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სოციალური საბაზრო ეკონომიკის ეთიკური საფუძვლები

ვასილ ხიზანიშვილი
სოცაალურ მეცნიერებათა დოქტორი ეკონომიკაში 
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი.                
Mob: 592200921
E-Mail: basil.khizanishvili@yahoo.com           

სოციალური საბაზრო ეკონომიკა არის ეკონომიკური წესრიგის ფორმა, რაც ეფუძნება სოციალური 
უზრუნველყოფისა და ეკონომიკური თავისუფლების ფუნდამენტურ პრინციპებს. ის საჭიროებს 
სამართლებრივ წესრიგს, როგორც ინდივიდუალური თავისუფლების წინაპირობას საზოგადოებასა 
და ეკონომიკაში. ეთიკა, როგორც ბაზრის კორექტორი წარმოადგენს სოციალური საბაზრო ეკონომიკის 
გაუმჯობესებისა და სრულყოფის საფუძველს.

,,კანონის ბატონობა შესაძლებელია მხოლოდ  
თავისუფალ ადამიანთა შორის, და თავისუფლება 
- მხოლოდ სამართლებრივი სახელმწიფოს 
ფარგლებში’’.  
                                                         ლეონარდ მიკში

სოციალური საბაზრო ეკონომიკა არის 
ეკონომიკური წესრიგის ფორმა, რაც ეფუძნება 
სოციალური უზრუნველყოფისა და ეკონომოკური 
თავისუფლების ფუნდამენტურ პრინციპებს. მისი 
ინტერესი შესაძლოა სამგვარი თვალსაზრისით 
კვალიფიცირდეს. პირველი, - სოციალური საბაზრო 
ეკონომიკის გაცხადებული მიზანია ბაზრისა 
და კონკურენციის ეკონომიკური პოზიტივის 
სოციალური თანასწორობის მოთხოვნებთან 
დაკავშირება. ამ კონცეფტის ძირითად მოთხოვნას 
წარმოადგენს ის, „თუ როგორ უნდა მოხდეს 
სოციალური უზრუნველყოფისა და ეკონომიკური 
თავისუფლების დივერგირებული მიზნების 
მორიგების“[1] საკითხთან დაკავშირებული 
გადაჭრის გზების ჩვენება, და რომელიც 
სოციალური სახელმწიფოსა და საბაზრო 
ეკონომიკას შორის დამოკიდებულების კიდევ 
უფრო ნათლად წარმოჩენის კუთხით დღემდე 
რჩება არსებულ დისკუსიათა საბაზისო საკითხად. 
მეორე,- „სოციალურის“ ატრიბუტი მიანიშნებს 
სოციალური საბაზრო ეკონომიკის საზოგადოებრივ 
მოთხოვნებზე. ამ პროგრამის დამფუძნებელი 
მამების სურვილი გაცილებით მეტი იყო, ვიდრე 
მხოლოდ ეფექტური ეკონომიკური და სოციალური 
წესრიგის შექმნა. ისინი მიზნად ისახავდენენ 

საზოგადოების (societas) ყოვლისმომცველ 
ფორმირებას. სოციალური საბაზრო ეკონომიკის 
კონცეპტში მისწრაფება ხდება იმგვარ 
საზოგადოებრივ წესრიგზე, რომელშიც კლასობრივი 
ბარიერების მიღმა ყველა თანაბარ შანსებს იღებს. 
ამ აზრით ლუდვიგ ერჰარდის „კეთილდღეობა 
ყველასთვის“[2] გაგებულ უნდა იქნეს არა მხოლოდ 
როგორც წმინდა მატერიალური მოხმარება (con-
sumerism), არამედ მის უკან დგას სადისტრიბუციო-
პოლიტიკური პროექტი, რაც თითოეულს აძლევს  
შესაძლებლობას, მონაწილე გახდეს საერთო 
ეკონომოკურ და სოციალურ წრმატებათა პროცესში. 
ალფრედ მიულერ-არმაკი თავის „ირენიული 
ფორმულის“ (ბერძ. eirene: მშვიდობა) იდეაში 
პროგრამულად ასევე მოითხოვს ეკონომიკური 
ეფექტიანობისა და საზოგადოებრივი სურვილის 
მორიგებას, რაც ამავე დროს საზოგადოების შიგნით 
არსებულ განსხვავებულ წარმოდგენათა დაზავებას 
უნდა დაეფუძნოს. მესამე,- სოციალური საბაზრო 
ეკონომიკის სოციალური ინტერესი ასევე შეიძლება 
გაგებულ იქნას როგორც ავთენტურად ეთიკური, 
შესაბამისად ნორმატიული ინტერესი. ბაზარი და 
კონკურენცია არის საზოგადოებრივი ფორმირების 
საშუალება და არა მიზანი. საზოგადოებრივი მიზანი 
არის ადამიანის ღირსების შესაფერი წესრიგი, 
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რომელიც ხელს უწყობს თითოეულს წარმატებული 
ცხოვრების მიღწევაში. კლასიკური ფორმით ეს 
ინტერესი გამოხატულებას პოულობს ფრანც ბომისა 
და ვალტერ ოიკენის მიერ დაფუძნებული კრებული 
„Ordo“-ს  წინასიტყვაობაში: „ჩვენი მოთხოვნა 
იფარგლება ეკონომიკური და სოციალური წესრიგის 
შექმნით, რომელშიც ეკონომიკური წარმატება 
და ღირსეული ყოფითი პირობები თანაბრად 
არის უზრუნველყოფილი. რადგან ამ მიზნის 
მიღწევისათვის კონკურენცია მნიშვნელოვანია, 
რომლის გარეშეც იგი მიუღწეველი დარჩებოდა, 
ამიტომ ვსაჭიროებთ მას. ის არის საშუალება, და 
არა საბოლოო მიზანი“[3].

ეთიკურ საფუძველზე დამყარებული 
სოციალური საბაზრო ეკონომიკის სწორედ ამგვარი 
გააზრებაა  მისაღები ფორმა, რომლის ერთ მხარეს 
მას ძალუძს გააცხადოს ამ ეკონომიკური და 
სოციალური წესრიგის მაღალი საზოგადოებრივი 
და ყოფითი მოთხოვნები, ხოლო მეორე მხარეს, 
დღევანდელ ინტერპრეტატორთა ამოცანას 
წარმოადგენს კვლავდაკვლავ განსაზღვრონ ამ 
კონცეფტის ნორმატიული შინაარსი. ამისათვის 
უპირველესად აუცილებელია, რომ ქრისტიანული 
ტრადიციის პოზიციიდან  გავიხსენოთ სოციალური 
საბაზრო ეკონომიკის მამების  სპეციფიკურად 
ეთიკური მისწრაფებანი. 

მისი დროის კრიზისები - ვაიმარის 
რესპუბლიკის რღვევის და ნაციონალ-
სოციალიზმის პერიოდში, სოციალური საბაზრო 
ეკონომიკის მოაზროვნეთათვის უპირველეს 
ყოვლისა ასევე „საზოგადოების სულიერ-მორალურ 
კრიზისში“[4] იყო საძიებელი. მათთვის  დასავლეთ 
ევროპის კულტურის რელიგიური ფესვებისაკენ 
შემობრუნების გარეშე წარმოუდგენელი იყო „civi-
tas humana“ მშენებლობა: „საბაზრო ეკონომიკა ჯერ 
კიდევ არ არის ყველაფერი. ის განხილულ უნდა იქნეს 
ყოვლისმომცველ ურთიერთკავშირის კონტექსტში“ 
[4, გვ.146]. ამ კონტექსტში ალფრედ-მიულერ არმაკი 
საუბრობს მეტაეკონომიკურ მოცემულობაზე, 
როგორც წარმატებული ეკონომოკური პოლიტიკის 
წინაპირობაზე.

მრავალრიცხოვანი ციტატების გვერდით, 
რომლებიც სოციალური საბაზრო ეკონომოკის 
წარმომადგენელთა ცალკეულ შრომებში 
მოიძებნება, რელიგიური და ეთიკური საფუძვლების 
მნიშვნელობა ძლიერ ცხადი ხდება დოკუმენტში, 
რომელიც ე. წ. ფრაიბურგელთა წრის (Freiburger 
Kreis) გარემოში აღმოცენდა და მიმართული იყო 
ნაციონალ-სოციალისტური რეჟიმის წინააღმდეგ. 
1942 წლის ზაფხულში ბერლინელი მღვდელი 
დიტრიხ ბონჰოეფერი გამოვიდა მოწოდებით, 

რომ ე.წ .აღმსარებელi ეკლესიის (Die Bekennende 
Kirche [BK])   დროებით მმართველობას თხოვნით 
მიემართა ფრაიბურგელთა წრისთვის, რათა მათ 
ომის შემდგომი გერმანიის ახალი წესრიგისთვის 
შეექმნათ მემორანდუმი. ამ მემორანდუმის მთავარi 
ნაწილი, რომელიც უმთავრესად ფრაიბურგელი 
ისტორიკოსის გერჰარდ რიტერის მიერ დაიწერა, 
შეიცავს რამდენიმე დანართს, მათშორის 
ეკონომიკისა და სოციალური წესრიგის შესახებ, 
რაც ვალტერ ოიკენისა და მისი ორივე კოლეგის, 
ეკონომისტების ქრისტიან ფონ დიტცესა და ადოლფ 
ლამპეს მიერ იქნა შემუშავებული. 

ამ სისტემაში სამი ავტორი გამოყოფს 
მომავალი ეკონომიკური სისტემის სამ 
ძირითად მიმართულებას: (1) ღვთის სიტყვა, 
(2) ეკონომიკის ობიექტური საჭიროება და (3) 
ფაქტიური და მომავალი ეკონომიკური სიტუაცია. 
შინაარსობრივად ამ წერილში მრავალი რამ 
არის სოციალური საბაზრო ეკონომიკისთვის 
ნიშანდობლივი (განსაკუთრებით კონკურენციის 
უპირატესობა მკვეთრად განსაზღვრულ 
სამართლებრივ ჩარჩოებში). ეკონომიკის სხვა 
სისტემებთან შედარებით, სოციალური საბაზრო 
ეკონომიკის სისტემა ეფუძნება ქრისტიანულ 
მორალს, რაც მისი ჰუმანური ბუნების 
უზრუნველსაყოფად ქმნის ნათლად გამოკვეთილ 
ეთიკურ ბაზისს, ეს კი სოციალური საბაზრო 
ეკონომიკის კონტექსტში უზრუნველყოფს 
თავისუფალ სივრცეს ქრისტიანული 
თანაცხოვრებისათვის. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს 
ისიც, რომ ქრისტიანული იდეალებისაგან 
დამოუკიდებლად სოციალური საბაზრო ეკონომიკა 
ასევე ემყარება მეტაფიზიკურად და ნორმატიულად 
განსაზღვრად საწყისს, რაც მის უკან მყოფ 
ფილოსოფიურ კონცეპტზე მიანიშნებს. 

ფრაიბურგის სკოლის მოსაზრებები, რომლებიც 
ვალტერ ოიკენისა და ფრანც ბომის მიერ 1930-იან 
წლებში იქნა წარმოდგენილი, დღემდე ითვლება 
ცენტრალურ თეორიულ საფუძვლად სოციალური 
საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისთვის[5]. 
ფრაიბურგის სკოლის კონცეფცია ეკონომიკური 
თეორიის ისტორიაში  ორდოლიბერალიზმის 
(Ordoliberalismus)  აღმნიშვნელია. სწორედ ასევე, 
ლიბერალიზმის სხვა სახეობათაგან, განსაკუთრებით 
კი ანგლოსაქსურისაგან განსხვავებით 
ორდოლიბერალები თავისუფლების ნაცვლად 
უპირატესობას წესრიგს ანიჭებენ. განსაკუთრებით 
ვალტერ ოიკენს მიაჩნდა, რომ მისი  თეორია 
შესაბამისობაში მოდიოდა ბუნებისა და ადამიანის 
წესრიგის ფორმებთან[6]. მსგავსი ნაციონალურ-
ეკონომოკური მეცნიერების პროგრამა, რომელსაც 
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სურს იყოს უფრო მეტი, ვიდრე მხოლოდ 
საქონელმოძრაობის მექანიზმი, ოიკენისათვის ის 
ეხება ჭეშმარიტებას, რომლის შინაგან წvდომას იგი 
ჭეშმარიტების ფენომენოლოგიური დაკვირვების 
გზით ასაბუთებს. შესაბამისად, სასურველი 
საზოგადოებრივი წესრიგი დავალებულია 
„ჭეშმარიტების მეუფებისგან“; თავისუფლების 
განვითარება კი შესაძლებელია მხოლოდ მსგავსი 
წესრიგის ჩარჩოებში.

სამართლებრივი წესრიგის საჭიროება, 
როგორც წინაპირობა ინდივიდუალური 
თავისუფლებისათვის საზოგადოებასა 
და ეკონომიკაში, გაცხადებულია 
ორდოლიბერალებისა და სოციალური საბაზრო 
ეკონომიკის მხარდამჭერ სხვა მოაზროვნეთა 
მიერ ჩარჩო-წესრიგის იდეაში („თამაშის წესები“ 
საზოგადოებისათვის). მიზანია პრინციპებით 
ნაწარმოები ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც 
იდეალური კონკურენციის წარმოდგენებთან არის 
თანხვედრაში. ამ მიზნისათვის ოიკენი თავის 
ეკონომიკური პოლიტიკის შრომებში აყალიბებს 
ე.წ.კონსტიტუტიურ და მარეგულირებელ 
პრინციპებს, რომელთა ინსტიტუციონალური და 
სამართლებრივი უზრუნველყოფის პირობებში 
გარანტირებულია ქმედითი და პატიოსანი 
კონკურენცია[7]. ოიკენისთვის კონსტიტუტიური 
ნიშნავს სრული კონკურენციის ქმედით ფასთა 
სისტემას, ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის 
პრიმატს, ეკონომიკური პოლიტიკის მდგრადობას, 
ღია ბაზრებს, ხელშეკრულების თავისუფლებას, 
პასუხისმეგებლობასა და კერძო საკუთრებას. 
ოიკენისვე მიხედვით კონკურენციული წესრიგის 
რეგულირებისა და ფუნქციონირებისათვის 
არსებობს შემოსავლის პოლიტიკა (პროგრესული 
საგადასახადო სისტემა), ეკონომიკური 
ანგარიშიანობა (გარე ეფექტების ჩართვა), 
ზომები ანომალიური მიწოდების ქცევის მიმართ 
(განსაკუთრებით შრომის ბაზარზე) და უწინარესად 
მონოპოლიათა ეფექტური კონტროლის 
აუცილებელი პრინციპები[8].

სოციალური საბაზრო ეკონომოკის შესახებ 
მიმდინარე დღევანდელი სამეცნიერო დებატები 
მნიშვნელოვანია შემდეგი სამი თვალსაზრისით:

პირველი: სოციალური საბაზრო ეკონომიკის 
დღევანდელი თეორეტიკოსების აზრით 
თანამედროვე პლურალისტურ და ფართოდ 
სეკულარიზირებულ საზოგადოებაში მეტად აღარ 
შეიძლება ეკონომიკური და საზოგადოებრივი 
წესრიგის (რელიგიურ-)მეტაფიზიკური 
დასაბუთება. ეკონომიკური და სოციალური 
არანჟემენტის დასაბუთება არც (რელიგიურ-)

მეტაფიზიკურად შეიძლება, არც ეკონომიკურ 
ეფექტიანობასა და საერთო საზოგადოებრივ 
კეთილდღეობაზე მხოლოდ მისი პოზიტიური 
გავლენის მიხედვით განსჯაა შესაძლებელი, 
არამედ ის თავის ლეგიტიმაციას იძენს უწინარესად 
იმით, რომ სათანადო საზოგადოებრივი წესრიგის 
ინსტიტუციონალური ფორმირება, ე.ი. ჩარჩო-
წესრიგი, შესაბამისად, - საზოგადოების წესები 
შეესაბამება ყველა ინდივიდის და არა მხოლოდ 
ცალკეულისა თუ განსაზღვრული ჯგუფის 
ინტერესს. მაშასადამე, აქ უმნიშვნელოვანესია 
თანხმობის უნარის კრიტერიუმი: მხოლოდ 
მაშინ როდესაც ეკონომიკური და სოციალური 
პოლიტიკის წესები თითოეულისთვის მისაღებია 
და თანხვედრაშია მათ ინტერესებთან და მათ ამ 
უკანასკნელთა მხრიდან პრინციპული თანხმობა 
გააჩნიათ, არიან ლეგიტიმური თანამედროვე 
წესრიგის ეკონომიკის პერსპექტივით და აქვთ კარგი 
შანსი დემოკრატიის პირობებში ნამდვილად იქნენ 
რეალიზებულნი.

მეორე:  ეკონომიკისა და მისი საკუთარი 
ლოგიკის სისტემური გაგების ფონზე, ანონიმურ და 
არა პერსონალურ ურთიერთობებზე დამყარებულ 
საზოგადოებას ძალუძს ეკონომიკური და 
სოციალური წესრიგის ნორმატიული მოლოდინები 
და მათი რეალიზება უზრუნველყოს არა ცალკეულ 
ინდივიდთა სწორი ქცევებით, არამედ მხოლოდ 
შესაბამის ნორმატიულ ფორმათა სამართლებრივი 
განმტკიცებით. ფრაიბურგის სკოლის იდეათა 
ანალოგიურად, რომ ქმედითი კონკურენციული 
წესრიგი მხოლოდ შესაბამისი „თამაშის წესებით„ 
არის გარანტირებული, ასევე ღირებულია 
სოციალური საბაზრო ეკონომიკის ეთიკური 
საფუძვლებისათვის, რომლებსაც მართებთ ჩარჩო-
წესრიგამდე მისასვლელის პოვნა: „საბაზრო 
ეკონომიკაში მორალის სისტემატური ადგილი არის 
ჩარჩო-წესრიგი“[9].  მაშინ საზოგადოების „მორალი“ 
ჩნდება მეტად არა ცალკეულის სათნოებაში, არამედ 
სამართლებრივად გამყარებულ ნორმატიულ 
სტრუქტურებში, რომლებიც სამართლიანობის 
აღსრულებას უზრუნველყოფენ. სამართლიანობის 
მოთხოვნები, რომლებიც ცივილიზებული 
საზოგადოებისაკენ არის მიმართული, უნდა 
იყოს პოლიტიკურად სასურველი და ასახული 
სამართლებრივ წესებში. მხოლოდ ამის შემდეგ 
იარსებებს იმის შანსი, რომ ყოველი ცალკეულის 
ნორმატიულად დასაბუთებული ინტერესი 
საკმარისად იქნას პრაქტიკაში გათვალისწინებული 
და რეალიზებული.

მესამე: თუმცა თანხმობის უნარის კრიტერიუმი 
ხსნისს ახალ ლეგიტიმურ ბაზისს  სოციალური 
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საბაზრო ეკონომიკის კონცეფტისთვის და ასევე 
შესაძლებელია, რომ საბაზრო ეკონომიკის 
ჩარჩო-წესრიგის ეთიკის იდეით მიღებულ 
იქნეს ფუნქციონალურად დასაბუთებული 
განსაზღვრული ნორმატიული უფლებამოსილება; 
მაგრამ გაურკვეველი რჩება ის, თუ საბაზრო 
ეკონომიკის პირობებში მოთხოვნის რომელ 
ფორმაში უნდა ხდებოდეს შინაარსობრივი შევსება. 
ამისთვის შეიძლება ინკლუზიის კონცეფტი იქნას 
გამოყენებული[10].

საბაზრო-ეკონომიკური სისტემის საკუთარი 
შინაგანი ლოგიკიდან გამომდინარეობს ის, რომ 
ბაზრის სისტემა ინდივიდუალურ ინტერესებს 
მხოლოდ იმდენად ითვალისწინებს, რამდენადაც 
ისინი სისტემის ლოგიკისთვისაა (მოგების მიღება) 
მისაღები. ამასგარდა გამოცდილება აჩვენებს, რომ 
საზოგადოების წევრთა მნიშვნელოვანი ნაწილი 
ბაზრის სისტემიდან გამოირიცხება. თანხმობის 
პრინციპის გამოყენებით კი მისაღებია, რომ 
საზოგადოების წევრები ინფორმირებულნი იყვნენ 
იმის თაობაზე, რომ მათ ყველა წევრს საკუთარი 
შესაბამისი უნარების ფარგლებში ექნებათ 
პრინციპულად თანაბარი უფლება და თანასწორი 
შანსი შესაძლებლობების რეალიზებისთვის. 
მაშასადამე, აღნიშნული საზოგადოების 
თითოეული წევრი უნდა იყოს ამავე საზოგადოების 
სრულუფლებიანი წევრი. ეგზისტენციალური 
სიდუხჭირისაგან გათავისუფლების, განათლების 
მიღებისა და თვითგამორკვევის შესაძლებლობათა 
გარდა ეს ასევე ნიშნავს ადამიანთათვის 
შესაძლებლობების მიცემას მათი ინდივიდუალური 
უნარების განვითარებისთვის[11].

ალექსანდერ რიუსტოვი ამ მოსაზრებათა 
თაობაზე მსჯელობს  „Vitalpolitik“-ის ტერმინით, 
რაც ეხება საზოგადოებრივი სტრუქტურების 
ფორმირებით ადამიანთათვის ღირსეული 
ცხოვრების მიცემის შესაძლებლობებს. ის წერს: 
„ვიტალურია ის, რაც „vita humana“-ს, რაც 
ადამიანის სიცოცხლეს, რაც ადამიანის ღირსეულ 
ცხოვრებას უწყობს ხელს. ჩვენი ნეოლიბერალური 
შეხედულება არის ის, რომ ეს სასიცოცხლო 
პოლიტიკა, ეს პოლიტიკა, რომელიც ბაზრის 
ასპექტს ეხება [იგულისხმება ეკონომიკის წესრიგი] 
ნამდვილად უდიდესი მნიშვნელობის მქონეა, 
მაშინ როდესაც ბაზარი მხოლოდ მიზნის მიღწევის 
საშუალებაა“[12].

არცთუ შორეულ წარსულში წარმოებულ 

დისკუსიებში ამარტია სენის[13] შანსების 
რეალიზების კონცეფტმა განსაკუთრებით არსებითი 
როლი ითამაშა საზოგადოებრივი მონაწილეობისა 
და ჩართულობის პირობების საკითხის კვლავ 
ყურადღების ცენტრში, მათ შორის ეკონომიკის 
ფარგლებში მოქცევის თაობაზე.

რაც შეეხება დღევანდელ მოცემულობას, 
სოციალური საბაზრო ეკონომიკის ეთიკური 
საფუძვლების შესახებ მსჯელობისას 
ვაწყდებით ორგვარ პრობლემას. პირველი ეხება 
მოსაზრებას, რომლის თანახმადაც მოდერნში და 
განსაკუთრებით საბაზრო პროცესების სისტემური 
საკუთარი შიდა ლოგიკის ფონზე, სოციალური 
საბაზრო ეკონომიკის ნორმატიული მოთხოვნა 
პირველრიგში მუდმივ პოლიტიკურ ამოცანას 
წარმოადგენს და სამართლებრივი ზომების 
გატარებით საჭიროებს შესაბამისი ჩარჩო-წესრიგის 
მზრუნველობასა და შემდგომ განვითარებას. 
რისთვისაც აუცილებელია, რომ ისტორიულ და 
კულტურულ ხდომილებათა ფონზე გულდასმით 
ხდებოდეს  რეალური პოლიტიკური პროცესების 
გაანალიზება. მეორე კი ეხება სოციალური საბაზრო 
ეკონომიკის ფარგლებში თითოელი მოქალაქის 
საკუთარი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის 
საკითხთან დაკავშირებულ პრობლემას. ამასთან 
დაკავშირებით გასულ წლებში მეცნიერულ 
დისკუსიებსა და ეკონომიკურ პრაქტიკაში გაჩნდა 
სხვადასხვა ახალი ინიციატივები და იდეები, რაც 
დღეს საკუთარ ადგილს იკავებს სათნოების ეთიკაში 
და განიხილება სოციალური საბაზრო ეკონომიკის 
შემავსებელ კონცეფტად.

სოციალური საბაზრო ეკონომიკა იყენებს 
სოციალური გადანაწილების ეფექტურ ბერკეტს 
იმ იარების მოსაშუშებლად, რომელსაც ბაზარი 
და კონკურენცია აჩენს. ე. ი. სოციალურ 
პოლიტიკას გარკვეული შესწორებები შეაქვს 
ბაზრის ფუნქციონირებაში[14]. ამგვარი მიდგომა 
გვთავაზობს შემდეგს: სოციალური საბაზრო 
ეკონომიკა ეთიკურ საფუძვლებზე დაყრდნობით 
უნდა გაუმჯობესდეს და გახდეს სრულყოფილი. 
ეთიკა ითხოვს არა ნაკლებ, არამედ მეტ და უკეთეს 
ბაზარს, რომლის მიღწევისთვის ოიკენისვე 
სიტყვები რომ მოვიშველიოთ „სახელმწიფოს 
ეკონომიკური მოღვაწეობა მიმართული უნდა იყოს 
ეკონომიკური წესრიგის სახის ფორმირებაზე და არა 
ეკონომიკური პროცესების მართვაზე“ [7, გვ.336].
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The ethical foundations of the social market economy 
Vasil Khizanishvili
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Annotation

The social market economy is a form  of economic order, what is based on the fundamental principles of social 
securing and economic freedom. It needs legal order, as a precondition of individual freedom in the society and 
economy. Ethics, as a market’s corrector is the basis of improvement and perfection of the social market economy.
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ესტონური მოდელის ცალკეული ასპექტები და საქართველო

შოთა ვეშაპიძე 
დავით აღმაშენებლის სახელობოის საქართველოს 
ეროვნული თავდაცვის აკადმიის პროფესორი

შოთა ყარალაშვილი, 
ეკონომიკის მაგისტრი

სტატიაში განხილულია ესტონეთი მისი პოლიტიკურ-ისტორიული კონტექსტის მიხედვით და 
გავლებულია პარალელი საქართველოსთან. საუბარია ესტონეთის სოციალური უზრუნველყოფის 
სისტემაზე, სოფლის მეურნეობის სექტორზე, ბიზნესგარემოსა და ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, 
სტრუქტურულ რეფორმებზე. მოყვანილია საქართველოსა და ესტონეთის შედარებითი ანალიზი. ასევე 
სტატიას თან ახლავს კვლევის შედეგები რომელიც ჩატარდა მოქალაქეების მხრიდან ესტონური მოდელის 
ცოდნის, აღქმისა და დანერგვის შეფასებისათვის. 

საკვანძო სიტყვები: ესტონური მოდელი, რეფორმა, საპენსიო სისტემა, პრივატიზაცია, ლიბერალური 
ეკონომიკა, კორუფცია.  

ესტონეთის განვლილი გზა ძალიან ჰგავს 
საქართველოს ისტორიულ წარსულს და 
ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ საქართველოს ახალმა 
ხელისუფლებამ სწორედ ესტონური მოდელი 
აირჩია საქართველოს მომავალი განვითარების 
ანბანად. საინტერესოა ის თუ რის საფუძველზე 
მოხდა მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება, ეს არის 
მხოლოდ ქვეყანათა ისტორიული მსგავსებიდან 
გამომდინარე, თუ მოხდა სხვადასხვა მოდელების 
გაანალიზება და ქართული რეალობასთან 
ყველაზე მეტად ზემოაღნიშნული მოდელის 
თანხვედრა გამოვლინდა, ანდა იქნებ მხოლოდ 
პოლიტიკურ გათვლებთან გვაქვს საქმე და 
არსებულმა მმართველმა გუნდმა საკუთარ თავზე 
მოირგო საქართველოს განვითარების კურსი?! 
ამ ყველაფერზე რომ პასუხი მივიღოთ, მივყვეთ 
თანმიმდევრულად; 1938 წლის ესტონეთის 
კონსტიტუცია ითვალისწინებდა საპრეზიდენტო 
სახელმწიფოს მოდელს. პრეზიდენტი, როგორც 
ცალკე ინსტიტუცია, არ იყო მიჩნეული აუცილებლად 
და სახელმწიფოს წარმოადგენდა პარლამენტის 
თავმჯდომარე. დღევანდელი კონსტიტუციით, 
პრეზიდენტს სიმბოლურ ფუნქციებთან ერთად 
გააჩნია წარმომადგენლობითი ფუნქცია და 
ფორმალური საშინაო მოვალეობები. პარლამენტი 
კანონმდებლობის მიღებასთან ერთად ნიშნავს 

პრემიერ-მინისტრს, უზენაესი სასამართლოს 
თავმჯდომარეს და ირჩევს პრეზიდენტს. თუ 
გავავლებთ პარალელს საქართველოსთან, 
მაშინ ბევრ მსგავსებას დავინახავთ ამ ასპექტში; 
პრეზიდენტს დამოუკიდებელი საქართველოს 
მცირე ისტორიულ ორათეულწლოვან პერიოდში 
უმნიშვნელოვანესი როლი ჰქონდა ქვეყნისათვის, 
მაგრამ 2012 წლის არჩევნების შემდგომ ეს 
სურათი შეიცვალა და ამ ინსტიტუციას 
უფლებები შეეზღუდა, მაგრამ ერთი გარემოება 
მაინც უცვლელი რჩებოდა, რაც გულისხმობს 
პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევითობას; აქაც 
ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე ვხედავთ, რომ 
ესტონურ მოდელთან გარკვეული მსგავსებისკენ 
მივდივართ, რადგან აქტიური საჯარო მსჯელობა 
მიდის კონსტიტუციაში ცვლილებების შესახებ, 
რომელიც გულისხმობს პრეზიდენტის პირდაპირი 
არჩევითობის წესის შეცვლას ე.წ. სამასი 
ხმოსანის მოდელით. რაც შეეხება მთავრობას 
საქართველოშიც და ესტონეთშიც სრულიად 
იდენტური მოდელია; მთავრობა პრემიერ–
მინისტრის ხელმძღვანელობით წარმოადგენს 
ქვეყნის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას და იღებს 
გადაწყვეტილებებს მთელი აღმასრულებელი 
ხელისუფლების სახელით, რომელიც, 
ფაქტობრივად, სახელმწიფოს მეთაურია. ის 
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პირდაპირ არ მართავს არც ერთ სამინისტროს, 
მაგრამ, კონსტიტუციის მიხედვით, მთავრობის 
მუშაობის ზედამხედველია. ის მთავრობის 
შემადგენელი უდიდესი პარტიის მეთაურია. 
პრემიერ-მინისტრის მნიშვნელობა და როლი 
ხშირად დამოკიდებულია იმ პარტიის პოზიციაზე, 
რომელსაც ის მართავს კოალიციასთან მიმართებაში 
და პრემიერ-მინისტრის იმ ზეგავლენაზე, 
რომელიც მას გააჩნია საკუთარ პარტიაში. 
მინისტრები ხელმძღვანელობენ სამინისტროებს 
იმ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიხედვით, 
რომლებიც მიღებულია მთავრობის მიერ. რაც 
შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის 
საკითხს ესტონეთში თვითმმართველობების 
წარმომადგენლობითი ორგანო აირჩევა 
პირდაპირი არჩევნების გზით და ადგილობრივი 
ხელისუფლების კომპეტენციებს განეკუთვნება 
ისეთი საჯარო სერვისების მიწოდება, 
როგორებიცაა სასკოლო განათლება და სოციალური 
უზრუნველყოფის სფეროები. 

სოციალური უზრუნველყოფის სისტემა 
ესტონეთში მოიცავს ისეთ სფეროებს, 
როგორებიცაა: პენსიები, ჯანმრთელობის 
დაზღვევა, უმუშევრობის დაზღვევა, 
სოციალური დახმარება უნარშეზღუდული 
ადამიანებისათვის და სახელმწიფო დახმარება 
იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც გახდნენ 
დანაშაულის მსხვერპლი. ესტონეთი არის წევრი 
ევროპის სოციალური ქარტიისა, რომელიც 
განსაზღვრავს მინიმალურ სტანდარტებს 
ადამიანების სოციალური უფლებების დასაცავად. 
ასევე მნიშვნელოვან დოკუმენტს წარმოადგენს 
ევროპის სოციალური უზრუნველყოფის კოდექსი, 
რომელიც ევროკავშირის ქვეყნების სოციალური 
უზრუნველყოფის სტანდარტებს კარნახობს შემდეგ 
სფეროებში: სამედიცინო მომსახურება, უმუშევართა 
დახმარება, უნარშეზღუდული ადამიანების 
დახმარება და მოწყვლადი ოჯახების დახმარება. 
ქვემოთ მოცემულია ძირითადი სფეროების მოკლე 
აღწერა.

საპენსიო სისტემა - ესტონეთის საპენსიო 
სისტემის მიზანია, დაეხმაროს პირს, შეინარჩუნოს 
შემოსავლები და ცხოვრების სტანდარტები საპენსიო 
ასაკის მიღწევის შემდეგაც. ესტონეთის საპენსიო 
სისტემა შედგება სამი განშტოებისგან, რომელთაგან 
პირველია განახლებული სახელმწიფო საპენსიო 
სქემა, მეორე – სავალდებულო დაფინანსებული 
საპენსიო სქემა და მესამე – ნებაყოფლობითი 
დამატებითი საპენსიო სქემა, რომელიც 
მხარდაჭერილია სახელმწიფოს მიერ საგადასახადო 
გამოქვითვების მეშვეობით.

პირველი: სახელმწიფო პენსიები - სახელმწიფო 
პენსიები დაფინანსებულია სოციალური 
გადასახადით, რომელსაც იხდის ყველა 
დამქირავებელი დასაქმებულების სახელით 
და თვითდასაქმებულები. სოციალური 
გადასახადის განაკვეთია მთლიანი შემოსავლის 
33%. პენსიებისთვის გამოყოფილი სოციალური 
გადასახადის წილი 20%-ს შეადგენს (13% 
გამოიყოფა სოციალური დაზღვევისთვის). 
სახელმწიფო პენსია ეფუძნება გადანაწილების 
პრინციპს, რაც გულისხმობს შემდეგს: დღევანდელი 
დასაქმებულების მიერ გადახდილი სოციალური 
გადასახადით ფინანსდება დღევანდელი 
პენსიონრების პენსიები. სახელმწიფო პენსიები 
ორად იყოფა: დასაქმებასთან დაკავშირებულ და 
მინიმალურ (ან ნაციონალურ) პენსიებად. 

დასაქმებასთან დაკავშირებული პენსიები 
ანუ სტაჟის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებული 
პენსიები შეიცვალა სოციალური გადასახადის 
შენატანებზე დაფუძნებული სისტემით. მუშაობის 
ყოველი წელი 1999 წლამდე ჩაითვლება, როგორც 
მომსახურების თანაბარი შენატანი, ხოლო 
შენატანები, რომლებიც განხორციელებულია 1999 
წლის შემდეგ, პენსიების სახით დაუბრუნდება იმ 
პიროვნებას, რომელმაც ეს შენატანი განახორციელა. 
მოხუცებულობის პენსიის მიღებისათვის პირს 
უნდა გააჩნდეს ესტონეთში მუშაობის მინიმუმ 
15-წლიანი სტაჟი.

ესტონეთის საპენსიო კანონმდებლობაში 
შეტანილი ცვლილებების მიხედვით, პენსიაზე 
გასვლის ასაკი ადრინდელი 60,5-63 წლიდან 
(60,5 წელი - ქალები, 63 - კაცები) 2016 წლისთვის 
გათანაბრდა 63 წლამდე, 2026 წლიდან კი 65 წლამდე 
გაიზრდება. ამ გადაწყვეტილებასაც საფუძვლად 
სავსებით კონკრეტული გათვლები და პროგნოზები 
დაედო: 2030 წლისთვის ესტონეთში პენსიონერი-
დასაქმებულის შეფარდება ქვეყნის მოსახლეობაში 
1:4-დან 1:3-მდე შემცირდება. 50 წელიწადში 
კი ესტონეთის შრომისუნარიანი მოსახლეობა 
მესამედზე მეტით - 284 ათასი ადამიანით 
შემცირდება. თუ პირი მოხუცებულობის პენსიის 
მიღების შემდეგაც იმუშავებს, მიუხედავად 
მისი შემოსავლისა, მას მთლიანად გადაუხდიან 
მოხუცებულობის პენსიას.

ეროვნული პენსია წარმოადგენს მინიმალური 
შემოსავლის გარანტიას იმ პირებისათვის, 
რომლებსაც არ ენიშნებათ დასაქმებასთან 
დაკავშირებული ხანდაზმულობის პენსია. 
ეროვნული პენსია ესტონეთის რეზიდენტების 
უფლებაა, რომლებმაც 63 წელს მიაღწიეს. ისინი 
იღებენ პენსიას მიუხედავად იმისა, თუ რამდენი 
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წელი იმუშავეს, თუ ისინი ცხოვრობდნენ 
ესტონეთში ბოლო 5 წლის განმავლობაში და თუ 
სხვა სახელმწიფოდან არ იღებენ მოხუცებულობის 
პენსიას.

მეორე: სავალდებულო დაფინანსებული 
საპენსიო სქემა - დაფინანსებული პენსიები 
სახელმწიფოს მთავარი მხარდაჭერაა პენსიონრების 
დამატებითი შემოსავლით უზრუნველსაყოფად. 
ეს არის საპენსიო დანაზოგების გეგმა, სადაც 
პირი თავის პენსიას ინახავს ხელფასიდან 2%-
ის საპენსიო ფონდში დარიცხვით. სახელმწიფო 
გამოყოფს დამატებით 4%-ს ხანდაზმულობის 
პენსიებისთვის სოციალური გადასახადიდან 
გამოყოფილი 20%-დან და იკავებს 16%-ს პირველი 
სვეტის პენსიონრებისათვის. სავალდებულო 
დაფინანსებულ საპენსიო სქემაში რეგისტრაცია 
სავალდებულოა იმ პირებისათვის, რომლებიც 
დაბადებულნი არიან 1983 წლის შემდეგ, ხოლო 
იმ პირებისათვის, რომლებიც 1983 წლამდე 
არიან დაბადებულნი, ამ სქემაში რეგისტრაცია 
ნებაყოფლობითია.

ნებისმიერ პირს შეუძლია, ერთი ფონდის 
ქვედანაყოფი მეორე ფონდის ქვედანაყოფზე 
გაცვალოს. დანაზოგები შენახულია პირის 
პირად საპენსიო ანგარიშზე და წარმოადგენს 
პირად მემკვიდრეობით აქტივებს. სოციალური 
გადასახადის შენატანები იგივე დარჩება, 
მიუხედავად იმისა, შეუერთდება თუ არა პირი 
მეორე სვეტს.

მესამე: ნებაყოფლობითი დამატებითი 
საპენსიო სქემა - ნებაყოფლობითი დამატებითი 
საპენსიო სქემა დაფუძნებულია ინდივიდუალურ 
ნებაყოფლობით საპენსიო შენატანებზე. მესამე 
სვეტი დაფუძნდა 1998 წლის შემდეგ, როდესაც 
საამისოდ აუცილებელი სამართლებრივი ჩარჩო 
ჩამოყალიბდა. ნებაყოფლობით დამატებით 
საპენსიო სქემაში მონაწილეობას აქვს ორი ფორმა: 
1. კერძო კომპანიების მიერ შემოთავაზებული 
ლიცენზირებული სიცოცხლის დაზღვევის 
საპენსიო პოლისების შესყიდვა. 2. კერძო ფონდის 
მენეჯერების მიერ მართული ნებაყოფლობითი 
საპენსიო ფონდის პოლისის შესყიდვა.

ნებაყოფლობითი საპენსიო დაზღვევის მიზნით 
ესტონეთში მოქმედებს საგადასახადო შეღავათები 
იმ პირებისთვის, რომლებიც გადაწყვეტენ კერძო 
საპენსიო პოლისების შეძენას: 1. კერძო საპენსიო 
ფონდში გადახდილი შენატანები (საშუალო 
წლიური შემოსავლის მაქსიმუმ 15%-ის ოდენობით) 
გამოიქვითება დასაბეგრი შემოსავლებიდან; 2. 
შემოსავლები კერძო საპენსიო ფონდიდან, რომლის 
გადახდა მოხდება ერთჯერადად, დაიბეგრება 

10%-იანი შეღავათიანი საშემოსავლო განაკვეთით, 
ნაცვლად 21%-იანი საშემოსავლო განაკვეთისა. 
თუ კერძო საპენსიო ფონდიდან საპენსიო 
ასაკში მიღებული შემოსავლები გადაიხდება 
ყოველთვიურად ან ყოველკვარტალურად, მაშინ 
ისინი გათავისუფლებულნი არიან საშემოსავლო 
გადასახადისგან.

სოციალური შეღავათები ენიშნებათ 
ესტონეთში მუდმივად მცხოვრებ ზომიერი, 
მძიმე ან ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობების 
ადამიანებს. არსებობს სოციალური შეღავათების 
სხვადასხვა კატეგორიები და მათი განსაზღვრა 
ხდება სოციალური შეღავათების კურსის 
შესაბამისად. 2011 წლისათვის ეს კურსი 
25,57 ევროს შეადგენს. უნარშეზღუდულ 
ადამიანებს 16 წლიდან საპენსიო ასაკამდე 
დახმარების სახით ყოველთვიურად ერიცხებათ 
გარკვეული რაოდენობის თანხა იმ დამატებითი 
ხარჯების დასაფარად, რაც მათი შეზღუდული 
შესაძლებლობებით არის გამოწვეული. 16 წლამდე 
უნარშეზღუდული ბავშვებისათვის დახმარების 
გადახდა ხდება ყოველთვიურად დამატებითი 
ხარჯების დასაფარად და სარეაბილიტაციო 
კურსით გათვალისწინებული მკურნალობის 
უზრუნველსაყოფად. ყოველთვიური დახმარება 
ეკუთვნით ასევე იმ უნარშეზღუდულ მშობლებს, 
რომლებსაც ჰყავთ 16 წლამდე ასაკის შვილები. 

უმუშევრობის დაზღვევა ითვალისწინებს 
შემოსავლების ნაწილობრივ კომპენსაციას, 
თუ უმუშევრობა გამოწვეულია სხვადასხვა 
გარემოებებით. კანონი უმუშევრობის დაზღვევაზე 
ძალაში შევიდა 2002 წლის 1 იანვარს და 
უმუშევრობის კომპენსაციის გადახდა ხდება 
ესტონეთის უმუშევრობის ერთიანი ფონდიდან. 
უმუშევრობის დაზღვევის შენატანებს იხდიან 
როგორც დაქირავებულები, ისე დამქირავებლები. 

ჯანდაცვის სისტემა - ჯანდაცვის დაზღვევის 
ფონდი ფარავს ადამიანის ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებულ მომსახურების ხარჯებს 
ავადმყოფობის შემთხვევაში, მიუხედავად 
იმ ადამიანის მიერ შეტანილი სოციალური 
გადასახადისა, რომელსაც ეს ხარჯები ეხება. 
დაქირავებულები და თვით დასაქმებულები 
ესტონეთში იხდიან სოციალურ გადასახადს, 
რომელიც მიღებული შემოსავლების 33%-ს 
შეადგენს. აქედან შემოსავლების 20% მიემართება 
საპენსიო ფონდში (საპენსიო დაზღვევის პირველი 
სვეტი), ხოლო 13% – სამედიცინო დაზღვევის 
ფონდში. 

სასწრაფო დახმარების საჭიროების შემთხვევაში 
პირს შეუძლია მიმართოს საგანგებო მიღებისთვის 



15#3(46), 2017  weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE
ან დაურეკოს სასწრაფო დახმარებას. პაციენტი 
ფულს იხდის გაწეული მომსახურებისთვის 
შემდეგ შემთხვევებში: 1. ამბულატორიული 
გამოკვლევა – ოჯახის ექიმის საფასური შეადგენს 
3.2 ევრომდე. 2. სპეციალიზებული სამედიცინო 
დახმარება – საფასური 3.2 ევრომდე. 3. სასწრაფო 
დახმარებით სარგებლობა – უფასო. 4. ავადმყოფის 
საავადმყოფოში სამკურნალოდ მოთავსება – 
საფასური 1.6 ევრომდე დღეში 10 დღემდე, ყოველ 
ჰოსპიტალიზაციაზე. ოჯახის ექიმს გააჩნია მთავარი 
როლი ესტონეთის ჯანდაცვის სტრუქტურაში.

აქედან გამომდინარე, საქართველომ უნდა 
გააფართოვოს სოციალური უზრუნველყოფის 
სისტემები (უმუშევრობის დაზღვევა, ჯანდაცვა, 
ოჯახის დახმარებები, პენსიები), რადგან ეს არის 
სიღარიბესთან ბრძოლის წარმატებული მიდგომა. 
არსებობს უამრავი ფაქტი იმის დასადასტურებლად, 
რომ ჯანდაცვის, განათლებისა და ნაღდი ფულის 
გადარიცხვის სისტემებს საკმაოდ პოზიტიური 
სოციალური გავლენა აქვს განვითარების 
საფეხურზე მყოფ ქვეყნებში. „სოციალური 
უზრუნველყოფა არ არის სოციალური ხარჯი, 
არამედ, ეს არის ინვესტიცია სიღარიბისა და 
სოციალურად დაუცველი ფენის ზრდის თავიდან 
ასაცილებლად, სოციალური თანხმობისა და 
მშვიდობის, გლობალური უსაფრთხოების 
უზრუნველსაყოფად. შესაბამისად, მთავარი 
საკითხი ის კი არ არის, რომ დაბალშემოსავლიან 
სახელმწიფოებს შეუძლიათ ჰქონდეთ სოციალური 
უზრუნველყოფის სისტემა, არამედ ის, შეუძლიათ 
თუ არა მათ, რომ არ ჰქონდეთ სოციალური 
უზრუნველყოფის სისტემა.

შევეხოთ საქართველოს საპენსიო სისტემას 
და იმას თუ რამდენად შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას მსოფლიო მოდელები არსებული საპენსიო 
სისტემის დასახვეწად. თანამედროვე მსოფლიოს 
განვითარებულმა სახელმწიფოებმა დიდი ხანია 
გააცნობიერეს საპენსიო სისტემის რეფორმირების 
აუცილებლობა, რომელიც ადეკვატური იქნება 
ცივილიზებული სამყაროს წინაშე არსებული 
ფინანსური, დემოგრაფიული და ეკონომიკური 
გამოწვევებისა. მოსახლეობის მატებისა და 
დაბერების, სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდის, 
გახშირებული ფინანსური კრიზისებისა და 
შრომითი ძალის შემცირების ფონზე, გასული 
საუკუნის 90-იანი წლების შუა ხანებიდან 
დღის წესრიგში დგება საპენსიო სისტემების 
გადაუდებელი რეფორმირების საკითხი. სწორედ 
აღნიშნულს ეხმიანება 1994 წელს, მსოფლიო ბანკის 
ეგიდით გამოქვეყნებული პირველი პუბლიკაცია. 
აღნიშნული დოკუმენტით, მსოფლიო ბანკმა 

დაადასტურა, რომ პრობლემა რთულად სამართავია, 
საპენსიო უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული 
რისკ-ფაქტორები კომპლექსური, ხოლო არსებული 
სისტემის ახლით ჩანაცვლება გადაუდებლად 
აუცილებელი.

საქართველოს მთავრობის მიერ გაცხადებული 
ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანია ერთის მხრივ, 
იმგვარი ეკონომიკური რეფორმების გატარება, 
რომელიც შექმნის თანამედროვე, ინკლუზიურ და 
ლიბერალურ ეკონომიკურ გარემოს ქვეყანაში და 
მეორეს მხრივ, იქნება ადექვატური საერთაშორისო 
დონეზე არსებული ეკონომიკური ძვრებისა და 
გახშირებული ფინანსური კრიზისების მიმართ. 
დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დანერგვა, 
რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვეყნის 
სოციალურ-ეკონომიკურ პოლიტიკაში, სწორედ 
ზემოაღნიშნულ მიზნებს ემსახურება.

საქართველოს დღევანდელი საპენსიო 
სისტემა ორი, არათანაბარირი ნაწილისგან 
შედგება: 1. სახელმწიფო საპენსიო სისტემა - 
ფიქსირებული პენსიების გაცემას სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან ახდენს; 2. არასახელმწიფო (კერძო) 
საპენსიო უზრუნველყოფის სისტემა, რომელსაც 
მთლიანი ბაზრის უმნიშვნელო ნაწილი უკავია, 
არ გააჩნია აუცილებელი საკანონმდებლო 
ბაზა ოპერირებისთვის, მაგრამ რომც გააჩნდეს 
საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას არ 
აქვს იმ რაოდენობის შემოსავალი, რომ კერძო 
საპენსიო უზრუნველყოფის სისტემაზე დაიწყოს 
ფიქრი და ამიტომ აღნიშნული საკითხი იმყოფება 
განვითარების საწყის სტადიაზე.

ქვეყნის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და 
საბიუჯეტო პოლიტიკის პრიორიტეტები, აგრეთვე, 
დემოგრაფიული სურათის დინამიკა მიუთითებს, 
რომ სოციალური ვალდებულებები საქართველოს 
ეკონომიკისა და საბიუჯეტო სახსრებისათვის 
მძიმე ტვირთია. 2008-2015 წლების სტატისტიკური 
მონაცემების მიხედვით (ცხრილი №1), ბიუჯეტის 
მიმდინარე სოციალური ხარჯების წილი საკმაოდ 
მაღალია, თუმცა ეს მაჩვენებელი განსაკუთრებით 
გაიზარდა უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში. 
2013-2015 წლებში სოციალური ხარჯები მთლიანი 
ხარჯების თითქმის მესამედს უტოლდება. ამასთან, 
2015 წლის ბიუჯეტის სოციალური ხარჯების 
ყველაზე დიდი ნაწილი, 1 390 მლნ ლარი, საპენსიო 
უზრუნველყოფაზე მოდის.

საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის 
სამსახურის მიხედვით, 2015 წლისათვის 
შემცირდა მოსახლეობის რიცხოვნობა და 
საერთო რაოდენობაში გაიზარდა 65 წელს 
გადაცილებულ პირთა წილი. აქედან გამომდინარე, 
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სახელმწიფოსათვის მნიშვნელოვანია კერძო 
სექტორთან თანამშრომლობა და რისკების 
დივერსიფიკაცია ყველა იმ მიმართულებით, სადაც 
ამის რეალური შესაძლებლობა არსებობს. ამდენად, 
საპენსიო რეფორმის განხორციელება არა მხოლოდ 
პოლიტიკური ან ეკონომკური საფუძვლებით 
ნაკარნახევი, არამედ რეალურად დამდგარი 
აუცილებლობაა.

რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის სფეროს 
ესტონეთში, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს 
ეჭირა მნიშვნელოვანი როლი. ამ პერიოდში 
ესტონეთში წარმოებული რძის და ხორცის 
პროდუქციის თითქმის 30-50% ექსპორტზე 
გადიოდა. 1995 წელს ესტონეთის სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციის ღირებულება შეადგენდა 
ევროკავშირის მთლიანი სოფლის მეურნეობის 
პროდუქციის დაახლოებით 0.13%-ს. 1996 წელს 
სოფლის მეურნეობის სექტორს მშპ-ში ეკავა 5.2% 
და ამ სექტორში დასაქმებული იყო სამუშაო ძალის 
8.1%. გასათვალისწინებელია, რომ 1991 წელს 
სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა წილი 18.4%-
ს შეადგენდა. 

1991 წლიდან 2000 წლამდე სოფლის მეურნეობის 
სექტორის წილი ეკონომიკაში თითქმის 80%-
ით შემცირდა. სოფლის მეურნეობის სექტორის 
წილის შემცირება თვისთავად მოხდა და არა 
რაიმე ხელოვნური ჩარევის შედეგად, მიუხედავად 
იმისა, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორში 
დასაქმებულთა პროდუქტიულობა სხვა სექტორებში 
დასაქმებულთა საშუალო პროდუქტიულობასთან 
შედარებით დიდად არ განსხვავდებოდა ბალტიის 
სხვა ქვეყნების იგივე მაჩვენებლისგან.

სოფლის მეურნეობისა და მიწის 
მფლობელობასთან დაკავშირებული რეფორმები 
მიზნად ისახავდა დიდი ზომის კოლექტიური და 
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ფერმების 
დაყოფასა და საოჯახო ფერმების ჩამოყალიბებას. 
მიწის პრივატიზაციის ეს პროცესი მოითხოვდა 
მიწების დაბრუნების შესახებ საჩივრების განხილვას, 
მიწის გაყიდვასა და ზოგიერთ შემთხვევებში 
პრივატიზაციის ობლიგაციებიდან კომპენსაციების 
გადახდას. ფერმების რესტრუქტურიზაციის 
შედეგად შეიქმნა საკმაოდ ბევრი 4 ჰექტარამდე 
პატარა ზომის გაერთიანება. 

საქართველოშიც რევოლუციის შემდგომი 
პერიოდიდან დრო და დრო აქტუალური 
ხდებოდა სოფლის მეურნეობის განვითარების 
საკითხი, პერიოდულად მოდიოდა სხვადასხვა 
ინიციატივების ტალღები, როგორებიცაა: სოფლის 
მხარდაჭერის პროგრამა, იაფი აგრო სესხი, 
სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით უზრუნველყოფა, 

ფერმერთა გადამზადების პროგრამები და სხვ. 
მაგრამ მიუხედავად ამისა რეალური შედეგი 
ვერცერთმა წამოწყებამ ვერ გამოიღო, რაც 
მოგვცემდა განვითარებულ სოფლის მეურნეობის 
სექტორს; ყოველწლიურად თავს იჩენდა არსებული 
მოსავლის გასაღების პრობლემა, ეს საკითხი 
საკმაოდ მწვავედ იდგა კახეთის რეგიონში, 
როდესაც გლეხთა გარკვეულმა ნაწილმა ვენახები 
სხვა ნარგავებით ჩაანაცვლეს; ასევე აღსანიშნავია 
გურია-აჭარის რეგიონში ციტრუსის ჩაბარების 
პრობლემა, რამაც საკმაო ზარალი მიაყენა 
გლეხებს. ზემოაღნიშნული საკითხები ხშირად 
კავშირშია გასაღების ბაზრების არ ქონასთან, 
აქვე მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკური 
მდგომარეობა და სტაბილური გარემო, ასევე 
საუბარია პროდუქციის ხარისხზე, რომელიც ვერ 
აკმაყოფილებს ევროპულ მოთხოვნებს; მაგრამ 
ფაქტი რჩება ფაქტად, რომ სახელმწიფოს მხრიდან 
სათანადო ყურადღება არ ექცევა აგრო სფეროს, 
როდესაც ქვეყანას ამხელა პოტენციალი აქვს და 
შეუძლია ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის 
ერთ-ერთი თვალსაჩინო ექსპორტიორი გახდეს. 

რაც შეეხება ესტონეთის ეკონომიკას მისი 
მთავარი მახასიათებელი მოქნილობა და 
გახსნილობაა. ესტონეთის ეკონომიკა მიჩნეულია 
ერთ-ერთ ლიბერალურ ეკონომიკად მსოფლიოში. 
2016 წლის მონაცემებით, 178 ქვეყანას შორის, 
ეკონომიკური თავისუფლების მიხედვით 
ესტონეთი მე-9 ადგილზეა, ხოლო საქართველო 
23-ე. მსოფლიო ბანკის 2016 წლის მონაცემებით, 
190 ქვეყანას შორის, ესტონეთი მე-12 ადგილზეა 
ბიზნესის კეთების სიმარტივის მიხედვით და 
უსწრებს ისეთ ქვეყნებს როგორებიცაა: გერმანია, 
შვეიცარია, საფრანგეთი, ნიდერლანდების სამეფო, 
კანადა. საქართველო რამდენადმე ჩამორჩება 
ესტონეთს და მე-16 ადგილს იკავებს, მაგრამ იგი 
ბევრ მასზე დიდ და განვითარებულ ქვეყანას 
უსწრებს აღნიშნული ინდექსის მიხედვით. 

Transparency International-ის მიერ 167 ქვეყანაში 
ჩატარებული კვლევის მიხედვით, რომელიც 
შეეხება კორუფციის აღქმის ინდექსს ესტონეთი 
24-ე ადგილს იკავებს და უსწრებს ისეთ ქვეყნებს 
როგორიცაა საფრანგეთი და იტალია. კორუფციის 
აღქმის ინდექსი იმის მიხედვით ანიჭებს ქვეყანას 
ქულას და ახდენს მის რანგირებას, თუ რამდენად 
კორუმპირებულად აღიქმება საჯარო სექტორი 
ამ ქვეყანაში. ეს ინდექსი სხვადასხვა კვლევების 
კომბინაციაა. ამ კვლევებს დამოუკიდებელი და 
რესპექტაბელური ინსტიტუტები ახორციელებენ 
და გამოკითხავენ კორუფციის თემაზე მომუშავე 
ექსპერტებსა და ბიზნესის წარმომადგენლებს. 
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კორუფციის აღქმის ინდექსი ასახავს მოსაზრებებს 
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის 
იმ ექსპერტებისას, რომლებიც ცხოვრობენ და 
მუშაობენ იმ ქვეყანაში/ტერიტორიაზე, რომელსაც 
ქულას ანიჭებენ. საქართველო ამავე რეიტინგში 
48-ე ადგილს იკავებს და უკეთესი მაჩვენებელი აქვს 
ვიდრე იტალიას, უნგრეთს, ხორვატიას, რუმინეთს 
და სხვ. 

სწორედ იმის გასარკვევად თუ როგორ აღიქმება 
საქართველოს მოქალაქეებში ზემოაღნიშნული 
რეიტინგების საკითხები, რა სურათს ხედავენ 
ისინი რეალობაში, რამდენად იზიარებენ 
მთავრობის ენთუზიაზმს ესტონური მოდელის 
დანერგვის შესახებ, ჩატარდა გამოკითხვა, რის 
შედეგადაც გამოიკითხა ორასი პირი რომელიც 
უფრო მეტად ერკვევა ესტონურ მოდელში და 
ასევე საქართველოში არსებული ვითარების 
კომპეტენტურად შეფასებისთვის მეტი ცოდნა 
გააჩნია. 

