კონკრეტული პროექტისთვის ინდივიდუალურად, 
საფინანსო ორგანიზაციის მიერ დადგენილი შიდა 
სტანდარტების და რეგულაციების შესაბამისად. [5]

ჩვენი კომენტარი:
ეს პროექტი ორიგინალურია იმით, რომ 

გაცემული თანხა 100%-ით უკან ბრუნდება. მისი 
მისი „უარყოფითი“ მხარე, ანუ რისკფაქტორი 
გახლავთ - თბილისის მერიასა და საფინანსო 
ორგანიზაციებს შორის შეთანხმების 9.3. პუნქტი:

„9.3. სესხის 3 თვეზე მეტ ხანს (ერთ ჯერზე) 
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გადაუხდელობის შემთხვევაში მონაწილე 
გამოეთიშება პროექტს და მისი სესხის საპროცენტო 
განაკვეთი ავტომატურად გადავა საფინანსო 
ორგანიზაციასა და პროექტის მონაწილის შორის 
არსებული შეთანხმებით გათვალისწინებულ 
პირობებზე, . . . .“[5] რაც გულისხმობს იმას, 
რომ საფინანსო ორგანიზაცია სკრედიტო 
უზრუნველყოფის რეალიზების საშუალებით, 
ამოიღებს დარჩენილ თანხას, რაც ბიზნესის 
გაკოტრებით დამთავრდება.

6. ს.ს. საქართველოს საპარტნიორო ფონდის 
ძირითად საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს 
ფონდში არსებული აქტივების მართვა და 
საინვესტიციო პროექტების მხარდაჭერა. ფონდის 
ამჟამინდელ აქტივებს შეადგენს საქართველოს 
რკინიგზის, საქართველოს ნავთობისა და გაზის 
კორპორაციის, საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტრო სისტემის 100%-იანი წილი.  ასევე. 
სს თელასის 24.5% წილი.  საინვესტიციო 
მიმართულების კუთხით ამჟამად ფონდის 
პორტფელშია რამდენიმე პროექტი ეკონომიკის 
სხვადსხვა სექტორში, რომელთა ჯამური 
ღირებულება აღემატება 1 მილიარდ აშშ დოლარს. 
ფონდი 100% არის სახელმწიფო საკუთრება.

ფონდი უფლებამოსილია განახორციელოს 
ინვესტიცია მხოლოდ საქართველოში და მისი 
სტრატეგია მიმართულია კერძო ინვესტორების 
მოზიდვასა და მხარდაჭერაზე. ფონდისთვის 
მნიშვნელოვანია კომერციულად მომგებიანი 
პროექტების მხარდაჭერა საქართველოს ეკონომიკის 
პრიორიტეტულ სექტორებში, რომლებიც 
გამოირჩევა განვითარების დიდი პოტენციალით. 
მათ შორის შემდეგ სექტორებში: ენერგეტიკა, 
აგრობიზნესი, წარმოება, უძრავი ქონება და 
ტურიზმი, ინფრასტრუქტურა და ლოგისტიკა.

დაფინანსებისთვის განიხილება მხოლოდ 
კომერციულად მიზანშეწონილი პროექტები, 
რომლებსაც გამოცდილი პარტნიორები 
ან დაქირავებული სპეციალიზირებული 
ოპერატორები მართავენ.

პროექტის იდეის გენერირება და ინიცირება 
შესაძლებელია მოხდეს:

- კერძო ინვესტორის ინიციატივის 
საფუძველზე.

- ფონდის მიერ. პირველ შემთხვევაში 
ინვესტორი წარმოადგენს პროექტს, რომელსაც 
ფონდი განიხილავს. მეორე შემთხვევაში, ფონდი 
თავად ეძებს კერძო ინვესტორს კონკრეტული 
პროექტისთვის, წინასწარ განხორციელებული 
ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის 

კვლევის საფუძველზე.
საპარტნიორო ფონდი პროექტს განიხილავს 

იმ შემთხევავში თუ მისი ღირებულება სოფლის 
მეურნეობის სფეროში იქნება მინიმუმ 5 მილიონი 
ლარი, ხოლო არასასოფლო-სამეურნეო სფეროში 
− მინიმუმ 30 მილიონი ლარი, თუკი ფონდის 
სამეთვალყურეო საბჭო სხვაგვარად არ გადაწყვეტს. 

პროექტში მონაწილეობის მსურველმა 
ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს შესაბამისი 
გადაწყვეტილების შემთხვევაში უნდა 
წარმოადგინოს საბანკო გარანტია საინვესტიციო 
თანხის მინიმუმ 10%-ის ოდენობით, პროექტის 
განხორციელების შემდეგ, ფონდი ახდენს თავისი 
წილის არანკლებ 25%,  ფონდის თანამონაწილეობა 
პროექტებში არ უნდა აღემატებოდეს კაპიტალის 
50%-ს. დაფინანსებასთან ერთად, ფონდი პარტნიორს 
და მმართველ გუნდს ეხმარება გრძელვადიანი 
მდგრადობის მიღწევაში.  საპარტნიორო ფონდის 
სამეთვალყურეო საბჭო პარტნიორთან შეთანხმებით 
იღებს გადაწყვეტილებას ფონდის საკუთრებაში 
არსებული წილის/აქციების განსხვისები შესახებ. 

ფონდი ფინანსურ პარტნიორობას უწევს კერძო 
ინვესტორებს, რაც საშუალო და გრძელვადიან 
თანადაფინანსირებაში გამოისახება. იგი პასიური 
პარტნიორის როლში იღებს მონაწილეობას როგორც 
Greenfield (ახალი ბიზნეს ინიციატივები), ისე Brown-
field პროექტებში (ინვესტიცია არსებულ ბიზნესში)
[6]

ჩვენი კომენტარი:
ნებისმიერი ინვესტიცია წარმოებაში, ეს ნიშნავს 

ადამიანთა დასაქნებას და ეს მისასალმებელია, 
მაგრამ, როგორც დავინახეთ აღნიშნული ფონდი 
შექმნილია სახელმწიფო საწარმოებისაგან. 
აღნიშნული ფონდი თუ იმუშავებდა მიკრო, 
მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობაზე და 
დააფინანსებდა მათ შეღავათიანი კრედიტით, ეს 
უფრო მეტად წაადგებოდა ქვეყანას.

7. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი - 
არის კერძო საინვესტიციო ორგანიზაცია, რომელშიც 
მობილიზებულია 6 მილიარდი აშშ დოლარის 
ოდენობის კერძო ინვესტიცია. ფონდის ძირითადი 
მიმართულებებია: ენერგეტიკა, ტურიზმი, უძრავი 
ქონება, ლოჯისტიკა და სოფლის მეურნეობა. 
ფონდის თანამონაწილეობა პროექტებში არ 
მერყეობის 25%-75%. პროექტის განხორცილების 
შემდგომ, მაქსიმუმ ცხრა წლის შემდგომ გამოვა 
აღნიშნული საინვესტიციო პროექტიდან ერთ-
ერთი თანამფლობელისთვის ან მესამე მხარისთვის 
მიყიდვის გზით ან საფონდო ბირჟაზე პირველადი 
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განთავსების გზით.  ფონდი მონაწილეობას 
მიიღებს როგორც ახალი ბიზნესინიციატივების 
დაფინანსებაში, ასევე არსებულ ბიზნესში 
ინვესტიციების განხორციელებაში.[7]

ჩვენი კომენტარი:
როგორც ვხედავთ, საპარტნიორო ფონდი და 

თანაინვესტირების ფონდი პრინციპული მიდგომით 
ერთაირია: ორივე ითხოვს თანამონაწილეობას 
მინიმუმ 25%-ის ოდენობით. ორივე ფონდი 
გათვლილია მსხვილი ბიზნესისთვის და არა იმ 
ადამიანებისთვის, რომელსაც ინიციატივა აქვს, 
გამოცდილებაც, განათლებაც, მაგრამ ფული არა 
აქვს, ხოლო ბანკის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს.

ასევე საინტერესო იქნება მკითხველისთვის 
ერთი მომენტი. ჟურნალ „ახალი ეკონომისტის“ 
რედაქციამ შეკითხვით მიმართა როგორც 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს, ასევე, საქართველოს 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რომ 
მოეწოდებინათ ოფიციალური ინფორმაცია მათ 
მიერ განხორციელებული პროექტების შესახებ, 
როგორც მთლიანობაში, ისე ცალ-ცალკე, თუნდაც 
რამდენიმე კონკრეტულ პროექტებზე: რამდენი 
კაპიტალი ჩაიდო თითოეულ პროექტზე და 
რამდენი ადამიანი დასაქმდა. პასუხი ჯერ არ 
მიგვიღია. იმედია, ჟურნალის მომდევნო ნომრის 
გამოსვლისთვის პასუხებს მივიღებთ. ანალოგიური 
ინფორმაცია ჩვენ ავიღეთ საპარტნიორო ფონდის 
ვებგვერდიდან, რომელსაც ქვემოთ გთავაზობთ. 
შესაბამისად, ჩვენ გამოვიყვანეთ თუ რამდენი 
თანხა იხარჯება ერთ დასაქმებულზე ცალკეული 
პროექტების მიხედვით:

საპარტნიორო ფონდის მიერ დაფინანსებული 
პროექტები

1. გარდაბნის თბოელექტროსადგური 
პროექტის ჯამური ღირებულება 220 მლნ. აშშ 

დოლარი.
მშენებლობა დაიწყო 2014  წლის 17 იანვარს.
გაიხსნება 2015  წლის აგვისტოში. 
100% ადგილობრივი ინვესტიცია (საპარტნიორო  

ფონდი, გაზისა და ნავთობის კორპორაცია). 
დასაქმებულია 600-მდე ადამიანი. 
1 დასაქმებულზე დანახარჯია 220 000 000 : 600 = 

366 667 აშშ დოლარიX2,25=825 000 ლარი.

2. ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგური   
(სვანეთი) 

პროექტის ჯამური ღირებულება   1 მლრდ. აშშ 

დოლარი. 
სამობილიზაციო სამუშაოები იწყება 2015 წლის 

მეორე  ნახევარში. 
მშენებლობა დასრულდება 2021 წელს. 
პარტნიორი, კორეული K Water. 
მშენებლობის განმავლობაში დაგეგმილია  1500-

დან 2000-მდე ადამიანის დასაქმება
 1 დასაქმებულზე დანახარჯია 1 000 000 000 : 2 

000 = 500 000 აშშ დოლარიX2,25= 1 125 000 ლარი.

3. სენდვიჩ პანელების ქარხანა „პანექსი“ 
პროქტის ჯამური ღირებულება 6 მლნ. აშშ 

დოლარი. 
მშენებლობა დაიწყო 2014 წლის მარტში. 
გაიხსნება 2015 წლის აპრილში. 
პარტნიორი, ადგილობრივი კომპანია „აისიესი“ 

(ICES).
დასაქმებულია 60-მდე ადამიანი.
1 დასაქმებულზე დანახარჯია 6 000 000 : 60 = 600 

000 აშშ დოლარიX2,25= 1 350 000 ლარი.

4. “ლურჯი მოცვის პლანტაცია და 
გადამამუშავებელი საწარმო“

პროექტის ჯამური ღირებულება 6,7 მლნ.აშშ 
დოლარი. 

პროექტის დაწყების დრო 2015 წლის თებერვალი. 
საწარმო ამუშავდება 2015 წლის ზაფხულში. 
პარტნიორი ადგილობრივი კომპანია  „ვანრიკ 

აგრო“. 
მუდმივად დასაქმებულია 100 ადგილობრივი, 

სეზონურად დასაქმდება დამატებით 300 ადამიანი.
1 დასაქმებულზე დანახარჯია 6 700 000 : 100 = 67 

000 აშშ დოლარიX2,25= 150 750 ლარი.

5. სასტუმრო და გამაჯანსაღებელი ცენტრი 
რიქსოს ბორჯომი

151 ოთახიანი სასტუმრო. 
სპა, ფიტნესი და გამაჯანსაღებელი სამედიცინო 

ცენტრი.
პროექტის საინვესტიციო მოცულობა: 48 მლნ. 

აშშ დოლარი.
პარტნიორი: ყაზახური კომპანია “ყაზმუნაიგაზ-

სერივისი“.
გახსნის თარიღი 2015 წელი. 
დასაქმებულია 250-მდე ადამიანი. 
1 დასაქმებულზე დანახარჯია 48 000 000 : 250 = 

192 000 აშშ დოლარიX2,25= 432 000 ლარი.

6. სასტუმრო წინანდალი რედისონი
წინანდალში, ალ. ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიმდინარეობს 
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5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობა. 
სასტუმროს ოპერატორი იქნება რედისონი

ოთახების სავარაუდო რაოდენობა: 120.
პროექტის საინვესტიციო მოცულობა: 22.3მლნ 

აშშ დოლარი.
პარტნიორი: Silk Road Group.
მშენებლობაზე დასაქმდება 200-მდე ადამიანი. 
1 დასაქმებულზე დანახარჯია 22 300 000 : 200 = 

111 500 აშშ დოლარიX2,25= 250 875 ლარი.

7. სასტუმრო „როიალ ბატონი“ ყვარელში
კომპანია „Winiveria Group“-თან ერთად ფონდმა 

განახორციელა 32 ნომრიანი სასტუმროს პროექტი, 
რომელიც მოიცავს: მარანს, რესტორანს, ღია აუზს. 

პროექტის საინვესტიციო მოცულობა: 2.5 მლნ. 
აშშ დოლარი. 

გაიხსნა 2013 წლის ივნისში.
დასაქმებულია: 30 ადამიანი.
1 დასაქმებულზე დანახარჯია 2 500 000 : 30 = 83 

334 აშშ დოლარიX2,25= 187 501ლარი.

8. სასტუმრო „ჯინო ველნესი“ ახალციხეში
38 ნომრიანი სასტუმრო ერთობლივად 

დაფინანსდა კომპანია „Eurocom  Investment  Geor-
gia“ და საპარტნიორო ფონდის მიერ. 

პროექტის საინვესტიციო მოცულობა:   5 მლნ. 
აშშ დოლარი.

გაიხსნა 2013 წლის აპრილში.
დასაქმებულია: 40 ადამიანი. [8]
1 დასაქმებულზე დანახარჯია 5 000 000 : 40 = 125 

000 აშშ დოლარიX2,25= 281 250 ლარი.

როგორც ვხედავთ, ერთ დასაქმებულზე 
გაანგარიშებით ინვესტიცია საკმაოდ დიდი თანხა 
გამოდის. ესაა დიდი ბიზნესის თავისებურება. 
ამიტომაც ჩვენ მიგვაჩნია და ეს აქსიომაა, რომ 
ერთი და იგივე ოდენობის თანხით მცირე 
ბიზნესში ბევრად მეტი ადამიანის დასაქმება 
შეიძლება, ვიდრე მსხვილ ბიზნესში. ამდენად, 
სახელმწიფოს მიერ ინიცირებული პროექტები 
(მაგ., „აწარმოე საქართველოში“) და სახელმწიფოს 
მიერ კონტროლირებადი ფონდები (საპარტნიორო 
ფონდი, თანაინვესტირების ფონდი), რომლებიც 
ბიზნესის დაფინანსებით არიან დაკავებული, 
აქცენტი უნდა გააკეთონ მცირე ბიზნესის 
დაფინანსებაზე და არა მხოლოდ მსხვილი ბიზნესის 
დაფინანსებაზე. ასევე, ყველასთვის ცნობილია, 
რომ მსოფლიოს მრავალ მაღალგანვითარებულ 
ქვეყნებში დასაქმებულთა უდიდესი ნაწილი მოდის 
სწორედ მცირე ბიზნესში. მაგალითდ, იაპონიაში 
საერთო დასაქმებულთა 69%-ზე მეტი მცირე და 
საშუალო ბიზნესის წილად მოდის,[9] ამერიკის 
შეერთებულ შტატებშიც იგივე მაჩვენებელი 60-დან 
80%-ის ფარგლებში მერყეობს ყოველწლიურად.[10]

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. http://www.economy.ge/uploads/news/giorgi_kvirikashvili/2014/acarmoe_qartuli_19.05.2014.pdf;    http://
apma.ge/produce_in_georgia/about_project.apma;

2. http://www.interpressnews.ge/ge/masalebis-gamoyenebis-pirobebi.html
3. http://apma.ge/agrocredit/about_project.apma#component-2
4. http://www.moa.gov.ge/contentimage/tanadapinansebis_proeqti.pdf
5. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2735510
6. http://www.fund.ge/
7. http://www.gcfund.ge/en/
8. http://www.fund.ge/geo/projects/ 
9. https://www.google.ge/webhp?source=search_app&gws_rd=cr,ssl&ei=NgQuVb2WGeTNygOB4YD4

Bg#q=%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97+%D0%9E%D0%9F%D0%AB%D0%A2%D0
%90+%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%
95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99+%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9
A%D0%98++%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%9A%D0%98+%D0%9
C%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%98+%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D
%D0%95%D0%93%D0%9E+%D0%91%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%90+%D0%AF%-
D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%98

10. http://www.sba.gov/advo/stats/sbfaq.pdf 
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ეკონომიკის სახელმწიფო მართვა და მიდგომები

მანანა ალფაიძე 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

საბაზრო ეკონომიკის სისტემის და საზოგადოებრივი წყობის დემოკრატიულობის პირობებშიც 
არსებობს ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი მართვა. მთავარია როგორ ფორმებს იღებს ეს მართვა და როგორ 
მეთოდებს იყენებს იგი. მრავალი ქვეყნის მაგალითზე ჩანს, რომ სხვადასხვა საკუთრებითი ფორმების 
პრინციპზე აგებულ საზოგადოებაში უშუალოდ საწარმოო-სამეურნეო სექტორზე ზემოქმედებისათვის 
პირველ რიგში გამოიყენება ეკონომიკური მეთოდები.

დღეისათვის ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკის სახელმწიფო მართვის პრობლემები გამოიკვეთება შემდეგში: 
ერთის მხრივ, მმართველობითი პრაქტიკიდან ეკონომიკური ზემოქმედების ადმინისტრირების მეთოდების 
გამოყენებაზე უარის თქმა. მეორე მხრივ, საზოგადოებრივ ურთიერთობათა ეს სფერო არ უნდა დარჩეს 
თვითრეგულირების მექანიზმების იმედათ, საჭიროა ახალი მიდგომები.

მსოფლიოს ყველა ქვეყანა ცდილობს განსაზღვროს 
ეკონომიკური განვითარების თავისი მიმართულება, 
რომლის ეფექტური ფუნქციონირებით ქმნის 
მოსახლეობის კეთილდღეობის მყარ საფუძველს. 
საქართველოში ეკონომიკურ ურთიერთობებზე 
განხორციელებული ცვლილებები ატარებს  
რთული და თანმიმდევრული მმართველობითი 
ზემოქმედების ხასიათს. მასში აისახება, როგორც 
სახელმწიფოს დამოკიდებულება ეკონომიკური 
კანონზომიერებების მიმართ, ისე სახელმწიფოს 
პოლიტიკური წყობა. ორივე მახასიათებელი 
არის საზოგადოებრივ ურთიერთობებში ჩარევის 
საუკეთესო ხერხი და ინდიკატორი.

ეკონომიკური პროცესების სახელმწიფო 
მართვა გამომდინარეობს სახელმწიფოს როგორც 
ინსტიტუტის არსიდან, რომელიც მოწოდებულია 
გამოხატოს საზოგადოების უმრავლესობის 
ნება და ინტერესები. სხვადასხვა ისტორიულ 
ეპოქებში იცვლებოდა ეკონომიკურ პროცესებზე 
სახელმწიფოსზემოქმედების გავლენაც და მისი 
ხარისხიც. კაპიტალისტურამდელ ეპოქაში 
სახელმწიფო ერეოდა საზოგადოებრივი ცხოვრების 
ყველა სფეროში - დაწყებული კულტურიდან და 
მომავალი თაობის აღზრდიდან, დამთავრებული 
ეკონომიკის სფეროების მართვით. ფუნქციები 
სრულიად განსხვავებულია თანამედროვე 
კორპორაციული კაპიტალიზმის სახელმწიფო 
ფუნქციებისაგან.

მნიშვნელოვანია განსხვავებების დანახვა 
ეკონომიკის სახელმწიფო მართვას შორის, ქვეყნის 
განვითარების სოციალისტურ და თანამედროვე 

ეტაპებზე. რა თქმა უნდა მათ შორის არსებობს 
არსებითი განსხვავებები. წარმოების საშუალებებზე 
საკუთრების მონოპოლიზაციის პირობებში 
ეკონომიკურ ურთიერთობებზე სახელმწიფოებრივი 
ზემოქმედება შემდეგნაირად აისახებოდა:

1. ვინაიდან სოციალისტური სახელმწიფო 
ფლობდა წარმოების საშუალებებზე საკუთრების 
უფლებას, იგი ამავე დროს ფლობდა ეკონომიკაზე 
ზემოქმედების მეტ შესაძლებლობებსაც, ვიდრე 
ე.წ. ,,ექსპლოატატორული სახელმწიფოებრივ-
ეკონომიკური ფორმაციები“. შრომის საგნებზე და 
შრომის საშუალებებზე სახელმწიფო საკუთრება 
ითვლებოდა ეკონომიკაზე ზემოქმედების ერთ-ერთ 
ეფექტურ საშუალებად;

2. ეკონომიკაზე სახელმწიფოს ზემოქმედება 
ატარებდა მუდმივ და პირდაპირ ხასიათს. ეს 
აიხსნება იმით, რომ მთელი ქვეყნის ეკონომიკა 
განიხილებოდა, როგორც ,,ერთიანი ფაბრიკა“ 
მისგან გამომდინარე ყველა შედეგებით - 
უწყვეტი მბრძანებლობა მომარაგების, გასაღების, 
პროდუქტებზე ფასების, საწარმოო ბაზის 
განვითარებისა და სხვა მიმართულებით;

3. ეკონომიკაზე სახელმწიფოს ზემოქმედების 
საშუალებებად მიიჩნეოდა - შესაბამისობის დადგენა 
წარმოების საშუალებების განვითარების ტემპებსა 
და წარმოების საშუალებების წარმოებას, დაგეგმვას, 
მეცნიერულად დასაბუთებული სტანდარტების 
დადგენას, საკადრო პოლიტიკას შორის. ყველა ეს 
მიდგომები მიიჩნეოდა ეკონომიკაზე სახელმწიფოს 
პირდაპირი ზემოქმედების საშუალებებად.

