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yovelkvartaluri saerTaSoriso referirebadi da recenzirebadi

samecniero-praqtikuli Jurnali #4(43), 2016    

 loid qarCava - mTavari redaqtori da saredaqcio kolegiis Tavmjdomare,
                             biznesis administrirebis doqtori, profesori;
                             saqarTvelos mecnierTa sabWos Tavmjdomare;
                             saqarTvelos biznesis mecnierebaTa akademiis namdvili wevri; 
                             fazisis saero-samecniero akademiis namdvili wevri.

ramaz abesaZe (paata guguSvilis ekonomikis 
institutis direqtori); nino abesaZe; anzor 

abralava; iuri ananiaSvili ; rozeta 

asaTiani; Teimuraz babunaSvili (saqarTvelos 
biznesis mecnierebaTa akademiis prezidenti); 
evgeni baraTaSvili; elberd batiaSvili; 

givi bedianaSvili (evropis saswavlo 
universitetis proreqtori); rostom beriZe 

(baTumis universiteti);  Tamar gamsaxurdia; 
Tina gelaSvili; simon gelaSvili; revaz 

gvelesiani (ekonomikuri politikisa da 
ekonomikuri ganaTlebis qarTul-germanuli 
institutis direqtori); revaz gogoxia; 
vladimer grigolaia (moskovi, ruseTis 
federacia); aleqsei danilCenko (belarusis 
saxelmwifo universitetis reqtoris moadgile); 
volfgang vengi (berlini, germania); SoTa 

veSapiZe; nugzar Todua; goCa TuTberiZe 

(evropis saswavlo universitetis proreqtori); 
sergei iakubovski (odesis erovnuli 
universiteti, ukraina); eldar ismailovi 

(kavkasiis  strategiuli kvlevis institutis 
direqtori, azerbaijanis bankebis asociaciis 
prezidenti); merab kakulia; aleqsandre 

kvaSilava; gia kvaSilava; murTaz kvirkvaia 
(samecniero nawilis redaqtori, grigol 
robaqiZis saxelobis universitetis biznesisa 
da marTvis skolis dekani); vasil kikutaZe; 

irakli kovzanaZe; kaxa korZaia (kavkasiis 
saerTaSoriso universitetis reqtori); paata 

koRuaSvili (saqarTvelos soflis meurneobis 
mecnierebaTa akademiis wevri); herald kunci 
(brandenburgi, germania); enver lagvilava; 

lordi stiven lord loid-bagrationi 

(oqsfordis universiteti, inglisi); revaz 

lorTqifaniZe; qabil manafovi (azerbaijanis 

saxelmwifo ekonomikuri universitetis 
komerciuli fakultetis dekani); Salva 

maWavariani (kavkasiis universitetis vice-
prezidenti); elguja meqvabiSvili; nugzar 

nadaraia (fazisis mecnierebaTa akademiis 
prezidenti); daviT narmania (Tbilisis 
meri); Tedo niniZe; solomon pavliaSvili 

(Tbilisis saswavlo universitetis reqtori); 
vaxtang sarTania (saqarTvelos sapatriarqos 
wmida andria pirvelwodebulis saxelobis 
qarTuli universitetis ekonomikisa da 
biznesis marTvis fakultetis dekani); eTer 

sarjvelaZe; avTandil silagaZe (saqarTvelos 
mecnierebaTa erovnuli akademiis namdvili 
wevri);  aleqsandre siWinava; gela svirava 

(zugdidis saxelmwifo saswavlo universiteti); 
dametken turekulova (yazaxeTis respublikis 
esTetikur mecnierebaTa akademiis akademikosi); 
slava fetelava; levan qistauri; rusudan 
quTaTelaZe (saqarTvelos teqnikuri 
universitetis biznes-inJineringis fakultetis 
dekani) ; Teimuraz Sengelia ;  giorgi 

SixaSvili; Tamar Sudra; faia Sulenbaeva 

(yazaxeTis respublika); lali CageliSvili; 
daviT CerqeziSvili (aRmosavleT evropis 
universitetis reqtori); mixeil CikvilaZe; 

niko CixlaZe; avTandil CuTlaSvili; nodar 

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

xarebava; merab xmalaZe; daviT jalaRonia 

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

janjRava (mTavari redaqtoris moadgile); 
emzar jgerenaia; mixeil jibuti (saqarTvelos 
ekonomikur mecnierebaTa akademiis prezidenti). 
nana jRarkava. 

fasi 5 lari

SesaZlebelia, redaqcia yovelTvis ar iziarebdes avtoris azrs. 

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

saredaqcio kolegia:

mecnierebaTa doqtorebi, profesorebi:
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RAMAZ  ABESADZE (Director of Paata Gugushvili 
Economic institute);  NINO ABESADZE; ANZOR 
ABRALAVA; IURI ANANIASHVILI; ROZETA ASA-
TIANI; TEIMURAZ BABUNASHVILI (Prezident 
of the Georgian Academy of Business Sciences; EV-
GENI BARATASHVILI; ELBERD BATIASHVILI; 
GIVI BEDIANASHVILI; ROSTOM BERIDZE (Ba-
tumi state university); TAMAR GAMSAKHURDIA; 
TINA GELASHVILI; SIMON GELASHVILI; REVAZ  
GVELESIANI (Director of Georgian-German Insti-
tute of Economic Policy and Economic Education); 
REVAZ GOGOKHIA (Editor-in-Chief of magazine 
,,Economy and Business“); VLADIMIR GRIGO-
LAIA  (Moscow, Russian Federation); ALEKSEY DA-
NILCHENKO (Deputy of Rector of BelarusiaState 
University); WOLFGANG WENG (Berlin, Garma-
ny); SHOTA  VESHAPIDZE; NUGZAR TODUA; 
GOCHA TUTBERIDZE; SERGEY YAKUBOVSKIY 
(Odesa I.I.Mechnikov Odessa National University, 
Ukraine); ELDAR  ISMAILOV (Director of  Institute 
of  Strategic Studies of the Caucassus, President of 
Azerbaijan Banks Association); MERAB KAKULIA; 
ALEKSANDRE KVASHILAVA; GIA  KVASHILA-
VA; MURTAZ  KVIRKVAIA  (Editor of the Scien-
tific part, Dean of Business and Management Scool 
of  G. Robakidze University); VASIL KIKUTADZE; 
IRAKLI KOVZANADZE; KAKHA KORZAIA (Rec-
tor of  Caucasus International University); PAATA 
KOGUASHVILI (member of  Georgian Academy 
of Agriculture); HARALD KUNZ (Brandenburg, 
Garmany); ENVER LAGVILAVA; The Rt Hon STE-
VEN LORD LLOYD-BAGRATIONI (University 
of Oxford, England); REVAZ LORDKIPANIDZE; 
QABIL MANAFOV (Dean of Commers Faculty of 
Azerbaijan State Economical University); SHALVA  

MACHAVARIANI (Vice-Prasidenrt of Caucasus Uni-
versity in sciens field); ELGUJA MEQVABISHVILI; 
NUGZAR NADARAIA  (Prezident of the  Academy 
of Fazisi  Sciences); DAVID NARMANIA (Mayor  of  
Tbilisi); TEDO NINIDZE; SOLOMON PAVLIASH-
VILI (Rectot of Tbilisi University); VAKHTANG 
SARTANIA (Dean of Economics and Business Ad-
ministration Faculty of Saint Andrew the First Called 
Georgian University of the Patriarchate of Georgia); 
ETER SARJVELADZE; AVTANDIL SILAGADZE 
(Member of Georgian National Academy of Sci-
ence); ALEKSANDRE SICHINAVA (Editor-in-Chief 
of magazine ,,Business Engineering“); GELA SVI-
RAVA; DAMETKEN  TUREKULOVA (Academi-
cian of a Esthetical Science Academy of Kazakhstan, 
University of Kazakhstan of Economy, Finances and 
International Trade); SLAVA FETELAVA; LEVAN 
KISTAURI; RUSUDAN  KUTATELADZE  (Dean of 
Business-engineering Faculty of Georgian Tecnical 
University);  TEMUR SHENGELIA; GIORGI SHI-
KHASHVILI; TAMAR SHUDRA; FAIA  SHULEN-
BAYEVA (University of Kazakhstan of Economy, 
Finances and International Trade); LALI CHAGEL-
ISHVILI; DAVID CHERKEZISHVILI (Rector of East 
European University) MICHAEL CHIKVILADZE; 
NIKO CHIKHLADZE; AVTANDIL CHUTLASHVI-
LI; NODAR KHADURI (Minister of Finance of Geor-
gia); ELENE  KHARABADZE;  ETER  KHARAISHVI-
LI; REVAZ KHAREBAVA; MERAB KHMALADZE; 
DAVID JALAGONIA  (Dean of Economics and Buzi-
ness Faculty of  Suxumi State University); JAMLET 
JANJGAVA (Deputy of Editor-in-Chief);  EMZAR 
JGERENAIA (Editor-in-Chief of magazine ,,Economy 
of Georgia“); MICHAEL JIBUTI (Prezident of the 
Academy of Economics Sciences of Georgia); NANA 
JGHARKAVA.

 EDITORIAL   BOARD
Doctors of science, Professors:

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

QUARTELY INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL MAGAZINE,   
 PRECISED AND REVIEWED   4(43), 2016

The  New ECONOMIST
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gilocavT Soba-axal wels!

უპირველესად შობა-ახალ წელს გილოცავთ 
ძვირფასო მკითხველო! 

დაე, ფეხბედნიერი ყოფილიყოს ახალი, 2017 
წელი, სიუხვის, აღმშენებლობისა და წარმატებების 
წელი თითოეული თქვეთაგანისთვის, თქვენი 
ოჯახებისთვის და სრულიად საქართველოსთვის!

10 წლის ანგარიში მკითხველს

10 წელი გავიდა, რაც ჩვენი ჟურნალი გამოდის 
და თავს ვალდებულად ვთვლით, პატარა 
შემაჯამებელი ანგარიში ჩავაბაროთ მკითხველს.

განვლილი 10 წლის განმავლობაში ჟურნალში 
დაიბეჭდა 500-ზე მეტი სამეცნიერო და სამეცნიერო-
პუბლიცისტური სტატია. ჟურნალში იბეჭდებოდა  
საქართველოს თითქმის ყველა წამყვანი უმაღლესი 
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი 
დაწესებულებების წარმომადგენელთა სტატიები. 
მკითხველი შეამჩნევდა, რომ ჟურნალის სარედა-
ქციო კოლეგიაში წარმოდგენილია სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტების დირექტორები, 
დარგობრივი აკადემიების პრეზიდენტები, უმა-
ღლეს სასწავლებელთა რექტორები, პრორექტორები, 
დეკანები, პროფესორები, მათ შორის უცხოელი 
კოლეგები უკრაინიდან, ბელარუსიიდან, რუსეთის 
ფედერაციიდან, ყაზახეთიდან, აზერბაიჯანიდან, 
ინგლისიდან, გერმანიიდან. რედკოლეგიის წევრები 
იყვნენ და არიან მთავრობის წევრები, დედაქალაქის 
მერი და სხვა სახელმწიფო ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელები.

2009 წლიდან ჟურნალი აღიარებულია 20-ზე 
მეტი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტებისა 
და უმაღელსი სასწავლებლების მიერ. სიამაყით 
ჩამოვთვლით იმ უცხოურ უმაღლეს სასწავლებლებს, 
საიდანაც აქტიურად იბეჭდებოდა სტატიები ჩვენს 
ჟურნალში. ესაა:

- ოდესის ეროვნული უნივერსიტეტი (უკრაინა);
- კიევის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (უკრა-

ინა);
- ხარკოვის ეროვნული უნივერსიტეტი (უკრა-

ინა);
- ბელარუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ბელარუსია);
- სანკტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტი (რუსეთის 

ფედერაცია);
- მოსკოვის სახელმწიფო იურიდიული აკადემია 

(რუსეთის ფედერაცია); 
- სამარის სახელმწიფო ეკონომიკური უნივერსი-

ტეტი (რუსეთის ფედერაცია);
- ყაზახეთის ეკონომიკის, ფინანსებისა და 

საერთაშორისო ვაჭრობის უნივერსიტეტი 
(ყაზახეთის რესპუბლიკა);

- ალმათის უნივერსიტეტი „ტურანი“ (ყაზახეთის 
რესპუბლიკა);

- აზრებაიჯანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
(აზერბაიჯანი);

- სომხეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
(სომხეთი);

- პორტოს უნივერსიტეტი (პორტუგალია);
- მონღოლეთის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

(მონღოლეთი).
მთლიანობაში, 2009 წლიდან მოყოლებული 

50-მდე უცხოენოვანი სტატია დაიბეჭდა ჩვენს 
ჟურნალში, მათ შორის ინგლისურ, გერმანულ და 
რუსულ ენებზე.

აგრეთვე გვსურს, ჩვენი ჟურნალის რედკოლე-
გიის წევრთა წარმატებებზეც გავამახვილოთ 
ყურადღება.

2016 წლის დეკემბერში საქართველოს 
ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის 
პრეზიდენტად არჩეულ იქნა ჩვენი ჟურნალის 
რედკოლეგიის წევრი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა 
დოქტორი, პროფესორი მიხეილ ჯიბუტი. 
ვულოცავთ ბატონ მიხეილს ამ დიდ აღიარებას 
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და ვუსურვებთ კვლავაც წარმატებებით ეღვაწოს 
ქვეყნის საკეთილდღეოდ.

2016 წელს 80 წელი შეუსრულდა ასევე, ჩვენი 
ჟურნალის რედკოლეგიის წევრს, ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა დოქტორს, პროფესორ რევაზ 
გოგოხიას. ვულოცავთ  ბატონ რევაზს საიუბილეო 
წელს და ვუსურვებთ კვლავაც ჩვეული ენერგიით 
დიდ ხანს წარმატებით ეღვაწოს ეკონომიკური 
მეცნიერების განვითარების საქმეში. 

2017 წლის იანვარში 75 წელი უსრულდება 
ჩვენი ჟურნალის კიდევ ერთ აქტიურ მეცნიერს, 
დოქტორ ომარ შუდრას. ბატონი ომარი წლების 
მანძილზე თანამშრომლობს ჩვენს ჟურნალთან 
და ყოველთვის ინიციატივებითა და სიახლეების 
დანერგვის სურვილით გამოირჩევა. მას დღემდე 
მიჰყავს რამდენიმე რუბრიკა ჩვენს ჟურნალში. 
ვულოცავთ ბატონ ომარს დაბადების დღეს და 
ვუსურვებთ კვლავაც ნაყოფიერი შრომით ეღვაწოს 
საქართველოს საკეთილდღეოდ.

რაც შეეხება ჟურნალის ხვალინდელ დღეს, იგი 
კვლავაც იქნება ქართველი მეცნიერების გვერდით 
და კვლავაც შეუწყობს ხელს ფართო მკითხველამდე 
მიიტანოს ქართველი თუ უცხოელი მეცნიერების 
ნააზრევი, ნაშრომ-ნაღვაწი, კვლევები, დასკვნები 
და რეკომენდაციები, რომელიც საქართველოსა და 
მსოფლიოს უდავოდ წაადგება.

აქვე აღვნიშნავთ იმასაც, რომ ჟურნალი აქტიური 
მხარდამჭერი იქნება არა მარტო ეკონომიკური 
მეცნიერების, არამედ ყველა დაგრის მეცნიერებს 
შეუწყობს ხელს, რაც ქვეყნის კეთილდღეობას 
წაადგება.

რადგან ზოგადად მეცნიერებაზე დავიწყეთ 
საუბარი, მოკლედ აქაც შევეხებით საქართველოს 
მეცნიერთა საბჭოსაც, რომლის შექმნაზე, მიზნებსა 
და ამოცანებზე ჩვენი ჟურნალის წინა ნომერში 
ვესაუბრეთ მკითხველს. გავიმეორებთ მეცნიერთა 
საბჭოს საქმიანობის საკვანძო მიმართულებებს: 

- მეცნიერება უნდა იყოს დაფასებული და 
ხელშეწყობილი საზოგადოების ყველა ფენის 
მიერ, რადგან სწორედ მეცნიერების დამსახურებაა 
დღევანდელი კაცობრიობის მიღწევები. მეცნიერე-
ბის გარეშე დავრჩებოდით მიწათმოქმედების 
დონეზე;

- საზოგადოებას, და პირველ ყოვლისა, ყველა 
ხელისუფლებას, რომელიც საზოგადოების 
წიაღიდან მოდის, უნდა ესმოდეს, რომ 
საზოგადოების განვითარების საფუძველი 
მეცნიერების განვითარებაა, ხოლო მეცნიერების 
განვითარებას თავად მეცნიერთა მატერიალური 
უზრუნველყოფა სჭირდება თუნდაც მინიმალური 
საარსებო პირობებითა და სამეცნიერო საქმიანობაში 
შეუფერხებლად მუშაობისათვის;

- მეცნიერისთვის ხელშეწყობა იქნება ის, 
რომ ხელისუფლება პირველ რიგში დაასაქმებს 
მეცნიერებს, მათ აიყვანს მრჩევლებად, 
კონსულტანტებად, მისცემს შეკვეთებს, რომ 
თავიანთი მიმართულებით ჩაატარონ კვლევები,  
საჭიროების შემთხვევაში ცდებიც და დადონ 
მეცნიერული დასკვნები, რომლის საფუძველზეც 
მიღებული იქნება გადაწყვეტილებები;

- მეცნიერთა ხელშეწყობა შეუძლია კერძო 
სექტორსაც, რათა უპირატესობა მიანიჭონ 
მეცნიერთა დასაქმებას. აქ შეიძლება კერძო 
სექტორი წაახალისოს სახელმწიფომ იმით, რომ 
თუნდაც რამდენიმე წლით მეცნიერის ხელფასი 
განთავისუფლებულ იქნას საშემოსავლო გადასა-
ხადისაგან. ეს დამატებითი მოტივი იქნება 
მეცნიერთა დასაქმებისთვის;

- მეცნიერთა ხელშეწყობა შეიძლება ამ სახითაც, 
თუ მეცნიერი შესთავაზებს სახელმწიფო თუ 
კერძო სექტორს წარმოების ან მართვის ისეთ 
ფორმას, რომელიც გარკვეულ ეკონომიას/მოგებას 
მისცემს მას, იდეის ავტორს პრემიის სახით მიეცეს 
გარკვეული ანაზღაურება ეკონომიიდან/მოგებიდან 
გამომდინარე;

- მეცნიერთა ხელშეწყობა შეუძლიათ მასმედიის 
წარმომადგენლებს, ხელი შეუწყონ რა მათი 
კვლევების პოპულარიზაციას. ვთქვათ, შემოვიღოთ 
ყველა ტელევიზიაში გადაცემა: „მეცნიერის საათი“ 
ან „მეცნიერების დროა“ და ა.შ.