გამოკითხულები დაიყო განათლების დონის 
მიხედვით, სადაც საერთო სურათიდან დოქტორის 
ხარისხის მქონე არის 1,5%, დოქტორანტი - 2%, 
მაგისტრი - 40,8%, მაგისტრატურის სტუდენტი 
- 19,9%, ბაკალავრი - 33,2%, ბაკალავრიატის 
სტუდენტი  - 1,5%, ხოლო საშუალო განათლების 
მქონე - 1 %. მათ შეეძლოთ კითხვარში არსებული 
შეკითხვებისთვის არსებული პასუხებიდან 
ამოერჩიათ ერთ-ერთი ან თავად ჩაეწერათ პასუხი. 
პირველ კითხვაზე, თუ რამდენად მისაღებია 
ესტონური მოდელი საქართველოსთვის,   პასუხის 
გაცემა რომ გაადვილებოდათ გამოკითხულებს 
კითხვარს შესავლის სახით ახლავს ესტონური 
მოდელის მოკლე აღწერა; აღნიშნულ კითხვაზე 
პასუხები შემდეგნაირად გადანაწილდა: მისაღებია 
სრულად - 6,9%, მისაღებია ნაწილობრივ - 59,3%, არ 
არის მისაღები - 27,9%, არ მაქვს მოსაზრება - 2,5%, 
სხვა - 3,9%. მეორე კითხვაზე, არის თუ არა ქვეყანა 
მზად მსგავსი ტიპის ცვლილებებისათვის, შემდეგი 
სურათი შეიქმნა: გამოკითხულთა 6,4% ფიქრობს 
რომ ქვეყანა სრულიად მზად არის, 52 %-ის აზრით 
მზად არის ნაწილობრივ, 34,8% თვლის, რომ არ 
არის მზად, 3,9%-ს არ აქვს მოსაზრება ამ საკითხზე, 
ხოლო 3,4%-მა განსხვავებული პასუხი დააფიქსირა. 
მესამე კითხვა შეეხება თავად გამოკითხულებს 
და ინტერესდება რას ფიქრობენ ისინი ან რა 
მოლოდინი აქვთ, როგორ იმოქმედებს პირადად მათ 
კეთილდღეობაზე ესტონურ ეკონომიკურ მოდელზე 
გადასვლა; პასუხების მიხედვით დადგინდა, რომ 
გამოკითხულთა 11,8%-ს დადებითი მოლოდინები 
აქვს, უარყოფით ზეგავლენას ელის 27%, 59,3% 
თვლის რომ მათთვის არანაირი ცვლილება არ 

იქნება, 2%-ს არ აქვს მოსაზრება, სხვა - 0,5%. მეოთხე 
კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, თუ როგორ 
იმოქმედებს ესტონური მოდელი საქართველოს 
ეკონომიკაზე; უმრავლესობის აზრით (45,1%) 
არანაირი ზეგავლენა არ მოხდება, 12,3% ფიქრობს, 
რომ ქვეყნის ეკონომიკა გაიზრდება, 19,1% 
ეკონომიკის შემცირებას ვარაუდობს, ხოლო 22,5%-
ს არ აქვს მოსაზრება. მეხუთე კითხვა აჩვენებს, 
თუ როგორ ხედავენ საქართველოს მოქალაქეები 
ქვეყანაში არსებულ უმუშევრობის პრობლემას და 
უმრავლესობის აზრით (67,2%) სახელმწიფოში 
უმუშევრობის დონე არის მაღალი, 23,1% თვლის, 
რომ საშუალო უმუშევრობის დონეა, მინიმალურად 
მიაჩნია 5,6%-ს, ხოლო მოსაზრება არ აქვს 4,1%-
ს. მეექვსე კითხვა გამოძახილია წინა კითხვის და 
არკვევს, თუ, რამდენად შესაძლებელია მიღებულ 
განათლებასთან შესაბამისი სამუშაო ადგილის 
პოვნა; გამოკითხულთა ხმები შემდეგნაირად 
გაიყო: 5,6%-ის აზრით შესაძლებელია ყოველთვის, 
უმრავლესობა (61,7%) ფიქრობს, რომ შესაძლებელია, 
მაგრამ იშვიათად, ეს შეუძლებლად მიაჩნია 30,1%-
ს და არ აქვს მოსაზრება 2%-ს. ქვემოთ მოყვანილი 
ცხრილი დართული აქვს კითხვარს და ამ ცხრილიდან 
გამომდინარე, რომელიც შედგენილია საქართველოს 
ეროვნული სტატისტიკის სამსახურისა და მსოფლიო 
ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით, დასმულია 
კითხვა, თუ რამდენად შესაძლებლად მიაჩნიათ 
გამოკითხულებს, რომ საქართველოში არსებული 
სურათი, რომელიც შეეხება დასაქმებულთა წილს 
სექტორების მიხედვით, ესტონური მოდელის 
დანერგვის შემდგომ მიუახლოვდეს ესტონეთში 
არსებულ დღევანდელ სურათს; ეს შეუძლებლად 
მიაჩნია 38,5%-ს, შესაძლებელიაო თვლის 23,6%, 
ხოლო მოსაზრება არ აქვს 36,9%-ს. (იხ. ცხრილი №1) 

შემდეგი კითხვა შეეხება მოლოდინებს, თუ რა 
ინფორმაციას ფლობს გამოკითხული, როგორია 
მის გარშემო მოლოდინები ესტონური მოდელის 
შემოღებასთან დაკავშირებით; 10,3%-ის ირგვლივ 
დადებითი მოლოდინები აქვთ მოქალაქეებს, 
21,1%-ის გარემოცვა უარყოფით შედეგებს მოელის, 
ნეიტრალური დამოკიდებულება აქვთ 25%-
ის გარშემო მყოფ ადამიანებს, ხოლო არანაირ 
ინფორმაციას არ ფლობს აღნიშნულ საკითხთან 
დაკავშირებით 43,6%. კითხვაზე, უცვლელად უნდა 
დაინერგოს ესტონური მოდელი თუ უნდა მოხდეს 
მისი ქართულ რეალობაზე მორგება, უმრავლესობამ 
(79,2%) ცალსახად გასცა პასუხი, რომ უნდა 
მოხდეს საქართველოში არსებული მდგომარეობის 
გათვალისწინება; 19,8% ფიქრობს, რომ არსებითი 
მნიშვნელობა არ აქვს, ხოლო 1%-ს არ აქვს მოსაზრება. 
ზემოთმოყვანილ კორუფციის აღქმის ინდექსის 
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რეიტინგს სკეპტიკურად უყურებს საქართველოს 
მოსახლეობა, რადგან  კითხვაზე არის თუ არა 
სახელმწიფოში კორუფცია, გამოკითხულთა 62,8%-
მა დადებითი პასუხი გასცა, აქვე განსხვავებული 
პოზიცია დააფიქსირა 1%-მა და ისინი ფიქრობენ 
რომ არის ნაწილობრივ ან მინიმალიზებულად, 
29,6% თვლის რომ არ არის ქვეყანაში კორუფცია, 
ხოლო 6,6%-ს არ აქვს მოსაზრება. რაც შეეხება 
ნეპოტიზმს, გამოკითხულთა აბსოლუტური 
უმრავლესობა (94,4%) ფიქრობს, რომ საქართველოში 
არის ნეპოტიზმის პრობლემა, 3,1%-ს მიაჩნია, რომ 
არ არის, 2,6%-ს არ აქვს მოსაზრება, ხოლო ერთი 
გამოკითხულის აზრით ეს პრობლემა ძირითადად 
ადგილობრივ თვითმმართველობებშია. კითხვაზე, 
საქართველოს ესტონურ მოდელზე გადასვლა 
შეცვლის თუ არა არსებულ სურათს კორუფციისა და 
ნეპოტიზმის კუთხით უკეთესობისკენ, დადებითი 
პასუხი გასცა 7,1%-მა, 41,3% თვლის, რომ არაფერი 
შეიცვლება, ნაწილობრივი გაუმჯობესების 
პროგნოზს აკეთებს 42,9%, ხოლო არ აქვს მოსაზრება 
7,7%-ს. 

კითხვარის შედეგებიდან ნათლად ჩანს, რომ 
მოლოდინები ესტონური მოდელის დანერგვასთან 
მიმართებით არც თუ ისე ოპტიმისტურია და არც 
სხვადასხვა ზემოაღნიშნულ ასპექტებში იზიარებენ 
გამოკითხულები არსებულ რეიტინგებში ასახულ 
სურათს. ეს შეიძლება აიხსნას ინფორმაციის 
ნაკლებობით შემფასებელი ორგანიზაციების 
მხრიდან ან გამოკითხულთა მიერ ზედმეტად 
კრიტიკული მიდგომით ქვეყანაში არსებული 

ცხრილი №1

წყარო: მსოფლიო ბანკი - http://databank.worldbank.org

სიტუაციისადმი.   
რევოლუციის შემდგომ საქართველოში 

საკმაოდ აქტუალური გახდა პრივატიზაციის 
საკითხი; რომელიც ესტონეთში ეკონომიკის 
ლიბერალიზაციის მოდელის საძირკვლიდან 
აღმოცენებულ ხეს წააგავდა. ახალმა მთავრობამ 
ბიუჯეტის შევსებისა და ეკონომიკის გაცოცხლების 
მიზნით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 
ქონების პრივატიზაციას მიჰყო ხელი; მართალია, 
იმ პერიოდისათვის დიდი ვნებათა ღელვა 
გამოიწვია ამ საკითხმა საზოგადოების სხვადასხვა 
წრეებში, მაგრამ ხელისუფლება დაჟინებით 
მიჰყვებოდა არჩეულ კურსს, რამაც თუ მსოფლიო 
რეიტინგებს დავეყრდნობით მკაფიო შედეგი 
გამოიღო; საქართველო მოწინავე ადგილებს 
იკავებდა ბიზნესის კეთების სიმარტივის ინდექსის 
მიხედვით, ასევე ქვეყანა აღიარებულ იქნა როგორც 
ლიდერი რეფორმატორი და სხვ. მაგრამ ყველაფერ 
ამასთან ერთად იყო ბევრი უხეში შეცდომა 
დაშვებული, რაც საქართველოსთვის უარყოფით 
შედეგებს მოასწავებდა გრძელვადიან პერიოდში, 
რის მაგალითებსაც არსებულ რეალობაში მრავლად 
ვხვდებით. 

სრულიად ცალსახაა, რომ ამა თუ იმ მოდელის 
თუ მისი კომპონენტების გამოყენებისას სხვა 
ქვეყნის კონტექსტში ხდება მისი მოდიფიცირება და 
ადაპტირება, რამდენადაც სრულიად ანალოგიური 
გარემო ვერ იარსებებს. თუმცა, ეკონომიკური და 
პოლიტიკური ანალიზის საფუძველზე, ცხადია, 
იკვეთება თანხვედრისა თუ ცდომილების ის 
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ზღვარი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, ამა თუ 
იმ მოდელის თუ მისი კომპონენტების გამოყენების 
შესაძლებლობასა თუ მიზანშეწონილობაზე და 
სავარაუდო მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებზე 
ვისაუბროთ. ქვეყნების მოდელების დახასიათება 
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Particular Aspects of Estonian model and Georgia
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 National Defence Academy of Georgia,
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Shota Karalashvili, 
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                                                                     Resume 
 

The  article  has been reviewing  Estonia according to its political-historical context and  is influenced by paral-
lel with Georgia.   It concerns the social security system of Estonia,  agriculture sector,  business environment and 
economic policy and structural  reforms. The article describes a comparative analysis of Georgia and Estonia. Also 
the article is accompanied by the results of the survey, which was conducted by the citizens in order to assess the 
knowledge, perception and implementation of the Estonian model.

 
Keywords: Estonian model, reform, pension system, privatization, liberal economics, corruption.
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paata leiaSvili
profesori 

sabanko saqmis “misteria”, ris Sesaxebac 

ar iwereba saxelmZRvaneloebSi  

naSromSi ganxilulia fulis, kreditisa da sabanko sisitemis problemebi Tanamedrove 

ekonomikaSi. rogorc wesi, ekonomikur saxelmZRvaneloebSi es problemebi ar aris sworad 

asaxuli, ris gamoc ekonomikuri profilis studentTa mTeli Taobebi amTavreben univer-

sitetebs araswori warmodgenebiT Tanamedrove sabanko sistemis Sesaxeb. es problemebi gan-

sakuTrebiT aqtufluri gaxda 2008 wlis msoflio krizisis Semdeg, romlis provocirebaSic 

didi roli iTamaSa komerciuli bankebis sakredito eqspansiam.

sakvanZo sityvebi:  ekonomikuri reformebi, “Sokuri privatizacia”, bankebi, krediti, sabanko 

fuli, finansuri arastabiluroba, ekonomikuri ganaTleba.

Sesavali

monetaruli politika ver iqneba efeq-
tiani manamde, sanam efuZneba mcdar Teorias. 
imis gacnobiereba, rom neoklasikuri Teoria 
da masze dafuZnebuli monetaruli politika 
ver upasuxeben Tanamedrove moTxovnebs, sul 
ufro cxadi xdeba msoflioSi progredulad 
moazrovne ekonomistebisTvis. samwuxarod 
saqarTveloSi TiTqmis erTi-erTze xdeba im 
politikis kopireba, romelic warumatebelia 
TviT dasavleTSic. TiTqmis 3 aTwleulia 
vatarebT reformebs “vaSingtonis konsensu-
sis” receftebiT, magram qveyana isev umZimes 
mdgomareobaSia. am aTwleulebis manZilze 
ekonomikur mecnierebaSic daibada axali pro-
gresuli ideebi da TviT ekonomikaSic moxda 
mniSvnelovani cvlilebebi, magram ekonomi-
kuri politikis xedvaSi arsebiTad araferi 
Secvlila. korufcia, TaRliToba, qurdoba 
da Zarcva, romelsac safuZveli Caeyara 90-ian 
wlebSi da daiwyo “Sokuri privatizaciiT”, 
saxelmwifo valebis miTvisebiT da Semdeg 
“amnistiis Sesaxeb kaniniT” naZarcvis da-
kanonebiT, grZeldeba dRemde da gaxda Cveu-
lebrivi movlena. da es grZeldeba TiTqmis 
30 welia. rogorc me_19 saukunis ingliseli 
ekonomisti frederik bastia werda: “rodesac 
qurdoba xdeba cxovrebis wesi, sazogadoeba-
Si erTad mcxovrebi adamianTa jgufisTvis, 
droTa ganmavlobaSi isini TavianTTvis qmnian 
samarTlebriv sistemas, romelic aZlevT maT 
amis keTebis uflebas, da zneobriv kanonebs, 
romlebic iwoneben amas.” saqarTveloSi Se-
qmnili mdgomareoba adasturebs am sibrZnes. 

rac ufro didi xniT gaiweleba ekonomi-

kuri reformebi, miT ufro gaZneldeba maTi 
warmatebiT realizeba. da marTlac, garda 
imisa, rom korufcia, TaRloToba da qurdoba 
ukanonod axdenen simdidris da Semosavleb-
is gadanawilebas da xels uwyoben sazoga-
doebis ukidures polarizacias mdidrebad 
da Raribebad, amasve, ukve kanonierad, akeTebs 
saxelmwifos ultraliberaluri politika. 
am politikis Sedegad sazogadoebis mcire 
nawili sul ufro mdidrdeba umravlesobis 
xarjze. amitom sazogadoebac da misi inter-
esebic gaiyo or dapirispirebul mxared. is, 
rac awyobs erT mxares – ar awyobs meores. 
amitom, rodesac vambobT, rom ekonomikuri 
politika araefeqtiania, saWiroa davazustod 
– “araefeqtiania visTvis?”. da pasuxic cxa-
dia. pasuxs iZleva TviT am politikis ASede-
gebi. amitom am politikis Zireulad Secvla 
sasicocxlod mniSvnelovania sazogadoebis 
umravlesobisTvis, magram igi ar Sedis sa-
zogadoebis garkveuli jgufis intereseb-
Si. marTalia, es jgufi sazogadoebis mcire 
nawilia, magram, swored masSia koncentrire-
buli realuri Zalaufleba da maszea da-
mokidebuli ekonomikuri da politikuri re-
formebis gatareba. 

amasTan, neoliberaluri politika da sa-
bazro Zalebis gaTavisufleba cxaddeba 
ekonomikis ganviTarebis da sazogadoeb-
is cxovrebis donis amaRlebis  umTavres 
pirobad. anu miCneulia, rom igi emsaxureba 
mTeli sazogadoebis interesebs. am ideebs, 
romlebic efuZneba neoklasikuri Teoriis 
mcdar dogmebs, Tavs axveven sazogadoebas 
ekonomikuri ganaTlebis sistemis da masmedi-
is meSveobiT. xolo am politikis realuri 
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Sedegebi aris Semosavlebis gadanawile-
ba mdidari umciresobis sasargeblod, rac, 
Tvas mxriv, iwvevs ekonomikuri ganviTaraebis 
blokirebas. es politika ewinaamdegeba mTli-
anad sazogadoebis interesebs. neoliber-
aluri politikis Sedegebi diametralurad 
gansxvavdeba deklarirebuli miznebisagan.

cxadia, socialuri usamarTloba badebs 
uamrav sxva problemas: politikur da so-
cialur arastabilurobas, sazogadoebis 
zneobriv degradacias, kriminogenur garemos, 
sazogadoebis apaTias da a.S. es TavisTavad 
umZimesi problemebia, magram ekonomikuri po-
larizacia pirvel rigSi problemebs qmnis 
TviT ekonomikaSi. (Leiashvily,  2017). saqme isaa, 
rom saqonlis da momsaxurebis warmoebis 
procesSi iqmneba is Semosavlebi, romliTac 
Sesyiduli unda iqnes warmoebuli saqoneli. 
“miwodeba qmnis Tavis moTxovnas” (sei). magram 
Tu es Semosavlebi nawildeba ukiduresad 
uTanabrod, maSin erToblivi moTxovna mcird-
eba, rac iwvevs mSp-is vardnas. es gamowveulia 
imiT, rom mdidari umciresoba moixmars Tavisi 
Semosavlebis mxolod mcire nawils da dan-
arCens zogavs da axdens mis kapitalizacias.1  
anu mdidari umciresobis Semosavlebis mniS-
vnelovani nawili ar xmardeba warmoebuli 
produqciis SeZenas da gaedineba warmoebis 
sferodan (safinanso seqtorSi, uZravi qoneb-
is bazrebze, sazRvargareT ofSorebSi da a.S.). 
amitom, warmoebis sferoSi Seqmnili Semosav-
lebi, romelic rCeba Rarib umravlesobas, 
aRar aris sakmarisi qveyanaSi warmoebuli 
saqonlis da momsaxurebis SesaZenad. bazre-
bze rCeba gauyidavi saqoneli, ecema fasebi, 
mogeba da warmoebis stimulebi. sazogoebis 
dabali msyidvelobiTi unari aris erTo-
blivi moTxovnis dasustebis da ekonomikis 
zrdis dabali tempebis mTavari mizezi. xdeba 
ekonomikis TviTblokireba da aucilebeli 
xdeba moTxovnis xelovnuri stimulireba. 
aseTi krizisi gamowveulia ara ekonomikuri 
cikliT, aramed sabazro ekonomikis siste-
muri problemebiT. kerZod, gamowveulia mo-
nopolizaciis da ekonomikuri polarizaciis 
Seuqcevadi procesebiT, romlebsac sabazro 
konkurencia TviT badebs evoluciis Sedegad 
(leiaSvili, 2017).  

pirvelad es problemebi gamovlinda 30-iani 
wlebis “didi depresiis” formiT da mis dasa-
Zlevad saWiro gaxda moTxovnis xelovnuri 
stimulireba. moTxovnis xelovnuri stimu-
lireba gadaavadebs problemas, magram ver 
aRmofxvris problemebis mizezss. radgan es 
sistemuri problemebia da ganpirobebulia 
gacilebiT siRrmiseuli faqtorebiT, sbazro 

ekonomikis istoriuli ganviTarebiT. amito-
mac moTxovnis stimulireba fiskaluri me-
TodebiT keinzianuri politikis Tanaxmad aR-
moCnda iseve warumatebeli, rogorc moTxovnis 
stimulireba monetaruli meTodebiT neolib-
eraluri  politikis Tanaxmad. orive poli-
tikam jer warmoSves xangrZlivi ekonomikuri 
zrda, magram, bolos orive damTavrda Rrma 
krizisiT (1970-iani wlebis stagflaciiT da 
2008 wlis “didi recesiiT”) (Keen,  2009; Werner, 
2005; Turner, 2016).   

marTalia saqarTveloSi Semosavlebis da 
simdidris polarizacia gamowveulia ara sa-
bazro ekonomikis evoluciiT, aramed “Sokuri 
privatizaciiT” da Tavs moxveuli neoliber-
aluri politikiT, magram ekonomikis TviT-
blokirebis mizezi igivea – warmoebis mo-
nopolizacia da Semosavlebis da simdidris 
polarizacia. warmoeba ver viTardeba, radgan 
erToblivi Semosavali mcirea da isic po-
larizebulia, xolo Semosavali mcirea da 
polarizebulia imitom, rom warmoeba ganuvi-
Tarebelia da isic monopolizirebulia. am 
wriuli kauzalobis gamo ekonomika moeqca 
“xafangSi”, moxda misi TviTblokireba. am ab-
surduli da yovlad uperspeqtio viTarebis 
SenarCunebaSi erT-erT mTavar rols Ta-
maSobs sabanko sistema da neoliberaluri 
monetaruli politika, romlebic efuZnebian 
sruliad diskreditirebul ekonomikur Teo-
rias.

1. rogor iqmneba sabanko fuli?

saqarTveloSi ekonomikis erT-erT yvelaze 
ganviTarebul seqtorad iTvleba sabanko seq-
tori. igi organizebulia Tanamedrove msof-
lio standartebis mixedviT. magram saqme isaa, 
rom dasavleTis sabanko sistemas da mone-
tarul politikas TviTon gaaCniaT seriozu-
li naklovanebebi da gaxdnen mwvave kritikis 
obieqti TviTon dasavleTSi. moaruli war-
modgenebi Tanamedrove fulis, kreditis da 
sabanko saqmis Sesaxeb gansxvavdeba realo-
bisagan. sazogadoebis umravlesoba ar aris 
informirebuli imis Sesaxeb, Tu ramdenad ab-
surduli, socialurad usamarTlo da riskeb-
is Semcvelia komerciuli bankebis saqmianoba.

 1 keinzis “fsiqologiuri kanonis Tanaxmad” Semosavlebis zrdasTan erTad izrdeba “dazogvis 
zRvruli midrekileba” da mcirdeba “moxmarebis zRvruli midrekileba”.

“gamodis, rom Cveni nacionaluri mi-
moqcevis saSualebebi arseboben banke-
bis sakredito operaciebis wyalobiT, 
romlebic sesxad gascemen ara fuls, 
aramed mxolod dapi-rebas, rom gadaix-

dian fuls, romelic maT ara aqvT.” 

   irving fiSeri.
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1. Tanamedrove sabanko sistema, maT Soris 

saqarTveloSic, ar funqcionirebs ise, ro-
gorc amas aRweren saxelmZRvaneloebi. sax-
elmZRvaneloebis Tanaxmad:^ 1) bankebi ar-
ian ubralo Suamavlebi damzogvelebsa da 
msesxeblebs Soris; da 2) bankebi kreditebs 
aZleven mewarmeebs biznes-proeqtebSi inve-
stirebis mizniT. arc pirveli, arc meore de-
buleba ar Seesabameba sinamdviles. bankebi 
arian ara Suamavlebi, aramed,   TviT qmnian 
da anawileben fuls dakreditebis proces-
Si. xolo sawarmoo investiciebis miznebze 
gaicema kreditebis mxolod umniSvnelo nawi-
li. kreditebis ZiriTadi masa gaicema uZravi 
qonebis SesaZenad, spekulaciur da samomx-
mareblo miznebze. bankebis aseTi saqmianoba 
momgebiania maTTvis, magram ar aris momgebi-
ani sazogadoebisTvis. magram sazogadoeba 
ar aris informirebuli imis Sesaxeb, rom sa-
banko sistema sruliad legalurad axdens 
sazogadoebis msyidvelobiTi unaris gadan-
awilebas Tavis sasargeblod da praqtiku-
lad usasyidlod iTvisebs  sazogadoebis 
mier Seqmnil dovlaTs. 

“Tanamedrove sabanko sistema fuls qmnis ara-
fridan. es procesi yvelaze ufro daujerebeli 
fokusia, vidre odesme mofiqrebula. mevaxSeoba 
Cafiqrebulia ukanonobiT da Sobilia mankierebiT. 
bankirebs ekuTvnis mTeli msoflio. waarTviT maT 
igi, magram dautoveT fulis Seqmnis Zalaufleba 
da isini kalmis erTi gakvriT Seqmnian sakmaris 
fuls, raTa ukanve gamoisyidon igi. ... waarTviT 
maT es didi Zalaufleba, da yvela dagrovili 
didi simdidre, iseve rogorc Cemi, gaqreba, da isini 
unda gaqres kidec, raTa msoflio gaxdes ukeTesi 
da ufro bednieri. magram Tu Tqven gsurT ganagr-
ZoT bankebis monoba da Tan fulic ixadoT saku-
Tari monobisaTvis, maSin mieciT ufleba bankirebs 

ganagrZon fulis Seqmna da sesxebis marTva.” 

ser jozaia stempi, 

inglisis bankis mmarTveli 1928-1941 wleb-

Si, Tavisi drois meore umdidresi adamiani 

inglisSi (cit. wyaro:  Grignon, 2009).

saxelmZRvaneloebSi aRwerili multip-
likatoris modeli gulisxmobs, rom krediti 
gaicema mxolod imis Semdeg, rodesac vinme 
Seitans fuls depozitze. da Tu sarezer-
vo norma aris, magaliTad, 10%, maSin kredi-
tis saxiT SeiZleba gaices deponirebuli 
Tanxis 90%. magram Tanamedrove pirobebSi 
kreditis gacema, rogorc wesi, ar saWiroebs 
winaswar fulis deponirebas. fuli gaicema 
sabanko fulis, anu depozitis Seqmnis gziT, 
romelic warmoadgens sxva arafers, Tu ara 
eleqtronul fuls, anu kompiuteris mexsier-
ebaSi gakeTebul Canawers.

2. rogor xdeba es realur pirobebSi? 

Tu pavles surs aiRos krediti $1000, banki 
aformebs masTan kontraqts, romlis Tanaxma-
dac pavle iRebs valdebulebas daubrunos 
banks vali SeTanxmebul vadebSi. es aris 
pavles valdebuleba bankis winaSe, romelic, 
xelmoweris Semdeg Rebulobs kanonis Zalas. 
Tu pavle ar daabrunebs vals, igi dakargavs 
saxls, manqanas, an raime sxva ZviradRirebul 
qonebas, romelic Cadebuli iqneba giraoSi. 
amis Semdeg banki gaxsnis pavles saxelze 
sadepozito angariSs $1000-is Tanxaze. es 
ukve aris nabkis valdebuleba pavles winaSe. 
magram pavles sabanko angariSze daricxuli 
es $1000 ar iqna gadmoricxuli romelime sxva 
angariSidan, arc amave bankis da arc sxva 
bankis angariSidan. moxda mxolod ricxvebis 
Cawera bankis kompiuterebis mexsierebaSi. 

3. amasTan dakavSirebiT interess war-
moadgens am procesis interpretacia prof. 
riCard verneris mier. mis Tanaxmad, iuridi-
uli TvalsazrisiT, is, rasac banki uwodebs 
kreditis gacemas, sinamdvileSi ar aris 
kreditis gacema. radgan, rogorc wesi, kredi-
tis gacema gulisxmobs, rom kreditis saxiT 
gacemuli sagani, fizikurad amoRebuli iqne-
ba erTi subieqtis moxmarebis sferodan da 
mosaxmarad gadaecema meore subieqts. magram, 
Tanamedrove bankis mier kreditebis gacemis 
dros ar xdeba fuliT sargeblobis ufleb-
is gadacema erTi subieqtidan meoresaTvis. 
aq saerTod ar xdeba fulis, rogorc msy-
idvelobiTi unaris, saidanme amoReba. amitom 
es procesi ar aris kreditis gacema sityvis 
pirdapiri mniSvnelobiT. bankebi ar gascemen 
fuls kreditebis saxiT, aramed qmnian mas. 

“fuli ar iyo bankis mier amoRebuli sxva 
gamoyenebis sferodan. igi ar iyo gadmotanili an 
gadmoricxuli ekonomikis romelime sxva nawili-
dan. metic, marTalia igi naCvenebia rogorc depoz-
iti, faqtobrivad igi ar iyo deponirebuli vinmes 
mier. bankma ubralod Seqmna fuli cifrebis Caw-
eriT Tavis sabuRaltro wignebSi da klientebis 
saCeko wignakebSi. faqtiurad banki qmnis iluzias, 
TiTqos misma msesxebelma Seitana depoziti, rac 
realurad ar momxdara. gansxvavebiT imisagan, rac 
weria saxelmZRvaneloebSi, Cven vxedavT, rom yov-
el individualur banks SeuZlia ase Seqmnas fuli, 
rodesac igi gascems sesxs. am WeSmaritebis Cven-
eba saxelmZRvaneloebSi ... aswavlida studentebs 
Tu sinamdvileSi ras akeTeben bankebi: isini qmnian 
fuls arafridan. banki mxolod axdens imis simu-
lirebas, TiTqos mas aqvs sesxis Tanxa, romliTac 
dakreditebulia mavanis angariSi, da aravin icis 
am gansxvavebis Sesaxeb.” 

(Werner,  2005)

 r. verneri bankebis aseT qmedebas ganix-
ilavs ara rogorc kreditis gacemas, arame 
ufro rogorc fasiani qaRaldebiT vaWrobas. 



23#3(46), 2017  weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE
rodesc klienti xels awers sakredito Se-
Tanxmebas, kanonis Tanaxmad iqmneba fasiani 
qaRaldi. es aris klientis savalo valde-
buleba bankis winaSe. banki yidulobs klien-
tisagan am savalo valdebulebas. wminda 
iuridiuli TvalsazrisiT swored es xdeba 
komerciul bankebSi. magram riT ixdis banki 
am fasiani qaRaldis safasurs? safasurs igi 
ixdis Semxvedri valdebulebiT. kerZod, ban-
ki xsnis klientis saxelze moTxovnamde de-
pozits. es axlad Seqmnili depoziti swore-
dac aris axali fuli, axali msyidvelobiTi  
unari, romelic bankma Seqmna “arafridan” 
ubralod cifrebis CaweriT klientis sad-
epozito angariSze. es fuli arsaidan iyo aq 
gadmoricxuli.

yovelive es mowmobs imaze, rom kerZo 
bankebi arian ara ubralod Suamavlebi dam-
zogvelebsa da msesxeblebs Soris,  aramed 
sabanko fulis Semqmnelebi. da ese igi is, 
rasac weren saxelmZRvaneloebSi radikalu-
rad gansxvavdeba imisagan, rac xdeba sinamd-
vileSi.2 

“rogorc ki gavacnobierebT, rom ... “kredite-
biT” gamyarebuli moTxovna arsebiTad igive gziT 
zemoqnedebs fasebze, rogorc gadaxdis kanonie-
ri saSualebebiT gamowveuli moTxovna, Cven vad-
gavarT sakredito struqturis sasargeblo Te-

oriis gzas.” 

iozef Sumpeteri, 1954.

2. sakredito  fuli

1. msyidvelobiTi unaris an fasebze zemoq-
medebis TvalsazrisiT sabanko fuli, rogorc 
krediti, ar gansxvavdeba naRdi fulisagan. 
1000 lari, romelic klients naRdi fulis 

saxiT Seaqvs Tavis sabanko angariSze sal-
aros meSveobiT iseve asrulebs Tavis fun-
qciebs, rogorc sxva angariSidan gadmoricx-
uli 1000 lari (amasTan, SesaZloa im “sxva” 
angariSze fuli Seqmnili iyo “arafridan” 
kreditis gacemis dros).3  (Werner,  2005).

cxadia, bankis klientebs TavianT angariSe-

bze daricxuli fuli sWirdebaT gamosayen-

eblad. magram Tu es fuli arsebobs mxolod 

rogorc  ricxvebis Canaweri sabanko kompiu-

terebis mexsierebaSi, rogor gamoiyeneben 

isini aseTi eleqtronuli formiT arsebul 

fuls realur ekonomikur procesebSi? de-

pozitebis mflobelebs xom sWirdebaT fuli 

da ara cifrebi kompiuterebis mexsierebaSi? 

saqme isaa, rom umravles SemTxvevaSi klien-

tebs ar sWirdebaT naRdi fulis gamotana 

bankebidan, radgan 95%-ze meti gadaxdebi Tan-

amedrove ekonomikaSi xorcieldeba unaRdo 

formiT, anu transaqciebis didi umravlesoba 

xdeba “angariSidan angariSze”, da ara “xeli-

dan xelSi”. amitom adgili aqvs kompiuter-

ebis mexsierebaSi Cawerili wifrebiT ma-

nipulirebas. xolo naRd fulze moTxovnis 

dasakmayofileblad, bankebs sWirdebaT Zalze 

umniSvnelo rezervebi. radgan, rogorc 

aRiniSna, realur ekonomikaSi naRdi fuliT 

transaqciebis raodenoba 5%-ze naklebia da, 

Sesabamisad, bankebidan naRdi fulis gatanis 

msurvelebic cotaa.

marTalia, sazogadoebam ar icis, rom mi-

moqcevaSi arsebuli fulis 95%-s Seadgens 

sabanko depozitebi da rom am sabanko fuls 

2  “... es garemoeba arsebiTad cvlis analitikur situacias da sruliad miuRebels xdis sabanko 
kreditis gacemas, rogorc arsebuli saxsrebisa, romlebic, wmindaT warmosaxviTi dazogvis meSveobiT 
amoRebul iqna wina gamoyenebis sferodan da Semdeg gacemul iqna sesxis saxiT misi mflobelis mier. 
gacilebiT ufri realuria, Tu vityviT, rom bankebi “qmnian kredits”, anu, rom isini qmnian depozits 
kreditis gacemisas, vidre imis Tqma, rom isini gascemen depozitebs, romlebic mibarebuli iyo maTTvis. 
da amas amtkicebs is, rom depozitorebi ar gaakeTebdnen investiciebs im rolSi, romelic maT miaweres, 
magram romelsac isini ar TamaSoben. Teoria, romelsac ase daJinebiT epotinebian ekonomistebi,  war-
mogviCens maT damzogvelebaT, maSin, rodesac isini ar axdenen dazogvas da arc apireben amis gakeTebas. 
“kreditis Seqmnis” Teoria ara mxolod aRiarebs aSkara faqtebs maTi xelovnuri konstruqciebiT 
miCqmalvis gareSe, igi agreTve avlens dazogvis da investirebis specifiur meqanizms, romelic damaxa-
siaTebelia srulfasovani kapitalisturi sazogadoebisTvis da bankebis WeSmarit rols kapitalizmis 
evoluciaSi”  (Schumpeter, 1954, p. 1114).
3  me-20 saukunis dasawyisSi kreditis arsebiTi roli makroekonomikur TeoriaSi ukve iyo imdenad 
farTod aRiarebuli, rom aisaxa kidec Encyclopaedia Britannica-s me-11 gamocemaSi (1910 w): “kreditebis ganu-
zomelma zrdam da maT realizebam instrumentebSi, romlebic SeiZleba iyvnen gamoyenebuli rogorc 
fulis Semcvlelebi, ganapirobes fulis Rirebulebis Sesaxeb Sexedulebebis gavrceleba, romelsac 
SeiZleba ewodos “sakredito Teoria”. am doqtrinis mimdevrebis Tanaxmad, liTonis fulis faqtiur 
raodenobas aqvs mxolod mizeruli gavlena fasebis doneze da, Sesabamisad, fulis Rirebulebaze. is, 
rac sinamdvileSi mniSvnelovania, es aris mimoqcevaSi sakredito instrumentebis moculoba. maT raode-
nobazea damokidebuli fasebis cvlilebebi. sabiTumo bazarze oqro gaxda mxolod wvrili gasacv-
leli moneta da mis raodenobas, rogorc fasebis determinants, naklebi mniSvneloba aqvs.” Encyclopaedia 
Britannica, 1910  (cit. wyaro: Werner, 2005).
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bankebi qmnian “arafridan”, magram TviTon 

bankirebma ician amis Sesaxeb.4  
2. Tu kreditebis gacemis dros iqmneba sa-

banko fuli, igi aseve nadgurdeba valis da-
brunebisas. ekonomikaSi kreditebis gacemis 
da valebis dabrunebis procesSi bankebi yo-
veldRiurad masiurad qmnian da anadgureben 
fuls. bankebi permanentulad unda qmnidnen 
axal kreditebs, raTa SeeZloT dabrurnebu-
li valebis kompensireba. imaze, Tu rogoria 
riskisadmi midrekileba, da ramdenad aqti-
urad xdeba axali kreditebis gacema, da ram-
deni movale abrunebs vals, damokidebulia 
gaizrdeba Tu Semcirdeba ekonomikaSi fulis 
masa, erToblivi moTxovna da ekonomikuri 
zrdis tempebi. 

bunebrivia ibadeba kiTxva - bankebisaTvis 
ra azri aqvs kreditebis gacemisas fulis 
Seqmnas, Tu valis dabrunebisas es fuli isev 
nadgurdeba? saqme isaa, rom mTeli es periodi 
- kreditebis gacemidan valebis dabrunebamde 
- bankebi iReben procents. es aris maTi Se-
mosavali. garda amisa, isic unda gaviTval-
iswinoT, rom, marTalia kreditebis gacemisas 
fuli iqmnrba “haeridan”, magram msesxebelma 
giraoSi unda Cados realuri aqtivebi (sax-
li, miwis nakveTi, bina, manqana da sxv.) valis 
daubruneblobis SemTxvevaSi, banki sruliad 
kanonier safuZvelze iTvisebs am qonebas, 
romelsac aqvs realuri Rirebuleba. anu, va-
lis daubruneblobis SemTxvevaSi, fiqtiuri 
fulis sanacvlod banki Rebulobs kompensa-
cias realuri aqtivebiT.

3. garda imisa, rom bankebi qmnian ekonomi-
kaSi msyidvelobiT unars, Zalze mniSvnelova-
nia isic, rom isini TviTonve anawileben mas 
msesxeblebs Soris, radgan bankebi iReben sab-
oloo gadawyvetilebas Tu vis da ra miznebi-
saTvis miscen krediti da vis uTxran uari. 
cxadia bankebi, rogorc kerZo organizaciebi, 
am gadawyvetilebebs Rebuloben sakuTari in-
teresebidan gamomdinare. amasTan, ekonomiki-
saTvis didi mniSvneloba aqvs imas, Tu ra 
miznebze gaicema kreditebi, ramdenad uwyoben 

xels mSp-is zrdas am kreditebiT dafinanse-
buli operaciebi. amazea damokidebuli Tu 
ras eqneba adgili, aqtivebze fasebis zrdas, 
resursebis araefeqtian ganawilebas, safinan-
so “buStis” formirebas da finansur kriziss, 
Tu piriqiT, axali produqtebis da momsax-
urebis Seqmnas, mwarmoeblurobis zrdas da 
ekonomikis arainflaciur zrdas  (Ryan-Collins 
..., 2012; Turner, 2016; Werner, 2016; Keen, 2009)

istoria mowmobs, rom bankebi upiratesobas 
aniWeben kreditebis gacemas finansuri da 
spekulaciuri operaciebisaTvis, uZravi 
qonebis sayidlad, romlebic xSirad iZlevian 
swraf mogebas, an dakavSirebuli arian da-
bal riskebTan, magram ar SeaqvT wvlili mSp-
is zrdaSi. transaqciebi, romlebic gavlenas 
axdenen mSp-is zrdaze, warmoadgenen mTlianad 
ekonomikaSi ganxorcielebuli transaqciebis 
mxolod nawils. magram iseT transaqciebs, 
romlebic dakavSirebulia finansur speku-
laciebTan, ukve arsebuli aqtivebis (uZravi 
qonebis, naxmari manqanebis da sxv.) yidvasTan 
da a.S., ar SeaqvT wvlili nominaluri mSp-is 
zrdaSi.

amasTan aRsaniSnavia, rom saxelmZ-
Rvaneloebis Tanaxmad fulis raodenobriv 
gantolebaSi, romelic warmoadgens Taname-
drove monetaruli politikis formirebis 
logikur safuZvels, nominaluri mSp gamox-
atavs yvela transaqciis mTlian Rirebule-
bas. Sesabamisad, Tu izrdeba transaqciebis 
Rirebuleba, romlebic ar arian dakavSire-
buli mSp-Tan, maSin mSp ver asaxavs adek-
vaturad transaqciebis serTo Rirebulebis 
cvlilebebs. cxadia, aseT mcdar Teoriaze 
dafuZnebuli monetaruli politika ver iqne-
ba efeqtiani.

4. zemoTqmuli axasiaTebs saerTod Taname-
drove sabanko sistemas. magram saqarTvelo-
Si mimdinare procesebis ufro sruli su-
raTis Sesaqmnelad, saWiroa gaviTvaliswinoT, 
jer-erTi, ekonomikis Zalze didi gaxsniloba 
(importis wili mSp-Si Seadgens 50%-ze mets) 
da, meorec, dolarizaciis maRali done. do-

  ai ras weren isini: “fulis SeqmnaSi gacilebiT ufro mniSvnelovan rols TamaSobs sabanko seq-
tori. ... rodesac bankebi gascemen kreditebs, isini qmnian damatebiT depozitebs maTTvis, vinc iRebs 
vals.” (Bank of England, 2007);  “... fulis masis cvlilebebi pirvel rigSi asaxaven sabanko dakreditebis 
ganviTarebas, rogorc axali depozitebis Seqmnas.” (Bank of England, 2007); “radgan depozitebi da sabanko 
dakrediteba TiTqmnis identuria, fuli da krediti xSirad gamoiyeneba TiTqmis Tanabrad, rogorc 
urTierT Canacvlebadic ki ... “ (Bank of England, 2008); “yovel jerze da yovelTvis, rodesac banki qmnis 
kredits, iqmneba axali depoziti – brendi axali fuli.” (graham touersi, kanadis centraluri bankis 
yofili mmarTveli, 1939); “evrosistemaSi, fuli iqmneba, pirvel rigSi, sabanko kreditis gafarTovebis 
zrdis meSveobiT. ... komerciul bankebs TviT SeuZliaT fulis Seqmna, egred wodebuli “Jiro-fuli”.” 
(Bundesbank, 2009); “emorCilebian ra mxolod (magram mkacrad) rwmenas TavianTi gadaxdisunarianobis 
Taobaze, bankebi zrdian kredits ubralod msesxeblebis mimdinare angariSebis zrdiT, romelic Sei-
Zleba iyos gadaxdili nebismier adgilas, sadac isurvebs msesxebeli, bankis “sakuTar Tavze gamower-
ili Cekis” meSveobiT. anu bankebi zrdian kredits fulis Seqmnis gziT.” (pol takeri, inglisis bankis 
mmarTvelis moadgile da monetaruli politikis komitetis wevri, 2007). [cit. wyaro: Grignon, 2009].
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larizaciis donis Sesamcireblad gatarebu-
li RonisZiebebis miuxedavad, mravali msxvi-
li garigeba realurad xdeba dolarebSi da 
dolarze moTxovna didia. kreditebis didi 
raodenoba gaicema dolarebSi. es niSnavs 
imas, rom komerciuli bankebi “arafridan” 
qmnian unaRdo dolarebs iseve, rogorc un-
aRdo larebs. amitom savaluto kursi didad 
aris damokidebuli ara marto eqsportis da 
importis Tanafardobaze, an ucxour inves-
ticiebze, aramed komerciuli bankebis saqmi-
anobazec, imaze, Tu romel valutaSi gaicema 
kreditebi da rogoria larebSi da dola-
rebSi gacemuli kreditebis Tanafardoba. Tu 
dolarizaciis Semcirebis mizniT erovnuli 
banki Seecdeba gavlena iqonios komerciul 
bankebze, raTa SezRudon kreditebi dola-
rebSi, amis Sedegi iqmneba laris kursis var-
dna, radgan Seicvleba mimoqcevaSi arsebuli 
laris da dolaris  masebis Tanafardoba. 
rogorc wesi, savaluto kursis mkveTri cv-
lilebebis mizezebis axsnisas, es faqtori na-
klebad aris gaTvaliswinebuli ekonomikuri 
eqspertebis mier. amitom kursis mkveTri 
ryevebi xSirad rCeba auxsneli, rac xels uS-
lis adekvaturi monetaruli politikis Se-
muSavebas. magram savaluto kursis mkveTri 
cvlilebebi dakavSirebulia araerTgvaro-
van procesebTan (SesaZloa dadebiTad moqme-
debdnen savaWro balansze, magram uaryofiT-
ad - msesxeblebis gadaxdisunarianobaze da 
finansur stabilurobaze an, piriqiT.)

“is vinc akontrolebs fulis raodenobas Cvens 
qveyanaSi, aris mTlianad mrewvelobis da vaWrobis 
sruli baton-patroni. ... da rodesac Tqven gesmiT, 
rom sistema Zalze martivad imarTeba sxvadasxva 
gzebiT piramidis TavSi myofi ramdenime gavle-
niani adamianis mier, maSin aRaraa saWiro TqvenT-
vis imis axsna, Tu rogor ibadeba inflaciis da 

depresiis periodebi.” 

jeims garfildi, 

amerikis prezidenti, 1981 w.

3. sabanko sistema da finansuri arasta-
biluroba

1. rogorc aRiniSna, kreditebis gacemi-
sas iqmneba fuli, xolo valebis dabruneb-

isas – nadgurdeba. magram kreditze ir-
icxeba procenti. es imas niSnavs, rom banks 
unda daubrundes meti fuli, vidre Seiqmna 
kreditebis gacemisas. ra wyarodan iqmneba es 
fulis nameti procentebis gadasaxdelad? 
calkeuli msesxeblebis SemTxvevaSi, cxadia, 
rom procentis gadaxdis wyaro aris maTi 
momavali Semosavlebi. visi Semosavlebic ar 
iqneba sakmarisi procentebis gadasaxdelad, 
is gakotrdeba da bankebi miiTviseben girao-
Si Cadebul qonebas. magram, Tu ganvixilavT 
mTlianad ekonomikas, maSin sruliad icvle-
ba sakiTxisadmi midgoma. mTlianad sabanko 
sistemas unda daubrundes meti fuli, vidre 
gacemuli iqna kreditebis saxiT. da radgan 
fuli iqmneba kreditebis saxiT, da kreditebs 
qmnian bankebi, amitom kreditebis dasafari 
fulisaTvis aseve saWiroa kreditebi, romel-
sac aseve ericxeba procentebi da rom-
lis dasafaravad isev saWiroa procentiani 
kreditebi da a.S. amis Sedegad procentebis 
da kreditebis raodenoba gamudmebulad iz-
rdeba. Sesabamisad izrdeba fulis masac da 
inflaciac, mcirdeba fulis msyidvelobiTi 
unari da aqedan mTel sargebels Rebuloben 
bankebi.

2. sasaqonlo masasTan mimarTebaSi fulis 
masis winmswrebi zrda ver gagrZeldeba usas-
rulod. warmoiSveba finansuri buSti, romel-
ic skdeba, rasac garduvalad mosdevs safi-
nanso (da xSirad, ekonomikuri) krizisi. 

“50 wlis ganmavlobaSi kerZo seqtoris sakred-
ito mxari (krediti gayofilii mSp-ze) swrafad 
gaizarda yvela ganviTarebul qveyanaSi; 1950 wli-
dan 2006 wlamde igi gasammagda. ... sakredito mxari 
gaizarda imitom, rom krediti izrdeboda ufro 
swrafad, vidre nominaluri mSp. ori aTwleulis 
manZilze 2008 wlamde, mraval ganviTarebul qveya-
naSi tipuri suraTi iyo is, rom krediti izrdebo-
da weliwadSi 10-15%-iT, xolo nominaluri erovnu-
li Semosavali – 5%-iT. maSin ise Canda, TiTqos 
kreditebis aseTi zrda aucilebeli iyo adekva-
turi ekonoikuri zrdis uzrunvelsayofad. ... ise 
Cans TiTqos CvenTvis aucilebelia kreditebis 
ufro swrafi zrda mSp-sTan SedarebiT imisTvis, 
rom SevinarCunoT ekonomikuri zrda misaReb don-
eze, magram amas garduvalad mivyavarT krizisamde, 
valebis wnexis zrdamde da postkrizisul recesi-
amde.” (Turner, 2016, p. 7)

5  “iseve rogorc fulis masa izrdeba sabanko multiplikatoris Sesabamisad, kreditebis “arafridan” 
SeqmniT gamowveuli ekonomikuri krizisi, saboloo angariSiT, iwvevs endogenur vardnas, romelic, mkveT-
rad amcirebs fulis masas. es xdeba kreditebis naadrevi dafarvis da sakredito davalianebebis mocu-
lobis zrdis farTod gavrcelebis gamo. amitom, nawilobrivi rezervebis sabanko sistema qmnis Zalze 
elastiur fulis masas, romelic advilad “iweleba”, magram Semdeg aseve advilad unda SeikumSos, rac 
Sesabamis gavlenas axdens  ekonomikur aqtiobaze, romelic perioduli TanmimdevrobiT gaivlis aRmav-
lobis da vardnis stadiebs. ekonomikuri aqtiobis “manikalur-depresiuli” xasiaTi, yvela Tavisi mZime 
da mtkivneuli socialuri SedegebiT, udaod warmoadgens Tanamedrove sabanko sistemis mier sazoga-
doebaze ganxorcielebul yvelaze damRupvel da damangrevel zemoqmedebas”  (де Сото, 2008, с. 196-197). 
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Tu mikro doneze yoveli kerZo banki Tvi-

Ton qmnis, da TviTonve anawilebs fuls da 
msyidvelobiT unars, es niSnavs imas, rom mak-
ro donezec msyidvelobiTi unaris da fulis 
ganawileba qveyanaSi damokidebulia kerZo 
bankebis gadawyvetilebebze da maT interese-
bze. amitom, komerciuli bankebis koleqtiur 
gadawyvetilebebze didad aris damokidebuli 
ekonomikis romel seqtorSi ganxorcieldeba 
investiciebi, romeli dargebi ganviTardeba, 
rogori iqneba eqsportis da importis Tana-
fardoba, ekonomikis gaxsniloba, msxvili da 
mcire biznesis Tanafardoba, dasaqmeba, in-
flacia, ekonomikuri zrdis tempebi da a.S. 
faqtiurad komerciuli bankebis mflobelebi, 
kerZo pirTa mcire jgufi, TavianTi kerZo in-
teresebidan gamomdinare, araformalurad wy-
veten Tu rogor unda ganviTardes qveynis 
ekonomika, miuxedavad imisa, rom maTTvis es 
ufleba aravis miuniWebia. amis SesaZlebloba 
maT mianiWa TviT sabanko sistemam.6  

“... bankiri, saboloo angariSiT, iTvisebs am sax-
srebs da miiCnevs maT Tavis sakuTrebad. mokled 
bankebi agroveben udides simdidres ZiriTadad sa-
gadasaxdelo saSualebebis Seqmnis gziT da sxva 
pirTa sazaralod. magram, bankebis mier miyenebuli 
ziani, romelic mdgomareobs TandaTan fardobiTi 
msyidvelobiTi unaris SemcirebaSi, Zalian ganzo-
gadebulia da ganzavebulia. es procesi mimdin-
areobs permanentulad da dakavSirebulia sabanko 
sistemaSi gadaxdis saSualebebis arafridan Se-
qmnasTan. simdidris SeuCerebeli gadanawileba 
bankirebis sasargeblod xdeba mudmivad, sanam sa-
banko mewarmeoba ar ganicdis raime ryevebs da 
aqtivebi ganagrZoben bankebis balansebis zrdas 
kreditebis da investiciebis formiT, romlebic 
gamyarebulia arafridan Seqmnili depozitebiT” 
(де Сото, 2008, с. 153).  

rodesac kreditebi gaicema arasawarmoo 
operaciebisTvis, maSin adgili aqvs axali 
fulis Seqmnas, magram ar iqmneba saqoneli 
da momsaxureba. Tu aseTi kreditebis mocu-
loba uzomod gaizrdeba, es Seqmnis arastabi-
lurobas mTlianad ekonomikaSi, radgan aseTi 
operaciebis Sedegad ar iqmneba saqoneli da 
momsaxureba, ar iqmneba axali Semosavlebi, 
romlebiT aucilebelia valebis momsax-
urebisTvis, Tavnis da procentis dasafar-
ad.7   xolo Tu moxdeba biznesinvesticieb-
is dakrediteba, maSin iqmneba saqoneli da 
momsaxureba, samuSao adgilebi da Semosavle-
bi. SesaZlebeli xdeba valebis momsaxureba, 
xolo ekonomika efeqtianad funqcionirebs 
inflaciis da umuSevrobis gareSe.

4. neoliberaluri politika met Tavisu-
flebas aniWebs bankebs. aseT pirobebSi, kerZo 
bankebi cdiloben daakrediton moklevadiani 
da nakleb sarisko proeqtebi. kreditebis 
umetsoba gaicema importis, vaWrobis, ukve ar-
sebuli uZravi qonebis SeZenis, samomxmareblo 
moTxovnis, spekulaciuri garigebebis dasa-
finanseblad. naklebad xdeba grZelvadiani 
sawarmoo investiciebis dafinanseba. bankebis 
mier Seqmnili fulis udidesi nawili mie-
marTeba uZravi qonebis da samomxmarebl baz-
rebze. rogorc aRiniSna, amis Sedegad izrde-
ba fasebi binebze, miwis nakveTebze, manqanebze, 
samomxmareblo teqnikaze, fasian qaRaldebze. 
es fuli xels ar uwyobs uSualod samuSao 
adgilebis Seqmnas.8  isini mxolod zrdian 
cxovrebis Rirebulebas, ekonomikur uTana-
brobas, finansur arastabilurobas da war-
moSoben krizisebs.  (Turner, 2016; Werner,  2016)

6  “orive saqmianoba - depozitebis Seqmna da banknotebis emisia - axdens mniSvnelovani aqtivebis gen-
erirebas bankebisaTvis, romlebic TandaTan arTmeven am simdidres bazris yvela sxva monawiles iseTi 
procesis meSveobiT, romlis verc gageba, da verc identificireba sabazro agentebs ar SeuZliaT, - pro-
cesisa, romelic iwvevs am qveyanaSi gamoyenebuli fulis  erTeulis msyidvelobiTi unaris SeumCnevel 
daqveiTebas. sakredito eqspansia xorcieldeba axali depozitebis da banknotebis SeqmniT da radgan 
sazogadoebis subieqturi TvalsazrisiT isini iTvleba fulad, amitom normalur pirobebSi isini ara-
sodes iqneba amoRebuli. am gziT bankebi iTviseben uzarmazar simdidres, romelsac isini, sabuRaltro 
TvalTaxedviT, uzrunvelyofen depozitebiT da banknotebiT, rac saSualebas aZlevT maT SeniRbon is 
faqti, rom ekonomikuri TvalsazrisiT, bankebi arian erTaderTi beneficiarebi, romlebic de facto 
Rebuloben mTel mogebas am aqtivebidan. amgvarad maT aRmoaCines finansirebis uSreti wyaro, romlis 
dabrunebasac, rogorc Cans, maT ar mosTxoven, anu “sesxi”, romelic maT arasodes unda daabrunon (ar-
sebiTad “saCuqari”)” (де Сото, 2008, с.188).
7    finansuri spekulaciebis sferoSi, marTalia, calkeuli operaciebi SeiZleba iyos momgebiani, magram, 
mTlianobaSi, am sferoSi adgili aqvs mxolod  Semosavlebis gadanawilebas da erTis mogeba dakavire-
bulia viRacis zaralTan. cxdia, aseT pirobebSi spekulaciur miznebze gacemuli kreditebis nawili 
ver dabrundeba (da “haeridan” Seqmnili  fulis sanacvlod bankebi miiTviseben giraoSi Cadebul re-
alur qonebas).
8  marTalia, arapirdapir, erToblivi moTxovnis xelovnuri stimulirebiT, samomxmareblo kreditebi 
gavlenas axdenen warmoebis stimullirbaze, magram, rogorc marTebulad amtkicebs h. minskis “finan-
suri arastabilurobis hipoTeza”, da rogorc amas adastureben realuri procesebi, sakredito eqspan-
siis gziT moTxovnis da ekonomikuri zrdis xelovnuri gamyareba mTavrdeba krizisiT.
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“mTavroba unda qmnides, uSvebdes da uzrunve-

lyofdes mTeli im fulis da kreditebis mimoqce-
vas, romelic aucilebelia mTavrobis xarjebis da 
momxmarebelTa msyidvelobiTi unaris dasakmayo-
fileblad. am principis gaziarebiT gadasaxadis 
gadamxdelebi dazogaven sesxTan dakavSirebuli 
procentebis uzarmazar Tanxebs. fulis Seqmnis 
da gamoSvebis  privilegia aris mTavrobis ara 
mxolod umaRlesi prerogativa, aramed udidesi 
SemoqmedebiTi SesaZleblobebic misTvis.” 

abraam linkolni, 

aSS-is me-16 prezidenti 1861-1865 wlebSi.

4. sabanko sistemis reformebi

1. sabanko sistemis funqcionirebis gasaum-
jobeseblad arsebobs mravali proeqti. zogi 
madgani SedarebiT iolad gansaxorcielebe-
lia, zogic saWiroebs radikalur reformebs. 
magaliTad saxelmwifom SeiZleba ganaxor-
cielos kontroli ara marto kreditebis 
moculobaze, aramed imazec Tu rogor ga-
nawildes krediti ekonomikis dargebs Soris 
da ramdenad SeizRudos aramwarmoebluri 
kreditebi (samomxmareblo an spekulaciuri 
miznebisaTvis) (Werner, 2005). 2008 wlis krizi-
sis Semdeg aseT praqtikas mimarTes zogi-
erT qveyanaSi. magaliTad, inglisis bankma 
upiratesoba mianiWa mcire da saSualo bi-
znesis dakreditebas, evropis bankma – ip-
oTekur kreditebs, CineTis bankma – agrarul 
kreditebs da mcire bizness, koreis bankma – 
mcire da saSualo bizness (Turner, 2015)

2. germaniis gamocdilebaze dayrdnobiT 
r. verneri gvTavazobs reformebis Taviseul 
xedvas. igi samarTlianad miiCnevs, rom sa-
banko sistemis mTavar kanonzomierebas war-
moadgens is, rom didi bankebi didi kredite-
biT akrediteben did msesxeblebs. maTTvis 
damaxasiaTebelia masStaburi finansuri 
spekulaciebis dakreditebisken midrekile-
ba. isini naklebad interesdebian mcire bi-
znesiT, xolo mcire zomis bankebi ZiriTa-
dad akrediteben mcire da saSualo zomis 
firmebs. ratom aris mniSvnelovani mcire da 
saSualo biznesis finansireba? imitom rom 
maT aqvT didi mniSvneloba ekonomikis gan-
viTarebisTvis: 1) umravles qveyanaSi mcire 
da saSualo zomis sawarmoebi axorcieleben 
erToblivi investiciebis  20-30%-ze mets; 2) 
isini uzrunvelyofen dasaqmebis daaxlove-
biT 70%-s; 3) fuli, romelic investirebulia 
mcire da saSualo biznesSi, qmnis gacile-
biT met samuSao adgils, vidre igive fuli, 
investirebuli msxvil kompaniebSi. amitom 
ekonomikas sWirdeba mcire zomis bankebi.

3. arsebobs radikaluri cvlilebeb-
is proeqtebic. 2008 wlis krizisis Sedm-
deg j. benesma da m. kampofma warmoadgines 
problemis ufro sfuZvlianad gadaWris pro-

eqti, romelic gulisxmobs sabanko sistemaSi 
depozitebis nawilobrivi rezervebis Canacv-
lebas 100%-iani rezervirebiT. (Benes, Kumhof, 
2012). aseT pirobebSi TiTeuli banki valdebu-
li iqneba drois nebismier momentSi srulad 
iqonios misi depozitebis toli rezervebi. 
es rezervebi efeqtianad aris mibmuli de-
pozitebTan da amitom ver iqbeva bankis mier 
gamoyenebuli sakuTari miznebisaTvis. Tavisi 
investiciebisaTvis (kreditebis gasacenad an 
fasiani qaRaldebis sayidlad) banks unda 
hqondes damatebiTi resursebi.

4. ufro radikalur zomebs gulisxmobs 
“suverenuli fulis” proeqti. am proeqtis mi-
zani igivea, rac 100%-iani rezervirebis pro-
eqtisa. kerZod, bankebis mier fulis Seqmnis 
Sewyveta dakreditebis procesSi. magram am 
miznis miRwevis xerxi gansxvavebulia. 100%-
iani rezervirebis SemTxvevaSi es xdeba banke-
bis iZulebiT, rom depzitebis sapirwoned 
Seinaxon rezrvebis 100%. es proeqti gulisx-
mobs fulis mimoqcevis or nawilad gayofas, 
xolo suverenuli fulis sistema gulisxmobs 
fulis mimoqcevis mxolod erTian sistemas. 
depozitebis da banknotebis nacvlad mimo-
qcevaSi iqneba mxolod centraluri bankis 
mier gamoSvebuli suverenuli fuli. amitom 
bankebi veRar SeZleben axali fulis Seqmnas 
da amis ufleba eqneba mxolod saxelmwifos 
(Dyson, Hodgson, 2016; Dyson, Jackson, 2014).

daskvna

1. “sabWoTa imperiis” daSlis Semdeg 
ekonomikuri gardaqmnebisaTvis ekonomikurma 
mecnierebam veraferi ukeTesi ver SesTavaza 
gaTavisuflebul qveynebs garda “vaSingtonis 
konsensusis” ideebisa, Tavisi “Sokuri  pri-
vatizaciiT”, fasebis gaTavisuflebiT da sxv. 
receptebiT. swored maSin Caeyara safuZveli 
mraval problemas, romlis winaSec dRes 
dgas saqarTvelo. da marTlac, Tu gardaqnm-
nebis pirvel wlebSi “Sokuri privatizacia” 
iyo “leRvis foToli” aSkarad kriminaluri 
moqmedebebisTvis, xalxis gaZarcvisTvis, Tan-
amedrove komerciuli bankebi ukve sruliad 
legalurad agrZeleben xalxis Zarcvas yve-
las Tvalwin. da iseve, rogorc ganviTare-
bul qveynebSi, es SesaZlebeli gaxda rTulad 
organizebuli safinanso sistemis wyalobiT, 
romelic agebulia neoklasikuri Teori-
is monetaristul ideebze. magram saTanado 
profesiuli codnis gareSe sazogadoebas 
ar SeuZlia TviTon gaerkvas finansuri pro-
cesebis sirTuleebSi. arc ekonomikur sax-
elmZRvaneloebSi weria imis Sesaxeb, Tu sinam-
dvileSi ra xdeba sabanko sistemaSi.

2. “aprilis yovelTviur angariSSi bundes-
banki dagvianebiT daeTanxma inglisis banks 
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da naTlad ganacxada, rom saxelmZRvaneloeb-
is umravlesobaSi bankebis da fulis Seqmnis 
procesis interpretacia  mcdaria: bankebi 
ar arian Suamavlebi; isini qmnian fuls ex-
nihilo (arafridan)” (Haering, 2017, p. 7). isRa 
dagvrCenia vimedovnod, rom saqarTvelos 
erovnuli banki gaimeorebs inglisa da ger-
maniis centraluri bankebis gamocdilebas 
da gaakeTebs saTanado gancxadebas. (es Seesa-
bameba mis “dasavluri standartebis danerg-
vis” politikas). saxelmZRvaneloebSi (aseve 
TviT erovnuli bankis oficialur saitze) 
am sakiTxebis araswori interpretaciis aRi-
areba, CaiTvleba pirvel nabijad swori mima-
rTulebiT. adre Tu gvian, misi logikuri ga-
grZeleba iqneboda saqarTveloSi absurduli, 
socialurad usamarTlo da ekonomikurad 
madestabilizirebeli sabanko sistemis re-
formirebis gzebis Zieba; meorec, axali sax-
elmZRvaneloebis Seqmna da ekonomikuri ga-
naTlebis moZvelebuli sistemis reforma; da 
mesamec, sazogadoebis informireba komerci-
uli bankebis realuri saqmianobis da maTi 
damangreveli Sedegebis Sesaxeb.