მხედველობიდან არ რჩებოდათ ისეთი 
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არაპირდაპირი საშუალებებიც როგორიცაა: 
ფინანსური სადავეები (გადასახადები, 
საბიუჯეტო დაფინანსება) და გაცვლითი 
ურთიერთობების რეგულირება, მაგრამ ამას 
ეძლეოდა მეორეხარისხოვანი მნიშვნელობა. ეს 
კეთდებოდა მოქმედი კანონმდებლობების სრული 
დაცვით. შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფოს 
სოციალისტური წყობის პირობებში ეკონომიკის 
სფეროზე ადმინისტრაციული ზემოქმედების 
მეთოდები, როგორც სახელმწიფო მართვის 
ხერხები, სრულად შეესაბამებოდა არსებულ 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ სისტემას. 
ამის მტკიცებულებად გამოდგება მაშინდელი 
სახელმწიფო ძალაუფლებისა და სახელმწიფოს 
იძულებითი მექანიზმების ფართოდ გამოყენების 
უამრავი ფაქტები.

ცივილიზებული ბაზრის ფორმირების 
პერიოდში სახელმწიფოს როლიც ეკონომიკის 
მართვაში იცვლება. სამოქალაქო საზოგადოება და 
სამართლებრივი სახელმწიფო შეუთავსებელია 
მბრძანებლურ ეკონომიკასთან, ბიუროკრატიულ 
ადმინისტრირებასთან. დღეისათვის საკმაოდ 
დამაჯერებელია იმის მტკიცება, რომ 
სამართლიანობაზე აგებული თანამედროვე 
სახელმწიფო გამოხატავს მთელი საზოგადოების 
ინტერესებს და ნება-სურვილს, მათ შორის არა 
მარტო მესაკუთრე კლასის, არამედ მოსახლების 
ფართო მასების ინტერესებსაც. რა თქმა უნდა 
ეკონომიკა რეგულირდება სახელმწიფოს მხრიდან, 
მაგრამ მთავარია როგორ ხდება მმართველობითი 
ზემოქმედების ორგანიზაცია და რეგულირება. 
თუმცა, ტოტალიტალური რეჟიმისაგან 
განსხვავებით, დემოკრატიული რეჟიმი 
გულისხმობს საკმაოდ ძლიერი თვითრეგულირების 
მექანიზმების არსებობასაც, პირველ რიგში 
ეკონომიკაში. იმის მტკიცებამ, რომ ბაზარი თვითონ 
დააყენებს ყველაფერს თავის ადგილზე და ამაზე 
აპელირებამ შეიძლება შედეგი გამოიღოს, მაგრამ ეს 
იქნება ძალიან გვიან. ასეთმა მიდგომამ შესაძლოა 
გამოიწვიოს გარკვეული დანაკარგები და საჭირო 
გახდეს მათი კომპენსირება. უფრო მეტიც, როგორც 
ლიბერალური ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს 
სწორედ სახელმწიფო ინსტიტუტები ასრულებენ 
გადამწყვეტ როლს ბაზრის სტიქიური ძალების 
დაცხრომაში, მათ მიერ გამოწვეული ნეგატიური 
შედეგების კორექტირებაში, ცხოვრების დონის 
ამაღლებაში, უკანონობის, კორუფციის წინააღმდეგ 
ბრძოლაში და ა.შ.

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბაზრო ეკონომიკის 
სისტემის და საზოგადოებრივი წყობის 
დემოკრატიულობის პირობებშიც არსებობს 
ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი მართვა. 

მთავარი კითხვა ასეთია - როგორ ფორმებს 
იღებს ეს მართვა და როგორ მეთოდებს იყენებს 
იგი? მრავალი სხვა ქვეყნისა და ჩვენი ქვეყნის 
მაგალითზეც ჩანს, რომ სხვადასხვა საკუთრებითი 
ფორმების პრინციპზე აგებულ საზოგადოებაში 
უშუალოდ საწარმოო-სამეურნეო სექტორზე 
ზემოქმედებისათვის პირველ რიგში გამოიყენება 
ეკონომიკური მეთოდები. სამამულო ეკონომიკურ 
ლიტერატურაში გამოიყოფა მეთოდების მიმართ 
ორი მიდგომა - ვიწრო და ფართო. ვიწრო გაგებით 
ეკონომიკური მეთოდები - სამართავ ობიექტზე 
ზემოქმედებისათვის ირიბი ხერხების გამოყენებას 
ნიშნავს, რაც გულისხმობს ფასების, გადასახადების, 
კრედიტების და სხვა ეკონომიკური სადავეების 
გამოყენებას. ადმინისტრაციული მეთოდებისაგან 
ეკონომიკური მეთოდების პრინციპული 
განსხვავება მათ არასავალდებულო შესრულებაში 
მდგომარეობს. ისინი მხოლოდ მასტიმულირებელი 
ფაქტორების ერთობლიობას ქმნიან, რომელთა 
მიზანია საჭირო პროდუქციის გამოშვება, 
დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა, საწარმოო 
გადაიარაღება და სხვა. ამ მიზნების კონკრეტული 
გზებისა და ხერხების დადგენაში მონაწილეობს 
მმართველი, რომელმაც მრავალი ვარიანტიდან 
უნდა ამოირჩიოს საუკეთესო, რაც უბიძგებს 
მას ინიციატივიანობისაკენ და  მწარმოებლური 
ქცევისაკენ. ფართო გაგებით ეკონომიკური 
მეთოდებს მიეკუთვნება სახელმწიფოს მხრიდან 
ეკონომიკური ურთიერთობების ნორმირების 
რეგულირება, რაც გულისხმობს უპირატესად 
სამოქალაქო-სამართლებრივი ურთიერთობების 
ნორმირების პროცესს და არა ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი მეთოდების გამოყენებას. ამ 
მხრივ ხაზი ესმება იმ ფაქტს, რომ მმართველობით 
სისტემაში სამართლებრივი მხარე ატარებს უდიდეს 
მნიშვნეობას.

მაშასადამე, დღეისათვის ჩვენს ქვეყანაში 
ეკონომიკის სახელმწიფო მართვის პრობლემები 
გამოიკვეთება შემდეგში: ერთის მხრივ, 
მმართველობითი პრაქტიკიდან ეკონომიკური 
ზემოქმედების ადმინისტრირების მეთოდების 
გამოყენებაზე უარის თქმა. მეორე მხრივ, 
საზოგადოებრივ ურთიერთობათა ეს სფერო 
არ უნდა დავტოვოთ თვითრეგულირების 
მექანიზმების იმედათ. თეორიულად, მანევრირების 
სივრცე საკმაოდ ფართოა. პრაქტიკაში ცოტა რამ თუ 
შეიცვალა სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროში, არ 
შეინიშნება დიდი ცვლილებები მეთოდოლოგიურ 
მიდგომებში.

ამ მიმართულებით უაღრესად მნიშვნელოვანია 
მსოფლიო გამოცდილების გაზიარება.  არსებობს 
მრავალი მიდგომა ეკონომიკის სახელმწიფო 
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მართვის თეორიაში. მათი საშუალებით დგინდება 
ეკონომიკური ურთიერთობების ის საზღვრები, 
რომელშიც შეუძლია ჩაერიოს სახელმწიფოს. 
განვიხილოთ შედარებით საინტერესო და 
გავრცელებული თეორიები.

ეკონომიკის სახელმწიფო მართვაზე ცალკეული 
შეხედულებები ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაშიც 
არსებობდა, მაგრამ ისინი არ შეადგენდნენ ერთიან 
მთლიან სისტემას. ერთ-ერთი პირველი დოქტრინა, 
რომელსაც გააჩნია ეკონომიკური თეორიის 
პრეტენზია - არის მერკანტილიზმი. მეცნიერული 
აზრის ეს მიმდინარეობა ჩაისახა XVI საუკუნეში, 
რასაც საფუძვლად დაედო ქვეყნების ერთმანეთის 
კონკურენტებად განხილვა. კონკურენციის 
სფეროს შეადგენდა საგარეო ვაჭრობა, რომლის 
დადებით შედეგად ითვლებოდა საქონლის 
გატანის მოცულობის მეტობა საქონლის შემოტანის 
მოცულობაზე, ოქროს შემოდინება ქვეყანაში და 
სახელმწიფოს გამდიდრება. სახელმწიფოს მართვის 
მთავარ ფუნქციად მერკანტილიზმი მიიჩნევდა 
ეკონომიკაში პროტექციონისტული პოლიტიკის 
გატარებას, რისთვისაც ქვეყანაში იყენებენ მთელ 
რიგ საშუალებებს დაწყებული იმპორტზე ბაჟის 
დაწესებიდან, სამამულო საქონელწარმოების 
მხარდაჭერით დამთავრებული. ასეთი 
მიდგომები დამახასიათებელია განვითარებული 
დემოკრატიული სახელმწიფოებისათვისაც. 

ფიზიოკრატები, რომლებიც მოღვაწეობდნენ 
XVII-XVIII საუკუნეებში, თვლიდნენ, რომ 
ეკონომიკის სახელმწიფო მმართველობაში ქვეყნის 
სიმდიდრის წყაროს წარმოადგენდა არა ვაჭრობა ან 
მრეწველობა, არამედ სოფლის მეურნეობა, როგორც 
ბუნებასთან ყველაზე ახლოს მდგომი დარგი. ამ 
ეკონომიკური თეორიის დამფუძნებელი ფრანსუა 
კენე ამტკიცებდა, რომ სახელმწიფოს მთავარ 
ფუნქციას შეადგენდა ,,ობიექტური კანონების“ 
შემოღება, რომლებიც შეესაბამებოდნენ ბუნებრივ 
კანონებს. ფრანსუა კენე პირველი ამტკიცებდა, რომ 
ეკონომიკაში მართვის ობიექტი არის საქონლის 
კვლავწარმოება - წარმოება, გაყიდვა და მიღებული 
ფულის გამოყენება წარმოების განახლებისათვის.

უდიდესი როლი ეკონომიკური თეორიის 
ფორმირებაში შეასრულა ადამ სმიტმა. მან 
პირველმა გაახმოვანა საბაზრო ეკონომიკის 
თვითრეგულირების კონცეფცია ე.წ. ,,უხილავი 
ხელის“ თეორია. იგი თვლიდა, რომ სახელმწიფოს 
კეთილდღეობის ქვედა საფეხურიდან მაღალ 
საფეხურზე ასაყვანად მმართველობაში საჭიროა 
მხოლოდ მშვიდობა, მსუბუქი გადასახადები და 
მოთმინება. ყველაფერი დანარჩენი გაკეთდება 
ბუნებრივი განვითარების გზით. სმიტი თვლიდა, 
რომ ეკონომიკურ სფეროში სახელმწიფოს 

ფუნქციას შეადგენდა საგარეო უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფა, მინიმალური საგადასახადო 
ტვირთი და თითქმის სრული ჩაურევლობა 
ეკონომიკურ სუბიექტების საქმიანობაში. 

შრომითი ღირებულების თეორიის მიმდევართა 
წიაღში (სადაც ეკონომიკის მართვის ობიექტი 
არის შრომა, შრომითი ურთიერთობები და შრომის 
ნაყოფიერება) ჩაისახა მიმდინარეობა, რომელიც 
აგრძელებდა უტოპიური სოციალიზმის იდეებს 
და რომელმაც მიიღო ,,მეცნიერული კომუნიზმის“, 
,,მარქსიზმის“ სახელწოდება. მარქსის და ლენინის 
იდეებს თუ უგულვებელვყოფთ, ამ ეკონომიკური 
მოძღვრების სათავეში დევს ეკონომიკის 
სახელმწიფო ცენტრალიზებული გეგმიური მართვა, 
რომელიც აფუძნებს წარმოების საშუალებებზე 
საზოგადოებრივ საკუთრებას. ეს იდეა იყო და 
არის ძალიან მიმზიდველი ბევრი ადამიანისათვის, 
თუმცა მისმა დანერგვამ საბჭოთა კავშირში და 
სხვა სოციალისტურ ქვეყნებში ვერ მოიტანა დიდი 
ეკონომიკური წარმატებები.

ეკონომიკის სახელმწიფო მართვის შემდეგმა 
კონცეფციამ 100 წელზე მეტი იარსება და დღესაც 
არსებით ზეგავლენას ახდენს თანამედროვე 
მსოფლიოზე - ლიბერალური ეკონომიკის 
კონცეფცია. იგი მხარს უჭერს საბაზრო 
ურთიერთობების თავისუფლებას სახელმწიფო 
ჩარევისაგან, სადაც რეგულირების ფუნქცია 
გადაეცემა ფულად და საფინანსო მექანიზმებს. ეს 
პოზიცია აისახებოდა ეკონომიკის ქვაკუთხედში 
- თავისუფალ კონკურენციაში, რაც ნიშნავს 
თავისუფალი მეწარმეობის კაპიტალიზმს. 
ეკონომიკა განიხილებოდა სფეროდ, რომელშიც 
სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს. 

საქართველოში 90-იანი წლებიდან ეკონომიკური 
რეფორმების მაგისტრალურ ხაზად აღებული იყო 
ლიბერალიზაციის კურსი. კამათი იმის შესახებ, თუ 
რამდენად ეფექტურია ეს გზა, დღესაც გრძელდება.  
მხოლოდ მომავალ თაობას შეუძლია შეაფასოს 
სწორად თანამედროვე სახელმწიფოს მიერ ამ 
მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები.

ლიბერალიზაციის კონცეფციას გარკვეულწილად 
ეწინააღმდეგება საბაზრო ეკონომიკის სახელმწიფო 
რეგულირების თეორია, რომელსაც საფუძველი 
ჩაუყარა ჯონ კეინსმა. ამ თეორიის თანახმად 
საბაზრო ეკონომიკის პირობებში სახელმწიფო 
მოწოდებულია და ვალდებულია გაატაროს 
საბიუჯეტო, საინვესტიციო, სოციალური 
პოლიტიკა, არეგულიროს დასაქმება, ინფლაცია 
ერთობლივ მიწოდებაზე და ფასებზე ზემოქმედების 
გზით. კეინსის აზრით მხოლოდ სახელმწიფო 
ჩარევას შეუძლია უზრუნველყოს ქვეყანაში 
მყარი ეკონომიკური ზრდა და შრომისუნარიანი 
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მოსახლეობის დასაქმება. კეინსის იდეების 
პოპულარობას ხელი შეუწყო 30-იანი წლების 
ეკონომიკურმა კრიზისმა, რომელმაც ძლიერ შეარყია 
ეკონომიკის თვითრეგულირების ილუზიები და 
დაამტკიცა, რომ მხოლოდ სახელმწიფოებრივი 
ჩარევა არის გამოსავალი ბაზრის ნეგატიური 
შედეგების გასანეიტრალებლად.

როგორც ვხედავთ, ეკონომიკურ 
ურთიერთობებში სახელმწიფოს ჩარევა არ 
ჩარევაზე კამათს, მივყავართ სახელმწიფოს 
ეკონომიკური პოლიტიკის და სახელმწიფოს 
ძირითადი ფუნქციების განსაზღვრების დადგენის 
აუცილებლობამდე.

სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა 
წარმოადგენს ეკონომიკური ინტერესების, 
საბიუჯეტო-საგადასახადო, ფულად-საკრედიტო, 
საინვესტიციო, ანტიმონოპოლიური, რეგიონალური 
და საგარეო პოლიტიკის ერთობლიობას. საბაზრო 
ეკონომიკის ფორმირების ეტაპზე სახელმწიფო 
ეკონომიკური პოლიტიკა მოიცავს:

პირველი - საკუთრებითი ურთიერთობების 
ახალი სიტემის ფორმირებას. ამ ეტაპზე სახელმწიფომ 
უნდა შექმნას ყველა პირობა სახელმწიფო ქონების 
სწრაფი პრივატიზაციისათვის;

მეორე - მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა, მათ 
შორის ფერმერული მეურნეობისაც. ამ ეტაპზე 
საჭიროა სახელმწიფო მხარდაჭერა შეღავათიანი 
კრედიტების გაცემის, გადასახადებისაგან 
დროებით განთავისუფლების კუთხით და ა.შ.;

მესამე - სახელმწიფოს აქტიური ჩარევით 
იქმნება საბაზრო ეკონომიკის ელემენტები, 
როგორებიცაა ფინანსური და საფონდო ბაზრები, 
შრომის ბაზრის მარეგულირებელი ინსტიტუტები 
და სხვა ეკონომიკური ურთიერთობების 
ინფრასტრუქტურები.  

ცხადია, სახელმწიფოს ძირითადი ფუნქციების 
სიმრავლე განპირობებულია ავტორთა 
შეხედულებებით როგორც ეკონომიკურ 
პროცესებზე, ისე სახელმწიფოს როლზე ამ 
პროცესებში. სოციალისტური სახელმწიფო 
ანხორციელებდა საზოგადოების ეკონომიკურ 
ურთიერთობათა ტოტალურ მართვას. ასეთი 
პოლიტიკის შედეგი იყო ეკონომიკის ერთ 
წერტილზე გაყინვა, რაც გამოწვეული იყო 
რეალური სტიმულების არ არსებობით, ადამიანთა 
დაუინტერესებლობით საკუთარი შრომის 
შედეგებით, თავისუფალი სამეწარმეო საქმიანობის 
შეზღუდვით, რაც საბოლოოდ აისახა სამამულო 
წარმოების სრულ შეჩერებაზე და ეკონომიკის 
სტაგნაციაზე.

გარდაქმნის პროცესები, რომელსაც ადგილი 
ჰქონდა 80-იან წლებში, ცოტად თუ ცვლიდა 

წარმოდგენებს სახელმწიფო ფუნქციისა და მისი 
როლის შესახებ ეკონომიკაში. გაჩნდა პირველი 
საცდელი ნაბიჯები, რომლებიც უარყოფდა 
სახელმწიფოს მხრიდან ყველანაირ პირდაპირ 
ჩარევას, მაგრამ ტოტალური მართვის მომხრეთა 
შეხედულებები დიდად არ განსხვავდებოდა ახალი 
მიდგომების არსისაგან და შეფასებებისაგან. მათი 
აზრით სახელმწიფომ უნდა  შეასრულოს შემდეგი 
ფუნქციები:

1. უშუალო მეურნეობრივი საქმიანობა;
2. წარმოებების, გაერთიანებების და  

ეკონომიკის სხვა რგოლების სამეურნეო საქმიანობის 
ხელმძღვანელობა და მათი რეგულირება;

3. მეურნეობის ყველა სუბიექტის 
ეკონომიკური ქცევის წესების განსაზღვრა;

4. საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის 
ხელმძღვანელობა.

როგორც ვხედავთ ჩამოთვლილი ფუნქციები 
საკმაოდ შერეულ ერთობლიობას წარმოადგენს, 
რომელიც ნაწილობრივ ადმინისტრაციული 
ეკონომიკური სისტემისათვის არის 
დამახასიათებელი და ნაწილი საბაზრო 
ეკონომიკისათვის.

ვინაიდან, ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიული 
საზოგადოების და საბაზრო ეკონომიკის 
ჩამოყალიბება მიმდინარეობს ევროპის და 
ამერიკის გამოცდილებათა ძლიერი ზეგავლენის 
ფონზე, ამიტომ არ არის გასაკვირი ის ფაქტიც, 
რომ თანამედროვე სამამულო მეცნიერების 
ორიენტაციაც განიცდის დასავლური აზრის 
ზეგავლენას. ამ მხრივ უფრო შედეგიანი იქნება თუ 
მივმართავთ საზღვარგარეთელ მეცნიერებს.

დღეისათვის, ყველაზე უფრო მისაღებ 
მოდელს, ეკონომიკურ სფეროში სახელმწიფოს 
მმართველობითი როლის შესახებ, იძლევიან 
ამერიკელი მეცნიერები მაკკონელი და ბრიუ. ისინი 
გვთავაზობენ სახელმწიფო ფუნქციების შემდეგ 
სახეებს:

1. საზოგადოების უზრუნველყოფა 
სამართლებრივი ბაზით;

2. კონკურენციის დაცვა;
3. შემოსავლებისა და სიმდიდრის 

გადანაწილება;
4. რესურსების განაწილების კორექტირება;
5. ეკონომიკის სტაბილურობის 

უზრუნველყოფა, ეკონომიკური ზრდის 
სტიმულირება, კონტროლის დაწესება დასაქმებასა 
და ინფლაციაზე.

პირველი ორი პუნქტი მოწოდებულია საბაზრო 
სისტემის მხარდაჭერისა და ფუნქციონირების 
გამარტივებისაკენ. აუცილებელი სამართლებრივი 
ბაზა გულისხმობს ღონისძიებებს, რომლებიც 
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დაიცავენ საკუთრების უფლებას და კერძო 
საწარმოებზე კანონიერი სტატუსის მინიჭების 
უფლებას, იარსებებს გარანტირებული კონტროლი. 
სამეურნეო სუბიექტებს შორის წარმოქმნილი 
დავების შემთხვევაში სახელმწიფო იღებს 
არბიტრის ფუნქციას. კონკურენციის დაცვის 
პროცესში სახელმწიფო საკმაოდ აქტიურად ერევა 
მონოპოლიათა სამიანობაში, რათა არ დაუშვას 
მათი ზომაზე მეტად ჩარევა ქვეყნის ეკონომიკის 
მართვაში.