ამრიგად, გვსურს კიდევ ერთხელ უდიდესი 
მადლობა გადაგიხადოთ წინამდებარე ჟურნალით 
დაინტერესებისათვის და ვიმედოვნებთ, რომ 
ჩვენი მოსაზრება და წინადადებები მისაღები 
იქნება სახელმწიფოს ყველა შესაბამისი 
სტრუქტურებისთვის.

ღმერთმა დალოცოს ჩვენი მკითხველი და 
სრულიად საქართველო!
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Tu Cven movaxdenT saqarTveloSi arse-

buli ekonomikuri problemebis ranJirebas 

mniSvnelobis mixedviT, SeiZleba gamovyoT 

ramdenime ZiriTadi sakiTxi: laris gaufas-

ureba da fasebis zrda; import-eqsportis 

disbalansi; ekonomikaze moqmedi egzogenuri 

faqtorebi: msoflios sanavTobe birJebze  

fasebis umniSvnelo Semcireba da saqarT-

veloSi navTobis fasebis asimetriuli cvla; 

geopolitikuri faqtorebi: ruseT-ukrai-

nis omi, aSS-is dolaris gamyareba, rusuli 

rublis gamyareba da Turquli liris da 

azerbaijanuli manaTis dacema; endogenuri 

faqtorebi: saqarTvelos xelisuflebis sain-

vesticio politika da misi zegavlena ekono-

mikaze; proteqcionistuli tendenciebis Se-

susteba saxelmwifoSi da sxva.

Tu gvinda  gavaanalizoT is korelaciuri 

kavSiri, romelic arsebobs am problemebsa 

da laris kursis vardnas Soris, davadginoT 

xelisuflebis romel Stoebze modis pasux-

ismgeblobis xvedriTi wili laris gaufas-

urebaze. upirveles yovlisa, unda ganvsaz-

RvroT is, Tu ra faqtorebi axdens laris 

kursze zegavlenas. 

laris kursi yalibdeba ekonomikaSi ar-

sebuli dolaris da laris masis Tanafar-

dobiT anu valutis kursi ganisazRvreba imiT,  

Tu erT erTeul dolarze ramdeni lari 

modis. aseT kurss, romelic ganisazRvreba am 

TanafardobiT, ewodeba Tavisuflad mcuravi 

kursi. Tumca calkeuli saxelmwifoebi iyen-

eben fiqsirebul kurssac, magaliTad, CineTi. 

dolarze laris mibmis pirobebSi mniSvnelo-

vania iseTi ekonomikuri politikis gatareba, 

romelic gamoiwvevs dolaris Semodinebas 

qveyanaSi da amiT gansazRvravs laris sta-

bilizacias.

ra faqtorebi axdenda bolo wlebSi zegav-

lenas saqarTveloSi dolaris masaze da vin 

agebs pasuxs saxelmwifos aRmasrulebel 

xelisuflebaSi im ekonomikur politikaze, 

romelic iwvevs laris destabilizacias?

yvelaze msxvil faqtorTa analizSi Sei-

Zleba gamovyoT iseTebi, rogoric aris:

1. eqsport-importis balansi;

2. ucxouri investiciebi.

yvela am faqtorze pasuxs agebs ekono-

mikis saministro.

msxvil faqtorebs agreTve miekuTvneba:  

1. saxelmwifos sabiujeto politika, 

gansakuTrebiT mis xarjviT nawilSi;

2. donori organizaciebis Semowiru-

lobebi da grantebi,  rac zrdis dolaris 

masas;

am faqtorze pasuxismgebelia finansebis 

saministro.

ra funqcia akisria erovnul banks la-

ris gamyarebis sakiTxSi?  erovnuli bankis 

ZiriTadi funqcia aris zomieri inflaciis 

SenarCuneba da monetaruli politikis in-

strumentebiT fulis masis regulireba sax-

laris kursis destabilizaciis mizezebi da maTi daZlevis 

ZiriTadi mimarTulebani

Teimuraz Sengelia

ekonomikis mecnierebaTa doqtori, iv. javaxiSvilis 
sax. Tbilisis saxelmwifo universitetis profesori, 
`saerTaSoriso biznesis~ kaTedris xelmZRvaneli. 
E-mail: shengelia.temur@gmail.com

saqarTveloSi dRes ZiriTadad ramdenime ekonomikuri xasiaTis problema arsebobs, 

romelic awuxebs mosaxleobis nawils da sazogadoebaSi qmnis daZabul socialur fons. 

Tu Cven gadavavlebT Tvals socialuri revoluciebis istorias, davinaxavT, rom maTi Ziri-

Tadi mizezi da motivatori iyo da aris mosaxleobis ekonomikuri da socialuri pirobebi. 

am konteqstSi axladarCeuli mTavrobis mier qveyanaSi arsebuli ekonomikuri problemebis 

daZleva ara marto ekonomikuri, aramed seriozuli politikuri sakiTxicaa. 
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elmwifoSi.    

saxelmwifos am sami instituciis kor-

dinirebuli muSaobis SemTxvevaSi, Sesa-

Zlebelia laris gamyareba an piriqiT, maTi 

arakordinirebuloba iwvevs monetarul 

destabilizacias.

amdenad, Tu ramdenad sworad warmarTavs 

Tavis sauwyebo sferoSi ekonomikis, finansTa 

ministrebi da erovnuli bankis prezidenti 

saqmianobas, damokidebulia is,  daiZleva Tu 

ara laris gaufasurebis problema. 

ganvixiloT ra xdeba realobaSi. rogorc 

aRvniSne, larze zegavlenis momxdeni umniS-

vnelovanesi maCvenebeli aris eqsport-impor-

tis balansi, rac ufro izrdeba eqsporti, 

meti valuta Semodis qveyanaSi da piriqiT. es 

Tanafardoba cnobilia savaWro deficitis 

saxiT. savaWro deficitma an eqsport-impor-

tis sxvaobam bolo wlebis dinamikiT rekor-

dul niSnuls 5 mlrd. 700 milion dolars 

miaRwia, rac wina wlis Sesabamis maCveneb-

elze 20 procentiT metia. aqedan, eqsporti 948 

milioni dolari iyo (12 procentiT naklebi), 

xolo importi - 4,757  miliardi dolari (30 

procentiT meti).  

gamomdinare iqidan, rom C hepatitis sam-
kurnalo saSualebebis importi kanadidan 

xorcieldeba, saqarTvelos 10 umsxvilesi im-

portiori qveynis saTaveSi swored es qveyana 

moeqca (1,3 miliardi dolari), meore adgils 

ikavebs TurqeTi (778 milioni dolari), mesa-

mes ki ruseTi (390 milioni dolari).

wlis pirvel naxevarSi sul ori produq-

tis eqsporti gaizarda, esenia: spilenZis 

madani - 148 milioni dolari (28 milioni do-

lariT meti) da Rvino - 46,2 milioni dolari 

(7  milioni dolariT meti).

saeqsporto aTeulSi Semavali yvela da-

narCeni produqti isev vardnas ganicdis: 24  

milioni dolariT Semcirda msubuqi avto-

mobilebis eqsporti,   36 milioni dolariT 

- feroSenadnobebi,  4  milioni dolariT - 

Txili da kakali,   5 milioni dolariT - min-

eraluri wylebi (40 milioni dolari).

uaryofiTi savaWro saldos mkveTri gaua-

reseba C hepatitis samTavrobo programiT  

aris gamowveuli.

saimporto saqonelTa jgufSi liderobs 

samkurnalo saSualebebi, romelTac mTliani 

importis 34% ukavia (1614  mln. dolari). am 

jgufSi ki „lomis wili“ modis C hepatitis 

medikamentebis importze (1486 mln dolari), 

romelic saqarTvelos mTavrobas saCuqrad 

gadaeca. swored am faqtma ganapiroba import-

eqsportis bolo monacemebis mniSvnelovani 

koreqtireba.[1]

aseve, gasaTvaliswinebelia navTobpro-

duqtebis importi, romelsac umsxviles saim-

porto saqonelTa CamonaTvalSi meore ad-

gili ukavia (243 mln dolari), rac saerTo 

importis raodenobis 5%-s aRwevs. aRsaniSna-

via, rom 2016 wlis pirveli kvartalis Semdeg 

qveyanaSi sawvavis moxmareba sagrZnoblad 

izrdeba,  rac Tavis mxriv zrdis qveyanaSi 

navTobproduqtebis imports. amas cxadyofs 

monacemebic, romlis mixedviTac navTob-

produqtebis importi, wina wlis analogiur 

periodTan SedarebiT 14,3%-iT aris gazrdi-

li.

rac Seexeba eqsportis Semcirebas, am mima-

rTulebiT saerTo klebis maCvenebelze didi 

gavlena iqonia avtomobilebis reeqsportis 

Semcirebam, rac gamoiwvia rigi saeqsporto 

bazrebis daketvam. saqarTveloSi importire-

buli avtomobilebi, reeqsportze ZiriTadad 

gadioda azerbaijanisa da somxeTis bazrebze. 

SarSan azerbaijanSi evro-4-is standartis 

SemoRebam, mniSvnelovnad Seamcira am qveya-

naSi saqarTvelodan importirebuli avtomo-

bilebis nakadi. somxeTis bazari ki, praqti-

kulad Caiketa am qveynis sabaJo kavSirSi 

gawevrianebis Semdeg. imis gaTvaliswinebiT, 

rom saqarTvelos ekonomika da saeqsporto 

saqoneli met-naklebad sezonuria, savaraudoa, 

rom Semdegi Tveebi eqsportis waxalisebisa 

da gazrdis kuTxiT ufro aqtiuri gamodges.  

TvalSi sacemia kleba evrokavSiris mima-

rTulebiT. statistikis erovnuli samsax-

uris monacemebiT, 6 Tvis ganmavlobaSi ev-

rokavSiris qveynebSi eqsporti 22 procentiT 

Semcirda. amis sapirispirod isev izrdeba 

importi, romelic 1,168 miliardi dolaria (4  

procentiT meti). aqedan gamomdinare, evrokav-

SirTan savaWro deficiti 25 procentis far-

glebSia.[2]

rac Seexeba dsT-s qveynebs, am gaerTian-

ebasTan sagareo savaWro brunva 1,153 mil-

iard dolars Seadgens da mcirdeba rogorc 

eqsporti, aseve importi. wlis pirvel naxe-

varSi dsT-Si, SarSandelTan SedarebiT, 29 

procentiT naklebi produqti gavida, xolo 

iqidan 8 procentiT naklebi Semovida. am 
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SemTxvevaSi dsT-s qveynebze savaWro defici-

ti 15 procentia. saqarTvelo miekuTvneba im 

saxelmwifoTa ricxvs, sadac sagareo savaWro 

brunvis moculoba uaxlovdeba mSp-s Rire-

bulebas. magaliTad, aSS-Si es maCvenebeli 

23-24%-is donezea. saqarTveloSi ki, gaeros 

oficialuri monacemebiT, 94%-is niSnuls aR-

wevs. miuxedavad imisa, rom xeli moewera ev-

ropasTan asocirebis xelSekrulebas, rasac 

unda mohyoloda evropasTan vaWrobis ga-

farToeba da ruseTisa da ukrainis bazrebis 

Canacvleba evropuliT, xelisuflebis mier 

bazrebis diversifikaciis uunarobis gamo, 

es ver moxerxda. aman uaryofiTad imoqmeda 

larze, radgan dolari gavida qveynidan, rac 

aisaxeba larze.  

dolaris masis zrdaze uaryofiT zegav-

lenas axdens fuladi gzavnilebi, maT struq-

turaSi 54-55% modioda ruseTze. rubli 

gaufasurda da iqidan Caricxvebma iklo. 

saqarTvelos erovnuli bankis monacemebiT, 

gadmoricxuli fuladi gzavnilebis mocu-

loba mimdinare wlis oqtomberSi  23.3%-iT 

Semcirda da 75.5 milioni dolari Seadgina. 

fuladi gzavnilebi Semcirebulia: ruseTi-

dan 44.7%-iT (34.6 milioni), aSS-dan umniSvne-

lo matebaa, 17.5%-iani klebaa saberZneTidan 

(12.2 milioni), 7.3%-iani ki italiidan (8.5 

milioni). rac Seexeba moculobiT maT Sem-

dgom yvelaze msxvili gadmoricxvebis mqone 

qveynebs,  ukrainidan Semcirebulia 45.2%-iT (2 

milioni), xolo israelidan 35.2%-iani zrda 

fiqsirdeba (1.9 milioni dolari). [3]

saqarTvelodan dolaris gasvla 4.1%-iT 

aris gazrdili da 12.5 milion dolars Sead-

gens. evropidan fuladi gzavnilebis mocu-

loba ar Semcirebula, Tumca, dolarSi ga-

mosaxuli es maCvenebeli Semcirda, radgan 

evros kursi dolarTan mimarTebaSi 20%-iT 

daeca. 

garda amisa, mniSvnelovani faqtori, rome-

lic zegavlenas axdens laris gaufasurebaze 

aris sagareo vali, romelic aseve izrdeba. 

rodesac saxelmwifo iRebs vals, valuta 

Semodis da piriqiT.  

mTliani sagareo valis statistika har-

monizebulia sagadasaxdelo balansTan. igi 

moicavs saxelmwifo (samTavrobo seqtori, 

saxelmwifo sawarmoebi da erovnuli banki) 

da kerZo seqtoris (sabanko da sxva seqtore-

bi) sagareo vals.  

saqarTvelos mTlianma sagareo valma, 

2016 wlis 31 martis mdgomareobiT, 14.6 mlrd 

aSS dolari (34.6 mlrd lari) Seadgina, rac 

bolo oTxi kvartalis mSp-s 107.1 procentia; 

2016 wlis pirvel kvartalSi saqarTvelos 

mTliani sagareo vali 429.9 mln aSS dola-

riT Semcirda,  saxelmwifo sagareo valma 

Seadgina 6.2 mlrd aSS dolari (14.7  mlrd   

romlidanac samTavrobo seqtoris valia 4.5 

mlrd aSS dolari (10.7  mlrd lari; mSp-s 

33.1 procenti), erovnuli bankis valdebule-

bebi - 219.4  mln aSS dolari (519.6 mln lari; 

mSp-s 1.6 procenti), xolo saxelmwifo sawar-

moebis obligaciebi da sesxebi Sesabamisad 

- 801.0 mln aSS dolari (1.9 mlrd lari; mSp-s 

5.9 procenti) da 655.6 mln aSS dolari (1.6 

mlrd lari; mSp-s 4.8 procenti). sabanko seq-

toris sagareo valma Seadgina 3.0 mlrd aSS 

dolari.  

2016 wlis pirvel kvartalSi saqarTvelos 

erovnuli bankis sagareo vali 180.8 aTasi 

aSS dolariT gaizarda. aqedan, operaciuli 

cvlilebebis gamo, erovnuli bankis sagareo 

valdebulebebi 3.4  mln aSS dolariT Sem-

cirda da sakurso cvlilebebis gamo 3.6 mln 

aSS dolariT gaizarda. 2016 wlis pirveli 

kvartlis bolos erovnuli bankis mTlianma 

valdebulebebma 219.4  mln. aSS dolari Sead-

gina. [3] 

rac Seexeba Sida vals, mTavrobas komer-

ciuli bankebisgan Sida valis aReba gaui-

afda. mxolod 2016 wlis noemberSi finansTa 

saministros saxazino valdebulebaTa auq-

cionze erTwliani vadianobis 45 milioni la-

ris Rirebulebis fasiani qaRaldebi gaiyida, 

maTma saprocento ganakveTma 6.13% Seadgina, 

ramdenime Tvis win ki es ganakveTi 11%-s aWar-

bebda. auqcionSi monawileoba cxra komerci-

ulma bankma miiRo, maTma saerTo moTxovnam 

129 milions gadaaWarba.

saqarTvelos mTavrobas 2016 wels 200 

milioni laris moculobis Sida valis aRe-

ba qonda dagegmili. mTavroba am vals 1, 2, 

5 da 10-wliani fasiani qaRaldebis gamoS-

vebiT iRebs. laris gaufasurebis, gamkacre-

buli monetaruli politikisa da gazrdili 

inflaciuri molodinebis gamo, Sida valis 

aReba gasuli wlis bolos gaZvirda. 2016 

wlis ianvarSi erTwliani vadianobis fa-

sian qaRaldebze ganakveTi 11.8%-s Seadgenda, 

amave periodSi 13.2% iyo orwliani, 14.7% xuT-
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wliani da 15.5% aTwliani fasiani qaRaldeb-

is ganakveTi. gazafxulze ki laris gamyare-

bis, monetaruli politikis Serbilebisa da 

dabali inflaciis gamo, mTavrobas Sida va-

lis aReba isev gauiafda. ivnisSi erTwliani 

vadianobis fasiani qaRaldebis ganakeTi ukve 

7.2%-mde Semcirda, agvistoSi ki 6.1% gaxda. 

imis miuxedavad, rom axla lari gazafxul-

Tan SedarebiT ufro gaufasurebulia, sap-

rocento ganakveTis Semcireba savaraudod 

dabalma inflaciis maCvenebelma da mone-

taruli politikis Serbilebam gamoiwvia.