3. saqarTvelom Seqmna fulad-sakredi-
to da sabanko sistemis dasavluri modeli, 
atarebs analogiur principebze damyarebul 
monetarul politikas, da warmoSva analo-
giuri problemebi da finansuri destabili-
zaciis riskebi. samwuxarod, Tu vimsjelebT 
samecniero publikaciebis, gancxadebebis 
da miRebuli gadawyvetilebebis mixedviT, 
saqarTveloSi mravali mecnieri, politikosi 
da mTlianad sazogadoeba, saTanadoT ver 
acnobiereben am problemis seriozulobas. 

amasTan gasaTvaliswinebelia, rom am prob-
lemebis gadaWra saWiroebs imdenad Zirfes-
vian reformebs da exeba imdenad gavleniani 
jgufebis interesebs, rom maTi winaaRmdego-
bis gadalaxvas reformatorebi SeZleben mx-
olod sazogadoebrivi azris mxardaWeriT. 
amitom saWiroa am sazogadoebrivi azris 
Seqmna. amisTvis erT-erT mTavar winaaRmde-
gobas warmoadgens ekonomikuri ganaTlebis 
arsebuli sistema. 

ekonomikur mecnierebaSi dRes arsebu-
li 20-ze meti mimdinareobidan, ekonomikur 
fakultetebze aswavlian mxolod erTs, isic 
sruliad diskreditirebuls, da Tanac, aswav-
lian sam safexurad, masalis TandaTan gar-
TulebiT, rasac eTmoba uamravi saleqcio 
saaTebi.9 

ekonomikur ganaTlebaSi Seqmnili es 
aSkara absurduli situacia ar SeiZleba 
iyos SemTxveviTi. ekonomikuri ganaTleba 
aris sazogadoebrivi azriT manipulirebis 
da ekonomikuri Zalauflebis SenarCunebis 
mZlavri iaraRi. ratom dominirebs saqarT-
veloSi realobas mowyvetilili “ekonom-
iqsis” swavleba? mTavar mizezd saxeldeba 
is, rom ase xdeba mTel msoflioSi. amasTan 
araferi iTqmeba “ekonomiqsis” swavlebasTan 
dakavSirebul uprecendento masStabis pro-
testis Sesaxeb msoflios wamyvani univer-
sitetebis studentebis, profesuris da cno-
bil mecnierTa mxridan.10 

4. pirveli nabiji, romelic unda gadaidgas 
imisaTvis, rom sazogadoeba gaTavisufldes 
im Tavsmoxveuli ekonomikuri iluziebisa-
gan, romlis meSveobiTac xdeba misi manipu-

9 msoflios wamyvan universitetebSi “ekonomiqsis” swavleba mimdinareobs sam doneze, erTi da igive 
masalis TandaTan garTulebiT, da bolos rTuli maTematikuri aparatis gamoyenebiT. swavlebis aseTi 
meTodi studentebis gonebaSi ideologiuri dogmebis “CabeWvdas” ufro hgavs, vidre Cveulebrivi swav-
lebis process. (amasTan aRsaninavia, rom zogierT wamyvan universitetSi ukve gaixsna heterodoqsuli 
Teoriebis kaTedrebi. magaliTad, londonis erT-erT universitetSi aseT kaTedras xelmZRvanelobs 
stivi kini)  “dRes ukve TiTqmis yvelasaTvis cxadia, ... rom Cveni koleqtiuri uunaroba dagvenaxa 
katasrofa mis gaCenamde da is faqti, rom sistema, romelic CamoiSala, iyo Sekerili ise, rom Sesabam-
isobaSi moyvaniliyo meinstrimis swavlebasTan, niSnavs imas, rom Cven, saxelmZRvaneloebma, romliTac 
vsargeblobT, da kursebma, romelsac vaswavliT, miveciT TavSesfari fundamentur iluziebs imis Tao-
baze, Tu rogor funqcionirebs ekonomika da, gansakuTrebiT, misi bazrebi. xolo ekonomiqsSi araferia 
ufro mniSvnelovani, vidre swavleba, radgan, rogorc erTxel aRniSna ufrosma gelbreitma, ekonomiqsi 
aris pirvel rigSi swavlebis profesia. es bunebrivad xdis ekonomiqss sawyis wertilad rogorc imis 
analizisaTvis, Tu rogor moxda, rom ase saSinlad cudad ganviTarda ekonomiqsi, da ra SeiZleba gakeT-
des, rom momavalSi man xeli ar Seuwyos adamianur katastrofebs. aTwleulze metia gregori menqius 
“ekonomiqsis principebi”, Tavis xuT versiaSi, mTels msoflioSi aRiarebulia ZiriTadAdominirebul 
saxelmZRvanelod. aseve, misi avtori, rogorc prezident buSis ekonomikuri mrCevlebis komisiis Tavmj-
domare 2003-dan 2005 wlamde, uSualod iyo CarTuli katastrofis inJineringSi. amitom, menqius saxelmZ-
Rvanelo mimaCnia idealur adgilad imis gasaRebis, azrTa wyobis, Zafis saZieblad, Tu rogor moxda, 
rom ekonomikuri profesia, aseve sazogadoeba, romelsac igi aswavlis, gaxda imdenad umecari, dezin-
formirebuli da uyuradRebo imis Taobaze, Tu rogor funqcionireben ekonomikebi realur samyaroSi” 
(Fullbrook,  2009,  p. 2).
10 arafers amboben msofloSi mimdinare studentTa saprotesto moZraobaze, romelSic ukve 2014  wels 
iyo gaerTianebuli 30 qveynidan msoflios wamyvani universitetebis 65 studenturi organizacia; imis 
Sesaxeb, rom gregori menqius studentebma protestis niSnad demonstraciulad datoves misi leqciebi 
da gamoaqveynes Ria werilil “ekonomiksis” swavlebis mkacri kritikiT; samecniero centrebis Sesaxeb, 
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lireba da qveynis ekonomikis araswori gziT 
ganviTareba, aris ekonomikuri ganaTlebis 
radikaluri reforma. sxva disciplinebisa-
gan gansxvavebiT, ekonomikur TeoriaSi Rrma 
krizisis gamo ar arsebobs erTiani paradigma, 
romelsac unda iziarebdes dargis mecnierTa 
didi umravlesoba. aseT viTarebaSi erTad-
erTi gamosavalia, nacvlad diskreditirebu-
li “ekonomiqsis” samsafexuriani swavlebisa, 
romelsac eTmoba uamravi saleqcio dro, um-
jobesia es dro gadanawildes  SedarebiT 
gavleniani, alternatiuli heterodoqsuli 
mimdinareobebis Sesaswavlad.11  es Teoriebi 
Seicaven mraval Zalze saintereso ideas da 
maTi swavleba xels Seuwyobs  rogorc moma-
vali ekonomistebis da politikosebis Semoq-
medebiTi azrovnebis ganviTarebas, aseve ufro 
sruli warmodgenis Seqmnas ekonomikur mec-
nierebaSi mimdinare procesebis Sesaxeb. nebi-
smier SemTxvevaSi miuRebelia 21-e saukuneSi 
universitetebSi a priori  mcdari Teoriis 
swavleba da, faqtiurad, mecnierebis saxeliT 
“sicruis qadageba”.

5. saqarTvelo unda gaxdes dasavluri sam-
yaros nawili da savsebiT cxadia, rim CvenT-
vis ar arsebobs sxva alternativa. magram, 
amasTan saWiroa vacnobierebdeT, rom dasav-
luri civilizaciis mraval sikeTesTan er-
Tad saqarTvelos mouwevs im problemebTan 
dapirispireba, romlebic Tan sdevs am civi-

lizacias. garda imisa, rac marTlac Rirebu-
lia da misabaZia, dasavleTSi mravlad aris 
isic, rac sruliad miuRebelia saqarTvelos 
ekonomikis, politikis, kulturisa Tu zneo-
bisaTvis. amitom, saWiroa dasavluri kanonebis, 
institutebis da sxva atributebis ara meqani-
kuri kopireba. saWiroa Zalisxmeva, rom gad-
moviRoT mxolod Cvens TviTmyofadobasTan 
Tavsebadi da qveynis ganviTarebisTvis auci-
lebeli dasavluri faseulobebi; vaRiaroT 
sakuTari Secdomebi da problemebi; viqonioT 
adekvaturi reagireba maTze. dasavleTi ar 
aris mxolod is, rasac acxadebs dasavle-
Tis oficiozi, aramed isic, rasac fiqroben, 
amboben da akeTeben isini, vinc akritikebs da 
upirispirdeba mas; isini, vinc ar egueba us-
amarTlobas, sisastikes da Zaladobas, rasac 
ar aris moklebuli dasavluri samyaro iseve, 
rogorc mTeli danarCeni msoflio. dasav-
leTi asocirdeba Tavisuflebis suliskveT-
ebasTan, sakuTar bedze pasuxismgeblobasTan, 
mzaobasTan daicvan Tavisi legitimuri in-
teresebi da socialuri samarTlianoba. Tu 
gvinda gavxdeT dasavluri samyaros Rirseu-
li wevri da ara misi maxinji danamati, unda 
gaviTvaliswinoT, rom marTalia dasavleTi 
gvexmareba ruseTis imperiuli zraxvebisagan 
dacvaSi, magram igi ver dagvicavs Cven Cvenive 
Tvisagan. rogor gavakeTod es? amis swavlac 
dasavleTisgan gvmarTebs.
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რეიგანომიკა და ეკონომიკური გარდაქმნები საქართველოში

ნინო დამენია
ბიზნესის მართვის დოქტორი,
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 
პირველწოდებულის სახელობის ქართული 
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;
ელ.ფოსტა: n.damenia@sangu.edu.ge
ტელეფონი: 599712284

თეიმურაზ ჩუბინიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და 
ბიზნესის ფაკულტეტის 3 კურსის სტუდენტი

ელ.ფოსტა: temochubinidze96@gmail.com 
ტელეფონი: 571061823

სტატიაში განხილულია 20 საუკუნის 90-იანი წლების ეკონომიკური გარდაქმნები საქართველოსა  და 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ახსნილია რეიგანომიკა, როგორც მიწოდებაზე დამყარებული ეკონომიკა 
და საგადასახადო შეღავათები. წარმოდგენილია საქართველოში განხორციელებული შოკური თერაპიის 
„ბალცეროვიჩის გეგმა“. გაანალიზებულია გარდამავალ პერიოდში საქართველოს რეალობაში არსებული 
ფინანსური სტაბილურობის პრობლემა და დასკვნის სახით აღნიშნულია, რომ  საბაზრო ეკონომიკა არის 
არჩევანი, რომელსაც საქართველოსთვის ალტერნატივა არ გააჩნია.  

რეიგანომიკა - ეს არის ტერმინი, რომელიც აშშ-
ის პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის, როგორც 
თავისუფალი ბაზრის მქადაგებლის ეკონომიკური 
პოლიტიკის აღსანიშნავად გამოიყენება (ინგლ. 
Reaganomics, ორი სიტყვის Reagan და econom-
ics შერწყმით მიღებული ტერმინი, რომელიც 
პირველად რადიო წამყვანმა პოლ ჰარვიმ გამოიყენა; 
ასევე არსებობს ტერმინის დამცინავი ფორმა ვუდუ-
ეკონომიკა). აშშ-ს პრეზიდენტ რონალდ რეიგანის 
(1981-89 წწ.) ეკონომიკური პოლიტიკა ეყრდნობოდა 
ოთხი ძირითად პრინციპს: მთავრობის ხარჯების 
ზრდის შემცირება, მუშახელზე და კაპიტალზე 
მარგინალური გადასახადის განაკვეთის შემცირება, 
რეგულირების შემცირება, და ფულის მიწოდების 
კონტროლი ინფლაციის შეზღუდვის მიზნით 
(მონეტარული პოლიტიკა). 

რეიგანის პრეზიდენტად გახდომა დაემთხვა აშშ-
ში მაღალი ინფლაციისა და უმუშევრობის პერიოდს, 
რომელიც მნიშვნელოვანწილად დაძლეულ იქნა 
მისი მმართველობის პერიოდის დასრულების 
ჟამს. თუმცა, დღემდე გრძელდება კამათი იმაზე, 
თუ რა გავლენა მოახდინა  რეიგანის ფისკალურმა 
პოლიტიკამ აღნიშნულ მოვლენებზე და რამდენად 
მნიშვნელოვანი იყო ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა 
ფედერალური რეზერვის მიერ გატარებული 
ინფლაციის საწინააღმდეგო მონეტარული 

პოლიტიკა, ან ნავთობის ფასის მნიშვნელოვანი 
კლება, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში მიწოდების 
შოკმა გამოიწვია.

1981 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 
გამართულ არჩევნებში რეიგანის გამარჯვებამ 
დიდი ცვლილებები მოუტანა ქვეყანას. ისტორიული 
შეფასებით, არჩევნები ამერიკაში იშვიათად 
არის რევოლუციური. როდესაც მოწინააღმდეგე 
პარტიის ლიდერი იკავებს პრეზიდენტის პოსტს, 
მიუხედავად წინასაარჩევნო კამპანიის დროს 
გაკეთებული განცხადებებისა,  იგი ცდილობს 
ფრთხილად და თანდათანობით შეცვალოს 
ის კურსი, რომელსაც მისი წინამორბედები 
მიჰყვებოდნენ. ასე ხდებოდა 1932 წელს, ფრანკლინ 
რუზველტის არჩევიდან 1980 წლამდე. თუმცა, 
1980 წელს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერად 
რონალდ რეიგანის დასახელება ნიშანი იყო იმისა, 
რომ რესპუბლიკური პარტია მემარჯვენეთა 
იდეოლოგიის გახდა. რადგან 1980 წლეს ჯორჯ 
ბუში რეიგანის მოწინააღმდეგე იყო, მან  რეიგანის 
ხედვას ‘’ჯადოსნური ეკონომიკა’’ უწოდა. თუმცა, 
როდესაც რეიგანმა ბუშს ვიცე-პრეზიდენტობა 
შესთავაზა, იგი ადვილად დათანხმდა და მიიღო 
რეიგანომიკა და კონსერვატიული იდეოლოგიის 
სხვა პრინციპებიც.

საპრეზიდენტო ვადის განმავლობაში, 
პრეზიდენტები პასუხისმგებელნი არიან 
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გაუარესებულ მაკროეკონომიკურ მდგომარეობაზე, 
იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ეს მათი ბრალი არ 
არის. შესაბამისად, დამსახურებაში შეიძლება 
ჩავუთვალოთ კარგი მაკროეკონომიკური 
მდგომარეობაც, მაშინაც კი თუ ეს მათი დამსახურება 
არაა.

ამერიკის ეკონომიკის ყველაზე მთავარი 
პრობლემა შრომის პროდუქტიულობის ზრდის 
დაბალი ტემპი გახლდათ. მიუხედავად იმისა, 
უმუშევრობის დონე მაღალია თუ დაბალი, 
შრომის პროდუქტიულობის ზრდის დაბალი 
ტემპი იწვევს ეკონომიკის შენელებას, სოციალური 
პროგრესის შენელებას როგორც რეცესიის, ასევე 
კეთილდღეობის დროსაც. ზოგიერთი ეკონომისტის 
აზრით, ეკონომიკისთვის ეს უფრო მავნეა, ვიდრე 
ციკლური რეცესია. 

რეიგანომიკა იყო მიწოდებაზე დამყარებული 
ეკონომიკა. 1981 წლის საგადასახადო შეღავათები 
და 2,5 პროცენტიანი მშპ მიზნად ისახავდა 
მიწოდების სტიმულებს, რასაც უნდა გამოეწვია 
ამერიკელი ხალხის ენერგიის გამოთავისუფლება 
იმისათვის, რომ ემუშავათ უფრო მეტი, დაეზოგათ 
მეტი, გაეკეთებინათ მეტი ინვესტიცია, დაეწყოთ 
მეტი ბიზნესი და გაეწიათ უფრო მეტი რისკი. ამას კი 
საბოლოო ჯამში ეკონომიკის პროდუქტიულობის 
ზრდა უნდა მოჰყოლოდა. რეიგანის პირველი 
საგადასახადო კანონპროექტი 1981 წლის აგვისტოში 
შევიდა ძალაში. საშემოსავლო გადასახადის 
განაკვეთის მაქსიმალური მაჩვენებელი 70%-
დან 50%-მდე შემცირდა, მინიმალური კი 14%-
დან 11%-მდე. წარმომადგენელთა პალატამ 
კანონპროექტი კანონად აქცია 238-დან 195 ხმით. 
მას 48 დემოკრატმაც დაუჭირა მხარი, ერთმა 
რესპუბლიკელმა კი წინააღმდეგ მისცა ხმა. სენატში 
კანონპროექტმა 89 დადებითი და 11 უარყოფითი 
ხმა მოაგროვა. მომხრეთა შორის 37 დემოკრატი 
იყო, ერთი რესპუბლიკელი კი აქაც წინააღმდეგი 
აღმოჩნდა. ასე დაიწყო რეიგანომიკა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ამერიკის შიდა 
ეკონომიკური ცხოვრების შეცვლის საქმეში 
პრეზიდენტი რეიგანი არ იყო მარტო. ფედერალური 
სარეზერვო სისტემის თავმჯდომარის, პოლ 
უოლქერის დამსახურებაც დიდია, რომელიც 
ამ თანამდებობაზე პირველად ჯიმი ქართერმა 
დანიშნა. მის მიერ გატარებული მკაცრი ფულად-
საკრედიტო პოლიტიკის დამსახურებაც დიდია 
1981 წლის 13,5%-იანი ინფლაციის 1983 წელს 3,2%-
მდე ჩამოყვანაში.

რეიგანის რევოლუციამ შეძლო და ამერიკა 
დაძრა დაბალი გადასახადების, მყარი 
დოლარის, თავისუფალი ვაჭრობისა და ნაკლები 

რეგულირებისაკენ. 1982 წლის დეკემბრიდან 1990 
წლის ივნისის ჩათვლით რეიგანომიკამ 21 მილიონზე 
მეტი სამუშაო ადგილი შექმნა. რეიგანომიკის 
წარმატების მთავარ გასაღებად ადამიანების ქცევის 
შეცვლა მიიჩნევა – მათ გაუჩნდათ მეტი პატივისცემა 
სამუშაოს, ინვესტირებისა და წარმოების 
მიმართ. ამის მისაღწევად პირადი საშემოსავლო 
გადასახადის განაკვეთი არამარტო მნიშვნელოვნად 
შემცირდა, არამედ მოხდა მისი ინდექსირებაც  1985 
წლის ინფლაციის გათვალისწინებით. რეიგანს 
პირადი გამოცდილებაც გამოადგა – როგორც 
კი მისი შემოსავლები საგადასახადო ზღურბლს 
უახლოვდებოდა, იმ წელს მეტ ფილმში გადაღების 
სურვილიც უქრებოდა. დაბალი გადასახადი 
შემოსავლების ზრდას უწყობს ხელს, ასე იყო 
პირადად მის შემთხვევაშიც და ამიტომაც იყო, 
რომ ამერიკელთა 1%, ვისაც ყველაზე მაღალი 
შემოსავლები ჰქონდა, მთლიან შიდა პრუდუქტთან 
შეფარდებით მეტ გადასახადს იხდიდა 1988 წლის 
დაბალი გადასახადების პირობებში, ვიდრე 1980 
წელს, როდესაც უფრო მაღალი საგადასახადო 
განაკვეთით იბეგრებოდნენ. ის, რასაც “ლაფერის 
მრუდს” უწოდებენ, სწორედ, რომ საღი აზრია. 
“ლაფერის მრუდი” გადასახადებსა და საგადასახადო 
შემოსავლებს შორის ურთიეთკავშირის გრაფიკული 
გამოსახულებაა. გარკვეულ წერტილამდე 
გადასახადების შემცირება საგადასახადო 
შემოსავლების ზრდას იწვევს და პირიქით. 

ახლა კი ვნახოთ როდის დაიწყო საქართველოში 
ეკონომიკის ლიბერალიზაცია და რა გზა გაიარა 
მან დღემდე. რა ფაქტორებმა იმოქმედეს მის 
განხორციელებაზე და ზოგადად, რატომ არის 
მნიშვნელოვანი საქართველოსითვის ეკონომიკის 
ლიბერალიზაცია.

როგორც აღვნიშნეთ, ამერიკაში ეკონომიკის 
ლიბერალიზაცია 1981 წელს დაიწყო და მეტ-
ნაკლებად წარმატებით განხორციელდა, თუმცა 
ფაქტია, რომ ეს პროცესი შეუქცევადი გახდა. 
სწორედ ეს იყო ლიბერალიზაციის პირველი 
ტალღა, რომელსაც შემდგომ მსოფლიოს სხვადასხვა 
ქვეყნებიც შეუერთდნენ. გასული საუკუნის 90-იან 
წლებში, საბჭოთა რეჟიმისგან დამოუკიდებლობის 
აღდგენის შემდეგ საქართველო მიილტვოდა 
დემოკრატიული ღირებულებების მქონე 
საზოგადოებად ჩამოყალიბებისკენ. თუმცა, 
გეგმიური ეკონომიკიდან საბაზრო ეკონომიკაზე 
გადასვლა პრობლემატური აღმოჩნდა არაერთი 
მიზეზის გამო: შიდა ომები, საშინაო და მსოფლიო 
ეკონომიკური კრიზისები, ქვეყნის ტერიტორიის 
20%-ის დაკარგვა. ამასთან, ეკონომიკური 
გარდაქმნა ხასიათდებოდა არათანმიმდევრული 
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სტრატეგიებითა და რეფორმებით, სპონტანურობით, 
ხედვის უქონლობით, სხვადასხვა მიდგომების 
კომბინაციის მცდელობითა და ხანდახან 
პასუხისმგებელი პირების გამოუცდელობით. 
თუმცა, წარუმატებელი რეფორმების და 
არათანმიმდევრულობის საფუძველი პოსტ-
კომუნისტური გარდაქმნისთვის შესაფერისი 
სახელმწიფო ინსტიტუტების არარსებობა გახდა.

ტრანსფორმაციის ისტორიასა და ემპირიულ 
მონაცემებზე დაყრდნობით გამოიკვეთა პოსტ-
კომუნისტური ტრანზიციის ორი ძირითადი 
მიმართულება: „გრადუალიზმი“ და „შოკური 
თერაპია“, რომელთა შორის ძირითადი 
განსხვავება „ტრანზიციის პერიოდია“. შოკური 
თერაპია ყველაზე პოპულარული ცენტრალურ 
და აღმოსავლეთ ევროპაში იყო. ამ რეგიონის 
გარდამავალმა ქვეყნებმა სასწრაფოდ მიმართეს 
შოკურ თერაპიას ეკონომიკის ავტომატურ რეჟიმში 
მოსაყვანად და ფასებისა და მიწოდება-მოთხოვნის 
ბაზრის მიერ დასარეგულირებლად. ზოგადად, 
შოკური თერაპია გულისხმობს მტკიცე ფისკალური 
და მონეტარული პოლიტიკის გატარებას: ფასების 
ლიბერალიზაციის, ბიუჯეტის დეფიციტის 
მინიმიზაციის, კრედიტების გაცემის შეზღუდვით 
ფულის მარაგის მკაცრი რეგულაციის და 
შემოსავლის ზრდის მცირევადიანი რეგულაციის 
საშუალებით სუბსიდიების გაუქმებას. სამთავრობო 
სექტორი მცირე როლს თამაშობს, ეკონომიკის 
ცენტრალური ფიგურა კერძო სექტორი ხდება და 
წამყვან ძალად მცირე და საშუალო საწარმოები 
იქცევა.  

ეკონომისტი, პოლონეთის ყოფილი ფინანსთა 
მინისტრი, შემდგომში ყოფილი პრემიერ-
მინისტრის მოადგილე და პოლონეთის ეროვნული 
ბანკის პრეზიდენტი, ლეშეკ ბალცეროვიჩი 
ყველაზე მეტად ცნობილია, როგორც 1990-იან 
წლებში განხორციელებული შოკური თერაპიის 
„კლასიკური“ მაგალითის, იგივე „ბალცეროვიჩის 
გეგმის“ ავტორი, რომელიც შემდეგი პუნქტებისგან 
შედგებოდა:

1. საშინაო ფასების გათანაბრება მსოფლიო 
საბაზრო დონესთან ინფლაციის გათვალისწინებით; 

2. ინფლაციის დროს შემოსავლის ზრდის 
შეზღუდვა; 

3. ფულის მარაგის შეზღუდვა და საპროცენტო 
განაკვეთის მნიშვნელოვანი ზრდა; 

4. პერსონალური დანაზოგების სტიმულაცია 
დეპოზიტზე საპროცენტო განაკვეთის გაზრდით; 

5. საბიუჯეტო ხარჯის კლება სამთავრობო 
ინვესტიციის შემცირებითა და არამომგებიანი 
ბიზნესწამოწყებებისთვის სუბსიდიების 

გაუქმებით; 
6. სამთავრობო ბონდების გამოშვება 

სამთავრობო ბიუჯეტის დეფიციტის 
დასაფინანსებლად; 

7. საგადასახადო კოდექსის დარეგულირება 
და ინტეგრირება; 

8. ეროვნულ ვალუტაზე ერთი გაცვლითი 
კურსის და საშინაო ბაზარზე მისი კონვერტულობის 
დაწესება; 

9. საერთო საბაჟო ტარიფის დაწესება 
იმპორტის შეზღუდვისა და ექსპორტის 
სტიმულაციის მიზნით; 

10. მოსახლეობისთვის სოციალური 
დახმარების პროგრამის დაწესება ბიუჯეტის 
შეზღუდვების გათვალისწინებით;

11. მონოპოლიური საქმიანობების აღმოფხვრა, 
საწარმოებს შორის კონკურენტუნარიანობის 
ხელშეწყობა და ამ კონკურენციაში სახელმწიფოს 
ინტერვენციის გაუქმება. [2]

ეკონომისტი, საქართველოს ყოფილი 
ეკონომიკის მინისტრი, ეკონომიკის პროფესორი, 
პოსტ-კომუნისტური გარდაქმნების შესახებ 
არაერთი ნაშრომის ავტორი, ვლადიმერ პაპავა 
წერს: „პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ შოკური თერაპია 
საუკეთესო შედეგებს იძლევა ისეთ ქვეყნებში, 
სადაც ეკონომიკის სტატუსი რეფორმებამდე (ან 
„შოკამდე“) იმდენად ცუდი იყო, რომ ადამიანები 
მზად იყვნენ, გაეძლოთ ყველაფრისთვის, რაც 
საჭირო იყო არსებული სიტუაციის გადასალახად. 
ამ შემთხვევაში, შოკური თერაპიის უარყოფითი 
ეფექტები უგულვებელყოფილია. დადებითი 
ეფექტები იმდენად აშკარაა, რომ შოკური თერაპიის 
ინიციატორებმა თავი ნებისმიერი პოლიტიკური 
საშიშროებისგან დაცულად შეუძლიათ იგრძნონ. 
‘’პოლონეთთან, როგორც წარმატებული 
შოკური თერაპიის საუკეთესო მაგალითთან 
შედარებით, საქართველოს საბჭოთა კავშირისგან 
მემკვიდრეობით არ გადმოსცემია სათანადო 
სახელმწიფო ინსტიტუტები, რამაც შეუძლებელი 
გახადა არსებითი რეფორმების წარმატება. 
ქართულმა შოკურმა თერაპიამ წარმატებით 
განახორციელა მხოლოდ ფასების ლიბერალიზაცია, 
მინიმალური ხელფასის და სოციალური დაცვის 
სარგებელის ინდექსირება და საგადასახადო 
რეფორმა. სხვა რეფორმები ჩავარდა სათანადო 
ინსტიტუტების, ექსპერტიზის და ეროვნული 
ვალუტის არარსებობის და კრიმინალური 
სიტუაციის გამო, რამაც კიდევ უფრო გაამწვავა 
ეკონომიკის მდგომარეობა.’’ [1]

საქართველოს რეალობაში საბაზრო 
ეკონომიკაზე გარდამავალი პერიოდის ერთ-ერთი 
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უმნიშვნელოვანესი პრობლემა ქვეყნის ფინანსური 
სტაბილურობის უზრუნველყოფა იყო და არის, 
რაც საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთ-
ერთი ძირითადი ფუნქციაა. როგორც ცნობილია, 
საფინანსო სექტორს უდიდესი მნიშვნელობა 
აქვს ქვეყნის ეკონომიკისათვის, ვინაიდან იგი 
ასრულებს ყველაზე ეფექტიანი შუამავლის 
როლს კრედიტორებსა და მსესხებლებს შორის. 
ჩვეულებრივი კომპანიებისაგან განსხვავებით, 
კომერციული ბანკების ან საფინანსო სექტორის 
სხვა წარმომადგენლების პრობლემები მყისიერად 
აისახება დანარჩენ ეკონომიკაზე. აქედან 
გამომდინარე, აუცილებელია საფინანსო სექტორის 
რისკების მუდმივი მონიტორინგი, როგორც 
ცალკე აღებული საფინანსო ინსტიტუტის, ასევე 
მთლიანად სექტორის დონეზე. საქართველოს 
ეროვნული ბანკი საფინანსო სექტორის სისტემური 
რისკების შესწავლის მიზნით წელიწადში ერთხელ 
აქვეყნებს მის მიერ ჩატარებული გამოკვლევების 
შედეგებს - ფინანსური სტაბილურობის ანგარიშს, 
სადაც სტანდარტული მაკროეკონომიკური 
ანალიზისგან განსხვავებით ასახულია მოვლენები, 
რომელთა მოხდენის ალბათობის დადგენა 
რთულია, მაგრამ რისკის მატერიალიზაციის 
შემთხვევაში უარყოფითი ზეგავლენა - 
არსებითი. ეროვნული ბანკი ქვეყნის ფინანსური 
სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით, 2009 
წლის დეკემბრიდან, პასუხისმგებელია საფინანსო 
სექტორის ცალკეულ მონაწილეთა - კომერციული 
ბანკების, სადაზღვვეო კომპანიების, საკრედიტო 
კავშირების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, 
ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი 
პირების, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტებისა და 
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობასა 
და რეგულირებაზე. ფინანსური სტაბილურობის 
მაკრო და მიკრო ასპექტების ერთი ორგანიზაციის 
ქვეშ მოქცევა, ფინანსური სისტემის გამართული 
ფუნქციონირების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 
ხელშემწყობ ფაქტორად განიხილება, მაგრამ 
საქართველოში დღემდე არ არის შესწავლილი 
საბანკო სექტორის მდგრადობის როლი ქვეყნის 
ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფაში. 
საყურადღებოა, რომ ფინანსური სტაბილურობის 
კვლევის სფეროში ბევრი პრობლემაა 
დაგროვილი. საქმე ის არის,  რომ ადრე საფინანსო 
პოლიტიკის საკითხების კვლევა ფინანსური 
მდგრადობის პოზიციებიდან, ამასთან ფინანსური 
სტაბილურობის ანალიზი და ცხადია, მისი 
უზრუნველყოფის ღონისძიებების შემუშავება არ 
ხდებოდა.           რაც შეეხება სოციალურ მდგომარებას, 
2003 წლის ვარდების რევოლუციამ მკვეთრი 

ცვლილებები შეიტანა საქართველოს კრიმინალურ 
მდგომარეობაში და სოციალურ-ეკონომიკურ 
სფეროში. ბიზნესის კეთების სიმარტივის 
რეიტინგებში მოწინავეობის, პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციების ზრდის, ტურიზმის აყვავების 
და კორუფციის აღმოფხვრის განმავლობაში 
ადამიანთა უფლებების დარღვევათა რიცხვი, 
შერჩევითი სამართალი და კონტროვერსიული 
რეფორმების რიცხვი იზრდებოდა. შევარდნაძის 
ადმინისტრაციისთვის დამახასიათებელი 
სპონტანური რეფორმები და სტრატეგიული 
არათანმიმდევრულობა სააკაშვილის რეჟიმის 
დროსაც განმეორდა. მაშინ, როდესაც მთავრობა 
თავდადებით ეწეოდა მასიურ პრივატიზაციას, 
ბაზრის ლიბერალიზაციას, ბაზარზე სახელმწიფოს 
როლის გაუქმებას და შოკური თერაპიისთვის 
დამახასიათებელ სხვა რეფორმებს, იგი 
ინვესტიციას დებდა მშპ-ზე ყველაზე დიდი 
ეფექტის მქონე სექტორებში - გრადუალიზმისთვის 
დამახასიათებელი მიდგომა. ზოგადად, ამ ორი 
მიდგომის კომბინაცია ყველაზე კარგი სტრატეგიაა, 
თუმცა გრადუალისტური რეფორმები უნდა 
გატარდეს მხოლოდ სათანადო ინსტიტუტების 
ჩამოყალიბებისა და „შოკის“ გასვლის შემდეგ. 
სააკაშვილის მთავრობას არ გააჩნდა მტკიცე 
სტრატეგიული მიმართულება, რამაც მოსახლეობის 
დამოკიდებულებაზეც იმოქმედა.

მთლიანობაში, “ვარდების რევოლუციის” 
ხელისუფლების შემდგომი ეკონომიკური 
პოლიტიკის შესაფასებლად მნიშვნელოვანია 
შემდეგი საკითხები: რამდენად ლიბერალურია 
მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა? ‘’მიუხედავად 
იმისა, რომ ცალკეული მიმართულებით 
მთავრობამ მართლაც მოახდინა მკვეთრი 
დერეგულირება (მაგ., შრომის კანონმდებლობა, 
ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა და ა.შ.), 
ვერ ჩამოყალიბდა არსებითად თავისუფალი 
ეკონომიკური გარემო, რისი უმთავრესი მიზეზიც 
საკუთრების დაუცველობა იყო. შედეგად, ვერ 
მოხერხდა ეკონომიკური განვითარების იმ 
რეალური უპირატესობების გამოვლენა, რომელიც 
ლიბერალურმა ეკონომიკურმა გარემომ უნდა 
მოიტანოს.’’ [3]

რაც შეეხება დღევანდელ ვითარებას, 2012 
წლის შემდგომი ხელისუფლების ძირითადი 
მიმართულებას სწორედ იმ ინსტიტუტების შექმნა 
და გაძლიერება წარმოადგენს, რომელმაც ხელი 
უნდა შეუწყოს ბიზნესის კეთებას და მის დაცვას 
ნებისმიერი ჩარევისგან.  საქართველოს 
ეკონომიკური განვითარება დღევანდელ ეტაპზე 
ორიენტირებულია მსოფლიო ეკონომიკაში 
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ინტეგრაციის გაღრმავებაზე. ამ მიზნით 
ხორციელდება ეკონომიკის ლიბერალიზაცია და 
ბიზნესის ხელშემწყობი გარემოს ჩამოყალიბება, 
რაც პირდაპირ ზემოქმედებს კონკურენციის 
განვითარებასა და ურთიერთდაკავშირებულ 
საწარმოთა ქსელის განვითარების პროცესზე. 

რამდენად წარმატებულად ხორციელდება 
ეს ყველაფერი, ამის შეფასება უკვე მომავალი 
შედეგების მიხედვით შეგვიძლია გავაკეთოთ. 
ფაქტი კი ერთია - საბაზრო ეკონომიკა არის 
არჩევანი, რომელსაც საქართველოსთვის 
ალტერნატივა არ გააჩნია.
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Abstract

The article discusses the economic transfromations of 90s in Georgia and in the United States. Reaganomics is 
determined as a supply-side economics with lower tax system. The article discusses shock therapy “Balcerovich Plan” 
in Georgia. It analyses the problem of financial stability in the transformation period and as a conclusion, the paper 
notes that market economy is the choice of which alternative Georgia does not have. 



#3(46), 2017  weli, year36

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

ჰიბრიდული ომი – ტერმინის გააზრებისთვის

მადლენა კოწოწაშვილი
სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი      
E-mail: madleinkotsotsashvili@gamil.com
T: 597637657

ტერმინი ,,ჰიბრიდული ომი“ შედარებით ახალია და ფეხს 21–ე საუკუნის დასაწყისიდან იკიდებს. 
თანამედროვე კონფლიქტის ამგვარი ფორმულირება გამოიყენეს ამერიკელმა სამხედრო პუბლიცისტებმა 
ჯ. მეტისმა და ფ. ჰოფმანმა სტატიაში Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars,  რომელიც დაიბეჭდა 2005 
წელს. შემდგომ ფ. ჰოფმანმა უფრო დააზუსტა ტერმინი. მისი აზრით, ჰიბრიდულ ომში ასიმეტიული 
ანუ არატრადიციული კომპონენტები უმნიშვნელოვანეს ოპერატიულ ფუნქციას იძენენ, მაშინ, როდესაც 
ჩვეულებრივ სამხედრო კონფლიქტში მათი როლი დაყვანილია უპირატესად მოწინააღმდეგის ყურადღების 
გადატანაზე. ანუ თანამედროვე წარმოდგენების თანახმად, ჰიბრიდული ომი შეიცავს კლასიკური ომის 
მეთოდების, დივერსიებს, პარტიზანული მოქმედებებს და საინფორმაციო ტექნოლოგიებს ერთობლივად. 
კაციობრიობის ისტორია ძველი მსოფლიოდან დღემდე სავსეა ასეთი ომების მაგალითებით. ამიტომ, 
ტერმინი „ჰიბრიდული ომი“ მეცნიერულ საფუძველზე შემუშავებული და დასაბუთებული ტერმინი 
ვერ იქნება და ახალი თაობის ომად ვერ მივიჩნევთ, რადგან ომის წარმოების ინსტრუმენტების არსენალი 
უძველესი დროიდან დღემდე გაფართოვდა, მიზნები და ამოცანები კი  უცვლელი დარჩა.  

თუ ტერმინი „ჰიბრიდული ომი“ მაინც უნდა გამოვიყენოთ, ეს მხოლოდ იმ კონტექსტში, როცა საუბარია 
ბრძოლოს ველზე სიმეტრიული და ასიმეტრიული ომის წარმოებაზე ახალი ტექნოლოგიების და ტაქტიკის 
გამოყენებით და არა ფართო გაგებით. სხვა შემთხვევაში ეს იქნება პროპაგანდა და არა ანალიტიკა.   

ჰიბრიდული ომის ფენომენთან დაკავშირებით 
არაერთი სამეცნიერო კვლევა არსებობს. უკრაინაში 
მიმდინარე ომისა და რუსეთის მიერ ყირიმის 
ანექსიის შემდეგ ამ ფენომენმა პოლიტიკურ, 
სამხედრო, აკადემიურ და ჟურნალისტურ წრეებში 
განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო. 

საერთოდ, ომი ჩვენ წარმოგვიდგენია როგორც 
ორი მოწინააღმდეგე ძალის დაპირისპირება, 
რომლებიც ფრონტის სხვადასხვა მხარეს დგანან. 
მაგრამ თანამედროვე ომი წარმოადგენს სხვა 
ფენომენს. ჰიბრიდული ომი მიზნად ისახავს 
არამარტო მოწინააღმდეგე მხარის, არამედ 
მოკავშირეების ტოტალურ კონტროლს. ის შეიძლება 
ჩუმად მიმდინარეობდეს, მაგრამ შედეგები 
დამანგრეველი იქნება. 

რა არის ჰიბრიდული ომი: რეალური მოვლენა 
თუ ისტორიული მითი? დღეს საინფორმაციო 
საშუალებები აქტიურად იყენებენ ტერმინს 
,,ჰიბრიდული ომი“. ხშირად მას წარმოგვიდგენენ, 
როგორც თანამედროვე, ახალი თაობის 
ომის მაგალითს. ისმის ლოგიკური კითხვა:  
კანონზომიერია კი ასეთი მიდგომა, მოცემული 
ტერმინი არის კი მეცნიერულად დასაბუთებული, 

თუ ის ერთ–ერთი მითია მრავალ პროპაგანდისტულ 
მითს შორის? 

პირველ ეტაპზე განვსაზღვროთ, რას 
გულისხმობენ ტერმინში ,,ჰიბრიდულ ომი“. ამ 
ტერმინით აღინიშნავენ მტრული მოქმედებების 
სახეობას, როდესაც თავდამსხმელი მხარე არ 
მიმართავს კლასიკურ სამხედრო შეჭრას, არამედ 
გამარჯვებას აღწევს სხვადასხვა ხასიათის 
დივერსიული ქმედებებისა და სამიზნე 
ქვეყანაში მცხოვრებ პროტესტულად განწობილი 
მოსახლეობის მხარდაჭერის ერთობლიობით. ამ 
ერთობლიობაში შეიძლება შედიოდეს 21–ე საუკუნის 
კიბერომები. „ჰიბრიდული ომის“ პირობებში 
თავდამსხმელი მხარე ყველანაირად უარყოფს 
მასში  მონაწილეობას.  ასეთი ,,შეზღუდული“ ომი 
თავდამსხმელეს თეორიულად შესაძლებლობას 
აძლევს კონფლიქტი ხანგრძლივი დროით 
შეინარჩუნონ. მათი ფინანსური დანახარჯები და 
ადამიანური დანაკარგები შეუდარებლად უდრო 
მცირე და უმნიშვნელო იქნება, ვიდრე  ჩვეულებრივ 
ომში; ასევე მნიშვნელოვანია გავარკვიოთ, არის 
კი „ჰიბრიდული ომი“ მართლაც ახალი მოვლენა 
კაციობრიობის ისტორიაში თუ მხოლოდ 
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მორგებული დეფინიციაა, რაც პოპულარულ 
სახელდებად იქცა. 

ტერმინი ,,ჰიბრიდული ომი“ შედარებით ახალია 
და ფეხს 21–ე საუკუნის დასაწყისიდან იკიდებს. 
თანამედროვე კონფლიქტის ამგვარი ფორმულირება 
გამოიყენეს ამერიკელმა სამხედრო პუბლიცისტებმა 
ჯეიმს მეტისმა და ფრენკ ჰოფმანმა სტატიაში Fu-
ture Warfare: The Rise of Hybrid Wars,  რომელიც 
დაიბეჭდა 2005 წელს. შემდგომ ფ. ჰოფმანმა ტერმინი 
უფრო დააზუსტა. მისი აზრით, ჰიბრიდულ ომში 
ასიმეტიული ანუ არატრადიციული კომპონენტები, 
მაგალითად, პარტიზანები, უმნიშვნელოვანეს 
ოპერატიულ ფუნქციას იძენენ, მაშინ, როდესაც 
ჩვეულებრივ სამხედრო კონფლიქტში მათი 
როლი დაყვანილია უპირატესად მოწინააღმდეგის 
ყურადღების გადატანაზე. ანუ თანამედროვე 
წარმოდგენების თანახმად, ჰიბრიდული ომი 
შეიცავს კლასიკური ომის მეთოდების, დივერსიებს 
და პარტიზანული მოქმედებებს და საინფორმაციო 
ტექნოლოგიებს. 

რა არის „ჰიბრიდული ომი“? „ჰიბრიდული 
ომის შესახებ გავრცელებული შეხედულებებიდან 
ერთი საერთოს პოვნა ნამდვილად შეიძლება: ეს 
არის ომი მართვადი ქაოსის მეშვეობით, რომლის 
ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი საინფორმაციო 
ომია, მოწინააღმდეგის სრული დემორალიზების 
მიზნით. გამოყოფენ ჰიბრიდული ომის ელემენტებს: 
სამიზანე სახელმწიფოში “დასაყრდენი ჯგუფების” 
შერჩევა და მათი გამოყენება პროვოკაციებისთვის, 
დესტაბილიზაციის და კრიზისის ინსპირირება 
მსხვერპლ სახელმწიფოში; ქვეყნის დეგრადაცია, 
გაღატაკება და დაშლა; აგრესორისთვის სასურველი 
პოლიტიკური ხელისუფლების მოყვანა სამიზნე 
ქვეყნის სათავეში. 

ჰიბრიდული ომის თავისებურება იმაში 
მდგომარეობს, რომ გამოიყნება სამხედრო და 
არასამხედრო ინსტრუმენტები, რომლებიც 
ერწყმიან ინფორმაციული ომის მეთოდებს, 
იზრდება არაპირდაპირი და ასიმეტრიული 
მოქმედებების მნიშვნელობა. ასევე გამოიყენება 
ფარული ძალისმიერი ქმედებები. გამოყენებულია 
საპროტესტო პოტენციალი, რომელიც ადგილობრივ 
მოსახლეობაში არსებობს. 

ბოლო პერიოდში ამ ტერმინს ჩრდილო-
ატლანტიკური ალიანსის ხელმძღვანელები ხშირად 
იყენებენ. 2015 წლის მარტში ნატოს  გენერალური 
მდივნის მოადგილემ ა. ვერბშოუმ ვრცელი 
განმარტება მიუძღვნა ჰიბრიდული ომის ცნებას. 
მისი განმარტებით, „ჰიბრიდული ომი“ არის ღია 
შეიარაღებული კონფლიქტის, ფარული სამხედრო 
ინტერვენციის, შეიარაღების სიტემების და იარაღის 

საიდუმლო მიწოდების, ეკონომიკური შანტაჟის, 
დიპლომატიური თვალთმაქცობის, მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებებით პირდაპირი 
დეზინფორმაციის გავრცელებით მოსახლეობის 
ფსიქოლოგიური მანიპულაციის ერთობლიობა 
აგრესორის მიზნების მისაღწევად. ასე შეაფასა 
ვერბშოუმ რუსეთის ქმედებები უკრაინაში. თუმცა,  
თავის მხრივ, რუსებიც აქტიურად მიმართავენ ამ 
ტერმინს და დასავლეთს ბრალს დებენ  რუსეთის 
წინააღმდეგ ჰიბრიდული ომის წარმოებაში. 

დღეს ჰიბრიდული ომის წარმოებას რატომღაც 
მხოლოდ რუსეთს უკავშირებენ. არის კი ასე 
სინამდვილეში?! მართლაც საინტერესოა 
ჰიბრიდული ომი რუსული ფენომენია თუ მისი 
ფესვები სხვაგან უნდა ვეძიოთ; და საერთოდ: 
როგორ უნდა განვსაზღვროთ  ჰიბრიდული 
საფრთხე და ჰიბრიდული ომის არსი. ამ კითხვებზე 
თანამედროვეობის არაერთი მკვლევარი ცდილობს 
პასუხის გაცემას. 

ჰიბრიდი თვითონ ეს სიტყვა არახალია და 
ნაჯვარს ნიშნავს. ამ ტერმინით განვსაზღვროთ 
თანამედროვე ომი, მის მრავალფეროვან ბუნებასა 
და მრავალპლანიანობაზე მიუთითებს. თუმცა, 
მკვლევართა უმრავლესობა, მათ შორის ქართველი 
მკვლევარებიც, ჰიბრიდულ ომს უპირატესად 
საინფორმაციო–პროპაგანდისტულ და კიბერომთან 
აიგივებს. თვითონ რუსი ექსპერტები ასაბუთებენ, 
რომ ჰიბრიდული ომის უმძლავრესი იარაღი – ეს 
არის სამოქმედო გეგმის მომზადება და რეალიზაცია 
ქსელური მართვის განხორციელდებით. ანუ 
იქმნება ჰორიზონტალური პოლიცენტრისტული 
სტრუქტურები და შენდება მკაცრი იერარქიული 
მმართველობითი პირამიდები. შეიძლება 
განხორციელდეს საიდუმლო ფარული 
დივერსიული მოქმედებები, აჯანყებები, 
სეპარატისტული ამბოხებები, რომლის დროსაც 
იერიში იქნება მიტანილი სახელმწიფო მართვის 
სტრუქტურებზე. სამხედრო მოქმედებებს მხარს 
დაუჭერენ შიდა სტრუქტურები, ნაციონალისტური 
ორგანიზაციები, ფსევდორელიგიური 
დაჯგუფებები, მაფია ან ოლიგარქები. როგორც 
ვხედავთ მიდგომები მრავალია.

დავუშვათ, რომ ტერმინს ,,ჰიბრიდული 
ომი“ მართლაც საფუძველი აქვს. მთავარი 
კითხვაა: წარმოადგენს კი ის მაგალითს ,,ახალი 
თაობის ომისა“, თუ რაღაც მისი მსგავსი უკვე 
ვნახეთ ადრე? სრული დაბეჯითებით შეიძლება 
ითქვას, რომ მსგავს ილეთებს ღრმა ისტორიულ 
წარსულშიც იყენებდნენ. იგივე პელოპონესის 
ომში ძვ.წ.აღ. 434–404 წ. ექსპერტები ჰიბრიდული 
ომის ნიშნებს ხედავენ. ასევე ძველი რომის 
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იმპერატორ ავბგუსტის მიერ გერმანულ ტომებთან 
წარმოებულ ომში, რომელიც მოხდა 12 წელს 
ჩვ.ერამდე. ეს ომი იყო ერთგვარი ნაზავი რომაელთა 
ღია საბრძოლო შეტაკებების, დივერსიულ–
დაზვერვითი ოპერაციების და პროვოკაციებისა, 
ასევე დიპლომატიური მცდელობებისა, რომელიც 
მიმართული იყო მტრის დასაქუცმაცებლად და 
დასასუსტებლად. ზოგიერთი მკვლევარი ასევე 
ასახელებს სასმელი წყლის ჭების მოწამვლას 
ჰიბრიდული ომის კლასიკურ ტაქტიკის 
გამოვლინებად. 

 ჰიბრიდული ომის ელემენტები ძალიან ნათლად 
გამოვლინდა მე–20 საუკუნის 30–იანი წლების 
ესპანეთის სამოქალაქო ომში, რომელიც ერთ–ერთი 
ყველაზე სისხლიანი ფურცელია ისტორიაში. ამ 
ომში საბჭოთა კავშირი, რომელიც მხარს უჭერდა 
ესპანეთის რესპუბლიკას, ასევე გერმანია, რომელიც 
მხარს უჭერდა გენერალ ფრანკოს, ფართოდ 
იყენებდნენ ჰიბრიდულ ტექნოლოგიებს. 

რომ შევაჯამოთ კომპონენტები იმისა, რასაც 
დღეს ჰიბრიდულ ომად შეაფასებდნენ, არსებობდა 
ისტორიის ყველა ეტაპზე. უბრალოდ მათ სხვა 
სახელი ერქვა. ძლიერი ქვეყნების ჩარევა სუსტი 
სახელმწიფოების საქმეებში არ შეიძლება შევაფასოთ 
ახალი თაობის ომად. გავმეორდებით და ვიტყვით, 
რომ ეს იყო ყოველთვის ხან აშკარად გამოხატული, 
ხან სუსტად. ამ საფუძვლით ტერმინი ,,ჰიბრიდული 
ომი“ მეცნიერულ ტერმინად მივიჩნიოთ, არ 
იქნება მიზანშეწონილი. ის არ გულისხმობს 
პრინციპულად ახალ ტექნოლოგიებს და ტაქტიკას 
ომის წარმოებაში. ფართო გაგებით ეს კიდევ ერთი 
პროპაგანდისტული შტამპია.

 ,,ჰიბრიდული ომის“ –  განმარტება 
ერთმნიშვნელოვანი არ არის. ხშირად ასე იხსენებენ 
ახალი ტიპის ომებს. ეს აბსურდია. ადამიანები 
ადამიანებად რჩებიან, ინსტინქტებიც იგივე რჩებათ, 
ხოლო ინსტრუმენტები სხვა. პრობლემაა ისიც, რომ 
ექსპერტები ამ ტერმინში გულისხმობენ მკვეთრად 
განსხვავებულ აზრებს. ერთი ნაწილისთვის 
ჰიბრიდული ომი  – ეს არის სინთეზი სიმეტრიული 
და ასიმეტრიული ტაქტიკისა, ანუ ჰიბრიდული 
სამხედრო ნაწილების და ტექნიკის  გამოყენება, 
რომლებიც მოიცავენ სხვადასხვა სახეობას. მაგრამ 
არც ეს არის ახალი. თანამედროვე ისტორია 
ცხადყოფს, რომ მე–20 საუკუნის ისტორია  სწორედ 
ასეთი ომების ისტორიაა.

 სხვებისთვის ეს ტერმინი, უპირველეს ყოვლისა, 
იდეოლოგიურ და ინფორმაციულ შეფერილობას 
ატარებს. ,,ჰიბრიდული“ შეიძლება ვუწოდოთ 
მხოლოდ ისეთ ომს, რომელიც არამარტო ბრძოლის 
ველზე მიმდინარეობს, არამედ საინფორმაციო 

სივრცეში, მასმედიასა და სოციალურ ქსელებში, 
,,ღმერთებისა“ და ,,ჭინკების“ შორის. მოკლედ და 
მარტივად რომ ვთქვათ – ადამიანების თავში.  

თუ ამ ტერმინს ჯარების და ტექნიკის 
ჰიბრიდულ სახეობებთან დაკავშირებით ვიყენებთ, 
ეს გასაგებია (ტექნოლოგიების განვითარებასთან 
ერთად ასეთი სახეობა გაჩნდებოდა), ტერმინის 
მეორე მნიშვნელობა ახსნას მოითხოვს. როდესაც 
ორ მტრულად განწყობილ იდეოლოგიურ სისტემას 
ან პროპაგანდისტულ სტრუქტურებს  შორის ყველა 
ხელმისაწვდომი ინსტრუმენტების გამოყენებით 
მიმდინარეობს დაპირისპირება, მაგრამ ომის 
გამოცხადების გარეშე, ასეთ კონფლიქტებს შეიძლება 
კი ჰიბრიდული ვუწოდოთ?  თუ უფრო ღრმად 
ჩავეძიებით, მაშინ ყველა მეტ–ნაკლებად მსხვილი 
კონფლიქტი, რომელიც ისტორიაში მომხდარა 
და რომელიც იდეოლოგიურ განსხვავებულობას 
ეფუძნება, ჰიბრიდული ყოფილა. ამის უამარავი 
მაგალითი არსებობს. 

ძველ რომში წარმოებულ ომებს თუ 
გადავხედავთ, რომლებსაც ის აწარმოებდა 
ბარბაროსებთან ომის გამოცხადების გარეშე 
მრავალნაირი მქადაგებლებისა და ემისრების 
დახმარებით რომი ცდილობდა თავისი ინტრესების 
განხორციელებას, თუ რწმენის შეცვლით არა, მაშინ 
ოქროს მეშვეობით. ასევე ბიზანტიაც დებდა ფსონს 
ქრისტიანობაზე, როგორც თავის იდეოლოგიურ 
ბაზაზე სასანიდებთან კონფლიქტის დროს, შემდეგ 
კი არაბებთან ომში.   

სოციალური ქსელები იმ დროს რომ ყოფილიყო, 
მაშინ მას რომაელებიც ალბათ სიხარულით 
გამოიყენებდნენ ბარბაროსების ფართო მასების 
თავის მხარეს გადმოსაბირებლად. ადგილობრივი 
ელიტების მოსყიდვა კი, ფაქტია, ყველა დროში 
ხდებოდა და ასეც გაგრძელდება. ყველაფერი ეს 
შედის ,,რბილი ძალის“ ცნებაში. რომელიც ფართოდ 
გამოიყენებოდა რომში პრინციპით ,,დაყავი და 
იბატონე. კითხვაზე: ,,ჰიბრიდული ომი“ უახლესი 
გამოგონებაა? კეისარი ალბათ არ დაგვეთანხმებოდა.   

სხვა მაგალითი, უფრო ახალი, არის ცივი 
ომი საბჭოთა კავშირსა და აშშ–ს შორის. იყო კი 
მათ შორის ომი გამოცხადებული? – არა. მაგრამ 
იყო თუ არა დაპირისპირება პროპაგანდისა და 
მოსყიდვის გამოყენებით, საინფორმაციო სივრცის 
უახლესი გამოგონებების გზით (რადიო, გაზეთები, 
ტელევიზია, კომპიუტერი)? – იყო. ამისთვის 
კოსმოსურ თანამგზავრებსაც კი იყენებდნენ. 
ამგვარად, ,,ცივი ომიც“ ჰიბრიდული ყოფილა ისევე, 
როგორც კორეის, ვიეტნამის და სხვა ომები.    

სირიასა და ერაყზე საურისას თანამედროვე 
მსოფლიოში პოლიტიკურ წრეებში და მაღალი 
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დონის შხვედრების დროს ძალიან ხშირად 
იყენებენ, როგორც ჰიბრიდული ომის მაგალითს. 
მაგრამ, რა პრინციპული განსხვავებაა ამ 
კონფლიქტსა და საბჭოთა კავშირისა და აშშ–ს 
ომებს შორის თალიბებთან და ავღანეთთან?! ეს 
ტაქტიკა მიღებული იყო  ,,შეიარაღებაში“ ყველა 
ისლამისტი ამბოხებულების მიერ ჯერ კიდევ 
არაბთა დაპყრობებიდან დღემდე, უბრალოდ, 
ადრე არ იყენებდნენ სოციალურ ქსელებს, 
ინტერნეტს, მასმედიას; ეყრდნობოდნენ უბრალო 
მქადაგებლებს, მეგობრულ ლიდერებს, რომლებიც 
სამიზნე  ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ.

იგივე ,,ისლამური სახელმწიფოს“ წარმატება 
დაფუძნებულია ძველ ტრადიციებზე, რომელიც 
თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით 
სრულყოფილებამდეა მიყვანილი. ამის გასაღები 
თანამედროვე საინფორმაციო ინსტრუმენტების 
გზით, მუსლიმანების ფართო მასების 
მობილიზაციაშია, რომლებიც არსებული მსოფლიო 
წესრიგით, ასევე კარგად გაწვრთნილი, გამოცდილი 
მეთაურების ჩართულობით უკმაყოფილო არიან. 

დღეს ჰიბრიდულს უწოდებენ პრაქტიკულად 
ყველა არსებულ საერთაშორისო კონფლიქტს, 

რომელიც ომის ოფიციალურად გამოცხადების 
გარეშე მიმდინარეობს, რიგ შემთხვევაში კი ეს 
ომი გამოცხდებულიცაა. მაგალითად, რუსეთ–
საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომი, ან იემენის 
ბოლოს დროის სამოქალაქო ომი.

ზემოაღნიშნული შემდეგი დასკვნის გამოტანის 
საშუალებას გვაძლევს: ,,ჰიბრიდული ომის“ 
ცნება ხელოვნურად არის მოგონილი, როგორც 
პუბლიცისტების და პროპაგანდისტების 
ხატოვანი ლექსიკა. ეს არ არის ომის და ზოგადად, 
საერთაშორისო კონფლიქტის ძირეული 
ცვლილების შედეგი, ან მოვლენა. დიახ, ომის 
წარმოების ინსტრუმენტების არსენალი უძველესი 
დროიდან დღემდე გაფართოვდა, მაგრამ მიზნები 
და ამოცანები უცვლელი დარჩა. 

თუ ტერმინი „ჰიბრიდული ომი“ მაინც უნდა 
გამოვიყენოთ, ეს მხოლოდ იმ კონტექსტში, 
როცა საუბარია ბრძოლოს ველზე სიმეტრიული 
და ასიმეტრიული ომის წარმოებაზე ახალი 
ტექნოლოგიების და ტაქტიკის გამოყენებით და 
არა – ფართო გაგებით. სხვა შემთხვევაში ეს იქნება 
პროპაგანდა და არა ანალიტიკა.  

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. გ. მგალობლიშვილი, ბ. ქუთელია, ნ. ევგგენიძე, ი. გურული. ,,ჰიბრიდული ომი და ევროატლანტიკური 
სივრცის უსაფრთხოების ლანდშაფტის ცვლილება“, თბ. 2016. 

2. ვ. კაპანაძე. ,, დაბრუნება მომავალში – ანუ ჰიბრიდული ომების ეპოქა“..www.strate.ge.
3. Hoffman, F.G. Hybrid Warfare and Challenges, JFQ / issue 52, 1st quarter 2009, 34.
4. Pomerantsev, The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes, Information, Culture and Money, The 

Interpreter, 2014. 
5. Popescu, Nicu. Hybrid tactics: neither new nor only Russian. EUISS Issue Alert 4, 2015.
6. (http://www.kommersant.ru/doc/2416461.; Kofman M., Rojansky M. A Closer Look at Russia’s “Hybrid War.” 

– Washington: Kennan Institute, 2015. 

Hybrid war –for understanding the term
Madlein Kotsotsashvili

Acad. Dr. of social sciences

The term “hybrid war” is relatively new and takes the form of the beginning of the 21st century. This formulation 
of modern conflict was used by American military publishers James Mets and Frank Hoffman in the article Future 
Warfare: The Rise of Hybrid Wars, which was published in 2005. Then f. Hofmann has a more pronounced term. In 
his opinion, asymmetric or non-traditional components in hybrid war acquire a vital function, while their roles in 
the usual military conflicts are largely driven by the attention of the opponent. According to contemporary perfor-
mance, the hybrid war contains classic methods of war, sabotage, guerrilla actions and information technologies. The 
history of mankind is full of examples of such wars from ancient times to the present. That’s why the term hybrid war 
is not a term developed and justified by the scientific basis and can not be considered as a new generation because the 
arsenal of warfare instruments has been expanding since ancient times, but the goals and tasks remained unchanged.