რაც შეეხება მომდევნო სამ პუნქტს, ისინი 
უზრუნველყოფენ საბაზრო მექანიზმების მოქნილ 
მუშაობას. ჩვენი აზრით უმნიშვნელოვანესია 
სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს სოციალურად 
მნიშვნელოვანი საქონლისა და მომსახურების 
წარმოებას ქვეყანაში. სწორედ ასეთი სახის 
პროდუქცია უნდა გახდეს პირველ რიგში 
სახელმწიფოს ზრუნვის საგანი. 

სახელმწიფო ფუნქციები თავისი არსით 
ადგენენ იმ გონიერ ჩარჩოებს და საზღვრებს, რაც 
აუცილებელია სახელმწიფო მმართველობითი 
ზეგავლენისათვის ეკონომიკაში. სამოქალაქო 
საზოგადოების მთავარი ამოცანა მდგომარეობს 
სახელმწიფო ინსტიტუტების ისეთი 
ფუნქციონალური მექანიზმების შექმნაზე, 
რომლებიც რაც შეიძლება მეტად დააკმაყოფილებენ 
საზოგადოების ეკონომიკურ ინტერესებს. ასეთი 
მექანიზმების შექმნის საფუძველი უნდა გახდეს 
მეცნიერულად დასაბუთებული მიდგომები, რაც 
აისახება როგორც თეორიულ დოქტრინებში, 
ასევე კონკრეტულ ეკონომიკურ ურთიერთობათა 
ამსახველ ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებსა და 

რეგლამენტებში.
შეუძლებელია არ მიექცეს ყურადღება 

ეკონომიკურ სფეროზე სახელმწიფო ზემოქმედების 
გაძლიერების აუცილებლობის იდეას. იმის 
გათვალისწინებით, რომ ეკონომიკა არის 
რთული სისტემა თავისი ვერტიკალური და 
ჰორიზონტალური კავშირებით შეგვიძლია ვთქვათ, 
რომ ეკონომიკის სახელმწიფო მართვა გულისხმობს 
დარგობრივი სამინისროების დაბრუნებას, 
ადგილობრივი ადმინისტრაციული ინსტიტუტების 
გააქტიურებას და ა.შ. ასევე აუცილებელია შეიქმნას 
სპეციალური სამეწარმეო კანონმდებლობა, რომელიც 
უზრუნველყოფს ეკონომიკურ ურთიერთობებში 
კერძო და საერთო ინტერესთა თანხვედრას და 
სრულ შესაბამისობაში მოყვანას. მაგალითად, 
კრედიტების მოთხოვნის თანმიმდევრობის დაცვა 
იურიდიულ პირთა ლიკვიდაციის პირობებში, 
ბიუჯეტში სავალდებულო გადასახადების 
დავალიანებათა დაფარვის რიგითობის დაცვა, 
არასაბიუჯეტო ფონდების შექმნა, საცალო ყიდვა-
გაყიდვების რეგლამენტირება და მომხმარებელთა 
უფლებების დაცვის კანონმდებლობა, მიწისთვის 
განსაკუთრებული ხასიათის გაცვლითი ობიექტის 
სტატუსის მინიჭება და სხვა მრავალი.

საბოლოოდ შეიძლება დავასკვნათ, რომ 
ეკონომიკაში სახელმწიფოს მმართველობითი 
როლის გაძლიერება ჩვენს ქვეყანაში მართლაც 
აუცილებელია, მაგრამ ამავე დროს აუცილებელია 
ძალიან ფრთხილი მიდგომა იმ საშუალებების და 
ხერხების შერჩევისას, რომლებიც დაგვეხმარება 
დასახული ამოცანებისა და მიზნების მიღწევაში. 

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Комаров К.Б. – Государственное управление экономикой  М. 2012;
2. სილაგაძე ა. - ეკონომიკური დოქტრინები  თბ. 2009 ,,ინოვაცია“;
3. შუბლაძე გ.,მესხია ი., ნანიტაშვილი მ. - საერთაშორისო მენეჯმენტი  თბ. 2012 ,,უნივერსალი“
INTERNET.

Economic and Management Approaches
Alpaidze Manana 

Doctor of Economics, Professor

Market economy system and the public system of state management of economy in conditions of democracy. How 
important is it takes the form of management and how it forms. Many countries shows that the different forms of property 
built on the principle of the production of the agricultural sector influence on economic methods used in the first place.

At present, our country’s economic problems to emerge in the management of the following: On the one hand, the 
economic impact of management practices, methods of administration of the waiver. On the other hand, the public rela-
tions field should not be left to self-regulation mechanisms of risk, new approaches are necessary.
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საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზარი და მისი  

განვითარების ტენდენციები
ლია პიტიურიშვილი
სეუ ასოცირებული პროფესორი

ნინელი თევდორაშვილი
სეუ-ს ასოცირებული პროფესორი

ისეთი განვითარებადი ქვეყნები, როგორიც საქართველოა, განიცდიან საკუთარი სახსრების არარსებობას, 
საინვესტიციო კაპიტალის მოზიდვის ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალება კი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 
ამუშავებაა. ეს უკანასკნელი თავისუფალი, კონკურენციული ბაზრის განუყრელი ნაწილია, რის გამოც ამ 
სისტემის განვითარებას დიდი ყურადღება უნდა დაუთმოს. მართალია ჩვენ ჯერჯერობით რეალურად არა 
გვაქვს განვითარებული ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, მაგრამ აქ ნამდვილად არის სათანადო პირობები 
მის შესაქმნელად. წინამდებარე სტატიაში მსჯელობა ეხება ასეთი ბაზრის შექმნასა და მის პრიორიტეტებს, 
ისევე, როგორც მისი მიღწევის გზებსა და მეთოდებს. 

2013 წლის გაზაფხულზე საქართველოს 
პარლამენტში შევიდა კანონ-პროექტი, რომელიც 
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის გაჯანსაღება–
გამოცოცხლებაზე იყო მიმართული, თუმცა, საბანკო 
ლობის აქტიური ძალისხმევით ეს კანონ-პროექტი 
არც განიხილეს და საკითხი დღემდე ჰაერშია. 
ამასობაში, დაახლოებით ნახევარი წლის წინ, 
საქართველოს საფონდო ბირჟის ხელმძღვანელობა 
შეიცვალა და ის მთლიანად საბანკო სფეროს 
წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებულმა 
ჯგუფმა გადაიბარა. ამ ჯგუფის წევრების მიმართ 
ღრმა პატივისცემის მიუხედავად, თამამად 
შემიძლია თქმა, რომ მათი მოტივაცია არ არის 
საბანკო სისტემის კონკურენტი ინსტიტუციის 
გაძლიერება. 

ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის 
მნიშვნელოვანია ფასიანი ქაღალდების ბაზარი 
და მისი გამართული ფუნქციონირება. ისეთი 
განვითარებადი ქვეყნები, როგორიც საქართველოა, 
განიცდიან საკუთარი სახსრების არარსებობას, 
საინვესტიციო კაპიტალის მოზიდვის ერთ-
ერთ საუკეთესო საშუალება კი ფასიანი 
ქაღალდების ბაზრის ამუშავებაა. ფასიანი 
ქაღალდების ბაზრის განვითარების აუცილებელი 
წინაპირობა კი ორგანიზებული საფონდო 
ბაზრის და მისი ინფრასტრუქტურის (საფონდო 
ბირჟა, ცენტრალური დეპოზიტარი) მდგრადი 
ფუნქციონირებაა. განვითარებადი ეკონომიკის 
მქონე ქვეყნებში ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 
ჩამოყალიბების პროცესში სახელმწიფოს დიდი 
როლი ეკისრება. ფასიანი ქაღალდების ბაზარი 
გლობალური ეკონომიკის აუცილებელი და 
მნიშვნელოვანი ელემენტია, რომლის გარეშეც 

შეუძლებელია საბაზრო ეკონომიკის ნორმალური 
ფუნქციონირება.

საქართველოს საფონდო ბირჟა არსებობის 
15-წლიან გამოცდილებას ითვლის. მიუხედავად 
ამისა, ამ სფეროში პრობლემები ჯერ კიდევ ბევრია 
და სადაო არაა ის ფაქტი, რომ დღეს საქართველოს 
საფონდო ბაზარი გამოირჩევა ძალიან დაბალი 
აქტივობით. 2011 წელს საფონდო ბირჟაზე 
დადებული გარიგების მოცულობამ 2.5 მილიონი 
ლარი შეადგინა, 2012 წელს კი – 8.9 მილიონი 
ლარი. საქართველოს საფონდო ბირჟა (სსბ) არის 
ერთადერთი ორგანიზებული ფასიანი ქაღალდების 
ბაზარი საქართველოში, რომელიც ჩამოყალიბდა 
USAID-ის დახმარებით და მოქმედებს ამერიკელი 
ექსპერტების დახმარებით შემუშავებულ 
საკანონმდებლო ჩარჩოებში. იგი სთავაზობს 
ეფექტურ საინვესტიციო მექანიზმს როგორც 
ადგილობრივ, ასევე უცხოელ ინვესტორებს. სსბ-
ის ელექტრონული სავაჭრო სისტემა ბროკერებს 
ათასობით სხვადასხვა აქციით ვაჭრობის 
შესაძლებლობას აძლევს სამუშაო ადგილებიდან, 
რომლებიც განლაგებულია როგორც სსბ-ის 
სავაჭრო დარბაზში, ასევე – დისტანციური 
წვდომის დახმარებით – საბროკერო კომპანიათა 
ოფისებში. 

2014 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით, 129 
კომპანიის ფასიანი ქაღალდია დაშვებული 
სსბ-ის სავაჭრო სისტემაში, რომელთა სრულმა 
საბაზრო კაპიტალიზაციამ მიაღწია 1.14 მილიარდ 
დოლარს, ხოლო დღიურმა ბრუნვამ 3 255,42 
ლარს. მიუხედავად გარკვეული პოზიტიური 
ძვრებისა, კვლავ რჩება ფუნდამენტური 
პრობლემები, რომლებიც მას ხელს უშლიან 
ეფექტურ ფუნქციონირებაში. პრივატიაზაციის 
პროცესში ბირჟის როლი პრაქტიკულად 0-ზეა 
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დაყვანილი, ხოლო ინვესტორებს არ აქვთ 
გაცნობიერებული საფონდო ბირჟის როლი მათი 
ბიზნესის განვითარებაში. ფასიანი ქაღალდების 
ბაზრის რეგულირებას უნდა ახორციელებდეს 
ორგანო, რომელიც შეიმუშავებს ბაზრის ეფექტური 
ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ წესებს, 
უზრუნველყოფს საზოგადოების ინფორმირებას, 
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მარეგულირებელი 
კანონმდებლობის მომზადებასა და ბაზრის 
ფინანსური მდგომარეობის კონტროლს. 

ჯერჯერობით კი, შეგნებულად თუ 
შეუგნებლად, ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ 
ბირჟის მუშაობა კიდევ უფრო დაბალეფექტიანი 
გახდეს. სხვაგვარად როგორ უნდა აიხსნას 
შემდეგი: 2013 წლის გაზაფხულზე საქართველოს 
პარლამენტში შევიდა კანონპროექტი, რომელიც 
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის გაჯანსაღება–
გამოცოცხლებაზე იყო მიმართული, თუმცა, საბანკო 
ლობის აქტიური ძალისხმევით ეს კანონპროექტი 
არც განიხილეს და საკითხი დღემდე ჰაერშია. 
ამასობაში, დაახლოებით ნახევარი წლის წინ, 
საქართველოს საფონდო ბირჟის ხელმძღვანელობა 
შეიცვალა და ის მთლიანად საბანკო სფეროს 
წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებულმა 
ჯგუფმა გადაიბარა. ამ ჯგუფის წევრების მიმართ 
ღრმა პატივისცემის მიუხედავად, თამამად 
შემიძლია თქმა, რომ მათი მოტივაცია არ არის 
საბანკო სისტემის კონკურენტი ინსტიტუციის 
გაძლიერება. 

ფასიანი ქაღალდების განვითარების მიზნით 
საჭიროა განისაზღვროს, თუ რომელ მოდელს 
მივანიჭებთ უპირატესობას - საბანკო მოდელს 
(გერმანულს), რომელიც გულისხმობს საბანკო და 
საკრედიტო დაწესებულებების მონაწილეობას, 
თუ არასაბანკო მოდელს (ამერიკულს), რომელიც 
უპირატესობას საინვესტიციო ბანკებსა და 
საბროკერო ფირმებს ანიჭებს. ამ მოდელში 
მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ მინიმუმამდე 
არის დაყვანილი ბანკების მონაწილეობა ფასიანი 
ქაღალდების ემიტირებასა და კონტროლის 
სფეროში. ასევე არსებობს შერეული მოდელი, 
რომელშიც ბანკებთან ერთად არასაბანკო 
საინვესტიციო ინსტიტუტებიც მონაწილეობენ.

სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს 
ინვესტიციების დაბანდებას კორპორაციულ ფასიან 
ქაღალდებში, რაც შემდგომში ქვეყნის ეკონომიკის 
განვითარების საფუძველი იქნება. საქართველოს 
განუვითარებელი ფინანსური ბაზარი ართულებს 
უცხოური პორტფელური ინვესტიციების 
მოზიდვას. საფონდო ბირჟები წარმოადგენენ 
სახელმწიფოთა ეკონომიკური დონის 

განმსაზღვრელ ინდიკატორებს. როდესაც საფონდო 
ბირჟაზე დადებული გარიგებების მოცულება 
მცირდება, ის ქვეყნის ეკონომიკის ვარდნაზე 
მიგვანიშნებს. მაგალითად: 2007 წელს ბელგიის 
საფონდო ბირჟაზე გარიგებების მოცულობამ 
შეადგინა 256 მილიარდი აშშ დოლარი, ხოლო 2008 
წელს ფინანსური კრიზისის შედეგად დაეცა 211 
მილიარდ აშშ დოლარამდე. დიდი ბრიტანეთის 
მაჩვენებელი 10324 მილიარდიდან - 6484 მილიარდ 
აშშ დოლარამდე. საქართველოს საფონდო ბირჟის 
გარიგებათა მოცულობით კი შეუძლებელია ქვეყნის 
ეკონომიკური დონის განსაზღვრა.    

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 
განუვითარებლობის ერთ-ერთი მთავარი 
მიზეზი ინსტიტუტისადმი მოსახლეობის 
სკეპტიკური დამოკიდებულება და ამ სფეროში 
გაუთვითცნობიერებაა. საჭიროა სახელმწიფომ 
შეიმუშავოს სტრატეგიული გეგმა და ისეთი 
კანონმდებლობა, რომელიც გათვლილი იქნება 
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების 
გრძელვადიან პერსპექტივებზე.

ეკონომიკაში საინვესტიციო კაპიტალის 
მოზიდვის ერთ-ერთი ძირითადი საშუალება 
ფასიანი ქაღალდების მექანიზმის ამუშავება და 
ამ ბაზრის განვითარებაა. საქართველოში ფასიანი 
ქაღალდების ბაზრის განვითარება ეკონომიკის 
განვითარების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პირობას 
წარმოადგენს, ეს ბაზარი ხელს უწყობს ფინანსური 
რესურსების აკუმულირებას და მათ ჩართვას 
ეკონომიკის განვითარების პროცესში.

საფონდო ბირჟის სავაჭრო სისტემაში ამა თუ 
იმ ფასიანი ქაღალდის მოსახვედრად საჭიროა 
ემიტენტმა ბირჟას თავად მიმართოს განცხადებით 
და გარდა იმისა, რომ სადამფუძნებლო 
დოკუმენტები წესრიგში უნდა ჰქონდეს, მას 
აუცილებლად უნდა ემსახურებოდეს ფასიანი 
ქაღალდების რეგისტრატორი. მეორე გზაც 
არსებობს, როდესაც რომელიმე აქციონერი სთხოვს 
საბროკერო კომპანიას, შემდეგ საბროკერო კომპანიას 
შეაქვს განცხადება და ის აგროვებს იმ აუცილებელ 
დოკუმენტებს, რომლებიც საჭიროა ბირჟის სავაჭრო 
სისტემაში დასაშვებად. ამდენად, თუ სააქციო 
საზოგადოებას არ ჰყავს ფასიანი ქაღალდების 
რეგისტრატორი, მისი აქცია ბირჟის სავაჭრო 
სისტემაში არ დაიშვება. ფასიანი ქაღალდების 
რეგისტრატორის ყოლას კი კანონი ავალდებულებს 
იმ საწარმოს, რომლის აქციონერთა რაოდენობა არ 
არის 50-ზე ნაკლები. თუ აქციონერთა რაოდენობა 
50-ზე ნაკლებია, საწარმოს თვითონ შეუძლია 
აწარმოოს აქციონერთა რეესტრი.
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საფონდო ბირჟაზე დაშვების 2 საფეხური 
არსებობს: პირველი საფეხურია ბირჟის სავაჭრო 
სისტემა და მეორე საფეხურია ლისტინგი, რომელიც 
ემიტენტს უფრო მეტი პირობის შესრულებას 
ავალდებულებს. კერძოდ, ფასიანი ქაღალდის 
ლისტინგში მოსახვედრად საჭიროა ემიტენტის 
საკუთარი კაპიტალის ოდენობა იყოს არანაკლებ 
100 ათასი აშშ დოლარის ექვივალენტი, ემიტენტის 
საქმიანობის ხანგრძლივობა უნდა იყოს არანაკლებ 
3 წელი, ზარალის გარეშე მუშაობის ხანგრძლივობა 
ბოლო 3 წლიდან უნდა იყოს არანაკლებ 2 წელი, 
გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა 
50 ათასზე ნაკლები არ უნდა იყოს და ემიტენტის 
მიერ ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება 
უნდა ხდებოდეს ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების 
შესაბამისად. გარდა ამისა, ბირჟის სავაჭრო 
სისტემაში ფასიანი ქაღალდის მოსახვედრად 
ემიტენტი არაფერს იხდის, მაგრამ სავაჭრო 
სისტემიდან ფასიანმა ქაღალდმა ლისტინგში 
რომ გადაინაცვლოს, ემიტენტისთვის გარკვეული 
მოსაკრებელია დაწესებული. ესაა საწყისი შენატანი 
და ყოველკვარტალური გადასახადი, რომელიც 
განისაზღვრება გამოშვებული და დაფარული 
ფასიანი ქაღალდების საერთო ნომინალური 
ღირებულებით.

საქართველოს საფონდო ბირჟას გააჩნია 
ინდექსი GSX, მაგრამ ის ნაკლებად ასახავს 
მთელი ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობას, 
ვინაიდან ბირჟაზე ქვეყნის მოწინავე კომპანიათა 
მხოლოდ უმნიშვნელო ნაწილია დაშვებული. 
მსხვილ სააქციო საზოგადოებათა წარმატებული 
ფუნქციონირების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა 
მასში კორპორაციული მართვის საუკეთესო 
პრაქტიკის დამკვიდრება. გარდა ამისა, ნებისმიერ 
პატიოსან ინვესტორს უნდა სურდეს, რომ 
მოსახლეობაში გაფანტული იყოს აქციათა თუნდაც 
მცირე პროცენტი, იმდენი მაინც, რაც მას ხელს არ 
შეუშლის საწარმოს მართვაში.

თანამესაკუთრეთა მხრიდან კონტროლი 
აიძულებს ინვესტორს, რომ გამჭვირვალედ იმუშაოს.
განსაკუთრებით პრობლემატური საკითხია ფასის 
გამჭვირვალობა. ფრაგმენტირებული ვაჭრობის 
პირობებში ინვესტორისთვის სირთულეს 
წარმოადგენს ფასის შესახებ ინფორმაციის მოძიება 
და შედარება, რის შედეგადაც ვაჭრობის პროცესში 
არ არსებობს  კონკურენტუნარიანი და თანაბარი  
პირობები. არსებულ პირობებში დაბალია ნდობა 
ინვესტორთა მხრიდან, რაც, თავის მხრივ, ამცირებს 
მოთხოვნას ფასიან ქაღალდებზე, ამცირებს ფასს და 
გარიგებების რაოდენობას.

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების 
ფარგლებში, საქართველოს დაეკისრება მომავალი 
5-7 წლის განმავლობაში კანონი ფასიანი 
ქაღალდების შესახებ და მომიჯნავე კანონები 
ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზებაში 
მოიყვანოს. 14 დირექტივის ძირითადი 
მოთხოვნები სწორედ ვაჭრობამდე და ვაჭრობის 
შემდეგ გარიგებებისა და ფასის გამჭვირვალობის 
ზრდას, ემიტენტების ფინანსურ ანგარიშგებასა 
და ინფორმაციის ღიაობას, ინვესტორთა თანაბარ 
პირობებში მოქცევას უზრუნველყოფს.

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 
ბანკი ლარში დენომინირებული ფასიანი 
ქაღალდების გამოშვებას იწყებს. 50 მილიონი 
ლარის ღირებულების ორწლიანი ობლიგაცია 
თანაბრად იქნა განაწილებული ორ წამყვან 
ადგილობრივ ფინანსურ ინსტიტუტს შორის, 
ესენია: „ბიჯი კაპიტალი“, „საქართველოს ბანკის“ 
შვილობილი საბროკერო კომპანია და „თიბისი 
ბანკი“, რომლებიც იმოქმედებენ, როგორც წამყვანი 
მენეჯერები და ტრანზაქციის გარანტორები. 
ბონდების გამოშვებასთან დაკავშირებით აზრთა 
სხვადასხვაობა გამოიწვია იმან, რომ 50 მილიონი 
ლარის ბონდები მხოლოდ ორმა ბანკმა გადაინაწილა. 
როგორც EBRD-ის წარმომადგენლები განმარტავენ, 
ეს მათთვის არც ისე დიდი თანხაა, რადგან 
ინსტიტუტს მილიარდის ოდენობის ბონდების 
გამოშვების პრაქტიკაც ჰქონია. ამიტომ, ამ თანხის 
მხოლოდ ორ ბანკზე გადანაწილება საერთაშორისო 
ფინანსურ ინსტიტუტში მიზანშეწონილად 
მიიჩნიეს.