Sida vali samTavrobo xarjebis dafi-

nansebis mniSvnelovan wyarod „qarTuli oc-

nebis“ xelisuflebaSi yofnis dros iqca. 

mTavrobam maqsimaluri 570-570 milionis mo-

culobis Sida vali 2014-2015 wlebSi aiRo. 

2016 wels ki Sida valis moculoba 200 mi-

li-on laramde Semcirda, rac savaraudod 

gasuli wlis bolos gazrdilma saprocento 

ganakveTebma gamoiwvia. 

wlebis mixedviT Sida valis moculoba ase 

gamoiyureba: 2010 weli - 172 milioni lari; 

2011 weli - 91 milioni lari; 2012 weli - 58 

milioni;  2013 weli - 150 milioni; 2014  weli 

- 573 milioni; 2015 weli - 572 milioni; 2016 

weli - 200 milioni.[3]

laris gaufasurebaze mniSvnelovan gavle-

nas axdens ucxouri pirdapiri investiciebi, 

romlebic 2016 wlis mesame kvartalSi od-

nav gaizarda, meoTxeSi Semcirda. sainvesti-

cio aqtivoba mniSvnelovnad Seanela xelisu-

flebis mier bolomde gauazrebeli savizo 

regulaciis SemoRebam, romlis mixedviTac 

mravaljeradi moklevadiani viza investorze 

SeiZleba gaices araumetes 5 wlis moqmedebis 

vadiT. amasTan, ucxoelis saqarTveloSi Se-

mosvlisa da yofnis saerTo vada ar unda 

aRematebodes 90 dRes 180–dRian periods; 

investiciur nakadebze uaryofiTi gavlena 

moaxdina aseve miwebis SeZenaze regulaciis 

SemoRebam, romlis mixedviTac SeizRuda inve-

storis SesaZleblobebi; uaryofiTad aisaxa 

am procesze aseve Sromis kodeqsSi 2013 wels 

Setanili cvlilebebi. aman yvelaferma moax-

dina zegavlena dolaris masis Semcirebaze.

saqarTvelos statistikis erovnuli sam-

saxuris monacemebiT, 2016 wlis pirvel nax-

evarSi saqarTveloSi pirdapiri ucxouri 

investiciebis saxiT 834  milioni aSS dola-

ri Semovida, rac wina wlis analogiur pe-

riodTan SedarebiT 11%-iT metia. Semosuli 

investiciebis 84% aT umsxviles investor 

qveyanaze modis. investiciebis 33%-iT (283 

milioni dolariT) pirvel adgilze azer-

baijania, rac Sah-denizis milsadenis mSene-

blobas ukavSirdeba. pirdapiri ucxouri in-

vesticiebis mixedviT umsxvilesi investori 

qveynebi ase gamoiyureba: azerbaijani - 283 2 

milioni; gaerTianebuli samefo - 108 milio-

ni; TurqeTi - 85 milioni.

ekonomikis seqtorebis mixedviT, sainvesti-

ciod yvelaze meti mimzidvelobiT transpor-

ti da kavSirgabmuloba gamoirCeva, aq wlis 

pirvel naxevarSi 377  milioni Caido, Semdeg 

modis safinanso seqtori-118 milioni da en-

ergetika-85 milioni. ramdenime seqtorSi in-

vesticiebis kleba SeimCneva. 2015 wlis pirvel 

naxevarSi samTomompovebel,  damamuSavebel 

mrewvelobaSi gasuli wlis pirvel naxevarSi 

36 milioni Caido. umsxvilesi investorebis 

siaSi moxvda ofSoruli zonac (panama). qar-

Tuli biznesmenebi ofSorebs xSirad reinve-

stirebisTvis iyeneben.

laris masaze ki yvelaze aqtiuri zegavle-

na moaxdina xelisuflebis bolomde gauaz-

rebeli politikis gamo, kapitalis gadine-

bam. aq didi roli iTamaSa saimigracio da 

miwis kanonebma. saqarTvelos rezervi aris 

dolarSi anu dolarzea mibmuli lari, ami-

tom, rodesac vambobT dolari gaufasurda 

rusul rublTan an ukrainul grivnasTan 

SedarebiT es gasagebia, magram Tu dola-

ri myardeba laric unda iyos myari. Tumca 

zogjer sarezervo kalaTis Sevsebis mizniT 

xelovnurad xdeba laris gaufasureba. la-

ris kursis aseTi myisieri moZraoba aryevs 

ndobis faqtors erovnuli bankis da mTavro-

bis mimarT. 

ekonomikuri destabilizaciis pirobebSi, 

erovnul banks moklevadian periodSi Seu-

Zlia moaxdinos zegavlena valutis kursze. 

mas SeuZlia savaluto bazarze Careva dola-

ris gayidvis an yidvis gziT, riTac amcirebs 

an zrdis laris moculobas; mas SeuZlia 

refinansirebis sesxiT zegavlena moaxdinos 

saprocento ganakveTebze  anu 7  dRiT komer-

ciul bankebs misces sesxi larSi, rac ufro 

iafia es sesxi komerciul banki miT ufro 

iafad gascems mas da piriqiT. refinansire-

bis ganakveTis daweva zrdis fulis masas da 

piriqiT. 2015 wlis ianvarSi erovnulma bank-
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ma gamoaqveyna monetaruli politikis gamka-

crebis pirobebi anu daiwyo fuladi masis 

Semcireba, rac „Zviri fulis“ politikiTaa 

cnobili, anu mas SeeZlo an dolaris masa 

gaezarda an laris masa Seemcirebina. am 

SemTxvevaSi is amcirebs laris masas. refi-

nansirebis ganakveTis zrda amcirebs fulis 

miwodebas, ekonomikaSi laris masa SeikumSeba, 

magram rodesac ekonomika ganicdis fulis 

deficits transaqciebis Rirebuleba da sap-

rocento ganakveTebi izrdeba, Cndeba `Zviri 

fuli~ da ekonomikuri aqtivoba mcirdeba. es 

daartyams isedac gaCanagebul qarTul biz-

ness da amiT ekonomikuri zrdis tempi daiw-

evs. moklevadian periodSi erovnuli bankis 

es politika uzrunvelyofs monetarul wo-

nasworobas, magram Seaferxebs qveynis ekono-

mikur zrdas. refinansirebis ganakveTma 

Camoiwia 8-dan 4%-mde. erovnuli banki unda 

gamodiodes ara marto monetaruli stabili-

zaciis interesebidan, aramed ekonomikis in-

teresebidan. Secdoma iyo isic, rom 2013 wels 

seb-ma 555 mln. dolari amoiRo da gauSva rez-

ervebSi. seb-ma kargad icoda, rom 2013 wels 

dgeboda sagareo valis msxvili dafarvebis 

periodi, rac 2008 welsve cnobili iyo. amis 

gamo, 2013 wels vals ver aviRebdiT, miuxe-

davad amisa am periodSi erovnuli bankma 

daiwyo didi raodenobiT dolaris Sesyidva. 

555 milioni dolari amoiRo ekonomikidan 

da mimoqcevaSi gauSva lari, es xdeboda 2013 

wlis noembramde. laris pirevli gaufasure-

bis talRa, zustad 2013 wlis noembris Semdeg 

daiwyo, amis gamo, erovnuli banki iZulebuli 

gaxda, rom 220 milioni dolari daebrunebina 

ekonomikaSi. am mizeziTac aris gamowveuli 

is, rom bankis am mcdelobam Camoewia refi-

nansirebis ganakveTi ar gamoiwvia laris 

gaufasurebis SeCereba. mitom, man 2015 wlis 

TebervalSi ganaxorciela 40 milioni dola-

ris intervencia, Tumca isic umniSvnelo da 

xanmokle efeqtis aRmoCnda.[3]

refinansirebis sesxebis gacema, SeiZleba 

gamoiyenebodes savaluto bazarze spekula-

ciebisa da mosaxleobis gaRaribebisaTvis.

Tu davakvirdebiT laris gaufasurebis 

mruds da SevadarebT, refinansirebis sesx-

ebis zrdis mruds, isini sakmaod axlos arian 

erTmaneTTan, aSkarad SeimCneva korelacia. 

aqedan gamomdinare, SeiZleba vivaraudoT, rom 

xSirad refinansirebis sesxi gamoyenebulia 

moklevadiani spekulaciebisaTvis.  

yvelaze mwvave problema, romelic dRes 

saqarTvelos mosaxleobis winaSe realurad 

dgas, efuZneba sasesxo portfelis gadaWarbe-

bul dolarizacias. swored amitom, saqarT-

velos mTavroba da erovnuli banki saer-

TaSoriso savaluto fondTan konsultaciis 

Sedegad, gegmavs rigi kompleqsuri zomebis 

gatarebas, maT Soris:   biujetSi ZiriTadi 

aqcenti gadatanilia ekonomikuri zrdis 

daCqarebaze - gaizrdeba infrastuqturuli 

proeqtebis portfeli.  unda moxdes adminis-

traciuli xarjebis mniSvnelovani Semcireba 

da stabiluri da mdgradi fiskaluri gare-

mos ganmtkiceba.   

laris devalvaciis erT-erT mTavar miz-

ezad swored erovnuli bankis mier gacemu-

li refinansirebis sesxebia. seb-ma 2016 wlis 

bolo Tveebis ganmavlobaSi sesxebis mocu-

loba 250 mln-dan 1,3 mlrd-mde gazarda, ramac 

laris dasusteba gamoiwvia.

bolo periodSi laris gaufasureba, Zir-

iTadad, gamowveulia erovnuli bankis mier 

mimoqcevaSi laris zedmeti, dausabuTebeli 

masis gaSvebiT. 2016 wlis bolo oTx TveSi 

erovnulma bankma miliard larze meti zed-

meti fulis masa gauSva mimoqcevaSi e.w. re-

finansirebis sesxebis saxiT.

2016 wlis ivnisSi e.w. refinansirebis sesx-

ebis moculoba 250 milion laramde Semcir-

da. swored im periodSi dastabilurda kidec 

lari, Tumca ivnisis Semdeg erovnuli banki 

isev daubrunda e.w. refinansirebis sesxebis 

mankier praqtikas da dReisTvis misma mocu-

lobam 1,3 miliards miaRwia. rogorc vxedavT, 

oTx TveSi mimoqcevaSi zedmetad gaSvebulia 

1 miliard larze meti, ramac gamoiwvia la-

ris gacvliTi kursis dacema.[3]   

cxadia, seb-i moklevadiani likvidurobis 

problemis moxsnisaTvis komerciul bankebs 

awvdis da momavalSic unda miawodos sesxebi, 

magram es sesxebi am miznis zustad Sesatyvi-

si moculobisa unda iyos da mxolod daniS-

nulebisamebr miimarTebodes: mouxsnas banke-

bs droebiTi likvidurobis warmoqmnili 

problema.… nebismieri sxva damatebiTi sesxi 

unda iyos mkacrad reglamentirebuli da 

gawerili – banki Tavisufali ar unda iyos 

mis gamoyenebaSi da unda gamoiyenos mxolod 

im mimarTulebiT, rac ganacxadSi iqneba mi-

TiTebuli. sesxis gacemis mizanSewonilobas 
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ki seb-i gansazRvravs.

seb-ma unda Secvalos savaluto vaWrobis 

wesebi, am bazarze Tavisufali moqalaqenic 

unda iqnan daSvebuli da bankebis roli Seiz-

Rudos, – maT mxolod agentis funqciis Ses-

ruleba daevalos (anu moqmedebdnen mxolod 

klientebis davalebis farglebSi), Seicva-

los is pirobebi, rodesac dRes blumbergis 

terminalze mxolod 3 banki vaWrobs.

saxelmwifo xazinis mier gamoqveynebuli 

biujetis Sesrulebis angariSidan irkveva, 

rom 2016 wels saerTaSoriso safinanso in-

stitutebidan misaRebi biujetis mxardamWeri 

grantebis/kreditebis mxolod 1.5%-ia miRebu-

li. anu ver miviReT daaxloebiT 285 milio-

ni da is gadavida 2017  wlis saerTaSoriso 

organizaciebis davalianebaSi. am Tanxebis 

Caricxvis SemTxvevaSi savaraudod lari ase 

gaufasurebuli ar iqneboda.  0%-zea biuje-

tis damxmare kreditebis Sesruleba, saidan-

ac wels saqarTvelos 164  milioni dolari 

unda mieRo. biujetis damxmare grantebis 

saxiT qveyanas 52 milioni dolari unda mi-

eRo, am Tanxis mxolod 6.2%-ia Caricxuli. 

saerTo jamSi, biujetis mxardamWeri grant-

ebis/kreditebis mxolod 1.5%-ia miRebuli.[4]

im SemTxvevaSi, Tu saqarTvelos mTavroba 

SeZlebda am dafinansebis miRebas, savaraudod, 

laris kursi ufro myari iqneboda, radganac 

msgavsi moculobis savaluto Semodineba 

qveynis sagadasaxdelo balansis deficits 

Seamcirebda.

ekonomikis savalalo mdgomareobaze me-

tyvelebs isic, rom saxelmwifo biujetis Sem-

osulobebis Sesrulebas 2016 wels 132 mln. 

lari daaklda. sagadasaxado SemosavlebSi 

yvelaze didi danaklisi dRg-is gadasaxadSia, 

igi Sesrulda 87,7%-iT, rac yvelaze metad 

sayuradReboa. am klebis dasafinanseblad 

mTavrobam Sida vali dagegmilze didi mocu-

lobiT aiRo. biujetiT 2016 wlis 9 TveSi 

200 milionis moculobiT Sida valis aReba 

iyo gaTvalswinebuli, Tumca mTavrobam am pe-

riodSi 211 milionis Sida vali aiRo. amas 

daemata arCevnebis wina periodSi biujetis 

xarjviTi nawilis zrda,  ramac aseve uary-

ofiTad imoqmeda larze.[4]

saerTaSoriso savaluto fondma msofli-

os ekonomikuri mimoxilva ganaaxla. fondis 

prognoziT, 2016 wels saqarTvelos ekono-

mikis realuri zrda 2.5% iqneba, 2017  wels ki 

ekonomikuri zrdis prognozi - 4.5%. fondi 

2015 wlis oqtomberSi gamoqveynebuli prog-

noziT 2016 - 2017  wlebSi saqarTvelosT-

vis 3% da 5%-ian zrdas eloda. ekonomikuri 

zrdis prognozis Semcireba regionSi gauare-

sebulma molodinebma gamoiwvia.

saqarTvelos mTavroba wels 3%-ian zrdas 

elodeba, rac fondis prognozs 0.5%-iT aRe-

mateba. rac Seexeba fasebs, savaluto fondis 

prognoziT, wels saqarTveloSi samomxareb-

lo fasebis cvlileba (inflacia) 4.3% iqneba, 

2017  wels ki inflaciis prognozi 4.5% iqneba. 

saqarTvelos erovnuli banki ki wels 4.5%-

5%-ian inflacias elodeba.[5] 

regionis qveynebidan ramdenimeSi uary-

ofiT ekonomikur zrdas elodeba,  maT 

Sorisaa, ruseTi da azerbaijanic, rac sava-

raudod saqarTvelos ekonomikazec moaxdens 

uaryofiT gavlenas. regionis qveynebis ekono-

mikuri zrdis prognozebi ki ase gamoiyureba:

• ruseTi 2016 weli mSp-is zrda - (-1.8%)

• azerbaijani 2016 weli mSp-is zrda - 

(-3%)

• belarusi 2016 weli mSp-is zrda - 

(-2.7%)

• yazaxeTi 2016 weli mSp-is zrda - 0.8%

• somxeTi 2016 weli mSp-is zrda - 1.8%

• ukraina 2016 weli mSp-is zrda - 1.5%

2016 wlis saqarTvelos biujeti 3%-ian 

zrdis prognozs efuZneba, Tu qveyanaSi ekono-

mikuri aqtivoba 3%-ze naklebi iqna aman biu-

jetis saSemosavlo nawilis Sesruleba Sesa-

Zloa riskis qveS daayenos.[5]

saqarTvelos ekonomikuri zrda 2010 wli-

dan moyolebuli saSualod 6.1%-s Seadgenda, 

Tumca, 2013 wlidan misi tempi damuxruWda da 

dagegmili 6%-is nacvlad 3.3% Seadgina. 2014  

wels mTavrobas 5%-iani ekonomikuri zrda 

hqonda dagegmili, Tumca, ekonomikuri maCven-

eblebis gauaresebis gamo zrdam 0.4%-iT na-

klebi Seadgina. 2015 wels ki,  ekonomikuri 

zrda 2.8% iyo, rac mTavrobis gegmas 0.8%-iT 

aRemateboda.[5]

rogor gvesaxeba am CixSi Sesuli mdgomare-

obidan gamosavali? xelisuflebam orienta-

cia unda aiRos im faqtorebis gaaqtiurebaze, 

romlebis iwveven dolaris masis zrdas. ma-

gram es aris xangrZlivi procesi da moiTxovs 

droisa da energiis dauzogav xarjvas. laris 

gaufasurebis gadabraleba mxolod sagareo 

faqtorebze mTavrobis mcdari poziciaa, unda 
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vaRiaroT da gaviTavisoT qveynis ekonomikur 

ganviTarebaSi daSvebuli Secdomebi, maTi so-

cialuri Sedegebi, davsaxoT maTi aRmofxvris 

gzebi. laris gaufasurebam gazarda social-

uri uTanasworoba qveyanaSi. mdidrebi ufro 

gamdidrdnen, xolo Raribebi ufro gaRar-

ibdnen. garda amisa, larisadmi ndoba Semcir-

da, mTavrobis aseTi politika ar SeiZleba 

dadebiTad Sefasdes, is ver moutans qveyanas 

ekonomikur warmatebas, rac isedac gaRaribe-

buli mosaxleobis kidev ufro gaRaribebis 

sawindari gaxdeba.