If the term hybrid war is to be used, it is only in the context when talking about the simultaneous and asymmetric 
warfare on the battlefield using new technologies and tactics rather than in a broader sense. In other cases it will be 
propaganda and not analytics.
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kerZo umaRles saganmanaTleblo dawesebulebebs saxelmwifos 

mxridan kontrolis gamkacreba sWirdebaT

zaira RuduSauri, 
saqarTvelos teqnikuri
universitetis profesori

statiaSi dasmulia kerZo umaRles saganmanaTleblo struqturebSi saxelmwifos mxridan 

kontrolis gamkacrebis sakiTxi. avtori gamoTqvams azrs, rom ar SeiZleba umaRlesi ga-

naTleba mxolod biznesad iyos aRqmuli da misgan mxolod mogebas velodoT. arada, kerZo 

universitetebis damfuZneblebi mas mxolod ase aRiqvamen da yovelnairad cdiloben Seamci-

ron swavlebis maRal doneze mowyobasTan dakavSirebuli xarjebi.

statiis avtori iZleva winadadebebs Tu rogor da ra mimarTulebiT gaamkacros saxelm-

wifom kerZo umaRlesi saganmanaTleblo dawesebu¬lebebis regulireba, rom isini aiZulos 

meti yuradReba miaqcion swavlis Sedegebs.

sakvanZo sityvebi: umaRlesi ganaTleba, kontroli, regulireba, TviTregulireba.

Sesavali

am statiis Sesavlad is viTareba gamodgeba, 

romelic dRes saqarTveloSia. mxedvelobaSi 

gvaqvs kerZo universitetebis ekonomikur da 

biznes fakultetebis kursdamTavrebulTa 

qronikuli dausaqmebloba. mizezi erTia _ uni-

versitetis damfuZneblebi umaRles ganaTle-

bas rigiT biznesad aRiqvamen da maqsimalur 

mogebas gamodevnebulebi orienti¬re¬bulni 

arian ara swavlebis Sedegze, anu studentis 

codnis doneze, romliTac igi praqtikulad 

unda dasaqmdes, aramed, mogebaze. Sedegic sax-

ezea: kerZo universitetebis mepatroneebi 

Raribis socialuri statu¬sidan jer saSu-

alo fenaSi gadavidnen, Semdeg mdidrebis fe-

naSi da Tu ase gagrZelda unda velodoT 

maT umdidresTa fenaSi gadasvlas...

am fonze saxeze gvaqvs kerZo universitet-

damTavrebul, ucodinar, fsevdospecialistTa 

armia, swavlis maRali fasiT maTi motyuebul-

gaZarcvuli mSoblebi da am universitetebSi 

dasaqmebuli maTxovrad qceuli akademiuri 

personali. es ar exeba administraciul per-

sonals, radgan es saStato adgilebi TviT 

damfuZneblebs da maT naTesaobas aqvs dakave-

buli, romlebic sulac ar uCivian xelfaseb-

is simcires...

1. umaRlesi saswavlo dawesebulebebis 

warmoSobis istoria.

umaRlesi saswavleblebi Sua saukuneebSi 

warmoiSva. Sua saukuneebis universitetebs 

aravin ar axasiaTebda iseT adgilad, sadac 

codna iyideboda. universitetebi ar iyvnen 

dakavSirebulni komerciasTan. maT formire-

bas mogeba ar edo safuZvlad. amiT imis 

Tqma gvinda, rom maSindeli universitetebis 

mesveurni umaRles swavlebas biznesad ar 

aRiqvamdnen da fokusirebulni iyvnen mosax-

leobaSi ganaTlebis maqsimalur gavrcel-

ebaze; maSasadame, maSin swavleba iyo ufaso.

Tanamedrove mkvlevarebi ganaTlebis ide-

as adamianis mudmiv ganviTarebas ukavSireben, 

universitetis warmoSobas XII  saukuneSi xs-

nian damoukidebel maswavlebelTa ricxvis 

zrdiT, moswavleTa aqtiuri brZoliT Tavi-

anTi moTxovnilebebis dasakmayofileblad 

da a. S.

arsebobs iseTi azric, rom umaRlesi sas-

wavleblebis warmoSoba ar aris reaqcia ga-

naTlebis gavrcelebaze,  mis srulyofaze. 

amis damadasturebel argumentad mohyavT 

akademiur Taviseburebebze Seqmnil funda-

mentur kanonSi Cawerili Tezisi (1155 wels) 

- `yvela cocxali swavlebiT daemorCileba 

RmerTs da dedamiwaze mis msaxurs – impera-

tors~.

iyo iseTi azric, romelic universiteteb-

is warmoSobas usargeblo saqmed miiCnevda. 

magaliTad, rusi mecnieri o. dolJenkos az-

riT, `maSin maRalkvalificiur specialisteb-

is momzadebaze socialuri dakveTa ar ar-

sebobda. im droisTvis arsebuli saswavlo 

dawesebulebebi srulad akmayofilebdnen 

rogorc saxelmwifos, ise sazogadoebis da, 

eklesiis moTxovnebs. es udidesi socialuri 

inovacia SemTxveviT Sesdga~ [1, gv. 29].

ase iyo Tu ise, umaRlesi saswavlo dawese-

bulebebis warmoSoba maSin marTlac didi 

progresuli movlena iyo. qarTvelebs saamay-

od gvaqvs, rom XII  saukuneSi aseTi epoqaluri 
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mniSvnelobis siaxle CvenTanac Seiqmna jer 

gelaTis da Semdeg iyalTos akademiis saxiT. 

Cveni Rrma rwmeniT, am siaxlis mizani iyo 

saqarTveloSi arsebuli kulturis da cod-

nis arsebuli donis SenarCuneba da ganvi-

Tareba.

2. umaRlesi saganmanaTleblo dawese-

bulebis regulireba-TviTregulireba.

ganaTlebis sferos, m. S. umaRlesi ga-

naTlebis sferos, sabazro ekonomikis mkv-

levarebi dResac miiCneven ekonomikis im se-

qtorad, romelSic bazris `uCinari xeliT~ 

TviTregulireba dauSvebelia da am seqtor-

is saqmianobas saxelmwifo unda aregulireb-

des.

magram mecnierebi imasac aRniSnaven, rom 

sabazro meqanizmebiT ganaT¬lebis sferos 

TviTregulirebis uZluroba da negatiuro-

bac ki, ar niSnavs imas, rom es seqtori mTli-

anad gamoTiSulia bazris zemoqmede¬bidan. 

maTive mtkicebiT umaRlesi saswavlebeli 

raRac zomiT da zogierT momentSi sabazro 

urTierTobis monawileTa sruluflebiani 

wevria. am urTierTobaSi misi monawileobis 

xarisxi ganisazRvreba Sromis bazarze spe-

cialistebis moTxovnilebiT da agreTve sxva 

saxis momsaxurebaze moTxovniT, romelsac 

umaRlesi saswavlebeli komerciul sawyise-

bze asrulebs qveyanaSi [2, gv. 120].

maRalganviTarebuli qveynebis umaRlesi 

saswavleblebis ZiriTadi fondebi ZiriTadad 

saxelmwifosia da isini mxolod gamosayene-

blad gadaecema universitetebs. isic miRebu-

lia, rom umaRlesi ganaTlebis dawesebule-

bebi arian arakomerciuli organizaciebi da 

maTi Semosavali ixarjeba materialur-teqni-

kuri da socialuri bazis gansaviTareblad, 

xelfasis fondis formirebisTvis da sxva. 

magram amasTan erTad, rogorc zogadad ar-

asawarmoo sferos organizaciebs, ise umaR-

lesi ganaTlebis dawesebulebebic, garkveul 

SexebaSi arian bazarTan. am bolo dros gan-

sakuTrebiT aqtiuri gaxda saganmanaTleblo 

momsaxurebis bazris formirebis problema. 

es momsaxureba sasaqonlo gaxda, Tumca mas 

garkveuli Taviseburebebi gaaCnia materi-

aluri Sinaarsis mqone saqonelTan Sedar-

ebiT [3, gv. 32].

umaRlesi saswavleblebis saerTo niSani 

aris maTi avtonomiuroba, anu saxelmwifosa-

gan da damfuZneblebisagan maTi garkveuli 

damouki¬deb¬loba. Tumca, saqarTveloSi sa-

bazro ekonomikaze gadasvlis Semdeg kerZo 

universitetebi samxelmwifosagan damoukide-

beli arian, xolo saxelmwifo universitetebs 

piriqiT _ maT TiTqmis formalurad daurCaT 

avtonomia.

saganmanaTleblo procesis gansaxor-

cieleblad, romlisTvisac Seqmnili aris 

universiteti, igi damoukideblad axorciel-

ebs kadrebis SerCevas da ganTavsebas, axor-

cielebs samecniero, safinanso, sameurneo da 

sxva saxis saqmianobas misi wesdebis da Sesa-

bamisi qveynis kanon¬mdeb¬lobis farglebSi.

aseTi avtonomiis pirobebSi marTvis sax-

elmwifo organoebis zemoqmedeba umaRles 

saswavleblebze arsebiTad SezRudulia.

rogorc kerZo, ise saxelmwifo umaRlesi 

ganaTlebis dawesebu¬lebebis saqmianobas 

aregulirebs saqarTvelos kanoni `umaRlesi 

ganaTlebis Sesaxeb~. masSi saqmianobis kanon-

ier CarCoSi moqcevis yvela detalia gaweri-

li. saqarTvelos sajaro universitetebma _ 

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis sax-

elmwifo universitetma, saqarTvelos teqni-

kurma universitetma da sxvebma, romelTac 

saswavlo da saxelmwifo marTva-regulire-

bis istoriuli gamocdileba ukve hqondaT 

(isini arsebobdnen sabWoTa kavSiris drosac), 

sabazro ekonomikaze saqarTvelos gadasvlis 

Semdeg miiRes garkveuli avtonomia, magram 

ara iseTi, rogorc kerZo universitetebma. 

kerZo universitetebi Tavidanve dafuZndnen 

rogorc saxelmwifosgan sruliad damouk-

idebeli struqturebi. maT damfuZneblebs me-

warmulma alRom agrZnobina, rom umaRlesi 

ganaTleba saqarTveloSi moTxovnadia da 

aqedan gamomdinare, momgebianic. es moTxov-

na iyo sabWoTa drosac, aris exlac. rad-

gan arsebobda moTxovna, gaCnda miwodebac. 

1992 wels anu sabazro ekonomikaze gadasv-

lis meore wels saqarTveloSi 153 univer-

siteti arsebobda. Tavdapirvelad kerZo uni-

versitetebis dafuZneba advili iyo. Semdeg 

saqarTvelos mTavrobam daiwyo maTi gafilt-

vra. amJamad saqarTveloSi funqcionirebs mx-

olod 52 kerZo umaRlesi saganmanaTleblo 

dawesebu¬leba. magram gasuli periodi nega-

tiurad aisaxa Sromis bazarze. am bazars 

moawyda kerZo universitetdamTavrebul uco-

dinar `specialistTa~ talRa. es gamoiwvia 

kerZo ganaTlebidan saxelmwifos `gverdze 

gadgomam~ da maTze kontrolis ararsebobam. 

Sedegad miviReT is, rac miviReT. umuSevar-

Ta rigebSi rom amdeni umaRlesdamTavrebu-

lia, isini im periodis kerZo universitet-

damTavrebulni arian. saqarTvelos kerZo 

universitetebi, ara swavlis Sedegze, aramed, 

maqsimalur Semosavlis miRebaze iyvnen ori-
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entirebulni. samwuxarod, asea dResac.

statiis moculobis SezRudulobis gamo, 

Cvens yuradRebas gavamaxvilebT mxolod 

kerZo umaRles saganmanaTleblo dawese-

bulebaTa saqmianobis erT sferoze. es aris 

swavlebis fasi, akreditacia-avtorizaciis Ri-

rebuleba, grantis sidide da TanamSromelTa 

Sromis anazRaureba. saqarTvelos kerZo uni-

versitetebi TviTon aweseben swavlis fass. 

mosaxleobis cxovrebis donidan gamomdinare 

es fasi, maRalia. swored am mizeziT, xSirad 

erovnuli gamocdebiT ama Tu im kerZo uni-

versitetSi Caricxuli studenti, ver regis-

trirdeba studentad da quCaSi rCeba.

maRalia kerZo universitetebis avtoriza-

cia-akreditaciis Rirebulebac. amasTan, uni-

versitets misi winaswari gadaxdis valde-

buleba aqvs ganurCevlad imisa, miiRebs Tu ar 

miiRebs avtorizacias an akreditacias. uni-

versitetebma ar ician ra xarjebi Sedis maT 

RirebulebaSi, ratom aris is aseTi maRali.

saxelmwifo granti, romelsac studentebi 

eerovnul gamocdebze miRebuli qulebiT im-

saxureben, isazRvreba ara im universitetis 

swavlis fasiT, sadac is iswavlis, aramed, sa-

jaro universitetis swavlis fasiT. radgan, 

ZiriTad SemTxvevaSi, kerZo universitetebSi 

swavlis fasi maRalia, amitom studentebs 

uxdebaT damatebiTi Tanxebis gadaxda.

kidev ufro problemuria kerZo univer-

sitetebis TanamSromelTa Sromis anazRau-

reba. imis gamo, rom saqarTveloSi ar aris 

dadgenili minimaluri xelfasi, kerZo uni-

versitetebis damfuZneblebi meti mogebis 

miRebis mizniT am sferoSi metad TviTne-

boben. gasakviria, rom am gaWirvebis wlebSi 

saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 

saministro profesors (srul profesors) 

aZlevs mxolod erT universitetSi muSaobis 

uflebas da ar interesdeba imiT, Tu raze 

naklebi ar unda hqondes mas am universitet-

Si xelfasi? es regulacia misaRebia Tu igi 

muSaobs iv. javaxiSvilis saxelobis uni-

versitetSi, sadac profesoris xelfasi 3500 

laria TveSi, magram kerZo universitetebis 

umravleso¬baSi, romlebSic igi ar scildeba 

300-400 lars, raRa Tqma unda ar aris misaRebi.

yovelive aqedan gamomdinare, viZleviT Sem-

deg rekomendaciebs:

- kerZo universitetebSi swavlebis fa-

sis zeda da qveda zRvari daawesos saxelmwi-

fom;

- avtorizacia-akreditaciis Rirebule-

ba misi Semadgeneli xarjebis muxlobrivi 

gaweriT daidos ganaTlebis xarisxis ganvi-

Tarebis eronuli centris saitze;

- grantis sidide ganisazRvros im uni-

versitetis swavlebis fasis mixedviT, sadac 

Cairicxa studenti;

- umaRlesi saswavlo dawesebulebebi-

sTvis saxelmwifom daawesos Tanamdebobrivi 

ganakveTebi da igi savaldebulo unda iyos 

yvelasTvis sajaro iqneba igi Tu kerZo;

- moixsnas akrZalva imis Sesaxeb, rom 

profesorma erT dawesebulebaSi imuSaos, 

anda dawesdes Sromis anazRaurebis raRaca 

zRvari, romlis qveviT mas miecema sxvagan 

muSaobis ufleba, zeviT ki _ ara.

gamoyenebuli literatura:

1. Долженко О., Оброзование в России: сегодня, вчера, завтра. Вестник высшей шлолы, 1992, №4-6.
2. Высшее образование России: состояние и проблемы развития, НИИВО, М., 1994.
3. Попов Е., Услуг образования и рынок, ж. “Россиискии экономическии журнал”, 1992, №6.

IT IS NECESSARY TO HARSH THE CONTROL ON HIGHER PRIVATE EDUCATION INSTITUTIONS BY THE 
STATE

ZAIRA GUDUSHAURI, 
Professor of Georgian Technical University

In the article it is raised the question of strictness in controlling a higher private education institutions by the state. 
The author thinks that higher education mustn’t be only a business and we can’t expect just profit from it. Although, the 
founders  of universities think so and trying to reduce the expenses on high level of education.

The author of this article gives us proposals how the state can harsh the regulations of higher private institutions, that 
they should pay more attention to the results of studying.

Key words: high education, control, regulations, self regulations
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ქართული შრომის ბაზრის ძირითადი თავისებურებანი

შალვა კვეზერელი
ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი 
დავით აღმაშენებლის სახელობის 
საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, 
ასისტენტ პროფესორი
ელ. ფოსტა: schalwak@yahoo.de
მობ.: 599 905114

სტატიაში, „ქართული შრომის ბაზრის ძირითადი თავისებურებანი“ განხილულია ჩვენი ქვეყნის 
შრომის ბაზრის არსებული მდგომარეობა ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების, საერთაშორის და 
სხვა ადგილობრივი კვლევების  შედეგებზე დაყრდნობით, მათ შორის საკუთარი კვლევა-დაკვირვების 
შედეგების ანალიზი. განხილულია რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი (ბიზნესის განვითარება, განათლება 
და კვალიფიკაცია), რომელთაც დიდი გავლენა გააჩნიათ ეფექტიანი შრომის ბაზრის ჩამოყალიბებაზე.

სტატიაში ასევე მოცემულია ქართული შრომის ბაზარზე არსებული შრომითი რესურსის დაჯგუფება 
ძირითადი მახასიათებლების მიხედვით და მათი წილობრივი თანაფარდობა, ავტორის კვლვის მიხედვით.

შრომის ბაზარი საბაზრო ეკონომიკის 
მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალაა, მისი 
მდგომარეობა ბევრის მეტყველია ქვეყნის 
ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებზე. 
საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების 
დღიდან ქვეყნისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 
საკითხად, ახალი მოცემულობის შესაბამისი 
შრომის ბაზრის ჩამოყალიბება და განვითარება 
იქცა, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის 
ყოველდღიურ საზრუნავად სამსახურის - 
შემოსავლის მოძიება, ხოლო დასაქმებულთა 
უმეტესობისთვის უკეთესი სამუშაო ადგილის და 
გაუმჯობესებული სამუშაო პირობების მიღება.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის 2016 წლის მონაცემებით, ქვეყანაში 

უმუშევრობის მაჩვენებელი 11.8%-ია. ზოგადად, 
ბოლო წლების უმუშევრობის მონაცემების 
მიხედვით თითქოს არც თუ ისეთი საგანგაშო 
მდგომარეობაა, როგორც განვითარებადი 
ქვეყნისთვის, თუმცა ჩვენის აზრით არსებული 
რეალობაა სხვა არის. სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის მონაცემებში დასაქმებლად - 
თვითდასაქმებულად ითვლება მოსახლეობის ის 
ნაწილიც, რომელთა საკუთრებაში 1 ჰა სასოფლო-
სამეურნეო სავარგულია, მიუხდავად იმისა 
საკმარისია თუ არა ეს „ქონება“ არსებობისთვის. 
გარდა აღნიშნულისა კითხვის ნიშნებს ბადებს 
თვითდასაქმებულთა აღრიცხვის მეთოდიკის სხვა 
მიდგომებიც.

ცხრილი 1
 დასაქმებული მოსახლეობის განაწილება 2009 – 2016 წ. (ათასი კაცი) 

 შედგენილია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით
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როგორც ცხრილ 1-ის მონაცემებშია 

მითითებული თვითდასაქმებულთა წილობრივი 
მაჩვენებელი (პროცენტი) მთლიან დასაქმებულთა 
მოცულობის დაახლობით 60% შეადგენს. თუმცა 
დასადგენია აღნიშნული თვითდასაქმება და მისგან 
მიღებული შემოსავლები არის თუ არა საკმარისი 
ღირსეულად საარსებოდ. ცალკე განხილვის საგანს 
წარმოადგენს ქვეყანაში საარსებო მინიმუმი და მისი 
გამოთვლის მეთოდიკა, რასაც მოცემულ თემაში 
აღარ ვეხებით.

2017 წელს NDI (National Democratic Institute) 
მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის 
მიხედვით გამოკითხულთა 47%-ი სამუშაო 

ადგილების უკმარისობას მიიჩნევს ძირითად 
ეროვნულ პრობლემად და მიუხედავად იმის, რომ 
ეს წილობრივი მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელზე 8%-ით არის შემცირებული მაინც 
პირველ ადგილს იკავებს საზოგადოების მიერ 
დასახელებულ ძირითად ეროვნულ პრობლემათა 
ჩამონათვალში. ხოლო მოსახლეობის ორი მესამდი 
თავს დაუსაქმებლად თვლის.

გარდა აღნიშნულისა ყურადღებას იქცევს 
ზოგადად შრომითი ძალის დაბალი აქტიურობის 
დონე რომელიც 2006 – 2016 წლებში 52%-დან 
მაქსიმუმ 60%-მდე მერყეობს.

დიაგრამა 1
 უმუშევრობის, აქტიურობის და დასაქმების დონე საქართველოში (%)

იგივე, საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახურის მიხედვით 2016 წელს 
უმუშევრობის შედარებით მაღალი დონე გვაქვს 
ქვეყანაში ეკონომიკურად ყველაზე აქტიურ 
ადგილას დედაქალაქში - თბილისში 22%, მისგან 
განსხვავებით რეგიონებში ეს მაჩვნებელი 4.1%-დან 
13%-მდეა. აღნიშნულის ერთ-ერთ მიზეზად ზემოთ 

მოხსენიებული გამოანგარიშების ნაკლოვანებები 
უნდა მივიჩნოით, რადგან მარტივი ჯეშმარიტებაა, 
იქ სადაც დასაქმება და შემოსავლის მიღების 
მეტი შესაძლებლობებია მოსახლეობის მატება 
გვაქვს, ხოლო იქ სადაც უმუშევრობაა შესაბამისად 
მოსახლეობის კლებაა.  
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ცხრილი 2-ის მონაცემების მიხედვით 2006-დან 
2016 წლებს შორის მოსახლეობის შემცირება ქვეყნის 
მაშტაბით შეადგენს 678.7 ათას კაცს, რაც 15.5 %-ია. 
იგივე წლებში მოსახლეობის კლებით ხასიათდება 
საქართველოს ყველა რეგიონი, ერთადერთი 

ადგილი სადაც მოსახლეობის მცირე, თუმცა 
მატებაა, არის თბილისი. ასევე ბიზნეს რეგისტრის 
მონაცემების მიხედვით ყველაზე მეტი აქტიური 
სუბიექტების რაოდენობა 2017 წლის 1 ივნისის 
მდგომარეობით თბილისშია 43%, იხ. ცხრილი 3.

ცხრილი 2
მოსახლობის რიცხოვნობა 2006 და 2016 წლებში

 შედგენილია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით

ცხრილი 3
ბიზენს რეგისტრის მონაცემები 2017 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით

 შედგენილია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით
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სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 

საკმაოდ მაღალია იმ პირთა რაოდენობა, რომელთაც 
დასაქმების იმედი გადაეწურათ და ნაცვლად იმისა, 

რომ ეკონომიკური აქტიურობით შექმნან დოვლათი, 
გადაქცეულნი არიან სხვა დასაქმებულთა სარჩენ 
ჯგუფად.

ცხრილი 4
მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ 2009 – 2016 წ (ათასი კაცი)

ცხრილ 4-ში მიღებული მონაცემების მიხედვით 
მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ, რომელთა 
შორისაც მნიშვნელოვანი ნაწილი დასაქმების 
საკითხში იმედგადაწურულთა ჯგუფია, 
წილობრივი მაჩვენებელი ბოლო წლებში სულ 
სამუშაო ძალასთან (პოტენციური) მიმართებაში 32÷ 
36 %-ის ფარგლებში მერყეობს. 

განხილული მონაცემების მიხედვით შეიძლება 
ითქვას რომ ქვეყანაში იმ პირთა რაოდენობა ვისაც 
პოტენციურად შეუძლია იყოს დასაქმებული და 
შეიტანოს თავისი წვლილი ქვეყნის დოვლათის 
შექმნაში, მაგრამ სხვადასხვა გარემოებათა 
გათვალისწინებით არ არის დასაქმებული +30%-ია.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2016 
წლის მონაცემების მიხედვით უმუშევრობის 
დონე ასაკობრივ ჭრილში არაერთგვაროვნად 

* სულ აქტიურ მოსახლეობას (სამუშაო ძალას) დამატებულია მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ - 
ვისაც სათანადო გარემოებების შემთხვევაში შეეძლო ყოფილიყო დასაქმებული და მივიღეთ სულ სამუშაო 
ძალა (პოტენციური).

გამოიყურება (იხ. დიაგრამა 2). აღნიშნული 
მონაცემების მიხედვით უმუშევრობის დონე 15÷29 
წლის ასაკში 20%-ზე მაღალია, როდესაც იგივე 
სამსახურის მონაცემებით საერთო უმუშევრობის 
მაჩვენებელი 11.8%-ს შეადგენს. ასაკის მატებასთან 
ერთად უმუშევრობის მაჩვენებელი ძირითადად 
მცირდება. აღნიშნული იმის მაჩვენებელია, რომ 
15÷29 წლის ასაკობრივი ჯგუფი შედარებით 
აქტიურად ეძებს სამუშაოს (გამოყენებული 
გამოანგარიშების მეთოდიკის მიხედვით), თუმცა 
მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი მაინც უმუშევარია, 
ხოლო ასაკის მატებასთან ერთად და სამართლიანი 
იქნება თუ ვიტყვით მრავალი იმედგაცრუების 
შემდგომ ბევრი საერთოდ თავს ანებებს დასაქმების 
ადგილის მოძიებას და ინაცვლებს სამუშაო ძალის 
გარეთ მყოფთა კატეგორიაში. 

დიაგრამა 2 
უმუშევრობის დონე ასაკობრივ ჭრილში 2016 წელს (%) 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
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mecniereba/SCIENCE
უნდა აღინიშნოს, რომ სამუშაოს - შემოსავლის 

გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ნაწილი ცდილობს 
საზღვარგარეთ წავიდეს და ამ გზით გადაჭრას ეს 
პრობლება. ამ კატეგორიაშიც ახალგაზრდა თაობა 
აქტიურობს, ვისაც მეტი შესაძლებლობა გააჩნია 
ჩამოყალიბდეს მაღალკვალიფიციურ კადრად, 
რასაც კარგავს დროებით, რიგ შემთხვევაში 
სამუდამოდ ქვეყანა და მისი შრომის ბაზარი. 

არსებული მდგომარეობის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი წინაპირობა არის შრომით ბაზარზე 
მოთხოვნა - მიწოდების თანაფარდობა, სადაც 
მოთხოვნა გაცილებით მცირეა მიწოდებასთან 
შედარებით. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა 
ეკონომიკური მაჩვენებლები ბოლო წლებში 
წინა პერიოდთან შედარებით უმჯობესდება, ეს 

დადებითი ცვლილებები იმდენად მცირეა, რომ ვერ 
ახდენს მნიშვნელოვან გავლენას მდგომარეობის 
გამოსწორებაზე.

ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ქვეყანაში სუსტადაა 
განვითარებული საშუალო და მცირე ბიზნესი, 
რომლებიც როგორც წესი შედარებით მეტ სამუშაო 
ადგილებს ქმნის, რადგან მსხვილ ბიზნესში შრომით 
ძალას დიდ წილად თანამედროვე ტექნოლოგიები 
და დაზგა-დანადგარები ანაცვლებენ. 2016 წლის 
მონაცემებით დასაქმებულთა 61.3%-ს მსხვილი 
ბიზნესი ასაქმებს, 16.6%-ს საშუალო, ხოლო 22.1%-
ს მცირე ბიზნესი. რაც შეეხება სახელმწიფო და 
არასახელმწიფო სექტორებში დასაქმებულთა 
თანაფარდობას ციფრობრივად მოცემულია ცხრილ 
5-ში.

დასაქმებულთა დიდი ნაწილი არასახელმწიფო 
სექტორზე მოდის, თუმცა სახელმწიფო სექტორი, 
როგორც დამსაქმებელი მნიშვნელოვან როლს 
თამაშობს შრომის ბაზარზე.

ქვეყანაში დასაქმებულთა დაახლოებით 
40%-ქალია, ხოლო 60%-ი კაცი. ბოლო წლებში 
ქალების დასაქმების დონე 49% – 53%-ის 
ფარგლებშია, ხოლო მამაკაცების 64% – 67%-
ის ფარგლებში. თუმცა ხაზი უნდა გაესვას, რომ 
სამუშაოს ძალის გარეთ მყოფთა კატეგორიაში 
ქალთა რაოდენობა 2.2-ჯერ აჭარბებს მამაკაცების 
მსგავს რაოდენობას, ანუ ქალების უფრო დიდი 
ნაწილი „შეეგუა უმუშევრობას“, აქტიურად აღარ 
ცდილობს დასაქმებას.  

დასაქმებულთა საშუალო თვიური ანაზღაურება 
2006 წელს შეადგენდა 277.9 ლარს, 2017 წლისთვის 
(პირველი კვარტლის მიხედვით) 989.4 ლარს, ზრდა 
711.5 ლარია, თუმცა დროის მოცემულ მონაკვეთში 

ცხრილი 5
დასაქმებულთა განაწილება სახელმწიფო და არასახელმწიფო სექტორების მიხედვით 2009 – 2016 წ. 

ოფიციალური ინფლაციის მაჩვენებელი 66.7%-ია 
და ნაზარდი ხელფასის მნიშვნელოვანი ნაწილი 
ინფლაციამ შთანთქა. მამაკაცების საშუალო 
ანაზღაურება დაახლოებით 37%-ით აღემატება 
ქალების საშუალო ანაზღაურებას.

რაც შეეხება საქმიანობის სახეების მიხედვით 
საშუალო თვიურ ნომინალურ ანაზღაურებას, 
2017 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით 
აქ ლიდერობს: საფინანსო საქმიანობა - 1907.5 
ლარი, მას მოყვება მშენებლობა - 1498.5 ლარი და 
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა - 1332.4 ლარით. 
ყველაზე დაბალანაზღაურებად საქმიანობას 
წარმოადგენს განათლების სექტორი - 563.9 ლარი, 
შემდგომ სოფლის მეურნეობა - 657.9 ლარი და 
სასტუმროები და რესტორნები - 740.7 ლარი. აქ 
კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გავუსვათ განათლების 
სექტორში არსებულ ანაზღაურებას, რომელიც 
ყველაზე დაბალია და ჩვენის აზრით ერთ-ერთი 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
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ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორია შრომის 
ბაზრის ხარისხის და არა მხოლოდ მისი.

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2015-2016 
წლის „გლობალური კონკურენტუნარიანობის 
ანგარიშის“ („The Global Competitiveness Re-
port“) მიხედვით ბოლო წლებში ბიზნესმენთა 
და ინვესტორთა დიდი ნაწილი საქართველოში 
ბიზნესის ხელისშემშლელ ძირითად გარემოებად 
სამუშაო ძალის არაკვალიფიციურობას ასახელებს.  
ამავდროულად როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ქვეყნის 
შრომის ბაზარზე მიწოდება აჭარბებს მოთხოვნას, 
თუმცა მცოდნე და გამოცდილი მუშა ხელის მწვავე 
ნაკლებობაა. იგივე ორგანიზაციის მონაცემებით 
140 ქვეყანაში, შრომის ბაზრის ეფექტიანობით 
32 საფეხურზე ვართ (წინა წელთან შედარებით 
გაუმჯობესდა 9 საფეხურით), ხოლო უმაღლესი 
განათლების და ტრეინინგების კატეგორიაში 87 
ადგილი გვიჭირავს (წინა წელთან შედარებით 
გაუმჯობესდა 5 საფეხურით).

საქართველოში ბოლო დროს ჩატარებულმა 
არაერთმა კვლევამ წარმოაჩინა, რომ უმაღლესი 
განათლების მიღების შემდგომ დასაქმებისთვის 
აუცილებელია შემდგომი გადამზადება. უმაღლესი 
სასწავლებლები ძირითადად ვერ უზრუნველყოფენ 
სრულფასოვნად - დამსაქმებლისთვის მისაღები 
კვალიფიკაციის კურსდამთავრებულთა 
გამოშვებას. საკვანძო საკითხს წარმოადგენს 
თეორიულ მომზადებასთან ერთად პრაქტიკული 
უნარ-ჩვევების გამომუშავება, ეს კი შეუძლებელია 
უმაღლესი სასწავლებლების და პოტენციური 
დამსაქმებლების მჭიდრო თანამშრომლობის 
გარეშე (საწარმოო პრაქტიკები, გამოცდილი-
პრაქტიკოსების საუნივერსიტეტო საქმიანობაში 
გარკვეული მოცულობით ჩართვა და სამეცნიერო-
კვლევით საქმიანობაში საგანმანათლებლო 
დაწესებულებათა და ბიზნესისი მჭიდრო 
თანამშრომლობა). აღნიშნულს ამყარებს ის 
არსებული მდგომარეობაც, რომლის მიხედვით 
შრომის ბაზარზე უმუშევართა და არა სამუშაო 
ძალის კატეგორიაში მყოფთა მნიშნვნელოვან 
ნაწილს გააჩნია უმაღლესი განათლება, რომელიც 
საკმარისი არ აღმოჩნდა მათთვის დასაქმებაში. 
რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელში ბოლო დროს 
დადებითი ცვლილებებია ზემოთ განხილული 
გარემოების გამოსასწორებლად, თუმცა, როგორც 
იტყვიან ეს ჯერ ზღვაში წვეთია და საკმარისი არ 
არის მთლიანი სურათის შესაცვლელად. 

უმაღლესი განათლება ვერავითარ შედეგს 
ვერ აჩვენებს ხარისხიანი საშუალო - სასკოლო 
განათლების გარეშე, რომელიც ასევე წარმოადგენს 
მნიშვნელოვან ქვაკუთხედს ხარისხიანი 

პროფესიული განათლებისთვის. დღეს ვერც ერთი 
მათგანი სამწუხაროდ ვერ პასუხობს არსებულ 
გამოწვევებს.

ჩვენს მიერ წარმოებული დაკვირვების შედეგები, 
რომელსაც 2006 წლიდან ვახორცილებთ და დღემდე 
შინაარსობრივად მოესწრო 14 ორგანიზაციის 
შესწავლა, რომელთაგან 4 განეკუთვნება მსხვილი 
ორგანიზაციების კატეგორიას, 5 საშუალოს, ხოლო 
დანარჩენი 5 წვრილს, თანხვედრაშია მსოფლიო 
ეკონომიკური ფორუმის მიერ გამოქვეყნებულ 
შედეგებთან. მსხვილი ორგანიზაციები ფინანსური 
რესურსების ხარჯზე ახერხებენ საკვანძო 
პოზიციებზე პროფესიონალი კადრის, როგორც 
უცხოეთიდან მოზიდვას, ასევე ადგილობრივი 
ბაზრიდან საუკეთესოების დასაქმებას და მათ 
შემდგომ გადამზადებას, თუმცა გადამზადების 
ხარჯები და ასევე დროის ფაქტორი მათთვისაც 
საკმაოდ მძიმე დამატებით ტვირთს წარმოადგენს. 
რაც შეეხება საშუალო და მცირე ზომის 
ორგანიზაციებს, ორივე მათგანში მწვავედ დგას 
მცოდნე და გამოცდილი კადრის მოძიების საკითხი. 

ქართულ შრომის ბაზარზე, შრომითი რესურსები 
შეიძლება შემდეგ ძირითად ჯგუფებად დავყოთ:

- საბჭოური განათლებისა და უნარ-ჩვევების 
მქონე კადრი (40 წელი და ზევით), რომელთა 
მნიშვნელოვანი ნაწილი სამწუხაროდ ვერ პასუხობს 
დღევანდელ გამოწვევებს - შრომითი რესურსის 
დაახლოებით 55-65%;

- ახალბედა და მცირე გამოცდილების მქონე 
კადრი (ძირითადად 15-24 წლის ასაკს შორის), 
რომელთაც დასაქმებისთვის სჭირდებათ შემდგომი 
საფუძვლიანი გადამზადება - შრომითი რესურსის 
დაახლოებით 5-10%; 

- გარკვეული გამოცდილებისა და უნარ-
ჩვევების მქონე კადრი (ძირითადად 25÷39 წლის 
ასაკს შორის), რომელთაც დასაქმებისთვის 
ძირითადად სჭირდებათ შემდგომი გადამზადება  - 
შრომითი რესურსის დაახლოებით 30-35%;

- ბოლო დროს ჩამოყალიბებული - უცხოური 
და ადგილობრივი განათლების (ძირითადად 
ევროპული, ან ამერიკული და წარმატებული 
ქართული საგანმანათლებლო დაწესებულებები) და 
გამოცდილების მქონე კადრი - შრომითი რესურსის 
დაახლოებით 2-4%. 

აღნიშნულ ჯგუფთან მიმართებაში გვსურს 
აღვნიშნოთ ერთი ჩვენი დაკვირვება: მათი 
ნაწილი სათანადოდ ვერ ახდენს მიღებული 
ცოდნისა და უნარ-ჩვევების წარმოჩენას 
სხვადასხვა ხელისშემშლელი გარემოებების 
გამო. ამ ხელისშემშლელი გარემოებებიდან უნდა 
გამოვარჩიოთ „კაფსულაში ჩაკეტილი ცოდნის 
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გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები (http://www.geostat.ge/).
2. მსოფლიოს ეკნომიკური ფორუმის ანგარიშები (https://www.weforum.org/events/world-economic-

forum-annual-meeting-2017).
3. NDI-National Democratic Institute კვლევები (https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20poll_june%20

2017_ISSUES_GEO-VF.pdf.
4. გაეროს განვითარების ფონდი - საქართველოს კვლევები (http://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/

home/presscenter/pressreleases/2017/07/26/human-rights-survey-2017/).

ცნება“, როდესაც არსებული სამუშაო გარემო 
მათი ცოდნისა და გამოცდილების რეალიზების 
შესაძლებლობას არ იძლევა და ნაცვალ იმისა, 
რომ ეს ცოდნა დაიხვეწოს და განვითარდეს, ხშირ 
შემთხვევაში გვაქვს უკუეფექტი, ხდება ამ ცოდნისა 
და უნარჩვევების დაკნინება (რეგრესი);

- გამოცდილი და მაღალი უნარჩვევების 
მქონე კადრი - შრომითი რესურსის დაახლოებით 
1-2%;

ყოველი მოცემული ჯგუფი შიგნით ძალზედ 
მრავალფეროვანია და მოითხოვს ცალკეულ 
განხილვას, რასაც შემდგომ ნაშრომებში 
წარმოვადგენთ. 

დასაქმებულების მხრიდან საკმაოდ დიდია 
ახალი სამსახურის მოძიების სურვილი. მათ დიდ 
ნაწილს მიაჩნია, რომ არსებულ სამსახურებრივ 
პირობებში ვერ ავლენენ თავის შესაძლებლობებს. 
უფრო მეტიც, 2017 წელს გაეროს განვითარების 
ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევლის მონაცემების 
მიხედვით, გამოკითხულთა 27% მიიჩნევს, რომ 

ქვეყანაში ყველაზე მეტად შრომითი უფლებები 
ირღვევა.[4]

ისტორიას არაერთი გამოჩენილი პიროვნების 
დაახლოებით ასეთი შინაარსის გამოთქმა ახსოვს: 
„წარმატების მიღწევაში გადამწყვეტი, მაღალი 
პასუხისმგებლობის და გამოცდილების მქონე 
თანამშრომლებია“. აღნიშნულს ჩვენც ვიზიარებთ, 
ქვეყნის განვითარებას ესაჭიროება მცოდნე და 
გამოცდილი კადრების მომზადება. პროფესიონალი 
კადრების მომზადებას თავის მხრივ ესაჭიროება 
მაღალი ხარისხის: საშუალო, პროფესიული და 
უმაღლესი განათლების სისტემა. რა თქმა უნდა 
მაღალ ეფექტური შრომის ბაზრის ჩამოყალიბებაზე 
სხვა გარემოებებიც ახდენს გავლენას და საჭიროა 
მათი მთლიანობაში განხილვა, თუმცა როგორც 
აღვნიშნეთ, ძირითად საკითხად მაინც მაღალი 
კვალიფიკაციის შრომითი ძალის მომზადება - მათი 
სათანადოდ სწავლება და სწორი პრაქტიკული 
უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება მიგვაჩნია 
სახელმწიფოებრივ აზროვნებასთან ერთად.

The main peculiarities of the Georgian labor market

Shalva Kvezereli
Doctor of Business Administration, 

Ministry of Defense of Georgia
lapel David Agmashenebeli

 National Defense Academy of Georgia,
Assistant Professor.

Resume

The article “The main peculiarities of the Georgian labor market”  discusses  the current situation of our labor 
market, based on the results of official statistical data, international and other local researches, including the results 
of their own research-observation. Several important issues (business development, education, and qualification) are 
considered to have an impact on the establishment of an effective labor market. The article also covers the grouping 
of labor resources on the Georgian labor market according to the basic characteristics and their equity ratio, based 
on the author’s research.
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სახელმწიფოს და ბიზნესის ურთიერთქმედების მოდელი სახელმწიფო 
შესყიდვების სისტემაში

თინათინ მეძმარიაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 
დოქტორანტი, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა 
და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ადმინისტრაციული 
დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს 
უფროსი
ელ. ფოსტა: tinatinmedzmariashvili@yahoo.com 
ტელ.: +995 77 97 83 36

სახელმწიფოს და ბიზნესის ურთიერთქმედების მოდელი სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში. 
სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში ფინანსური რესურსების რაციონალურ ხარჯვას, სამართლიანი 
და არადისკრიმინაციული გარემოს ფორმირებას, ჯანსაღი კონკურენციის განვითარებასა და 
საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მაქსიმალურად გამჭირვალედ მიწოდებას უდიდესი მნიშვნელობა 
ენიჭება. სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის გამართული ფუნქციონირება მნიშვნელოვანია, როგორც 
სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლებისათვის. შესაბამისად, სახელმწიფოს მხრიდან 
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ჯანსაღი კონკურენციის განვითარებას სახელმწიფო 
შესყიდვებით დაინტერესებულ სუბიექტებს შორის, ამასთან, ხელი შეეწყოს კომპანიების მიერ საკუთარი 
შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოყენებასა და შესყიდვების ღია პროცესის წარმოებას, რაც თავის მხრივ 
უზრუნველყოფს სახელმწიფო ფინანსური რესურსების რაციონალურ ხარჯვას. 

სახელმწიფო შესყიდვები ქვეყნის ერთ-ერთ 
ყველაზე მნიშვნელოვან სფეროს წარმოადგენს და 
მასზე მთლიანი შიგა პროდუქტის 12% მოდის [6, 
გვ.2].. შესაბამისად, უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება 
სახელმწიფო ფინანსური რესურსების რაციონალურ 
ხარჯვას, სამართლიანი და არადისკრიმინაციული 
გარემოს ფორმირებას, სახელმწიფო შესყიდვების 
სფეროში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარებასა და 
საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მაქსიმალურად 
გამჭირვალედ მიწოდებას. სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროს გამართული ფუნქციონირება 
მნიშვნელოვანია, როგორც სახელმწიფო, ასევე 
კერძო სექტორისათვის. გარდა იმისა, რომ 
განსაკუთრებით აქტუალურია სახელმწიფო 
სახსრების რაციონალური და მიზნობრივი 
ხარჯვა, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანია 
სახელმწიფო შესყიდვებში მცირე და საშუალო 
ბიზნესის ჩართულობის ზრდა, კერძო სექტორში 
კონკურენციის განვითარება, რაც თავის მხრივ 
უზრუნველყოფს მათი შემოსავლების ზრდას.

საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების 
სისტემაში სახელმწიფოსა და ბიზნესის შუალედურ 
რგოლს სსიპ „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 
წარმოადგენს“, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვების 
კანონის მოთხოვნათა დაცვისა და შესრულების 

უფლებამოსილების მქონე ორგანოა. სააგენტო 
უზრუნველყოფს შესყიდვების პროცედურების 
კანონიერებაზე ზედამხედველობასა და 
შესყიდვების პროცესის რეგულირების პოლიტიკის 
განსაზღვრას.

2010 წლამდე საქართველოში სახელმწიფო 
შესყიდვები ხორციელდებოდა ქაღალდური წესით 
და დღეისათვის მოქმედი სახელმწიფო შესყიდვების 
სისტემა 2010 წლის 1 დეკემბრიდან ჩამოყალიბდა. 
სათანადო გამჭირვალობის არარსებობის 
გამო, შესყიდვების სიტემაში ადგილი ჰქონდა 
შემდეგი რისკების არსებობას: დისკრიმინაციულ 
მიდგომებსა და კორუფციას, ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის შეზღუდულობას, ტენდერებში 
მონაწილეობისათვის დაწესებულ მაღალ 
სახდელებს და ტერიტორიულ უთანასწორობას, 
რის შედეგადაც იზღუდებოდა ამ სფეროსათის 
ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტი - ჯანსაღი 
კონკურენცია. ყველა სატენდერო პროცედურა 
ქაღალდის საშუალებით ხორციელდებოდა, 
შესაბამისად, 2011 წლის დასაწყისისათვის 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში დაახლოებით 
20 მილიონი ქაღალდის დოკუმენტი დაგროვდა, 
საიდანაც სათანადო ინფორმაციის მიღება და 
ანალიზი პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო [4, გვ.4].  
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შესაბამისად, საზოგადოებრივი ნდობის ხარისხი 
სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის მიმართ 
დაბალი იყო, რასაც ემატებოდა ინფორმაციის 
შეზღუდვა, ტენდერში მონაწილეობის მაღალი 
ხარჯი და დროის მოთხოვნების არაადეკვატურობა 
[1, გვ.5]. სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული 
სისტემის შექმნა, დანერგვა და მართვა სააგენტოს 
დაევალა, რომელმაც სსიპ „საჯარო რეესტრის 
ეროვნული სააგენტოს“ ტექნიკური მხარდაჭერით 
უზრუნველყო სახელმწიფო შესყიდვების 
ელექტრონული სისტემის პროგრამული 
შემუშავება. საქართველო მხოლოდ მეორე 
ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც სრულად გაუქმდა 
ე.წ. ქაღალდის ტენდერები და უკიდურესად 
მოკლე ვადაში დაინერგა 100% ელექტრონული 
ტენდერების სისტემა. აღნიშნული რეფორმა ხუთი 
მარტივი მიზნის მიღწევას ითვალისწინებდა [4, 
გვ.5]:

1. გამჭირვალობა – აუცილებელი იყო 
სახელმწიფო სახსრების ხარჯვის გამჭირვალობის 
უზრუნველყოფა, რათა საზოგადოებისთვის 
ხელმისაწვდომი გამხდარიყო ინფორმაცია, თუ 
რაში და რა ოდენობით იხარჯება სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები;

2. არადისკრიმინაციულობა – საჭირო იყო 
ისეთი პროცედურების შემოღება, რომელიც 
ყველა მიმწოდებელს თანაბარ პირობებში 
ჩააყენებდა შესყიდვებში მონაწილეობის დროს 
და გამორიცხავდა დისკრიმინაციული მიდგომის 
შესაძლებლობას. ეს საკმაოდ რთული ამოცანა იყო, 
რადგან არსებობდა სხვადასხვა სახის ფაქტორები, 
მაგალითად გეოგრაფიული ფაქტორი, რომელიც 
გარკვეულ უპირატესობას ანიჭებდა იმ კომპანიებს, 
რომლებიც შედარებით ახლოს მდებარეობდნენ 
შემსყიდველი ორგანიზაციის ადგილსამყოფელთან;

3. სამართლიანი შერჩევა – ასევე რიგ 
შემთხვევაში ამა თუ იმ ფაქტორის გამო, 
უსამართლოდ ხდებოდა მიმწოდებლების 
დისკვალიფიკაცია ტენდერიდან მათთვის დაბალი 
ქულის დაწერის გზით, რასაც ხელს უწყობდა 
შეფასების საკმაოდ სუბიექტური და არაგამჭირვალე 
სისტემა;

4. გამარტივებული პროცედურები – 
ქაღალდის ტენდერებში მონაწილეობა საკმაოდ 
რთულ პროცედურებთან, დროისა და მატერიალური 
რესურსების ხარჯვასთან იყო დაკავშირებული, რაც 
ტენდერში მონაწილეობის სურვილს უკარგავდა 
არაერთ კომპანიას. პროცედურების გამარტივება 
და ადმინისტრაციული ბარიერების მოსპობა 
აუცილებელი იყო;

5. ქაღალდებისგან თავის დაღწევა 

– სააგენტოში წარდგენილი ქაღალდის 
დოკუმენტაცია არა მხოლოდ არაეფექტური და 
არასანდო ინფორმაციის წყარო იყო, არამედ 
ამ დოკუმენტაციის დამუშავება და საჭირო 
ინფორმაციის მიღება საკმაოდ რთული და დროში 
გაწელილი პროცესი იყო. პრობლემატური იყო 
ასევე ქაღალდზე მიღებული ინფორმაციის საჯარო 
ინფორმაციის სახით გაცემა (მოძიება, დამუშავება, 
ასლის გადაღება და ა.შ.). 

დღეისათვის მოქმედი სახელმწიფო შესყიდვების 
ერთიანი ელექტრონული სისტემა გამოირჩევა 
მაქსიმალური გამჭირვალობით. სისტემით 
სარგებლობა შეუძლია შემსყიდველს, მიმწოდებელს 
და სტუმრის სტატუსით ნებისმიერ დაინტერესებულ 
პირს, თუმცა სისტემაში წინასწარი რეგისტრაცია 
სავალდებულოა მხოლოდ შემსყიდველებისა და 
მიმწოდებლებისათვის [3, გვ.5]. ამასთან, სისტემით 
სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ 
პირს მსოფლიოს მასშტაბით, სისტემა სამენოვანია და 
ხელმისაწვდომია მომხმარებლებისათვის ქართულ, 
ინგლისურ და რუსულ ენებზე. თანამედროვე 
ინფორმაციულმა ტექნოლოგიებმა ხელი შეუწყო 
საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის 
განვითარებას. ელექტრონული შესყიდვების 
სისტემამ გაზარდა შესყიდვების პროცესის 
ეფექტურობა და დღეისათვის იზოგება, როგორც 
შემსყიდველის, ასევე პოტენციური მიმწოდებელი 
ორგანიზაციების ფინანსური, ადამიანური და 
დროითი რესურსები [2, გვ.232]. აღსანიშნავია, რომ 
ყოველწლიურად იზრდება შესყიდვების სფეროთი 
დაინტერესებულ კომპანიათა რიცხვი (იხილეთ 
დიაგრამა 1).                                                         

2016 წელს სახელმწიფო სფეროში კვლავ 
დიდი აქტიურობით გამოირჩევა კერძო 
სექტორი და წლის მანძილზე სისტემაში ჯამში 
5 659 ახალი მიმწოდებელი დარეგისტრირდა და 
შედეგად, რეგისტრირებული მიმწოდებლების 
რაოდენობამ 2016 წლის ბოლოსათვის 30 704 
შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 
ინფორმაციით, 2015 წლისთვის ფიქსირდება 
დაახლოებით 160 000 აქტიური ეკონომიკური 
ოპერატორი, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო 
შესყიდვებში მონაწილეობას ღებულობს 
დაახლოებით 15,6% [5, გვ.17]. 2016 წელს 
სისტემაში რეგისტრირებული არარეზიდენტი 
მიმწოდებლების რაოდენობამ 1 123-ს მიაღწია, რაც 
წინა წლის ამავე მაჩვენებელს 60%-ით აღემატება. 
აღნიშნული ფაქტი მეტყველებს იმაზე, რომ 
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული 
სისტემა ღია და ხელმისაწვდომია ყველა 
საერთაშორისო ეკონომიკური სუბიექტისათვის [6, 
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გვ.18]. უცხოური კომპანიების ჩართულობა ხელს 
უწყობს ადგილობრივ ბაზარზე კონკურენციის 
განვითარებასა და უზრუნველყოფს სახელმწიფო 
ფინანსური რესურსების რაციონალურ ხარჯვას. 
2017 წლის პირველი თებერვლიდან მოხდა 
სატენდერო დოკუმენტაციის ელექტრონიზაცია 
და შემსყიდველი ორგანიზაციები კითხვარის 
სახით ავსებენ სატენდერო მოთხოვნებს, რაც 
მარტივად აღსაქმელი და მოსახერხებელია 
ტენდერით დაინტერესებული პოტენციური 
პრეტენდენტებისათვის.

სახელმწიფო შესყიდვების ნებისმიერი 
სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ ყველაზე 
მნიშვნელოვან სფეროს წარმოადგენს. სახელმწიფომ 
უნდა შექმნას ბიზნესის ჩამოყალიბება-
განვითარებისათვის ოპტიმალური პირობები: 
ქვეყანაში უზრუნველყოს პოლიტიკური, 
ეკონომიკური და სოციალური სტაბილურობა. 
ამასთან, უზრუნველყოს კონკურენტული გარემოს 
ფორმირება და სახელმწიფო შესყიდვების სფერო 

გამართული სამართლებრივი ბაზით.
მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ფინანსური 

რესურსები სწორედ იყოს მიმართული ქვეყნის 
საჭიროებიდან გამომდინარე და უზრუნველყოფილ 
იქნას მათი რაციონალური და მიზნობრივი 
ხარჯვა. ამასთან, ყურადღება უნდა მიექცეს 
კერძო სექტორის სახელმწიფო შესყიდვებით 
დაინტერესების საკითხს, რადგან სახელმწიფო 
შესყიდვები პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს 
მთლიანი შიგა პროდუქტის სტრუქტურაში. 
გამომდინარე აქედან უზრუნველყოფილი უნდა 
იქნეს კომპანიების მაქსიმალური ჩართულობა 
და დაინტერესება შესყიდვების სფეროში. 
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს 
ჯანსაღი კონკურენციის განვითარებას სახელმწიფო 
შესყიდვებით დაინტერესებულ სუბიექტებს შორის, 
რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს სახელმწიფო 
სახსრების რაციონალურ ხარჯვას და კომპანიების 
მიერ საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმალურ 
გამოყენებას. 

დიაგრამა 1

წყარო: სსიპ „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო“ www.procurement.gov.ge

გამოყენებული ლიტერატურა:

1) კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სტრატეგიული გეგმა, Policy and Manage-
ment Consulting Group (PMcG), მაისი, 2013.

2) მეძმარიაშვილი თ, ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი სახელმწიფო შესყიდვების 
ფორმირებაში (საქართველოს მაგალითზე, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „თანამედროვე 
ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში“ შრომების კრებული, 



53#3(46), 2017  weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE

State and business interaction model in the state procurement system

Tinatin Medzmariashvili
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

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

of Administration Department of the Ministry
 of Regional Development and Infrastructure of Georgia 

Annotation

Rational spending of financial resources in the sphere of public procurement, forming a fair and non-discrimina-
tory environment, promoting healthy competition and delivering information to the public is transparently impor-
tant. The smooth functioning of the state procurement system is important for both the state and the private sector. 
Therefore, the government should emphasize the importance of healthy competition between public procurement 
stakeholders, in addition, to encourage companies to use their potential to the maximum and open procurement 
process in the production, which in turn provides the financial resource expenditure.

თბილისი 2015, გვ. 229-233.
3) სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მომხმარებლის სახელმძღვანელო, 

თბილისი 2016, ვერსია 5.02.
4) სსიპ „კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს“ 2011 წლის ანგარიში.
5) სსიპ „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს“ 2015 წლის საქმიანობის ანგარიში.
6) სსიპ „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს“ 2016 წლის საქმიანობის ანგარიში.



#3(46), 2017  weli, year54

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

საჯარო სამსახურის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები

 ლაშა მგელაძე
 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი   
 ტელ: (+995) 577229889
 ელ.ფოსტა: lmgeladze@gmail.com

სტატია ეხება საჯარო სამსახურის სისტემის მოწყობის თემატიკას. ქვეყნის განვითარების, მისი 
სიძლიერის, მსოფლიოს ღირსეულ წევრად ჩამოყალიბების ერთ-ერთ უმთავრეს ფაქტორს სახელმწიფო/
საჯარო სამსახური წარმოადგენს. ამიტომ, აუცილებელია ქვეყანაში არსებობდეს გამართული/ეფექტური 
სახელმწიფო სამსახურის ინსტიტუციური მოდელი.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სტატიაში განხილულია, თუ რა გამოწვევების წინაშე იდგა ქვეყნის 
საჯარო სამსახურის სისტემა დამუკიდებლობის მიღებიდან პირველ ათწლეულში, რა ტიპის რეფორმები 
გატარდა სისტემის სრულყოფის მიზნით და რა შედეგები მოიტანა გატარებულმა ღონისძიებებმა. ბოლოს 
წარმოდგენილია ავტორის ხედვა, როგორ პრინციპებზე უნდა იქნეს აგებული საჯარო სამსახურის სისტემა, 
რათა დაიხვეწოს სისტემის როგორც ისნსტიტუციური მოდელი ისე გაუმჯობესდეს მართვის მექანიზმები. 
შესაბამისად, შემოთავაზებულია ისეთი სისტემა, რომლიც, ავტორის აზრით, უკეთ უზრუნველყოს ქვეყნის 
განვითარებას. 

ეფექტური, მოქნილი და კვალიფიციური, საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებისათვის ავტორი გვთავაზობს 
საჯარო სამსახურის მოწყობის ჰიბრიდულ/შერეულ მოდელს (კარიერული და ღია/საკონტრაქტო სისტემის 
ნაზავი), რომელიც, უფრო მეტად ღირსებაზე დაფუძნებული და ღია საჯარო სამსახურის მოდელის 
პრინციპებით იქნება გაჯერებული.

ძირითადი სიტყვები
საჯარო სამსახური, რეფორმა, საჯარო სამსახურის მოდელები, საჯარო სამსახურის სრულყოფა, 

საქართველოს საჯარო სამსახური.

ქვეყნის განვითარების, მისი სიძლიერის, 
მსოფლიო ქვეყნების თანამეგობრობის ღირსეულ 
წევრად ჩამოყალიბების ერთ-ერთ უმთავრეს 
ფაქტორს სახელმწიფო/საჯარო სექტორი/საჯარო 
სამსახური წარმოადგენს. ამიტომ, აუცილებელია 
ქვეყანაში არსებობდეს გამართული/ეფექტური 
სახელმწიფო სამსახურის ინსტიტუციური მოდელი, 
რომელიც დაეყრდნობა კვალიფიციურ სახელმწიფო 
მოსამსახურეს; სისტემა, რომელიც ადეკვატურად 
უპასუხებს ქვეყნის წინაშე წარმოქნილ გამოწვევებს 
და შეძლებს ყველა წამოჭრილი პრობლემის 
მოგვარებას; სისტემა, რომლის ფუნქციონირების 
ხარჯი მცირეა, რომლის შენახვა ზედმეტ წნეხად/
ტვირთად არ აწევს ეკონომიკას და გადასახადის 
გადამხდელებს და ამავდროულად, ეფექტური/
ეფექტიანია. სისტემა, რომელიც ორიენტირებულია 
ზედმეტი ბიუროკრატიული ბარიერების მოხსნაზე 
და ჭარბი/ფუჭი რეგულირების გარეშე საკითხების 
მოგვარებაზე; სისტემა, რომელსაც შეუძლია ყველა 
წამოჭრილი პრობლემა მოაგვაროს დამატებითი 
ინსტიტუტების შექმნისა და საჯარო სამსახურის 
შენახვის ხარჯების გაზრდის გარეშე. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩნდება 
კითხვა: მაინც როგორი საჯარო სამსახური ჭირდება 
ქვეყანას და რა პრინციპებზე (პოსტულატებზე) 
დაყრდნობით უნდა იყოს აგებული იგი?! 

საკითხის განხილვას მივყვეთ ეტაპობრივად. 
მიმოვიხილოთ რა მდგომარეობაში იყო ქვეყნის 
საჯარო სამსახურის სისტემა საქართველოს 
დამოუკიდებლობის მიღების შემდგომ და რა 
რეფორმები გატარდა, რამაც მკვეთრი ეფექტი 
მოახდინა სისტემის გაუმჯობესებაზე. შევაფასოთ 
სისტემა, გატარებული რეფორმები და დავსახოთ 
გაუმჯობესების გზები. წარმოვადგინოთ, 
ჩვენი აზრით, საჯარო სამსახურის მოწყობის 
ოპტიმალური მოდელი.

დამოუკიდებლობის მიღების შემდგომ, 
პირველ ეტაპზე, მთელი რიგი მიზეზების 
გამო, ვერ მოხერხდა მეტ-ნაკლებად ეფექტური 
საჯარო სამსახურის სისტემის ჩამოყალიბება. 
ქვეყანაში, დასაწყისში (დამოუკიდებლობის 
გამოცხადების საწყის ეტაპზე), არ არსებობდა 
სახელმწიფოებრივი მოწყობის და მართვის 
გამოცდილება. შესაბამისად, ინერციით მოხდა 
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საბჭოური მემკვიდრეობის გადმოღება; ხშირ 
შემთხვევაში, კოპირება. სისტემა ხასიათდებოდა 
არამდგრადობით, არასისტემურობით, კორუფციის 
ძალიან მაღალი დონით სისტემის ყველა შტოსა 
და მართვის სხვადასხვა დონეზე; მთელი რიგი 
ჭარბი და არაეფექტური რეგულირებებით; 
უწყებებს შორის ფუნქციების დუბლირებით, 
დაბალი მოტივაციით; დიდი სახელფასო 
დავალიანებითა და ფინანსური არამდგრადობით; 
ქვეყნის განვითარების დოკუმენტების სიმრავლით 
(პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტების 
სიმრავლე და მრავალგვარობა - არ იყო ქვეყნის 
განვითარების ერთიანი ხედვა, პოლიტიკის 
განმსაზღვრელი დოკუმენტები შეიცავდნენ 
განვითარების სხვადასხვაგვარ მიმართულებებს); 
ბიუჯეტის ხარჯვის გაუმჭვირვალობითა და 
თანხების განაწილების არამიზანმიმართულობით; 
სამსახურში აყვანისა და დათხოვნის პროცესის 
გაუმჭვირვალობითა და არაეფექტურობით; 
საჯარო სამსახურებისა და კადრების სიმრავლით. 
შესაბამისად, საჯარო სამსახურის აპარატის 
მოუქნელობითა და არაეფექტურობით. რამდენიმე 
მაგალითი ნათლად დაგვანახებს, თუ რა 
დგომარეობაში ჩავარდა საჯარო სამსახურის სისტემა 
(სახელმწიფო ინსტიტუტები) დამოუკიდებლობის 
მიღებიდან პირველ ათწლეულში (90-იან წლებსა 
და 2000-იანების დასაწყისში): 

• ქვეყნის დაგეგმილი ბიუჯეტი 800 მლნ. 
ლარს შეადგენდა (2002 წელს ქვეყნის დაგეგმილი 
ბიუჯეტი 1 200 000 000 ლარს შეადგენდა), რომელიც 
ვერ სრულდებოდა; სახელმწიფო ბიუჯეტის 
სეკვესტრი (შემცირება/შეკვეცა) ჩვეულებრივი 
მოვლენა იყო (მიუხედავად პერიოდულად 
განხორციელებული ბიუჯეტის სეკვესტრებისა, 
მაინც ვერ ხერხდებოდა ბიუჯეტის შესრულება).