ამრიგად, განვითარებადი ეკონომიკის მქონე 
ქვეყნებში ფასიანი ქაღალდების ჩამოყალიბების 
პროცესში სახელმწიფოს დიდი როლი ეკისრება. 
ფასიანი ქაღალდების ბაზარი გლობალური 
ეკონომიკის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი 
ელემენტია, რომლის გარეშეც შეუძლებელია 
ეკონომიკის მდგრადი ფუნქციონირება. 
აუცილებელია საერთაშორისო გამოცდილების 
გაზიარება, რომელიც მოიცავს საუკეთესო 
პრაქტიკის გაზიარებასა და პროფესიონალთა 
ფართო წრის მონაწილეობით თანამედროვე 
სტანდარტების სამართლებრივი ბაზის შექმნას. 
სახელმწიფო ვალდებულია ხელი შეუწყოს ბაზრის 
მონაწილეების საქმიანობის არიალის გაფართოებასა 
და მომსახურების გაუმჯობესებას, ინვესტიციების 
დაბანდებას კორპორაციულ ფასიან ქაღალდებში, 
რაც შემდგომში ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების 
საფუძველი იქნება, აგრეთვე უზრუნველყოს 
ფასიანი ქაღალდები ბაზრის გამჭირვალობა, 
გახსნილობა, ორგანიზებულობის ამაღლება და 
საიმედოობა.
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გამოყენებული ლიტერატურა:

1. http://www.sazogadoeba.ge/index.php?post_id;
2. http://legalclinic.iliauni.edu.ge/index.php/en/12;
3. https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=91978.

Georgian securities market and its development trends

Lia Pitiurishvili
Associate Professor of SEU

Nineli Tevdorashvili
Associate Professor of SEU

          Securities development is one of the priorities of country’s development Securities. It is part of the financial 
market, which takes place in the mid-term capital markets and money markets. That is why, for all developing coun-
tries and including Georgia, must pay attention to the development of the system. We have not developed securities 
market, but there is a real opportunity for its development. This paper discusses the development of the securities 
market in Georgia and its trends, as well as the obstacles to its ways.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ 
И БИЗНЕСА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СФЕРЕ ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ В 

УКРАИНЕ

Присяжнюк Ю.И.
д.э.н. проф.
Национальный университет имени Ивана 
Франко,Украина, г. Львов.
yurprys@meta.ua

Одной из важных проблем современной науки в Украине является несоответствие научных разработок 
потребностям населения. Решение этой проблемы заключается в обеспечении более тесной интеграции научной, 
образовательной и производственной деятельности.  В статье рассмотрены организационные модели интеграции 
науки, образования и бизнеса в мире. Предложены вниманию три организационные модели интеграции, 
которые наиболее распространены в зарубежных странах: американская, японская и смешанная. Американская 
организационная модель предполагает незначительное государственное регулирование интеграции науки, 
образования и бизнеса и представлена исследовательскими университетами. Японская организационная 
модель предполагает значительное государственное регулирование интеграции и представлена технополисами. 
Смешанная организационная модель интеграции, которую предлагается внедрять в Украине объединяет элементы 
американской и японской моделей. Описана структура научно-инжинирингового центра, как одного из вариантов 
смешанной модели интеграции науки, образования и бизнеса.

Ключевые слова: организационная модель, интеграция, наука, образование, бизнес.

Постановка проблемы. Формирование в Украине 
экономики нового образца - экономики знаний, требует 
новых подходов к организации сотрудничества науки, 
образования и бизнеса. Взаимодействие этих трех 
сфер деятельности обеспечивает развитым странам 
преобразование созданных в стране научных знаний в 
товары, и донесение их к использованию населением 
и предприятиями. Тесная связь между наукой, 
образованием и бизнесом обеспечивает стремительное 
развитие не только этим сферам деятельности, но и 
экономике страны в целом, повышает престиж науки 
и научно-образовательной деятельности в обществе, 
способствует привлечению молодых талантов к 
научным исследованиям и разработкам, поднимает 
престиж государства на международном уровне.

Состояние исследования. Проблематику 

интеграции науки, образования и бизнеса изучают 
В. Геец, В.Александрова, Ю.Бажал, А.Гальчинський, 
М.Данько, В.Денисюк, И.Каленюк, С.Кацура, О.Лапко, 
В.Семиноженко, Л.Федулова, Ю.Шкворец и другие 
ученые.

Изложение основного материала. В условиях 
развития экономики знаний в Украине приобретает 
актуальность изучение проблематики обмена знаниями 
между секторами сферы обмена знаниями (СОЗ): 
наукой (сектор создания знаний), образованием (сектор 
передачи знаний), библиотеками (сектор хранения 
знаний), средствами массовой информации (сектор 
распространения знаний ), бизнесом и производством 
(сектор использования знаний), культурой, религией, 
искусством (сектор духовных знаний). Особенно 
важной есть связь между секторами создания, передачи 

Вйонцек О.С.
Соискатель Института региональных

исследований НАН Украины
Украина, г. Львов

wjoncek.o@gmail.com
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и использования знаний, поскольку взаимодействие 
этих секторов обеспечивает коммерциализацию 
созданных знаний и донесение их в виде товаров и 
услуг к потребителю.

В международной практике существуют две 
наиболее распространенные организационные модели 
интеграции науки, образования и бизнеса, учитывая 
региональное размещение: американская модель и 
японская модель [1, с. 33], третья модель является 
смешанной и сочетает элементы двух вышеуказанных.

Американская организационная модель интеграции 
науки, образования и бизнеса воплощается в создании 
«исследовательских университетов», где студенты 
получают как теоретические знания на лекционных 
занятиях, так и практические в многочисленных 
лабораториях. Исследовательские университеты 
превратились в полноправных партнеров бизнеса, 
а в некоторых случаях играют роль важнейшего 
интегратора региона, кооперируя деятельность 
образования, науки и бизнеса.

Исследовательские университеты развивались, 
начиная с ХIХ века и проявили себя в международной 
практике с положительной стороны благодаря 
многочисленным выпускникам, которые в дальнейшем 
за свои разработки, начатые еще во время учебы, 
получали Нобелевские премии и другие научные 
награды. Стоит отметить, что исследовательские 
университеты получают значительно большее 
финансирование из государственного бюджета, чем 
другие университеты. Так, в США 100 ведущих 
исследовательских университетов получают 
95% федерального бюджета, отведенного для 
исследовательских и образовательных целей [2, с. 5].

Исследовательские университеты являются 
наиболее распространенными в США, Великобритании, 
Канаде и Австралии. В такой модели интеграции 
ключевую роль играет университет. Он полностью 
принимает на себя функции по реализации и внедрения 
инноваций, налаживания связей с промышленностью, 
привлечение государственных грантов, улучшение 
качества образования и др. Все решения принимаются 
университетом и он не несет обязательств перед 
государством. Исключением является только 
выполнение социального заказа, то есть обеспечение 
студентов качественным образованием с соблюдением 
государственных стандартов, которые могут 
отличаться для разных университетов, однако только 
в сторону увеличения учебной и исследовательской 
нагрузки, расширение перечня предметов, а также 
обязательства, по полученным государственным 
грантам. Интересно, что профессора американских 

университетов кроме проведения преподавательской 
и исследовательской работы, имеют определенные 
административные и общественные обязанности, в 
которые входит лоббирование интересов университета, 
для привлечения финансирования. Все это оживляет 
конкуренцию между университетами за абитуриентов 
и финансирование, и в результате заставляет повышать 
качество образовательной и исследовательской 
деятельности [1, с. 34].

Можно выделить два способа организации 
деятельности исследовательского университета 
«Кремниевая долина» и «Дорога - 128». Кремниевая 
долина развилась на базе Стэнфордского университета. 
В этом случае университет предоставлял молодым 
перспективным студентам собственные помещения для 
создания небольших венчурных фирм. Университет 
устанавливает минимальную арендную плату за 
помещение, поскольку успех такой компании в будущем 
перекроет расходы на сдачу помещений в аренду. В 
этом случае молодые ученые, не имея сбережений 
могут создать фирмы, из которых в будущем вырастут 
международные гиганты. Таким образом создавались 
компании “Estman Kodak”, “Google”, “Hewlett-Pack-
ard” и т.д. Такие фирмы изначально имеют доступ к 
новейшим лабораториям, получают консультации от 
специалистов по юридическим, экономическим, и 
другим вопросам.

Другой способ организации деятельности 
исследовательского университета является 
«Дорога 128», которая находится вокруг Бостона, 
вблизи Бонстонського университета. Этот способ 
предусматривает расположение венчурных фирм вблизи 
университета, однако финансирование происходит 
за счет этих фирм. Они также получают доступ к 
новейшим научным достижениям университета, 
консультации специалистов, однако выпускники таких 
университетов не могут себе позволить создание таких 
фирм. Эти фирмы создаются, как правило, средним 
бизнесом, или большими компаниями.

Вокруг университетов создаются 
исследовательские парки и инжиниринговые центры - 
другие организационные формы интеграции развития 
науки, образования и бизнеса. Исследовательский парк 
представляет собой объединенную вокруг научного 
центра (исследовательского университета) научно-
производственную, учебную и социально-культурную 
зону обеспечения непрерывного инновационного 
цикла [3, с. 38].  

Японская организационная модель интеграции 
образования, науки и бизнеса активно применяется 
преимущественно в странах Восточной Азии - Япония, 
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Китай, Южная Корея, Гонконг, Индия, Бразилия и др. 
В этой модели ключевую роль в сотрудничестве этих 
трех институтов играет государство. Государство в 
этом случае является основным регулятором научно-
производственной и инновационной деятельности, 
выступая основным заказчиком технологий.

Американский тип интеграции предусматривает 
более самостоятельное развитие науки и образования, 
в отличие от японского, который отводит государству 
роль активного участника развития науки. Японская 
модель предусматривает создание технополисов при 
условии полного финансового содействия государства. 
Технополис - научный городок, а порой и довольно 
большой город, с собственными научными институтами, 
лабораториями, здесь создаются новые университеты, 
или в некоторых случаях реорганизуются старые, 
кроме этого развивается инфраструктура привычная 
для города - школы, парикмахерские, больницы, 
магазины, кинотеатры, порой даже аэропорты. В такой 
научный город съезжаются ученые всей страны.

В отличие от американской модели, университеты 
проводят только образовательную деятельность, а 
процессом развития науки и создание технологий 
управляют научные организации. Они получают 
от государства и крупных корпораций гранты, 
программы, заказы на научные исследования. 
Студенты в этом процессе привлечены для выполнения 
задач под наблюдением преподавателя имеют 
возможность работать в научных лабораториях. 
Обучение инженерных специальностей происходит 
по тому же принципу, что и в США («Learning by do-
ing»).  Подобная модель интеграции использовалась 
в СССР, однако существенное отличие заключалось 
в сотрудничестве т. н. наукоградов с государством, 
в то время как в Японии технополисы активно 
сотрудничают с частными корпорациями.  

Смешанная организационная модель интеграции 
образования, науки и бизнеса распространена в 
европейских странах: Германии, Франции, Бельгии, 
Нидерландах, Финляндии и др. Ключевую роль здесь 
играют технопарковые структуры. В некоторых случаях 
технопарки перерастают в крупные агломерации, более 
напоминая технополисы. Однако, роль государства 
в развитии науки заключается в создании льготного 
налогообложения и государственных заказах на 
разработки наравне с частными фирмами. Основную 
активную роль в развитии технопарков играет 
администрация научных учреждений, а не государство. 
Университеты в этой модели осуществляют, как 
правило, только образовательную деятельность, 
не ставя приоритетом создание производственных 

площадок или коммерциализацию знаний, но активно 
привлекают к такому сотрудничеству другие фирмы.

Из трех описанных моделей сложно определить 
наиболее эффективную, так как каждая из них доказала 
свою способность вывести страну в мировые лидеры 
научных разработок. С точки зрения возможностей 
для студентов в реализации своих возможностей 
стоит отметить американскую модель. Студенты более 
заинтересованы генерировать знания при наличии 
стимулов - получении патента на собственную 
разработку, создании фирмы на льготных условиях, 
получении квалифицированных консультаций и т.д. 
Более характерной для европейских стран является 
смешанная модель, и для Украины она имеет 
значительные преимущества, учитывая, что японская 
модель частично была воплощена в СССР и есть 
опыт ее функционирования, а американская модель 
не предусматривает значительных государственных 
капиталовложений, что удовлетворяет условия 
дефицитного финансирования науки в Украине.

Один из способов оптимальной организации 
сотрудничества секторов СОЗ в Украине является 
создание научно-инжиниринговых центров (НИЦ, 
Engineering Research Centers). За рубежом опыт 
функционирования научно-инжиниринговых центров 
насчитывает два-три десятка лет, в частности в США 
он начинается с 1984 г. [4, с. 39].  Финансирование 
деятельности НИЦ в США осуществляется за счет 
средств Национального научного фонда. Создание 
НИЦ было предложено для получения конкурентных 
преимуществ США в производстве продукции 
перед другими странами. Идея оказалась настолько 
успешной, что сегодня в США функционирует уже 
третье поколение НИЦ. Каждое поколение было 
специально разработано с учетом динамических 
потребностей страны в технологических 
преимуществах. На сегодня в США функционирует 17 
центров по следующим направлениям деятельности: 
производство; биотехнологии и здравоохранение; 
энергетика и инфраструктура; микроэлектроника, 
чувствительность и информационные технологии. 
Стоит отметить, что 31 НИЦ в США завершили 
сотрудничество с Национальным научным фондом и 
перешли на частное финансирование.

Главной целью функционирования научно-
инжиниринговых центров является коммерциализация 
научных разработок. НИЦ является одним из 
организационных способов интеграции науки, 
образования и бизнеса. Такие центры проводят 
одновременно научно-исследовательскую деятельность 
и оказывают услуги инжиниринга, а если членом 
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центра являются производственные предприятия, то 
есть возможность значительно упростить процесс 
разработки инноваций с последующим их внедрением 
в производство.

При крупномасштабном строительстве практикуют 
комплексный инжиниринг – совокупность услуг 
и поставок, необходимых для строительства 
промышленного предприятия или объекта 
инфраструктуры.

Основными участниками отношений в создании 
и функционировании НИЦ является государство, 
учреждения НИЦ и поставщики сырья (рис. 1).  НИЦ 
способствуют налаживанию партнерских связей 
между исследователями различных наук, а также 
между университетами, научными учреждениями 
и производством. НИЦ формируют интерес к 
инженерным наукам среди молодежи, создавая 
конкурентные преимущества избранному виду 
деятельности.

Сосредоточение деятельности НИЦ на 
определенный вид деятельности позволит узко и четко 
определить цель, стратегию и планы деятельности 
центра. Исследовательская деятельность является 
важным направлением для центра, но далеко не 
единственным. Отдельно необходимо составлять 
план образовательной деятельности, а также 
производственной. Координация деятельности центров 

осуществляется на государственном уровне, учитывая 
общегосударственные стратегии по развитию 
приоритетных для страны видов деятельности. 
Деятельность НИЦ должна координироваться 
совместно двумя департаментами областных 
госадминистраций Украины: департаментом 
образования и науки и департаментом экономического 
развития торговли и промышленности. В рамках 
деятельности центра необходимо привлечение, или 
создание инжиниринговой учреждения, основными 
функциями которой будет осуществление контроля 
за качеством деятельности центра и предоставления 
консультаций.

Выводы. Одной из важных проблем современной 
науки в Украине и ее регионах является несоответствие 
научных разработок потребностям населения. 
Решение этой проблемы заключается в обеспечении 
более тесной интеграции научной, образовательной и 
производственной деятельности. Среди трех основных 
организационных моделей интеграции науки, 
образования и бизнеса для Украины предлагается 
внедрение смешанной модели на основе создания 
НИЦ. Деятельность НИЦ усилит синергетический 
эффект от обмена научными знаниями, обеспечив 
возможность более тесного сотрудничества науки, 
образования и бизнеса.
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მეცნიერების, განათლებისა და ბიზნესის ინტეგრაციის ორგანიზაციული მოდელები და მათი გამოყენება 
ცოდნის გაცვლის სფეროში უკრაინაში

თანამედროვე მეცნიერების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას უკრაინაში წარმოადგენს მეცნიერული 
მიდგომებისა და მოსახლეობის მოთხოვნილებების შეუთავსებლობა. ამ პრობლემის გადაწყვეტა 
მდგომარეობს სამეცნიერო ინტეგრაციის განათლებულობასა და საწარმოო საქმიანობის უფრო მჭიდრო 
ურთიერთკავშირში.

სტატიაში განხილულია მსოფლიოში აპრობირებული სამეცნერო ინტეგრაციის, განათლებისა და 
ბიზნესის ორგანიზაციული მოდელები.

ყურადღება გამახვილებულია ორგანიზაციული ინტეგრაციის იმ მოდელებზე, რომელიც ფართოდაა 
გავრცელებული უცხოეთის ქვეყნებში: ამერიკული, იაპონური და შერეული.

ამერიკული ორგანიზაციული მოდელი გულისხმობს მეცნიერების ინტეგრაციის, განათლების და 
ბიზნესის  ურთიერთკავშირის სახელმწიფოს მხრიდან უმნიშვნელო რეგულირებას და წარმოდგენილია 
საუნივერსიტეტო კვლევებით; იაპონური ორგანიზაციული მოდელი გულისხმობს ინტეგრაციის 
სახელმწიფო რეგულირების მნიშვნელოვან ჩარევას და წარმოდგენილია ტექნოპოლისებით; 

ორგანიზაციული ინტეგრაციის შერეულ მოდელში, რომელსაც გთავაზობთ უკრაინაში დასანერგად  
აერთიანებს ამერიკულ და იაპონურ მოდელის ელემენტებს. აღწერილია სამეცნიერო ინჟინერინგის 
ცენტრის სტრუქტურა, როგორც ერთ-ერთ მეცნიერული ინტეგრაციის, განათლებისა და ბიზნესის შერეული 
მოდელის ვარიანტი.

იური პრისიაჟნიუკი
ემდ, პროფ.
უკრაინის ივანე ფრანკოს სახელობის 
ეროვნული უნივერსიტეტი, ქ. 
ლვოვი

ო. ვოინცეკ
უკრაინის რეგიონული კვლევითი 

ინსტიტუტის მაძიებელი
უკრაინა, ქ.  ლვოვი

foreign countries: American, Japanese and mixed. American organizational model predicts a marginal state regula-
tion of the integration of science, education and business and presented research universities. Japanese organiza-
tional model involves significant government regulation and integration presented technopolises. Mixed organiza-
tional model of integration, which is proposed to introduce in Ukraine combines elements of American and Japanese 
models. The structure of scientific and engineering center, as one of the cases of the mixed model of integration of 
science, education and business.
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evropis bazarze saqarTvelos ekonomikuri integraciis  

statistikuri analizi

saqarTvelos  ekonomikuri ganviTarebis 

done mniSvnelovnadaa damokidebuli danar-

Cen samyarosTan mis kavSir urTierTobebze, 

radgan  qveynebis   ekonomikuri ganviTarebis 

doneebi msoflio bazebis liberalizaciisa 

da intergraciuli procesebis fonze  sul 

ufro met gavlenas axdens erTmaneTze. ami-

tom mniSvnelovania qveynis sagareo ekono-

mikuri  mdgomareobisa da misi ganviTarebis 

tendeciebis Seswavla  statistikuri  me-

Todebis safuZvelze. udavod  didia am me-

Todebis mniSvneloba erovnuli ekonomikis 

SefasebisaTvis, miTumetes  intergaciuli 

procesebis gaRrmavebis Tanamedrove donisa 

da maStabebis pirobebSi. 

msoflio ekonomikaSi saqarTvelos  in-

tegraciis  xarisxis  Sesafaseblad  auci-

lebelia Sesabamis statistikur monacemTa 

Segroveba konkretuli droisa da sivrcis 

mixedviT da saboloo jamSi sainformacio 

bazebis formireba, rac statistikis ZiriTa-

di amocanas warmoadgens.

dReisaTvis, sagareo savaWro operaciebis 

Sesaxeb informaciis ZiriTad wyaros warmoad-

gens satvirTo-sabaJo deklaraciebis monacem-

Ta baza, romelsac statistikis erovnuli 

samsaxuri yovelTviurad iRebs saqarTvelos 

finansTa saministros Semosavlebis samsaxu-

ridan. saqstati am informaciis safuZvelze 

axorcielebs: satvirTo-sabaJo deklaracieb-

is monacemTa bazis kontrols;  im saqonlis 

amoRebas Semosavlebis samsaxuris monacemTa 

bazidan, romelic ar ganekuTvneba saqonliT 

sagareo vaWrobas, akontrolebs ZiriTadi 

saqonlis mixedviT zRvrul fass da Sesa-

bamisad, raodenobis, Rirebulebis an damate-

biTi zomis erTeulis koreqtirebas da  a.S. 

oficialuri  statistikuri monacemebi Tan-

axmad, Mmiuxedavad imisa, rom 2008-2014  wlebSi 

saqarTveloSi  sagareo  vaWrobis  brunva  

47%-iT  gaizarda, eqsporti 2014  wels 2008  

welTan SedarebiT 91,4%-iT, xolo importi 

36,0%-iT gaizarda, dRes saqarTvelos mTavar 

problemad kvlav uaryofiTi savaWro balan-

si rCeba.[7]  saqarTvelos uaryofiTi savaWro 

balansis saldo 2014  wlis monacemebiT -5735 

mlrd aSS dolaria, rac 2008  welTan Sedar-

ebiT 19,3 %-iTaa gazrdili. es ki iseTi patara 

qveynisaTvis rogoric saqarTveloa, sakmaod 

maRali maCvenebelia.   Tumca amave periodi-

saTvis eqsportisa da importisaTvis  saSu-

alowliuri zrdis tempebma Sesabamisad 111,3%  

da 105,2% Seadgina. [1]                                                                                                            

Tu gadavxedavT 1995-2014  wlebis eqspor-

tisa da imortis dinamikas, gamovlindeba  im-

portis zrdis tempebis mkveTri  zrdis ten-

dencia. advili misaxvedria. rom adgilobriv 

bazarzec ki qarTuli produqciis adgils 

ucxouri iaffasiani, xSir SemTxvevaSi, ux-

arisxo produqcia ikavebs. Sedegad, vRebu-

lobT imas, rom saqarTveloSi samomxmare-

blo bazari  gajerebulia importirebuli 

produqciT. miuxedavad imisa, rom importis 

paralelurad SeiniSneba eqsportis zrdis 

tendencia,  jer kidev dabalia eqsportis 

zrdis tempebi. bolo monacemebiT importi  

oTar  abesaZe

iv. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetis
doqtoranti
o.abesadze@gmail.com

statiaSi ganxilulia  saqarTvelos evropis bazarze integraciis  ekonomikur-statisti-
kuri analizis sakiTxebi. Gsaqstatis oficialuri statistikuri monacemebis  safuZvelze 
gaangariSebulia da gaanalizebulia rogorc  mTlianad  sagareo vaWrobis statistikuri 
maxasiaTeblebi, ise evrokavSirTan saqarTvelos ekonomikuri integraciis statistikuri 
maCveneblebi. daxasiaTebulia sagareo vaWrobis geografiuli struqtura da gaanalizebu-
lia saqarTvelos evrokavSirTan savaWro urTierTobebis sasaqonlo struqtura.
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3-jer aRemateba eqsports.