rac Seexeba mTavrobis programas is op-

timisturad gamoiyureba. laris kursis bol-

odroindelma devalvaciam ukve uSualod 

mas Seuqmna problema. Tuki bolo dromde 

xelisuflebis warmomadgenlebi optimistur 

ganwyobas inarCunebdnen, arCevnebis Semdeg 

kuTxeSi mimwyvdeuli adamianebiviT gamoiyu-

rebian. saqme isaa, rom laris gadaWarbebulma 

gaufasurebam mTlianad gaaCera ekonomika, 

problema Seuqmna warmoebas, eqsports, sa-

frTxis winaSe daayena biujetis Sesruleba, 

mTavrobas gauZvira sagareo valis momsax-

ureba, gazarda infrastruqturuli proeqteb-

is Rirebuleba.

aqedan gamomdinare, ekonomikuri kolaf-

sis konturebi TandaTan gamoikveTa. amitom, 

mTavroba bolosdabolo gamofxizlda da 

erovnuli valutis bediT seriozulad dain-

teresda, magram es dagvianebulia. ukve imdeni 

ram aris gafuWebuli, ukontrolod Tavis 

nebaze miSvebuli, yvelafris gamosworeba 

warmoudgenlad Zneli iqneba. arada, laris 

gamyareba ukve sasicocxlod aucilebelia, 

radgan, rogorc aRvniSneT, safrTxe qveynis 

socialur-ekonomikur mdgomareobas da uSu-

alod samTvarobo mimarTulebas exeba.

samTavrobo programas, romelic, rogorc 

ministrTa kabineti acxadebs, moicavs yvela 

sasicocxlod mniSvnelovan sferos – ekono-

mikas, ganaTlebas, jandacvas, dasaqmebas, usa-

frTxoebasa da sxva aspeqtebs. uaxloesi 

oTxi wlis programaSi „Tavisufleba, swrafi 

ganviTareba, keTildReoba“ aRniSnulia, rom 

samTavrobo programa ministrTa kabinetis 

saqmianobis yvela sferos moicavs da mima-

rTulia biznesis, ganaTlebisa da jandacvis 

sferoebis ganviTarebaze, socialuri prob-

lemebis gadaWrasa da usafrTxoebis sakiTx-

ebze.   

saqarTvelos mTavroba pirobas debs, rom 

yvela ekonomikur programas ganaxorciel-

ebs ise, rom aman amavdroulad xeli Seuwyos 

siRaribis Semcirebas da qveyanaSi samuSao 

adgilebis Seqmnas adamianebis potencia-

lis maqsimaluri gamoyenebiT. saqarTvelos 

erovnuli bankis muSaobaSi Careva ar ig-

egmeba. mTavroba erovnul valutaSi kred-

itirebis gazrdis pirobas debs. msoflio 

ekonomikaSi negatiuri procesebis (romlebic, 

pirvel rigSi, erovnuli valutis kursze da 

produqtebis fasebze aisaxeba) neitralize-

bas axali mTavroba xarjebis optimizaciis, 

administraciuli xarjebis Semcirebis, pro-

gramuli biujetis principis uzrunvelyofi-

sa da fiskaluri da monetaruli politikis 

koordinaciis gziT apirebs. saxelmwifo 

vali mTliani Sida produqtis mimarT im 

doneze darCeba, romelic qveynis sainvesti-

cio imijsa da stabilur sakredito reit-

ings uzrunvelyofs, naTqvamia programaSi. 

dasaqmeba da ganaTleba umuSevrobasTan br-

Zolis mizniT, saqarTvelos mosaxleoba qvey-

nis erT–erT yvelaze mniSvnelovan proble-

madaa miiCneuli. momavali mTavroba samuSaos 

mZebneli mosaxleobis ganaTlebis donis 

Sromis bazarTan Sesatyvisobis uzrunvelyo-

fas apirebs. amisTvis igegmeba saqarTveloSi 

Sromis bazris moTxovnebis Seswavla, samuSa-

os mZebnelTa da damsaqmebelTa koordinaci-

is uzrunvelyofa, informaciuli mxardaWeris 

miwodeba profesiis asarCevad da kadrebis 

gadamzadeba. am mizniT saqarTvelos umaRle-

si ganaTlebis sferoSi dafinansebis axali 

sistema gaCndeba, romelic orientirebuli 

iqneba im mimarTulebebsa da specialobebze, 

romlebic aucilebelia qveynis ganviTareb-

isTvis da dakavSirebulia ekonomikur ga-

ZlierebasTan. axali mTavroba aseve apirebs 

profesiuli ganaTlebis sistemis arsebiT 

reformirebas. reforma gulisxmobs saxelm-

wifos, romelic afinansebs profganaTlebas, 

da kerZo seqtoris TanamSromlobas img-

varad, rom damsaqmebelma da saswavlebelma 

momaval specialists erToblivad aswav-

lon. programis Tanaxmad, damsaqmeblebis 

monawileobiT prioritetuli mimarTulebebi 

gamoiyofa. damsaqmeblebi TviTon SeimuSave-

ben swavlebis programas da moswavleebis 

SefasebaSi miiReben monawileobas. saqarT-

veloSi aseve gaCndeba ganaTlebis axali sax-
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eoba – samewarmeo ganaTleba. es studentebs 

saSualebas aZlevs, profesiis dauflebasTan 

erTad samewarmeo saqmianobis mxardamWer 

RonisZiebebSi miiRon monawileoba. axali 

mTavroba aseve apirebs programis „cxovre-

ba grZeldeba“ amoqmedebas, romelic Sesa-

bamisi kvalifikaciis mqone pensionerebis 

dasaqmebas moiazrebs. politikuri saqmiano-

ba zogisTvis biznesia. momavali mTavrobis 

programaSi gansakuTrebuli adgili ukavia 

biznesis ganviTarebis xelSewyobasa da moma-

val ekonomikur reformebs. axali mTavroba 

pirobas debs, rom daicavs sakuTrebis xel-

Seuxeblobas da uZravi qonebis xelyofis 

winaaRmdeg meqanizmis amuSavebas apirebs, Tu 

saqme sasamarTlo garCevas ar ukavSirdeba. 

aseve igegmeba sakuTrebasTan dakavSirebiT 

sasamarTlo gadawyvetilebebis Sesrulebaze 

kontrolis uzrunvelyofa. programiT gaT-

valiswinebulia saxelmwifo biujetidan 20 

partia dafinansdeba. mTavroba uaxloes oTx 

weliwadSi sapensio sistemis srul Secvlas 

apirebs. kerZo seqtorSi dasaqmebulTaTvis 

SemoiReben dagrovebiT pensias. kerZo sap-

ensio sistema SesaZleblobas miscems mo-

qalaqes, Seqmnas danazogi, romelic wlebis 

ganmavlobaSi dasaqmebulis mier gamomuSave-

buli xelfasis pirdapirproporciuli iqne-

ba. amasTan, pensiis dagrovebaSi monawileobas 

miiReben dasaqmebuli,  damsaqmebeli da sax-

elmwifo. mTavroba darwmunebulia, rom 

kerZo dagrovebiT sapensio sistemas aqvs 

ekonomikis mastimulirebeli efeqti. kerZo 

danazogebis zrda, rac niSnavs grZelvadi-

ani finansuri resursis mobilizebas, mniS-

vnelovnad Seuwyobs xels adgilobrivi ka-

pitalis bazris ganviTarebas da, sabolood, 

dadebiTad aisaxeba ekonomikur zrdaze. pro-

gramaSi gaTvaliswinebulia keTildReobis 

Sefasebis kriteriumebis cvlileba da sub-

ieqturi faqtorebis gamoricxva. mTavroba 

daxmarebas hpirdeba xandazmul adamianebs, 

iZulebiT gadaadgilebul pirebsa da ltol-

vilebs, aseve ekomigrantebs. saqarTvelos 

axali mTavroba uaxloes oTx weliwadSi 

sayovelTao dazRvevis programis SenarCune-

bas apirebs, magram ramdenadme saxecvlili 

formiT. programis Tanaxmad, ufaso samedi-

cino dazRveva eqneba qveynis mosaxleobis mx-

olod im nawils, romelsac Semosavali ara 

aqvs. dasaqmebuli moqalaqeebi Tavis samedi-

cino dazRvevis safasurs Tavad gadaixdian. 

maTTvis, vinc saxelmwifo dazRveviT isarge-

blebs, momavali mTavroba ojaxis eqimis ro-

lis gazrdas gegmavs. es eqimi daavadebebis 

profilaqtikas Caatarebs, rac mTavrobisTvis 

prioritetulia. saxelmwifo biujetidan ga-

grZeldeba jandacvis specializebuli pro-

gramebis dafinanseba - С-hepatitis, fsiqikuri 
da onkologiuri daavadebebis. saqarTve-

los mTavrobis programaSi pirvelad mox-

vda punqti qveyanaSi samedicino ganaTlebis 

gaumjobesebis Sesaxeb, rogorc jandacvis 

sistemis gaumjobesebis nawili. eqimebis pro-

fesiuli Cvevebis gaumjobesebisTvis mTavro-

ba maT ganaTlebaze zrunvas diplomis aRebis 

Semdegac apirebs.   sagareo politika da usa-

frTxoeba. saqarTvelos momavali mTavroba 

ar apirebs sagareo politikis prioritetebis 

Secvlas — uaris Tqmas natosa da evrokav-

SirSi Sesvlaze da ruseTis xelisufle-

basTan pirdapir dialogze. programis Tan-

axmad, saqarTvelos strategiuli mokavSirea 

aSS, xolo sagareo politikis mTavari mizani 

— saqarTvelos teritoriuli mTlianobis 

aRdgena. amasTan, igegmeba cecxlis Sewyvetis 

Sesaxeb 2008 wlis 12 agvistos xelSekrulebis 

pirobebis dacva da konfliqtis eskalaciis 

prevenciisTvis gansakuTrebuli yuradRebis 

daTmoba. aseve, mTavroba apirebs ebrZolos 

antidasavlur propagandas mosaxleobis in-

formirebulobis gziT.

rogor SegviZlia SevamciroT  importi da 

gavzardoT eqsporti adgilobrivi warmoebis 

xarjze? 

saqarTveloSi mcire da saSualo sawar-

moTa ganviTarebis instituciuri da sakanon-

mdeblo sistemis ganviTareba daiwyo 1990-ani 

wlebis bolos. 1999 wels miRebulia kano-

ni `mcire sawarmoTa mxarda¬Weris Sesaxeb,~ 

Seiqmna `mcire sawarmoTa ganviTarebisa da 

xelSewyobis centri~. aRniSnuli organiza-

ciebis kompetenciaSi Sedioda mcire sawarmo-

Ta xelSewyobis RonisZiebebisa da special-

uri daxmarebis programebis ganxorcieleba. 

amis garda, arsebobda 1994  wels damtkice-

buli kanoni `mewarmeTa Sesaxeb~,  romelic 

zogadad aregulirebda bizness, maT Soris 

mcire da saSualo bizness.

saqarTvelos prezidentis 2002 wlis 22 

ivnisis #309 brZanebulebis safuZvelze damt-

kicebuli iqna `2002-2004  wlebSi mcire da 
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saSualo sawarmoebis saxelmwifo daxmare-

bis programa~. aRniSnuli programa gulisx-

mobda sawarmoTaTvis saxelmwifo daxmarebis 

aRmoCenas ori ZiriTadi meTodis gamoyenebiT: 

1. safinanso daxmareba:

• mcire moculobebis pirdapiri sesxebi;

• mcire sawarmoTaTvis garantiebis gacema 

komerciul bankebSi sesxebis misaRebad;

• sabanko kreditis saprocento ganakveTis 

subsidireba.

sawarmoTa xelSewyobis mizniT Seqmnili 

specialuri organizacia gascemda garantiebs 

SerCeul mcire da saSualo sawarmoebze im 

SemTxvevaSi, Tu isini ver akmayofilebdnen 

komerciuli bankebis moTxovnebs giraos anda 

biznesriskebTan dakavSirebiT. subisidirebis 

mizans warmoadgenda komerciuli bankebis 

maRali saprocento ganakveTebis Semcireba, 

raTa kreditis safasuri misaRebi yofiliyo 

sawarmoTaTvis. saprocento ganakveTebis sub-

sidirebis programa gamoiyeneboda mTavrobis 

mier winaswar gansazRvrul prioritetul 

sferoebSi ekonomikuri da socialuri pro-

eqtebis dasafinanseblad.

2. sainformacio, sakonsultacio, ga-

naTlebisa da treningis sferoebi: programa 

miznad isaxavda mcire da saSualo sawar-

moTa mzardi moTxvnebis dakmayofilebas 

sainformacio-sakonsultacio sferoSi. pro-

gramis realizaciis procesSi mcire sawar-

moTa ganviTarebisa da xelSewyobis centri 

asrulebda or ZiriTad amocanas:

• mcire biznesis xelSewyobis ZiriTadi 

saSualebebisa da meTodebis Sesaxeb infor-

maciuli uzrunvelyofa;

• sawarmoTa personalis treningisa da 

samewarmeo kulturis Camoyalibebis xelSew-

yoba.

kanoni `mcire da saSualo sawarmoebis 

mxardaWeris Sesaxeb~ gauqmebul iqna 2006 

wels. 2004  wels oficialurad deklarire-

bul iqna liberaluri ekonomikis kursi, rac 

sxva sakiTxebTan erTad gulisxmobda biz-

nesSi Caurevlobis principis danergvas da 

amasTanave yvela sawarmosaTvis Tanabari 

pirobebis Seqmnas ganurCevlad maTi zomisa. 

Sesabamisad, mTavroba eswrafoda xelsayrel 

biznesgaremos, liberaluri sagadasaxado 

reJimis, licenziebisa da nebarTvebis gamar-

tivebuli sistemis amoqmedebas. `mcire da 

saSualo sawarmoebis mxardaWeris Sesaxeb~ 

kanonis gauqmebis Semdeg gansazRvrebebi 

mcire da saSualo sawarmoebis Sesaxeb gada-

tanil iqna kanonSi `saqarTvelos erovnuli 

sainvesticio saagentos Sesaxeb~. dReisaT-

vis saqarTvelos kanonmdeblobaSi mxolod 

kanoni `saqarTvelos erovnuli sainvesticio 

saagentos Sesaxeb~ gvaZlevs mcire biznesis 

srulfasovan gansazRvrebebs.  

unda aRiniSnos imis Taobaze, rom miuxe-

davad mcire da saSualo sawarmoTa mxardaW-

eris kanonis gauqmebisa, saqarTvelos mTavro-

bis 2007  wlis 30 maisis #110 dadgenilebis 

safuZvelze damtkicebul iqna programa 

`dasaqmeba mcire da saSualo biznesis gan-

viTarebiT~.

saxelmwifos mxridan mcire biznesisaTvis 

dasaxmareblad organizebuli proeqtebis 

kuTxiT aseve aRsaniSnavia Tbilisis meriis 

programa `daiwye Seni biznesi meriis dax-

marebiT~.  

2006 wels saqarTvelos kanonis `mcire 

da saSualo biznesis mxardaWeris Sesaxeb~ 

gauqmebas, rogorc praqtikosebi, ise mecniere-

bi mudmivad akritikebdnen. isini werdnen, rom 

miuRebelia mTavrobis politika, rom TiTqos 

`biznesi aris biznesi da mcire biznesis 

calke gamoyofa ar SeiZleba~.  

marTalia, `mcire biznesis mxardaWeris 

Sesaxeb~ kanoni jerac ar aris aRdgenili, 

magram 2012 wlis 1 oqtombers saqarTveloSi 

mosulma axalma mTavrobam mcire biznesisT-

vis pirobebis Seqmna 2014  wlidan daiwyo. am 

wels dafuZnda `mewarmeobis ganviTarebis 

saagento~ da `saqarTvelos inovaciebis da 

teqnologiebis saagento~. amis garda, saqarT-

veloSi moqmedebs mcire da saSualo mewarme-

obis mxardaWeris ramdenime organizacia, maT 

Sorisaa: saqarTvelos savaWro-samrewvelo 

palata, romelic dafuZnebulia damoukide-

beli saxelmwifo uwyebis saxiT; saqarTve-

los damsaqmebelTa asociacia; saqarTvelos 

mcire da saSualo sawarmoTa asociacia.  

biznes-asociaciebs esaWiroebaT SesaZle-

blobebis gaZliereba evrokavSiris politi-

kasTan mimarTebiT, raTa xeli Seuwyon mcire 

da saSualo mewarmeobas am moTxovnebTan 

adaptaciaSi. amasTan, mniSvnelovania rogorc 

asociaciebis mier mewarmeebTan urTierTobis 

gaRrmaveba, aseve, Tavad am organizaciebs So-

ris TanamSromlobis gaRrmaveba, raTa moxdes 

mcire da saSualo mewarmeobaze orientier-
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ebuli servisebis efeqtianobis gaumjobeseba.

yovelive amis paralelurad qveynis axal-

ma mTavrobam Seqmna mcire da saSualo bizne-

sis xelSemwyobi programebi da wamoiwyo ini-

ciativebi, maT Sorisaa saxelmwifo programa 

`awarmoe saqarTveloSi~.

es programa iTvaliswinebs industriu-

li da soflis meurneobis mimarTulebiT 

mewarme subieqtebis mxardaWeras, axali sa-

warmoebis Seqmnas, arsebuli sawarmoebis ga-

farToebis (gadaiaraRebis) xelSewyobas da 

kerZo seqtoris konkurentunarianobisa da 

saeqsporto potencialis zrdas finanse-

bze, uZrav qonebasa da teqnikur daxmarebaze 

xelmisawvdomobis saSualebiT. programas 

axorcieleben saqarTvelos ekonomikisa da 

mdgradi ganviTarebis saministros ssip-ebi _ 

mewarmeobis ganviTarebis saagento, saqarTve-

los inovaciebis da teqnologiebis saagento, 

saxelmwifo qonebis erovnuli saagento da 

saqarTvelos soflis meurneobis saminis-

tros ssip _ soflis meurneobis proeqtebis 

marTvis saagento.  2015 wels ̀ awarmoe saqarT-

veloSi~ daemata ori axali mimarTuleba: a) 

sastumroebis ganviTarebis xelSewyoba,  rac 

gulisxmobs franCaizis xarjebis dafinanse-

bas da b) kinoindustriis xelSewyoba.