• საჯარო მოხელის მინიმალური 
დარიცხული თანამდებობორივი სარგო 32 ლარს, 
ხოლო მაქსიმალური 250 ლარს (ეს იყო ქვეყნის 
პირველი პირის თანამდებობრივი სარგო) 
შეადგენდა;

• არ არსებობდა ქვეყნის განვითარების 
სტრატეგიის განმსაზღვრელი ერთი დოკუმენტი, 
რომელთან შესაბამისობაშიც იქნებოდა ყველა 
სხვა, მთავრობის მიერ მიღებული სტრატეგია 
თუ სამოქმედო გეგმა. ქვეყნის სტრატეგიის 
განმსაზღვრელი დოკუმენტები ხასიათდებოდა 
არასისტემურობით და ქაოტურ გარემოს ქმნიდა;

ქვეყნის განვითარების ძირითადი დოკუმენტი 
შედგებოდა რამდენიმე ასეული ფურცლისგან 
(„ეკონომიკური განვითარებისა და სიღარიბის 
დაძლევის პროგრამა“) და მასში განსაზღვრული 
იყო 600-ზე მეტი პრიორიტეტი (მიღებული  იქნა 
2003 წელს);

• არ იყო განსაზღვრული, თუ რა მისიით 
იყო შექმნილი სხვადასხვა სფეროს პოლიტიკის 
განმსაზღვრელი უწყებები-სამინისტროები. 
ასევე, არ არსებობდა მათი სამოქმედო სფეროს 
განვითარების ხედვა;

• საბიუჯეტო სისტემა იყო მოძველებული 

და არ პასუხობდა მსოფლიოში აპრობირებულ 
პრაქტიკულად გამართლებულ მოდელებს 
(საუკეთესო პრაქტიკას);

• საგადასახადო და საბაჟო სისტემა 
ხასიათდებოდა როგორც კორუფციის მაღალი 
დონით, ისე ჭარბი რეგულირებით, გადასახადების 
სიმრავლითა და მაღალი განაკვეთებით;

• შენარჩუნებული იყო ლიცენზიებისა და 
ნებართვების სისტემის საბჭოური მოდელები;

• ქვეყანაში მოქმედებდა ასევე, საბჭოური 
დროიდან შემორჩენილი საზოგადოებივი წესრიგის 
დაცვის მილიციური მოდელი. გზებზე წესრიგს 
იცავდა ეგრეთ წოდებული „საი“  (ГАИ);

• მოშლილი იყო ენერგეტიკის სისტემა 
- კვირაობით/თვეობით იყო გათიშული 
ელექტროენერგია და ჯამში რამდენიმე საათით თუ  
მიეწოდებოდა მოსახლეობას;

• პრაქტიკულად, შეიძლება ითქვას, არ 
ფუნქციონირებდა ჯანდაცვის და სოციალური 
უზრნველყოფის სისტემა. პენსია შეადგენდა 10 
ლარს თვეში. მოსახლეობა თვეობით, ხანდახან 
წლობით ვერ იღებდა აღნიშნულ თანხას და ა.შ.

ქვეყანაში საჯარო სამხურის რეფორმის/დახვეწის 
კუთხით მასშტაბური და ყოვლისმომცველი 
რეფორმები 2003 წლიდან დაიწყო. კერძოდ:

• განხორციელდა ინსტიტუციური 
ცვლილებები - საჯარო სექტორის მოქნილობისა და 
ეფექტურობის გაზრდის მიზნით მოხდა სახელწიფო 
ინსტიტუტების კონსოლიდაცია, რამაც გამოიწვია 
გადაწყვეტილებების მიღების გამარტივება და 
დროში შემცირება. შესაბამისად, წამოჭრილ 
პრობლემებზე რეაგირების და საკითხების 
მოგვარების პროცესი გახდა უფრო ეფექტური.

რეფორმის ფარგლებში იმ პერიოდში არსებული 
18 სამინისტროს ნაცვლად, ჩამოყალიბდა 13 
სამინისტრო. განხორციელდა 18 სახელმწიფო 
დეპარტამენტის რეორგანიზაცია. ისინი გარდაიქმნა 
საქვეუწყებო დაწესებულებებად და დაექვემდებარა 
შესაბამის სამინისტროებს. 

ამასთან, რეფორმის ერთ-ერთ ნაწილი 
იყო არა მარტო სახელმწიფო ინსტიტუტების 
კონსოლიდაცია, არამედ უწყებების შიგნით 
რესტრუქტურიზაცია (დაწესებულებათა 
მოქნილობის, დასახულ ამოცანებზე სწრაფად 
რეაგირებისა და ეფექტურობის/ეფექტიანობის 
გაზრდის მიზნით). შესაბამისად, განხორციელდა 
შიდა უწყებრივი კონსოლიდაცია და საქვეუწყებო 
დაწესებულებათა რაოდენობა 52-დან 34-მდე 
შემცირდა.

• საჯარო მოხელეთა რიცხოვნობის 
ოპტიმიზაცია - განხორციელებული ინსტიტუციური 
ცვლილებების შედეგად, საჭირო გახდა საჯარო 
მოხელეთა რიცხოვნობის ოპტიმიზაცია 
(ცვლილებების შედეგად, შემცირდა სახელმწიფო 
ინსტიტუტების რაოდენობა, მოხდა ზოგიერთი 
მათგანის გამსხვილება). კადრების ოპტიმიზაციის 
საჭიროება განაპირობა ასევე, ინსტიტუციური 
ცვლილებების პარალელურად დერეგულირების 
კუთხით განხორციელებულმა რეფორმებმა  და 
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mecniereba/SCIENCE
სახელმწიფო სამსახურის ზედმეტი ფუნქციებისგან 
გათავისუფლებამ (ლიცენზიებისა და ნებართვების 
სისტემის, ტექნიკური რეგულირების სისტემის, 
მეწარმეობის რეგულირების სისტემის და ა.შ 
რეფორმები).

რეფორმების შედეგად, სამინისტროების 
თანამშრომელთა რაოდენობა (2004-2005 წლებში) 
102 571-დან 66 615-მდე (35%-ით) შემცირდა; 
ხოლო თანამშრომელთა რაოდენობა საქვეუწყებო 
დაწესებულებებში 23 769-დან 8 237-მდე (65%-ით) 
შემცირდა.

ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ მთელ რიგ 
შემთხვევებში, მოხდა კადრების სრული განახლება. 
ხელახლა მოხდა საპატრულო პოლიციის, სურსათის 
უვნებლობის სააგენტოს და სხვა ორგანიზაციების 
კადრებით დაკომპლექტება.

• მოტივაციის გაზრდა - გატარებულმა 
რეფორმებმა გამოიწვია საბიუჯეტო შემოსავლების 
მკვეთრი ზრდა, ხოლო სტრუქტურულმა 
ცვლილებებმა განაპირობა საბიუჯეტო სახსრების 
მნიშვნელოვანი ეკონომია. შედეგად, შესაძლებელი 
გახდა სახელმწიფო მოხელეებისათვის ხელფასის 
მომატება.

რეფორმებისა და განვითარების ფონდის 
პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა საჯარო 
მოხელეთათვის ხელფასებზე დანამატების გაცემას 
(ეგრეთ წოდებული „სოროსის მიერ გაცემული 
დანამატები“), შეწყდა. აღნიშნული პროექტით 
გათვალისწინებული სახსრები ჩაანაცვლა 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილმა თანხებმა. 
საჯარო სამსახურში საშუალო ხელფასი (2004-
2005 წლებში) 15-ჯერ გაიზარდა. გასტუმრებული 
იქნა ყველა ძველი სახელფასო დავალიანება და 
სისტემა იმდენად მდგრადი გახდა, რომ პრობლემა 
ხელფასის დაგვიანებისა, ან არ გაცემისა იმის გამო, 
რომ ბიუჯეტში სათანადო თანხები არ არსებობს, 
მოიხსნა.

ზემოაღნიშნული, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯული სახსრების 
სტატისტიკითაც დასტურდება. 2003 წელს 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუშა-მოსამსახურეთა 
შრომის ანაზღაურებაზე გამოყოფილი ასიგნებები 
შეადგენდა 138.321.200 ლარს; 2004 წელს 198.675.600 
ლარს (ზრდამ წინა წელთან შედარებით 43% 
შეადგინა); 2005 წელს 276.461.300 ლარს (წინა 
წელთან შედარებით ზრდა 39%); 2006 წელს 
372.651.400 (წინა წელთან შედარებით ზრდა 35%); 
2007 წელს კი 462.177.100 (წინა წელთან შედარებით 
ზრდა 24%). 2004 წელთან შედარებით 2007 წელს 
სახელფასო ფონდი  132%-ით გაიზარდა [14, გვ. 99].

გატარებულმა რეფორმებმა მნიშვნელოვანი 
საფუძველი შექმნა მოხელეთა სტიმულირების 
კუთხით (საჯარო სამსახურში მუშაობის 
მსურველთა რიცხვი გაიზარდა); ასევე, 
გაიზარდა შესაძლებლობა კერძო სექტორიდან 
კადრების სახელმწიფო სექტორში გადმოსვლის 
თვალსაზრისით (გაზრდილი ხელფასის 
შედეგად გაჩნდა სისტემაში კვალიფიციური 
კადრების მოზიდვის  შესაძლებლობა). ამასთან, 

მნიშვნელოვნად შემცირდა  კორუფციული 
გარიგებების რაოდენობა (ხელფასების ზრდა, ერთ-
ერთია იმ ღონისძიებათა შორის, რომელმაც ხელი 
შეუწყო კორუფციული გარიგებების რაოდენობის 
შემცირებას).

• ქვეყნის განვითარების პოლიტიკის 
დოკუმენტების შემუშავების სრულყოფა  და 
ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესის დახვეწა - უნდა 
აღინიშნოს, რომ ზემოაღნიშნული რეფორმების 
პარალელურად, მნიშვნელოვნად დაიხვეწა 
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და სახელმწიფო თანხების 
განკარგვის პროცესი. შემოღებული იქნა ბიუჯეტის 
ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვის (MTEF) 
პროცედურა, რამაც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი 
საბიუჯეტო თანხების ხარჯვის ეფექტურობისა და 
გამჭვირვალობის ამაღლებას.

ამასთან, შემუშავდა მთავრობის 
საშუალოვადიანი სტრატეგიის დოკუმენტი, 
რომელიც მომზადდა ქვეყნის განვითარების 
პოლიტიკის დოკუმენტების ანალიზისა 
(„ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია“, 
„ნატოსთან ინდივიდუალური პარტნიორობის 
სამოქმედო გეგმა“ (IPAP), „საქართველოს 
ანტიკორუფციული სტრატეგია“, „ათასწლეულის 
განვითარების მიზნები საქართველოში“, 
„ეკონომიკური განვითარებისა და სიღარიბის 
დაძლევის პროგრამა საქართველოში“ და სხვა) და 
მათი კომპილაციის (შინაარსობრივად დახარისხება 
და გაერთიანება) საფუძველზე (გამოირიცხა 
ყავლგასული და არააქტუალური „პრიორიტეტები“, 
განხორციელდა პრიორიტეტების ინტეგრაცია 
და განისაზღვრა აქტუალური პრიორიტეტული 
მიმართულებები).

მთავრობის საშუალოვადიანი სტრატეგიის 
საფუძველზე განხორციელდა სამინისტროების 
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების შემუშავება. 
გამოიყო განსახორციელებელი პრიორიტეტული 
მიმართულებები (სამინისტროების სამოქმედო 
სფეროების მიხედვით) საშუალოვადიან პერიოდში 
და დაისახა მიმართულებების შესრულების 
ამოცანები.

მთავრობის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 
ინტეგრირებული იქნა ძირითადი მონაცემებისა და 
მიმართულებების დოკუმენტში (BDD). აღნიშნული 
დოკუმენტის საფუძველზე ხდება ბიუჯეტის 
საშუალოვადიანი ხარჯვის პოლიტიკის (MTEF) 
დაგეგმვა. შესაბამისად, გატარებული რეფორმის 
შედეგად, საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა უშუალო 
კავშირში მოექცა მთავრობის პრიორიტეტებთან.

• ანტიკორუფციული ღონისძიებები - საჯარო 
სამსახურის რეფორმის ხედვის  ერთ-ერთ ძირითად 
ამოცანას საჯარო სამსახურში კორუფციული 
გარიგებების შესაძლებლობების მაქსიმალური 
შემცირება წარმოადგენდა, რისთვისაც მთელი 
რიგი ღონისძიებები გატარდა [16]. გატარებულ 
რეფორმებს მწყობრი ხასიათი რომ ჰქონოდა და 
გაზრდილიყო დასახული ამოცანის ეფექტიანად 
შესრულების შესაძლებლობა, შემუშავდა 
საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული 
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სტრატეგია და სტრატეგიის განხორციელების 
სამოქმედო გეგმა. გეგმით განისაზღვრა ყველა ის 
რეფორმა, ღონისძიება, რომელიც აუცილებელი 
იყო კორუფციული გარიგებების მაქსიმალურად 
შესამცირებლად და, ამავე დროს, რეალური იყო 
მათი შესრულება.

აღსანიშნავია, რომ მნიშვნელოვნად გააქტიურდა 
„კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფოთა 
ჯგუფთან“ (GRECO) თანმშრომლობა. ქვეყანამ 
წარმატებით შეასრულა მოლაპარაკებების პირველი 
რაუნდით განსაზღვრული 21 რეკომენდაცია და 
გადავიდა მოლაპარაკებების მეორე რაუნდზე. 
აღსანიშნავია, რომ დღეის მდგომარეობით, 
მიმდინარეობს მოლაპარაკებების მე-4 რაუნდი. 
საქართველოს მიერ, კორუფციის წინააღმდეგ 
ბრძოლაში მიღწეული პროგრესი საერთაშორისო 
დონეზე იქნა აღიარებული (მსოფლიო ბანკისა 
და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 
ბანკის 2005 წელს გამოქვეყნებული კვლევა (BEEPS 
- Business Environment and Enterprise Perfomance 
Survey); 2006 წლის 6 ნოემბერს არასამთავრობო 
ორგანიზაცია ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობის 
მიერ გამოქვეყნებული კვლევა - 2006 წლის 
,,კორუფციის აღქმის ინდექსის” (CPI) კვლევის 
შედეგები; დიდი ბრიტანეთის ორგანიზაცია 
,,ეკონომიკური დაზვერვის სამსახურის” (The Econ-
omist Intelligence Unit), რომელიც “The Economist 
Group”-ის წევრია, ანგარიში სხვადასხვა ქვეყნის 
ეკონომიკური და პოლიტიკური მდგომარეობისა 
და მისი შესაძლო განვითარების პერსპექტივების 
შესახებ, 2007 წლის მარტი; საერთაშორისო 
ორგანიზაციის „Global Integrity“ -ის კვლევა, 
2006 წელი; ,,საერთაშორისო რესპუბლიკურმა 
ინსტიტუტის” საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხა 
(გამოკითხვა მოეწყო აშშ-ს საერთაშორისო 
დახმარების სააგენტოს დაფინანსებით) ,,განწყობა 

ქვეყანაში”, 2007 წელი თებერვალი). 
უნდა აღინიშნოს, რომ ეფექტური საჯარო 

სამსახურის სისტემის ჩამოყალიბებისათვის 
მხოლოდ, უშუალოდ საჯარო სამსახურთან 
დაკავშირებული ნორმატიული ბაზისა თუ 
საკადრო ცვლილებების გატარება არ არის 
საკმარისი. ზემოაღნიშნულ რეფორმებთან ერთად, 
პარალელურ რეჟიმში ქვეყანაში მიმდინარეობდა 
ფართომასშტაბიანი, რადიკალური რეფორმები სხვა 
მიმართულებებითაც. რეფორმები ამა თუ იმ სისტემის 
საკანონმდებლო და პროცედურულად დახვეწასთან 
ერთად, ინსტიტუციურ ცვლილებებსაც მოიცავდა, 
რაც შესაბამისი სფეროს  საჯარო უწყებების 
გაუმჯებესებას და ეფექტურობის/ეფექტიანობის 
გაზრდასაც ემსახურებოდა. ამ პერიოდში 
განხორციელდა ლიცენზიებისა და ნებართვების, 
ტექნიკური რეგულირების, საბაჟო, საგადასახადო 
და ენერგეტიკის სისტემების; განათლების სფეროს, 
სამეწარმეო სფეროს, საკუთრების უფლებებთან 
დაკავშირებული, საგზაო პოლიციის და ა. შ. 
რეფორმები. 

განხორცილებულმა რეფორმებმა შედეგი 
რომ გამოიღო ამაზე, 2003-2007 წლების, ქვეყნის 
მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის სტატისტიკაც 
მეტყველებს. ქვეყნის მშპ 2003 წელს 8.564 მლნ 
ლარს შეადგენდა, ხოლო 2007 წელს უკვე თითქმის 
ორჯერ იყო გაზრდილი და 16.994 მლნ. ლარს 
შეადგენდა. ეკონომიკურმა ზრდამ, ამავე წელს წინა 
წელთან შედარებით, 12.3% შეადგინა. ეს იმ ფონზე, 
როცა 2003 წელს ლარის  ნომინალური გაცვლითი 
კურსი დოლართან მიმართებაში საშუალოდ 1$ = 
2.1453 ლარი იყო, ხოლო 2007 წელს 1$=1.6699 ლარი 
შეადგინა [17]. ანუ, ნომინალურად, დოლარში 
მთლიანი შიდა პროდუქტი უფრო მეტად გაიზარდა, 
ვიდრე ლარში (იხ. გრაფიკი #1).

გრაფიკი #1 [18]
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ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ 2007 წლის 

მერე აქტიური რეფორმები საჯარო სამსახურის 
დახვეწის/გაუმჯობესების კუთხით არ 
გაგრძელებულა. ლოგიკურად იბადება კითხვა: 
იყო თუ არა საკმარისი გატარებული რეფორმები 
სისტემის სრულყოფისთვის. რა თქმა უნდა, არა, 
რადგან, ჩვენი აზრით, გატარებული საკადრო და 
ინსტიტუციური რეფორმების შემდეგ, აუცილებელი 
იყო ახალი საჯარო სამსახურის მარეგულირებელი 
ახალი ნორმატიული ბაზის შექმნა, რომელიც 
დაეყრდნობოდა იმ ძირითად მიდგომებს და 
პრინციპებს, რაც აუცილებელი იყო/არის სისტემის 
მდგრადობის ეფექტურობის/ეფექტიანობის და 
მოქნილობის შესანარჩუნებლად/გასაძლიერებლად. 
საბიუჯეტო რეფორმის შემდგომ აუცილებელი 
იყო ეგრეთ წოდებულ „პროგრამულ“ ბიუჯეტზე 
გადასვლა და ა.შ. რეფორმები შეუქცევადი 
პროცესია, იგი ცოცხალი ორგანიზმივითაა - 
მუდმივად უნდა მიმდინარეობდეს სრულყოფისკენ 
მიმავალი ღონისძიებების განხორციელება.

საჯარო სამსახურის რეფორმის ტემპის 
შენლებამ (ფაქტიურად უმოქმედობამ) გამოიწვია 
ამ სისტემის „გაბერვა“ (კვლავ გაიზარდა როგორც 
ინსტიტუტების, ისე სისტემაში დასაქმებულთა 
რაოდენობა). სისტემა გახდა უფრო ხისტი, 
მოუქნელი და ნაკლებ ეფექტური. აღნიშნული 
ქვემოთ მოყვანილი ციფრებიდანაც იკვეთება.

სამინისტროების რაოდენობა გაიზარდა და 18 
ერთეულს გაუტოლდა (13-დან 18-მდე გაიზარდა 
სამინისტროებისა და სახელმწიფო მინისტრების 
აპარატების რაოდენობა). ეს იმ ფონზე, როცა აშშ-ში 
სულ 15 სახელმწიფო დეპარტამენტია (სამინისტრო) 
[19], გერმანიაში 14 სამინისტრო [20], საფრანგეთში 
16 სამინისტრო [21], ესტონეთში 11 სამინისტრო 
[22], შვედეთში 12 სამინისტრო [23], შვეიცარიაში კი 
7 ფედერალური დეპარტამენტი (სამინისტრო) [23]. 

ამასთან, 2006 წელს, სამინისტროების სისტემაში  
დასაქმებულ პირთა რაოდენობა (იგულისხმება 
როგორც საჯარო მოსამსახურეები ასევე, ის პირები, 
ვინც საჯარო მოსამსახურეებად არ ითვლებიან მაგ. 
სსიპ-ში დასაქმებულები) უკვე 83 009-მდე გაიზარდა, 
2007 წელს 95 792-მდე, ხოლო 2008 წელს 103 749 
ერთეულს მიაღწია [6;7]. ჩვენი ინფორმაციით 2009 
წლის შემდეგ, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ, 
საჯარო სამსახურის სისტემაში დასაქმებულთა 
რაოდენობრივი კვლევები არ ჩატარებულა 
(არ ჩატარებულა უწყებების რაოდენობრივი 
კვლევებიც). კვლევები განახლდა 2014 წლიდან, 
მაგრამ განსხვავებული მიდგომით („კვლევა 
ეფუძნება 2014 წლის მონაცემებს და ეხება მხოლოდ 
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 
დღეს მოქმედი რედაქციით გათვალისწინებულ 
საჯარო დაწესებულებებს, რომელში საქმიანობაც 
ითვლება საჯარო სამსახურად.“ [8]), რომელიც 
მხოლოდ საჯარო მოხელეებს მოიცავს. მიუხედავად 
კვლევების განსხვავებული მიდგომებისა, 

ზოგიერთ კომპონენტში მაინც არის კავშირი და 
შესაძლებელია ზოგადი სურათის გამოკვეთა. 
სტატისტიკური კვლევებიდან იკვეთება, რომ 
2006 წელს საჯარო სამსახურში დასაქმებული 
იყო 16 287 სამოქალაქო საჯარო მოსამსახურე 
(ძალოვნების გარდა), ხოლო 2016 წელს ეს ციფრი 
თითქმის გაორმაგებულია და 32 151-ს შეადგენს. 
ჩვენ, ამ ეტაპზე, აღარ ჩავუღრმავდებით კვლევების 
დეტალებს (მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულ 
შემთხვევებში ძალიან საინტერესო ტენდენციების 
იდენტიფიცირება შეიძლება).  

ზემოაღნიშნული ციფრების წარმოდგენის 
მიზეზი გახლავთ შემდეგი: გვინდოდა 
გვეჩვენებინა, რომ რეფორმების ტემპის შემცირებამ 
და საჯარო სამსახურის მეტნაკლებად არაეფექტურ 
პრინციპებზე დატოვებამ როგორი შედეგი 
გამოიწვია. სისტემამ დაიწყო ზრდა/„გაბერვა“ 
(მოხდა, როგორც უწყებებების, ისე დასაქმებულთა 
რაოდენობრივი ზრდა), ჩვენი აზრით, გახდა უფრო 
ხისტი და მოუქნელი და ა.შ.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 
ჩნდება კითხვა: რა პრინციპებზე (საფუძველზე) 
აგებული საჯარო სამსახური ჭირდება 
ჩვენს ქვეყანას, რომ იყოს მაქსიმალურად 
გამჭვირვალე, მოქნილი, ეფექტური/ეფექტიანი, 
პროფესიონალებით დაკომპლექტებული; იყოს 
მოტივაციის მაღალი დონე; მინიმუმადე იქნეს 
დაყვანილი ნეპოტიზმისა და კორუფციის ფაქტები.  
როგორი უნდა იყოს კადრების აყვანის, შეფასების, 
დაწინაურების მეთოდები და ა.შ.

ჩვენ, ამ ეტაპზე, არ დავიწყებთ ახლადმიღებული 
ნორმატიული აქტების ანალიზს (მითუმეტეს, 
რომ ძირითადად, არ ვეთანხმებით მასში 
განსაზღვრულ მეთოდებს/საფუძვლებს) და მის 
კრიტიკას (ამ საკითხის უფრო სიღრმისეულ 
კვლევას მოგვიანებით განვახორცილებთ და 
წარმოვადგენთ). შევეცდებით წარმოვადგინოთ 
ჩვენეული, ზოგადი ხედვა, თუ როგორ მოდელზე 
აგებული საჯარო სამსახური იქნება ოპტიმალური 
ჩვენი ქვეყნისთვის.

ზოგადად, აღიარებულია, რომ კერძო 
სექტორი მენეჯმენტით, მოტივაციის ზრდით, 
კადრების პროფესიონალიზმით, ანაზღაურებით, 
ეფექტურობით/ეფექტიანობით (საკმარისია, 
ნებისმიერი ცნობილი ტრანსნაციონალური 
კომპანია გავიხსენოთ, რომ უმალ 
ამოგვიტივტივდება მსგავსი განწყობა) და ა.შ. 
ბევრად აღემატება საჯარო სექტორს. კერძო 
სექტორის უპირატესობის ძირითად არგუმენტად 
მოყავთ ის, რომ აქ მფლობელის, კერძო პირის ფული 
იხარჯება, რომელიც ყველანაირად ცდილობს იყოს 
ეფექტური მენეჯერი და შექმნას კარგი პირობები, 
რათა არ მოხდეს მისი ფულის ფლანგვა და ამავე 
დროს, მიიღოს შესაძლებლად მაღალი მოგება. 
ანუ პირადი ინტერესი იწვევს ხარისხის ზრდას. 
ეს მაშინ, როცა საჯარო სექტორი ძირითადად 

1  სტატიტიკა მოტანილია სჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ 2005-2009 წლებში განხორციელებული კვლევებისა და 
2013-1016 წლების წლიურ ანგარიშებში ასახული სტატისტიკური ანგარიშებიდან.
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mecniereba/SCIENCE
(განსაკუთრებით, ეგრეთწოდებული კარიერული 
მოდელის შემთხვევაში) დამყარებულია საჯარო 
მოხელის პატიოსნებაზე, მის პატრიოტიზმზე, 
შრომისმოყვარეობაზე და ა.შ. (აქ ხომ მეტი 
პირადი მოგების/სარგებლის მიღების სტიმული 
არ არსებობს). ანუ, საჯარო მოხელე არ ხარჯავს 
თავის ფულს. იგი სხვისი, სახელწიფოს ფულის 
ხარჯვაზეა ორიენტირებული და შესაბამისად, 
პირადი მიზანი, რომ ფული სწორად და ეფექტურად 
დაიხარჯოს, ნაკლებია. პრინციპით, „რადგან ჩემი 
არაფერი მიდის“, იზრდება რისკი სახელმწიფო 
ფულის უყაირათოდ ხარჯვის, ნაცნობ-მეგობრების 
დასაქმების (შტატების არამიზნობრივად გაბერვის), 
დიდი პრემიებისა და დანამატების გამოწერის, 
შესასრულებელი სამუშაოსადმი გულგრილი 
დამოკიდებულების და ა.შ. 

შესაბამისად, საჭიროა განისაზღვროს 
ისეთი პრინციპები და მიდგომები, რომელიც 
მაქსიმალიურად დააახლოვებს საჯარო სამსახურს 
კერძო სამსახურის მსგავს მენეჯმენტსა და 
ეფექტურობასთან/ეფექტიანობასთან. 

ანუ, ზოგადად, გვჭირდება ობიექტური, 
გამჭვირვალე, მცირე და მოქნილი, დასახულ 
ამოცანებზე სწრაფად და ეფექტურად რეაგირებადი 
საჯარო სამსახური; გვჭირდება სისტემა, რომელიც 
აღჭურვილი იქნება მცირე, მხოლოდ გარდაუვლად 
აუცილებელი ფუნქციებით და არ შექმნის ზედმეტ 
ბარიერებსა და პრობლემებს საზოგადოების 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის. 
სისტემა, რომელიც მისცემს სტიმულს მენეჯერებს 
კადრების დაქირავებისას იხელმძღვანელონ 
პროფესიონალიზმისა და უნარჩვევების პრინციპით 
და არა ნაცნობ-მეგობრობის პრინციპით. სისტემა, 
რომელიც შესრულებული სამუშაოს შესაბამის 
ანაზღაურებას მისცემს მოხელეს და მინიმუმამდე 
დაიყვანს ნეპოტიზმის პრინციპით გაცემულ 
დანამატებს და ა.შ. 

მოკლედ, ზემოაღნიშნულ პრინციპებზე, ალბათ, 
ყველა ერთი აზრისაა, მაგრამ როგორ უნდა იქნას 
უზრუნველყოფილი აღნიშნული, აქ უკვე იწყება 
აზრთა სხვადასხვაობა. ჩვენი აზრით: 

• სტრუქტურა, ძირითადად, უნდა იყოს 
აგებული ეგრეთწოდებულ „შერეულ სისტემაზე“ 
(კარიერული და ღია „საკონტრაქტო“ სისტემის 
ნაზავი), რომელიც გაჯერებული იქნება „ღია, 
საკონტრაქტო სისტემის“ ელემენტებით.  ჩვენი 
აზრით, კარიერული მოდელი ვერ უზრუნველყოფს 
ქვეყნის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულებას 
და პრობლემების ეფექტურად გადაჭრას. 
საჭიროა სისტემა, რომელიც მერიტოკრატიულ/
ღირებულებით/ღირსებაზე დაფუძნებულ 
პრინციპებზე იქნება აგებული და არა მექანიკურ 
ბიუროკრატიულ პრინციპებზე.

სისტემამ რომ ეფექტურად/ეფექტიანად 
იმუშაოს, აუცილებელია ადამიანების დასახული 
ამოცანების შესაბამისად დაქირავება. კერძო და 
საჯარო სექტორს შორის თავისუფლად უნდა იყოს 
შესაძლებელი კვალიფიციური კადრების მოძრაობა 
(რათა „არ იყურებოდეს“ საჯარო მოხელე მხოლოდ 

ბიუროკრატიული ფურცლებიდან და სხვა), იყოს 
მაღალი მოტივაცია (რომლის ერთ-ერთ ძირითად 
საფუძველს მაღალი, კერძოსთან გათანაბრებული 
ანაზღაურება წარმოადგენს) და ა.შ. 

მსგავსი ამოცანების მიღწევა ფაქტობრივად 
შეუძლებელია კარიერული მოდელის პირობებში, 
რადგან აქ გვაქვს ჩაკეტილი ბიუროკრატიული 
სისტემა ერთიანი სახელფასო ბადით, გაწერილი 
სტანდარტული სამუშაოს აღწერილობებით, 
სადაც მოტივაციად მხოლოდ დაწინაურებისა და 
საკლასო ჩინის მომატება (რომელთანაც მიბმულია 
ანაზღურება) გვევლინება. მაგალითად, საჭირო რომ 
გახდეს თანამდებობაზე რომელიმე განათლებული/
პროფესიონალი პირის მიღება, რომელიც კერძო 
სექტორშია დასაქმებული, ფაქტობრივად ვერ 
მოხერხდება [ან უნდა მივიღო უმდაბლეს  
თანამდებობაზე (ჩაკეტილ სისტემაში, გარკვეული 
გამონაკლისი შემთხვეების გარდა, მხოლოდ 
უმდაბლეს თანამდებობაზე შეიძლება სისტემაში 
გარედან შესვლა) ან პოლიტიკურ თანამებობაზე]. 

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, როგორც მსოფლიოში, 
ისე საქართველოში მოვლენები სწრაფად იცვლება 
და ქვეყანა დინამიკურად ვითარდება. ამიტომ 
საჭიროა წამოჭრილი პრობლემებისა და ამოცანების 
სწრაფად, ადეკვატურად და ეფექტურად გადაჭრა. 
შესაბამისად ჩაკეტილი ბიუროკრატიული 
სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ზემოთ წამოჭრილი 
ამოცანების შესრულებას, რადგან სხვადასხვა 
ეტაპზე შესაძლებელია საჭირო გახდეს სხვადასხვა 
კვალიფიკაციისა და განათლების ადამიანების 
ჩართვა ამოცანის გადასაჭრელად. ჩაკეტილი 
სისტემა კი მოკლებულია (ვერ უზრუნველყოფს) 
კადრების განახლებისა და არსებული ვითარების 
შესაბამისად კადრების ცვლის შესაძლებლობას 
(იგი ვერ უზრუნველყოფს მოკლე დროში სისტემის 
ადეკვატური კადრებით დაკომპლექტებას).

ინსტიტუციური სტრუქტურა - ჩაკეტილი, 
კარიერაზე დამყარებული სისტემისათვის 
დამახასიათებელია პოლიტიკის შემმუშავებელი 
და აღმასრულებელი რგოლის ერთიანობა 
[პოლიტიკის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი 
პირი (პოლიტიკური თანამდებობის პირი - მაგ. 
მინისტრი), ხელმძღვანლობს/ახორციელებს 
შემუშავებული პოლიტიკის აღსრულებას], რაც, 
ჩვენი აზრით არაეფექტურია. ასევე, ჩაკეტილი 
სისტემისათვის [გამომდინარე იქიდან, რომ 
სტანდარტული გაწერილი ფუნქციებით არის 
აღჭურვილი (მაგ. სტრუქტურის დებულება, 
სამუშაო აღწერილობები და ა.შ) დაწესებულებები 
და ნაკლებად არის ორიენტირებული 
განსახორციესლებელი კონკრეტული ამოცანების 
შესრულებაზე] დამახასიათებლია სტურქტურებს 
შორის ფუნქციების დუბლირება (დაწესებულების 
რაც შეიძლება მეტი სტანდარტულად გაწერილი 
ფინქციით აღჭურვა  იმისთვის, რომ გაიზარდოს 
გავლენის სფერო, რაც გარკვეულ შემთხვევებში 
იწვევს ფუნქციების დუბლირებას); ამა თუ იმ 
შესასრულებელი ფუნქციებისათვის საჭიროზე 
მეტი საშტატო ერთეულების მორგება. აღნიშნული 
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mecniereba/SCIENCE
კიდევ უფრო მოუქნელს, ხისტს და არაეფექტურს 
ხდის საჯარო სამსახურის სისტემას. 

უმჯობესია, სისტემაში მკაფიოდ იყოს 
გამიჯნული პოლიტიკური თანმდებობის პირის 
და აღმასრულებელი რგოლის ფუნქციები (რაც 
სახელშეკრულებო სისტემის მახასიათებელია). 
მიზანშეუწონელია, პოლიტიკური თანამდებობის 
პირი (მაგ. მინისტრი) მართავდეს დაწესებულებას 
(მაგ. სამინისტროს); ორგანიზებას უწევდეს და 
ხელმძღვანელობდეს უწყების საავტომობილო 
პარკს, ადმინისტრაციულ და კომუნალურ 
საჭიროებებს, ფინანსურ უზრუნველყოფას და ა.შ. 

შრომითი ურთიერთობები - კარიერული 
მოდელისათვის დამახასიათებელია ჩაკეტილი 
სისტემა ანუ, როგორც წესი, სისტემაში მოხვედრა 
ხდება დაბალ თანამდებობაზე და ამის 
შემდგომ ხდება პირის გარკვეული დადგენილი 
პროცედურების შესაბამისად დაწინაურება. 
ფაქტიურად შეუძლებელია შუა რგოლში 
(მაგალითად სამმართველოს ან დეპარტამენტის 
უფროსის თანამდებობაზე) მოხვდე სისტემაში 
გარედან.  იმისთვის, რომ მოხვდე მაღალ 
თანამდებობაზე, აუცილებელი პირობაა იყო 
სისტემის ნაწილი (მუშაობდე საჯარო სამსახურში 
ან ირიცხებოდე საკადრო რეზერვში, ჩაბარებული 
გქონდეს ერთიანი საკვალიფიკიაციო გამოცდები 
და ა.შ.). აღიქმება, რომ ეს არის საჯარო სამსახურში 
მუშაობის მოტივაციის ძირითადი ფაქტორი. შენ 
მუშაობ მუდმივად და თუ რაიმე გადაცდომა არ 
ჩაიდინე სამსახურიდან ვერ გაგათავისუფლებენ, 
რაც, ჩვენი აზრით, არასწორი მიდგომაა: „თუ რამე 
არ შემეშალა მუდმივად ვიქნები დასაქმებული“-ს 
პრინციპი ამცირებს თვითგანვითარების 
მოტივაციას, საქმის ეფექტურად კეთების სტიმულს. 
ამას ემატება კანონმდებლობით განსაზღვრული 
ხელფასი (იცი, რომ თუ არ დაწინაურდი ხელფასი 
ნორმატიული აქტით განსაზღვრულ ზღვარს 
ზემოთ ვერ გექნება). გაწერილი ფუნქციების 
განსახორციელებლად საჭიროზე მეტი პირების 
რაოდენობა და ა.შ. სისტემა ხდება არაეფექტური.

ჩვენი აზრით, მიზანშეუწონელია, შრომითი 
ურთიერთობები საჯარო სამსახურში დამყარებული 
იყოს სტანდარტულ, ბიუროკრატიულ, 
კარიერულ, პრინციპებზე (როგორც ეს კარიერული 
სისტემისთვის არის დამახასიათებელი). გარდა 
იმისა, რომ აღნიშნული ამცირებს საკადრო 
პოლიტიკის მოქნოლობას და ეფექტურობას (რაზეც 
უკვე ზემოთ ვისაუბრეთ) ამცირებს მოტივაციას, 
რადგან ადამიანის დაწინაურება არა მხოლოდ 
მის უნარჩვევებზე, აზროვნებაზე, შესრულებული 
სამუშაოს ხარისხსა და პასუხისმგებლობაზეა 
დამოკიდებული, არამედ გადამწყვეტ როლს 
სამუშაო სტაჟი, მიღებული განათლება. მიღებული 
სერტიფიკატები და ა.შ ასრულებს. ანუ, ხდება 
დასაქმებულის შეფასება კვალიფიკაციის 
და არა დასმული ამოცანის შესრულების 
ხარისხის, მიხედვით. პოზიციაზე დამყარებული 
სისტემისგან განსხვავებით, ხელფასი ნაკლებადაა 
დაკავშირებული სამუშაოს შინაარსთან. ასევე, ხდება 

პირზე სამუშაოს მორგება და არა საჭიროებების 
შესაბამისად პირის სამსახურში აყვანა. ასევე, 
თითქმის გამორიცხავს შუა რგოლში ადამიანის 
გარედან მიღების შესაძლებლობას (რადგან 
ძირითადად დახურული სისტემა ადამიანის 
შიგნიდან დაწინაურებაზეა ორიენტირებული). ანუ 
დასაქმებულმა იცის, რომ მის კარიერულ წინსვლაში 
ძირითად როლს სტაჟი, მიღებული განათლება, 
აღებული სერტიფიკატები, ენების ცოდნა და 
ა.შ. თამაშობს და ისიც იცის, რომ თუ სისტემას 
დატოვებს (გადავა კეძო სეტორში სამუშაოდ), 
უკან დაბრუნება უფრო მაღალ თანამდებობაზე 
გაუჭირდება (ფაქტობრივად შეუძლებელია).

კარიერული მოდელისთვისაა დამხასიათებელი, 
ასევე,  საჯარო სამსახურში მიღებისათვის 
რაიმე საერთო სასერტიფიკატო გამოცდების 
არსებობა (თუ არ ჩააბარებ გამოცდას და არ აიღებ 
სერტიფიკატს, ვერ შეძლებ საჯარო სამსახურში 
დასაქმებას). აღნიშნული კატეგორიულად 
გაუმართლებლად მიგვაჩნია. ეს კიდევ უფო ხისტს, 
მოუქნელს და არაეფექტურს ხდის სისტემას. 
საჭირო უნარჩვევები, თანამდებობის სპეციფიკის 
მიხედვით. განსაზღვრული უნდა იყოს კონკურსისას 
თანამდებობისათვის საჭირო მოთხოვნებში. 
სისტემა უნდა იყოს ორიენტირებული აიყვანოს 
კრეატიული, მოაზროვნე კადრი, რომელიც 
საჭიროებისამებრ წაიკითხავს, აღიქვამს 
და სამუშაოს შეასრულებს ეფექტურად. 
სასერტიფიკატო მოდელი კი ძირითადად 
წინასწარ გაზეპირებულ კანონმდებლობაზე იღებს 
ორიენტაციას.  ანუ, „საზეპიროების პრინციპით“ 
განსაზღვრავს ადამიანის ეფექტურობას, რაც 
ჩანასახშივე არასწორია. გაუგებარია ასევე, საერთო 
კრიტერიუმების საფუძველზე, როგორ/რატომ 
უნდა განისაზღვროს, რომ ადამიანი გამოდგება 
საჯარო სასახურში მუშაობისათვის. ან, თუ 
შესაბამისი/საჭირო კადრი ვნახე, რატომ უნდა 
ჩავაბარებინო სასერტიფიკატო გამოცდა (რომელიც, 
ხშირ შემთხვევაში, საქმისთვის მეასეხარისხოვანია) 
იმისთვის, რომ სამსახურში ავიყვანო და ა.შ.

ჩვენი აზრით, საერთოდ აზრს მოკლებულია 
კარიერული მოდელისთვის დამახასიათებელი, 
საჯარო სამსახურში საკლასო ჩინების შემოღება 
(მითუმეტეს, თუ ის სტაჟისა და დასახურების 
მიხედვით სტანდარტული პროცედურების 
საფუძველზეა დამყარებული). დასაქმებულს 
ბენეფიტები უნდა განესაზღვროს მის მიერ 
შესრულებული სამუშაოს, შესასრულებელი 
სამუშაოს სირთულის, თანამდებობის 
კორუფციისადმი მგრძნობიარობის (თანამდებობა, 
სადაც მაღალია კორუფციის რისკი) მიხედვით. 
საკლასო ჩინების სისტემა კი კიდევ უფრო მოუქნელს 
და არაეფექტურს ხდის საჯარო სამსახურს.

არაეფექტურად მიგვაჩნია, ასევე, 
კარიერული მოდელისთვის დამახასითებელი 
ცენტრალიზებული საკადრო რეზერვის არსებობა. 
თუ პირს არ აწინაურებენ, ყოველ ჯერზე ვაკანტურ 
თანმდებობაზე უნდა ცხადდებოდეს ღია კონკურსი 
(როგორც ეს საკონტრაქტო სისტემისთვის არის 
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დამახასიათებელი). იმიტომ, რომ ყოველ ჯერზე 
არსებობს შესაძლებლობა, კონკურსში საკადრო 
რეზერვში მყოფ პირებზე უფრო კვალიფიციურმა 
(თანამდებობისათვის უფრო შესაფერისმა) კადრმა 
მიიღოს მონაწილეობა. ასევე, საჯარო სამსახურში, 
რომელიც წამოჭრილ პრობლემებზე სწრაფად და 
ეფექტურად რეგირებაზე და ქვეყნის დინამიკურად 
განვითარებაზეა ორიენტირებული, ვაკანტურ 
თანამდებობაზე სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა 
კვალიფიკიციისა თუ უნარჩვევების ადამიანის 
დანიშვნა შეიძლება გახდეს საჭირო. შესაბამისად, 
საკადრო რეზერვი, სადაც „გუშინდელი“ 
პრობლემის მოგვარებისთვის გამოცხადებულ 
კონკურსის შესაფერისი კადრები ირიცხება დღეს, 
დიდი ალბათობით, არაეფექტური იქნება.

ანაზღაურების სისტემა - კარიერული 
მოდელისთვის დამხასიათებელია  ანაზღაურების 
სისტემის  საკლასო ჩინების/რანგების მიხედვით 
განსაზღვრა (ნორმატიული აქტით სახელფასო 
ბადის საშუალებით სახელფასო განაკვეთების 
განსაზღვრა), რაც გაუმართლებლად მიგვაჩნია. 
აღნიშნული მიდგომით, სისტემა ხდება უფრო 
მეტად ადამიანის საკლასო ჩინზე/რანგზე 
ორიენტირებული (აქვს მაღალი კვალიფიკაცია, 
გავლილი აქვს ტრენინგები და აიმაღლა 
კვალიფიკაცია, აქვს დიდი სამუშაო სტაჟი და ა.შ. 
და უნდა გამოვუძებნოთ შესაბამისი სამსახური/
ადგილი) და არა პრობლემების იდენტიფიცირებასა 
და მის გადაჭრაზე (სისტემის განსახორცილებელი/
გასაკეთებელი საქმის ეფექტურად შესრულებაზე) 
მიმართული. 

ამასთან, გაუგებარია, რატომ უნდა მიიღოს 
ადამიანმა უფრო ნაკლები ანაზღაურება იმის გამო, 
რომ არ აქვს საკმარისი სამუშაო გამოცდილება 
ან აქვს უფრო დაბალი საკლასო ჩინი, თუ მისი 
შესრულებული სამუშაო უფრო ეფექტურია, ვიდრე 
საკლასო ჩინით მაღალი რანგის მქონე პირის. 

ადამიანმა უნდა მიიღოს ანაზღაურება 
შესასრულებელი სამუშაოს სირთულისა და 
შესრულებული საქმის ხარისხის მიხედვით და 
არა ფორმალურად გაწერილი პროცედურების 
მიხედვით. 

მიზანშეუწონელია, სახელფასო ბადის 
არსებობაც. ჩვენი აზრით, ეს კიდევ ერთხელ 
ადასტურებს, რომ სისტემა არ არის 
ორიენტირებული ეფექტურად საქმის კეთებაზე 
იგი ორიეტნირებულია ფორმალური ქულების 
დაგროვებაზე: სტაჟზე, სერტიფიკატებზე და ა.შ.

შეფასების სისტემა - ჩვენი აზრით, 
მიზანშეუწონელია, ეგრეთ წოდებული ატესტაციის 
სისტემის დანერგვა საჯარო სამსახურში. იგი 
კლასიკური კარიერული მოდელის გადმონაშთია 
და არაეფექტურია. ატესტაცია უფრო საჯარო 
სამსახურის კარიერული მოდელისთვისაა 
დამახასიათებელი, რადგან სამსახურში მუდმივად 
ყოფნის განცდა მოხელეს თვითგანვითარების 
სტიმულს უქვეითებს. 

შესაბამისად, იმისთვის, რომ მოხელე სულ 
,,ფორმაში” იყოს და იზრუნოს კვალიფიკაციის 

ამაღლებასა და სამუშაოს ხარისხიანად 
შესრულებაზე, პერიოდულად საჯარო სექტორში 
სავალდებულო ატესტაციები ტარდება. 

ასევე, უნდა აღინიშნოს, ატესტაციისას დიდია 
სუბიექტურობის ალბათობა და არსებული 
პრაქტიკის მიხედვით, იგი ძირითადად 
თანამშრომელთა გათავისუფლებისთვის ტარდება.

ამასთან, გაუგებარია, თუ ადამიანს უკავია 
თანამდებობა და რამოდენიმე წელი ასრულებს 
თავის საქმეს პირნათლად, რა კითხვა უნდა 
დაუსვა ისეთი, ატესტაციის დროს, თავისი 
საქმიანობის კუთხით, რომ პასუხი ვერ გასცეს. 
ან, ადამიანი, რომელიც წლებია მუშაობს და ვერ 
გაივლის ატესტაციას, ვისი ბრალია? ჩვენი აზრით, 
მისი უშუალო ხელმძღვანელის ან არასწორად 
მოწყობილი ინსტიტუციური სტრუქტურის. თუ 
ადამიანი წლების მანძილზე იყო არაეფექტური 
და ვერ ასრულებდა დაკისრებულ მოვალეობებს 
პირნათლად (წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისთვის 
საჭირო ცოდნა შეძენილი ექნებოდა და საჭირო 
უნარჩვევებიც გამომუშავებული), რატომ 
იკავებდა თანამდებობას წლების მანძილზე 
და რატომ იხარჯებოდა საბიუჯეტო სახსრები 
არაეფექტურ თანამშრომელზე (ეს ჩაკეტილი, 
კარიერული მოდელის არაეფექტურობის კიდევ 
ერთი მანიშნებელია). ასევე, თუ თანმშრომლების 
კვალიფიკაციას ვამოწმებთ, რატომ არ უნდა 
შემოწმდეს დაწესებულების ხელმძღვანელების 
(„ტოპ-მენეჯერების“) კვალიფიკაცია?!

პირის კვალიფიკაციის დონე, რომელიც 
წლების განმავლობაში მუშაობს დაწესებულებაში, 
მკვეთრად უნდა ამაღლდეს. კვალიფიკაციის 
დონის შემცირება შესაძლებელია მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, თუ პირს არ აქვს შესაბამისი 
დატვირთვა სამსახურებრივი უფლებამოსილების 
განხორციელებისას. მსგავს შემთხვევებში, 
პრობლემა პირის კვალიფიკაცია კი არ არის, 
არამედ პრობლემა თვითონ ორგანიზაციიდან 
გამომდინარეობს.

თუ ხელმძღვანელს არ აკმაყოფილებს პირის 
კვალიფიკაცია, არ მიიღებს სამსახურში მას, ხოლო 
თუ მაინც მიიღო და შემდგომში არ დააკმაყოფილა 
პირის საქმიანობის ხარისხმა, ყოველგვარი 
ატესტაციის გარეშეც გაუშვებს სამსახურიდან 
დაკისრებული მოვალეობის სათანადოდ ვერ 
შესრულების გამო.

შეფასების სისტემა უნდა იყოს ორიენტირებული 
პრობლემების იდენტიფიცირებაზე (მათ 
შორის, რა ტიპის ტრეინინგებია საჭირო 
თანმშრომლებისათვის), მათი გამოსწორების 
გზების დასახვაზე და არა თანშრომლების 
კვალიფიკაციის შემოწმებაზე (არაკვალიფიციური 
თანმშრომელი თავიდანვე არ უნდა იქნეს 
მიღებული სამსახურში). 

ასევე, საჯარო სექტორში საკონტრაქტო 
ელემენტების შემოღების შემთხვევაში, ატესტაცია 
გარკვეულწილად, აზრს კარგავს, რადგან მოხელე 
რომელმაც იცის, რომ კონტრაქტის გაგრძელება 
მის კვალიფიკაციასა და შესრულებული სამუშაოს 
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ხარისხზე ასევე, ახალ გამოწვევებზე მისი 
ადეკვატური ,,მორგების” უნარზეა დამოკიდებული, 
ყოველთვის ცდილობს თვითგანვითარებას.

საჯარო სამსახურში მიღება - როგორც 
ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, კარიერული მოდელის 
შემთხვევაში, ფაქტობრივად შეუძლებელია 
სისტემის შუა რგოლში გარედან მოხვედრა. როგორც 
წესი, ცხადდება დახურული/შიდა კონკურსი, სადაც 
მონაწილეობის უფლება აქვს საჯარო სამსახურის 
სისტემის წევრებს (ვინც უკვე მუშაობს ან ვინც 
ირიცხება რეზერვში). ჩვენი აზრით, აღნიშნული 
მიდგომაც არაეფექტურია (თუ რატომ, ზემოთ ამ 
საკითხზეც გვქონდა უკვე საუბარი).

რეალობას თუ გავითვალისწინებთ, 
პრაქტიკულად, შეუძლებელია კონკურსის წესების/
პროცედურების ისე გაწერა, რომ გამოირიცხოს 
პროტექციონიზმი და „ნაცნობ-მეგობრობით“ 
ადამიანების სამსახურში აყვანა. 

უმჯობესია, შეიქმნას მექანიზმი, რომლის 
მიხედვით მენეჯერს არ ექნება მოტივაცია 
ნეპოტიზმის პრინციპით აიყვანოს პირი. კერძოდ, 
სწორად და გარკვეულ დროში გაწერილი 
შესასრულებული სამუშაო, თავისუფალ 
განკარგვაში გაცემული სახელფასო ფონდი და 
მიცემული უფლება, დამოუკიდებლად მიიღოს 
მენეჯერული გადაწყვეტილებები (ანუ მხოლოდ 
ის არის პასუხისმგებელი შესრულებული სამუშაოს 
ხარისხსა და სრულყოფილებაზე), იძულებულს 
გახდის მენეჯერს, ეძებოს საჭირო კვალიფიციური 
კადრები, რათა შესაბამის დროში და ხარისხიანად 
შეასრულოს დაკისრებული მოვალეობები 
(მინიმუმამდე დაიყვანს ნაცნობ-მეგობრობით 
ადამიანების სამსახურში აყვანის პრინციპს). 

ასევე, გაუგებარია, მენეჯერი, რომელიც 
საქმის კეთებაზეა ორიენტირებული და ზუსტად 
იცის, რომ კონკრეტული პირი ოპტიმალურად 
შეძლებს მისთვის საჭირო სამუშაოს შესრულებას, 
რატომ ვერ უნდა ნიშნავდეს თანამდებობაზე მას 
პირდაპირი წესით (კონკურსის გარეშე), შესაბამისი 
დასაბუთების საფუძველზე?! ანუ, პირს, რომელიც 
ნეპოტიზმზეა ორიენტირებული, მაინც აჰყავს 
სამსახურში ვინც უნდა ის, უბრალოდ, ფორმალური 
პროცედურების გატარების შემდეგ, მაშინ, როცა 
საქმეზე ორიენტირებულ მენეჯერს დადგენილი 
პროცედურების გავლის გარეშე (დროის კარგვის 
გარეშე) არ შეუძლია საჭირო კადრის სამსახურში 
აყვანა.

ჩვენი აზრით, ყველაზე კარგი იქნება 
განისაზღვროს „პოლიტიკური“ თანამდებობები, 
სადაც შესაძლებელი იქნება პირის პირდაპირი 
წესით დანიშვნა არაუმეტეს მმართველი 
გუნდის (დაწესებულების ხელმძღვანელის) 
მმართველობაში ყოფნის პერიოდისა. ყველა 
სხვა თანმდებობაზე დანიშვნა უნდა ხდებოდეს 
ობიექტური კონკურსის საფუძველზე. ასევე, ამ 
თანამდებობებზე დაწესებულების ხელმძღვანელს, 
შესაბამისი დასაბუთების საფუძველზე, საშუალება 
უნდა ჰქონდეს აიყვანოს პირი პირდაპირი წესით. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საჯარო სამსახურის 
სისტემა აიგოს შემდეგ პრინციპებზე:

1) კერძოსთან მიახლოებული მოტივაციის 
შექმნა საჯარო სამსახურის მენეჯერებში - იმისთვის 
რომ მენეჯერულ თანმდებობაზე მყოფი საჯარო 
მოხელე არ იყოს ორიენტირებული ნეპოტიზმზე, 
კორუფციულ გარიგებებსა და არამართებულ 
საკადრო პოლიტიკაზე, აუცილებელია: 

• ეგრეთ წოდებულ პროგრამულ ბიუჯეტზე 
გადასვლა (სადაც ყოველი თეთრი გაწერილი და 
დასაბუთებულია შესასრულებელი სამუშაოს/
პროგრამის გათვალისწინებით). შესაბამისად, 
საჭრო აღარ გახდება რაიმე დამატებითი 
ფორმალური/არაეფექტური ნორმატიული აქტების 
შექმნა იმისთვის, რომ არ იქნას შესყიდული 
ძვირადღირებული ტექნიკა, არ გაიხარჯოს თანხები 
არასაჭირო მივლინებებში და ა. შ. 

ანუ, ფინანსების განკარგვის კონტროლი 
მოხდება თავიდანვე, როცა ბიუჯეტი იგეგეგმება. 
თავიდანვე გახდება საჭირო დასაბუთდეს 
ყველა ხარჯი. აღნიშნულს ჩანასახშივე დაჰყავს 
მინიმუმამდე არამიზნობრივი ხარჯვა (მინიმუმადე 
დაჰყავს არასაჭირო ნივთების შესაძენად თუ 
ღონისძიებების განსახორციელებლად თანხების 
ხარჯვის შესაძლებობა).

• მიზანშეწონილია, მკაფიოდ განისაზღვროს 
უწყებების ფუნქციები და მენეჯერს მიეცეს 
კონკრეტული შესასრულებელი სამოქმედო გეგმა 
და დრო (რა თქმა უნდა, საჭირო რესურსიც).

შესაბამისად, მენეჯერი იძულებული გახდება 
ორიენტაცია აიღოს საქმის შესრულებაზე 
(კონკრეტული დავალების კონკრეტულ დროში 
შესრულებაზე) საქმის შესასრულებლად კი 
კვალიფიციური კადრი დაჭირდება. ანუ ის 
დაიწყებს რეალურად საჭირო კადრების ძებნას. 
აღნიშნული მაქსიმალურად შეამცირებს ნეპოტიზმს 
საჯარო სამსახურში

2) ინსტიტუციური სტრუქტურა - საჯარო 
სამსახურის ინსტიტუციური სტრუქტურა უნდა 
გაიყოს პოლიტიკური და აღმასრულებელი ნიშნით, 
სადაც:

• პოლიტიკური ნაწილი - შედგება 
სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირისა 
და მისი გუნდისგან (მოადგილეები, მრჩევლები 
და ა.შ.). ისინი პოლიტიკური პროცესის შედეგად 
ინიშნებიან. 

სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის 
პირი და მისი გუნდი - იღებს მხოლოდ 
პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას (შეიმუშავებს 
სფეროს გაუმჯობესების სტრატეგიას/ხედვას და 
ა.შ.), უშუალოდ არ მონაწილეობს დაწესებულების 
ადმინისტრირებაში. შემუშავებული პოლიტიკის 
(მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილების) 
აღსრულებაზე/განხორცილებაზე პასუხისმგებელია 
აღმასრულებელი რგოლი/ნაწილი.

• აღმასრულებელი ნაწილი - შედგება 
მთავარი აღმასრულებლის (დაწესებულების 
ხელმძღვანელის), მის დაქვემდებარებაში მყოფი 
საჯარო მოხელეებისა და დამხმარე პერსონალისაგან.
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აღმასრულებელი ნაწილი სტაბილურია და არ 

არის დამოკიდებული პოლიტიკურ პროცესებზე 
(პოლიტიკურად ნეიტრალურია).

მთავარი აღმასრულებელი (დაწესებულების 
ხელმძღვანელი) - უზრუნველყოფს 
პოლიტიკური გადაწყვეტილებების აღსრულებას, 
ადმინისტრირებას უწევს დაწესებულებას.

საჯარო მოხელე  - ყველა სხვა საჯარო 
მოსამსახურე

დამხმარე მოსამსახურეები - ახორციელებენ 
დაწესებულების ტექნიკურ უზრუნველყოფას და 
ა.შ. 

3) შრომითი ურთიერთობები - შრომითი 
ურთიერთობები აგებული უნდა იყოს შემდეგ 
პრინციპზე:

• შრომითი საქმიანობა საჯარო სამსახურში, 
ძირითადად, დაფუძნებული უნდა იქნეს 
საკონტრაქტო სისტემაზე. სისტემა გახდება უფრო 
მოქნილი, ღია და ეფექტური, დივერსიფიცირებული 
რისკებისა და ამოცანების მიხედვით.

კანონმდებლობით უნდა განისაზღვროს 
ხელშეკრულების ზოგადი პრინციპები (ასევე, 
შეიძლება განისაზღვროს ზოგადი პირობები 
სფეროების მიხედვით) და დისკრეციის ფარგლები 
(ხელშეკრულების მინიმალური და მაქსიმალური 
ვადები, ანაზღაურება და სხვა). დისკრეციული 
უფლებამოსილება უნდა გააჩნდეს მთავარ 
აღმასრულებელს (დაწესებულების ხელმძღვანელს).