2008-2014  wlebSi saqarTvelos sagareo 

savaWro brunva saSualod TiTqmis 6,7%-

iT gaizarda, magram aseve gaizarda savaWro 

deficiti. Mmarto  2014  wels  2008 welTan 

SedarebiT sagareo vaWrobis saldo 19,3%-iT 

gaizarda, romlis saSualo wliurma zrdis 

tempma ki amave periodSi 102,9% Seadgina.  

Sesabamisad ar moxda eqsportis importiT 

gadafarvis koeficientis zrda. Tumca  amave 

periodSi gafarTovda vaWrobis geografia 

da gaizarda savaWro pertniori qveynebis 

raodenoba,  romelmac  bolo monacemebiT  145 

Seadgina. 2013 welTan SedarebiT  40-dan 43-

mde gaizarda  im qveynebis ricxvi, romelT-

anac saqarTvelos dadebiTi  savaWro bal-

ansi aqvs,  magram  94-dan  102-mde gaizarda 

im qveynebis ricxvic visTanac saqarTvelos 

uaryofiTi savaWro balansi aqvs. [1] 

miuxedavad imisa, rom 2014  wlis uaryofiTi 

savaWro balansi -5735 mln. aSS dolaria (rac 

wina welTan SedarebiT 12%-iTaa gazrdili) 

da sakmaod maRal maCvenebels warmoadgens 

Cveni qveynisaTvis, mainc maRalia rogorc 

eqsportisa da importis wliuri maCvenebeli, 

aseve mTlianad savaWro brunvis maCvenebeli, 

romelmac 11457  mln. aSS dolars gadaaWar-

ba. amave periodSi sistematurad izrdeboda 

eqsportis wili, romelmac 2014  wels  25,0% 

Seadgina (wina welTan SedarebiT is   1,6%-

iTaa Semcirebuli), da  misi saSualod  wli-

uri matebis tempi  2008-2014  wlebSi  0,6%-

s gautolda, (mTlianad esportis saSualo 

wliuri zrdis tempia  111,3% ) xolo impor-

tis maCvenebeli imave periodSi (2014   wels 

2013  welTan SedarebiT) 2%-iT gaizarda da 

MmTliani brunvis  75,0% Seadgina, romlis 

(wilis) saSualo wliuri klebis tempma 2008-

2014  wlebSi -1% Seadgina. (mTlianad impor-

tis saSualo wliuri zrdis  tempi  ki amave 

periodSi 105.2 %_ia). [7].

2014  wels saqarTvelos sagareo vaWrobis 

TiTqmis yvela maCveneblis mixedviT mateb-

is  tempebia dafiqsirebuli (ix. cxrili 1), 

magram Tu dinamikaSi gavaanalizebT eqspor-

tisa da impotris maCveneblebs, gamovlindeba 

dinamikaSi matebis tempebis Semcirebis ten-

dencia. magaliTad, Tu  2011  wels wina wel-

Tan SedarebiT  sagareo  vaWrobis brunvaSi 

dafiqsirebuli zrdis  tempi Seadgenda 133%-

ს, 2012  wels misi matebis tempi wina wel-

Tan SedarebiT mxolod 12,7% iyo, rac wina  

wlis analogiur maCvenebels TiTqmis  20,3%-

iT  CamorCeba. 2013 wels 4,9% iyo, xolo 2014  

wels  - 4,8%-iani matebis tempi dafiqsirda. 

marTalia iseTi mzardi tendenciiT  ara, ma-

gram importis mimarTulebiTac SenarCuneu-

lia zrdis  tendencia,  2014  wels importis 

matebis tempma wina welTan SedarebiT 7,1%,  

xolo 2012 welTan SedarebiT 6,8 % Seadgina. 

Tumca  2013  wels 2009  wlis Semdeg isev 

dafiqsirda 0,3%-iani klebis tempi. eqsportis 

mixedviT ki 2008-2013 wlebSi gamovlenili 

mzardi tendencia 2014   wels 1,7%-iani kle-

biT Seicvala. აman ki sabolood  saldos  

maCvenebeli - 12%-mde  daiyvana. (ix.cxrili 1)                                                           

        2005 2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

eqsporti 33,8 8,2 31,6 21.4  -24.2 48.0 30.5 8.5 22,4  -1,6

importi 34,9 47,7  41,8 20.9 -28.6 16.8 34.3 13.9 -o,3 7,1

brunva 34,6 37,5 39,8 21.0 -27.7  23.1 33.3 12,7  4,9 4,8

saldo 35,4  68,8 45,4  20.8 -30.0 6.3 36.0 12.2 -10.0 12

saqarTvelos mTavar problemad rogorc 

saerTod sagareo  vaWrobisas  ise, evrokav-

SirTan urTierTobisas uaryofiTi savaWro 

balansia.  

statistikuri monacemebis Tanaxmad, Mmiuxe-

davad imisa, rom 2005  wlidan sistematurad 

izrdeba evrokavSiris qveynebTan eqsportis 

zrdis  maCveneblebi, importis gansakuTre-

bulad maRali zrdis tempebis gamo kvlav 

maRalia sagareo vaWrobis uaryofiTi saldos 

maCvenebeli. marTalia 2014  wels    1848550,4  

AaTasi aSS  dolari Seadgina da   2012  wel-

cxrili @@#1
saqarTvelos sagareo vaWrobis maCveneblebis cvlileba(%)

(cvlileba gaangariSebulia wina welTan SedarebiT)
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Tan SedarebiT 16%-iT Semcirda, magram   wina 

welTan SedarebiT 5,2%-iT,   xolo 2008  wel-

Tan SedarebiT 1 procentiTaa gazrdili.

statistikaSi gaiangariSeba eqsportiT im-

portis dafarvis koeficienti, rogorc eqs-

portis Tanafardoba importTan, romelic 

gamosaxulia procentebSi. Aam maCvenebelma 

yvelaze maRal  dones 2000 wels miaRwia, 

rodesac 45.7  procenti dafiqsirda. Semdeg 

eqsportiT importis dafarvis koeficientis 

dinamika  cvalebadi  tendenciiT  xasiaTde-

boda.  2007  wels misma sididem 23.6 procen-

ti Seadgina. amis Semdeg mcirediT gaizarda 

da    2010 wels 31,9 % dafiqsirda, xolo 2011 

wels, wina welTan SedarebiT 0.9 procentuli 

punqtiT Semcirda  da eqsportiT importis 

dafarvis koeficientma 31.0 procenti Sead-

gina. 2012 wels is wina welTan SedarebiT 

1,5 procentuli punqtiTaa Semcirebuli  da 

29,5%-is doneze iyo, Semdeg 2013-2014  wlebSi 

gaizarda  da Sesabamisad 36,2% da 33,3% Sead-

gina, rac 2008 welTan SedarebiT (am wels 

misi sidide 23,7%  iyo)  Sesabamisad 12,5%  da 

9,6 procentuli punqtiTaa gazrdili.  rac 

Seexeba evrokavSiris qveynebTan eqsportiT 

importis dafarvis koeficientis  dinamikas, 

aqac sagareo vaWrobaSi arsebuli suraTis  

analogiuri tendencia gamovlinda. Tu  koe-

ficienti  2007   wels 17,3%  iyo,  2008 wels  

19%-s Seadgenda,  2010wels   21%-mde gaizarda, 

2012  wels saerTod  eqsportiT  importis 

dafarvis koeficientis Semcirebis parale-

lurad evrokavSiris  mimarT  daTvlili 

macvenebelic  sagrZnoblad Semcirda da 

14,5% Seadgina, rac  evrokavSirTan Semcire-

buli eqsportiT  aixsneba.  Semdeg wlebSi 

gaizarda da 2014  wlis monacemebiT 26,2%-s 

gautolda, rac misasalmebeli faqtia.[7]

2014  wels saqarTvelos sagareo savaWro 

brunvam evrokavSiris qveynebTan 2990 mln. 

aSS dolari Seadgina, rac wina wlis Sesa-

bamis maCvenebelze 4  procentiT metia. aqedan 

eqsporti 621 mln. aSS dolari iyo (2 pro-

centiT meti), xolo importi  2369 mln. aSS 

dolari (4  procentiT meti). saqarTvelos sa-

gareo savaWro brunvaSi am qveynebis wilma 26 

procenti Seadgina, maT Soris eqsportSi 22 

procenti da importSi 28 procenti (2013 wels  

Sesabamisad 26, 21 da 28 procenti aRiniSna). 

2014  wels saqarTvelom savaWro operaciebi 

ganaxorciela evrokavSiris  28  qveyanasTan, 

saeqsporto urTierTobebi dafiqsirda 27  

qveyanasTan (gamonaklisia luqsemburgi), 

xolo saimporto nakadebis mxriv. saeqs-

porto operaciebi evrokavSiris yvela qvey-

anasTan ganxorcielda. saangariSo wlis 

ganmavlobaSi yvela qveyanasTan aRiniSna 

uaryofiTi savaWro saldo -1 748 550,3 aTasi. 

aSS dolariT. uaryofiTi saldos yvelaze 

maRali maCvenebeli dafiqsirda 6 qveyanasTan:  

Ggermania  396 711,7  aTasi aSS dolari, ru-

mineTi, 307  106,7  aTasi aSS dolari, italia 

135 425,9 aTasi. aSS dolari, niderlandebi 

117  311, aTasi aSS dolari,  saberZneTi   103 

778,5 aTasi. aSS dolari, safrangeTi  103615,0 

aTasi aSS dolari. [7]

evrokavSiris  qveynebTan eqsporti iz-

rdeba. brunvis  yvelaze maRali maCvenebliT 

gamoirCeva bulgareTi (26,4%  wiliT, romlis 

moculoba 164  090,2, aTasi. aSS dolaria,)  

italia (13,9%) 86 193,1 aTasi aSS dolari., es-

paneTi (11,3%) 70314,1 aTasi aSS dolari, ger-

mania (11,1%) 69141,6 aTasi aSS dolari., litva 

(5,1%), 31 764,0 aTasi aSS dolari,  rac Seex-

eba imports, aq upirobo lideria  germania 

(19,7%),465 853,3, aTasi aSS dolari,   Semdeg 

modis rumineTi (13,1%)   311 400,5 aTasi  di-

lari, italia (9,4%) 221 619,0 aTasi  dolari,   

bulgareTi (8,9%) 209 773,6 aTasi aSS dolari, 

niderlandebi (6,3%)  148 480,6 aTasi  dolari  

da  a. S.

2000 wlidan saqarTvelos  savaWro ur-

TierToba Sesabamis periodSi evrokavSirSi 

Semavali qveynebis umravlesobasTan da xSir 

SemTxvevaSi absolutur umravlesobasTan 

hqonda. dRes evrokavSirSi Semavali 28 qvey-

nidan saqarTvelos saeqsporto  urTierTo-

bebi ar aReniSneboda maltasTan, (2000, 2003, 

2004,2005, 2008, 2011, 2012 wlebSi) xorvatisTan, 

(2000, 2002.2003, 2004  wlebSi), slovakeTTan 

(2002 wels) fineTTan (2002, 2004,2005 wlebSi) 

luqsemburgTan (2000, 2002, 2003, 2007  wlebi) da 

sloveniasTan (2002 wels),

maSasadame, saqarTvelos evrokavSirTan 

did  xnis savaWro urTierToba axasiaTebs 

da retrospeqtruli analizidan Cans, rom 

saqarTvelo-evrokavSiris sagareo vaWroba 

zrdis tendenciiT xasiaTdeboda.                               

1995-2010 wlebSi sagareo vaWrobis brunva 

saSualod 14,8%-iT gaizarda. amasTan, impor-

ti – 14,6%-iT, xolo eqsporti – 15,5%-iT. 1995-

2002 wlebSi sagareo vaWrobis brunva saSu-
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alod 14,8%-iT gaizarda, importis saSualo 

wliurma matebam - 8.9%, xolo evrokavSir-

saqarTvelos eqsportmა – 15,9% Seadgina. 2003-
2008 wlebSi Sesabamisma maCveneblebma 28,1%, 

34,4% da 34,8% Seadgina. maSin roca aRniSnul 

periodSi saqarTvelos eqsporti wliurad 

saSualod 27,1%-iT, xolo importi 40,5%-

iT izardeboda.Mmarto 2008 wels saqarTve-

los sagareo savaWro brunvam evrokavSiris 

qveynebTan 2 mlrd. aSS dolars gadaaWarba, 

maT Soris eqsporti - 335,2 mln. aSS dolars 

Seadgenda, xolo importi - 1756 mln aSS 

dolars anu importis moculoba eqsportis 

moculobas 5-jer aRemateboda. evrokavSiris 

qveynebis wilad savaWro brunvis 26,5% modi-

oda, maT Soris eqsportis - 22,4% da importis 

- 27,5% aRiniSneboda.

2014  wels saqarTvelos sagareo savaWro 

brunva evrokavSiris qveynebTan 2008 welTan 

SedarebiT 43%-iT gaizarda, 2990159,6 aTasi 

aSS dolari Seadgina da saqarTvelos savaW-

ro brunvis 22% daikava. amasTan, eqsporti 

85,3%-iT gaizarda, 620 804,6 aTasi aSS dolari 

Seadgina da mTliani eqsportis 22,0% daikava, 

xolo importi 35,2%-iT gaizarda,  2 369 355,0 

aTasi aSS dolari Seadgina da mTliani im-

portis 28% daikava.

evrokavSiris  ZiriTadi top-aTeuli saeqs-

porto qveynebis wili  mTeli eqsportSi 

19,6%-s Seadgens, evrokavSirTan eqsportis 

90%-ia da  evrokavSiris qveynebTan savaWro 

brunvis 18,7%-s Seadgens. (mTliani savaWro 

brunvis  4,9%-ia) D 

evrokavSiris qveynebTan ZiriTad saeqs-

porto produqcias  warmoadgens spilenZis 

madnebi da koncentratebi 177,149.7  aTasi aSS 

dolari,  kakali axali an gamxmari 153,816.6. 

aTasi aSS dolari, yurZnis naturaluri Rvi-

noebi     153,539.7   aTasi aSS dolari, miner-

aluri da mtknari wylebi 115,254.9  aTasi aSS 

dolari, feroSenadnobebi 81,365.2 aTasi aSS 

dolari da  a. S.  

2014  wels saimporto produqciaSi sWar-

bobda navTobi da navTobproduqtebi - 572 

137.9   aTasi  aSS  dolari, samkurnalo saSu-

alebebi- 219 662,0 aTasi aSS  dolari, msubuqi 

avtomobilebi- 158 051,3 aTasi aSS  dilari,  

xorbali da meslini - 135 108,3  aTasi aSS  do-

lari, sigarebi, sigarilebi da sigaretebi Tam-

baqos an misi Semcvlelebisagan  - 109 743,7  

aSS  amerikuli dolari da sxv. 

    ZiriTadi saimporto qveynebis AaTeuls 

evrokaSiris qveynebTan liderobs germania, 

romlis wili evrokavSirTan mTeli eqspor-

tis 19,7%-s Seadgens, Semdeg modian rumineTi 

da  italia, Sesabamisad 13,1%  da 9,4%-iani 

wiliT. saerTod am topaTeuli qveynebis 

wili mTlian importSi 20,4%-ia, maTi wili ev-

rokavSirTan importSi  74%-s Seadgens, rac 

mTliani sagareo  vaWrobis  brunvis  15,3%, 

xolo evrokavSiris qveynebTan sagareo vaW-

robis  brunvis 58,7%-S Seadgens. 

amrigad, evrokavSiri saqarTvelis erT-er-

Ti saimedo partniorad gvevlineba, romelT-

anac ormxrivi vaWroba sakmaod dinamiurad 

viTardeba da gaZlierdeba evrokavSirsa da 

saqarTvelos Soris Rrma da yovlismomcve-

li Tavisufali savaWro sivrcis formireb-

is Sedegad. mas udidesi mniSvneloba gaaCnia, 

vinaidan is xels Seuwyobs qarTuli eqspor-

tis zrdas, qarTuli produqciis xarisxis 

gaumjobesebas, evrokavSiris bazarTan Tavs-

ebadi savaWro sistemis formirebas, rasac 

TavisTavad moyveba sainvesticio garemos 

mimzidvelobis gazrda.Ees ki pirdapir ucx-

ouri investiciebis Semodinebas Seuwyobs 

xels, romlis Sedegadac Seiqmneba axali sa-

muSao adgilebi. yovelive zemoTaRniSnuli 

saqarTvelos ekonomikis zrdis stimulire-

basa da zogadad, saqarTvelos ekonomikur 

ganviTarebas Seuwyobs xels.
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Statistical analysis  of Economic integration  of  Georgia in   European market

Otar Abesadze
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  Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

This paper discusses issues of economic-statistical analysis of the integration of Georgia in  European  market.  
Based on of official statistics   are calculated and analyzed the statistical characteristics of  a whole foreign trade and 
economical integration of Georgia in  European Union,  are characterized and analyzed  the geographical structure 
of foreign trade, commodity structure of trade relations with the EU.
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ტურიზმის მენეჯმენტის პრობლემები რეგიონულ ჭრილში

ვალერი არღუთაშვილი

თსუ–ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 
დოქტორანტი 

valeri.arghutashvili@tsu.ge

სტატიაში განხილულია რეგიონში ტურიზმის განვითარებისათვის აუცილებელი თეორიული და 
პრაქტიკული ასპექტები, რომელიც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა კონკრეტული რეგიონის გლობალურ 
ბაზართან ინტეგრირების, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დამყარების თვალსაზრისით. 
ნებისმიერ რეგიონს გააჩნია გარკვეული პოტენციალი რესურსების თვალსაზრისით. საწყის ეტაპზე საჭიროა 
აღნიშნული რესურსების ეფექტიანი გამოყენებისათვის კონკრეტული ვარიანტებისა და პრიორიტეტების 
განსაზღვრა.  სტრატეგიული მართვის პრინციპებიდან გამომდინარე არანაკლებ მნიშვნელოვანია 
პრიორიტეტების სწორად ჩამოყალიბება, რაც ხელს შეუწყობს რეგიონის გლობალურ სისტემაში ჩართვას, 
ასევე კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებას.

რეგიონში ტურიზმის განვითარებისათვის 
აუცილებელია გარკვეული თეორიული და 
პრაქტიკული ასპექტების მიმოხლივა, ანალიზი, 
რომელიც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა 
კონკრეტული რეგიონის გლობალურ ბაზართან 
ინტეგრირების, საერთაშორისო ეკონომიკური 
ურთიერთობების დამყარების თვალსაზრისით. 
ნებისმიერ რეგიონს გააჩნია გარკვეული 
პოტენციალი რესურსების თვალსაზრისით. 
საწყის ეტაპზე საჭიროა აღნიშნული რესურსების 
ეფექტიანი გამოყენებისათვის კონკრეტული 
ვარიანტებისა და პრიორიტეტების განსაზღვრა.  
სტრატეგიული მართვის პრინციპებიდან 
გამომდინარე არანაკლებ მნიშვნელოვანია 
პრიორიტეტების სწორად ჩამოყალიბება, რაც 
ხელს შეუწყობს რეგიონის გლობალურ სისტემაში 
ჩართვას, ასევე კონკურენტული უპირატესობის 
მოპოვებას.