2014  wels gamoCnda saqarTvelos mTavro-

bis axali iniciativebic. am wels SemuSavda 

`saqarTvelos socialur-ekonomikuri ganvi-

Tarebis strategia _ saqarTvelo 2020~, xolo 

2015 wels samTavrobo programa _ `Zlieri, 

demokratiuli, erTiani saqarTvelosTvis~. 

orive dokumentSi xazgasmulia Zlieri, kerZo 

seqtoris, maT Soris mcire da saSualo me-

warmeobis mniSvneloba.

saqarTvelos socialur-ekonomikuri gan-

viTarebis strategia `saqarTvelo _ 2020~-

Si naCvenebia mTavrobis politika, zogadad, 

kerZo seqtoris mimarT. masSi vkiTxulobT: 

qveynis ekonomikuri ganviTarebis strategiis 

mTavari principia kerZo seqtoris Tavisu-

flebis uzrunvelyofa. mTavrobis ekonomi-

kuri politika kerZo seqtoris konkurentu-

narianobas ganixilavs, rogorc ekonomikis 

ganviTarebis umniSvnelovanes mamoZravebel 

Zalas. `saqarTvelo _ 2020~-is ZiriTadi 

amocanaa aRmofxvras is barierebi, romlebic 

aferxebs kerZo seqtoris konkurentunari-

anobis stabilur zrdas. 

amave dokumentSi saqarTvelos mTavroba 

gansakuTrebul yuradRebas amaxvilebs mcire, 

saSualo da damwyebi biznesis finansebze 

xelmisawvdomobis zrdaze. am mimarTulebiT 

am dokumentSi Cawerilia Semdegi: 

- mcire, saSualo da damwyebi biznesis 

xelSewyobis mizniT Seiqmneba mewarmeobis 

ganviTarebis saagento, romlis mTavari miz-

ani iqneba mcire da saSualo mewarmeTa un-

arebis amaRleba, finansur resursebze xelmi-

sawvdomobis gaumjobeseba, damwyebi biznesis 

dafinanseba da aseve, mewarmeTa saeqsporto 

potencialis gaZliereba.

- saqarTvelos mTavroba xels Seuwyobs 

biznesinkubatorebis ganviTarebas, sadac 

moxdeba potenciuri mewarmeebis unarebis, maT 

Soris, samewarmeo unarebis ganviTareba, maTi 

sainvesticio resursebis Sesaxeb gaTviTcno-

bierebulobis amaRleba.

samTavrobo programa `Zlieri, demokrati-

uli, erTiani saqarTvelosTvis~ gansazRvravs 

mTel rig prioritetebs sxvadasxva mima-

rTulebiT, maT Soris, ekonomikuri politikis 

mimarTulebiT. uaxloes momavalSi misaRwev 

mizanTa Soris umTavresad dasaxelebulia 

umuSevrobis da siRaribis Semcireba. progra-

maSi aseve xazgasmulia mewarmeobis mxardaW-

eris, gansakuTrebiT mcire, saSualo da dam-

wyebi mewarmeobis ganviTarebis xelSewyobis 

(samewarmeo codnisa da SesaZleblobebis 

gaZlierebis, finansebze xelmisawvdomobis 

zrdis, saeqsporto potencialis gaZlierebis, 

inovaciebze da axal teqnologiebze xelmi-

sawvdomobis gaumjobesebis gziT da sxv.) au-

cilebloba.

`awarmoe saqarTveloSi~ programis far-

glebSi gagrZeldeba mikro da mcire me-

warmeobis xelSewyobis proeqti, romelic 

iTvaliswinebs mikro da mcire samewarmeo 

aqtivobebis xelSewyobas finansuri mxardaW-

eris da samewarmeo unarebis amaRlebis kuTx-

iT.

sxva Sesabamisi strategiuli dokumente-

bidan mcire da saSualo biznesTan mimarTe-

baSi gansakuTrebiT mniSvnelovani dokumen-

tebia:  

1. 2010-2017  wlebis saqarTvelos regionu-

li ganviTarebis strategia. (masSi gansa-

kuTrebuli yuradReba eTmoba saqarTvelos 

regionebSi mcire da saSualo mewarmeobis 

da damwyebi biznesebis ganviTarebis mxardaW-

eras treningebis, finansebze da inovaciebze 
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xelmisawvdomobis gaumjobesebas, mcire da 

saSualo mewarmeobis mxardaWeris sxvadasxva 

institutebis, meqanizmebisa da saSualebebis 

ganviTarebis, maTi internacionalizaciisa da 

saerTaSoriso savaWro partniorebTan Tanam-

Sromlobis xelSewyobis gziT).

2. 2015-2020 wlebis saqarTvelos soflis 

meurneobis ganviTarebis strategia (strate-

gia gansazRvravs agrobiznesSi moqmedi me-

warme-subieqtebis, gansakuTrebiT ki mcire da 

saSualo sawarmeobis da damwyebi biznesis 

mxardaWeras. mcire da saSualo fermeruli 

meurneobebis ganviTarebas. strategia aseve 

moicavs agrobiznesSi moqmedi sawarmoebis 

konkurentunarianobis gaZlierebas, bazarze 

arsebuli moTxovnebis Sesaxeb informaciis 

miwodebis, DCFTA-is moTxovnebTan adaptaciis 

mxardaWeris, specifikuri treningebis, eqspor-

tis mxardaWeris da sxva gzebiT).

3. DCFTA-is ganxorcielebis 2014-2017  

wlebis samoqmedo gegma (moicavs maT Soris, 

mcire da saSualo sawarmoebis mxardaWeris 

specialur RonisZiebebs, rogoricaa: DCFTA-

is farglebSi daaxloebuli kanonmdeblobis 

ganxorcielebisTvis adgilobrivi mewarmeeb-

is momzadebas. mcire da saSualo sawarmoTa 

mxardaWeras sxvadasxva finansuri da arafi-

nansuri saSualebebiT. 

dabolos, saqarTveloSi mcire da saSualo 

bizensis ganviTarebis xaziT miRebuli yve-

laze mniSvnelovani dokumetni aris `saqarT-

velos mcire da saSualo mewarmeobis ganvi-

Tarebis strategia 2016-2020 wlebisTvis (2015 

w.)~. es 6 ganyofilebiani dokumenti mTlianad 

eZRvneba saqarTveloSi mcire da saSualo bi-

znesis samomavlo ganviTarebis xedvas.  igi 

aseTi struqturiTaa Sedgenili: ekonomikisa 

da mTavrobis prioritetebis mimoxilva, mcire 

da saSualo mewarmoebis seqtoris mimoxil-

va, mcire da saSualo mewarmoebis seqtoris 

SWOT – analizi, saqarTvelos mcire da saSu-

alo mewarmeobis ganviTarebis strategiis mi-

zani da amocanebi, mcire da saSualo mewarme-

obis politikis strategiuli mimarTulebebi, 

ganxorcieleba da monitoringi.

cxadia, Cven ar SevudgebiT am dokumen-

tis mTlian ganxilvas, kerZod, im nawilisas, 

romelic axasiaTebs mcire da saSualo bi-

znesis seqtoris dRevandel mdgomareobas, 

radgan igi sxvadasxva informaciiT yvelasT-

vis cnobilia, aramed, warmovadgenT da Seva-

fasebT am normatiuli dokumentis im nawils, 

romelic exeba saqarTveloSi mcire da saSu-

alo biznesis ganviTarebis strategiul mima-

rTulebebs. am sakiTxs mocemul dokumentSi 

ukavia 22 gverdi. sakiTxis aseTi moculo-

biT warmodgena ukve imas migvaniSnebs, rom 

mcire da saSualo biznesis ganviTarebis 

mniSvneloba mTeli sisruliT gaiTavisa 

saqarTvelos mTavrobam da gadawyvita marT-

lac daudges mas mxardamWer partniorad da 

aamuSaos igi qveynis ekonomikis gasaZlier-

eblad da siRaribis dasamarcxeblad.

dasaxelebul dokumentSi saqarTveloSi 

mcire da saSualo mewarmeobis gaZlierebi-

sTvis da adgilobriv da saerTaSoriso baz-

rebze misi konkurentunarianobis amaRlebi-

sTvis gansazRvrulia Semdegi strategiuli 

mimarTulebebi:

saqarTvelos mcire da saSualo mewarmeo-

bis ganviTarebis 2016-2020 wlebis strategia-

Si dasaxulia Semdegi mimarTulebebi:

sakanonmdeblo, instituciuri da same-

warmeo garemos gaumjobeseba.   mcire da saS-

ualo mewarmoebis mxardamWeri institutebi 

gadamwyvet rols TamaSoben aRniSnuli se-

qtoris zrdis da ganviTarebis Tvalsaz-

risiT. miuxedavad imisa, rom saqarTveloSi 

ukve arsebobs mcire da saSualo mewarmeobis 

mxardamWeri institutebi, isini gaZlierebas 

saWiroeben. mizanSewonilia, axladSeqmnili 

mewarmeobis ganviTarebis saagentos Semdgo-

mi gaZliereba biznesisTvis moTxovnaze ori-

entirebuli servisebis ganviTarebisTvis.

biznes-asociaciebs da samTavrobo organi-

zaciebs xSir SemTxvevaSi ar aqvT srulyofi-

li informacia mcire da saSualo sawarmo-

Ta saWiroebebze. am organizaciebis mWidro 

TanamSromloba da konsultaciebi kerZo 

seqtorTan, iseve rogorc erTmaneTTan, mniS-

vnelovnad Seuwyobs xels Sedegebze ori-

entirebuli daxmarebis programebis SemuSave-

bas. evropuli mcire biznesis aqtis principi 

_ `upirvelesad ifiqre mcireze~ xazs usvams 

mcire da saSualo mewarmeebTan konsulta-

ciebis mniSvnelobas, maTi moTxovnebis gaT-

valiswinebis da araproporciuli tvirTis 

dakisrebis Tavidan acilebis mizniT. am 

mxriv, mniSvnelovan rols iTamaSebs sajaro 

da kerZo seqtors Soris dialogis efeqtu-

ri meqanizmi. ar arsebobs mcire da saSualo 

mewarmeebTan TanamSromlobis formaluri 
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platforma. msgavsi platformis Seqmna mniS-

vnelovania rogorc regulaciebTan dakavS-

irebiT maTi mosazrebis gaziarebis da sta-

biluri da prognozirebadi biznes-garemos 

formirebis, aseve, politikis efeqtiani ganx-

orcielebis TvalsazrisiTac.

saqarTveloSi ar arsebobs regulaciebis 

gavlenis Sefasebis Camoyalibebuli sistema 

(RIA), xorcieldeba mxolod axali regula-

ciebis SesaZlo zegavlenis (rogorc same-

warmeo garemoze, aseve saxelmwifo insti-

tutebze) martivi Sefaseba. Sesabamisad, ar 

arsebobs siRrmiseuli analizi, Tu ra gavle-

na SesaZloa moaxdinos axalma regulaciam 

biznes-seqtorze, gansakuTrebiT ki mcire 

da saSualo sawarmoTa ganviTarebaze. aseve, 

mniSvnelovania biznesis daxurvasTan dakavS-

irebuli procedurebis gamartiveba.

am dokumentiT qveyanaSi sakanonmdeblo, in-

stituciuri da samewarmeo garemos Semdgomi 

gaumjobesebis mizniT gansaxorcielebeli 

prioritetuli RonisZiebebi Semdegia:

• biznesis daxurvis da gadaxdisuunaro-

bis procedurebis gaumjobeseba.  

• mcire da saSualo sawarmoTa gamartiveb-

is ganaxleba.  

• sawarmoTa statistikis gaumjobeseba.  

 mcire da saSualo mewarmeobis mxardam-

Weri institutebis gaZliereba. mcire da 

saSualo mxardamWeri institutebis SesaZle-

blobebis gaZliereba xels Seuwyobs am seq-

toris Semdgom ganviTarebas. xeli Seewyoba 

biznesasociaciebis da sxva arasamTavrobo 

organizaciebis TanamSromlobas rogorc 

kerZo seqtorTan, aseve, Tavad am organiza-

ciebs Soris.

sajaro da kerZo seqtors Soris dialo-

gis gaZliereba. sajaro da kerZo seqtors, maT 

Soris, mcire da saSualo mewarmeobis warmo-

madgenelTa Soris dialogis da TanamSrom-

lobis gaRrmavebis mizniT, instituciur don-

eze Seiqmneba platforma, romelic safuZvels 

Cauyris regularuli da struqturirebuli 

dialogis warmoebas. es daexmareba mTavrobas, 

SeimuSaos efeqturi politika kerZo seqto-

ris, gansakuTrebiT ki mcire da saSualo me-

warmeobis ganviTarebis xelSewyobisTvis.

prioritetuli ekonomikuri kanonmdeblo-

bis regulirebis Sefasebis sistemis (RIA) Se-

qmna. RIA-s sistemis Seqmna da gamoyeneba daex-

mareba mTavrobas Seafasos rogorc axali, 

aseve arsebuli regulaciebis gavlena ro-

gorc kerZo, aseve saxelmwifo seqtorze. RIA-

s sistemis danergva xels Seuwyobs mcire da 

saSualo sawarmoebze araproporciuli tvir-

Tis dakisrebis Tavidan acilebas da aseve, im 

regulaciebis gauqmebas (Secvlas), romlebic 

mZime tvirTad awveba mcire da saSualo sa-

warmoebs.

miuxedavad am normatiuli dokumenteb-

is farTo Sinaarsobrivi datvirTvisa, maTi 

praqtikuli realizacia saxelmwifo xelisu-

flebis mxridan jerac ver xerxdeba.

Causes of Lari Exchange rate instability and main directions of tackling this issue.

Teimuraz Shengelia 
Doctor of Economics, Full professor, 

Head of International Business Department,  
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

The article analyzes the causes of Georgian Lari instability and its impact on the economy. The GEL stabilization 
trends and policies implemented by government.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. http://www.economy.ge;
2. http://www.geostat.ge;
3. https://www.nbg.gov.ge;
4. http://treasury.ge;
5. http://www.imf.ge;



21#4(43), 2016 weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE

dolaris, evrosa da laris triada - molodinebi da 

realobebi

nika Sengelia

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი.
ტელეფონი: 579 481001
E_mail  nikasg@mail.ru

სტატიაში განხილულია  დასახელებული ვალუტების კურსების დღევენდელი ვითარებები  და 
გაკეtებულია ვარაუდები მათი მომავალი პერსპექტივების შესახებ.

ავტორი საკუთარ  კომენტარებს უკეთებს ევროპის ცენტრალური ბანკის ყოფილი და ახალი თავკაცების 
ტრიშეს   და მარიო დრაგის  მოლოდინებს ამ სფეროში.იგივეს აკეთებს იგი  აშშ-ს ფედერალური სარეზერვო 
სისტემის მიმართ და აკეთებს დასკვნას  ევროს და დოლარის  სავარაუდო მომავალზე.

სტატიის ავტორი ქართული ვალუტის ლარის სტაბილიზაციისთვის რამდენიმე რეკომენდაციას აძლევს 
საქართველოს მთავრობას.

შესავალი
ცნონილია რომ მიმდინარე წლის დასაწყისიდან 

ლარის კურსმა დოლარის მიმართ ვარდნა დაიწყო 
და შემაშფოთებელ  ნიშნულს მიაღწია. დღეს იგი 
1$=2.82 ია (20 დეკამბერი). ეს მხოლოდ საქართველოს 
პრობლემა არ არის. მეტ-ნაკლებად იგივე ხდება 
ყველა განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყნებშიც.

საქართველოს მთავრობის 10 პუნქტიან გეგმაში 
ამის დასარეგულირებლად დედოლარიზაცია 
არის შემოთავაზებული.  ამ ეტაპზე ამ პოზიციის 
გატარების არც სტრატეგიაა შემუშავებული და 
არც ალგორითმი, რომც იყოს საქმეს ვერ უშველის. 
საჭიროა პრობლემის შინ და გარეთ ფართო ხედვა და 
მისი ინკლუზიური ანუ სხვადასხვა ღონისძიებების 
ჩართულობებით გადაწყვეტა.

1. ევროკავშირისა და აშშ-ს მოლოდინები 
დოლარისა და ევროს სტაბილიზაციის მიმართ.