• საკონტრაქტო სისტემა არ უნდა 
გავრცელდეს სახელმწიფო პოლიტიკური 
თანამდებობის პირებზე

• საკადრო პოლიტიკა, საჯარო სამსახურში 
უნდა იყოს ღია, საჯარო მოსამსახურეზე 
ორიენტირებული. საჯარო სამსახურში ყველა 
ეტაპზე უნდა იყოს შესაძლებელი მუშაობის დაწყება 
და სამსახურის დატოვება (კერძო სექტორს და 
საჯარო სისტემას შორის შესაძლებელი უნდა იყოს 
ნებისმიერ ეტაპზე კადრების ცვლა);

• რანგირების სისტემა (საკლასო ჩინები) 
უნდა გაუქმდეს/არ უნდა იქნას შემოღებული;

• საკადრო რეზერვის ცენტრალიზებულად 
წარმოების სისტემა უნდა გაუქმდეს/არ უნდა იქნას 
შემოღებული (შესაძლებელია დაწესებულების 
ხელმძღვანელს ქონდეს მსგავსი ბაზა თუ 
გადაწყვიტავს თვითონ);

• უნდა გაუქმდეს/არ უნდა იქნეს 
შემოღებული საერთო სასერთიფიკატო გამოცდები;

4) ანაზღაურების სისტემა -  ანაზღაურების 
სისტემა, ჩვენი აზრით, უნდა იყოს შემდეგი სახის:

• უწყებებს უნდა განესაზღვროთ 
ამოცანები, გადაეცეთ განსაზღვრული ოდენობის 
სახელფასო ფონდი, შემდგომ ეტაპზე კი უწყების 
ხელმძღვანელებს მიეცეთ მაქსიმალური 
თავისუფლება ამოცანის შესასრულებლად  
[შესაძლებელია, გამომდინარე იქიდან, რომ 
სახელმწიფო სახსრები იხარჯება, თანამდებობების 
მიხედვით დადგინდეს სახელფასო განაკვეთის 
ზედა და ქვედა ზღვარი, (ე.წ. სახელფასო 
დერეფნები), რომლის ფარგლებში ხელფასის 

განსაზღვრის დისკრეცია მიეცემა დაწესებულების 
ხელმძღვანელს ხელშეკრულების საფუძველზე];

• საჯარო სამსახურში, ბენეფიტები (გარდა 
პოლიტიკური თანმდებობის პირებისა) უნდა 
იყოს „მონეტიზებული“ (ანუ ხელფასის ნაწილს 
უნდა შეადგენდეს. ფულად ნომინალში უნდა 
იყოს ასახული). ეს გამოიწვევს პირის საჯარო 
სამსახურის სისტემაზე ნაკლებ მიჯაჭვულობას. 
„არამონეტიზებული“ ბენეფიტები კლასიკური 
ბიუროკრატიული/კარიერული სისტემის 
მახასიათებელი ელემენტია. ადამიანი 
„არამონეტიზებული“ ბენეფიტებით ხდებოდა 
საჯარო სამსახურზე დამოკიდებული, მას ჰქონდა 
დაბალი ხელფასი, რითაც ვერ უზრუნველყოფდა 
საკუთარ თავს საცხოვრებელი ფართით, 
ავტომობილით და ა.შ. აღნიშნული ბენეფიტებით 
(სარგებლით) მას უზრუნველყოფდა საჯარო 
სამსახური.

ჩვენს მიერ ზემოთ წარმოდგენილი 
ინსტიტუციური მექანიზმის ფარგლებში, 
ანაზღაურება უნდა განისაზღვროს შემდეგი 
პრინციპით:

• სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის 
პირების ანაზღაურების ოდენობა უნდა 
განისაზღვროს კანონმდებლობით;

• მთავარი აღმასრულებლის (დაწესებულების 
ხელმძღვანელის) ანაზღაურების ოდენობა 
განისაზღვროს ხელშეკრულებით, პოლიტიკური 
თანამდებობის პირისა და საჯარო სამსახურის 
ბიუროს უფროსის მიერ ერთობლივად;

• საჯარო მოხელის ანაზღაურების ოდენობა 
განისაზღვროს მთავარი აღმასრულებლის მიერ 
ხელშეკრულებით.

5) საჯარო სამსახურში მიღება - საჯარო 
სამსახურში მიღება უნდა ხდებოდეს, ჩვენს მიერ 
წარმოდგენილი ინსტიტუციური მოდელის 
მიხედვით, შემდეგი ფორმით:

1. პირდაპირი დანიშვნით ან არჩევით 
კანონმდებლობის შესაბამისად; 

2. კონკურსის საფუძველზე.
პირდაპირი დანიშვნის ან არჩევის წესით 

ინიშნებიან:
• სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის 

პირი და მისი ,,გუნდის” თანამშრომლები;
• მთავარი აღმასრულებლის ,,გუნდი” 

(მოადგილე, მრჩეველი, თანაშემწე, მდივანი და 
სხვ.);

• პირები გადაყვანის ან დაწინაურების 
შემთხვევაში.

აღნიშნული წესი არ ზღუდავს კონკურსის 
გამოცხადების შესაძლებლობას.

კონკურსის საფუძველზე დანიშვნა ხდება ყველა 
სხვა თანამდებობაზე. ამასთან, დაწესებულების 
ხელმძღვანელს უფლება უნდა ჰქონდეს, შესაბამისი 
დასაბუთების საფუძველზე, პირი მიიღოს 
თანამდებობაზე პირდაპირი წესით (კონკურსის 
გარეშე).

კონკურსის ჩატარების პროცედურა უნდა იყოს 
მაქსიმალურად მარტივი და გამჭვირვალე. 
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მთავარი აღმასრულებლის თანამდებობაზე 

კონკურსი უნდა ჩატარდეს ცენტრალიზებული 
წესით (დანიშვნა უნდა მოხდეს შესაბამისი 
პოლიტიკური თანამდებობის პირისა და 
საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის მიერ, 
ხოლო ვადამდელი გათავისუფლებისათვის 
აუცილებელია, საჯარო სამსახურის კომისიის/
საბჭოს თანხმობა)

დაწესებულებაში კონკურსის ჩატარების წესს 
და პირობებს განსაზღვრავს და მის საჯაროობას 
უზრუნველყოფს მთავარი აღმასრულებელი. 
კონკურსის ჩატარებას უზრუნველყოფს მთავარი 
აღმასრულებლის მიერ დაკომპლექტებული 
შესარჩევი კომისია.

6) შეფასების სისტემა - ჩვენი აზრით, შეფასების 
სისტემა უნდა იყოს შემდეგ პრინციპებზე აგებული:

• შეფასების სიტემა უნდა იყოს 
ნებაყოფლობითი (არ უნდა იყოს შეფასების 
ჩატარების აუცილებლობის მოთხოვნა 
კანომდებლობით);

• შეფასება უნდა ხდებოდეს პრობლემების 
იდენტიფიცირიების და მათი გადაჭრის გზების 
დასახვის შესაბამისად;

• არსებობს შეფასების ძირითადად 
აპრობირებული ორი მოდელი ეგრეთ წოდებული 
„360 გრადუსიანი“ მოდელი (სადაც ყველა ყველას 
აფასებს. მათ შორის უმაღლესი რანგის მენეჯერებს) 
და „შეფასება მიზნების (შესასრულებელი სამუშაოს) 
მიხედვით“. თავადაპირველ ეტაპზე კარგი იქნება, 
თუ „360 გრადუსიანი“ სისტემა დაინერგება. 
შემდგომ ეტაპზე, როცა ინსტიტუციური სისტემა 
გაიმართება, მართებულია „მიზნების მიხედვით“ 
შეფასების სისტემის დანერგვა.

7) მოტივაციის სისტემა საჯარო სამსახურში - 
ჩვენი აზრით, ზემოთ წარმოდგენილი მოდელის 
მიხედვით, მნიშვნელოვნად გაიზრდება მოტივაცია 
საჯარო სამსახურში: დაიხვეწება მენეჯენტი, 
მოხდება შრომის მეტნაკლებად თანბრად 
გადანაწილება, გაიზრდება ხელფასები და ა.შ. 
აღნიშნულს დაემატება საჯარო სამსახურისათვის 
დამახასიათებელი ბენეფიტები, რომელიც 
სწორად აწყობილ ინსტიტუციურ სისტემაში 
ძალიან კარგ ეფექტს იძლევა. ეს ბენეფიტებია: 
პროფესიული სტატუსი და სოციალური 
პრესტიჟი, სამსახურეობრივ საქმიანობასთან 
დაკავშირებული მივლინებები, ახალი უნარებისა 
და კვალიფიკაციის შეძენა, ინტელექტუალური 
ინტერესები, სოციალური კაპიტალი, გავლენა 
გადაწყვეტილებებზე (შესაძლებლობა, რომ 
დაეხმარო ადამიანებს), წვლილი შეიტანო 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სოციალური 

იდეალები და ა.შ.
აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ზემოთ 

წარმოდგენილი ინსტიტუციური მოდელის 
ელემენტები აღქმული და გაანალიზებული უნდა 
იქნას ერთიან კონტექსტში.  

ასევე, აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოში, ქვეყნების 
სპეციფიკის თუ მმართველობის ტრადიციების/
სტილის შესაბამისად გვხვდება საჯარო სამსახურის 
მოწყობის როგორც კარიერული (გერმანია, 
საფრანგეთი) და შერეული (აშშ, ინგლისი) ისე ღია 
(ავსტრალია, ახალი ზელანდია) სისტემები. ქვემოთ 
მოცემულია მატრიცა, სადაც წარმოდგენილია 
ავსტრალიის, ინგლისის, აშშ-სა და ახალი 
ზელანდიის საჯარო სამსახურის მოწყობის ზოგადი 
მახასიათებლები (იხ. დანართი). შეიძლება ითქვას, 
რომ აღნიშნულ ქვეყნების საჯარო სამსახურებს 
საერთო მახასიათებელი შემდეგია: 

• საჯარო სამსახური დაყოფილია 
პოლიტიკურ და მმართველობით ნაწილებად 
-  უწყებას მართავს ,,ხელმძღვანელი” (HEAD, 
Permanent secretary, Chief executive), რომელიც  
განსაზღვრული ვადით ინიშნება (მაგ. ახალ 
ზელანდიაში არაუმეტეს 5 წლით). მინისტრი 
პოლიტიკური თანამდებობის პირია. მინისტრის/
პოლიტიკური თანამდებობის პირის ცვლილება არ 
იწვევს ხელმძღვანელის ცვლილებას. 

• სისტემები ძირითადად აგებულია ,,ღია” 
და არა ,,კარიერულ” პრინციპზე - ავსტრალიისა და 
ახალი ზელანდიის საჯარო სამსახურები სრულად 
ღია/საკონტრაქტო სისტემებზეა აგებული აშშ-ში 
და ინგლისში შერეული ,,კვაზი-საკონტრაქტო” 
სისტემებია.

• სახელფასო და საკადრო პოლიტიკაში 
მნიშვნელოვანი თავისუფლება აქვთ უწყებების 
ხელმძღვანელებს - ავსტრალიასა და ახალ 
ზელანდიაში უწყების ხელმძღვანელი 
თავისუფალია საკადრო და ანაზღაურების 
საკითხების გადაწყვეტაში, აშშ-ში და ინგლისში 
შედარებით უფრო შეზღუდულია სახელფასო 
ბადით და აშშ-ში დამატებით, კანონმდებლობით 
დადგენილი თანამდებობაზე დანიშვნის ნორმებით.

ამრიგად, ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან 
გამომდინარე, ეფექტური, მოქნილი და 
კვალიფიციური, საჯარო სამსახურის 
ჩამოყალიბებისათვის აუცილებელია დაინერგოს 
საჯარო სამსახურის მოწყობის ჰიბრიდული/
შერეული მოდელი (კარიერული და ღია/
საკონტრაქტო სისტემის ნაზავი), რომელიც იქნება 
უფრო მეტად ღირსებაზე (პროფესიონალიზმზე) 
დაფუძნებული და ღია საჯარო სამსახურის 
მოდელის პრინციპებზე აგებული. 

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ინფორმაცია რეფორმების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 2005-
2006 წლებში განხორცილებული საქმიანობის შესახებ.

2. ინფორმაცია რეფორმების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 2007 
წელს განხორცილებული საქმიანობის შესახებ.

3. ინფორმაცია სამინისტროების მიერ 2006 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ „საქართველოს 
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მთავრობის პროგრამის“ შესრულების თვალსაზრისით.

4. ნატო-სთან ინდივიდუალური პარტნიორობისა და თანამშრომლობის გეგმის (IPAP) 2005, 2006 წწ 
შესრულების ანგარიში.

5. „საჯარო სამსახურის რეფორმის ხედვა, პროექტი განხილვისათვის“, რეფორმების კორდინაციის 
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი - 2007წ.

6. „საჯარო სასახურის სისტემის უწყებათა და მოსამსახაურეთა რაოდენობრივი ანალიზი (2005-2007 
წწ)“ სსიპ.საჯარო სამსახურის ბიურო.

7. „საჯარო სასახურის სისტემის უწყებათა და მოსამსახაურეთა რაოდენობრივი ანალიზი (2009წ. 
იანვარი)“ სსიპ. საჯარო სამსახურის ბიურო.

8. საჯარო სასახურის ბიურო, წლიური ანგარიში 2013/2014 წწ. http://csb.gov.ge/uploads/Annual_Re-
port_2013-214_opt.pdf.

9. „საჯარო სამსახურის ბიურო 2015 წლის ანგარიში“, http://csb.gov.ge/uploads/2015_GEO_web.pdf .
10. „საჯარო სამსხურის ბიუორს 2016 წლის ანგარიში“ http://csb.gov.ge/uploads/slide/book-22.pdf .
11. „ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკის მიმოხილვა საჯარო სამსახურებში: ამერიკის 
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Public service problems and ways to solving them

Lasha Mgeladze 
Doctoral Student at Georgian Technical University

The article deals with the topic of civil service system arrangement. The state/public service is one of the key fac-
tors in the country’s development, its strength, and in developing the dignified membership of the world. Therefore, 
it is necessary to have an institutional model of proper/effective state service in the country.

Based on the above, the article discusses the challenges faced by the country’s public service system in the first 
decade of its independence, what kind of reforms have been implemented with the purpose of improving the system 
and what results the undertaken activities have brought. At the end of the article the author’s vision is presented - on 
what principles the public service should be built in order to improve the system as an institutional model as well as 
the management mechanisms. Consequently, offered is a system, which, in the opinion of the author, is better suited 
to the development of the country. 

For the effective, flexible and qualified public service, the author offers a hybrid/mixed model of public service 
arrangement (a mixture of career and open/contract system), which will mostly be based on principles of dignity and 
open public model.

Key words: Public Service, Reform, Public Service Models, Improvement of Public Service, Public Service of 
Georgia.
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Modernity an introduction to modern society and media, culture & society
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Abstract

In the question of identity, there are three different conceptions in cultural identity that involves the enlighten-
ment subject, sociological subject and the post modern subject. Identity during enlightenment subject was supposed 
to be a centred, unified and rational one. In sociological subject identity is reflected the growing complexity of the 
modern world and awareness that individuals were not autonomous and self sufficient beings. In postmodern the 
subject does not have a fixed, essential, or permanent identity. The focal point of the article is change in the late 
modernity that caused an uncertainty in our sense of identity. It further explains the national cultures that contain 
subcultures which have other values than the overall society as well as globalization that affects cultural identities. 
The article also explains the fields of power that includes the large-scale production and small scale production. In 
autonomy of different fields, this paper will deal with the way Bourdieu put emphasis on the autonomy of various 
fields and the way he also calls attention to the interrelatedness among those fields. Also, cultural production in-
volves extensive range in understanding of culture. The paper will also explore the fields of power that includes the 
large-scale production and small scale production. In autonomy of different fields, this paper draws on Bourdieu the 
way he put emphasis on the autonomy of various fields, and the way he also calls attention to the interrelatedness 
among those fields. Furthermore, the paper discusses the relation between the production and consumptions as well 
as consumption that is contemporaneously and production. Finally, this suggests cultural intermediaries that are as-
sociated with cultural commentary in the mass media.

Keywords: identity, culture, society, globalization, autonomy, interrelatedness, production, consumptions

Three concepts of identity

In The Question of Cultural Identity, Hall outlines 
three concepts of identity that includes enlightenment 
subject, the sociological subject, and the postmodern 
subject. Hall (1992: 212) mentions that the postmodern 

subject differs from other subjectivities in one important 
way. In both the enlightenment subject and the socio-
logical subject, the essential part is the one that exists at 
the centre of an individual’s identity. This means that the 
postmodern subject as the third approach in this theory 
has no significant self identity. 
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Enlightenment subject

Hall states that the enlightenment subject is “based 
on a conception of the human person as a fully centered, 
unified individual” that has “an inner core” however, it is 
formed in the interaction between self and society”. He 
further explains that “the essential centre of the self was 
a person’s identity” (Hall 1992).

Sociological subject

The core self that is present in the sociological sub-
ject, Hall explains it as something that is   mediated by 
interaction with others. He further says that “the inner 
core of the subject was not autonomous and self suffi-
cient, but was formed in relation to significant others” 
that involves family members and friends. Nevertheless, 
identity is formed in the interaction between self and 
society. It is identified that the self is formed in relations 
between the inner world and the outer world that is 
with the cultural worlds. In sociological notion identity 
bridges the gap between the inside as well as the outside, 
and also “between the personal and the public worlds”. 
It is in the case of foretelling ourselves into “cultural 
identities, internalizing their meanings and values, that 
makes them part of us”. It also helps in supporting our 
“subjective feelings with the objective places we occupy 
in the social and cultural world”. It is when identity su-
tures this subject into the structure (Hall 1992). 

Hall says that it is the one that makes things to be-
come stabilize together in subjects and the cultural 
worlds they inhabit. It makes them both to be equally 
and extra unified and predictable. He further states that 
the whole process is now called shifting because the sub-
ject in the past used to be “unified and stable identity” 
and at the present it is “becoming fragmented, composed 
not of a single but of several, sometimes contradictory or 
unresolved identities”. In that order, Hall mentions the 
identities which forms the “social landscapes out there 
and which ensured our subjective conformity with the 
objective needs of the culture are breaking up as a result 
of structural and institutional change. There are chang-
es in the process of identification in which we “project 
ourselves into our cultural identities, has become more 
open-ended, variable, and problematic” (Hall 1992).

Postmodern subject

Postmodern subject has no longer an inner core be-
cause when moving from the enlightenment subject to 

the sociological subject. Hall (1992) explains that there 
is a shift from relating individuals as unified wholes to 
viewing the subject’s core as socially formed.  Nonethe-
less, in the postmodern subject it where a core iden-
tity is disarranged by “fragmented, shifting and plural 
identities”. Hall argues that in the postmodern subject 
we might consider to adjust our lenses a little bit in or-
der to be able to examine any human behavior or con-
sciousness. He further explains that “the subject assumes 
different identities at different times, identities which 
are not unified around a coherent self”. He notes that 
“within us are contradictory identities, pulling in dif-
ferent directions, so that our identifications are con-
tinually being shifted about. If we feel that we have a 
unified identity from birth to death, it is only because 
we construct a comforting story or narrative of the self 
about ourselves” (Hall 1990). It seems as if the concept of 
identity is a fantasy in this regard and now we are tem-
porarily faced with “a bewildering, fleeting multiplicity 
of possible identities” (Hall 1992). If the description of 
the self seems unnatural and unstable, this will mean it 
is because identity descriptions are also unnatural and 
unstable. 

Change in the late modernity

There is a very specific character of change in the 
late modernity, in particular globalization and its im-
pact on cultural identity. Marx & Engels mentions that 
modernity is a “constant revolutionizing of production, 
uninterrupted disturbance of all social relations, ever-
lasting uncertainty and agitation distinguish the bour-
geois epoch from all earlier ones” (Marx & Engels 1968: 
34–35). Hence, modern societies are described as a result 
of constant, rapid and permanent change. Moreover, it 
is the most important characteristics between traditional 
and modern. 

Giddens argues that “In traditional societies, the 
past is honoured and symbols are valued because they 
contain and perpetuate the experience of generations. 
Tradition is a means of handling time and space, which 
inserts any particular activity or experience within the 
continuity of past, present and future, these in turn be-
ing structured by recurrent social practices” (Giddens 
1990: 37). Even in different categories of explaining the 
term modern Harvey states that “Modernity, therefore 
not only entails a ruthless break with any or all preced-
ing historical conditions but is characterized by a never 
ending process of internal ruptures and fragmentations 
within itself” (Harvey 1989: 12). However, broaden an 
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understanding of what modernism might in fact be, it 
uses the concept of dislocation as the source of freedom. 
“A dislocated structure is one whose center is displaced 
and not replaced by another, but by a plurality of pow-
er centers”. He further says it is “rather a freedom of a 
structural fault which can only construct an identity 
through acts of identification” (Laclau 1990: 60). As a re-
sult of his approach, the subject could only have access 
to somewhat related to identity through identification.

National Cultures

Hall argues that in the modern world we define our-
selves according to our national cultures in which we 
are born with and they play a very important part be-
cause they are the sources of cultural identity. An indi-
vidual identifies himself as a member of a certain “soci-
ety, group, class, state or nation, of some arrangement to 
which he may not attach a name but which he recog-
nizes instinctively as home” (Scruton 1986: 156).

On the other hand, Gellner states that a man is sup-
pose to have a nationality as he has a nose and two ears. 
He continues arguing that a “nationality is not an inher-
ent attribute of humanity” although it appears as that. 
The foregoing statement approves that humans are not 
born with identities but are being fashioned and “trans-
formed within and in relation to representation”. There 
are other phases of national cultures that includes func-
tionality as a system of representation and if “national 
identities are really and unified and homogeneous as 
they present themselves to be” (Gellner 1983: 6).  

Globalization

Globalization is formed of complex of processes and 
forces of change that dislocated the national cultural 
identities at the end of twentieth century. Theorists such 
as McGrew and Giddens discuss globalization and “re-
sulting in the compression of distance and time scale” 
that affects cultural identities (Hall 1992). Time, space 
compression resulted in speeding up the global processes 
for the world to feels smaller and the distance shorter so 
that the events can speedily impact on other people and 
the other place  that are in the long distances. This is 
when Harvey calls it the “annihilation of space through 
time” (Harvey 1989: 205).

 
In global post modern people share identities in 

which the poor and the rich receive the same message 
and images through TV irrespective of the time and dis-

tance. In the “new global arena of culture, space and time 
becomes compressed and collapsed”. In this process lo-
calism is still important. Hence globalization is associat-
ed with the “new dynamics of re-localizing” (Hall 1992).  

Cultural production

Bourdieu focuses on cultural production which in-
volves extensive range in understanding of culture. His 
explanation of cultural production relates with the “tra-
dition of classical sociology, including science and social 
science, law and religion, as well as expressive aesthetic 
activities such as art, literature and music”. Though, his 
cultural production works focal point is divide into “two 
types of field or sub field” that includes “primarily ex-
pressive aesthetic” that integrates “literature and art” 
(Hesmondhalgh 2006).

Bourdieu (1996: 167) remarks that the major obstacle 
in science of the production regarding the value of cul-
tural goods is the charismatic ideology of creation to be 
found in studies of art, literature and other cultural fields. 
He argues that charismatic ideology takes the eyes off 
from the creator of the art and gives credits to the appar-
ent producer like a painter, composer, and writer. Since 
this process changes the whole idea, it prevents people 
to ask who has created the art that is, who is the creator. 
Now it resulted to a point where the substance changes 
to another, in the case where the creator deserves to be 
honoured because of the quality of work. 

It does not mean the whole process is to reduce the 
work of art and culture nor the work of art and reflec-
tion of social context. It is just Bourdieu came up with an 
idea of extending theory of cultural production to habi-
tus, capital and field which have some few subfields on 
them and these fields of cultural production according to 
Hesmondhalgh are clear to be understandable in a form 
of diagram that appears in the rule of art.  He further 
mentions that the rule of art contains power in the “field 
of cultural production that is represented by low levels 
of economic capital and high levels of cultural capital” 
(Hesmondhalgh 2006: 213–214).  

Fields of power

There is a distinction within the fields of power that 
includes the large scale production and small scale pro-
duction. In this regard Hesmondhalgh associates the 
large scale production as having a “mass production with 
high economic capital, but low symbolic profit”. In addi-
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tion, he says a small scale production is “more authenti-
cally aesthetically driven products with low economic 
capital, but high symbolic profit”. He further remarks 
that “both fields have a limited autonomy from the field 
of power”. Although he does mention that the idea of 
“art’s autonomy is not a transcendent and universal con-
dition” but it is a creation, coming from the 19th Cen-
tury (Hesmondhalgh 2006: 211–231).

Benson states that the field of autonomy has to be 
valued because it can help the cultural production with-
in this field to be “not the victim to Bourdieu’s symbolic 
violence” that is employed by the “dominant system of 
hierarchization” (Benson 1999: 465). If we can adjust our 
lenses in this respect, autonomy could be seen as a form 
of resistance from symbolic control. Inside the field of 
small scale production there are two divisions of poles 
which include “avant-garde who hold very high levels of 
symbolic prestige and a bohemian avant-garde division 
that rejects cultural capital and economic control”. Also, 
in mass production it is identified that there is “produc-
tion for bourgeoisie and production for the masses”. The 
domination class is responsible for cultural production 
(Hesmondhalgh 2006). 

Autonomy of different fields

Bourdieu’s sociology of cultural production is in a re-
lationship of homology with his sociology of cultural con-
sumption. They are both seeking to relate the approach 
“that taken for granted social practices tend ultimately to 
serve the interests of the dominant class”. Hesmondhal-
gh discusses that “strategy of demystification is familiar” 
because even “Becker’s sociology of art shows creativity 
to be essentially social”. In the actual fact, no body have 
taken the philosophy of art in their own terms. Also, it 
was not presented “as part of a comprehensive theory 
of power and society as a whole” (Hesmondhalgh 2006). 
Even though Bourdieu put emphasis on the autonomy of 
various fields, he also calls attention to the interrelated-
ness among those fields. He gives an idea about the field 
of cultural production that functions through not only 
economic but as well in political, educational and intel-
lectual fields. This perception also is used to demonstrate 
that taken for granted cultural practices at the end of the 
day serve the interests of the dominant class.

Bourdieu is using the rules of art in all angles of cul-
tural production and involves habitus and field theory 
with inclusive of all types of journalism. He notes that 
there are differences between large and small firms that 

are in late 20th century publishing. There is uncertainty 
concerning his historical model because the large firms 
give the impression that they were unexpected. Or else 
they were relatively a “big versions of the small entre-
preneurial firms established in the 19th century” and 
also “present in Parisian book publishing in the 1970s” 
(Hesmondhalgh 2006).  It is reported that since the ar-
rival of these corporations in the late 19th century they 
prospectively have an effect on the structure of the 
whole field.

Hesmondhalgh (2006) states that there is a division 
between large scale and restricted production. Never-
theless, in many fields such as popular music there is 
an increase of sub-fields of restricted production that is 
alongside with the growth of large scale production rep-
resenting a field of cultural production as a whole grows 
larger and more complex. He further mentions the rela-
tion between the production and consumption.  

Relation between the production and consumption

Production is all together consumption as well. Con-
sumption is a two folded concept that involves subjec-
tive and objective consumption. “The direct unity, in 
which production is concurrent with consumption and 
consumption with production, does not affect their si-
multaneous duality”. This will mean that production is 
therefore at the same time consumption, and consump-
tion is contemporaneously also production. Hence a 
product becomes a real product only through consump-
tion. In other words, a dress becomes really a dress only 
by being worn. Hesmondhalgh talks about the “distinc-
tion between art and money, between creativity and 
commerce that is used to explain homologies between 
production and consumption at the restricted produc-
tion end of any field of cultural production” (Hesmond-
halgh 2006).

Cultural intermediaries

Bourdieu argues that new cultural intermediaries 
refer to a particular type of new petitbourgeois profes-
sion that is associated with cultural commentary in the 
mass media. Those are “the most typical of whom are 
the producers of cultural programmes on TV and ra-
dio or the critics of quality newspapers and magazines 
and all the writer-journalists and journalist-writers” It 
looks as if they have created “whole series of genres half 
way between legitimate culture and mass production” 
(Bourdieu 1984: 325–326).
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Hesmondhalgh discusses about publishers and deal-
ers in the literary and artistic fields of cultural produc-
tion. He makes mention of how they allow creative per-
sonnel inclusive of “painters and writers to avoid contact 
with the market and to maintain an inspired and disin-
terested picture of himself” (Hesmondhalgh 2006).

Conclusion

In conclusion, there are many aspects to the con-
cept of identity especially in a postmodern society. Hall 
points out some of the issues surrounding identity such 
as when modernity actually began. This paper has ex-
plored the three concepts of identity in which the post-
modern subject differs from other subjectivities because 
the enlightenment and sociological subject have an in-
ner core as a center of an individual’s identity whereas 
the postmodern subject has no essential self identity.

The paper have analyzed Giddens, Harvey and La-
clau’s work from a perspective that introduces nature of 
change in the post modern world and determined that 
these theorists offer different ideas but their emphasis 

lies on discontinuity fragmentation, rupture and also the 
explanation of dislocation contains a common thread 
that shows the way to globalization. This paper has ar-
gued that national cultures play a big role because they 
are the sources of cultural identity. Hence, globalization 
is formed of complex of processes and forces of change 
that dislocated the national cultural identities.

The paper has examined the role of national cultural 
production and finds out that it engages a broader collec-
tion in understanding of culture. It is argued in this paper 
that there is a difference within the fields of power that 
is consisting of the large scale production and small scale 
production.

 There is importance that is already mentioned in 
this paper regarding the autonomy of different fields that 
needs attention to the interrelatedness along with those 
fields. The paper has showed that production is all to-
gether consumption as well. Cultural intermediaries re-
fer to a particular type of new petitbourgeois profession 
that is associated with cultural commentary in the mass 
media.
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The silent recolonization of Africa, The role of multinational corporations in 
Africa

Abstract

The increasing growth of foreign direct investment in Africa, especially the rise of the multinational corporation 
(MNC), has been one of the most important economic developments that the continent has seen in the past two 
decades. Until the mid-1960s, the expansion of the MNC activity was generally considered a positive trend in the 
global economy. Multinational companies were viewed as powerful agents for economic development by promoting 
a more balanced global distribution of productive capacity, technology, industrial production and income distribu-
tion. In recent years, however, they have received a lot of criticism from many organizations, such as trade unions in 
countries where MNCs are based, by Marxist and Neo-Marxist critics and by governments developing countries. The 
impact of the MNCs in African and third world countries has been debated as being an area of imperialist muscle-
power and ideological conflict.

Snothile Mkhize
2nd year Masters, International relations 
University of Porto

Introduction

The greatest goal of every African country is un-
doubtedly economic growth, development and ultimate-
ly breaking the cycle of poverty. These aspirations have 
resulted in African nations seeking foreign direct invest-
ments (FDI) into their respective economies. Therefore, 
when Multinational Corporations (MNCs) investment in 
developing countries it can lead to economic develop-
ment. It can be said that multinational investments are 
mainly directed towards countries that are perceived 
to have a potentially high economic growth potential. 
´´The new global economy looks like a battlefield be-
tween economic giants in the form of MNCs from the 
USA, Western Europe, Japan and more recently the 
Asian Tigers.  These MNCs are the driving force behind 
a worldwide system of competitive capitalism, which in-
creasingly creates conditions that allow MNCs to escape 
the rules and controls of national states. As individual 
countries feel increasingly powerless to regulate invest-

ments from MNCs, they try to make themselves “com-
petitive” to attract investors, often at the price of reduc-
ing wages and benefits for workers and by deregulating 
environmental protection.´´ (Jauch2006) 

To date, there are currently over 35,000 practicing 
MNC´s around the world, which control more than 
15,000 foreign subsidiaries, furthermore studies have re-
vealed that there estimated 800 Chinese company’s ac-
tive throughout Africa. The biggest recipients of foreign 
direct investment are commonly referred to as newly 
industrialized countries, these include Brazil, Mexico 
and Argentina as well as the Asian tigers such as China, 
Malaysia, Singapore and Thailand. These countries re-
ceive a total of 95% of foreign direct investment, This 
pales in comparison of the less than 4% received by all 
African combined. ´´ Originally, most MNC investment 
in developing countries was in mines and plantations. 
Today mining accounts for only 6% with manufacturing 
and services accounting for over half and Oil & Gas for 
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about one-third of the total. The value of the total MNC 
worldwide is estimated to be more than $1.5 trillion 
of which approximately one-third is in the developing 
countries´´(Baafi 2009)

Multinational companies are governed by a set of 
rules, laws and standards of practise, there are codes that 
are not binding to every (MNC), companies can choose 
whether they want to subscribe to policies, Significant 
set code of conducts mainly launched by the UN include 
The Global Sullivan Principles (GSP), the Global Com-
pact of the UN, the Extractive Industry Transparency 
Initiative, and the Voluntary Principles policy. Whilst 
laws and sanctions have been passed to assure a benefi-
cial relationship between multinational companies and 
African countries, it must be noted that each company 
is governed by its own mandate, objectives and meth-
ods of implementation, there are no distinct common or 
shared indicators to measure how multinational compa-
nies contribute to development in Africa.

Corporate social responsibility

It goes without saying that multinational companies 
have made tremendous contributions in various sectors 
in the countries in which they are active, the greatest 
example is their contribution and commitment towards 
corporate social responsibility, as in the case of South 
Africa ´´The HIV/AIDS crisis in South Africa, for exam-
ple, has compelled many companies to adopt aggressive 
programs that offer treatment as well as prevention to 
employees, their family members and, in some instance, 
the communities where the employees live. In Equatori-
al Guinea, oil companies have entered into partnerships 
with the government to train teachers and eradicate ma-
laria. In West Africa, international cocoa producers have 
adopted programs to guard against child labour and en-
sure that children have access to education. In Angola, 
the international oil companies have become engaged 
in a range of development projects, from resettling ex-
combatants to creating micro-finance institutions. The 
budget for these CSR projects in exceeds the Angola 
budget of the U.S. Agency for International Develop-
ment (USAID).  ´´(Schneidman2007) 

Trade union perspective

It can be argued with a certain level of accuracy that 
African trade unions are adjusting to the working proto-
cols of multinational companies and globalization. The 
greatest concern raised by trade unions is the issue of 

MNC´s profiting through low wages and deregulated 
labour markets ´´MNCs cut production costs through 
downsizing, restructuring and the relocation of produc-
tion to cheap labour locations.  This reduced the earn-
ings of workers in the industrialised countries and in-
creased unemployment there without a corresponding 
increase of employment and standards of living in devel-
oping countries. ´´ (Jauch2006) 

Many scholars argue that much of the growth of 
multinational companies if often at the expense of local 
labour markets. ´The world´s largest corporations have 
experienced unprecedented growth and expansion of 
their share in the global market at the expense of local, 
regional and national producers.  The “free market” re-
forms as promoted by the International Monetary Fund 
(IMF), the World Bank and the World Trade Organi-
sation (WTO) opened up new markets and production 
sites for MNCs and ensured profitability through low 
wages and deregulated labour markets.´´( Jauch2006)

Weak states

The presence of multinational companies in develop-
ing countries can lead to a country being labelled as a 
weak state due to its dependency on foreign investors, 
economic globalization can often lead to negative as-
pects such as local resources exploited and directed from 
the country and into the expansion of MNC´s. ´´Much 
of the land in Cape Verde could be planted and harvest-
ed to feed people but is planted instead with cash crops 
for foreign exchange. Fresh produce is regularly sold or 
changed to a non-perishable type, such as canned tuna 
for export, rather than consumed by the population. 
Widespread malnutrition is one of the effects of this for-
eign dependency. ´´(Boundless2017). 

Studies have shown that many MNC´s through their 
involvement in environmental programs and social de-
velopment have assumed the functions that African gov-
ernments should be performing, this results in govern-
ments not being accountable to their people. ´´Besides 
holding the promise of economic growth for local and 
national governments, multinational corporations also 
exert power over political entities once they are estab-
lished, through their control over technical and intel-
lectual property. ´´(Boundless2017)

Land grabbing

Land is a fundamental source of life, in Africa it is 
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viewed as being more than just a material possession. 
Multinational companies have been accused of land 
grabbing in Africa. ´´ Multinational corporations of-
ten hold power over local and national governments 
through a monopoly on technological and intellectual 
property. Because of their size, multinationals can also 
have a significant impact on government policy through 
the threat of market withdrawal´´(Boundless2017) 

A report published in April 2014 by UK campaigning 
group World Development Movement (WDM) titled 
´´Carving up a continent: How the UK government is 
facilitating the corporate takeover of African food sys-
tems´´, stated that agreements had been signed with 
African countries such as countries Benin, Burkina Faso, 
Ethiopia, Ghana, Ivory Coast, Malawi, Mozambique, Ni-
geria, Senegal and Tanzania, to secure land for multina-
tional corporation investment. The article stated, “huge 
tracts of land in African countries with access to the sea 
and high economic growth are being targeted by corpo-
rations such as Monsanto and Unilever with help from 
the British and American governments”. There have 
been reports of farmers and land owners being displaced 
from their land due to governments competing to attract 
investors ´´In 2012, Human Rights Watch reported that 
the Ethiopian government had forced tens of thousands 
of people off their land, and given it to ‘investors’. The 
BBC reported the land was bought by Chinese and Saudi 
Arabian ‘investors’ who intended to grow more than 
one million tonnes of rice on it, to export to their coun-
tries.´´( Mwesigire 2014)

 Environment

There is a central environmental and health concern 
surrounding the presence of MNC´s in Africa, many 
multinational companies have been viewed by oil and 
gas extraction, mining, dredging and quarrying compa-
nies, as playing a detrimental role in the environment, 
´´In an attempt to cut costs, many multinational corpo-
rations (MNCs) export their polluting activities through 
subsidiaries established in less developed countries. This 
exporting of pollutants is a crucial environmental issue. 
Environmental pollution does not necessarily need to 
cross a country’s borders in the form of a substance, it 
can also pass the frontier through a decision taken in one 
state leading to environmental consequences in another 
(Scovazzi, 1991: 395/ Namballa 2014). 

Studies have shown that increasing multinational 
corporation activity in Africa has led to environmental 
degradation, ´´ Instead of acting independently on be-

half of the people in the country, governments of devel-
oping countries may act more in the interests of MNCs 
and of other nations on whom they rely on for aid. They 
may feel that without these forms of economic connec-
tion, their country cannot survive. Thus, dependent re-
lations that were formed in the colonial period continue 
on today in the form of what many scholars call neo-co-
lonialism or economic imperialism. ´´ (Boundless2017)  
The most alarming aspect of environmental degradation 
caused by the presence of MNC´s is their lack of ac-
countability   ´´By being non-state actors, MNCs are not 
directly bound by the obligations set down in multilat-
eral environmental agreements (MEAs) between states. 
Only when governments implement environmental 
rules on a local level may MNCs come under pressure 
to enforce them. However, multinational corporations 
often operate in third world countries, where the envi-
ronment is not on the agenda of first priorities and judges 
are resistant in litigating against them. This leads to an 
alarmingly low quantity and quality of environmental 
standards that developing countries impose on such cor-
porations´´( Namballa 2014)

Recommendation

A plausible solution should be the focus on public-
private partnerships, which ensure that global stand-
ards, principals and ethics, which govern the practise of 
multinational companies are met, stricter protocols need 
to be established that make certain policies such as the 
GSP (The Global Sullivan Principles ) is binding to all 
multinational companies, the reason is that such policies 
encourage corporate social responsibility in that it en-
courages companies to work with local governments and 
communities to advance sustainable development and 
ensure that bribes and corruption are not tolerated. An-
other pivotal factor is that there needs to be a universal 
system of quantifying and measuring how multinational 
companies contribute to growth and development in Af-
rican countries. Organizations such as the UN and the 
World bank need to work with multinational companies 
in ensuring that all the parties involved, are a part com-
ing up with sustainable development solutions.

Conclusion

It can be concluded that multinational companies 
contribute negatively and positively in African coun-
tries. Based on the above statements it can be said that, 
there needs to be stricter binding universal regulations 
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and protocols that govern MNC´s and host countries, 
the issue of land grabbing and weak states is one that 
needs further research, attention and reform programs 
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აფრიკის ჩუმი რეკოლონიზაცია, ტრანსნაციონალური კორპორაციების როლი აფრიკაში

სნოტილე მხიზე
პორტოს (პორტუგალია) უნივერსიტეტის მე-2 კურსის მაგისტრი 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

აბსტრაქტი

აფრიკაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მზარდი ზრდა, განსაკუთრებით ტრანსნაციონალური 
კორპორაციების (ტნკ) ზრდა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენაა, რომელიც 
კონტინენტზე ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში შეინიშნება. 1960-იანი წლების შუა რიცხვებამდე, 
ტნკ-ის საქმიანობის გაფართოება ზოგადად განიხილებოდა გლობალურ ეკონომიკაში როგორც დადებითი 
ტენდენცია. ტრანსნაციონალური კომპანიები განიხილებოდნენ როგორც მძლავრი აგენტები ეკონომიკური 
განვითარების, პროდუქტიულობის, ტექნოლოგიების, სამრეწველო პროდუქციისა და შემოსავლების 
განაწილების უფრო დაბალანსებულ გლობალურ განაწილებაში ხელშეწყობით. თუმცა, ბოლო წლებში 
ისინი ბევრი ორგანიზაციებისგან იღებდნენ ბევრ კრიტიკას, როგორიცაა პროფესიული კავშირები იმ 
ქვეყნებში, სადაც ტრანსნაციონალური კორპორაციები არიან განლაგებული, ასევე, მარქსისტებისაგან, 
ნეო-მარქსისტებისგან  და  განვითარებადი ქვეყნების მთავრობების მხრიდან. მულტინაციონალური 
კორპორაციების გავლენა აფრიკისა და მესამე მსოფლიოს ქვეყნებში განიხილებოდა როგორც 
იმპერიალისტური კუნთების ძალაუფლებისა და იდეოლოგიური კონფლიქტის სფერო.

through organisations such as the African Union and 
United nations.
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შესაბამისად, გაანალიზებულია ინტერნეტ–ტექნოლოგიების გავლენა საზოგადოების ყოფა–ცხოვრებაზე 
და შესაბამისად, ელექტრონული მთავრობის განვითარებაზე.

       სტატიაში წარმოდგენილი (ცხრილის სახით) და ახსნილია მომხმარებლის ღირებულება მისი 
მიმდინარე და პოტენციური ღირებულების გათვალისწინებით. კვლევის შედეგების საფუძველზე 
აღწერილია ციფრულ საზოგადოებაში, ციფრული მოქალაქის ცხოვრების ერთი ტიპიური დღის 
სტატისტიკური მონაცემები ინტერნეტ–აქტივობის მიხედვით.

       დასკვნის სახით წარმოდგენილია სახელმწიფოსათვის ციფრული ეკონომიკის სარგებლის ზრდის 
განმაპირობებელი ფაქტორები.

განვითარება მრავალგანზომილებიანი 
პროცესია, რომელიც მოიცავს, როგორც ეკონომიკის, 
ასევე სოციალური სისტემის რეორგანიზაციას. იგი 
ახდენს ინსტიტუციონალური, სოციალური და 
ადმინისტრაციული სტრუქტურების რადიკალურ 
ცვლილებას, რაც იწვევს საზოგადოების 
აზროვნების ცვლილებას. განვითარებისათვის 
დამახასიათებელია განსაკუთრებული თვისებები: 
განვითარების პროცესში წარმოიქმნება ახალი, 
რომელიც ადრე არ არსებობდა; პროცესი 
შეუქცევადია; ყოველ კონკრეტულ განვითარების 
პროცესს გააჩნია საკუთარი წყარო და ფორმა; მას 
აქვს მიმართულება წარსულიდან, აწმყოსა და 
მომავლისაკენ [1]. 

          კაცობრიობის განვითარების მთავარ 
ტენდენციას წარმოადგენს თანამედროვე 
საზოგადოებაში ინფორმაციის და ცოდნის როლის 
თანმიმდევრული სწრაფი ზრდა. ინფორმაცია და 
ცოდნა წარმოჩინდებიან წარმოების უმთავრეს 
ფაქტორად, ეკონომიკური განვითარების 
და საზოგადოების კეთილდღეობის მთავარ 
მამოძრავებელ ძალად. ეფუძნებიან რა თანამედროვე 
საზოგადოების ამ თავისებურებას ბევრი მეცნიერი  
ი. მასუდა (Y. Masuda), დ. ბელი ( D.Bell), ო.ტოფლერი 
(O. Tolfer), მ.პორატი (M. Porat), რ.კანი ( R. Kahn) მას 
უწოდებს “ინფორმაციულ საზოგადოებას”[2].

80-იან წლებში,  ინფორმაციული საზოგადოება, 

როგორც პოსტ ინდუსტრიული საზოგადოება 
იწინასწარმეტყველა ი. მასუდამ (Yoneji Masuda), 
მან აღნიშნა,  რომ კომპიუტერი და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები ადამიანის შრომისგან ემანსიპაციის 
და ცხოვრების გამარტივების შესაძლებლობას 
იძლევა. ის იყო პირველი რომელმაც თქვა 
რომ ტექნოლოგიებს შეუძლია საზოგადოებას 
დაეხმაროს დემოკრატიული ჩართულობის 
ამაღლებაში. თუმცა, სამწუხაროდ იმ დროს იდეები 
უფრო განვითარებული იყო ვიდრე უშუალოდ მისი 
იმპლემენტაცია[3].

კვლევები ადასტურებს, რომ მომხმარებელთა 
მიერ ახალი პროდუქტისა და მომსახურების მიღების 
ხარისხზე გავლენას ახდენს შემდეგი ფასეულობა: 
ინტერნეტ კომუნიკაცია;  ტექნოლოგიური 
პროგრესის ეფექტიანობა; მომხმარებელთა 
უფლებები; ჰედონიზმი და ესთეტიკურობა; 
ჰუმანურობა და ეთიკა. აღნიშნული წარმოადგენს 
მომხმარებელთა ფასეულობის საერთაშორისო 
განზომილებას[4]. 

იმ, დროს როდესაც ინტერნეტ ტექნოლოგიების 
გამოყენება ბიზნესში ფართოდ გავრცელდა, 
ეკონომიკური საქმიანობა კლასიფიცირდა, 
როგორც ინტერნეტ-ბიზნესი, რომელიც 
გააფართოვა ბიზნესის მასშტაბები და წარმოდგა 
ტრანზაქციის ფორმების დივერსიფიცირებით. 
პარალელურად, ინფორმაციულმა ტექნოლოგიებმა 
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გავლენა მოახდინა ახალი საზოგადოებრივი 
წყობის ფორმირებაზე, როგორიცაა 
ინფორმაციული საზოგადოება. რომელმაც 
გააფართოვა მოქალაქეების უფლებები, აამაღლა 
საზოგადოების ძალა, ხელი შეუწყო დინამიური 
გარემოს ფორმირებას, პასუხისმგებლობისა და 
ანგარიშვალებულების ზრდას.

ინტერნეტ ტექნოლოგიებმა მნიშვნელოვანი 
წვლილი შეიტანა საზოგადოების სოციალური 
და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლებაში, 
საზოგადოების გაძლიერებასა და კეთილდღეობის 
ზრდაში.

დღეს, ინტერნეტ-ტექნოლოგიების გავლენა 
საზოგადოების ყოფა-ცხოვრებაზე, ასევე ინტერნეტ-
ინფორმაციის გაცვლა ყოველდღიურ ცხოვრებაში 
იმდენად აქტიურადაა ჩაქსოვილი და ისეთივე 
ჩვეული ნაკადია, როგორც ელექტროენერგია. ამ 
ფონზე ინტერნეტ აქტივობამ საფუძველი ჩაუყარა 
ციფრული მოქალაქისა და ინფორმაციული 
საზოგადოების (ასევე უწოდებენ ციფრულ 
საზოგადეობას) ფორმირებას . 

სოციალური ელექტრონული კომერციის 
ტექნოლოგიებმა საზოგადოება უზრუნველყო 
ინტერესების შესაბამისი კონსტრუქციის 
ინსტრუმენტებით, პროგრამული მომსახურებით, 
დემოკრატიისა და კეთილდღეობის 
ინსტრუმენტებით, სოციალური მულტიმედიისა 
და მომხმარებლის მიერ გენერირებული კონტენტის 
დრამატული ზრდით. 

ინფორმაციული საზოგადოება გულისხმობს 
თანამედროვე ცივილიზაციის განვითარების 
საფეხურს. მისთვის დამახასიათბელია 
საზოგადოების ცხოვრებაში ცოდნის როლის 
მკვეთრი ამაღლება, მთლიან შიდა პროდუქტში 
ინფორმაციული პროდუქტებისა და მომსახურების 
ხვედრითი წილის ზრდა, აგრეთე გლობალური 
ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის შექმნდა, 
ადამიანთა ეფექტური ინფორმაციული 
ურთიერთქმედების უზრუნველყოფა და 
მათი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება 
ინფორმაციული პროდუქტებითა და 
მომსახურებით.

         ინფორმაციული საზოგადოება სხვადასხვა 
ასპექტში განსაზღვრულია, როგორც: საზოგადოება, 
რომელიც ინფორმირებულია სოციალური 
რეგულირების ინტერესებში ცოდნის, ინოვაციისა 
და ცვლილებების მართვის შესახებ; ახალი ტიპის 
საზოგადოება, სადაც ინფორმაციის ფლობა (და 
არა მატერიალური კეთილდღეობა) წარმოადგენს 
მისი გარდაქმნისა და განვითარების მამოძრავებელ 
ძალას, სადაც ადამიანი შემოქმედებითად იზრდება; 

ინფორმაციული საზოგადოება წარმოადგენს 
ეკონომიკურ რეალობას და არა უბრალოდ 
მენტალურ აბსტრაქციას, საბოლოოდ ინფორმაციის 
გავრცელებით, ახალი სახის საქმიანობით, 
ოპერაციებითა და პროდუქტებით თანდათან მიდის 
სინათლისაკენ; საზოგადოება ინფორმაციას იყენებს, 
როგორც ეკონომიკურ რესურს. მისი წარმოებით 
ვითარდება მთელი ინდუსტრია; სოციალური 
სტრუქტურა, დაფუძნებული ინფორმაციისა და 
ცოდნის თავისუფალ შექმნაზე, განაწილებაზე, 
წვდომასა და გამოყენებებზე. ცხოვრების სხვადასხვა 
სფეროების გლობალიზაცია; საზოგადოების 
ახალი ძალა, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს 
კაცობრიობას მართოს ახალი სახის არსებობა, 
ფლობდეს მაღალი დონის ცხოვრებას, შეასრულოს 
სამუშაო უკეთ, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების გლობალური გამოყენებით 
საზოგადოებაში უკეთესად შეასრულოს თავისი 
როლი[5].

დღეს ქსელური კომუნიკაციები, კერძოდ 
კი სოციალური ქსელები, საზოგადოების ახალ 
სოციალურ სტრუქტურად ჩამოყალიბდნენ. 
მანუელ კასტელსმა თანამედროვე საზოგადოებას 
“ქსელურ სტრუქტურათა საზოგადოება” უწოდა. 
სწორედ ქსელური კომუნიკაციების წყალობით 
გახდა ნებისმიერი მოცულობის ინფორმაციის 
სწრაფი გავრცელება შესაძლებელი. ქსელურ 
სტრუქტურებში ჩართვა ან ჩაურთველობა, 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიერ მოხაზული 
ქსელურ ნაკადთა კონტურები იმ მადომინირებელ 
ტენდენციებად იქცევა, რომლებიც თანამედროვე 
მსოფლიოს აყალიბებს. 

       თანამედროვე საზოგადოებაში 
კომუნიკაციების დიდი რაოდენობა სულ უფრო 
და უფრო ქსელური ხასიათის მატარებელი ხდება. 
ინფორმაციული საზოგადოება – გლობალური 
საზოგადოებაა, თუმცა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ 
ქსელებში ყველა არის ჩართული. ამ დროისთვის, 
ადამიანების უმრავლესობა არ არის ჩართული 
ქსელში. თუმცა გლობალურ ქსელებში მიმდინარე 
პროცესები, რომლებიც სოციალურ სტრუქტურას 
აყალიბებენ, ყველაზე ახდენს გავლენას. ადამიანური 
საქმიანობის ყველა ის ძირითადი სახე, რომელიც 
პლანეტის ნებისმიერ კუთხეში, ადამიანური 
ცხოვრების კონტროლსა და ფორმირებას ახდენს, 
ორგანიზებულია გლობალურ ქსელში: ფინანსური 
ბაზრები, ტრანსნაციონალური წარმოება, 
საქონლის მართვა და განაწილება, მომსახურება, 
მაღალკვალიფიციური მუშახელი, მეცნიერება და 
ტექნოლოგია, მათ შორის, უმაღლესი განათლება; 
მასმედია, კულტურა, ხელოვნება, გართობა, სპორტი, 
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კრიმინალური ეკონომიკა, ტრანსნაციონალური 
არასამთავრობო ორგანიზაციები და სოციალური 
მოძრაობები, რომლებიც ახალი, გლობალური 
სამოქალაქო საზოგადოების უფლებებსა და 
ღორებულებებს იცავენ. გლობალიზაციის 
პროცესის არსებითი შემადგებელი სოციალური 
მტკიცე გლობალური ქსელების კავშირია. ამის 
გამო, ამ ქსელებისგან გამორიცხვას ერთობლივი 
პროცესი გლობალურ ქსელურ საზოგადოებაში 
სტრუქტურული იზოლაციის ექვივალენტურია.

       ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
გარდა, სოციალური ქსელები სულ უფრო მეტად 
იპყრობს ადამიანთა ყურადღებას, იძლევა რა 
ურთიერთობის საშუალებას. მრავალფეროვანი 
მომსახურებების არსებობის პირობებში 
სოციალური ქსელების გამოჩენა კანონზომიერ 
მოვლენად არის მიჩნეული. დღითიდღე იზრდება 
ადამიანთა რიცხვი, რომლებიც ერთმანეთისგან 
მეტნაკლებად განსხვავებული მიზნებით, 
მოტივებით და განზრახვებით უერთდებიან 
საყოველთაო ვირტუალურ სივრცეს. შესაბამისად, 
სულ უფრო დიდ მასშტაბებს იძენს გავლენა, 
რომელსაც თითოეული ადამიანი მეტწილად 
გაუცნობიერებლად განიცდის. მეცნიერთა განგაშის 
საგანს კი არა იმდენად სოციალურ ქსელებში 
გაწევრიანებულ ადამიანთა რიცხვი, რამდენაც 
მომხმარებელთა ის პროცენტული მაჩვენებელი 
წარმოადგენს, რომელთაც მის გარეშე ცხოვრება 
ვეღარ წარმოუდგენიათ. სოციალური ქსელების 
ზემოქმედების შედეგები არაერთმნიშვნელოვან 
ხასიათს ატარებს და აქტიური განხილვის საგანია.

ლოგიკურად ჩნდება კითხვა: რა განაპირობებს 
სოციალური ქსელების ამგვარ აქტუალობას? 
სავარაუდო მიზეზთა შორისაა ანონიმურობის, აზრის 
გამოთქმის, თანამოაზრის პოვნის, გამოცდილების 
გაზიარების, საქმიანი ურთიერთობების 
წარმოების, ახალი ნაცნობების შეძენის, ძველ 
მეგობრებთან კავშირის აღდგენის, გართობის და 
სხვა მრავალმხრივი შესაძლებლობები. შესაბამისად 
არსებობს თემატურად განსხვავებული სოციალური 
ქსელები,  პირადი ურთიერთობებით დაწყებული, 
საქმიანი კავშირებით და სიახლეების გაცნობით 
დამთავრებული. სოციალურ ქსელში მიღებულ 
ინფორმაციას და დამყარებულ ურთიერთობებს 
იყენებენ ბიზნესში, რეკლამირებაში, პოლიტიკაში 
და სხვა მრავალ სფეროში. ერთი შეხედვით, 
სოციალური ქსელების დიდი შესაძლებლობები 
ადამიანისთვის მხოლოდ სიკეთის მომტანი 
უნდა იყოს, თუმცა მაშინ როდესაც მიმართება 
ადამიანსა და ქსელს შორის მხოლოდ წევრობისა და 
სარგებლიანი მოხმარების ფარგლებს სცილდება, 

უარყოფითი ზეგავლენის საკითხი დგება.
ინტერნეტ ტექნოლოგიების განვითარებამ 

ხელი შეუწყო ეფექტიან კომუნიკაციას, 
გამოხატვისა და ინფორმაციის თავისუფლებას. 
მეტად პოლიტიზირებული და პოლარიზებული 
ტრადიციული მედიის პირობებში, როდესაც 
მთავარი გავლენიანი ტელეკომპანიები, რომელთა 
დაფარვის ზონა მთლიან საქართველოს მოიცავს, 
ძირითადად რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან 
ასოცირდება, მოქალაქეების გარკვეული 
ნაწილისთვის ონლაინ მედია და სოციალური 
ქსელები ალტერნატიული ინფორმაციის 
მნიშვნელოვანი წყარო გახდა საქართველოში. 
2013 წლის სექტემბერში გამოქვეყნებული NDI-ის 
ანგარიშის მიხედვით, გამოკითხულთა 6%-სთვის 
ინტერნეტი ინფორმაციის პირველი წყაროა, 14%-
მა იგი ახალი ამბების რიგით მეორე მიმწოდებლად 
დაასახელა.

სოციალური აქტივიზმის პერსპექტივიდან, 
ალტერნატიული და მრავალფეროვანი 
ინფორმაციის მიღებასთან ერთად, თანაბრად 
განმსაზღვრელი ფაქტორია მოქალაქეების 
ინტერაქცია და სოციალური აქტივობა, საკუთარი 
მოსაზრებების გაზიარების, ონლაინ დისკუსიისა 
და ფორუმებში აქტიურობის სახით. თუმცა, აშკარაა, 
რომ ინტერნეტს ნაკლებად იყენებენ შედარებით 
ინტერაქტიული მიზნებისთვის. აქტიურ ონლაინ 
დიალოგში მონაწილეობის სურვილის ნაკლებობა 
ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული საზოგადოებრივი 
აზრის გამოკითხვებითაც დასტურდება - 
ფორუმებსა და ონლაინ დისკუსიებში ინტერნეტ 
მომხმარებელთა დაახლოებით 4% მონაწილეობს. 
შედარებისთვის, იმავე გამოკითხვის მიხედვით, 
რესპონდენტთა 86% პოლიტიკურ მოვლენებზე 
დისკუსიას სახლში ამჯობინებს. ეს დასკვნები 
ემთხვევა IDFI-ის პროექტის, პოლიტიკური 
პარტიების, სამთავრობო დაწესებულებებისა 
და სოციალური მედიის Facebook გვერდების 
მონიტორინგის, ძირითად მიგნებებს. დაკვირვებამ 
აჩვენა, რომ სოციალურ აქტივისტთა უმეტესობა 
ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებს ძირითადად 
ინფორმაციის მიღებისთვის და უკეთეს შემთხვევაში, 
მეგობრებში ინფორმაციის გავრცელებისთვის 
იყენებს. საპირისპიროდ, ისინი ნაკლებ ინტერესს 
იჩენენ მრავალმხრივი კომუნიკაციის მიმართ.

ელექტრონული მმართველობითი გარემო, 
ინტერნეტ-მარკეტინგის განხორციელებისათვის  
ფართო შესაძლებლობებს ქმნის. განსხვავებულია 
მეცნიერთა შეხედულება იმის თაობაზე, 
განსხვავდება თუ არა მომხმარებელთა 
ურთიერთობის მართვა და ელექტრონული 
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მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვა 
ერთმანეთისგან. მათ შორის იგივე სხვაობაა, რაც 
ბიზნესსა და ელექტრონულ ბიზნესს შორის. 
დღესდღეობით ელექტრონული ბიზნესი ყველა 
სახის ბიზნესის აუცილებელი ნაწილია. 

ეკონომიკური თვალსაზრისით, ინფორმაციული 
საზოგადოება გულისხმობს ინფორმაციისა და 
ცოდნის მოპოვებას, გავრცელებას და პრაქტიკულ 
გამოყენებას სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების მთავარ მამოძრავებელ ძალად. 
როდესაც ასეთი ეკონომიკა ქვეყნის მთლიანი შიდა 
პროდუქტის მნიშვნელოვანი ნაწილია, საუბარია 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების 
გარკვეული დონის მიღწევებზე, ცოდნის 
ეკონომიკის ფორმირებაზე.

ელექტრონული ბიზნესის განვითარების 
კვალობაზე, ყველა ინფორმაცია ციფრულად 
იწერება. ელექტრონული ბიზნესი ნერგავს ახალ 
ტექნოლოგიებს, მოითხოვს ახალ უნარებს. უახლოეს 
პერსპექტივაში ის ყველა ბიზნესს მოედება და აღარ 
იქნება სხვაობა ელექტრონულსა და ტრადიციულ 
ბიზნესს შორის, რადგანაც ტრადიციულის 
უდიდესი ნაწილიც ელექტრონულ სახეს მიიღებს 
[6].

ინტერნეტში დაფუძნებული ბიზნესისათვის 
ისევე, როგორც ინტერნეტ-მარკეტინგში 
მონაწილე კომპანიებისთვის, მნიშვნელოვანია 
მათი მომხმარებლების დაყოფა სოციალურ-
ტექნოგრაფიული პროფილის (Social Technographics 
Profile) მიხედვით. მომხმარებლის დახარისხების 
ეს მეთოდი ცნობილი კვლევითი კომპანიის For-
rester Research-ის გამოგონებაა. სოციალურ-
ტექნოგრაფიული პროფილი საშუალებას იძლევა 
დადგინდეს მომხმარებლის ქცევა და შენარჩუნდეს 
შესაბამის ინტერნეტ-მედიასთან ურთიერთობა. 
მაშინ, როდესაც ამ პროფილებისათვის საჭირო 
სტატისტიკა მხოლოდ რამდენიმე ბაზრისთვის 
არსებობს, თვითონ მეთოდი გამოყენებადია 
ნებისმიერ ადგილზე, ნებისმიერი მასშტაბით. For-
rester Research მომხმარებლებს ჰყოფს 6 ჯგუფად 
მათი ქცევის მიხედვით: შემქმნელები (Creators), 
კრიტიკოსები (Critics), შემგროვებლები (Collectors), 
გულზიარები (Joiners), მაყურებლები (Spectators), 
უმოქმედოები (Inactives ) [7]. 