მნიშვნელოვანია, განვიხილოთ სექტორში 
არსებული მდგომარეობა რეგიონულ ჭრილში. 
სასტუმროებისა და რესტორნების ბრუნვის 
მოცულობის მიხედვით რეგიონებიდან 
დომინირებს თბილისი, აჭარა, იმერეთი და 
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონები. მთლიანად ქვეყნის 
მასშტაბით ბრუნვის მოცულობა დინამიკაში 2000 
დან 2013 წლის ჩათვლით ზრდის ტენდენციით 
ხასიათდება, 2012-2013 წელს დაფიქსირდა 27%-
იანი ზრდა. [14]

სასტუმროებში და რესტორნებში 
დასაქმებულთა კუთხითაც, ზრდის ტენდენცია 

შეინიშნება, 2013 წლის მონაცემების მიხედვით 
დასაქმებულთა რაოდენობამ ჯამში შეადგინა 27821 
ადამიანი. რეგიონების მიხედვით ლიდერობს 
აჭარა, იმერეთი, მცხეთა მთიანეთი. საინტერესოა 
ის ფაქტი, რომ დასაქმებულთა რაოდენობა, ბოლო 
სამი წლის განმავლობაში ყველა რეგიონში ზრდის 
ტენდენციით ხასიათდება. [13] მოგზაურობისა 
და ტურიზმის მსოფლიო საბჭოს მონაცემების 
მიხედვით, მოგზაურობისა და ტურიზმის 
პირდაპირი კონტრიბუნცია საქართველოს მთლიან 
შიდა პროდუქტში  2000 წლიდან 2013 წლამდე 
დინამიკაში ხასიათდება ზრდის ტენდენციით, 
ამ მაჩვენებლის მიხედვით უმაღლესი ნიშნული   
ფიქსირდება 2012-2013 წლებში, შესაბამისად 1.106, 
1.158 მილიარდი ლარი. [4-9]

ტურიზმის პირდაპირი ეფექტი წარმოადგენს 
უცხოელი ვიზიტორების მიერ გაწეული 
ფულადი დანახარჯების შედეგს, რომელსაც 
იღებენ ეკონომიკური სუბიექტები, მოსახლეობა, 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 
უშუალოდ ტურისტებისგან. აქ ასევე იგულისხმება 
ტურისტული კომპანიების მოგება, რომელიც 
შესაძლოა მიმართულ იქნას ახალ საინვესტიციო 
პროექტებზე, ან წარმოების გაფართოებაზე. 
გარდა ამისა, ტურიზმის პირდაპირი გავლენა 
აისახება რეგიონულ და ცენტრალურ ბიუჯეტში 
საგადასახადო შემოსავლების გენერირების 
თვალსაზრისით. [8, გვ. 300-318] 

მოგზაურობისა და ტურიზმის მსოფლიო 
ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით 
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საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში, 
მთლიანმა კონტრიბუნციამ შეადგინა 4,057 
მილიონი ლარი, ამ მხრივ მხოლოდ 2005 წელს 
აღინიშნებოდა მცირები ვარდნა, მაგრამ ზოგადად 
2000 წლის შემდეგ მუდმივ ზრდას განიცდის. [12]

საქართველოში ტურიზმის სფეროებში 
პროდუქციის მთლიან გამოშვებაში მნიშვნელოვანი 
წილითაა წარმოდგენილი სახმელეთო, საზღვაო 
და კაბოტაჟური წყლის, სარკინიგზო ტრანსპორტი. 
სახმელეთო ტრანსპორტის, საზღვაო და 
კაბოტაჟური წყლის ტრანსპორტის წილი მთლიან 
გამოშვებაში 2012 წელს შეადგინა 827 მილიონი 
ლარი. 2006- დან 2012 წლამდე ფიქსირდება ზრდის 
ტენდენცია. რაც შეეხება სარკინიგზო ტრანსპორტს, 
2012 წელს ტურიზმის სფეროებში პროდუქციის 
მთლიან გამოშვებაში, შეადგინა 122 მილიონი 
ლარი. საქართველოში სტატისტიკური კვლევებით 
და ექსპერტული შეფასებებით ლიდერი პოზიციები 
აქვს სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებს, 
მას მოსდევს საჰაერო, რკინიგზის და საზღვაო 
სატრანსპორტო საშუალებები. [14]

არანაკლებ მნიშვნელოვანია რეგიონული 
კუთხით განთავსების პრობლემების 
დარეგულირება. განთავსების ობიექტები 
განიხილება, როგორც ტურის მინიშვნელოვანი 
შემადგენელი ელემენტი. სასტუმრო ინდუსტრიის 
განვითარება, მომსახურების სათანადო 
სტანდარტების დაწესება ქვეყანაში ტურიზმის 
განვითარების მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. 
ამ თვალსაზრისით, ტურისტული ცენტრის ან 
რეგიონის მდგომარეობის შეფასების ინდიკატორი 
არის არსებული საწოლი ოთახების რაოდენობა, 
დატვირთვა, მომსახურების ხარისხი და ა.შ. 
განთავსების საშუალებების რაოდენობა, საწოლი 
ოთახები, ნათლად განსაზღვრავს ტურისტების 
გამასპინძლების თვალსაზრისით ქვეყნის ან 
რეგიონის შესაძლებლობებს. არსებობს სხვადასხვა 
ტიპის სასტუმროები, პრემიუმ კლასის, მოტელები, 
ჰოსტელები, ,,საწოლი და საუზმე“ ტიპის 
სატუმროები,  ასევე „Inn“ტიპის დაწესებულებები. 
სასტუმროები სხვადასხვა ტიპების არსებობა 
მიგვანიშნებს განთავსების ინდუსტრიის 
მრავალფეროვნებაზე. [10]

ქართულ ბაზარზე განთავსების ინდუსტრიაში 
ლიდერი პოზიციები აქვს აჭარის რეგიონსა და 
თბილისს. საწოლი ადგილების რაოდენობის 63-
%-ი მოდის სასტუმროებზე, მას მოსდევს საოჯახო 
სასტუმროები და სასტუმრო სახლები, თითოეული 
16%-იანი წილით. მთლიანობაში სულ ქვეყანაში 
ფიქსირდება 1051 განთავსების საშუალება, 34751 
საწოლი ადგილით. უკანასკნელ პერიოდში 

საქართველოში ვიზიტორების ზრდის დინამიკა 
ფიქსირდება, რაც გვაძლევს საშუალებას გავაკეთოთ 
ოპტიმისტური პროგნოზები დამატებით ახალი 
სასტუმროების მშენებლობის აუცილებლობასთან 
დაკავშირებით. საქართველოში უკვე 
ფუნქციონირებს საერთაშორისო ბრენდის 
რამოდენიმე სასტუმრო, როგორიცაა  Radisson Blue 
Iveria, Tbilisi Marriott, Courtyard Marriot, Sheraton 
Metekhi Palace, Holiday Inn და Citadines. [1-2]

განთავსების ინდუსტრიის მსგავსად 
ტურისტული პაკეტის მნიშვნელოვანი 
შემადგენელი ელემენტია კვება. კვების 
ინდუსტრია შედგება სარესტორნო, ტურისტული 
კვების, სავაჭრო აპარატით გაყიდვის და 
სახელშეკრულებო საზოგადოებრივი კვების 
სერვისებისაგან. ადგილობრივი რესტორნების 
შემადგენლობაში ასევე შედის სწრაფი კვების 
ობიექტები, ყავახანები, სპეციალიზებული 
რესტორნები, საოჯახო რესტორნები, კაფეტერიები 
და ა.შ. უნდა აღინიშნოს, რომ საზოგადოებრივი 
კვების სერვისები კომპანიებში, საავადმყოფოებში, 
საბავშო ბაღებში არ ითვლება ტურისტული 
ინდუსტრიის შემადგენელ ნაწილად.

თანამედროვე პირობებში გაჩნდა 
,,კულინარიული ტურიზმის’’ ცნება, რომელიც 
უკანასკნეული ათწლეულის მნიშვნელოვანი 
ტენდენციაა. არსებობს სხვადასხვა სახის 
სამეცნიერო ლიტერატურა, ვებ-გვერდები 
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.  
კულინარული ტურიზმის საერთაშორისო 
ასოციაცია (International Culinary Tourism Associa-
tion ICTA) კულინარიულ ტურიზმს განმარტავს 
შემდეგნაირად: ,,ეს არის უნიკალური და 
დასამახსოვრებელი კულინარიული გამოცდილება 
მოგზაურობის დროს, მაგრამ საკუთარ ქვეყანაშიც 
ნებისმიერი შეიძლება გახდეს კულინარიული 
ტურისტი“.  ამ კუთხით საქართველოს რეგიონული 
მიმართულებით ძალიან დიდი შესაძლებლობა 
აქვს. [8]

ტურიზმი ასევე  სტიმულს აძლევს  ახალი 
პროდუქციის შექმნას,  აუმჯობესებს საცალო 
გაყიდვებს, ხელს უწყობს სპეციალიზებული 
მაღაზიების, სავაჭრო უბნების ჩამოყალიბებას. 
სავაჭრო ოპერაციები შესაძლოა უკავშირდებოდეს 
ისეთ პროდუქტებს, რომლებიც დაკავშირებულია 
უშუალოდ ტურისტებთან.

თანამედროვე ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების მიმართულებით საქართველოში 
უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში 
განხორციელდა მნიშვნელოვანი პროექტები. 
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებში 
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განხორციელდა ფართო მასშტაბიანი რეფორმა 
ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დანერგვასთან 
დაკავშირებით, რის შედეგადაც მთლიანად 
ქვეყნის მასშტაბით ამოქმედდა ფიქსირებული 
ადგილობრივი სატელეფონო ქსელების, 
მობილურ და უსადენო ფიქსირებული ქსელების 
ახალი ნუმერაცია. ასევე 2012 წელს ამოქმედდა 
ერთიანი საგანგებო ნომერი 112, რაც უცხოელი 
ვიზიტორებისათვის, განსაკუთრებით რეგიონებში 
ქმნის უსაფრთხოების გარკვეულ გარანტიებს. 
რეგიონულ ჭრილში ტურიზმის სექტორის 
განვითარების მიმართულებებზე დაკვირვებით 
შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სექტორი რეგიონებში 
არათანაბრადაა განვითარებული, ამპლიტუდა 
არის მაღალი, რაც დადებითად ვერ ახასიათებს 
სექტორს და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკას.[5]

ტურიზმიდან მიღებული მთლიანი შემოსავალი 
წარმოადგენს საკვნაძო ინდიკატორს, რომელიც 
აუცილებელია გარკვეული დასკვნების 
გასაკეთებლად ტურიზმის ეკონომიკურ 
გავლენასთან დაკავშირებით. აღნიშნული 
კატეგორია გვაძლევს კომპლექსურ წარმოდგენას 
ტურისტულ ბიზნესთან, ინფრასტრუქტურასთან, 
შემოსავლებთან დაკავშირებით. ტურიზმის 
ეკონომიკურ ეფექტიანობასათან დაკავშირებით 
ექსპერტები და ანალიტიკოსები აღწერენ შემდეგ 
ძირითად ფაქტორებს:

• ტურისტული ფირმების რენტაბელობა, 
მოგება;

• რეგიონულ, ეროვნულ ბიუჯეტში 
საგადასახადო შემოსავლები;

• რეგიონში ინფრასტრუქტურული 
პროექტების განხორციელება;

• ტურიზმის გავლენა დასაქმებაზე;
მთლიან შემოსავალში იგულისხმება, მისი 

როგორც პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი 
გავლენები, რომელსაც იღებს ქვეყანა, რეგიონი 
ტურისტული აქტივობების შედეგად ფულად 
გამოხატულებაში.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ეკონომიკური 
გავლენის შეფასებისას, მნიშვნელოვანი 
ინდიკატორი არის მთლიანი შემოსავალი, 
აღნიშნული ინდიკატორის განსაზღვრისას 
უნდა დაითვალოს, როგორც პირდაპირი ასევე 
არაპირდაპირი გავლენები. პირდაპირი გავლენის 
შემთხვევაში, მხედველობაში მიიღება საანგარიშო 
პერიოდში ტურისტული ფირმების მიერ მიღებული 
შემოსავლები, ასევე საგადასახადო შემოსავლები, 
როგორც რეგიონულ, ასევე ადგილობრივ დონეზე. 
არაპირდაპირი გავლენის შეფასება მოითხოვს 
შესაბამის მეთოდოლოგიურ მიდგომას. [13]

ტურიზმის განვითარების ფაქტორების 
შესწავლის მიზანს რეგიონულ ჭრილში წარმოადგენს 
სექტორში ცვლილებების მამოძრავებელი 
ძალების გამოვლენა და მათზე ზემოქმედებით 
ინდუსტრიის განვითარების სტიმულირება. 
სექტორების განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორების 
გამოსავლენად ადაპტირებულია ცნობილი 
მეთოდი PESTEL ანალიზი, რომელიც გულისხმობს 
ფაქტორთა დაჯგუფებას პოლიტიკური (Political), 
ეკონომიკური (Economic), სოციალური (Social), 
ტექნოლოგიური (Technological), ბუნებრივი  (En-
vironmental) და სამართლებრივი (Legal) გარემოს 
განმსაზღვრელების მიხედვით. თითოეული ეს 
ფაქტორი თავის მხრივ მოიცავს ფაქტორთა ჯგუფს 
ამასთან თავად განიცდის აღნიშნული სექტორიდან 
უკუგავლენებსაც. [11]

ტურიზმის განვითარების პოლიტიკაზე 
გავლენას ახდენს საქართველოს მთავრობის მიერ 
საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ნაკისრი 
ვალდებულებები. მათ შორის აღსანიშნავია 
„ევროკავშირი – საქართველოს ასოცირების 
ხელშეკრულება“, რომლის პარაფირება მოხდა 
2014 წელს. ამ ხელშეკრულებით საქართველო 
და ევროკავშირი თანხმდება თანამშრომლობაზე 
ტურიზმის განვითარებისათვის, შემდეგი 
პრინციპებით:

1. ადგილობრივი მოსახლეობის 
ინტერესების, მოთხოვნების, ტურიზმის 
განვითარების თვალსაზრისით პრიორიტეტების 
გათვალისწინებაზე, განსაკუთრებ¬ით რეგიონებში;

2. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, 
პოზიტიური ინტერაქცია ტურიზმის განვითარებასა 
და გარემოს შენარჩუნები კუთხით;“

თანამშრომლობა მოხდება ასევე შემდეგ 
ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით:

1. ინფორმაციის გაცვლა, გამოცდილების 
გაზიარება;

2. პარტნიორობის მხარდაჭერა, 
საზოგადოებრივი და კერძო ინტერესებიდან 
გამომდინარე, ტურიზმის მდგრადი განვითარების 
თვალსაზრისით;

3. ტურისტული პროდუქტების, ბაზრების, 
ინფრასტრუქტურის, ადამიანური რესურსების, 
ინსტიტუციების, განვითარება;

4. ტურიზმის განვითარებისათვის  ეფექტიანი 
პოლიტიკის შემუშავება;

5. შესაბამისი ტრენინგების შემუშავება 
მომსახურების სტანდარტების გაუმჯობესებისათ-
ვის. [16]

ეს ხელშეკრულება მომავალში ტურიზმის 
ინდუსტრიის განვითარების ვექტორების 
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მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი გახდება.

საქართველოში საკანონმდებლო ბაზა და 
ნორმატიული დებულებები, ტურიზმის დარგის 
განვითარებაზე პირდაპირი გავლენის ფაქტორებია, 
რითაც რეგულირდება სექტორის განვითარების 
ტენდენციები, განსაზღვრება სექტორის 
განვითარებაზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო 
სტრუქტურები. მ.შ. განსაკუთრებით აღსანიშნავია: 

• საქართველოს კანონი ტურიზმისა და 
კურორტების შესახებ“;

• „საქართველოს კანონი კურორტებისა და 
საკურორტო ადგილების სანიტარიული  

      დაცვის ზონების შესახებ;
• საქართველოს კანონი სივრცითი 

მოწყობილობისა და ქალაქთმშენებლობის   
საფუძვლების შესახებ;
• საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.[17-18]
• საქართველოს კანონი დაცული 

ტერიტორიების სისტემის შესახებდა  ა.შ. [15]  
საქართველოში ტურიზმის დარგის 

განვითარების პასუხისმგებელი ინსტიტუცია, 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს სტრუქტურული ერთეული 
– ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციაა. 
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 
უშუალოდაა პასუხისმგებელი ტურიზმის 
სექტორის ფუნქციონირებაზე, სათანადო 
პოლიტიკის გატარებაზე საქართველოში. 

მიუხედავად მსოფლიო ეკონომიკური 
კრიზისისა, საქართველოში ტურიზმის სექტორი 
სწრაფი ტემპებით იზრდება. პროგნოზები 
საკმაოდ ოპტიმისტურია. მოსალოდნელია 
საერთაშორისო შემოსვლების, ტურიზმის 
სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობისა და 
ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების ზრდა, 
რაც საქართველოს მთავრობის და საქართველოს 
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის აქტიური 
მუშაობის შედეგად გახდება შესაძლებელი. [3-7]

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 
აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა სახის 
ტურიზმის განვითარებაზე, როგორიცაა: ღვინის, 
ეკო, სათავგადასავლო ტურიზმი და სხვა. 
აღნიშნული პროექტების შედეგად 2013 წლის 
მოგზაურობისა და ტურიზმის კონკურენციის 
ინდექსის თანახმად საქართველოს ტურისტული 
კონკურენტუნარიანობა მსოფლიო ბაზარზე 
2011 წელთან შედარებით (73-ე პოზიცია) შვიდი 
პოზიციით გაიზარდა და 66-ე ადგილი დაიკავა 
140 ქვეყანას შორის (ქულა: 4.10). [18] ამას გარდა, 
„Rough Guides” თანახმად საქართველო მეხუთეა 
ტოპ 10 მოსანახულებლად რეკომენდირებულ 

ქვეყანას შორის და ისეთ ტურისტულად 
განვითარებულ ქვეყნების შემდეგ არის, როგორიცაა 
ბრაზილია და თურქეთი. საქართველოს ჰქონდა 
წარმატებები საერთაშორისო ურთიერთობებშიც. 
2013 წელს ხელი მოეწერა ტურიზმის სფეროში 
თანამშრომლობის შეთანხმებებს ექვს ქვეყანასთან 
(სან მარინო, უნგრეთი, პოლონეთი, სერბეთი, 
მონტენეგრო და ესტონეთი). საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთანაქტიური თანამშრომლობის 
შედეგად საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაცია არჩეულ იქნა მსოფლიო ტურიზმის 
ორგანიზაციის ევროპის რეგიონალური კომისიის 
თანათავჯდომარედ და ტურიზმის სატელიტური 
ანგარიშების კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტად, ასევე 
საქართველო გახდა  ICCA-ს (International Confer-
ence and Congress Association) წევრი.

ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიადა 2015 
ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის 39-ე გენარალური 
ასამბლეის სხდომაზე საქართველოს დედაქალაქი 
2015 წელს გასამართ ევროპული ახალგაზრდული 
ოლიმპიადის მასპინძელ ქალაქად იქნა არჩეული. 
ფესტივალში 49 ქვეყნის წარმომადგენელი (4,000 
ათლეტი) მიიღებს მონაწილეობას. დაგეგმილია 
ქალაქის სპორტული ინფრასტრუქტურის 
განახლება ევროპული სტანდარტების მიხედვით 
და ოლიმპიური სოფლის აშენება. მხოლოდ ამ ერთი 
ღონისძიების ფარგლებში თბილისი უმასპინძლებს 
10,000 ვიზიტორს, საიდანაც უმრავლესობა 
გაჩერდება საშუალო კლასის სასტუმროში 
დანარჩენი კი მაღალი კლასის სასტუმროს აირჩევს. 
თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს რომ თბილისში 
ამჟამად 6,207 საწოლი ადგილია (სასტუმრო 
სახლებისა და საოჯახო სასტუმროების ჩათვლით), 
აუცილებელი ხდება სასტუმროების მშენებლობაში 
ახალი ინვესტიციების ჩადება, რათა შეივსოს 
დეფიციტი მიწოდებაში. [6]

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება 
ითქვას, რომ ტურიზმის ინდუსტრიის მდგრადი 
განვითარებისათვის საჭიროა სახელმწიფო 
პოლიტიკის შემუშავება, როგორც გრძელვადიან, 
ასევე მოკლევადიან პერიოდში. პოლიტიკის 
შემუშავების პროცესში აუცილებელია სხვადასხვა 
დაინტერესებული ჯგუფების მაქსიმალური 
ჩართულობა, როგორიცაა მთავრობა, ბიზნესი, 
პოლიტიკის მგეგმავები და ა.შ. მსგავსი 
მიდგომა მოგვცემს საშუალებას სიღრმისეულად 
გავაანალიზოთ მოვლენები და გავაკეთოთ სანდო 
პროგნოზები მომავალში განვითარების კუთხით. 
საერთაშორისო ვიზიტორების, ცალკეული 
ინდიკატორების ზრდის დინამიკა ახალი 
გამოწვევების წინაშე აყენებს ქვეყანას, ადამიანური 
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რესურსების განვითარების, სერვისის ხარისხის 
ამაღლების და სხვა მიმართულებით. აღნიშნული 
პრობლემის გადაჭრისათვის მიზანშეწონილად 
მიგვაჩნია უცხოური გამოცდილების შესწავლა, 
კავშირების გაძლიერება სახელმწიფო, კერძო 

სექტორსა და საგანმანათლებლო ინსტიტუტებს 
შორის. ასევე ცალკეული რეგიონების პოტენციალის 
შეფასება და განვითარების მიკრო და მაკრო 
სტრატეგიების შემუშავება. 