ევროპის ცენტრალური ბანკის ხელძღვანელის 
მარიო დრაგის ბოლო გამოსვლაში  გაისმა რამდენიმე 
საყურადღებო მესიჯი, რომლის გაანალიზებაც 
გვაძლევს 2017 წელს ევროპულ საფონდო ბაზრებზე 
სიტუაციების განვითარების  გარკვეულ  სურათს .

მისი განცხადებით მინიმუმ  6 თვე კიდევ იქნება 
შენარჩუნებული რბილი ფულად-საკრედიტო 
პოლიტიკა. გარდა ამისა, შემცირებული იქნება  
ობლიგაციების  ”მოცულობებით”  შესყიდვის  
პროგრამები,  60-80 მილიონი ევროს ფარგლებში 
თვიურად. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ევროპის 
ცენტრალური ბანკი (ეცბ), მოყოლებული 2017 წლის 
აპრილიდან დეკემბრამდე დაბაჭდავს (გამოუშვებს) 
მინიმუმ 360 მილიონ ევროს, რომელსაც მიმართავს 
ევროკავშირის ეკონომიკისაკენ, კერძოდ, სავალუტო 

და საფონდო ბაზრებისაკენ. ამით მან ინვესტორებს 
ინტერესი გაუღვიძა რისკიანი აქტივებისაკენ.

ასეთი პროგრამის ძირითადი მოტივი  გახლავთ 
ინფლაციის დონის 2% მდე მიღწევა. აი,  ეს დაისახა 
მარიო დრაგიმ მთავარ მიზნად. მოდით  შევაფასოთ  
მისი გამოსვლიდან რამდენიმე  ფრაზა:

1) ”თუ პერსპექტივაში ეკონომიკური სიტუაცია 
უარესობისაკენ წავა, მაშინ ევროპის ცენტრალური 
ბანკი (ეცბ) შეგნებულად მოახდენს აქტივების 
მოცულობების შესყიდვების ზრდას”. დრაგის 
ამ სიტყვებმა მოგვცა წარმოდგენა, თუ როგორ 
ფულად-საკრედიტო პოლიტიკას გაატარებს 
ევროპელი რეგულატორი  მომავალში. რა თქმა 
უნდა, პირველ რიგში ყველაფერი დამოკიდებულია 
იმაზე, თუ რა მონაცემებს მიიღებს კაპიტალის 
ბაზარი და რეგულატორი, დალაგდა თუ არა 
დაკრედიტების საკითხები, უმუშევრობის 
დონემ დაიწია ფსიქოლოგიური ნიშნულის 
10%-ის ქვემოთ, სამომხმარებლო ფასების 
ინდექსი იზრდება ნელა, ვარაუდობენ 2017 წელს 
გაიზრდება 1,3%-მდე და 2018 წელს 1,5 %-მდე, 
ხოლო სასურველ დონეს 2020 წლამდე მიაღწევს. 
მეორეს მხრივ,  ასეთი რბილი ფულად-საკრედიტო 
პოლიტიკის   გაგრძელებისათვის მნიშვნელოვანია 
სხვა მრავალი ფუნდამენტალური ფაქტორიც. 
გარდა იმისა, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი შორსაა 
სასურველისაგან, ევროკავშირის  პერიფერიებში 
არის პოლიტიკური ფაქტორებიც. იმ შემთხვევაში 
თუ  ეცბ  არ გამოისყიდის აქტივებს, მაშინ  იტალიის, 
პორტუგალიის, ესპანეთისა და საბერძნეთის 
ევრობონდების შემოსავლიანობა შეიძლება ძალიან 
გაიზარდოს, რაც ტექნიკურად  შეიძლება გახდეს  
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ევროკავშირში მრავალი  ფინანსური ინსტიტუტის 
დეფოლტის მიზეზი. ასეთის როლში პირველ რიგში 
გვევლინება იტალიური ბანკები და გერმანიის 
დოიჩე ბანკიც.

2) ”მომჭკნარი რეფორმების გამო, ევროკავშირის 
ეკონომიკური ზრდა იქნება შენელებული”-მარიო 
დრაგის ეს სიტყვები უნდა განვიხილო, როგორც  
მორიგი მინიშნება, რომ ეცბ  როგორც,  ფულად-
საკრედიტო პოლიტიკის მასტიმულირებელი, 
არ არის მზად გადაჭრას ყველა პრობლემა თუ 
ევროკავშირის  ქვეყნების პოლიტიკურ ელიტას 
არ ძალუძს  გაატაროს საჭირო ეკონომიკური 
რეფორმები. დამატებითი თავის ტკივილი მარიო 
დრაგს სწორედ იტალიის კონსტიტუციურმა  
რეფერენდუმმა გაუჩინა, რომელიც ევროს კურსს 
ზეწოლის ქვეშ ამყოფებს.

3) ”პერსპექტივაში ეკონომიკური ზრდის, რისკთა 
ბალანსი გადახრილია ნეგატივისკენ” - დრაგის 
ეს სიტყვები მიანიშნებს, რომ პერსპექტივაში ეცბ 
არაა დარწმუნებული ეკონომიკური სიტუაციის 
გაუმჯობესებაში, რადგანაც არსებობს მრავალი 
ფაქტორი, რომელიც ხელს უშლის ეკომომიკის 
ზრდას. ნაკლებად სავარაუდოა დაესახელებინა 
დრაგს ეს ფაქტორები და არც დაუსახელებია, 
ვფიქრობთ ესენია: ჩინეთი, ტრამპი, ბრექსიტი და 
ევროპის ქვეყნების პოლიტიკური შოუები.

4) ” ეკონომიკური სიტუაციის   ამ დონეზე   
შენარჩუნება  დღეს არ განიხილება” - დრაგის ეს 
სიტყვები სხვა არაფერია თუ არაის, რომ ინფლაციის 
დონისა და მშპ-ს ზრდა მიმდინარეობს ძალიან 
შენელებულად ვიდრე ელოდებოდნენ.

თუ შევაჯამებთ ზემოთ აღნიშნულს, შეგვიძლია 
ვთქვათ, რომ ეცბ-ს ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა 
ძირითადში არც შეცვლილა, პირიქით, ის  მეტად  
პროგნოზირებადი  გახდა.

ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთიანი 
ევროპის ვალუტის კურსი აშშ დოლართან 
მიმართებაში  1,05 არეალშიც კი საფრთხის 
ქვეშაა. ვფიქრობ, რომ ევრო დაეცემა ფუნტთან, 
კანადურ დოლართან და  შცეიცარულ ფრანკთან 
მიმართებაში. თუმცა აშშ-ს მიერ საპროცენტო 
განაკვეთის ცვლილებიდან გამომდინარე ევრო 
უკვე ჩამოცდა 1,05  იან ნიშნულს.

 შეგახსენებთ, რომ 2008 წლის ზაფხულში, 
როდესაც მსოფლიო ფინანსური კრიზისის 
ზღურბლზე  იდგა, ეცბ-მ ერთწლიანი შესვენების 
შემდეგ 0.25%-ით გაზარდა საპროცენტო განაკვეთი 
და 4,25%  გახადა. აღნიშნული ქმედებით მან 
ევროპელ მწარმოებლებს  ”ცხოვრება ” გაურთულა, 
რომლებიც ისედაც წუხდნენ მაღალი ევროს 
კურსის, აქტივების ღირებულების დაცემისა და  
რეფინანსირების მაღალი ღირებულებების გამო. 
ამიტომ ეცბ-ს რამდენიმე თვეში სასწრაფოდ  მოუწია 
საპროცენტო განაკვეთის დაწევა და ერთი წლის 
შემდეგ იგი საერთოდ 1%- მდე დაიყვანა.

მეორეჯერ ასეთივე  გაიმეორა ტრიშემ, 2011 
წლის შემოდგომაზე თანამდებობიდან წასვლის 
წინ, როდესაც რეფინანსირების განაკვათი აწია 
1,5%-მდე და ის შემოდგომაზევე  სასწრაფოდ იქნა 
დაწეული, როდესაც ეცბ-ს ხელმძღვანელად მოვიდა 
ახლანდელი ხელმძღვანელი მარიო დრაგი.

ორივე შემთხვევაში განაკვეთის აწევას 
ამართლებდნენ ინფლაციის მაღალი დონით. ამ 
პროცესებმა ევროკავშირში გამოიწვია უმუშევრობის 
ზრდა. სწორედ იმდროინდელი არასწორი 
გადაწყვეტილებების შედეგებს იმკის დღესაც 
ევროკავშირი, სადაც უმუშევრობის დონემ მხოლოდ 
ამ წლის ზაფხულში  მიაღწია  10%- ზე ნაკლებს.

ერთი შეხედვით  თითქოსდა  ჩანს, რომ  მართვის 
ეს სტილი ისტორიას ჩაბარდა, მაგრამ ის, რაც 
ეცბ-მ ახლახან განაცხადა, ვგულისხმობ  ყოველივე 
ზემოთხსებენულს, ჩანს, რომ  მართვის პროცესები 
არ იცვლება. კერძოდ, ვგულისხმობ იმას, რომ 
რბილი მონეტარული პოლიტიკის გაგრძელება  
უცნაურად ჟღერს, მაშინ,  როდესაც : ა) ნავთობის 
ფასი მოძრაობის ახალ დერეფანს იკეთებს; ბ) ეცბ 
პროგნოზირებს ეკონომიკის ზრდას; გ) ანონსდება  
მშპ-ს ზრდა 1,7% მდე. 

მინდა ავღნიშნო შემდეგი. ეცბ თავის გათვლებში 
იყენებს  სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიულ 
ინდექსს, რომელიც მოიცავს ენერგომატარებლებს. 
US EIA კი ენერგომატარებლების ფასების  0,25%-
ით ზრდას ითვალისწინებს, აღნიშნული კი 
აუცილებლად მიიყვანს ევროკავშირს ინფლაციის  
ზრდამდე. შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ  
ევროკავშირში ინფლაცია 2017 წლის  ზაფხულში  
გაიზრდება, ეცბ-ს მხრიდან ყოველგვარი 
ჩარევისაგან დამოუკიდებლად.

როგორც ცნობილია, ყველა ენერგომატარებლის 
ფასი გამოისახება დოლარებში. დღეისათვის 
ევროპელი მომხმარებლები ნავთობის ფასზე უკვე 
იხდიან 7-10%-ით მეტს ვიდრე გადაიხდიდნენ 
მაშინ, ევროს კურსი, მაგალითად, რომ ყოფილიყო 
1,1280. ამასთან, ეცბ მარტო შერბილებული 
პოლიტიკის გაგრძელებით არ შემოიფარგლა, იგი 
ცვლის ობლიგაციების შესყიდვის  რიგითობასაც,  
რომელთა შემოსავლიანობაც შეიძლება იყოს 0,4%-
ზე ნაკლები. ეს კი გამოიწვევს ყველა იმ ფინანსური 
ინსტრუმენტების შემოსავლიანობის შემცირებას, 
რომლებიც ევროშია ნომინირებული.

ამიტომაც აშშ-ს ფსს საპროცენტო განაკვეთის 
აწევის შემთთხვევაში ევროს კურსი უნდა ჩამოცდეს 
1,05 იან ნიშნულს,  და მის ქვემოთ მოძებნოს 
მოჭიდების ადგილი. თუ ეს ასე არ მოხდა, მაშინ 
უნდა ვივარაუდოთ, რომ ევროს კურსი, როგორც 
ლარი, ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე მიაერთეს.

ყოველშემთხევაში ინვესტორებს ეს საკითხები 
აღელვებს...  რეალური  მლოდინი კი ასეთია: 2017 
წელს ფსს 3 ჯერ გაზრდის განაკვეთს, ასეთის  
შემთხვევაში, ტექნიკურად , ეს გამოიწვევს მრავალი 
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საფინანსო ინსტრუმენტის  დაბლა დაშვებას. 
მაგალითად, როგორც კი აშშ ინდექსი 100 იან 
ნიშნულს ჩამოცდება, ეს იქნება პირველი სიგნალი, 
რომ  დოლარი სუსტდება.

ბოლო დროს ფსს-მ მონეტარული პოლიტიკა 
გაამკაცრა 2015 წლის დეკემბერში. საპროცენტო 
განაკვეთის გაზარდა  საერთოდ  დადებითად 
აისახება იმ ქვეყნის ვალუტაზე.

დონალდ ტრამპის აშშ პრეზიდენტად მოსვლამ, 
სრულად შეცვალა ფინანსურ ბაზრებზე სიტუაცია. 
ამერიკულმა აქციების ფასებმა ვარდნა შეაჩერეს 
და დაიწყეს ზრდა, მიაღწიეს  რეკორდულ 
მაჩვენებლებს, ხოლო აშშ-ს 10 წლიანი სახელმწიფო 
ობლიგაციების შემოსავლიანობა,  პირველად ბოლო 
11 წლის განმავლობაში,  გაიზარდა 2% ით.

მოკლედ რომ ვთქვათ, საბოლოო ჯამში დოლარი 
გაიზარდა 5% ით. ეს ცვლილებები რა თქმა უნდა 
ფსს გეგმებს გარკვეულწილად ცვლის, რადგანაც 
შემოსავლიანობის სწრაფი ზრდა და დოლარის 
გამყარება ამკაცრებენ ეკონიმიკურ სიტუაციას. 
კერძოდ, იზრდება სასესხო ღირებულება და 
იზრდება საექსპორტო ღირებულებაც. სხვა 
სიტყვებით რომ ვთქვათ,  ფინასურ ბაზრებზე 
შექმნილმა სიტუაციამ  ფსს-ს ნაწილი გასაკეთებელი 
საქმეებისა გაუკეთა. კერძოდ, ის, რომ მინიმუმ 5 
თვემდე კიდევ ერთხელ განაკვეთის აწევას აარიდა.

ფსს-ს ხელმძღვანელი ჯანეტ იელენი ტრამპმა 
არაერთხელ გააკრიტიკა და თანამდებობიდან 
გადაყენებითაც დაემუქრა. ესეც იყო ერთ-ერთი 
მიზეზი და სიგნალიც, რომ ფულად-საკრედიტო 
პოლიტიკა  გამკაცრდებოდა მანამდე, ვიდრე ტრამპი 
დაიკავებდა პოსტს და ზეწოლას მოახდენდა  ფსს-
ზე.

      მოდით გავაანალიზოთ, რა მოყვება საპროცენტო 
განაკვეთის აწევას. საერთოდ, საფინანსო ბაზრებს 
აქვს თავისი კანონები და იგი ხშირად ეკონომიკის 
პრინციპებს არ ემორჩილება. აქ სიტუაციას ქმნის და 
ბაზარს ამოძრავებს ინფორმაციები და ინვესტორის 
ქცევა, რომელიც რთულად გამოსაცნობია. არსებობს 
გამოთქმა, რომ ბაზარი ბრძენთა ბრძენია და ძალიან 
ხშირად სიურპრიზებს გვიმზადებს. საპროცენტო 
განაკვეთის აწევაცაა და აწევაც. მოდით განვიხილოთ 
სამი ვარიანტი:

ვარიანტი პირველი:
ფსს-მ გაზარდა განაკვეთი, და მისმა 

ხელმძღვანელმა იელენმა  არაფერი თქვა  შემდგომში 
განაკვეთის აწევის ვადებთან მიმართებაში. 
ასეთის შემთხვევაში, დიდი ალბათობით, აშშ 
დოლარი შესუსტდებოდა იმიტომ, რომ მისი 
ინდექსი ისედაც მაქსიმუმზე იყო ასული. ასეთ 
შემთხვევაში  ინვესტორები  დოლარის   შესყიდვაზე 
(მოთხოვნაზე) დახურავდნენ „გრძელ პოზიციებს“ 
ბაზარზე ტექნიკურად გვექნებოდა ორმხრივი 
მოძრაობა და დააფიქსირებდნენ მოგებას, რის 
შედეგადაც დაიწყებოდა დოლარის პოზიციების 

შესუსტება.
ვარიანტი მეორე:
ფსს აწევდა საპროცენტო განაკვეთს, 

მაგრამ მისი ხელმძღვანელი, როგორც ხშირად 
სჩვევია თავის გამოსვლაში, ორაზროვნად და 
გაწონასწორებულად იტყოდა, რომ შემდგომი 
საპროცენტო განაკვეთის აწევა განიხილება 
ივნისში, მაგრამ ამასთან დავაკვირდებით თუ  
როგორი იქნება ეკონომიკური  სიტუაცია და რა 
მაჩვენებლები  გვექნება.  ასეთი განცხადების 
შემთხვევაში დოლარი მაინც დაეცემოდა და  
ეს  იმაზე უფრო სწრაფად მოხდებოდა, ვიდრე 
პირველ ვარიანტში. კერძოდ, მოგების ფიქსირებები 
მოხდებოდა ამ წლის ბოლომდე და დოლარზე 
მოთხოვნის ანუ შესყიდვის პოზიციებს ინვესტორი 
ნაკლებად სავარაუდოა  გადაიტანდა 2017 წელში. 
და ინვესტორები ფულს გააკეთებდნენ დოლარის 
ვარდნაზე.  მითუმეტეს მოძრაობები მოხდებოდა იმ 
ფონზე, როცა ნოემბრიდან დღემდე იენა  და ევრო 
მოყოლებული 9 ნოემბრიდან უფასურდება. მათ 
შორის იენა 17%-ით გაუფასურდა.