მომხმარებელთა ქცევითი მოდელების შექმნას 
უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ინტერნეტ-
აქტივობაში. ინტერნეტ-ბიზნესი აღნიშნულის 
მეშვეობით ახდენს მომხმარებელთა მარკეტინგულ 
სტიმულებზე რეაგირებასა და მათი ღირებულების 
მართვას. მარკეტოლოგი ჯიმ ნოვოს მიხედვით, 
მომხმარებელთა ქცევითი მოდელები არის 

მომხმარებელთა მონაცემთა ბაზებზე დაფუძნებული 
მარკეტინგული პროგრამების ბაზისი [8].

მომხმარებელთა ღირებულების მართვის 
მთავარი იდეა მდგომარეობს შემდეგში: 
მომხმარებელი განიხილება, როგორც კომპანიის 
ერთ-ერთი ყველაზე ფასეული ბიზნეს-აქტივი 
ბრენდის კაპიტალის შემდეგ და კომპანიები ისევე 
აქტიურად მუშაობენ მომხმარებელთა ოპტიმალური 
პორტფელის შექმნაზე, როგორც სხვა ბიზნეს-
აქტივების პორტფელის ფორმირებაზე. ისევე 
როგორც სხვა ბიზნეს-აქტივებს, მომხმარებლებსაც 
აქვთ დღევანდელი ღირებულება, რომლებიც სხვა 
აქტივებივით იცვლიან ღირებულებას თითქმის 
ყოველდღე. მომხმარებლების შეფასება შეიძლება, 
აგრეთვე, მათი მოსალოდნელი, ანუ პოტენციური 
ღირებულების მიხედვით, რომელიც ასევე შეიძლება 
შეიცვალოს სხვადასხვა ფაქტორების ზეგავლენით 
[9].

მომხმარებლის მიმდინარე ღირებულება არის 
ის, რა ღირებულებაც გამოიმუშავა მომხამრებელმა 
დღევანდელი დღისთვის, ანუ ეს არის მომხმარებლის 
მიერ წლების განმავლობაში აკუმულირებული 
სარგებელი, მას შემდეგ რაც ისინი მომხმარებლები 
გახდნენ, ხოლო პოტენციური ღირებულება არის 
მოსალოდნელი სარგებელი, რომელსაც მოუტანს 
თითოეული მომხმარებელი კომპანიას, სანამ 
ის მომხმარებლად დარჩება. თუ მომხმარებელი 
შეწყვეტს ურთიერთობას კომპანიასთან, 
მომხმარებლის პოტენციური ღირებულება ნულს 
მიუახლოვდება და ეს იქნება მომხმარებლის 
სასიცოცხლო ციკლის დასასრული. მიმდინარე 
ღირებულებისა და პოტენციური ღირებულების 
ჯამი გვაძლევს სასიცოცხლო ღირებულებას. ჩვენ 
შეგვიძლია აღვწეროთ მომხმარებლის ღირებულება 
მისი მიმდინარე და პოტენციური ღირებულების 
გათვალისწინებით  (ცხრილი 1) [10].

გლობალურ სივრცეში ინფორმაციული 
საზოგადოების რესურსის კვლევისას 
გასათვალისწინებელია ინტერნეტისა და მობილური 
ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა, სოციალურ 
ქსელებში აქტივობა, ციფრული აქტივობა და სხვა. 

ციფრულ საზოგადოებაში, ციფრული მოქალაქის 
ცხოვრების ერთი ტიპიური დღე გვიჩვენებს, რომ: 
ინტერნეტში ცხოვრობს მოსახლეობის ნახევარი 
(50.1%), რომელიც ყოველდღიურად იყენებს 2.3 
მლრდ GB web-ტრაფიკს (ინფორმაციულ ნაკადს), 
აგზავნის 207 მლრდ ელექტრონული ფოსტის 
წერილს, 4.2 მლრდ ადამიანი ინტერნეტ-აქტივობას 
იწყებს Google-ში ძიებით, ხოლო 8 მლრდ ციფრული 
მოქალაქე ყოველდღე ნახულობს YouTube-ის 
ვიდეოებს[11].



#3(46), 2017  weli, year82

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE

მომხმარებლებს, რომელთაც მაღალი მიმდინარე 
და პოტენციური ღირებულება აქვთ, შედიან 
იმ საუკეთესო მომხმარებელთა 10 ან 20% - ში, 
რომლებიც გამოიმუშავებენ მთლიანი სარგებლის 
80-90% - ს. მომხმარებელთა ეს კატეგორია ყველაზე 
სასურველია და ამიტომ, საჭიროა მათ ყველაზე 
დიდი ყურადღება მივაქციოთ, რათა არასდროს 
მიგვატოვონ. 

მომხმარებლები, რომლებიც განთავსებულნი 
არიან მატრიცის მარცხენა ზედა და მარჯვენა ქვედა 
კუთხეებში, არიან შერეული მომგებიანობის მქონე 
კლიენტები და შესაბამისად, მათ ძალიან დიდი 
ყურადღება სჭირდებათ.

მომხმარებლები მაღალი მიმდინარე, თუმცა, 
დაბალი პოტენციური ღირებულებით, არიან იმ 
კატეგორიის მომხმარებლები, რომლებიც საუკეთესო 
მომხმარებლები იყვნენ, თუმცა, გარკვეული 
მიზეზის გამო, შეამცირეს სარგებლის მომტანი 
აქტივობა და შეიძლება საერთოდ შეწყვიტონ 
კომპანიასთან ურთიერთობა. მომხმარებელთა 
შენარჩუნების პროგრამების მიმართვა ყველაზე 
მეტად ამ ტიპის მომხმარებელზეა საჭირო, მაგრამ 
უნდა მოხდეს ზუსტი ფოკუსირება, რადგანაც 
ხშირია შენარჩუნების მიზნობრივი პროგრამების 
ჩავარდნის შემთხვევები არასწორი ფოკუსირების 
გამო.

მაღალი პოტენციური ღირებულების და დაბალი 
მიმდინარე ღირებულების მქონე მომხმარებლები 
არიან იმ კატეგორიის მომხმარებლები, რომლებიც 
არცთუ ისე დიდი ხანია შემოვიდნენ კომპანიასთან 
ურთიერთობაში და მათ ჯერ შანსი არ ჰქონიათ 
მოეტანათ კომპანიისთვის დიდი სარგებელი. 
თუმცა, მოსალოდნელია, რომ მომავალში 
დიდ მოგებას მოიტანენ. თუ ყველაფერი 
ისე განვითარდა, როგორც ამას კომპანიები 
ვარაუდობენ მომხმარებელთა მონაცემთა ბაზების 
ანალიზზე დაყრდნობით, მაშინ კომპანიისათვის 

მაღალი პოტენციური ღირებულებისა და დაბალი 
მიმდინარე ღირებულების მქონე მომხმარებლები 
გადაინაცვლებენ იმ მძიმე წონიან მომხმარებელთა 
კატეგორიაში, რომელთაც მაღალი მიმდინარე 
და პოტენციური ღირებულება გააჩნიათ. 
აქაც საჭიროა შენარჩუნებისა და მოზიდვის 
პროგრამების ამუშავება, სხვა შემთხვევაში ამ 
ტიპის მომხმარებლები გადაინაცვლებენ დაბალი 
მიმდინარე და დაბალი პოტენციური ღირებულების 
მქონე მომხმარებელთა კატეგორიაში და კომპანია 
დახარჯავს მათზე უფრო მეტ თანხას, ვიდრე მათ 
შეუძლიათ მოუტანონ კომპანიას.

ელექტრონული მთავრობის სფეროში არსებითია 
უთანასწორობა, როგორც საზოგადოების შორის, 
ისე სახელმწიფო დონეებსა და ფედერალურ 
სისტემებში თანამშრომლობისას. კერძოდ: 
ადგილობრივი და ფედერალური ინიციატივები 
ზოგჯერ ერთმანეთთან  ურთიერთქმედებაში 
თავსებადი არაა; კომპიუტერის და ინტერნეტის 
გამოყენება განიხილებოდა, როგორც ელ-
მთავრობის იმლემენტაციის უმნიშვნელოვანესი 
ფაქტორი, ხოლო ციფრული უნარების ნაკლებობა 
კი იწვევდა უთანასწორობასა და სოციალურ 
გამოთიშვას (UNPA &ASPA, 2001).  მათ ვისაც არ 
აქვთ წვდომა ინტერნეტთან ვერ ისარგებლებენ 
მთავრობის ონლაინ სერვისებით (OECD, 2003). 
ციფრული დაყოფით, ფინანსური რესურსების 
თუ სათანადო უნარების ნაკლებობის გამო 
მოქალაქეებს არ აქვთ ერთნაირი წვდომა 
კომპიუტერებსა და ინტერნეტზე; ფაქტობრივად, 
შეიძლება ითქვას, რომ კომპიუტერული 
განათლება საჭიროა ელ-მთავრობის აპლიკაციების 
მოხმარებით სარგებლის მიღებისათვის. ამასთან, 
სახელმწიფომ უნდა მოამზადოს თავისი 
თანამშრომლები და მოქალაქეები ძირითად 
კომპიუტერულ უნარებში, იმისათვის, რომ მიეცეთ 
ელ-მთავრობის აპლიკაციების განვითარებაში 

ცხრილი 1 
მომხმარებლის ღირებულების პორტფელი 
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დაბალი პოტენციური ღირებულება მაღალი 
მიმდინარე ღირებულება 
 
მოვიზიდოთ ასეთი მომხმარებლები 

მაღალი პოტენციური ღირებულება 
მაღალი მიმდინარე ღირებულება 
 
შევინარჩუნოთ ეს მომხმარებლები 

დაბალი პოტენციური ღირებულება 
დაბალი მიმდინარე ღირებულება 
 
აზრი აქვს ინვესტირებას ასეთ 
მომხმარებლებში? 

მაღალი პოტენციური ღირებულება დაბალი 
მიმდინარე ღირებულება 
 
მოვიზიდოთ ასეთი მომხმარებლები 

პოტენციური ღირებულება 

        წყარო : (Novo & ნოვო , 2004) 
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მონაწილეობის მიღებისა თუ მისი აქტიური 
მოხმარების შესაძლებლობა. Smith (2002). 
სწორედ ინტერნეტის მისაწვდომობის პრობლემა 
წარმოადგენს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის 
ყველაზე მნიშვნელოვან ბარიერს (ელ-მთავრობის 
განვითარებისთვის) UN (2008). ამასთან, კვლევით 
დადგენილია, რომ განვითარებადი ეკონომიკის 
ქვეყნებში ციფრული უთანასწორობა ზრდის 
ელექტრონული სერვისების განვითარებისა და 
მოხმარების ტექნიკური ბარიერების ხარჯს.

ინფორმაციული საზოგადოების ფორმირებისას 
მნიშვნელოვანი ბარიერია არა ტექნიკური არამედ 
კულტურული გართულება ახალი ტექნოლოგიების 
მიმართ. არსებული კულტურული ფაქტორები 
განაპირობებს ახალი ტექნოლოგიების განვითარების 
მასშტაბებს (DeLisi, 1990).  კულტურული ნორმები 
დიდ როლს ასრულებს მოქალაქეებიის მიერ 
ინტერნეტ ტექნოლოგიების გამოყენებაში. 
ინტერნეტ-კულტურას დიდი მნიშვნელობა აქვს 
ადამიანის მსოფლმხედველობაში, ბევრი ადამიანი 
ეწინააღმდეგება ცვლილებას და რთულად იღებს 
ახალ ტექნოლოგიებს (Feng, 2003). 

Hackney & Jones, 2002-ის შეფასებით, 
კულტურული ცვლილებებია საჭირო ელ-
მთავრობის წარმატებისთვის. აღნიშნული 
კულტურული ცვლილებები მოიცავს: საჯარო 
უწყებებს შორის გაუმჯობესებულ სამუშაო 
ურთიერთობას, კორპორაციული მიდგომის 
განვითარებას, ორგანიზაციულ განვითარებას. შიდა 
კულტურული ცვლილებების უზრუნველყოფას. 

კულტურა ეფუძნება შემდეგ ფაქტორებს: 
სოციალური სტრუქტურა, რელიგია, ენა, განათლება, 
ეკონომიკური და პოლიტიკური ფილოსოფია 
(Chang, 2002). ტექნოლოგიური განვითარება და 
ელექტრონული მართვის ფორმირება ეფუძნება 
არა მხოლოდ სტრუქტურულ ცვლილებას, არამედ 
კულტურულ ცვლილებასაც. ეს კულტურული 
ცვლილებები გათვალისწინებული უნდა იქნას 
სტრატეგიული დაგეგმვისას, იმისათვის, რომ 
ტექნიკური ცვლილება წარმატებულად დაინერგოს.

მაღალხარისხიანი და კომპლექსური ელ-
მომსახურეობის განვითარებისთვის აუცილებელია: 
ინფორმაციული საზოგადოების ფორმირება; 
მართვის პროცესების, მომსახურებისა და 
ურთიერთობების  ოპტიმიზაცია; მოქალაქეებთან 
პროდუქტიული და ნდობაზე დამყარებული 
ურთიერთობის ფორმირება; მომხმარებელთა 

მოთხოვნილებებზე სახელმწიფო ორგანიზაციების 
სწრაფი რეაგირება; მომხმარებლის საერთო 
მოლოდინისა და ელ-მთავრობის მომსახურების 
გამოყენების შეცნობა; ელ-მომსახურების 
ფუნქციური თავსებადობა სამთავრობო 
უწყებებთან; ტექნოლოგიური, პოლიტიკური 
და სოციალური ლანდშაპტის შესაბამისად ელ-
მომსახურების პოლიტიკის ფორმირება და ელ-
მომსახურების დანართების მუდმივი სრულყოფა; 
მომსახურებასთან სწრაფი და პირდაპირი წვდომის 
უზრუნველყოფა; ელ-მთავრობის სერვისის 
უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის 
დაცვის მაღალი დონე; სახელმწიფოებრივი 
მიდგომის, ინფორმაციისა და სერვისის 
ტექნოლოგიური მოთხოვნის საჭიროების შეფასება; 
ელ-მომსახურების პოლიტიკის ფორმულირება 
და ადაპტაცია გლობალური და ლოკალური 
ტენდენციების შესაბამისად, მოქალაქეებისთვის 
ინფორმაციული და სერვისული არხების 
დივერსიფიკაცია უკეთესად მოქმედებისთვის, 
მომსახურების ხელსაყრელობა, ციფრული 
უთანასწორობის შემცირება და სხვა [12] . 

მოქალაქეზე ორიენტირებული მართველობა 
ამცირებს ციფრულ უთანასწორობას, 
მიმწოდებლებსა და მომხმარებლებს შორის 
წარმოჩენილ პრობლემებს, ზრდის ელ-
მომსახურების გამოყენებას, ხარისხს, მთავრობასთან 
უკუკავშირსა და ურთიერთქმედებას; იგი უფრო 
მეტია ვიდრე ინტერნეტით მოქალაქის მომსახურება 
და საზოგადოებრივი ინფორმაციის მისაწვდომობა.

ელ-მთავრობის წარმატებით განვითარებისა 
და ფართოდ გამოყენებისათვის მნიშვნელოვანია 
მოქალაქეების ციფრული უნარ-ჩვევები 
და შესაძლებლობები: ტექნოლოგიური, 
კომერციული, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის 
ინსტალაციისათვის საჭიროა ტექნიკური უნარები 
(OECD, 2003). ასევე, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანია 
შესაბამისი უნარების მქონე კვალიფიციური 
კადრებისა და ადეკვატური ადამიანის რესურსი, 
რომლის ნაკლებობაც განვითარებადი ეკონომიკის 
მქონე ქვეყნებში გვხდება  (UNPA&ASPA, 2001).

ამრიგად, სახელმწიფოსთვის, ციფრული 
ეკონომიკის სარგებლის ზრდას განაპირობებს 
საზოგადოებისა და საჯარო უწყებების ინტერნეტ-
წიგნიერება, ციფრული უნარებ-ჩვევევები და 
ინტერნეტ-აქტივობა.
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E-Governance as a tool for formation of Informative Society

 Ketevan Sichinava
 Ph.D. candidate 

St. Andrew the First-Called
Georgian University of the Patriarchate of Georgia.

Article reviews importance of e-Governance in formation of Informative Society. Scholar-researchers, consider-
ing the increasing importance and role of information and knowledge, analyze the influence of internet-technologies 
on society’s everyday life and thus, on the development of e-governance.

    Article presents (tabular form) and interprets user value considering their current and potential values. Ground-
ed on research results, it depicts statistical data (based on internet activity) of a digital citizen’s typical day in a digital 
society.

Article concludes by presenting determinant factors for profit acceleration of the state’s digital economy.
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ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი 
არის მმართველობითი პროცესი, რომელიც 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ნებისმიერი 
ორგანიზაციის წარმატების მიღწევაში. მასზე 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს გლობალიზაცია, 
ტექნოლოგიები, დემოგრაფიული ცვლილებები 
და ეკონომიკური გამოწვევები. ვინაიდან 
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის მთავარი 
ფიგურა ორგანიზაციებში ადამიანია, ამ ადამიანთა 
ძალისხმევის ეფექტიანობაზე დამყარებული 
ერთობლივი საქმიანობის უზრუნველყოფის 
მიზნით, საჭირო ხდება ეფექტური მმართველობითი 
პროცესის შექმნა. აღნიშნულიდან გამომდინარე 
მენეჯერებმა უნდა შეძლონ საჭირო დროსა და 
საჭირო ადგილას შესაბამისი რაოდენობისა და 
უნარების მქონე ადამიანების მობილიზება, რაც 
კომპანიას მოგების გაზრდაში დაეხმარება. 

ნებისმიერი სახელმწიფოს ერთ-ერთ 
ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს უწყებებში 
დასაქმებულებზე ზრუნვა უნდა წარმოადგენდეს. 
აღსანიშნავია, რომ მსოფლიო მაშტაბით საჯარო 
მოხელეებთან ურთიერთობა კვლავ ერთ-ერთ 
მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს. მნიშვნელოვანია 
აღინიშნოს, რომ მოტივაციის ხელისშემწყობი 
რესურსები საჯარო უწყებებში ყოველთვის იყო და 
იქნება შეზღუდული რაოდენობით. შესაბამისად 
მიზანშეწონილია ნებისმიერმა სახელმწიფომ 
შექმნას მოხელეებისთვის ოპტიმალური 

პირობები. ამისთვის მნიშვნელოვანია ქვეყნის 
საჭიროებიდან გამომდინარე სახელმწიფომ 
ფინანსური რესურსების სწორი განაწილება, მათი 
რაციონალური და მიზნობრივი ხარჯვა მოახდინოს.  

საჯარო სამსახური არის დამოკიდებულების, 
პასუხისმგებლობის გრძნობისა და მორალის 
ერთიანობა [6. გვ.368]. პირები, რომლებთაც 
აქვთ მაღალი სახალხო ინტერესი, უფრო მეტად 
ირჩევენ საჯარო სამსახურს [5. გვ.41]   და არიან 
უფრო აქტიურები და სოციალური კაპიტალის 
აშენების მაღალი სურვილის მატარებელნი.  
მოტივაცია მჭიდროდ არის დაკავშირებული 
გენდერთან, განათლებასთან, მენეჯმენტთან და 
ინდივიდუალურ ფულად პრიორიტეტებთან. 
კვლევების თანახმად, საჯარო სამსახურში 
დასაქმებულებთა შორის  მაღალი მოტივაციით 
გამოირჩეოდნენ მენეჯერი ქალები - მეტი 
განათლებითა და  ფულადი დაჯილდოების 
ნაკლები სურვილით [1. გვ.15]. Aამასთან ერთად, 
ქალებს ჰქონდათ ორგანიზაციის პოლიტიკის 
სტრატეგიების შემუშავებისა და თანაგრძნობის 
მაღალი მაჩვენებელი [1. გვ.16], ხოლო კაცებს 
საზოგადოებრივი ინტერესებისა და თავგანწირვის 
სურვილი [1. გვ.16].  მკვლევარები ასევე 
ვარაუდობენ, რომ საჯარო მოხელეების ძირითადი 
მოტივი საჯარო სამსახურში არის პატრიოტიზმი 
[6. გვ.369].  კვლევების შედეგად აღმოჩნდა, რომ 
საჯარო სამსახურის მოტივაციის მაჩვენებელზე 
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ასევე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდა ოჯახის 
სოციალიზაცია, მათი რელიგიური საქმიანობა და 
გამოცდილება [1. გვ.18]. 

დღესდღეობით კი განვითარებულ და 
განვითარებად ქვეყნებში საჯარო სექტორში 
თანამშრომელთა მოტივაცია, ხელმძღვანელობის 
მიმართ ნდობა, სამსახურებრივი ვალდებულება, 
პროფესიული კმაყოფილება და ეთიკური 
გარემო თანდათანობით ქვეითდება [2. გვ.1]. 
ძლიერი მოტივები მნიშვნელოვანია საჯარო, 
საზოგადოებრივი და სოციალური მომსახურების 
გასახორციელებლად [1. გვ.6]. 

თანამშრომლები უფრო მეტად მოტივირებულები 
იქნებიან თუ თავიანთი სამუშაოს მნიშვნელოვნებას 
გაიაზრებენ და გაუჩნდებათ პასუხისმგებლობის 
გრძნობა შესრულებული ამოცანების მიმართ 
[6. გვ.371].  ხელფასი არის ერთ-ერთი ძლიერი 
მოტივატორი, რომელიც მნიშვნელოვან როლს 
თამაშობს უინტერესო საქმის წარმატებით და 
ეფექტურად შესრულებაში, რაც  ასუსტებს 
შინაგანს მოტივაციას და აძლიერებს გარეგანს [1. 
გვ.19-20]. აღსანიშნავია, რომ კომპენსაცია არ არის 
მარტო ფული. კომპენსაცია შეიძლება მოიცავდეს 
ყველაფერს, რაც შემდეგ ფულად გარდაიქმნება, 
მაგალითად ჯანმრთელობის დაზღვევა და ასშ. 
ამასთან ერთად, გასათვალისწინებელია, რომ  
წახალისების ყველა მექანიზმი არ მუშაობს. ხშირად  
ფულადი წახალისების გამოყენება  არ ზრდის 
თანამშრომლის მოტივაციას [2. გვ.14]. შესაბამისად 
მიზანშეწონილია შეიქმნას და ადმინისტრირება 
გაეწიოს კომპენსაციის ეფექტურ და ორგანიზაციაზე 
მორგებულ გეგმებს [3. გვ.84-85].

რობინსის და კოუთლერის აზრით, 
მნიშვნელოვანია, მენეჯერებმა, რომლებიც 
გადაწყვეტენ დასაქმებულების მოტივაციას, 
შეიმუშაონ სწორი და ეფექტური სამოტივაციო 
სქემის დიზაინი, რომელიც არსებულ გარემოზე 
მთლიანად იქნება მორგებული. სწორი დიზაინის 
შემუშავებისათვის საჭიროა [7. გვ.466-467]:

▪  საქმის და პასუხისმგებლობის გაზრდა;
▪  სამუშაოს თვისებრივი მოდელის გამოყენება, 

რომელიც მოიცავს 5 ძირითად        
   ელემენტს:
1. უნარ-ჩვევების ნაირსახეობა – სხვადასხვა 

აქტივობა, რომლებშიც ჩართულ თანამშრომლებს 
მოუწევთ სხვადასხვა უნარის გამოყენება;

2. დავალების იდენტიფიკაცია და მისი დროული 
დასრულება;

 3. ამოცანის მნიშვნელობა, რომელიც ზეგავლენას 
ახდენს ადამიანის სამუშაოზე    ან  მისი ცხოვრების 
პირობებზე;

4.  ავტონომია – საქმეს მოაქვს თავისუფლება და 
დამოუკიდებლობა;

5. უკუგება, რომელიც მოითხოვს 
თანამშრომლების მიერ შესრულებული  

 სამუშაოს ხარისხზე შესაბამის რეაგირებას.
- ღია-წიგნის მენეჯმენტის მიდგომა, 

ფინანსური ცნობა, რომელიც ყველა 
თანამშრომლისთვის ხელმისაწვდომია. 
აღნიშნული მეთოდი დასაქმებულებს დაეხმარებათ 
ორგანიზაციის რეალური გარემოს დანახვასა და 
აღქმაში;

- თანამშრომლის აღიარების პროგრამა, 
რომელიც გულისხმობს მის დაფასებას საქმის 
კარგად შესრულებისთვის.

მაქკი რობინსისა და კოუთლერის მსგავსად 
მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია მენეჯერებმა 
გამოიყენონ საქმის თვისებრივი მოდელი, რომელიც 
ეფექტურად იმოქმედებს თანამშრომლის შინაგან 
მოტივაციაზე, ხოლო გარეგანი მოტივაციის 
ასამაღლებლად მნიშვნელოვანია შეიქმნას და 
ადმინისტრირება გაეწიოს კომპენსაციის გეგმებს [3. 
გვ.84-85]:

▪ ბევრი ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია 
ფული, ვინაიდან ფულით უზრუნველყოფს 
ძირითადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას. 
ანაზღაურებამ შეიძლება გაზომოს შესრულებული 
საქმის წარმატება და შედარება მოახდინოს 
სხვებთან;

▪     ინდივიდუალური კომპენსაცია 
დამოკიდებულია ინდივიდების შედეგებზე. ამას 
დადებითი ეფექტი იმ შემთხვევაში ექნება, თუ 
კომპენსაცია სამართლიანად იქნება მიჩნეული;

▪   ჯგუფური კომპენსაცია ეფექტური მექანიზმია, 
ვინაიდან ჯგუფს ერთი მთავარი მიზანი აქვს და 
გამოიყენება, როდესაც რთულდება ინდივიდის 
მიერ შესრულებული სამუშაოს გაზომვა;

▪   ხარისხზე დაფუძნებული კომპენსაცია 
განისაზღვრება ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად 
შესრულებული სამუშაოს ხარისხით.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ კომპენსაცია 
არ არის მარტო ფული. კომპენსაცია შეიძლება 
მოიცავდეს ყველაფერს, რაც შემდეგ ფულად 
გარდაიქმნება, მაგალითად, დაზღვევა, შვებულება 
და სხვა.

თანამშრომელთა შესრულებული სამუშაოს 
მართვის მენეჯმენტი არის მიზანმიმართული 
პროცესი ორგანიზაციაში დასაქმებულთა 
პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით, რომელზეც 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს შიდა და გარე 
ფაქტორები [4. გვ.234].

თანამშრომელთა შეფასების სისტემის საერთო 
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კრიტერიუმად გამოიყენება თანამშრომელთა 
თვისებები, ქცევები, კომპეტენცია, მიზნების 
მიღწევა და გამოსწორების პოტენციალი [4. 
გვ.240]. შეფასების ჩატარების პერიოდი ყველა 
კომპანიაში განსხვავებულია. კვლევების თანახმად, 
სასურველია პროცესის ხშირად განხორციელება. 
შესაბამისად, ორგანიზაციის ეფექტური 
ფუნქციონირებისთვის მენეჯერებმა უნდა იცოდნენ 
თანამშრომლების მიერ შესრულებული სამუშაოს 
შედეგები. ამისთვის სასურველია ორგანიზაციაში 
შეფასების მრავალფეროვანი ტრადიციული და 
არატრადიციული კერძოდ, წერილობითი ესეს, 
კრიტიკული ინციდენტის, გრაფიკული შეფასების 
სქემა, ქცევაზე ორიენტირებული სკალის, ადამიანთა 
შეფასების, MBO-სა და 360- გრადუსიანი უკუგების 
შეფასების მეთოდების დანერგვა და გამოყენება [7. 
გვ.354-355].

მოტივაციის პროცესი რთული მექანიზმია, 
რომლის თეორიების შესწავლა დღემდე 
გრძელდება. საკითხის აქტუალობიდან 
გამომდინარე, ადამიანური რესურსების მართვის 

სპეციალისტები გათვითცნობიერებულნი უნდა 
იყვნენ  თანამედროვე ადამიანური რესურსების 
მენეჯმენტის მეთოდების შესაძლებლობების 
ეფექტური გზით გამოყენებაში, რომელიც 
საბოლოო ჯამში ხელს შეუწყობს არსებული 
გარემოს გაუმჯობესებას. ვინაიდან არ არსებობს 
ერთი საუკეთესო სტრატეგია, მნიშვნელოვანია 
მენეჯერებმა გააცნობიერონ ის ფაქტი, რომ 
ადამიანთა მოთხოვნილებები ერთმანეთისგან 
განსხვავებულია და საჭიროებენ ინდივიდუალურ 
მიდგომებს. 

ასევე მნიშვნელოვანია, მენეჯერები, რომლებიც 
გადაწყვეტენ დასაქმებულების მოტივაციას, 
შეიმუშაონ სწორი და ეფექტური სამოტივაციო 
სქემის დიზაინი, რომელიც არსებულ გარემოზე 
მთლიანად იქნება მორგებული. სწორი დიზაინის 
შემუშავებისათვის საჭიროა მოხდეს საქმის გაზრდა, 
დასაქმებულების პასუხისმგებლობის გაზრდა, 
სამუშაოს თვისებრივი მოდელის გამოყენება და 
ღია-წიგნის მენეჯმენტის მიდგომა.
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Public Employee Motivation, the Scheme Design and Performance Appraisal Management

Salome Sakvarelidze
Doctor Student

Ivane Javakishvili Tbilisi State University
Faculty of Economic and Business

Nowadays the motivated employee represents the essential condition of the organization’s success. Motivation is 
incitement of own and others behavior to achieve the certain goals. Accordingly, to implement the above-mentioned 
the proper assessment of the processes and timely determination of the individuals driving motives are needed.

Public and private sector managers should constantly work toward coordinating and increasing employee moti-
vation in order to ensure the timely and effective  implementation of the plans set by the organization.

Key Words: Motivation, Human Resources, Public Sector, Motivation Scheme Design, Performance Appraisal 
Management. 
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saqarTvelos mcire da saSualo biznesis mTavrobiseuli 

SWOT-analizis Sefaseba

malxaz farcvania
Tbilisis saxelmwifo universitetis maswavlebeli
telefoni: 595 234  478
E-mail: malxaz58@yandex.ru

ani qimaZe 
saqarTvelos teqnikuri universitetis doqtoranti
telefoni: 577  525 272
E-mail: Kimadzeani@yahoo.com

statiaSi _ `saqarTvelos mcire da saSualo biznesis mTavrobiseuli analizis Sefaseba~ 

avtorebi afaseben saqarTvelos samTavrobo dokumentSi _ `mcire da saSualo mewarmeobis 

ganviTarebis 2016-2020 wlebis strategiaSi~ Cadebul SWOT–analizs. avtorebi gansakuTrebiT 

akritikeben am seqtoris pirvel, meoTxe, meeqvse, meSvide, meaTe da meTerTmete Zlier mxareebs.

mTavrobiseul SWOT–analizSi mocemuli biznesis 13 susti msare statiis avtorebs Sem-

cirebulad miaCniaT da mas Tavis mxriv amateben kidev xuTs.

statiis dasasruls avtorebs gakeTebuli aqvT Semajamebeli daskvna.

sakvanZo sityvebi: mcire biznesi, saSualo biznesi, SWOT–analizi, Zlieri mxareebi, susti 

mxareebi, SesaZleblobebi, safrTxeebi.

nebismieri sawarmos, dargis Tu qvedar-

gis exlandel Tu samomavlo mdgomareobas 

misi SWOT–analiziT afaseben. misiT irkveva 

ra Zlier da sust mxareebs flobs igi da 

ra SesaZleblobebi aqvs da ra safrTxeebi 

elodeba momavalSi.

2015 wels pirvelad saqarTveloSi SemuSav-

da da gamoqveynda `saqarTvelos mcire da 

saSualo mewarmeobis ganviTarebis strate-

gia 2016-2020 wlebisTvis~. masSi am seqtoris 

SWOT–analizia warmodgenili. winamdebare 

statiaSi Cven am analizze gveqneba saubari.

1. saqarTvelos mcire da saSualo biznesis 

mTavrobiseuli  SWOT–analizis Sefaseba

pirvel cxrilSi warmodgenili SWOT-
analizi Teoriul planSi gviCvenebs mcire 

biznesis Zlier da sust mxareebs, SesaZle-

blobebs da safrTxeebs (cxrili 1). amis 

codna aucilebelia nebismieri mcire da 

saSualo mewarmisTvis, maTi administraciuli 

organosTvis da am seqtoris kvleviT dakave-

buli nebismieri mkvlevarisaTvis.

cxrili 1
saqarTvelos mcire da saSualo biznesis seqtoris SWOT-analizi [1, gv. 22]

Zlieri mxareebi

1. xelsayreli biznes garemo;
2. gamartivebuli administraciuli pro-

cedurebi da ganviTarebuli saxelmwifo 
servisebi;

3. biznesis dawyebis martivi procedurebi;
4. mcire da saSualo sawarmoebisTvis sa-

konsultacio momsaxureba;
5. mTavroba korufciis gareSe;
6. mcire sagadasaxado tvirTi da SeRava-

Tiani sagadasaxado sistema mikro da mcire 
biznesebisTvis;

7. regionul da saerTaSoriso bazrebze 
wvdomis simartive da dabali xarji;

8. liberaluri sagareo savaWro reJimebi: 
DCFTA evrokavSirTan; Tavisufali vaWrobis 
SeTanxmebebi dsT-s qveynebTan da TurqeTTan; 
GSP aSS-Tan, kanadasTan, iaponiasTan, Sveicari-

susti mxareebi

1. samewarmeo unarebis da gamocdilebis 
nakleboba;

2. konkurentunarianobis dabali done;
3. dabali produqtiuloba;
4. grZelvadian sainvesticio resursebze 

SezRuduli wvdoma;
5. inovaciebis, kvlevisa da R&D dabali 

done;
6. kvlevisa da ganviTarebis institutebsa 

da kerZo seqtoris arasakmarisi TanamSrom-
loba;

7. teqnologiebis danergvis SezRuduli 
SesaZleblobebi;

8. adamianuri kapitalis arasakmarisi 
konkurentunarianoba;

9. ucxouri bazrebis Sesaxeb codnis da-
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asTan da norvegiasTan;

9. kargad ganviTarebuli infrastruqtura;
10. mcire da saSualo mewarmeebis xelSew-

yobis axali institutebi;
11. mcire da saSualo mewarmeobis mxarda-

Weris saxelmwifo programebi;
12. axalgazrdebSi inglisuri enis codnis 

maRali done;
13. eleqtroenergiaze dabali xarji.
SesaZleblobebi
1. finansebze gazrdili xelmisawvdomoba;
2. kargad ganviTarebuli alternatiuli 

dafinanseba;
3. DCFTA -is efeqtiani gamoyeneba eqspor-

tis diversifikaciis SesaZleblobebi;
4. mcire da saSualo sawarmoebis 

mxardaWera DCFTA -is moTxovnebis Sesruleb-
is sferoSi;

5. Zlieri saxelmwifo institutebi DCFTA 
-is moTxovnebis Sesrulebis sferoSi;

6. Tavisufali vaWrobis SeTanxmebebi evro-
pis Tavisufali vaWrobis asociaciis (EFTA) 
wevr qveynebTan da CineTTan;

7. Sromis bazris moTxovnebze orienti-re-
buli profesiuli ganaTlebis sistema;

8. kargad ganviTarebuli xarisxis infra-
struqtura - Semcirebuli teqnikuri barier-
ebi vaWrobaSi;

9. warmoebis diversifikacia;
10. saerTaSoriso TanamSromlobis ga-

Zliereba da sawarmoTa internacionaliza-
cia;

11. kargad ganviTarebuli sakonsulta-
cio momsaxureba;

12. inovaciebis da teqnologiebis dan-
ergvis potencialis gaZliereba;

13. Tanamedrove samewarmeo kulturis 
danergva;

14. gangrZobiTi samewarmeo ganaTlebis 
ganviTareba;

15. evropul sawarmoTa qselSi (Enterprise 
Europe Network) integracia - savaWro kavSirebi 
evrokavSirSi arsebul kompaniebTan;

16. mcire da saSualo biznesis institu-
tebis gaZlierebis mxardaWera.

bali done;
10. eqsportisa da internacionalizaciis 

SezRuduli SesaZlebloba;
11. axali teqnologiebis (ZiriTadi saSu-

alebebis) maRali xarji;
12. mcire da saSualo sawarmoebis sakon-

sultacio momsaxurebis maRali Rirebuleba;
13. biznesis daxurvis sirTule.
safrTxeebi
1. SesaZlo savaWro ekonomikuri faqtore-

bi (finansuri krizisi, saerTaSoriso bazre-
bze moTxovnis Semcireba da a. S.);

2. ekonomikuri zrdis SesaZlo Seneleba;
3. politikuri arastabiluroba;
4. mcire da saSualo biznesis seqtorSi 

investiciebis dabali done;
5. arasakmarisi saeqsporto SesaZleblobe-

bi;
6. saerTaSoriso konkurenciis fonze 

mcire da saSualo sawarmoTa dabali Sesa-
Zleblobebi;

7. DCFTA -is moTxovnebis arasakmarisi 
codna da maTTan adaptaciis dabali done;

8. biznes-saganmanaTleblo programebSi 
mcire da saSualo biznesis arasakmarisi 
monawileoba;

9. saeqsporto bazrebze arsebuli 
moTxovnebis arasakmarisi codna.

mecnierebi Tvlian, rom mcire biznesis 

Zlieri mxareebi apirobeben mis Rirsebebs, 

susti mxareebi ki mis naklovanebebs warmoad-

genen.

cxrilSi mocemuli SWOT-analizi saqarT-

velos mcire da saSualo biznesis orive am 

mxares gvixasiaTebs.

Zlieri mxareebis CamonaTvalSi, romelTa 

ricxi 13-ia,  Cveni yuradReba miiqcia pirv-

elma _ „xelsayreli biznesgaremo“, meoTxem 

_ „mcire da saSualo sawarmoebisTvis sa-

konsultacio momsaxureba“, meeqvsem _ „mcire 

sagadasaxado tvirTi mcire da mikrosawar-

moebisTvis“, meSvidem  _ „regionul da saer-

TaSoriso bazrebze wvdomis simartive da 

dabali xarji“, meaTem  _ „mcire da saSu-

alo mewarmeobis mxardaWeris saxelwifo in-

stituciebi da meTerTmetem _ „mcire da saS-

ualo mewarmeobis mxardaWeris saxelmwifo 

programebi“.

pirvel Zlier mxared xelsayreli biznes-

garemoa dasaxelebuli. mikro da mcire sta-

tus miniWebul sawarmoebs es marTlac aqvT 

dabegvris kuTxiT, magram es satatusi mieni-

Wa ara yvela profilis sawarmos (Tundac 

mas daekma¬yofilebina moTxovnili parame-

trebi _ mikrosTvis 30 000 lari erToblivi 

Semosavali, mciresTvis 100 000 laramde er-
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Toblivi Semosavali), aramed mxolod zogi-

erT saqmianobaSi daspecialebul sawarmoebs. 

maTi CamonaT¬vali metad mcire iyo.

meoTxe Zlier mxared dasaxelebulia sa-

konsultacio momsaxureba. kerZo sakonsul-

tacio firmebi saqarTveloSi bevria. mcire 

mewarmeebi elodnen, rom mewarmeobis saagen-

to roca gaixsneboda mas eqneboda ufaso 

sakonsultacio momsaxureba. magram es ase 

ar moxda. mewarmeobis saagento gaixsna da 

misi sakonsultacio momsaxurebac fasiania, 

zogjer ufro Zviric ki, vidre kerZo sakon-

sultacio momsaxureba. aseT dros, mcire sa-

warmo arasodes ar aris finansurad Zlieri. 

saxelmwifo mas konsultaciebSi fuls ar 

unda axdevinebdes.

meeqvse Zlier mxared dasaxelebulia 

mcire sagadasaxado tvirTi, magram rogorc 

aRvniSneT, igi ar Seexo yvela profilis 

mcire sawarmos.

meSvide Zlier mxared dasaxelebulia re-

gionul da saerTaSoriso bazrebze wvdomis 

simartive. aseT dros TviT mcire mewarmeebic 

aRniSnaven da am sferoSi momuSave mecnier-

ebic sinanuliT miuTiTeben, rom mcire mewar-

meebs damoukideblad uWirT saerTaSoriso 

bazarze gasvla (ar ician ucxo ena, ucxouri 

standartebi da a.S.).

meaTe Zlier mxared dasaxelebulia mcire 

da saSualo mewarmeobis xelSemwyobi in-

stitutebi. Tu aq „mewarmeobis ganviTarebis 

saagento“ igulisx¬meba, is ar aris mxolod 

mcire da saSualo mewarmeTa xelSemwyobi. 

igi msxvil sawarmoebsac emsaxureba, saWiroa 

calke arsebobdes, ise rogorc aSS-ia, „mcire 

mewarmeobis saagento“ da ara zogadad, me-

warmeobis ganviTarebis saagento. ufro mis-

asalmebelia orives arseboba. maT gansxvave-

buli funqciebi eqnebaT.

meTerTmete Zlier mxared dasaxelebulia 

mcire da saSualo mewarmeobis mxrdamWeri 

saxelmwifo programebi. saqarTveloSi aseTi 

sul aris 3-4  programa („iafi krediti“, „awar-

moe saqarTveloSi“, „danerge momavali“). aseT 

dros evropis qveynebSi am seqtoris mxarda-

saWerad aseulobiT programebi xorcieldeba 

(magaliTad, germaniaSi 500 programa muSaobs). 

Cveni azriT, 3-4  programis arseboba ar Sei-

Zleba Zlier mxared CaiTvalos.

exla rac Seexeba sust mxareebs. saqarT-

velos mcire da saSualo biznesis sust mxa-

reebad cxrilSi aseve 13 mxare aris CamoT-

vlili. sasurveli ki iyo, rom maTi ricxvi 

Zlier mxareebze naklebi yofiliyo. am 13-

sust mxares Cven Cveni mxriT davamatebT:

1. saxelwifos mxridan finansuri 

mxardaWeris arasakmarisoba;

2. qveyanaSi ganviTarebis bankis ar arse-

boba, romelic gascemda grZel¬vadian, dabal-

procentian kreditebs mcire mewarmeebze;

3. biznes-inkubatorebis ar arseboba 

qveyanaSi da saxelwifos dauinteresebloba 

am fenomeniT;

4. mcire sawarmoebSi produqciis war-

moebis qvotebis ar arseboba, rom¬lis far-

glebSi TviT saxelmwifo Seisyidida warmoe-

bul produqcias (asea sazRvargareT);

5. saqonlisa da momsaxurebis saxelm-

wifo SesyidvebSi mcire sawarmoTa CarTvis 

sirTule (maT ara aqvT informacia, radgan 

informacia mxolod internetiT vrceldeba, 

romlis SesaZlebloba yvela mcire mewarmes 

ara aqvs).

amave dokumentSi saqarTvelos mcire da 

saSualo mewarmeobis samomavlo SesaZle-

blobebSi 16 pozicia aris CamoTvlili. yve-

la isini misaRebia, magram erTia, rom arse-

bobs es SesaZleblobebi da meore, Tu rogor 

SeZlebs saqarTvelos xelisufleba am Sesa-

Zleblobebis realobad gadaq¬cevas.

igive dokumentSi safrTxeebis nawilSi 

mcire da saSualo mewarmeobis 9-safrTxe 

aris CamoTvlili. yvela es makroekonomi-

kuri safrTxeebia.

saqarTvelos mTavrobas am safrTxeebis 

Sesamcireblad da mcire mewar¬meobis gan-

viTarebis SesaZleblobebis asamoqmedeblad. 

amave dokumentSi, romelSic warmodgeneli 

iyo mcire da saSualo mewarmebis SWOT-ana-

lizi SemuSavebuli aqvs RonisZiebebi. Cven 

gadavxedeT am RonisZiebebs da maTSi ara 

uSualod RonisZiebebi, aramed, dapirebebi am-

ovikiTxeT, kerZod, aseTi: `SemuSavdeba~, `gan-

Tavsdeba~, `gaizrdeba~ da a. S. amas sjobda 

dasaxuliyo konkretuli RonisZiebebi Ses-

rulebis vadebis, Semsrulebeli pirebis da 

dafinansebis CvenebiT. saqarTvelos mcire da 

saSualo mewarmeebi mTavrobisgan aseT Ron-

isZiebebs elian. dasanania, rom lodini lo-

dinaT rCeba.
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daskvna. statiaSi warmodgenili masala 

saSualebas gvaZlevs davaskvnaT, rom saqarT-

velos mcire da saSualo mewarmeobis Zlier-

ma mxareebma jer-jerobiT ver gadaaWarba mis 

sust mxareebs. es imas niSnavs, rom es seqtori 

saTanadod ar aris ganviTarebuli.

gamoyenebuli literatura:
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THE EVALUATION OF GEORGIAN SMALL AND MEDIUM BUSINESS  
SWOT-ANALYZE BY THE GOVERNMENT

MALKHAZ PARTSVANIA, 
Teacher of Tbilisi State University.

ANI KIMADZE, 
Doctoral of Georgian Technical University.

S U M M A R Y

In the article -” The Evaluation of Georgian Small and Medium Business SWOT-Analyze by the government”, 
the authors are analyzing and evaluating the document made by government-SWOT-Analyze from “The strategy of 
small and medium industry development in 2016-2020”. The authors are specially criticizing the first, fourth, sixth, 
seventh, tenth and eleventh strong sides of this sector.

The authors of this article think that 13 weak sides of this business are reduced in government SWOT–Analyze 
and they are adding five more ones.

In the end of the article the authors drew the summarizing conclusion.

Key words: Small business, Medium business, SWOT–Analyze, Strong sides, Weak sides, possibilities, dangers.
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შემოსავლების უთანაბრობა არასამართლიანია, 
რადგან ამ დროს მოსახლეობის შემოსავლების 
უმეტესი ნაწილი მდიდარი ადამიანების ხელშია. 
შემოსავლების უთანაბრობა შეიძლება გამოწვეული 
იყოს  რეგიონალური, გენდერული და სოციალური 
სტატუსის მიხედვით განსხვავებებით.

უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში  
შემოსავლების უთანაბრობა გაიზარდა მდიდარ 
ქვეყნებშიც კი. 1980-იან წლებში OECD წევრი 
ქვეყნების ყველაზე მდიდარი მოსახლოების 10%-ის 
საშუალო განკარგვადი შემოსავალი დაახლოებით 

7-ჯერ მეტი იყო ღარიბი მოსახლეობის 
შემოსავლებზე, დღეს კი დაახლოებით 10-
ჯერ მაღალია. განვითარებად ქვეყნებში, მათ 
შორის საქართველოში, სიღარიბის შემცირების 
მიუხედავად, შემოსავლები უფრო და უფრო 
არათანაბარი ხდება. უთანაბრობა გაიზარდა აზიის 
ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ჩინეთი, ინდოეთი და 
ინდონეზია. მაგ, ჩინეთში იგი ყოველწლიურად 1,6 
%-ით იზრდებოდა.1 

რა შეიძლება იწვევდეს შემოსავლების 
უთანაბრობას? 1990 წლის შემდეგ გამოიკვეთა  
შემდეგი ძირითადი მიზეზები: გლობალიზაცია 
და ტექნოლოგიების გავლენის ზრდა სამუშაო 
ძალაზე, დროებით კონტრაქტზე მომუშავე 
ადამიანების რიცხვის ზრდა და ა.შ. შეიძლება 
გაჩნდეს კითხვა, შემოსავლების უთანაბრობა 
ხომ ყოველთვის არსებობდა. მაგ, ნომადური 
ჯგუფებში და რატომ წარმოადგენს ის პრობლემას 
დღევანდელ მსოფლიოში? საქმე ისაა, რომ დიდი 
განსხვავება მოსახლეობის შემოსავლებში ანელებს 
ეკონომიკურ ზრდას და სოციალურ მობილობას, 

1  www.oecd.com ,OECD insights 2015

 სტატია ეხება შემოსავლების უთანაბრობის თემატიკას. საკითხი აქტუალურია, რადგან შემოსავლების 
უთანაბრობა გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე, გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდა 
კი ნებისმიერი სახელმწიფოს კეთილდღეობის საფუძველია.ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი და, 
შესაბამისად, ცხოვრების დონის გაუმჯობესება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა საქართველოსთვისაც.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სტატიაში წარმოდგენილია პრობლემის მასშტაბური ხასიათი 
როგორც განვითარებად, ისე განვითარებულ ქვეყნებში. გამოკვეთილია შემოსავლების უთანაბრობის  
გამომწვევი ძირითადი მიზეზები და ასახულია უარყოფითი შედეგები, რომელიც მას მოაქვს. სტატისტიკური 
ანალიზისთვის არჩეულია უთანაბრობის გაზომვის ყველაზე გარცელებული მეთოდი - ჯინის ინდექსი 
და მისი საშუალებით საქართველოს მდგომარეობა შედარებულია სხვა ქვეყნების მდგომარეობას. ბოლოს, 
განხილულია შემოსავლების უთანაბრობის აღმოფხვრის სტრატეგიები და შეთავაზებულია მისი დაძლევის 
ეფექტიანი გზები.

მიუხედავად იმასა, რომ მთავრობის ამჟამინდელი კურსი შედეგისმომტანი იქნება, გრძელვადიანი 
და ეფექტიანი შედეგის შენარჩუნებისთვის აუცილებელია საგადასახადო სისტემის გადახედვა და 
მოსახლეობისთვის განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდა.

ძირითადი სიტყვები: შემოსავლების უთანაბრობა, ეკონომიკური ზრდა, ჯინის ინდექსი, კორელაციის 
კოეფიციენტი, საგადასახადო შემოსავალი.
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იწვევს უამრავ დაავადებას და ზრდის კრიმინალის 
დონეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა 
პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მას  ,,ჩვენი დროის 
აშკარა გამოწვევა უწოდა’’.

როგორც აღვნიშნეთ შემოსავლების 
უთანაბრობის პრობლემა საქართველოს 
ეკონომიკის წინაშეც დგას, სწორედ ამიტომ  მისი 
შემცირება ,,საქართველოს მთავრობის სოცილურ-
ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია 2020’’-ის  
ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია.

იმისათვის, რომ ვიცოდეთ შემოსავლების 
უთანაბრობის  დონე  ქვეყანაში  და  შევადაროთ  
იგი  სხვა ქვეყნის ანალოგიურ მაჩვენებელს, 
აუცილებელია მისი გაზომვა. შემოსავლების 
უთანაბრობის გაზომვის ბევრი მეთოდი არსებობს, 
ესენია: ჯინის კოეფიციენტი, დეცილური 
კოეფიციენტი, რობინ ჰუდის, ატკინსონის და 
ენთროპიის ინდექსები. მათ შორის ყველაზე 
მეტად გავრცელებულია  ჯინის კოეფეციენტი, 
რომლის გაანგარიშებისათვის ჯერ ვითვლით 
მოსახლეობის რიცხოვნობისა და შემოსავლების 
ხვედრით წონებს, ხოლო შემდეგ ხშირადობათა 
ნაზრდ ჯამებს მოსახლეობის რიცხოვნობისა და 
შემოსავლების მიხედვით. კოეფიციენტის სიდიდე 
0-დან 1-მდე მერყეობს, ასევე შესაძლებელია 
პროცენტულადაც გამოისახოს 0%-100%.0 

უთანაბრობის არარსებობაზე, 1 კი მაქსიმალურ 
უთანაბრობაზე მეტყველებს.ბუნებრივია,ეს 
კოეფიციენტი ყოველთვის 0-სა და 1-ს შორისაა, 
რადგან სრულიად უთანაბრო ან თანასწორი 
საზოგადოება არ არსებობს.

კენედიმ და კავაჩიმ ( Kawachi I, Kennedy BP Soc Sci 
Med. 1997 Oct) გაზომეს  შემოსავლების უთანაბრობა  
6 სხვადასხვა მეთოდით და გამოიანგარიშეს 
პირსონის კორელაციის კოეფიციენტი.აღმოჩნდა 
რომ ის მერყეობდა 0,86-0,99 შუალედში.
პირსონის კორელაციის კოეფიციენტი ზომავს 
რაოდენობრივ ცვლადებს შორის წრფივი კავშირის 
სიძლიერეს.კავშირი ძლიერია თუ |r|≥0,7-ზე.
ასე რომ მათ მიხედვით,გაზომვის მეთოდები 
მჭიდრო კორელაციაში იმყოფება ერთმანეთთან 
ამიტომ მათ განსხვავებული შედეგები არ უნდა 
მოგვცეს.თუმცა ჯინის კოეფიციენტი მაინც 
ყველაზე გავრცელებული მეთოდია  და ქვეყნებში 
შემოსავლების უთანაბრობაზე  სტატისტიკური 
ინფორმაციის მოპოვებაც ამ მაჩვენებლის მიხედვით 
ყველაზე ადვილადაა შესაძლებელი. 

განვიხილოთ ჯინის კოეფიციენტი 
მთლიანი სამომხმარებლო ხარჯების მიხედვით 
საქართველოში 2006-2016 წლებში. დიაგრამიდან 
1 ჩანს, რომ 2013 წლიდან იგი  იმყოფება 0.38-0.39 
ინტერვალში, მათ შორის 2016 წელს 0.39-ია.

დიაგრამა 1
ჯინის კოეფიციენტი მთლიანი სამომსმარებლო ხარჯების მიხედვით საქართველოში 2006-2016 წლებში

(წყარო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური)

ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ჯინის 
კოეფიციენტი 2015 წელს საშუალოდ 0.31 იყო .2016 
წელს ნორვეგიაში 0.25, ბელგიაში 0.263, ჩეხეთში 

0.251, დანიაში 0.277, ხორვატიაში 0.297, უნგრეთსა 
და ჰოლანდიაში 0.282. როგორც ვხედავთ 
საქართველოში შემოსავლების უთანაბრობა 
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ზემოთმოყვანილ სტატისტიკურ ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით უნდა ვთქვათ,რომ  საქართველოში 
შემოსავლების უთანაბრობის დაძლევა ძალიან 
მნიშნელოვანია. 

ვისკონსინის უნივერსიტეტის პროფესორი ტიმ 
სიდინგი იზიარებს მემარცხენე პოლიტიკოსების 
იდეოლოგიას და აღნიშნავს, რომ შემოსავლების 
დაძლევის იდეა ძალიან მარტივია - გამოსავალი 
სიმდიდრის გადანაწილებაშია. მან შემოგვთავაზა 
ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის 
შემოსავლების უთანაბრობის შემცირების გზები, 
მათ შორის : 

- კაპიტალურ შემოსავლებზე - მოგებასა და 
დივიდენდზე საპროცენტო განაკვეების ზრდა;

- საგადასახადო შემოსავლების გადანაწილება 
საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურაზე (მათ შორის 
ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის ზრდა);

- განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდა;
- სამუშაო ადგილზე სწავლების მეთოდის 

გაუმჯობესება და გავრცელება.

შემოსავლების უთანაბრობის აღმოფხვრის 
ერთ-ერთი სტრატეგია ასევე არის პროგრესული 
გადასახადის შემოღება - გადასახადი, რომლის 
საშუალო განაკვეთი (გადასახადის ოდენობის 
დასაბეგრ  ობიექტზე განაყოფი) იზრდება დაბეგვრის 
ობიექტის ოდენობის ზრდის შესაბამისად. 
გადასახადი  პირველად  შემოიღეს  1798 წელს, დიდ 
ბრიტანეთში, თუმცა არა იმ მიზნით, რა მიზნითაც 
მას დღეს იყენებენ. დღეს მისი ერთ-ერთი ფუნქცია 
შემოსავლების თანაბრობის მიღწევაა.

ნეოკლასიკური თეორიის თანახმად, 
პროგრესული გადასახადები და შემოსავლების 
უთანაბრობის შემცირება  ანელებს ეკონომიკურ  
ზრდას. გადასახადი ერთნაირად მოქმედებს, 
როგორც დასაქმებულზე, ასევე დამსაქმებელზე 
და საგადასახადო ტვირთი თაბარად ნაწილდება. 
გადასახადების ზრდა შეამცირებს დამქირავებლის 
მოტივაციას აიყვანოს მეტი თანამშრომელი და 
ამასთან იგი შეეცდება შეამციროს დაქირავებულთა 
რაოდენობა. ამის შედეგად იზრდება უმუშევრობა 

დიაგრამა 2 
მოწინავე და ბოლო ხუთი ქვეყანა ჯინის ინდექსის მიხედვით
 

(წყარო:The Guardian-ბრიტანული ყოველდღიური ჟურნალი)

თურქეთში კოეფიციენტი ასევე 40-ზე მაღალია.
დიაგრამაზე მოცემულია მოწინავე და ბოლო 

ხუთი ქვეყანა  ჯინის ინდიკატორის მიხედვით. 
უთანაბრობა ყველაზე მცირეა უკრაინაში, 
სლოვენიაში, ნორვეგიში, სლოვაკეთსა და ჩეხეთში. 
ყველაზე მაღალი უთანაბრობის დონე არის  აფრიკის 
კონტინენტის ქვეყნებში,მათ შორისაა სამხრეთ 
აფრიკის რესპუბლიკა, ნამიბია, ჰაიტი, ბოტსვანა და 
ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა.

გაცილებით მაღალია ევროკავშირის ქვეყნებთან 
შედარებით.

საქართველო ასევე ჩამორჩება მეზობელ 
აზერბაიჯანსა და სომხეთს, სადაც ჯინის ინდექსი 
2014 წელს 31,54 იყო.ინდიკატორი უახლოვდება 
ლათინური ამერიკის ქვეყნების  არგენტინის, 
ბოლოვიის, ბრაზილიის და სხვა ქვეყნების 
მაჩვენებელს. ამ ქვეყნებში კოეფიციენტი 0.40-
ზე მაღალია. უნდა აღინიშნოს, რომ რუსეთსა და 
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დიაგრამიდან 3. ჩანს, რომ დამატებული 
ღირებულების გადასახადმა 2016 წელს მთლიანი 
საგადასახადო შემოსავლების  41 % შეადგინა.
მეორე ადგილზეა საშემოსავლო გადასახადი 
24.7 %-ით.ხოლო მოგების გადასახადი, რომლის 
გადამხდელები ძირითადად მსხვილი ბიზნესებია 
საგადასახადო შემოსავლების სტრუქტურაში  

ცხრილი 1. 
საგადასახადო შემოსავლების სტრუქტურა საქართველოში 2016 წ.

შედარებით ნაკლებ წილს 13,2%-ს იკავებს. ამიტომ 
პროგრესული საგადასახადო სისტემის შემოღებით 
ტვირთი შეუმსუბუქდება შედარებით არამდიდარ 
მოსახლეობას. წვრილი ბიზნესებისთვის 
მდგომარეობის შემსუბუქებისთვის კი მათთვის 
განსხვავებული მოგების გადასახადი უნდა 
დაწესდეს.

დიაგრამა 3
 საგადასახადო შემოსავლების პროცენტული სტრუქტურა საქართველოში 2016 წელს

(წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს,სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები,წლიური 
მონაცემები)

(წყარო:საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო)

და მცირდება კეთილდღეობა. მეორე მნიშვნელოვან 
ნაკლზე საუბრობენ ეკონომისტები, რომ იგი 
ინვესტიციების  სტიმულებს ახშობს. 

თუმცა ამის საპირისპიროზე მეტყველებს 
მაგალითები. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 
ქვეყნების უმრავლესობაში პროგრესული 
საშემოსავლო გადასახადის დანერგვას მოჰყვა 
ეკონომიკური ზრდა და არა შემცირება. 

საქართველოში აღნიშნული საგადასახადო 
სისტემის შემოღების რეკომენდაციისთვიs 
მნიშვნელოვანია განვიხილოთ  საგადასახადო 
შემოსავლების სტრუქტურა საქართველოში.
ცხრილში 1. მოცემულია საგადასახადო 
შემოსავლების სტრუქტურა  მლნ.ლარებში  
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში 2016 წელს.
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შემოსავლების უთანაბრობის დასაძლევად 

მეორე ეფექტიან გზად ეკონომისტები განათლების 
ხელმისაწვდომობის ზრდას,ასევე,სტუდენტური 
გრანტებისა და და სესხების მექანიზმების 
ამოქმედებას ასახელებენ.

მიუხედავად უმაღლეს და პროფესიულ 
განათლებაში განხორციელებული რეფორმებისა, 
საქართველოში უმაღლეს სასწავლებლებში 
სტუდენტთა მიღებისა და კურდამთავრებულთა 
რიცხოვნობის სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ 2016 
წელს დაახლოებით დამამთავრებელი კურსის 
სტუდენტთა  33%-მა ვერ დააასრულა სწავლა. 
მიზეზთა შორის ცალსახად არის ფინანსური 
პრობლემები და სტუდენტური სესხების მექანიზმის 
არარსებობა.

დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე სამუშაო 
ადგილზე სწავლებას. საქართველოს პროფესიული 
განათლების სისტემაში დაიწყო დუალური 
სწავლების პილოტირება სოფლის მეურნეობისა 
და მეღვინეობის დარგებში. მნიშვნელოვანია 
აღნიშნული მიდგომის განვითარება და სხვა 
სექტორებში დანერგვის ხელშეწყობა.