გამოყენებული ლიტერატურა:
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2. ტურიზმის სტატისტიკური ანგარიში, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, 2013.
3. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული  

2012. 
4. საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქართველოს საგადასახდელო ბალანსი 2011. 
5. ტურიზმის სტატისტიკური ანგარიში, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, 2012. 
6. საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული 2013.
7. საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიომოხილვა, 2013. 
8. Tourism, Principles, Practices, Philosophies, Charles R. Goeldner, J.R. Brent Ritchie, John Wiley, 2012.
9. WTTC Travel & Tourism Economic Impact 2013, Georgia.
10. Tourism Management – John Beech and Simon Chadwick, FT Prentice Hall, 2006.
11. A Tourism and Environment Publication. World Tourism Organization 1998. Guide for Local Authorities 

on Developing Sustainable Tourism. 
12. UNWTO 2012: UNWTO Touriam Highlights, 2012 edition
13. Управление развитиемтуризма в регионе, институт экономики российской академии наук, 2008.
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The Issues of Tourism Management in Regional Context
Valeri Argutashvili

PhD Student, Faculty of Economics and Business

The paper discusses theoretical and practical aspects, which are essential for tourism development in the region. 
Development of tourism in the region is an important precondition for integrating of a definite region in global mar-
ket and establishing international economic relations. Any of the regions have some potential and resources. On the 
initial stage, for the effective use of resources, it’s needed to define specific options and priorities. From the perspec-
tive of strategic management principles, it’s also very important to determine proper priorities, which will contribute 
to involvement of the region in global system and gaining competitive advantage.   
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დავით ვარდიაშვილი
mravalprofiliani saero skolis 

   (,,dea“) me-8 klasis moswavle

ქართულ ბიზნესსივრცეში მარკეტერობა 
საკმაოდ „პოპულარული“ პროფესიაა. სულ უფრო 
მეტ ადამიანს სურს საქმიანობა ამ სფეროში. ხშირად 
მოტივები ლოგიკურია: ადამიანი ფიქრობს, რომ 
მას შესაბამისი კრეატივი, ხედვა და ცოდნა აქვს 
იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწიოს; უფრო 
ხშირად კი - ალოგიკური: თითქოს მარკეტინგი 
ის ბიზნესსაქმიანობაა, რომელსაც მათემატიკური 
განათლების მაღალი დონე არ ესაჭიროება. 
მიუხედავად ამ სფეროს განვითარებისა, 
დამქირავებლებსა და დაქირავებულებს ხშირად 
ექმნებათ პრობლემები მარკეტინგის მენეჯერის 
ფუნქციებისა თუ საქმიანობის განსაზღვრასთან 
დაკავშირებით. გაუგებრობის ძირითადი მიზეზი 
ისაა, რომ სამუშაოს მიმართ ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელისა და მომუშავის ხედვა ხშირად 
ერთმანეთს არ ემთხვევა. ბიზნესსექტორის ზრდასა 
და კონკურენციის გამძაფრებასთან ერთად, 
თითქმის ყველა დიდი და საშუალო ბიზნესის 
ორგანიზაციულ სტრუქტურაში მარკეტინგის 
მენეჯერის რგოლს აუცილებლად ვიპოვით. ზოგ 
სტრუქტურაში ეს რგოლი დროდადრო სრულიად 
შეუსაბამო ადგილზე გვხვდება ხოლმე, რაც ნათლად 
მიანიშნებს, რომ კომპანია ვერ აცნობიერებს 
ამ რგოლის ფუნქციას, როლს თუ სარგებელს. 
ორგანიზაციულ სტრუქტურაში მარკეტინგის 
რგოლის სწორად განსაზღვრა არ არის გარანტია, 
რომ მარკეტინგის მენეჯერის მნიშვნელობა 
კომპანიაში შესაბამისად არის შეფასებული. თუმცა, 
ეს უკვე კარგის მაჩვენებელია.

 შეფასების შემდგომი კრიტერიუმი ანაზღაურებაა. 
არსებობს კომპანია, სადაც მარკეტინგის მენეჯერი 
მძღოლზე ნაკლებ ხელფასს იღებს. თუმცა, ეს 

კომპანია საკმაოდ წარმატებული და მომგებიანია, 
რადგან მის ინდუსტრიაში კონკურენცია მძაფრი 
არაა. ძნელი შესაფასებელია, ესაჭიროება თუ არა 
ამ კომპანიას მარკეტერი, თუმცა, ერთი საკითხი 
ცხადია - ამ ორგანიზაციისთვის მარკეტერისათვის 
გადახდილი ხელფასი ზედმეტი ხარჯია, ეს კი 
თანხების არაეფექტიან განაწილებაზე მიანიშნებს. 
მიუხედავად ამგვარი ინდიკატორების არსებობისა, 
სრული სურათის დანახვა მხოლოდ ორგანიზაციის 
შიდა საქმიანობის შესწავლითაა შესაძლებელი.

 საქართველოში, მარკეტერისადმი დაკისრებული 
ფუნქციების მიხედვით, დამქირავებლები 
რამდენიმე კატეგორიად იყოფიან. პირველი - ისინი, 
ვინც მარკეტერს გადაწყვეტილებას არ აღებინებენ 
და მხოლოდ კურიერის ფუნქციას ასრულებინებენ. 
მათი მთავარი მოვალეობა გენერალურ დირექტორს 
ან კომპანიის შიგნით სხვა გადაწყვეტილების მიმღებ 
პირსა და სარეკლამო სააგენტოებს შორის კურიერის 
როლის შესრულებაა. კურიერის პოზიციაზე 
მუშაობისთვის ადამიანს განსაკუთრებული 
მარკეტინგული ცოდნა არ ესაჭიროება - მთავარია, 
ინფორმაციის მაქსიმალურად ზუსტად მიწოდება 
შეეძლოს და ჰარმონიული სიტუაციაც მყარდება. 
პრობლემები მაშინ ჩნდება, როდესაც ამ პოზიციაზე 
მარკეტინგული ხედვით დაჯილდოებული და 
შესაბამისი ცოდნის მატარებელი ადამიანი ხვდება. 
იგი თვითრეალიზაციას ვერ ახდენს და სამი 
ალტერნატივის წინაშე დგას: ან იყოს კონფორმისტი 
და ფუნქციებს შეეგუოს, ან სხვა სამსახური 
ეძებოს, ან ფუნქციების შეცვლისთვის იბრძოლოს. 
ბრძოლას ყველა ვერ ახერხებს, რადგან ამას, კარგი 
მარკეტერობის გარდა, ძლიერად გამოხატული 
ლიდერის თვისებებიც სჭირდება. 

მარკეტინგის მენეჯერის პროფესია და 
სასარგებლო რჩევები

rubrika mihyavs Jurnalis saredaqcio 
kolegiis wevrs omar Sudras

marTvis axalgazrduli skola
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მეორე კატეგორიის დამქირავებლები, 
პირველთან შედარებით, მარკეტერებს ცოტა 
მეტ უფლებამოსილებას აძლევენ. იმის გარდა, 
რომ მათ სააგენტოდან სააგენტოში დაატარებენ, 
ამავდროულად, აწერინებენ მარკეტინგის გეგმას 
(რომელიც არასდროს სრულდება) და საპროექტო 
შეთავაზებებს (რომელთა კონცეფციაც ზუსტად 
განსაზღვრულია და მხოლოდ აღწერაა საჭირო, 
ან, რომლებიც, უბრალოდ, თაროების შესავსებად 
გამოიყენება). მარკეტერის ფუნქციებისადმი 
ასეთი დამოკიდებულება დიდად არ განსხვავდება 
პირველი მიდგომისაგან, თუმცა, ამ შემთხვევაში, 
თვით მარკეტერის მოტივაციის დონე - 
განსაკუთრებით, პირველ ეტაპზე - უფრო მაღალია. 
დისონანსი და უკმაყოფილება ამ შემთხვევაშიც 
თითქმის გარდუვალია. მოთხოვნები, რომლებსაც 
ორგანიზაცია თავდაპირველად უყენებდა 
მარკეტერს, ბევრად უფრო მაღალი იყო, ვიდრე ამ 
პოზიციაზე მუშაობას რეალურად სჭირდებოდა. 
შედეგად, დაქირავებული თავს მოტყუებულად 
გრძნობს. 

მესამე კატეგორიის დამქირავებელი ბევრად 
უფრო რთული საპოვნელია ქართულ ორგანიზაციებს 
შორის, თუმცა, ნამდვილად არსებობს. აქ 
მარკეტერთა საოცნებო სამუშაო ადგილია. ესაა 
კომპანიები, რომელთა ხელმძღვანელობა ნათლად 
აცნობიერებს მარკეტინგის როლს წარმატებაში, 
და, შედეგად, მარკეტინგის მენეჯერის 
პოზიციაზე მომუშავე ადამიანის ძალაუფლება 
და პასუხისმგებლობა მაღალია. ამ შემთხვევაში, 
მარკეტერებს აღარ აქვთ კურიერის როლის 
შესრულების დრო. ისინი მარკეტინგის ძირითადი 
ფუნქციით - მომხმარებელთა შესწავლით და 
მათ დასაკმაყოფილებლად გზების ძიებით არიან 
დაკავებულნი. 

დამქირავებლების მსგავსად, მარკეტერებიც 
იყოფიან კატეგორიებად. არსებობენ „ფსევდო-
მარკეტერები“, ადამიანები, რომლებსაც ამ სფეროში 
მუშაობის დიდი სურვილი და ამბიცია აქვთ, 
თუმცა, საჭირო ცოდნა და უნარები არ გააჩნიათ. 
ასეთი ადამიანები ხშირად კურიერებად მუშაობენ 
და აშკარად გრძნობენ საკუთარ სისუსტეებს, რისი 
გამხელაც სხვებისათვის, ცხადია, არ სურთ. ისინი 
მუდმივად ამტკიცებენ, რომ ძალიან დაკავებულნი 
არიან, იგონებენ მრავალ ბიუროკრატიულ საქმეს, 
უამრავ სარეკლამო სააგენტოსთან თანამშრომლობენ 
და საკუთარი „მე“-ს მნიშვნელოვნებას მუდმივად 
წარმოაჩენენ. 

„იძულებით მარკეტერები“ იმ ადამიანთა 
კატეგორიაა, რომლებიც კარგ ბიზნესსკოლაში 
მოხვდნენ და მარკეტინგის სფერო გამორიცხვის 

მეთოდით აირჩიეს. მათ ბევრი არ უფიქრიათ 
უნარებსა თუ კრეატიულობაზე და ფილიპ 
კოტლერის „მარკეტინგის საფუძვლების“ 
ზედმიწევნით კარგად შესწავლა საკმარისად 
და არა აუცილებელ მინიმუმად ჩათვალეს ამ 
სფეროში საქმიანობისთვის. მათ არჩევანზე დიდი 
გავლენა იქონია იმან, რომ ბრიგჰამის „ფინანსური 
მართვის“ სახელმძღვანელო ნაკლებად მოეწონათ. 
ამ ადამიანთა კარიერა ხშირად სტაბილურად 
მიემართება წინ, თუ ისეთ ინდუსტრიაში მოხვდნენ, 
სადაც კომპანიას „წიგნით“ განხორციელებული 
სტრატეგია ეპატიება და რაიმე ახლის შექმნა არ 
მოეთხოვება. „თვითნასწავლი მარკეტერები“ ის 
ადამიანები არიან, რომლებსაც შესაბამისი ნიჭი 
თუ ხედვა აქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ იგი 
თეორიული ცოდნით არ არის გამყარებული. 
ისინი გარკვეული დროის შემდეგ აცნობიერებენ, 
რომ თეორიული ცოდნის დეფიციტს განიცდიან 
და, ხშირ შემთხვევაში, ამას მაგისტრატურისა თუ 
მოკლევადიანი კურსების გავლით ანაზღაურებენ. 

„იდეალისტ მარკეტერებს“, ძირითადად, 
ბიზნესსკოლის ახალ კურსდამთავრებულებში 
ვხვდებით. მათ, როგორც წესი, სათანადო ხედვა 
და თეორიული ცოდნა აქვთ, თუმცა, არ გააჩნიათ 
გამოცდილება, რომელიც მათ „კრეატივის ფრთებს“ 
დაუმოკლებდა. ამ ადამიანებს ნებისმიერი თემა 
მოსწონთ და უამრავი იდეის გენერირებას იწყებენ. 
გამოცდილი მარკეტერებისგან განსხვავებით, 
ისინი არ ფიქრობენ იდეის განხორციელებისათვის 
საჭირო ბიუჯეტზე, მისი განხორციელების 
შესაძლებლობაზე ან მომგებიანობაზე, არ 
ითვლიან დახარჯულ ლარზე მოსალოდნელ 
ეფექტს. პროფესიული განვითარების ამ ეტაპზე 
მარკეტერები ჩარჩოებს არ ცნობენ და პროფესიას 
ვარდისფერი სათვალით უყურებენ. პირველივე 
სამუშაო ადგილზე რეალური პრობლემის 
წარმოქმნისას მათ აღნიშნული პროფესიის მიმართ 
იმედი უცრუვდებათ, თუმცა, საკუთარ თავთან 
კონსენსუსამდე მისვლით, მათგან მართლაც კარგი 
მარკეტერი გამოდის. „კარგი მარკეტერია“ ის, 
ვისაც კრეატივი და დისციპლინა დაბალანსებული 
აქვს, გააჩნია უნარი და სურვილი, შეისწავლოს 
მიზნობრივი ბაზარი, აღიქვას მისგან წამოსული 
ყველაზე სუსტი სიგნალებიც კი. ასეთ მარკეტერს 
გაცნობიერებული აქვს, რომ პროდუქტისა თუ 
მომსახურების მომხმარებელი განყენებული, 
ორგანიზაციიდან დაშორებულ ადამიანთა 
ერთობლიობა არ არის. ეს ის ძირითადი რგოლია, 
რომლის დაკმაყოფილებაც მისი, ისევე, როგორც მისი 
ორგანიზაციის, მთავარი მიზანია. კარგ მარკეტერს 
უნდა შეეძლოს, მომხმარებელი მუდმივად 
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კმაყოფილი და ზე-კმაყოფილიც კი ჰყავდეს. მან 
იცის, როდის არის რეკლამა იდეალური, რადგან 
იგი

რგოლსა თუ სურათს მომხმარებლის თვალით 
აფასებს. მან იცის, იყიდის თუ არა მომხმარებელი 
პროდუქტს, რადგან ესმის, რა წარმოადგენს 
მომხმარებლისთვის ფასეულობას და ისიც 
ხელეწიფება, როგორ გარდაქმნას ეს ფასეულობა 
პროდუქტში; როგორ მიაწოდოს იგი ბაზარს. რაც 
მთავარია, მას უყვარს თავისი საქმიანობა და ის 
პროდუქტი თუ მომსახურება, რომელიც გააქვს. 
კვლევებმა აჩვენა, რომ მარკეტერი წარმატებით 
ვერასოდეს წარმოაჩენს და გაყიდის პროდუქტს, 
რომელსაც თვითონ არ იყიდდა და რომლისაც 
თვითონ არ სჯერა. ამ თვისებების, უნარებისა თუ 
ცოდნის მქონე ადამიანის პოვნა საკმაოდ რთულია. 

კიდევ უფრო რთულია იმის შეფასება, არის 
თუ არა იგი ზუსტად ის ადამიანი, რომელსაც 
ვეძებდით. თუ სათანადოდ არ ვიცნობთ ადამიანს, 
რომელმაც მარკეტინგის მენეჯერის პოზიცია 
უნდა დაიკავოს, ძნელია წინასწარ ამოვიცნოთ, 
კრეატივისა და დისციპლინის რა ბალანსია მასში; 

რამდენად შეუძლია, შეერწყას ჩვენს კორპორაციულ 
ნორმებს და ჩვენი პროდუქტი შეიყვაროს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ ყველაფრის 
საზომად საკმაოდ ბევრი მეთოდი არსებობს 
ორგანიზაციის კადრების მართვის განყოფილებაში 
(დაწყებული ფსიქოლოგიური ტესტებიდან, 
დამთავრებული სქელყდიანი წიგნებით ინტერვიუს 
ჩატარების ტექნიკების შესახებ), არც ერთი 
მათგანი არ უზრუნველყოფს სანდოობის 100%-
იან დონეს თუ გარანტიას იმისა, რომ აყვანილი 
კადრი მართლაც საუკეთესოა მარკეტინგის 
მენეჯერის პოზიციისთვის.წარმატებულად 
განხორციელებული პროდუქტის დანერგვისას, 
რომელზეც მარკეტერმა ბევრი ღამე ათია, რომლის 
დეტალების შემუშავებაზე უამრავი დრო დახარჯა, 
რომლის დაცვისთვის მრავალი უთანხმოება 
მოუვიდა კომიტეტებთან, დირექტორთან 
თუ სხვა ადამიანებთან - მარკეტერს ყველა 
სირთულე ავიწყდება. მთავარია პროდუქტი და 
თვითკმაყოფილების ის შეგრძნება, რომლის 
შემცვლელი რამ, ალბათ, არ არსებობს.
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მენეჯერის საქმიანობა შრომის ბაზარზე

დღეს მენეჯერის პროფესია ერთ-ერთი ყველაზე 
მოთხოვნადია შრომის ბაზარზე. მენეჯერის გარეშე 
ვერცერთი კომპანია ვერ იარსებებს. ლექსიკონში 
სიტყვა “მენეჯმენტი” იშიფრება როგორც ხალხის 
მართვის პროცესი, მართვის განსაკუთრებული 
ხელობა ან ნიჭი…

და რა არის მართვა?– ეს არის საქმიანობის ერთ-
ერთი ტიპი, არაორგანიზებული ხალხის ჯგუფის, 
ზუსტ და მიზანდასახულ მექნიზმად გადაქცევა. 
ამიტომ მენეჯმენტის ქვეშ უნდა გაიაზროთ  
ფორმების, მეთოდების, და პრინციპების 
მართვის ერთობლიობა, რომლებიც ითვლებიან 
ორგანიზაციის ეფექტურად მუშაობის მიზეზად.

მენეჯერი – ეს არის კომპანიის მუშა, რომლის 
მიზანსაც წარმოადგენს მისი ხელქვეითების 
ეფექტურად მართვა და ხარისხიანად შესრულება 
მსგავსი წარმოებადი პროცესების.

ყოველ სტრუქტურულ კომპანიაში მუშაობს 
მენეჯერი, რომელიც მის თავშია. მის ძირითად 
ვალდებულებაში შედის შიდა პროცესების 
მართვა და მათი შეხამება კომპანიის გარეგნულ 
პროცესებთან. მენეჯერების ერთობლიობა, 
პირამიდის ანალოგით, ქმნის მართვის იერარქიას.

უნდა შევამჩნიოთ, რომ მაღალი კვალიფიკაციის 
თანაშრომელი, რომელიც დამოუკიდებლად 
უმკლავდება მართვასთან დაკავშირებულ 
შეკითხვებს, არ შეიძლება ითვლებოდეს 
მენეჯერად.  მოთხოვნა მენეჯერზე იზრდება 
მაშინ, როცა შესასრულებელი სამოშუაოების 
სიძნელე მოითხოვს რამოდენიმე სპეციალისტის 
ყურადღებას და საჭიროებს ადამიანს, რომელიც 
მართავს მათ საქმიანობას.

მენეჯერი ორიენტირებულია მისი 
განყოფილების წარმოებადი პროცესების საბოლოო 
მიზნის მიღწევაზე. თანამშრომლების მართვა 
არ წარმოადგენს მიზანს, არამედ საშუალებას, 
რომელიც აძლევს მას საშუალებას მიაღწიოს 
მოთხოვნილ შედეგებს.

მენეჯერი ასევე შეიძლება იყოს მმართველი, 
თავისი საკუთარი საქმის და დაქირავებული 
თანამშრომლის მართვით, რომელიც მოწვეული იყო 
კომპანიაში სხვა მხრიდან. მენეჯერებს შეუძლიათ 
სათავეში ჩაუდგნენ ნებისმიერ კომერციულ თუ 

არაკომერციულ ორგანიზაციას: რელიგიური, 
სახალხო თუ სხვა. ამასთან ერთად მაღალი დონის 
მენეჯერი სათავეშ უდგება მთლიან ორგანიზაციას, 
ხოლო დაბალი დონის მენეჯერი კი – მხოლოდ მის 
ნაწილს.

მენეჯერის რესურსებად ითვლება ისეთი 
საშუალებები, რომლებიც მას შეუძლია წარმატებით 
გამოიყენოს ორგანიზაციის მართვის პროცესში. 
რესურსების სისტემა შედგება: ადმინისტრაციული 
და პროფესიონალური რესურსები, ასევე 
პიროვნების ფსიქოლოგიური რესურსები.

მენეჯერის ადმინისტრაციული რესურსი – ეს არის 
უფლება მართო თანამშრომლები და ისარგებლო 
რესურსებით. პრფესიონალურ რესურსებში 
შედის – მენეჯერის მიერ დაგროვებული ცოდნა 
და გამოცდილება. პიროვნული პსიქოლოგიური 
რესურსი – ეს არის მენეჯერის აზროვნების გზა, 
მისი ლოგიკური თვისებები, შესაძლებლობები, 
მოტივაცია და სხვა.

მენეჯერის ხარისხიანად მუშაობის ერთ-ერთი 
მთავარი პირობა არის რესურსების სისტემის 
ბალანსი, ანუ როგორც პროფესიონალური, ისე 
ფსიქოლოგიური რესურსებიც უნდა იყვნენ 
შეხამებაში, მას მინიჭებულ ადმინისტრაციულ 
რესურსთან.

და თან, უნივერსალურად ითვლება მხოლოდ 
მაღალი რანგის მენეჯერის თვისებები. რაც 
უფრო დაბალია მნეჯერის დონე, მით უფრო 
სპეციალიზირებულია მისი მიდგომა კონკრეტული 
საგნისადმი…

მენეჯერი-ხელმძღვანელი პირი საკუთარი 
კაპიტალის გარეშე. ასევე პირი, რომელიც პასუხს 
აგებს შრომის ორგანიზაციასა და კონტროლზე 
ორგანიზაციასა ან წარმოებაში. დიდი წარმოებების 
წარმოშობასთან ერთად მოხდა წარმოების 
მესაკუთრისა და ხელმძღვანელის ფუნქციათა 
გამიჯვნა. მენეჯები სამ ფენად იყოფიან: უფროსი, 
საშუალო და უმცროსი. უფროსი მენეჯების ფენა 
მოიცავს მაღალანაზღაურებად აღმასრულებელ 
დირექტორებს, მაშინ როცა უმცროსი მენეჯერების 
ფენა წარმოდგენილია დისპეტჩერებით, მართვის 
სხვა დაბალ საფეხურს მიკუთვნებული პირებით, 
რომლებიც მათ დაქვემდებარებულ პერსონალზე 

ანა ვარდოევი
mravalprofiliani saero skolis 

   (,,dea“) me-8 klasis moswavle
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(მუშებზე) ოდნავ მეტ ანაზღაურებას იღებენ. 
სოციოლოგიაში მიმდინარეობს დისკუსია 
მენეჯერების ადგილისა და როლის შესახებ 
საზოგადოების კლასობრივ სტრუქტურაში 
(აბერკომი და ური, 1983), ასევე, სოციოლოგები 
ლაპარაკობენ მენეჯერული რევოლუციის შესახებ 
(ბერნჰაიმი), რომელიც გულისხმობს პროფესიონალ 
მენეჯერთა რიცხვის ზრდას.

კარგი მენეჯერისთვის არსებითია შემდეგი 11 
უნარი:

1. მიზანთა სათანადოდ დასახვა: გულდასმით 
შეარჩიეთ სფერო, დასახეთ პრიორიტეტები. 
მიყევით მიზნებს და იმოქმედეთ შესაბამისად. 
სწორად განსაზღვრული მიზანი, წარმატების 
ნახევრის ტოლფასია.

2. რესურსთა გადანაწილება პრიორიტეტების 
მიხედვით: უნდა შეგეძლოთ ბიუჯეტის შედგენა 
და მისი მართვა. რაც უფრო ნაკლები ხარჯი 
გექნებათ, მით უფრო მეტი მოგება დაგრჩებათ, 
ამის საშუალებას კი რესურსების სათანადოდ 
გადანაწილება  მოგცემთ.

3. გადაწყვეტილებათა მიღება,  განახორციელება 
და პასუხისმგებლობის აღება  საკუთარ თავზე: 
გახსოვდეთ,  რომ თანამშრომლებს არ უყართ 
მერყევი მმართველი,  რომელიც მხოლოდ 
დააბიჯებს ოფისში და ბრძანებებს  იძლევა. 
შეასრულეთ რთული სამუშაო და მიეცით  
თანამშრომლებს მაგალითი. მიიღეთ მტკიცე  
გადაწყვეტილება. მიღებულ გადაწყვეტილებასა ნუ  
შეცვლით. მერყეობა ყველაზე ცუდი თვისებაა , რაც  
მენეჯერს და, ზოგადად, ნებისმიერი პროფესიის  
ადამიანს, ხელს უშლის წინსვლაში. თუმცა ეს 
სულაც  არ ნიშნავს იმას, რომ გადაწყვეტილების 
გადახედვა არ  შეგიძლიათ. თანამშრომლებს 
დასახული  მიმართულებით უნდა გაუძღვეთ და 
არ შეცვალოთ  კურსი, ვიდრე ამის სერიოზული 
მიზეზი არ გექნებათ. 

4. კომპრომისებზე წასვლა: გაითვალისწინეთ, 
რომ ეს სულაც არ ნიშნავს უკან დახევას, საკუთარ 
მიზნებზე უარის თქმასა და ლაჩრობას. კომპრომისი 
არის შეთანხმების მიღწევა კომუნიკაციითა და 
საზიარო პირობების დასახვით, რომელიც ხშირ 
შემთხვევაში მხოლოდ თავდაპირველი მიზნისა 
თუ სურვილის ვარიანტია. საერთო შეთანხმების 
არსებითი ნიშანი ის არის, რომ მოლაპარაკის 
მხარეები მიდიან გარკვეულ დათმობაზე, რათა 
სანაცვლოდ უფრო  მნიშვნელოვან/სასურველ  
მიზანს მიაღწიონ.

5. დავალებათა გადანაწილება: გახსოვდეთ, 
რომ დელეგირებას, ანუ ქვეშევრდომებისთვის 
სამუშაოს გადაბარებას ორი  უპირატესობა აქვს: 

მენეჯერი დროს ზოგავს, ავითარებს პერსონალის 
უნარებს, და შესაბამისად,  მათ ღირებულებას. 
შეარჩიეთ შესაფერისი ადამიანი, რომელიც 
პასუხისმგებლობით მოეკიდება დავალებას. 
სათანადოდ შეაფასეთ ამ თანამშრომლის 
შესაძლებლობები. დაავალეთ იმაზე ოდნავ მეტი, 
ვიდრე გგონიათ, რომ ეს ადამიანი გაუმკლავდება. 
გქონდეთ მისი წარმატების იმედი და  სასიამოვნო 
სურპრიზიც კი იქნება თქვენთვის, როცა დაინახავთ, 
რომ თქვენი თანამშრომლები თქვენს თვალწინ 
იზრდებიან და ვითარდებიან.

6. თვით–მოტივაცია და თვით–კონტროლი: ამ 
თვისებას ძველი ფილოსოფოსები ,,ნებისყოფას“ ან 
,,თვითდისციპლინას“ უწოდებდნენ. ფროიდმა ამას 
,,ეგოს ძალა’’, ,,მეს’’ ძალა“ უწოდა. თვით-მოტივირება 
და თვით-კონტროლი მიზნისაკენ სვლას 
ნიშნავს მაშინ, როცა ვითარება, ერთი შეხედვით, 
არასახარბიელო  და უიმედოა. ეს დაგეხმარებათ 
დასახული მიზნების განხორციელებასა და 
წინსვლაში.

7. სამუშაოს ორგანიზება, დაგეგმვა 
და კომუნიკაცია რესურსების ეფექტური 
გამოყენებისათვის:  ეს დაგემარებათ დროის 
გადანაწილებასა და წარმატების მიღწევაში.

8. კარგი ურთიერთობა თანამშრომლებთნ: 
კომუნიკაცია და ადამიანებთან ურთიერთობა 
მენეჯერის ცხოვრების ნაწილია. გახსოვდეთ, რომ 
მენეჯმენტი მხოლოდ დავალებების მიცემა არ 
არის, უნდა შეგეძლოთ მოსმენაც. ეს ერთადერთი 
საშუალებაა გაიგოთ, თუ რა ხდება თქვენს 
ორგანიზაციაში.

9. ემოციური სტაბილურობა იმედგაცრუებისა 
და სტრესის გადასალახად: გაითვალისწინეთ, 
რომ შეუძლებელია ყოველთვის ყველაფერი 
წარმატებით დასრულდეს. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე 
და გაუმკლავდით ყოველდღიურ სირთულეებს, 
რაც მართლაც ძალიან ძნელია. ნუ დაკარგავთ დროს 
და ენერგიას სტრესსა და ნეგატიურ ემოციებზე.

10.  ობიექტური თვით–შეფასება, შეცდომების 
აღიარება: ამით დაიმსახურებთ სხვების 
პატივისცემასაც და თქვენც უფრო მეტის ისწავლით. 
თუ საკუთარ ნაკლოვანებებს ვერ დაინახავთ, 
ვერასოდეს შეძლებთ მათ გამოსწორებას.

11.  ნუ დაივიწყებთ, რომ სხვებიც იზრდებიან, 
აუმჯობესებენ თავიანთ უნარებს და ვითარდებიან. 
ასე შეძლებთ ენდოთ თანამშრომლებს, მათ 
შესაძლებლობებს, რასაც ემყარება თქვენი და თქვენი 
ორგანიზაციის წარმატება.

თუ მენეჯერი ყველა ამ უნარს გაითვალისწინებს 
მაშინ იგი ყველაზე მოთხოვნადი მუშაკი იქნება 
შრომის ბაზარზე.
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უკანასკნელი პერიოდი ქართული წიგნის  
გამომცემლობის ისტორიაში გარკვეული 
კრიზისული  მოვლენებით ხასიათდება და 
მისი შემდგომი განვითარება, ამ მდგომარეობი-
დან გამოყვანა და გამოცოცხლება, ცხადია, 
დიდად არის დამოკიდებული თითოეული 
თავდადებული მეცნიერის ძალისხმევაზე. ამ მხრივ 
განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს 
ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი 
წევრი, პროფესორი როზეტა ასათიანი.

მის კალამს ეკუთვნის მრავალი 
ნაშრომი, მათ შორის კი ალბათ ერთ-ერთი 
გამორჩეული, „თანამედროვე ეკონომიკის 
მცირე ენციკილოპედიაა“. ეს წიგნი მართლაც 
გამორჩეულია იმით, რომ თანამედროვე 
მეცნიერულ-ტექნიკური რევოლუციის პირობებში, 
როდესაც მართლაც რევოლუციური ცვლილებები 
ხდება მეცნიერების მეცნიერულ-ტექნიკურ, 
კატეგორიალურ აპარატში. ამ დარგის შესწავლა 
შეუძლებელი იქნება ამ კატეგორიალური აპარატის 
ახლე¬ბური განმარტების გარეშე, ეკონომიკური 
ტერმინოლოგიის, სათანადო საცნობარო 
ლიტერა¬ტურის სიღრმისეული შესწავლისა და 
დამუშავების გარეშე.

მართალია ნაშრომს “მცირე ენციკლოპედია” 
ჰქვია მაგრამ ეს სახელწოდება მხოლოდ 
შეფარდებითია და იგი უაღრესად დიდ პრობლემებს 
წყვეტს და ეკონომიკური მეცნიერებისათვის 
ნამდვილად დროულად ნათქვამ სიტყვას 
წარმოადგენს. პროფ. რ.ასათიანი ამ სფეროში 
ახალბედა, დამწყები მეცნიერი როდია. იგი საკმაოდ 
დიდი ხანია “დასაქმებულია” ლექსიკონებით, 
მაგრამ “მცირე ენციკლოპედია” მისი გვირგვინია 
და ალბათ გარკვეული წინაპირობაც დიდი 
ენციკლოპედიისკენ, რაც, ცხადია, ზედმეტი არ 
იქნებოდა ქართული ეკონომიკური  მეცნიერების 
თანამედროვე განვითარებისათვის.  

როგორც ნაშრომის წინასიტყვაობაში 
ვკითხულობთ, მცირე ენციკლოპედიას საფუძვლად 
დაედო მდიდარი ქართული და უცხოური 
ეკონომიკური ლიტერატურა, ენციკლოპედიები, 
ლექსიკონები, მონოგრაფიები, სტატიები, მათ შორის 
დევიდ უ. პირსის საერთო რედაქციით გამოცემული 
“მაკმილანის ”თანამედროვე ეკონომიკური 

თეორიის ლექსიკონი” (მეოთხე გამოცემა), 
ოქსფორდის განმარტებითი ბიზნეს-ლექსიკონი, 
ო. ბლანშარის “მაკროეკონომიკა”, აგრეთვე 
პროფესორ რ.ასათიანის საკუთარი ნაშრომები: 
“ეკონომიკსი”(განმარტებითი ლექსიკონი), პირველი 
გამოცემა, მეორე და მესამე-გადამუშავებული 
გამოცემები, თბილისი, გამომცემლობა 
„სიახლე“,1996,2003, 2006, თანამედროვე ეკონომიკის 
განმარტებითი ლექსიკონი,თბ.,გამომცემლობა 
„სიახლე“,2009; ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ლექსიკონი, თბ.,გამომცემლობა “სიახლე”,2010; 
“თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური 
ლექსიკონი”,თბ., გამომცემლობა “სიახლე”,2012, 
“ფული და ფულადი სისტემები”, თბ., 
“თბილისის უნუვერსიტეტის გამომცემლობა”, 
1991; “მომსახურება და საბაზრო სისტემა”,თბ.,, 
“თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა”, 1993; 
“ეკონომიკური თეორია და ეკონომიკსი: ერთიანობა 
და განსხვავება.” თბ., გამომცემლობა “სიახლე”2005; 
“საქართველოს ეკონომიკა”.ახალი ეპოქა.თეორია, 
პრაქტიკა,ანალიზი, თბ., გამომცემლობა “სიახლე”, 
;2009 “გლობალიზაცია, ეკონომიკირი თეორია და 
საქართველო”, თბ. გამომცემლობა „სიახლე”, 2010; 
„ზოგადი ეკონომიკური  თეორია და მისი სწავლების 
აღ$ღდგენის აუცილებლობა“ , თბ., გამომცემლობა 
“სიახლე”2013; „საით მიდის საქართველო? სოციალ-
ეკონომიკური განვითარების  კონცეფტუალური  
ანალიზი“, თბ., გამომცემლობა “სიახლე”2005; თბ., 
გამომცემლობა “სიახლე”2014 და მრავალი სხვა.

პროფესორი როზეტა ასათიანი ყოველთვის 
ნაყოფიერი (შედეგზე ორიენტირებული) და 
დროის მოთხოვნებისადმი ოპტიმალური  
დამოკიდებულების  მქონე  ნაშრომებით, 
პრაქტიკის სიღრმისეული  განზოგადების უნარით 
და და გამორჩეული საკუთარი ხელწერით  
ხასიათდება. საზოგადოებას ორიგინალური 
ხასიათის ნაშრომებს თავაზობს. როგორც პროფ 
ნოდარ ჭითანავა სამართლიანად  შენიშნავს, იგი 
ორიგინალურია იმით, რომ  უპირველეს ყოვლისა, 
ადექვატურად პასუხობს დროის გამოწვევებს. 
დრო კი, გლობალიზაციის  ყოვლისმომცველი 
და ობიექტური პროცესების გავლენით, ახალ-
ახალ მოთხოვნებს უყენებს  საზოგადოებას, 
უპირველეს  ყოვლისა, მეცნიერებას, რომელიც, 
საკუთრივ, პრაქტიკის განზოგადების მეშვეობით, 



79#1(36), 2015 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
ეკონომიკური განვითარების მრავალწახნაგოვანი 
პროცესების  ურთიერთგანპირებულობით, 
შესაბამის მიმართულებას აძლევს  საზოგადოების 
თანამედროვე პროგრესს.

მცირე  ენციკლოპედიაში  მნიშვნელოვანწილად 
საკუთრივ ავტორისეული განსაზ-ღვრებები არის  
შესული, რომლებიც ხანგრძლივი  სამეცნიერო-
პედაგოგიური მუშაობის პროცესში  არის 
ჩამოყალიბებული, ამიტომ  ბევრი მათგანი 
(ტერმინი), ცნება, სხვებთან შედარებით უფრონ 
ვრცლად არის განმარტებული. ეს უკანასკნელი 
ნაშრომს მეტ ორიგინალობას ანიჭებს.

აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ  დრომ  
შესაბამისი ახალი და ახალი გამოწვევები 
შესთავაზა  მეცნიერებას საერთოდ და მათ შორის 
ქართულ  ეკონომიკურ მეცნიერებასაც, რომლებზე 
პასუხებიც აისახა  უკანასკნელ წლებში გამოცემულ  
მდიდარ თეორიულ, საცნობარო და სალექსიკონო 
ეკონომიკურ ნაშრომებში. მათ შორის ნამდვილად 
აღსანიშნავია ქალბატონ როზრტა ასათიანის 
ნაშრომები, განსაკუთრებით კი ლექსიკონები, 
რომელთაც საკმაოდ მაღალი შეფასება დაიმსახურეს 
ქართულ  სამეცნიერი წრეებში.

თანამედროვე ეკონომიკის მცირე 
ენციკლოპედიაში  საკმაოდ ვრცლად არის  
გაშუქებული  ქართულ ეროვნულ ეკონომიკაზე  
გლობალური პროცესების  ზეგავლენის 
თავისებურებები, ტენდენციები, ქართული 
ეკონომიკური მეცნიერების მნიშვნელოვანი  როლი, 
გლობალურისა და ლოკალურის   თანაფარდობის  
კონცეფტუალური და მეთოდოლოგიური  
მიდგომები, გარდამავალი ეპოქის 
წინააღმდეგობრივი მოვლენები  და  ხაზგასმულია,  
თვით ეკონომიკური ენციკლოპედიისადმი 
წაყენებული მოთხოვნების, მიმდინარე 
ეკონომიკური პროცესების ადექვატური ახსნა. 

ნაშრომს მართლაც უაღრესად დიდი მეცნიერული 
და საზოგადოებრივი ღირებულება გააჩნია, რაც 
საფუძველს გვაძლევს აღვნიშნოთ, რომ იგი უდაოდ  
პასუხობს  ანალოგიური ენციკლოპედიებისადმი  
წაყენებულ საყოველთაოდ ცნობილ მოთხოვნებს და 
გამოირჩევა  შესაბამისი მეცნიერული სიახლეებით, 
რაც მას  უთუოდ გამორჩეულ  მეცნიერულ და 
საზოგადოებრივ მნიშვნელობას ანიჭებს, რაშიც 
მკითხველი თავად დარწმუნდება.

სამართლიანად  შენიშნავს აკადემიკოსი  
ვლადიმერ (ლადო) პაპავა, რომ  „თანამედროვე 
ეკონომიკის მცირე ენციკლოპედია“ პროფესორ 
როზეტა ასათიანის შემოქმედების ერთ-ერთი 
თვალსაჩინო ნიმუშია. ის, უწინარეს ყოვლისა, 
გამოირჩევა ორიგინალურობით, რადგანაც არ 

შექმნილა  უცხო ენაზე არსებული ანალოგიების  
უშუალო გადმოქართულებით. ავტორის 
დამსახურებაა ის, რომ  მან კრიტიკულად შეაფასა 
ეკონომიკური ტერმინების არსებული განმარტებები 
და ორიგინალური ინტერპრეტაცია მისცა მათ დიდ 
უმრავლესობას. აღსანიშნავია ისიც, რომ ქართულ 
ენაზე გამოცემულ ეკონომიკურ საცნობარო 
ლიტერატურაში პროფესორ როზეტა ასათიანის 
მიერ შექმნილი ენციკლოპედია თავისი სიღრმით 
განსაკუთრებით არის გამორჩეული. ამიტომ 
დარწმუნებული ვართ, რომ წინამდებარე ნაშრომი  
„თანამედროვე ეკონომიკის მცირე ენციკლოპედია“ 
ეკონომისტთა, სოციალურ მეცნიერებათა 
წარმომადგენლებისა და სტუდენტების  სამაგოდო 
წიგნის ფუნქციას შეასრულებს.

ასევე ვიზიარებთ  პროფ. თ. ბერიძის მოსაზრებას, 
რომელიც  შენიშნავს, რომ  წინამდებარე მცირე 
ენციკლოპედია თავისი ფორმითა და შინაარსით 
სერიოზული მეცნიერული განაცხადია, 
შედგენილია ისეთნაირად, რომ საშუალებას აძლევს 
მკითხველს არა მარტო პროფესიულად  დაეუფლოს 
ეკონომიკურ ტერმინოლოგიას,  არამედ კარგად 
გაერკვეს თანამედროვე ეკონომიკის  რთულ 
ურთიერთკავშირებში.

ეკონომიკური ლექსიკონებისა და 
ენციკლოპედიების გამოსვლის აუცილებლობას 
ხელი შეუწყო და დააჩქარა  ეკონომიკაში 
რადიკალურმა ცვლილებებმა, მეურნეობრიობის 
ახალ მოდელზე - საბაზრო ეკონომიკაზე 
გადასვლამ, განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
შეიძინა  თანამედროვე ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ტერმინოლოგიის სისტემატიზაციის საკითხებმა, 
რასაც დროულად   „ჩაავლო ხელი“ პროფესორმა 
როზეტა ასათიანმა.

საკმაოდ  ყურადსაღებია საერთაშორისო 
ეკონომიკური და საფინანსო ინსტიტუტების, 
ეკონომიკური პოლიტიკის, დემოგრაფიის, 
სოფლისა და სატყეო მეურნეობების , ეკონომიკური 
კლასიფიკატორების, კონცეფციების, თეორიებისა 
და მოძღვრებების ახსნა-განმარტებები. 
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ავტორი აქ არ 
იფარგლება მხოლოდ ტერმინების განმარტებებით, 
არამედ აქვე იძლევა მათ  სიღრმისეულ ახსნას, რაც 
ასევე  ენციკლოპედიის ფასეულ მხარეს და  სიახლეს 
წარმოადგენს.

პროფესორი როზეტა ასათიანის შემოქმედება  
საცნობარო ეკონომიკური ლიტერატურის შექმნაზე  
უდაოდ ფასდაუდებელია. მისი ღვაწლი ამ 
სფეროში ძალზე მნიშვნელოვანია. მან ჯერ-ერთო  
მრავალი  ლექსიკონი შეადგინა და  გამოსცა, მაგრამ 
შემდგომში დღის წესრიგში დადგა მათი ბუნებრივი  
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და კანონზომიერი  ტრანსფორმაცია. ამისი 
სამართლიანი გაგრძელება გახდა „თანამედროვე 
ეკონომიკის მცირე ენციკლოპედიური ლექსიკონი 
(2012)“, ხოლო შემდგომ წინამდებარე  „თანამედროვე 
ეკონომიკის მცირე ენციკლოპედია“ (2014),რომელიც 
სამართლიანად მოითხოვს მუშაობის გაგრძელებას  
დიდი ქართული ეკონომიკური ენციკლოპედიის 
გამოსაცემად.

უნდა ითქვას, რომ  ამ მრავალი ლექსიკონისა და  
„თანამედროვე ეკონომიკის მცირე ენციკლოპედიის“ 
მიღმა ჩვენ ვხედავთ მოაზროვნე ავტორს, რომელიც 

დღენიადაგ ცდილობს უფრო პროდუქტიულად 
იმუშაოს ამ სფეროში და ქართველი მკითხველი 
გაანებივროს ახალ-ახალი ღრმაშინაარსიანი 
გამოცემებით, რისთვისაც მადლობას ვუცხადებთ 
მას და მოვუწოდებთ ქართულ ბიზნესს გვერდში 
დაუდგეს ავტორს და თავისი მოგებიდან თუნდაც 
უმნიშვნელო პროცენტით დაეხმაროს მას ამ 
საშვილიშვილო საქმის მოგვარებაში, რომელიც არა 
მხოლოდ მისი, არამედ თითოეული ჩვენთაგანის  
საშური  საქმეცაა.

კარლო ღურწკაია
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,                                                                  

სტუ-ს სრული პროფესორი, 
საქართველოს ეკონომიკურ                                                        

მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.

კარლო კარლოს ძე ღურწკაია, 
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, 

სტუ-ს მოწვეული ასოცირებული პროფესორი        
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