საქართველოს მთავრობის ,,საქართველო 2020’’  

სტრატეგიაში შემოსავლების უთანაბრობის და 
,შესაბამისად ,ჯინის კოეფიციენტის 2017 წლის 
მიზნობრივ მაჩვენებლად 38,ხოლო 2020 წლის 
მიზნობრივ დონედ 35 %-ია დასახული. 

ამის მიღწევას მთავრობა, ძირითადად, 
მიზნობრივი სოციალურ დახმარებათა მექანიზმის 
ამოქმედებითა და საპენსიო დახმარებების ზრდით 
აპირებს. ჩვენი აზრით, ასევე დიდი ყურადღება უნდა 
დაეთმოს საგადასახადო სისტემის გადახედვასა და 
განათლების სფეროს რეფორმირებას.

რეკომენდაციები
საქართველოში, ევროკავშირის ქვეყნებთან 

შედარებით ჯინის კოეფიციეენტის მაღალი 
მნიშვნელობა შემოსავლების უთანაბრობის 
არსებობაზე მიუთითებს. ამიტომ მთავრობის 
ამოცანაა უზრუნველყოს უთანაბრობის დაძლევა   
გრძელვადიან ეფექტის შენარჩუნებით.სოციალურ 
დახმარებათა  და საპენსიო დახმარებათა 
ზრდის გარდა,მნიშვნელოვანია საგადასახადო 
სისტემის გადახედვა,ასევე განათლების სფეროს 
პროგრესირებადი რეფორმირება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია
საქართველო 2020;www.napr.gov.ge
2.საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური;www.geostat.ge
3.საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;www.mof.ge
4.www.businessinsider.com
5.www.eurostat.com
6. www.guardiananytime.com
7.www.oecd.com,OECD insights 2015
8. US library of Medicine

Income inequality and solutions to fight it in Georgia
Tamar Kvantaliani

     The article deals with the issue of income inequality. Issues are relevant, as income inequality affects the country’s 
economic growth and long-term economic growth –is the basis of the well-being of any country. The high rate of 
economic growth and, consequently, improvement of  living  standarts of the population  is one of the main tasks 
for Georgia.
    Based on  the above, the article presents an extensive problem in both developing and developed countries. The 
main causes of income inequality are highlighted and negative consequences  are shown. For Statistical Analysis, 
the most common method of measuring income inequality is the Gini Index - This indicator provides a comparison  
of situaion in Georgia and other countries. At the end, strategies to eradicate income inequality are considered and 
effective ways to overcome it.
    while the current course of the government will be effective, in order to maintain a long-term and effective out-
come, the country’s tax system needs to be reviewed and the availability of public education is also important.

Key words: Income Inequality, Economic Growth, Gini Coefficient, Correlation Coefficient, Tax Revenue.
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ekonomikuri sainformacio sistemebi

marine xaliSvili
Tsu-s ekonomikisa da biznesis fakultetis
biznesis administrirebis magistri
tel.: (+995) 558 91 85 97
el.fosta: marigio217@gmail.com

sainformacio sistemebs Soris yvelaze 

gavrcelebul saxeobas ekonomikuri sain-

formacio sistemebi warmoadgenen. vinaidan 

ekonomikis sferoSi funqcionirebs mravali 

sawarmo, firma, organizacia, dawesebuleba 

da a.S, yvela am obieqts Seesabameba Tavisi 

sainformacio sistema, romelsac vuwodebT 

ekonomikur sainformacio sistemas.

ekonomistebis xelSi kompiuteri marto 

gamoTvlebis Sesasrulebeli iaraRi ar aris. 

igi misi saqmianobis yvela aspeqts moicavs, 

dawyebuli informaciis mopovebidan, romel-

ic gansazRvruli wesiT unda damuSavdes 

da gaxdes saSedego informacia – warmoad-

gens gadawyvetilebebis miRebis safuZvels, 

romelic unda iyos daculi da utyuari. sxva 

SemTxvevaSi es saboloo angariSgebebi iqne-

ba sawyisi informacia da Tavidan gaivlis 

informaciis damuSavebis yvela etaps sxva 

ekonomikur WrilSi. ekonomikuri informacia 

gamoisaxeba teqstiT, cifrebiT, grafikulad 

da Strix-kodebiT.

sawyisi informacia fiqsirdeba pirvelad 

sabuTebSi, rac saWiroebs kompiuterSi xeliT 

Setanas da Semowmebas. ekonomikuri infor-

maciis saerTo moculobaSi gacilebiT meti 

xvedriTi wili ukavia sawyis informacias, 

vidre Sualedursa da saSedegos. ekonomi-

kuri informacia damuSavebis TvalsazrisiT 

aris perioduli, es niSnavs rom sawyisi da 

saSedego informacia unda asaxavdes zust 

kalendarul dros, mag: dRe, kvira, Tve, kvar-

tali, naxevari weli, weliwadi, da a.S.

ekonomikuri amocanebis Sinaarsidan anu 

moTxovnebidan gamomdinare iqmneba infor-

maciis damuSavebis algoriTmebi da progra-

muli uzrunvelyofa, rac umTavresi kompo-

nentia ekonomikuri sainformacio sistemis 

daproeqtebisas.

ekonomikuri sainformacio sistema es 

aris informaciis, ekonomikur maTematikuri 

meTodebisa da modelebis, teqnikuri, pro-

gramuli, teqnologiuri saSualebebisa da 

specialistebis erToblioba, romlebic gan-

kuTvnilia informaciis gadamuSavebisa da 

mmarTvelobiTi gadawyvetilebebis miRebisT-

vis. am informaciis safuZvelze gamoiTvleba 

warmoebis ekonomikuri efeqtianoba da gam-

ovlindeba susti adgilebi. amis Sesabamisad, 

miiReba  optimaluri mmarTvelobiTi gad-

awyvetileba Semdgomi funqcionirebisTvis. 

aqedan gamomdinare, informacia warmoadgens 

Tanamedrove marTvis aucilebel atributs, 

strategiul resurss. rac arsebiTad gansaz-

Rvravs ama Tu im qveynis warmatebas. qvey-

nis ekonomikuri Zliereba iqmneba uaxlesi, 

utyari, daculi informaciuli resursebisa 

da jamuri kompiuteruli simZlavreebis er-

TianobiT.

ekonomikuri sainformacio sistemebi saSu-

alebas iZleva:

- amaRldes gadawyvetilebaTa miRebis 

xarisxi, gadawyvetilebis mimRebi muSakebis 

moTxovnebis Sesabamisad;

- gamovlenil iqnas sainformacio rez-

ervebi marTvis sferoSi axali amocanebis 

dasmisa da gadawyvetis gziT;

- gaumjobesdes obieqtis ZiriTadi 

ekonomikuri maCveneblebi mmarTvelobiTi 

aparatis da mTlianad samarTavi sistemis 

efeqtianobis amaRlebis xarjze.

ekonomikuri sainformacio sistemis Seqm-

nis dros, pirvel rigSi unda ganisazRvros 
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konkretulad ra miznis misaRwevad muSavde-

ba sistema; meore, ra droisaTvis aris mi-

zanSewonili sistemis damuSaveba da mesame, 

ra danaxarjebTanaa dakavSirebuli sistemis 

daproeqteba.

konkretuli sainformacio sistemisaT-

vis unda mivuTiToT konkretuli amocanebi, 

romelic am sistemam momdevno ramdenime 

wlis ganmavlobaSi unda gadawyvitos – ra 

informacia Segrovdes, ra saxiT da ra six-

SiriT gavrceldes. TiToeuli saxis infor-

maciisaTvis unda mivuTiToT; - informaci-

is savaraudo moculoba da moTxovnebi mis 

xarisxze; - ganaxlebis savaraudo periodu-

loba; - am informaciis analizis ZiriTadi 

saxeebi; - is ZiriTadi formebi, ra saxiTac es 

informacia momxmarebels miewodeba, da misi 

perioduloba.

informaciis wyarod mizanSewonilia yve-

laze xarisxiani da iafi informaciis wyaro 

iqnes gamoyenebuli. amasTan, am monacemebis 

sainformacio sistemaSi Sesatanad yvelaze 

dabali resursebi unda daixarjos, anu pi-

rvel rigSi, informaciis iseTi wyaro unda 

SeirCes, romlisTvisac Sefardeba fasi/

xarisxi maqsimaluri iqneba. Tu informaci-

is erTi wyaro araa sakmarisi, maSin infor-

maciis Semdegi wyaro daemateba. informaciis 

wyarod ganixileba rogorc konkretuli or-

ganizacia, ise monacemTa sxvadasxva bazebi, 

informacia internetSi da sxv.

evrokavSiris qveynebTan saerTaSoriso 

proeqtebis CarCoebSi miRebulia, rom sain-

formacio sistemis damuSavebisa da eqs-

pluataciis proeqtebisaTvis koncefciis 

damuSavebaze, dagegmvasa da marketingul kv-

levaze gaweuli danaxarjebi mTeli samuSaos 

Rirebulebis 10-20%-s unda Seadgendes.

sainformacio sistemebi mis momxmareb-

elzea orientirebuli. amitom igi aucile-

blad unda flobdes martiv, komfortul, 

iolad asaTvisebel interfeiss, romelmac 

saboloo momxmarebels Tavisi samuSaosTvis 

saWiro yvela funqcia unda warudginos: ma-

gram amave dros, ar misces saSualeba nebi-

smieri zedmeti moqmedeba Seasrulos.

gasaTvaliswinebelia, rom ganviTarebu-

li interfeisis Sesabamisad maRalia dan-

axarjebic sainformacio sistemis Seqmnaze. 

amasTan erTad sainformacio sistemis dam-

kveTis ZiriTadi survilia minimaluri dan-

axarjebiT maRali xarisxis mza danarTebi 

miiRos da akontrolos sistemis eqspluata-

ciaSi gaSvebis momentSi ramdenad srulad 

akmayofilebs mocemuli sistema damkveTis 

moTxovnebs.

organizaciis marTvis sistemaSi sainfor-

macio sistema aris aramxolod struqturu-

li elementi, aramed erT-erTi qvesistema.

mTlianobaSi ekonomikuri sainformacio 

sistemis funqcionireba SeiZleba iseTi pro-

cesis saxiT warmovidginoT, sadac ekonomi-

kuri informacia mudmiv moZraobaSia garemos, 

samarTav obieqtsa da samarTav sistemas So-

ris.

struqturulad am obieqtebs akavSirebs 

informacia, romelic aRwerilia am martivi 

sqemiT:
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gamoyenebuli literatura:

1. koniaSvili m., sainformacio sistemebi da teqnologiebi ekonomikaSi, Tb., 2005.

2. sturua T. – sainformacio sistemebis daproeqteba, Tb., 2012.

3. jafiaSvili c. – sainformacio sistemebi da maTi daproeqteba, Tb.,  2008. 

mmarTvel da samarTav sistemebs Soris kav-

Siris damyareba SesaZlebelia mxolod sain-

formacio sistemis saSualebiT. sainforma-

cio sistema warmoadgens samarTavi obieqtis 

Sesaxeb informaciis Segrovebis, gadacemis da 

damuSavebis sakomunikacio sistemas, romelic 

amaragebs sxvadasxva rangis marTvis muSakebs 

marTvis funqciis gansaxorcieleblad saWi-

ro informaciiT. amrigad, marTvis procesi 

gulisxmobs monacemebis miRebas samarTavi 

obieqtis mdgomareobis Sesaxeb, monacemebis 

damuSavebasa da damuSavebuli monacemebis 

Sedegad miRebuli informaciis safuZvelze 

gadawyvetilebis miRebas.

informaciis roli ekonomikaSi dRiTidRe 

izrdeba. organizaciis warmateba imazea da-

mokidebuli, Tu ramdenad zustad, droulad 

da xarisxianad adevnebs igi Tvalyurs im 

bazrisa da saqonlis Sesaxeb informacias, 

romelTanac mas uxdeba muSaoba.
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Salva fofxaZe
                   
saqarTvelos teqnikuri universitetis
studenti       
tel.: 591 811 842 / 598 003 444

drois marTvis problemebi

dro dRes mniSvnelovania TiToeuli ada-

mianisTvis, magram saqme imaSa, rom Tu vin 

rogor, an ranairad gamoiyenebs mas. dRes 

TiTqmis yvela adamiani ambobs: „dro aCqar-

da“. es namdvilad asea, magram ratom moxda 

ase? vfiqrob, rom es ganapiroba teqnologi-

urma saSualebebma, garda amisa, drois arageg-

miurma gamoyenebam da drois daufaseblobam. 

yvelaze Zvirfasi saCuqari, rac ki amqveynad 

arsebobs es aris dro, Tu adamians aCuqeb, is 

mas verasdros dagibrunebs. 

dRes Cven adamianebi, dros ar unda dav-

emorCiloT, mas unda „vebrZoloT „ rom sul 

erTferovnebaSi ar aRmovCndeT. ase magali-

Tad, Sarl bodleri ambobda: „ Trobas mieZa-

leT, Trobas. poeziiT, RviniT, siqveliT, riTac 

genoboT oRond iyaviT mTvrali, ragdan ar 

veymoT dros“. diax, Cemo mkiTxvelo, drois 

ymoba cota rTuli sakiTxia, magram masTan 

brZola drois racionaluri dagegmarebiTaa 

SesaZlebeli.

drois marTvis cneba inglisuri sityve-

bidan momdinareobs time-dro, management-mar-

Tva. am sakiTxs araerTi statia , konferencia, 

Tema, leqcia, treningi mieZRvna Tumca vfiqrob, 

rom Sedegi ar gamoiRo am yvelaferma, rameTu 

dResac mwvavedaa dayenebuli Cvens realoba-

Si drois marTvis problemebi.

bolo periodSi SeimCneva aseTi damok-

idebuleba konkretuli sakiTxisadmi Tu 

saqmisadmi: iyos xval gavakeTeb, samomavlod 

gavakeToT, ra gveCqareba dro gvaqvs da aS. 

adamianebs xSirad aviwydebaT yvelaze 

Zvirfasi da yvelaze SezRuduli resursi, 

romelsac swori gadanawileba da sworad 

gamoyeneba sWirdeba.

rogor davgegmoT sworad da racionalu-

rad dro? amisaTvis umjobesi iqneba gaiTval-

iswinoT Semdegi:

1. winaswar dagegmeT dRe, kvira, Tve. es ag-

vacilebs zedmet datvirTvas.

2. ar dakargoT dro warumateblobaze 

fiqriT, Warbi emociebiTa da gancdebiT.

3. moerideT saqmes, romelsac Sedegi ver 

moaqvs.

4. ofisis magida maqsimalurad gqondeT 

Tavisufali, nu daakavebT magidas zedmeti 

arasaWiro nivTebiT.

5. saqmis dros vkoncertrirdeT  konkre-

tul sakiTxze.

6. gadaanawileT ufleba mosileba  kompe-

tentur pirebze.

7. Tu iseTi problemis winaSe aRmoCn-

diT, romelsac gansakuTrebuli codna da 

gamocdileba sWirdeba, mimarTeT Sesabamisi 

sferos specialists.

8. ecadeT ar moacdinoT Tqvens garSemo 

myofi adamianebi.

9. drois dagegmva sistemuri unda iyos.

10. xSirad dausviT sakuTar Tavs−rogor 

davxarjo Cems xelT arsebuli dro efeqti-

anad?.

,,dro fulia“, Tumca misi zusti Rirebule-

ba aravin icis. dro aseve bunebaSi yvelaze 

metad SezRuduli da araganaxlebadi resursi, 

romlis aRdgena an ukan dabruneba ar xdeba. 

ekonomika ganixilavs drois resurss ekono-

mikuri mogebis gaangariSebisas. misi erT-er-

Ti fundamenturi principia is, rom adaminebi 

alternativis winaSe dganan da nebismieri 

marTvis axalgazrduli skola

rubrika mihyavs fizika-maTematikis mecnierebaTa do-
qtors, fazisis saero-samecniero akademiis namdvil 
wevrs, omar Sudras
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gadawyvetilebis miRebisas racionalurma 

adamianma unda gaiTvaliswinos sakuTari 

drois alternatiuli danaxarji. Tumca, re-

alobaSi sawinaaRmdego suraTs vawydebiT. 

adamianebi iSviaTad Tu vfiqrobT drois 

swor ganawilebasa da efeqtianad gamoyen-

ebaze. gviWirs saqmisTvis drois gamonaxva 

vidre, am saqmis dasrulebis daniSnul vadas 

ar mivuaxlovdebiT. 

drois araswori menejmenti gansakuTrebiT 

damRupvelia organizaciebisTvis. gansxvaveba 

advilad SeimCneva Tu qarTul da  evropul 

organizaciebs SevadarebT. Tu saqarTveloSi 

zeganakveTuri muSaoba sabejiTod da sam-

saxurisTvis Tavdadebad iTvleba, evropaSi 

aRniSnuli faqti mxolod mSromelis mier 

drois araswor gamoyenebaze metyvelebs. 

gamokvlevebma cxadyo, rom zeganakveTuri 

muSaoba araefeqtiania, vinaidan zeganakveTu-

ri drois didi procentuli wili ixarjeba 

dabal prioritetul saqmianobaze, romelic 

ar qmnis aranair damatebul Rirebulebas, 

moklevadiani zeganakveTuri Sromis SemTx-

vevaSic ki, Sromis  Sedegebis danakargi saSu-

alod 15%-ia, rom aRaraferi vTqvaT mudmiv 

zeganakveTur Sromaze.

ganxiluli kvlevebi cxadyofs, rom kav-

Siri zeganakveTur Sromasa da produq-

tiulobas Soris uaryofiTia. aRniSnulis 

erT-erTi saukeTeso magaliTia germania. 

qveyana, romelic muSaobs kviraSi saSualod 

35 saaTis ganmavlobaSi da igi aRwevs maRal 

produqtiulobas. ra ari germanelebis sai-

dumlo? germanelebisTvis samuSao dro ni-

Snavs samuSao dros anu dros, romelic eT-

moba mxolod muSaobasa da arafers sxvas. 

germanelebi afaseben cxovrebas samsaxurs 

miRma. isini muSaoben aqtiurad, raTa dais-

venon aqtiurad. maTi saqmianoba mTlianad 

fokusirebulia samuSaoze, xolo arasamuSao 

saaTebi realurad, arasamuSao saaTebia.

germanelebi afaseben sazRvrebs samsaxu-

reobriv cxovrebasa da pirad cxovrebas So-

ris, am yovelives ki mivyavarT im Sedegamde, 

rasac maRali warmoebuloba hqvia. maSasadame, 

drois sworad dagegmva, misi dafaseba da min-

imaluri flangva sawindaria maRali mwar-

moeblurobis, rac qveynis winsvlis ganmsaz-

Rvreli determinantia da meti Tavisufali 

drois piradi cxovrebisTvis, rac individis 

bednierebis erT-erTi mniSvnelovani faqto-

ria.

zemoT qarTuli realoba vaxsene da am 

sakiTxs ramodenime sityviT Sevexebi. CvenSi 

dros ar afaseben, damokidebuleba drois 

mimarT, Cemi azriT, uaryofiTia. ,,dRes Tu ara 

xval gakeTdeba“− eseTi midgoma nebismieri 

sakiTxisadmi droSi gaWianurebis momaswave-

belia. amitom varT ,,droSi gabneulebi“. 

aqve msurs aRvniSno drois flangvis saS-

ualebebi. am SemTxvevaSi ramodenimes  vasax-

eleb− socialuri qselebi da interneti. in-

ternetSi wertili iqca mZimed, anu es aris 

dausrlebeli procesi, amas dialoguri for-

ma mieca, ramac araerTi adamiani CarTo am 

procesSi da  miT ufro gaWirda drois mar-

Tva, miT ufro meti problemebi dadga drois 

marTvis sakiTxebSi. Tu daukvirdebiT aRmoa-

CenT, rom Tu Tqven socialuri qselisTvis 

gansazRvreT 10 wuTi, sruliad moulodnelad 

aRmoaCenT, rom es dro amoiwura!. vfiqrob, am 

magaliTma kidev ufro cxadyo, rom inter-

neti da soc.qselebi rogor arTmevs dros 

adamians.

garda amisa, drois daufaseblobac did 

problemad iqca, maSin rodesac gasaubrebaze 

gvibareben, samsaxurSi ayvanis Sansi Zalian 

mcirea. samsaxuris nacvlad mxolod saubari 

da gaflanguli dro gvrCeba. vfiqrob, es or-

ganizaciis did sisusteze miuTiTebs,  radgan 

is ar afasebs sxvis dros.

dro materiis ZiriTadi forma, romelic 

gamoixateba erTi meoris monacvle movlen-

ebis kanonzomieri koordinirebiT. dro ar-

sebobs obieqturad da ganuyreladaa dakavS-

irebuli materiis moZraobasTan.

dasasruls vityvi, rom drois marTvis 

problemebi naTlad warmoCnda Cvens re-

alobaSi. rogorc zemoT aRvniSneT  drois  

racionalurad dagegmarebis Zalian bevri xe-

lis SemSleli faqtori arsebobs, Tumca am 

problemis mogvareba SesaZlebelia.

induri sibrZne gvixsnis da gveubneva, rom 

is rac gasakeTebelia gaakeTe droulad ,  Tu 

axla ar gaqvs dro, mere  ar geqneba Sesa-

Zlebloba, xolo Semdeg Sen aRar iqnebi! es 

sityvebi saukeTeso magaliTia, imisTvis rac 

gasakeTebeli gvaqvs gavakeToT droulad.

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

vladimer kekeliZe

`radiotalRebs arasodes, arsad ar 
eqnebaT praqtikuli gamoyeneba...~

h. herci

Sveicaria. Jeneva _ siwynariT, simSvidiT 

cnobili qalaqi. iqve xuT kilometrSia cer-

ni _ birTvul gamokvlevaTa evropuli or-

ganizacia, sadac 10 aTasi mecnieri muSaobs 

(ZiriTadad, TavianT qveynebSi). aq, arsebuli 

samyaros ,,laboratoriul sinjaraSi~ moT-

avsebiT, mikroskopuli zomis, xelovnur `Sav 

xvrelebze~ dakvirvebiT, cdiloben daadginon, 

arseboben Tu ara `avadsaxsenebeli~ parale-

luri samyaroebi, paraleluri ganzomilebe-

bi... upasuxodaa datovebuli uamravi kiTxva: 

Cvens samyaroSi materiis raodenoba 4.8 pro-

cents ar aRemateba. ras warmoadgens darCe-

nili `Savi materia~ da `Savi energia~? adami-

anis Semadgeneli elementaruli nawilakebis 

wona sul erTi gramia, jamuri moculoba ki 

patara saTiTes ar aRemateba... danarCeni yve-

laferi iluziaa? samyaros garda ratom ar 

arsebobs antisamyaroc? filosofosebs ver 

gaurkveviaT Tundac, ratom arsebobs samyaro 

(mecnierebi mxolod ikvleven _ ras warmoad-

gens is). aseTi kiTxvebi uamravia.

Sveicaria-safrangeTis sazRvarze, alpebSi, 

2010 wlidan muSaobs msoflioSi udidesi, 

zegamtar magnitebze (minus 271°C) awyobili, 

mZime nawilakebis Semxvedri nakadebis Sema-

jaxebeli (LHC kolaideri). 27  kilometrian 

wriul gvirabSi, romlis siRrme miwaSi zog-

gan 175 metrs aRwevs, wamSi 10 aTasi brun-

vis (TiTqmis sinaTlis) siCqariT or milSi 

moZravi protonebi erTmaneTs amJamad rekor-

duli, 14X1012 el. voltis energiiT ejaxebian.

Sejaxebaze dakvirvebisaTvis aseve 

masStaburi, 5 sarTuliani saxlis zomis, saer-

To jamSi 24  aTas tonamde wonis xelsaw-

yoebi (deteqtorebi) gamoiyeneba. TiToeul 

deteq¬torze 3 aTasamde mecnieri muSaobs.

calkea Tanamedrove kompiuteruli cen-

tri 7  aTasi kompiuteriT (pirve¬li inter-

neti, ZiriTadad, aq dainerga) da kolaideris 

marTvis centri. eqsperimenti rom Caata-

ros, fizikosma ori qveynis sazRvari unda 

gadakveTos, am centrebs Soris ki TxuTmeti-

ode kilometria...

Jenevis kolaiderze 8 miliardi dolari 

daixarja. misi teqnika 12 aTas amper dens 

Cveni saxelovani Tanamemamuleebi

2017  wlis 21 oqtombers dabadebidan 70 weli usruldeba saqarTvelos saxelmwifo 

premiis laureats, fiz.-maT. mecnierebaTa doqtors, profesors, mecnierebis da teqnikis sapa-

tio muSaks, maRali energiebis fizikis institutis (q. dubna) direqtors, cnobil mecniersa 

da sazogado moRvawes, vladimer kekeliZes.
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moiTxovs. zegamtari magnitebis gacivebaze 

10 aTasi tona Txevadi azotia saWiro. wlis 

ganmavlobaSi dagrovili eqsperimentuli in-

formaciis moculoba 109 megabaits aRwevs, 

romlis damuSavebisaTvis Tanamedrove msof-

lio qseli (grid) gamoiyeneba. aq xelfasebic 

masStaburia: TanamSromelTa anazRa¬ureba 

ramdenime aTasi evroa, mowveuli profesoris 

ki 15 aTasi...

aq didxans muSaobda (da axlac atarebs 

eqsperiments) Cveni Tanamemamule vladimer 

kekeliZe.

vladimeri (vova) iv. javaxiSvilis saxelo-

bis Tbilisis saxelmwifo universitetSi 1965-

1970 wlebSi swavlobda. cxovrobda sabur-

Taloze, Tsu maRliv korpusTan. me dubnis 

(moskovis olqi) saerTaSoriso centridan, as-

piranturis damTavrebis Semdeg TbilisSi ax-

ali Camosuli viyavi. universitetSi, fizikis 

fakultetze vmuSaobdi da aspiranturaSi 

Cems Semcvlels veZebdi. rogorc fizikis 

fakultetis saukeTeso studentze, dekanatis 

daxmarebiT, arCevani vova kekeliZeze gavakeTe, 

magram roca Sin davureke, satelefono xum-

robad miiRo da ... yurmili damikida. labo-

ratoriis gamgis, nodar amaRlobelis (moma-

vali akademikosis, universitetis reqtoris) 

daxmarebiT vova mivavlineT q. dubnaSi _ jer 

rogorc aspiranti, Semdeg ki _ mecnier-Tan-

amSromeli. vl. kekeliZem 1977  wels daicva 

sakandidato, xolo 40 wlis asakSi _ sad-

oqtoro disertacia. 20 wlis ganmavlobaSi 

Tsu maRali ener¬giebis fizikis institutis 

TanamSromeli iyo, Semdeg SesTavazes dubna-

Si laboratoriis direqtoris moadgileoba. 

ukve 20 welia is erT-erTi didi labora-

toriis (faqtobrivad, institutis) direqto-

ria. saerTod, dubnis saerTa¬Soriso insti-

tutSi amJamad 6 aTasi TanamSromelia (aqedan 

1200 _ mecnier-muSakia), institutis biujeti 

ki 200 mln dolars aRwevs. aseTi `naukogra-

di~ ruseTSi sul ramdenimea.

vl. kekeliZes mecnier-organizatoris niWi 

aRmoaCnda: is xelmZRvanelobda saerTaSor-

iso TanamSromlobas (eqsCarmi), cern-is pro-

eqts (16 instituti, 8 qveyana), iyo umaRlesi 

saatestacio komisiis wevri, ruseTis ekono-

mikuri ganviTarebis komitetis wevri, aris 

plovdivis universitetis sapatio doqtori.

vl. kekeliZe 250-mde gamoqveynebuli 

Sromis avtoria. mas miRebuli aqvs dubnis 

saerTaSoriso institutis 10 premia. miuxe-

davad aseTi aRarebisa, vova Zalian ubraloa 

urTierTobebSi, da saerTod, kargi adamiania.

Jenevis kolaiderze Seiswavlian mxolod 

samyaros Seqmnis moments _ sivrcis gawel-

vas (`did afeTqebas~), amitom dubnaSi daiwyo 

zegamtaruli kolaideris (NICA) mSenebloba, 

romelic `didi afeTqebis~ Semdgom movle-

nebsac Seiswavlis. vl. kekeliZe am proeqtis 

erT-erTi xelmZRvanelia (26 qveyana, ruseTis 

60 instituti). proeqtis Rirebuleba 500 mil-

ioni dolaria. is srul simZlavres 2023 wels 

miaRwevs. Tumca, eqsperimentebi ukve 2019 wels 

daiwyeba. garda wminda mecnieruli daniS-

nulebisa, xelsawyos praqtikuli gamoyenebac 

eqneba, kerZod, Seiswavlian kibos mkurnalo-

bis axal meTodebs, radiaciis zegavlenas 

eleqtronikis muSaobaze (kosmosuri gafren-

ebisaTvis) da sxv.

rac Seexeba Jenevis kolaiders, romlis 

eqsperimentebSi gaerTianebuli qarTuli 

jgufia CarTuli (35-mde kaci), is kidev 20 

weli imuSavebs. masze ukve aRmoaCines bolo 

elementaruli nawilaki (romelic Zneli 

sapovneli iyo). amiT damtkicda fizikaSi ar-

sebuli Teoriuli (`standartuli~) modelis 

WeSmariteba, raSic 2013 wels, 80 wels gadac-

ilebulma ingliselma piter higsma nobelis 

premia miiRo.

amJamad muSavdeba proeqti, raTa kolaid-

erze (2034  wels) Sejaxebis energiam 14  nacv-

lad 100X1012 el. volts miaRwios. amisaTvis, 

saWiro iqneba gvirabis sigrZe gaizardos... 

100 kilometramde. fantastikur manZilze, 

TiTqmis ise, rogorc cnobil qarTul film-

Sia (,,monanieba”) _ `bombeidan londonamde...~

Jurnalis redaqcia, redkolegia, univer-

siteteli mecnierebi vulocavT profesor 

vladimer kekeliZes saiubileo TariRs da 

vusurvebT xangrZliv SemoqmedebiT cxovre-

bas, Semdgom samecniero miRwevebs.

omar Sudra

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis sax-
elmwifo universitetis maRali energiebis 
fizikis institutis swavluli mdivani 1980-
1995 wlebSi.                  
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ivane beritaSvili

Tbilisis saxelmwifo universitetSi 1962 

wels kibernetikis specialobis me-4  kursze 

viyavi, roca Cemi yuradReba derefanSi 

gamokrulma gancxadebam miiqcia. is `fizikis 

did auditoriaSi~ iwvevda studentebs aka-

demikos iv. beritaSvilis moxsenebaze .... gon-

ebrivi Sromis organizaciis Sesaxeb.

fiziologiis kurss docenti (SemdgomSi 

_ akademikosi) Temo ioseliani gvikiTxavda, 

SesaniSnavi mecnieri da pirovneba. misi re-

komendaciiT CaTvlisTvis beritaSvilis 

sqeltaniani saxelmZRvanelo davakonspeqte. 

gaocebuli viyavi, Tu ra mecnieruli siRrmiT, 

erudiciiT, ucxouri literaturis soli-

duri siiT iyo dawerili es wigni.

did auditoriaSi, ratomRac, ganaTeba moiS-

ala. moxsenebas aTiode studenti eswrebo-

da. fanjarasTan, pirvel rigSi, Cems merxTan 

mdgomi moxuci Zalian mSvidad, Sinaurulad 

gvesaubreboda. ase gavicani pirvelad Cveni 

saxelovani Tanamemamule, akademikosi ivane 

beritaSvili.

mogvianebiT gavige, am sakiTxebiT is stu-

dentobidan yofila gatacebuli da studen-

tebs pirvel leqciaze yovelTvis gonebrivi 

Sromis organizaciaze, patiosnebaze, Tavm-

dablobaze esaubreboda. Savi `kaxuri~ qudi, 

romliTac is dadioda (gonebrivi Sromis 

efeqturobis mizniT), male akademiur wreebSi 

modad iqca.

iv. beritaSvili aseve did mniSvnelobas 

aniWebda sworad dgomas, xerxem¬lis pozas 

adamianis cxovrebaSi da Sin ̀ Sveduri kedel-

ic~ ki hqonda, is akademiis sxdomebis drosac 

ki kedelTan dgomas amjobinebda...

iv. beritaSvili daibada 1884  wlis 10 ian-

vars sof. vejinSi (gurjaanTan). mama (war-

moSobiT qarTleli) mRvdeli iyo. dedam (sam-

WkuaSvilis qalma) Tor-meti Svili gaaCina. 

vano meTerTmete iyo. man dawyebiTi ganaTle-

ba vejinis sasoflo skolaSi miiRo. swavla 

gaagrZela jer Telavis sasuliero saswav-

le-belSi (vasil barnovi misi maswavlebeli 

iyo), Semdeg Zmebis mxardaWeriT _ tfilisis 

sasuliero seminariaSi. vanos mRvdeloba ar 

undoda, seminaridan gamovida, mamasTan amis 

gamo konfliqti mouvida da rogorc Sedegi 

_ ukidures siRaribeSi cxovrobda.

jiuti xasiaTi TandaTan mis nebisyofaSi 

gadaizarda: rusuli enis dauflebisaTvis 

bina qvriv rusTan iqirava, al. svaniZesTan er-

Tad (momavalSi _ finansTa da sagareo saqme-

Ta ministri), romelmac mas wignze muSaoba 

kidev ufro Seayvara. amave mizeziT daiwyo 

dRiurebis wera (ZiriTadad, rusul enaze). 

TviTaRzrdis garda, dRiuri vanos drois 

racionalur gamoyenebaSic exmare¬boda. am 

periodSi is ufro sociologiuri sakiTx-

ebiT iyo gatacebuli, amitom sanqt-peterbur-

omar Sudra
E-mail: Oshudra@yahoo.com
WEB: Omarshudra.ucoz.com

Cveni saxelovani Tanamemamuleebi



105#3(46), 2017  weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCECveni saxelovani Tanamemamuleebi

gis politekonomiis fakultetze apirebda 

swavlas, magram sabolood fizika-maTema-

tikis fakultetis sabunebismetyvelo ganyo-

filebaze  moxvda (1906).

ukareba, umegobro, usalmo, morcxvi xasia-

Tis Wabukma iSviaTi Sromismoy-vareobiT miiq-

cia pedagogebis yuradReba. is fiziologiiT 

dainte¬resda da rogorc warCinebuli aspir-

anti, erTi wliT holandiaSi gaagzavnes (1914). 

1915 wlidan ki iv. beritaSvili odesis (novo-

rosiis) universitetis samedicino fakulte-

tis privat-docentia. aqve daqorwinda Tavis 

studentze o.a. nevinskaiaze, romelTanac ram-

denime Sromac gamoaqveyna. maT SeeZinaT qal-

iSvili _ salome.

rodesac daarsda Tbilisis universiteti, 

aq iv. beritaSvilma safuZveli Cauyara qar-

Tul, mecnierul fizologiur skolas (iv. 

TarxniSvili ruseTSi muSaobda). man saocari 

organizaciuli niWi gamoavlina am saqmeSi, 

(iseve rogorc tradiciuli `gagris saubre-

bis~ (simpoziumebis) CamoyalibebaSi).

1922 wels fiziologiaze dawerili wigni 

ramdenjerme gamoica. sul iv. beritaSvili 

cxra monografiis avtoria.

1934  wlidan is Tbilisis saxelmwifo uni-

versitetTan arsebuli eqsperi-mentuli bi-

ologiis institutis direqtoria (1935 wli-

dan is fiziologiis institutad gardaiqmna, 

xolo 1941 w. mecnierebaTa akademiis daqvem-

debarebaSi gadavida).

sabWoTa jaris evropaSi Sesvlis Semdeg, 

1948 wels qveyanaSi rTuli saerTo-poli-

tikuri situacia Seiqmna: daiwyo kampania 

`kosmopolitizmis~ winaaR¬mdeg. kritikis 

qarcecxli Seexo mwerlebs, musikosebs, mec-

nierebs, genera¬litets... dapatimrebulTa So-

ris aRmoCnda fiziologiis institutis di-

reqtori, akademikosi linda Sternic.

1949 wels, rTuli patriotizmis propa-

gandis mizniT, iv. pavlovis dabadebis 100 

wlisTavze grandiozuli RonisZiebebi iyo 

dagegmili. am fonze gamoqveynebuli iv. 

beritaSvilis broSura (1947) da `saerTo 

fiziologiis~ ortomeuli (1948) sagazeTo 

statiaSi gaakritika partiis ck mecnierebis 

ganyo-filebis gamgem (politbiuros wevris, a. 

Jdanovis Svilma). saiubileo aJiotaJis gamo 

beritaSvils mecnieruli diskusiis saSuale-

ba ar misces. kritikuli ganwyoba (stalinis 

diqtaturis pirobebSi) gadaeca mecnierebaTa 

akademiasac (prezidenti a.n. nesmeianovi), sa-

dac mas akritikebdnen `idealizmSi~, `bur-

Juaziul kosmopolitizmSi~ da `stalinis 

SexedulebebTan winaaRmde-gobaSi~. kritiku-

li SeniSvnebi miiRo iv. beritaSvilma Cveni 

respublikis akademiaSic (1951), Tumca, (rad-

gan prezidenti n. musxeliSvili iyo), ufro 

keTilganwyobil atmosferoSi.

stalinis gardacvalebis Semdeg, gansa-

kuTrebiT 1955 wlidan (fiziologTa sakavS-

iro yriloba kievSi, cnobili fizikosis p. ka-

picas werili n. xruSCovs             a. Jdanovis 

Svilis `Rvawlis~ Sesaxeb) beritaSvils mie-

ca saSualeba, gaegrZe-lebina fiziologiis 

institutSi mecnieruli muSaoba.

is iyo Tsu kaTedris gamge (1960 wlamde), 

ssrk mecnierebaTa akademiis akademikosi (1939), 

saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis aka-

demikosi (1941), socialisturi Sromis gmiri 

(1964),  niu-iorkis mecnierebaTa akademiis sa-

patio wevri... dajildebuli iyo ramdenime 

umaRlesi ordeniT. gadauxades oficialuri 

iubileebi _ 50, 70, 75, 80 wlisTavze.

uyvarda fizikuri Sroma soxumis agarakze, 

simRera molxenisas (meuRle operis TeatrSi 

mReroda), iyo kargi Tamada. man daamkvidra 

fiziologiis insti¬tutSi qalaqgareT 

eqskursiebis tradicia. 

iv. beritaSvili Zunwi iyo qebaSi, ufro 

ironia da datuqsva uyvarda. xSirad sicxi-

anic ki muSaobda Sin (kamos quCaze, Semdgom 

gmirTa moedanze, TerTmetsarTulian saxlSi). 

sicocxlis bolo wlebSi xSirad avadmyo-

fobda (ori infarqti, xSiri pnevmonia, filt-

vebis anTeba da sxv.), Tumca, naTeli goneba 

gardacvalebamde SeinarCuna.

mecnierebiT gatacebuli, mudam Cafiqrebu-

li, zogjer kuriozebSic varde-boda: roca 

mas Sromis gmiroba mianiWes, Sin qveynis pi-

rvelma pirma _ saqar-Tvelos kompartiis ck 

pirvelma mdivanma, vasil mJavanaZem daureka 

da maRali jildo miuloca. partiuli ier-

arqia beritaSvils ar ainteresebda, uceb ver 

gaerkva, vin ulocavs, da gadaamowma: `cekas 

direqtori brZandebiT?~ es realuri istoria 

akademiur wreebSi dRemde axsovT da ukve an-

ekdotad iqca.

gardaicvala iv. beritaSvili 1974  wels, 

90 wlis asakSi. dakrZalulia universitetis 

baRSi.
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თანამედროვე საქართველოს ეკონომიკაში 
პრობლემების ნაკლებობა ნამდვილად არ იგრძნობა, 
მაგრამ მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავეა 
მოსახლეობის ცხოვრებისა და კეთილდღეობის 
არასაკმარისი დონე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 
მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკის 
სტაბილური და გრძელვადიანი ზრდა, რადგანაც  
ამის გარეშე შეუძლებელია ევროკავშირში 
გაწევრიანებაზე ორიენტირებული საქართველოს 
ეკონომიკური ჩამორჩენის დაძლევა, საშინაო და 
საგარეო სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების 
გადაწყვეტა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის 
განუხრელი ამაღლება.

სწორედ აღნიშნულ პრობლემას ეძღვნება 
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორის უშანგი სამადაშვილის  
მონოგრაფიული გამოკვლევა: „დივერსიფიკაცია-
საქართველოს ეკონომიკური ზრდის 
კატალიზატორი“, გამომცემლობა „უნივერსალი“ 
თბ; 2016წ. - 180 გვ. 

სარეცენზიო ნაშრომში, საქართველოს 
ეკონომიკაში არსებული არასახარბიელო მდგო-
მარეობის ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე, 
შემუშავებულია კონკრეტული წინადადებები 
და რეკომენდაციები  საქართველოს სავაჭრო 
პარტნიორების, პროდუქციისა და უცხოური 
ინვესტიციების დივერსიფიკაციის შესახებ. 
შემოთავაზებული წინადადებების რეალიზაცია, 
ჩვენი აზრით, ხელს შეუწყობს ეკონომიკური ზრდის 
დაჩქარებას, ნაზრდი შემოსავლის მიზნობრივ, 
სამართლიან განაწილებას, მოსახლეობის 
საყოველთაო, დიფერენციულ კეთილდღეობას 
და საქართველოს თითოეულ მოქალაქეში 
კანონზომიერი სიამაყისა და ქვეყნისადმი 
პატრიოტიზმის გრძნობის ჩამოყალიბებას. 

მონოგრაფიულ ნაშრომს, შინაარსიდან 
გამომდინარე, შეუძლია შეასრულოს როგორც 
შემეცნებითი, დიდაქტიკური, ასევე პრაქტიკული 

ფუნქცია. გამოკვლევის ძირითადი ფასეულობაა 
ახალი იდეები, მათი თეორიულ-პრაქტიკული 
ხასიათი და საქართველოს პირობებთან და 
თავისებურებებთან ადაპტირება. ნაშრომის 
ხარისხს ამაღლებს ის, რომ თან ახლავს ანოტაცია, 
სარჩევი და ვრცელი რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. 
ამგვარი გამოკვლევა როგორც თეორიულად, ასევე 
პრაქტიკულად უაღრესად მნიშნელოვანია, ერთობ 
განვრცობადია და განსაკუთრებით ფასეულია 
პოსტსოციალისტური და პოსტსაბჭოური 
ქვეყნებისათვის, რომელთაც წინათ სოციალიზმის, 
ახლა კი განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის 
მშენებლობის პრობლემების გადაწყვეტა  
აერთიანებთ.

მონოგრაფიაში ჩამოყალიბებული და განვი-
თარებული თეორიულ-პრაქტიკული ხასიათის 
იდეები, წინადადებები და რეკომენდაციები, 
მიზანშეწონილია, გამოყენებული იქნას 
ეროვნული მეურნეობისა და ცალკეული დარგების 
განვითარების სტრატეგიული მნიშვნელობის 
დოკუმენტების  შემუშავებასა და განხორციელებაში, 
საქართველოს კანონონმდებლობის სრულყოფასა 
და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან 
ჰარმონიზებაში, ეფექტიანი საგარეო სავაჭრო-
ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრაში, 
ინვესტორთათვის კომფორტული ბიზნეს-
გარემოს შექმნაში, სამამულო ბიზნესის საშინაო 
და საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის 
ამაღლების ხელშეწყობაში, მთავრობის, 
მეცნიერებისა და ბიზნეს-სექტორის 
კოორდინირებული  მუშაობის გაუმჯობესებაში. 

ვფიქრობთ, ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს, 
ასევე, უმაღლესი სასწავლებლების ეკონომიკისა 
და ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების 
ბაკალავრებს, მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს, 
პროფესორ-მასწავლებლებს, დამწყებ და მოქმედ 
მეწარმეებსა და მენეჯერებს, ასევე, დაინტერესებულ 
მკითხველთა ფართო წრეს.  

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, 
უშანგი სამადაშვილის მონოგრაფია-
“დივერსიფიკაცია-საქართველოს ეკონომიკური 
ზრდის კატალიზატორი”- ჩვენი აზრით, ქართული 
ეკონომიკური მეცნიერების კარგი შენაძენია.

თეიმურაზ შენგელია
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
პროფესორი. 

შოთა ვეშაპიძე
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
პროფესორი.

samagido monografiuli gamokvleva

axali wignebi
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გამოვიდა პროფესორ 
პაატა ლეიაშვილის წიგნი 
ეკო „ნომიკური მოღვაწეობა: 
სისტემური ანალიზი“ (მე-
2 გადამუშავებული და 
შევსებული გამოცემა). 

აღნიშნულ ნაშრომში 
გაანალიზებულია ეკონო-
მიკური მოღვაწეობის 
არსი და მისი გამოვლენის 

ფორმები ეკონომიკის განვითარების სხვადასხვა 
სტადიებზე. ფუნდამენტური ეკონომიკური 
კატეგორიების დიალექტიკური ანალიზის შედეგად 
ეკონომკური მოღვაწეობა წარმოგვიდგება როგორც 
ეკონომიკურ მოქმედებათა რთული, არწრფიული, 
ფუნქციონალურად ჩაკეტილი და კაუზალურად 
გახსნილი სისტემა. ასეთ სისტემებს გააჩნიათ 
უნიკალური თვისებები, რომლებიც კარგად არის 
შესწავლილი ქაოსის თეორიის, კონსტრუკტივიზმის 
და მეორე რიგის კიბერნეტიკის მიერ. ეს 
გარემოება იძლევა სასუალებას ეკონომიკური 
პროცესების გამოსაკვლევად მოვიხმოთ ამ 
მეცნიერული დისციპლინების უახლესი მიღწევები 
ინტერდისციპლინარული ანალიზის ფორმატში.

მონოგრაფიაში განსაკუთრებული ყურადღება 
ეთმობა საბაზრო ეკონოიკის თვითრეგულირების 
მექანიზმის ანალიზს. შემოთავაზებული 
კონცეპციის თანახმად საბაზრო ეკონოიკის 
პირობებში ყოველი სუბიექტი მოიხმარს იმას, რასაც 
აწარმოებს სხვა, და აწარმოებს იმას, რასაც მოიხმარს 
სხვა. ამიტომ, სხვისგან ყიდულობს იმას, რაც 
სჭირდება მას, და ყიდის იმას, რაც სჭირდება სხვას. 
ასეთ პირობებში საკუთარი მოთხოვნილებების 
დაკმაყოფილება შესაძლებელია მხოლოდ სხვისი 
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების მეშვეობით. 
ამიტომ სუბიექტები თავისი მოქმედებებით 
„მიბმულნი“ არიან ერთმანეთზე და ქმნიან ერთ 
მთლიანობას, სისტემას, რომელშიც, წონასწორობის 
შემთხვევაში, ყველაფერი, რაც იწარმოება 
მოიხმარება, და ყველაფერი, რაც მოიხმარება - 
იწარმოება. ასეთ პირობებში ყოველი ეკონომიკური 
მოქმედება ბადებს სხვა მოქმედებას. ანუ იბადება  
პროცესები, რომელთა წყალობითაც ეკონომიკური 
სისტემა ფორმირდება როგორც ჩაკეტილი, 

თვითაღწარმოებადი სისტემა, რომელიც თვითონ 
ბადებს ელემენტებს (ეკონომიკურ მოქმედებებს) 
რომლისგანაც შედგება.

ასეთი მოდგომის შედეგად დავინახავთ, 
რომ საბაზრო ეკონომიკის თვითორგანიზება 
ხორციელდება რეკურსიული პროცესების 
შედეგად (საქონელი იწარმოება საქონელის 
მეშვეობით, ფასები ფორმირდება ფასების 
საფუძველზე, მოქმედებები ბადებენ მოქმედებებს, 
დაკმაყოფილებული მოთხოვნილებები ბადებენ 
ახალ მოთხოვნილებებს და ა.შ.). რეკურსიული 
პროცესები ეკონომიკურ სისტემაში, ისევე 
როგორც სხვა რთულ არაწრფიულ დინამიურ 
სისტემებში, ბადებენ „საკუთარ მნიშვნელობებს“ 
(მათემატიკოსების ტერმინებში - „უძრავ 
წერტილებს“). ასეთ „საკუთარ მნიშვნელობებს“ 
წარმოადგენენ საქონლის წონასწორული ფასები 
და რაოდენობები, რომლისკენაც, რეკურსიული 
პროცესების შედეგად ისწრაფვიან საქონლის 
ფაქტიური საბაზრო ფასები და რაოდენობები, და 
ამით უზრუნველყოფენ სისტემის სწრაფვას საერთო 
წონასწორობისაკენ. 

შემოთავაზებულია საერთო ეკონომიკური 
წონასწორობის „სიმეტრიული მოდელი“, რომელიც 
გვიჩვენებს თუ როგორ იბადებიან, საით არინ 
მიმართული და როგორ ურთიერთქმედებენ ის 
ეკონომიკური ძალები, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
საბაზრო ეკონომიკის სწრაფვას წონასწორობისაკენ. 
ანუ გვიჩვენებს ეკონომიკური სისტემის იდეალურ, 
ოპტიმალურ მდგომარეობას საითაც ეკონომიკა 
მედმივად ისწრაფვის, მაგრამ ვერასიდეს აღწევს 
გარე ფაქტორების მადესტაბილიზირებელი 
გავლენის გამო. საერთო ჯამში ეკონომიკა 
წარმოდგენილია როგორც კიბერნეტიკული სიტემა, 
რომელშიც თვითორგანიზება ხორციელდება 
დადებითი და უარყოფითი უკუკავშირების 
მეშვეობით ისევე, როგორც ნებისმიერ სხვა რთულ, 
არაწრფიულ, დინამიურ სისემებში.

ნაშრომი გათვალისწინებულია ეკონომიკური 
პროფილის მეცნიერ-მუშაკებისთვის, აკადემიური 
პერსონალისთვის და შეიძლება გამოყენებულ 
იქნეს როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო, 
ეკონომიკური ფაკულტეტების სტუდენტებისთვის.
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და მთელ მსოფლიოში ეკონომიკური და სხვა 
სახის პრობლემები გამოიწვია. სწორედ არსებული 
პრობლემები არ აძლევს ჩვენი თუ სხვა ქვეყნების 
ეკონომიკებს განვითარების საშუალებას. 

მძიმე ეკონომიკური და სოციალური 
პრობლემების მთავარი მიზეზია ეკონომიკურ 
მოდელებში, თეორიებში და ფორმულებში 
არსებული შეცდომები (ხშირად უხეში 
შეცდომებიც), ან არსებული ეკონომიკური 
მოდელების, თეორიების და ფორმულების 
თანამედროვეობასთან შეუსაბამობა.

მთავარი მიზეზი კი მდგომარეობს იმაში, რომ 
მრავალმა „ეკონომიკურმა დოგმამ“ სხვადასხვა 
მიზეზთა გამო, ყოველგვარი შემოწმების, 
თეორიული ანალიზის, დროისა და სივრცის 
გათვალისწინების გარეშე, არასწორი განზოგადება 
და საყოველთაო აღიარება მიიღო და მთელი 
მსოფლიოს მაშტაბით გამოიყენება.

არავის ყურადღება გაუმახვილებია იმაზე, 
რომ ის, რაც შეიძლება მისაღები იყოს და 
წარმატება მოუტანოს დიდ ქვეყანას, შეიძლება ის  
დამანგრეველი აღმოჩნდეს მცირე ქვეყნისთვის. 
ასევე, ეკონომიკური მოდელი, რამელიც მისაღებია 
და წარმატებით მუშაობს განვითარებულ 
ქვეყანაში, შეიძლება სრულიად მიუღებელი იყოს 
განვითრებადი ან ეკონომიკურ კრიზისში მყოფი 
ქვეყნისათვის. ან, ის ეკონომიკური მოდელები 
და თეორიები, რაც შეიძლება მისაღები იყოს 
ზომიერი კლიმატური სარტყელის ქვეყნებისთვის, 
შეიძლება სრულიად მიუღებელი აღმოჩნდეს ცივ 
ან ცხელ სარტყელში არსებული ქვეყნებისათვის. 
ის, რაც მისაღებია არა მთაგორიანი (მდელოზე 
განლგებული) ქვეყნებისათვის, სრულიად 

მიუღებელია მთაგორიანი ქვეყნისათვის, უდაბნოს, 
ტუნდრის ან სხვა რელიეფისათვის ან ზონისთვის.

არავინ არ ფიქრობს იმაზე, რომ ამა თუ 
იმ ეკონომიკური მოდელის წარმატება ან 
წარუმატებლობა სხვადასხვა ქვეყანაში 
დამოკიდებულია ქვეყნის განვითარების დონეზე, 
ამ ქვეყანაში არსებულ სწავლების სისტემასა და 
ხარისხზე, შესაბამისად, მაღალპროფესიული 
კადრების არსებობაზე და სტრუქტურაზე.

არვინ არ ფიქრობს იმაზე, რომ ეკონომიკისა და 
ქვეყნის რეფორმის წარმატება დამოკიდებულია ამ 
ქვეყნის კულტურაზე, ადათწესებზე, რელიგიაზე 
და ამ მნიშვნელოვანი ღირებულებების მიმართ 
მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე მათი ამ 
ღირებულებების მიმართ „მიბმულობის“ დონეზე 
და ხარისხზე.

მაგალითისათვის, 18-ე საუკუნის გენიალური 
მეცნიერის დიდი ადამ სმითის მიერ დამუშავებული 
პირველი ეკონომიკური მოდელი, „თავისუფალი 
საბაზრო ეკონომიკის“ მოდელი გამოდგება, 
რომელსაც თვითონ ადამ სმითმა „უხილავი 
ხელი“ უწოდა და რომელიც დღესაც აქტიურად 
გამოიყენება.

ადამ სმითი მიიჩნევდა, რომ ეკონომიკა 
თვითრეგულირებადი სისტემაა, ამიტომ 
ეკონომიკაში სახელმწიფოს (მთავრობის) ჩარევა 
მიუღებელია და რაც უფრო ნაკლებად ჩაერევა 
ხელისუფალი ეკონომიკაში მით უკეთესია 
ეკონომიკისათვის. 

ადამ სმითი მიიჩნევდა, რომ სახელმწიფოს 
(ხელისუფალის) ჩარევა ეკონომიკაში უნდა 
შემოიფარგლოს მხოლოდ გადასახაების აკრეფით, 
ამასთან გადასახადი უნდა იყოს მინიმალური. ადამ 
სმითმა თავის ეკონომიკურ მოდელში სახელმწიფო 
ფაქტიურად „თამაშგარე მდგომარეობაში“ დატოვა. 

როდესაც ადამ სმითი „თავისუფალი საბაზრო 
ეკონომიკის“ მოდელს ამუშავებდა 250 წლის წინ 
აბსოლუტურად მართალი იყო და ჭეშმარიტებას 
ღაღადებდა, იმიტომ, რომ მაშინ ადამ სმითის 
დროს მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში მონარქია 
იყო და მეფე იყო ხელისუფალი (მთავრობა). 
სახელმწიფოს შემოსავლები ძირითადში მეფის, 
მისი ოჯახის და სანათესაოს და ელიტარული 
საზოგადოების კეთილდღეობას და მაღალი 
ცხოვრების დონის უზრუნველყოფას ხმარდებოდა. 
ამავე დროს „სამრეწველო რევოლუცია“ ჯერ არ 

გამოიცა ნასყიდა 
დარბუაშვილის წი-
გნის პირველი ტომი 
სახელწოდებით „ეკო-
ნომიკა და აზროვნება“ 
(616 გვერდი, B5 
ფორმატში). წიგნში 
ჩადებულია 16 
წლის ეკონომიკური 
კვლევები. 

წიგნში განხილუ-
ლია ის მიზეზები, 
რამაც საქართველოსა 

ekonomika da azrovneba
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იყო მომხდარი და მთელი ეკონომიკა გლეხების 
ფიზიკურ შრომას და ხელოსნების „კუსტარულად“ 
შექმნილ პროდუქციას ემყარებოდა. ცხადია 
ასეთ ვითარებაში მაშინდელი ხელისუფალის - 
მონარქის ჩარევა ეკონომიკაში მხოლოდ ვნებდა 
და ანადგურებდა ეკონომიკას და მკვეთრად 
აქვეითებდა მოსახლეობის ცხოვრების პირობებს. 
ამ პირობებში ადამ სმითი აბსოლუტურად სწორ 
დასკვნებს აკეთებს ხელისუფალის ეკონომიკაში 
ჩაურევლობის შესახებ.

თანამედროვე მსოფლიო და თანამედროვე 
ეკონომიკა სრულიად განსხვავებულია. მსოფლიოს 
ქვეყნების უმრავლესობაში დემოკრატიული წყობაა. 
სამრეწველო რევოლუციებმა, შეუდარებლად  
მრავალჯერ გაზარდა ეკონოიკა. თანამედროვე 
მსოფლიოში მრავალჯერაა გაზრდილი 
სახელმწიფოს (მთავრობის) ფუნქციები და 
მნიშვნელობა. სახელმწიფო ბიუჯეტი უამრავ 
სოციალურ და სახელმწიფოებრივ, საერთო-
სახალხო პროექტებს ხმარდება. ყველაფერი ეს 
აღარ წარმოადგენს მძიმე ტვირთს განვითარებული 
ეკონომიკისათვის. რადიკალურად განსხვავებულია  
ქვეყნების წინაშე არსებული საფრთხეები და 
გამოწვევები.

განსხვავებულია თანამედროვე სახელმწიფოს 
როლი და მნიშვნელობა საზოგადოების 
განვითარებაში. ამ დროს 250 წლის წინ 
დამუშავებულ სმითისეულ „თავისუფალი 
საბაზრო ეკონომიკის“ მოდელში, რომელიც 
დღესაც აქტიურად გამოიყენება, საერთოდ არაა 
გათვალისწინებული სახელმწიფოს (მთავრობის) 
როლი და ადგილი, რაც ეკონომიკაში მიმდინარე 
უამრავი მანკიერების მიზეზია.

როგორც ვხედავთ, ის, რაც 250 წლის წინ 
გენიალურმა სმითმა აბსოლიტურად სწორად და 
გენიალურად ჩამოაყალიბა, სრულიად მიუღებელია 
თანამედროვე ეკონომიკისათვის.

დიახ, დრო გასული და თანამედროვეობასთან 
შეუსაბამო ეკონომიკური მოდელების, მრავალი 
დოგმის, უაზრო თეორიების, გაუაზრებელი 
და მიუღებელი ეკონომიკური მოსაზრებების 
და მოდელების „საყოველთაო აღიარება“, 
განაპირობებს ამ მოდელებისადმი ბრმა ნდობას, 
აღიარებას და ქვეყანაში დანერგვას, რაც იწვევს 
ქვეყნის ეკონომიკის ნგრევას და ქვეყნის 
ნორმალურად არსებობის საფუძვლების გამოცლას 
ყველა თანმდევი უმძიმესი პროცესებით.    

წიგნის პირველ ტომში განხილულია 
ურთულესი ეკონომიკური პრობლემები, რომლებიც 
კაცობრიობაზე უკვე მძიმედ მოქმედებს და 
მომავალში გადაუჭრელ (გადაულახავ) ბარიერად 
დარჩება არსებული ეკონომიკური მოდელების 
პირობებში.

წიგნში თქვენ ნახავთ საყოველთაოდ ცნობილი 
ეკონომისტების თეორიებისა და მოდელების 
მწვავე კრიტიკას, თანამედროვე ეკონომიკაზე მათ 
დამანგრეველ მოქმედებას და ამ მოქმედების მძიმე 
შედეგებს.

წიგნში ასევე ნახავთ გამოსავლის გზებს, 
თანამედროვე ეკონომიკის შესაძლებლობებს და 
არსებული ეკონომიკური რესურსების ეფექტურად 
გამოყენების საშუალებებს. წიგნში მკითხველი 
ნახავს 21-ე საუკუნის ეკონომიკის პრობლემებსა 
და შესაძლებლობებს, ერთი სიტყვით, „ახალ 
ეკონომიკას“.
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wignis prezentacia

mimdinare wlis 17  oqtombers, 16 saaTze Catardeba ekonomikur 

mecnierebaTa doqtoris, profesor rozeta asaTianis wignis, 

`sazogadoebrivi seqtoris ekonomika~ - 

sauniversiteto swavlebisaTvis savaldebulo pirveli 

saxelmZRvanelo saqarTveloSi, prezentacia-ganxilva.

misamarTi:

saqarTvelos teqnikuri universitetis administraciuli korpusi, 

giorgi nikolaZis saxelobis saaqto darbazi (III  sarTuli).

saqarTvelos teqnikuri universiteti; 

saqarTvelos ekonomikur mecnierebaTa akademia;

Tsu paata guguSvilis saxelobis ekonomikis instituti;

ruseTis sabunebismetyvelo mecnierebaTa akademiis 

saqarTvelos ganyofilba;

Jurnali `socialuri ekonomika~.

daswreba Tavisufalia



111#3(46), 2017  weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE

saerTaSoriso referirebadi da recenzirebadi
samecniero-praqtikuli Jurnali

statiebis miiReba Semdegi moTxovnebis gaTvaliswinebiT:

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

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

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

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

statiis gamoqveynebis Rirebuleba Seadgens _ Jurnalis erTi gverdi 10 lari, romelsac 
avtori gadaixdis dadebiTi recenziis miRebis Semdeg, xolo Jurnalis Rirebuleba – 5 lari.

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

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

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

International Precise and Review Scientific-Practical Magazine

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

Our coordinates:
 

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

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