ვარიანტი მესამე:
ფსს მაღლა წევს განაკვეთს და თან ხაზს ავლებს 

იმას, რომ შემდგომშიც გაამკაცრებს პოლიტიკას, 
ის, რაც მოვისმინეთ ფსს სხდომიდან არის, რომ 
2017 წელს 3-ჯერ მოხდება განაკვეთის ზრდა. ეს 
არის უფრო აგრესიული პოზიცია ვიდრე გაჟღერდა 
სექტემბრის თვეში განაკვეთის  2-ჯერ აწევა.

იელენი ამბობს: “იმდენად თვითდაჯერებული 
არიან ამერიკული ეკონომიკის პროგრესში, რომ 
გადაწყვეტილება საპროცენტო განაკვეთის აწევის 
შესახებ უსიტყვოდ აღიქმება“.

ფედრალური ფონდების ფიუჩერსებით თუ 
ვიმსჯელებთ, ბაზარზე ახლა ალბათობა იმისა, რომ

ივნისში აიწევს საპროცენტო განაკვეთი 70%-ია, 
ხოლო დეკემბერში რომ აიწევს - 100%.

ფსს-ს არათუ ეშინია, რომ საპროცენტო 
განაკვეთის აწევა  გამოიწვევს  უარყოფით 
ეკონომიკურ შედეგებს, არამედ დარწმუნებულია 
აშშ ეკონომიკის პროგრესით 2017 წელს. მისი ასეთი 
განწყობა უკვე განაპირობებს  მთელი 2017 წელის 
მანძილზე, დოლარზე მოთხოვნას. თუმცა ბაზრის 
წესებიდან გამომდინარე დროდადრო იქნება 
კორექციები, მაგრამ არც თუ ისე მნიშვნელოვანი 
დაწევებით. თუმცა საბოლოო ჯამში ინდექსის 
გრაფიკი მიმართული იქნება აღმავლობისაკენ.

გამყარებული დოლარი ეს პრობლემაა 
საერთაშორისო მსესხებლებისათვის 
(ქვეყნებისათვის), რომლებმაც  ტრილიონობით 
ვალი დააგროვეს. დაფარონ ეს ვალი ეროვნული 
ვალუტებით, ესეც რთულია, სესხის რაოდენობა 
რაც ბანკებს აქვს აღებული აშშ-ს ფარგლებს გარეთ  
2015 წლის მონაცემებით 9,8 $ ტრილიონია. (Bank for 
International Settlements)

ამ თანხის მესამედი ნასესხები იყო 
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განვითარებადი ბაზრების მიერ, რომელთა 
ვალუტები ნაკლებად მდგრადი არიან აშშ 
დოლარის მიმართ და  როდესაც  აშშ საპროცენტო   
განაკვეთი იზრდება,  დიდი ალბათობით, 
მიდრეკილი არიან დევალვაციისაკენ.  ვფიქრობთ, 
გაძლიერებული დოლარი ხელს შეუწყობს 
განვითარებადი ქვეყნებიდან კაპიტალის 
გადინებას, და ასევე ჩინეთიდანაც, სადაც იზრდება 
დოლარებში გამოსახული ვალის  რაოდენობა, 
ძლიერი დოლარი ამერიკელებს უფრო მდიდარს 
გახდის, მსყიდველობითუნარიანობას ზრდის და 
იმპორტის ღირებულებას უმცირებს. ჩინეთმა, 
როგორც ჩვენი პლანეტის ეკონომიკის სიდიდით 
მეორე ქვეყანამ, უკვე გააკეთა შემაშფოთებული 
კომენტარი და იწინასწარმეტყველა  ფინანსური 
არასტაბილურობის მეორე ტალღა და გლობალური 
ფინანსური ”უწესრიგობა” ბაზრებზე  დოლარის 
ასეთი გამყარების გამო...

მოკლედ რომ ვთქვათ, კაპიტალის ბაზრებზე 
ყველა პირობაა შექმნილი იმისათვს, რომ დეკემბრის 
ბოლო კვირიდან იანვრის ბოლომდე საფონდო 
ბაზრებზე ამერიკული აქციების ფასი დაეცეს. სად 
წაიღებენ ინვსტორები გამონთავისუფლებულ 
ტრილიონებს წინასწარ ძნელი სათქმელია, იქნება 
ეს სავალტო თუ სასაქონლო ბაზარი. როგორც წესი, 
ასეთ დროს ოქროს ფასი აიწევს ხოლმე, მაგრამ არააა 
გამორიცხული ნაწილმა კაპიტალმა სავალუტო 
ბაზარზეც გადაინაცვლოს და დოლარის ინდექსი 
კვლავ აიწიოს ან ნავთობში მოიყარის თავი.

1. ლარის  სტაბილიზაციის პერსპექტივები.
ყოველივე ამის ფონზე, საქართველოს მთავრობამ 

მიიღო რიგი ღონისძიებები ლარის კურსის 
სტაბილიზაციისათვის, შევეხები  რამდენიმე 
მათგანს:

1) აუქმებს მოგების გადასახადს იმ მოტივით, 
რომ მოგების თანხები დარჩება კომპანიებს, და ამ 
თანხის რეინესტირებით,  მეტად განავითარებენ 
საქმიანობას, დაასაქმებენ ადამიანებს. თეორიულად, 
ერთი შეხედვით ეს ასეა, მაგრამ შევხედოთ როგორ 
იმუშავებს ეს რეალურად პრაქტიკაში. 

პრაქტიკულად ყველა საშუალო კომპანია 
ცდილობს წლის განმავლობაში მოახდინოს მოგების 
შემცირება. იქნება ეს სამივლინებო, სარემონტი, 
ინვენტარის შეძენა და სხვა ხარჯები და ისედაც 
დაბალი მოგების გადასახადი მას არცთუ ისე დიდ 
ტვირთად  აწვება. დიდ მოგებას წერენ ისეთი 
კომპანიები, როგორებიცაა სადაზღვევო, საბანკო, 
ფარმაცევტული, მიკროსაფინანსო და ისეთებიც, 
რომელიც კონკურენციის გარეშე მუშაობენ. 
როგორებიცაა: წყალკანალი, ენერგო პრო, თელასი 
და სხვა. ამ კომპანიათა ნაწილი ისედაც მხოლოდ 
მოგების გადასახადით იბეგრებიან.  მოგების 
თანხების ლომის წილი ამათზე მოდის. რას მოუტანს 
ეს რეალურად სახელმწიფოს გარდა იმისა,  რომ 
საკუთრებაში შეიძენენ შენობებს და იქ შეიძლება 

დასაქმდეს 2-3 ადამიანი. ამ გადაწყვეტილებით 
მთავრობამ უარი თქვა ბიუჯეტში 600 000 000=მდე 
ლარის შემოსავალზე და ის რეალურად ჩაუტოვა 
მონოპოლიებსა და ბანკებს, სადაზღვევო კომპანიებს, 
მიკროსაფინანსო კომპანიებს. სავალუტო ფონდთან, 
რომ პირი მოეწმინდათ აიღეს ვალდებულება, 
რომ გაზრიდნენ საწვავზე და სიგარეტზე აქციზს, 
საიდანაც შემოსავლები გადაფარავდა ამ დანაკლისს.

2) რას გამოიწვევს ახლა საწვავზე აქციზის 
გაზრდა? საქართველოში საწვავის შემომტანი 
ისედაც 5-7 ოპერატორია და ავტოგასამართების 
95% მათ ხელშია. აშკარად არსებობს  მათ შორის 
შეთნხმება სარეალიზაციო, ერთეული საწვავის 
საბოლოო ფასის სიდიდის შესახებ და ამ წესს 
იცავენ. მაშინ როდესაც საწვავი უნდა ღირდეს 
მაქსიმუმ 1,30-1,45 თეთრი,   იყიდება 1,85-2 ლარის 
ფარგლებში, აქციზის გაზრდა საშუალებას მისცემს 
ფასები კვლავ აწიონ 15-20%-ით. ამას ემატება 
ისიც, რომ 2017 წლის პროგნოზით ნავარაუდებია 
ენერგომატარებლებზე ფასების ზრდა, დავამატოთ 
ზემოთაღნიშნული დოლარის გამყარების შესახებ 
მოსალოდნელი ვარაუდი  და ჯამში  გვექნება 
დასკვანა:  მოგების გადასახადის გაუქმება იმდენად 
ვერ მოიტანს  დადებით  ეფექტს, ვიდრე გვექნება 
აქციზის გაზრდით  უარყოფითი ეფექტი, რაც 
დაიწყება საწვავის გაძვირებით  და რომელიც  
ჯაჭვურ რეაქციაში გამოიწვევს პროდუქტების   
გაძვირებასაც.

3) რაც შეეხება  დედოლარიზაციის  
ინიციატივას, იგი  უახლოესი 10 წელიწადი ვერ 
იმუშავებს, ამისი არც სტრატეგია  არის  ჯერ 
შემუშავებული და არც ალგორითმი,  რომც 
არსებობდეს ის გრძელვადიანი პროცესია  და  
მითუმეტეს მაშინ, როდესაც იმპორტი გაცილებით 
ჭარბობს ექსპორტს.

მთავრობა ისეთ პოლიტიკას  ატარებს, რომ   
აუცილებლად  მოუწევს ენერგორესურსებზე 
ტარიფების გაზრდა. ესეც უარყოფითად იმუშავებს 
ისედაც გაღარიბებული მოსახლეობის ბიუჯეტზე.

დასკვნა
გამოვყოფდი რამდენიმე რეკომენდაციას 

ეროვნული ვალუტის სტაბილიზაციისათვის:
ა) ბიუჯეტიდან დეფიციტური ხარჯვის 

შემცირება;
ბ) სესხების ლარში გაცემა ისე, რომ პროცენტი არ 

აიწიოს;
გ) კაპიტალის ბაზრის გახსნა, სადაც ფინანსური 

ინსტრუმენტები ლარში იქნება დომინირებული;
დ) შემოსავლებზე დიფერენცირებული ანუ 

პროგრესული  საგადასახადო განაკვეთის დაწესება;
ე) ბლუმბერგის ტერმინალის ნაცვლად, შეიქმნას 

ახალი გამჭვირველე სავაჭრო ტერმინალი და  
ვაჭრობის ღიად წარმოჩენა.

 ვითვალისწინებ რა მსოფლიო სავალუტო 
ბაზრებზე შექმნილ სიტუაციას, (ამის შესახებ ადრეც 
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განვაცხადეთ სხვადასვა ბეჭდვით საშუალებებში, 
იქნებოდა ეს სამეცნიერო ნაშრომი თუ საგაზეთო 
სტატია) ასევე, საახალწლო ტრანზაქციების 
მოცულობებიდან გამომდინარე, თურქეთის 
რესპუბლიკასთან და  რეგიონში არსებულ სხვა 
ქვეყნაბთან მიმართებაში, საკმარისია თურქული 
ლირა გადაცდეს  3,50-ან ნიშნულს და დოლარის 
ინდექსმა შეინარჩუნოს 102,50 ზე  მაღალი 
ნიშნული, ლარის კურსი იმერყევებს 2,7550-2,8350 
შუალედში. ძნელი სათქმელია, რას იზამს ლარის 
კურსი 24  დეკემბრის შემდეგ, ვინაიდან როგორც 
ზემოთ მოგახსენეთ და იგივე 2 და 4 დეკემბრამდე 
სოციალურ ქსელშიც გავაზიარეთ, ამ პერიოდში 
მოსალოდნელია საფონდო ბაზრებზე ამერიკულ 
აქციებზე ფასების ვარდნა. არ გამოვრიცხავ 
მოფრინდეს სადმე ”შავი გედი”, როგორც ეს მოხდა 
2015 წლის 24 აგვისტოს. ასეთი თუ განმეორდა  
რადიკალურად შეცვლის პროცესებს... 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ,  მინდა ხაზი გაუსვა 
იმ გარემოებას, რომ მაშინ როდესაც  დონალდ 
ტრამპი ჯერ არ ჩამჯდარა თავის სავარძელში,  
გადაწყვეტილებაც  არ მიუღია რაიმე პრობლემის 
მოგვარებისთვის, ამ დროს კი ფინანსურ ბაზრებზე 
ინვესტორები მთელი ენერგიით ყიდულობენ 
აქტივებს, რაც იწვევს  დიდძალი ფინანსური  
კაპიტალის თავმოყრას მსოფლიო ეკონომიკის 
ფიქტიურ სექტორში, სადაც აქციების მაღალი 
ფასები ფუნდამენტალურად არაა გამყარებული 
- ვფიქრობთ,  ასეთი სიტუაცია უახლოეს 
რამდენიმე კვირაში მიგვიყვანს გაბერილი ბუშტის  
პრინციპთან,  რომლის გასკდომის ხმასაც ძალიან  
მალე გავიგონებთ.

ბაზრების  ასეთი რეაქცია ვფიქრობ, ბოლო 
ათწლეულის აფიორას გავს. ძნელად თუ 
გავიხსენებთ ისეთ  მომენტს, როდესაც  ბაზრებე  
ასეთი ძლიერი ცდომილებები იყო, ანუ როდესაც 
პროგნოზირებენ ერთს და ღებულობენ - მეორე 
შედეგს. ბოლოჯერ ასეთი მახსენდება 2008 წლამდე 
პერიოდი, როდესაც ბევრ ცნობილ ეკონომისტს 
იპოთეკური დერივატივების ბაზარი მიაჩნდა, 
როგორც მესია - ნათელი მომავლისა, მაგრამ 
სწორედ ის  გახდა  მიზეზი მსოფლიო  გლობალური 
ფინანსური კრიზისისა.

ვიმედოვნებთ, საქართველოს მთავრობის 
ეკონომიკური  გუნდი გაითვალისწინებს, მეზობელ 
რეგიონებში ეკონომიკურ სიტუციას, სწორად 
გააანალიზებს საფონდო ბაზრებზე  მიმდინარე  
პროცესებს და  მომავალში  ისე მიიღებს  სწორ  
გადაწყვეტილებებს, ინკლუზიური  ეროვნული 
ეკონომიკის  ზრდის  საქმეში.

დასარულს ვიტყოდით, უნდა შევიგნოთ, რომ  
დღეს ეკონომიკის საზომი ერთეული მხოლოდ 
ფულის ან ძვირფასი ლითონის  სახით არ 
არსებობს, ის შეიძლება ყველაზე უკეთ გამოისახოს 
ისეთ სისტემაში, რომელიც  ქმედითუნარიანი 
იქნება დოვლათი მოიტანოს გრძელვადიან 
პერსპექტივაში, თანაც ისე, რომ სრულად 
აკმაყოფილებდეს მოსახლეობის მოთხოვნებს 
პირველად და მთავარ მოთხოვნილებებზე. მალე 
ალბათ ეკონომიკის ფორმატიც შეიცვლება და 
გადავალთ რაოდენობრივიდან   ხარისხობრივ   
მოთხოვნილებებზე. 

გამოყენებული ლიტერატურა:
1. www.bloomberg.com
2. www.geostat.ge
3. ნიკა შენგელია ”მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და ქვეყნის ცენტრალური ბანკების გამოწვევები: 

პრობლემები და მათი რეგულირების გზები” წმ. გრიგოლ ფერაძის სასწავლო უნივერსიტეტი.  შრომების 
კრებული ტომი 4. 

The Triad of US. Dollar, Euro and Gel- Expectations and Realities

Nika Shengelia
Doctor of economics

Professor

In the article ”the triad of US. Dollar, Euro and Gel- Expectations and realities” is discussed the current situation 
above mentioned currencies and is made assumptions of their future perspectives.

The author is commenting the expectations of Jean-Claude Trichet  and Mario Draghi, Former and current  presi-
dents of European central bank. The author is analyzing U.S.A. Federal Reserve System and the future of US Dollar 
and Euro.

The author is giving several recommendations to Georgian government how to stabilize Georgian Gel.

Keywords:
Currency, Dollar, Euro, Gel,  Strengthening, Weakening,  Stock Index, Drop, Interest rates.
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გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი
sfetelava@competition.ge

,, . . .  პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, რომ საქმიანი 
საზოგადოება გონებით ღებულობს, ხოლო ემოციურად 

უარყოფს ანტიტრესტულ კანონმდებლობას . . .“
ჯ. ვან საისი

საქართველოში, ისევე როგორც 
პოსტსოციალისტური ქვეყნების უმეტესობაში, 
საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალი პერიოდი 
დიდი სირთულეებით და წინააღმდეგობებით 
ხასიათდებოდა. საბაზრო ეკონომიკის რელსებზე 
ქვეყნის ეკონომიკის მოდიფიკაციის პროცესი არ 
იყო მარტივი და ადვილად განხორციელებადი. 
ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც ეს პროცესი დაიწყო და 
რაიმე ღირებული წარმატებისათვის მიუღწევიათ, 
ამ წარმატების უმთავრესი მიზეზი იყო თითოეული 
ცალკე აღებული სახელმწიფოს პოლიტიკური 
ნება (სახელმწიფოს მიერ ჩატარებული 
ეკონომიკური რეფორმები), რომლის ერთ–ერთი 
უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ელემენტი 
– სწორედ, თანმიმდევრული კონკურენციის 
პოლიტიკის მხარდაჭერაა (რეალიზაციაა), 
რომელიც თავის მხრივ, უნდა იყოს ჰარმონიზებული 
(დაახლოებული) გარე სამყაროსთან და არ 
უნდა ეწინააღმდეგებოდეს საერთაშორისო 
სტანდარტებით დადგენილ ნორმებს და ამა 
თუ იმ ქვეყნის მიერ აღებულ საერთაშორისო 
ვალდებულებებს.

დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველივე 
დღიდან საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკურმა 
რეფორმებმა დღის წესრიგში დააყენა ახალი, 
ადეკვატური სამართლებრივი ბაზის შექმნის 
აუცილებლობა. გასული საუკუნის 90–იანი 
წლების დასაწყისში საქართველოს ხელისუფლება 
იძულებული გახდა საბაზრო ეკონომიკის მქონე 
ქვეყნების მსგავსად ყურადღება მიექცია ქვეყანაში 
კონკურენციული პოლიტიკის გატარებისათვის. 
უპირატესი ამოცანა მდგომარეობდა 
მაქსიმალურ ხელშეწყობაში უმტკნივნეულოდ 
განხორციელებულიყო ეკონომიკისა და 
თავისუფალი სამეწარმეო სისტემის შერწყმა. 
შესაბამისად,  ნაკლები პრობლემებით უნდა 
მომხდარიყო სოციალისტური ეკონომიკის 
სისტემიდან (რომელიც მთლიანად ემყარებოდა 
დირექტიულ სახელმწიფო გეგმას და საწარმოო 
საშუალებებზე და პროდუქციაზე საზოგადოებრივ 
საკუთრებას) კერძო საკუთრებაზე დაფუძნებულ 
თავისუფალ სამეწარმეო  სისტემაზე გადასვლა.

საქართველოში კონკურენციის პოლიტიკის 
ფორმირებისა და შესაბამისი აღმასრულებელი 

სტატიაში ხაზგასმულია კონკურენციის პოლიტიკის როლსა და მნიშვნელობაზე საბაზრო ეკონომიკის 
მშენებლობის პროცესში. კრიტიკულადაა მიმოხილული ამ პოლიტიკის ჩამოყალიბებისა და მისი 
პრაქტიკული რეალიზაციის 25 წლიანი პერიოდი საქართველოში, რომელიც 8 ეტაპად აქვს ავტორს 
დაყოფილი. წარმოჩენილია ამ პოლიტიკის პრაქტიკულ რეალიზაციის ხარვეზები და მისი უარყოფითი 
შედეგები. გაკეთებულია დასკვნა, რომ   საქართველოში კონკურენციის კანონმდებლობის რეალიზაციის 
კუთხით გაწეული საქმიანობა  (დაწყებული 1992 წლიდან) მთლიანობაში, ფაქტობრივი გარემოებებიდან 
გამომდინარე – ცალკეული გამონაკლისი პერიოდის გარდა – არ შეიძლება მიჩნეულ იქნეს წარმატებულად. 
შესაბამისად, ავტორი თვლის, რომ, თუ წლების მიხედვით საქართველოში რეალიზებული 
ანტიმონოპოლიური პოლიტიკის ეფექტიანობას შევაფასებთ – ის ყველაზე მეტად საწყის და ბოლო 
პერიოდში იყო გამორჩეული. ანუ პირველი, მეორე და მერვე ეტაპი შეიძლება იქნეს მიჩნეული  ქართული 
საკონკურენციო სამართლის პრაქტიკული რეალიზაციის პროცესში, წარმატებულად თუ არა  ნაწილობრივ 
წარმატებულად მაინც, ხოლო სხვა დანარჩენი პერიოდი კი როგორც წარუმატებელი.
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mecniereba/SCIENCE
ორგანოს როლისა და სტატუსის განსაზღვრის 
საკითხებს აღმოსავლეთ ევროპის 
პოსტსოციალისტური ქვეყნების ანალოგიურად 
საფუძველი ჩაეყარა 1992 წლიდან. ამდენად, 
როგორც ვხედავთ, საქართველოში კონკურენციის 
პოლიტიკის პრაქტიკული რეალიზაციის პერიოდი 
თითქმის 25 წელიწადს ითვლის (2017 წლის მარტში 
შესრულდება 25 წელი). ეს პერიოდი ჩვენს მიერ 
პირობითად დაყოფილია შემდეგ 8 ეტაპად:

პირველი ეტაპი - იწყება 1992 წლის მარტიდან 
და გრძელდება 1996 წლის პირველი ნახევრის 
ჩათვლით. ამ პერიოდში იქნა მიღებული - 
,,საქართველოს რესპუბლიკაში სამეურნეო 
საქმიანობის დემონოპოლიზაციის ზოგიერთი 
ღონისძიებების შესახებ“ – საქართველოს 
რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1992 წლის 17 
მარტის დადგენილება (№323), რომლის მთავარი 
დანიშნულება იყო სახალხო მეურნეობის ცალკეულ 
დარგებში განხორციელებული რეორგანიზაციის 
შედეგად წარმოქმნილ მონოპოლიურ ერთეულებს 
(კონცერნებს, ასოციაციებს, გაერთიანებებს და 
ა.შ.) არ შეეშალათ ხელი პირველადი სამეურნეო 
ერთეულების ეკონომიკური თავისუფლებისა და 
ეკონომიკის დემონოპოლიზაციის პროცესისათვის, 
რაც ითვალისწინებდა სავალდებულო 
ანტიმონოპოლიური ექსპერტიზის გავლას.

მოგვიანებით მიღებულ იქნა - ,,მონოპოლიური 
საქმიანობის შეზღუდვისა და კონკურენციის 
განვითარების შესახებ“ საქართველოს 
რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს 1992 წლის 
16 ოქტომბრის დეკრეტი, რითაც განისაზღვრა 
კონკურენციის განვითარების, მონოპოლიური 
საქმიანობის და არაკეთილსინდისიერი 
კონკურენციის თავიდან აცილების, შეზღუდვისა 
და აღკვეთის ორგანიზაციული და სამართლებრივი 
საფუძვლები.

გარდა ამისა, მიღებულ იქნა 
,,არაკეთილსინდისიერი რეკლამისაგან 
მომხმარებელთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს 
პრეზიდენტის 1995 წლის მარტის ბრძანებულება 
(№60), რომლის საფუძველზეც, მეწარმეობის 
მხარდაჭერისა და კონკურენციის განვითარების, 
ასევე მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 
ფუნქციის აღსრულების პარალელურად, სარეკლამო 
საქმიანობის კონტროლის ფუნქციაც დაეკისრა 
ეკონომიკის სამინისტროს (შიდა სტრუქტურულ 
ერთეულის მეშვეობით).

კონკურენციის პოლიტიკის პრაქტიკული 
რეალიზაციის ამ საწყის პერიოდში იქნა ასევე 
მიღებული საქართველოს რესპუბლიკის 
მინისტრთა კაბინეტის 1995 წლის 26 აპრილის 

№325 დადგენილება, რომლის შესაბამისად – 
სასაქონლო ბაზრებზე კონკურენტული გარემოს 
უზრუნველყოფისა და მომხმარებელთა უფლებების 
დაცვის მიზნით სავალდებულო გახდა მუდმივი 
სახელმწიფო კონტროლის ობიექტების განსაზღვრა 
(მათი საქმიანობის შემდგომი რეგულირების 
მიზნით). სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა 
,,მონოპოლისტი საწარმოებისა და გაერთიანებების 
სახელმწიფო რეესტრის შესახებ“ დებულების 
(ეკონომიკის სამინისტროს  კოლეგიის 1993 წლის 30 
აპრილის №12 გადაწყვეტილება) შესაბამისად ჯერ 
კიდევ 1993 წლის პირველ ნახევარში მიღებულლი 
გადაწყვეტილებები. პირველი მონოპოლისტების 
გამოცხადებისა და შესაბამის რეესტრში მათი 
შეყვანის შესახებ. თუმცა, ისიც ფაქტია, რომ ამ 
სუბიექტების რეესტრში შეტანის საფუძველი იყო 
არა შესაბამისი სასაქონლო ბაზრების კვლევა, 
არამედ ამ ეკონომიკურ აგენტთა მიერ წარმოებული/
იმპორტირებული პროდუქციის მოცულობა 
და გაწეული მომსახურების ერთად–ერთობის 
პრინციპი. სულ 27 საწარმო (ერთად იყო შეყვანილი 
როგორც ბუნებრივი მონოპოლისტები, ისე სხვა 
საბაზრო მონოპოლიები) იყო რეესტრში შეყვანილი 
(1995 წლის 6 ივლისის ოქმი №10).

აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საქართველოში 
კონკურენციის პოლიტიკის  ჩამოყალიბების 
პირველი ეტაპი დაემთხვა მასობრივი 
პრივატიზაციის პროცესს, რის გამოც დიდი 
სიფრთხილე და წინდახედულობა სჭირდებოდა 
ამ პოლიტიკის აღსრულებას. შესაბამისად, თუ 
დღევანდელი გადასახედიდან ვიმსჯელებთ 
ცხადია, რომ  საქართველოს კონკურენციის 
ორგანომ (ეკონომიკის სამინისტრომ) მის წინაშე 
მდგარ ამოცანებს (ახალი მონოპოლიური 
წარმონაქმნების დაუშვებლობას და  სამეწარმეო 
გარემოს  გაჯანსაღებას) იმ პერიოდში მეტ–ნაკლები 
წარმატებით გაართვა თავი. 

მეორე ეტაპი - იწყება 1996 წლის  მეორე 
ნახევრიდან და გრძელდება 2002 წლის პირველი 
ნახევრის ჩათვლით.  კერძოდ, ესაა პერიოდი, 
როდესაც ქვეყანაში დაიწყო სამოქალაქო 
კოდექსისა და სამოქალაქო სამართლის, ასევე 
სხვა კანონების კოდიფიცირება ევროპის კავშირის 
კანონმდებლობასთან, თუმცა, აქვე იყო გარკვეული 
ხარვეზები. მაგალითად, მომხმარებელთა 
უფლებების დაცვის რიგი დებულებები გადმოტანილ 
იქნა ეროვნულ კანონმდებლობაში, მაგრამ 
ევროპული კავშირის თანამედროვე დირექტივები, 
მათ შორის დირექტივა სამომხმარებლო საქონლის 
შესყიდვაზე მასში არ იქნა ასახული.

ეს პერიოდი ემთხვევა ქვეყანაში კონკურენციის 
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სამართლის კონსტიტუციურ საფუძვლებზე 
ფორმირების პროცესს. ამ პერიოდს უკავშირდება 
საქართველოში მეტ–ნაკლებად დამოუკიდებელი 
(თუ არ ჩავთვლით 2014 წლის შემდგომ პერიოდს) 
ანტიმონოპოლიური ორგანოს – საქართველოს 
ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული 
საქართველოს სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური 
სამსახურის ჩამოყალიბება და დაკომპლექტება 
(სამხარეო სამსახურებთან ერთად თავდაპირველად 
შეიქმნა 150 საშტატო ერთეულით, რომელსაც 
მოგვიანებით 20 საშტატო ერთეული დაემატა).

ამ პერიოდში იქნა მიღებული შემდეგი 
ნორმატიული აქტები: 1) ,,მონოპოლიური 
საქმიანობისა და კონკურენციის შესახებ“ 
საქართველოს 1996 წლის 25 ივნისის კანონი; 2) 
,,მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ 
1996 წლის  კანონი და მისგან გამომდინარე ე.წ. 
ვაჭრობისა და მომსახურების 21 წესი. ასევე 
შეიქმნა  მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 
უწყებათაშორისო საბჭო, რომლის დებულება 
და შემადგენლობა საქართველოს პრეზიდენტის 
მიერ იქნა დამტკიცებული; 3) ,,რეკლამის შესახებ“ 
საქართველოს 1998 წლის კანონი, შესაბამის 
ქვემდებარე ნორმატიულ აქტებთან ერთად; 4) 
,,ბუნებრივ მონოპოლიათა სახელმწიფოებრივი 
რეგულირების მექანიზმების შესახებ“ საქართველოს 
პრეზიდენტის 1998 წლის 22 თებერვლის №95 
ბრძანებულება; 5) ,,საქართველოს სასაქონლო 
ბაზრებზე მონოპოლიური მდგომარეობის მქონე 
ეკონომიკური აგენტების სახელმწიფო რეესტრის 
შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 30 
სექტემბრის №426 ბრძანებულება; 6) ,,საქართველოს 
სახელმწიფო ანტიმონოპოლიურ სამსახურთან 
არსებული ანტიმონოპოლიური საბჭოს დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 
1998 წლის 23 ააპრილის №262 ბრძანებულება; 7) 
,,საქართველოს სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური 
სამსახურის მიერ შემოწმების მოწყობის შესახებ“ 
საქართველოს პრეზიდენტის 2002 წლის 10 იანვრის 
№8  ბრძანებულება; 8) ,,შესაბამის (კონკრეტულ) 
სასაქონლო ბაზარზე ეკონომიკური აგენტის (მეწარმე 
სუბიექტის) მონოპოლიური მდგომარეობის 
განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს სახელმწიფო 
ანტიმონოპოლიური სამსახურის უფროსის 2000 
წლის 12 დეკემბრის №8/42 ბრძანება; 9) ,,სასაქონლო 
ბაზრებზე კონკურენტული გარემოს შეფასების 
მეთოდური რეკომენდაციები“ – სახელმწიფო 
ანტიმონოპოლიური სამსახურის უფროსის მიერ 
1998 წლის 3 დეკემბერს დამტკიცებული ნორმა.

ამ პერიოდში არაერთი მნიშვნელოვანი 
აქტივობა იქნა განხორციელებული საქართველოს 

სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური სამსახურის 
მიერ, კონკურენციის პოლიტიკის პრაქტიკული 
რეალიზაციის მიმართულებით. ამ აქტივობების 
შედეგად,  მნიშვნელოვნად იქნა გაჯანსაღებული 
ცალკეულ სასაქონლო ბაზრებზე კონკურენტული 
გარემო. ამ პერიოდში სახელმწიფო 
ანტიმონოპოლიური სამსახურის მიერ შესწავლილ 
იქნა ისეთი სფეროები/მიმართულებები/
საკითხები როგორიცაა: ბუნებრივ მონოპოლიათა 
სუბიექტების საქმიანობა (შპს ,,თბილწყალკანალი“, 
შპს ,,საქართველოს რკინიგზა“, შპს ,,საქართველოს 
ფოსტა“, შპს ,,საქართველოს ელექტროკავშირი“, შპს 
,,საქაერონავიგაცია“ და ა.შ.); არაკეთილსინდისიერი 
კონკურენციის გამოვლენის ფაქტები (ყავა 
,,ნესკაფე“–,,ინსკაფე“; სიგარეტი ,,კონგრესი“–
,,კონგრეს–მანი“, ღვინო ,,შუამთა“–,,მთაშუა“ და 
სხვ.); კონკურენციის შეზღუდვის ფაქტები (,,დუთი–
ფრი“ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის 
ტერიტორია; ცემენტის, მინერალური წყლების, 
ავიაციის, დაზღვევის და სხვა სასაქონლო ბაზრები); 
დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად 
გამოყენებების ფაქტები (სარკინიგზო გადაზიდვები; 
კოსმეტიკური ფანქრების რეალიზაცია; 
ტელეკომუნიკაციები; ავტომოტოტრანსპორტის 
მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 
სავალდებულო დაზღვევა და სხვ.); სახელმწიფო 
და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების 
მხრიდან მიღებული კონკურენციის შემზღუდავი 
გადაწყვეტილებების გამოვლენა და აღკვეთა 
(სასკოლო სახელმძღვანელოების რეალიზაცია; 
დედაქალაქის ნორჩ ტურისტთა ერთ–ერთი 
სადგურისათვის ექსკლუზიური უფლებების 
მინიჭება; ნავთის რეალიზაციის ბაზარი; საავიაციო 
მომსახურების ბაზარი და სხვ.);

ასევე, ინტენსიურად მიმდინარეობდა 
შესაბამისი სასაქონლო ბაზრების კვლევა ამ 
ბაზრებზე კონკურენტული გარემოს შეფასების და 
დომინირებული/მონოპოლიური მდგომარეობის 
მქონე ეკონომიკურ აგენტთა გამოვლენის (შესაბამის 
რეესტრში ბაზრის დომინანტი/მონოპოლისტი 
ეკონომიკური აგენტების შეტანის) მიზნით. 

ამასთან, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნა 
გადადგმული როგორც მომხმარებელთა 
უფლებების დაცვის, ასევე სარეკლამო საქმიანობის 
რეგულირების კუთხით. მათ შორის, შეინიშნებოდა 
გააქტიურება ქართული სამარკო პროდუქციის 
სასაქონლო ნიშნების დაცვის კუთხით – დსთ–ს 
და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ბაზრებზე 
(ღვინო, მინერალური წყლები). ამ პერიოდში იქნა 
ასევე მომზადებული საქართველოს რკინიგზის 
დემონოპოლიზაციის პროგრამა (უცხოელ 



29#4(43), 2016 weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE
ექსპერტთა ჯგუფთან ერთად). 

საგულისხმო და ნიშანდობლივია ის ფაქტიც, რომ 
საქართველოს სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური 
სამსახურის მიერ ამ პერიოდში გაწეული საქმიანობა, 
საკმაოდ მაღალ დონეზე იქნა შეფასებული - 
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების  
ბანკის 1999 წლის ანგარიშში, რომელიც  ეხებოდა  
პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში კონკურენციის 
პოლიტიკის  მიმდინარეობის საკითხებს.

მესამე  ეტაპი - იწყება 2002 წლის მეორე 
ნახევრიდან და გრძელდება 2004 წლის ნოემბრის 
ჩათვლით. ეს პერიოდი იწყება საქართველოში 
ერთიანი ცენტრალიზებული კონკურენციის 
პოლიტიკის რეალიზაციის მექანიზმების 
ვიწრო დარგობრივ ჭრილში დანაწევრებით 
(გადანაწილებით), რაც დაიწყო ,,დამოუკიდებელი 
მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მიღებით. 

აღნიშნული კანონის მიღების პარალელურად, 
,,მონოპოლიური საქმიანობისა და კონკურენციის 
შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილ იქნა 
ცვლილება, რომლის თანახმად, ანტიმონოპოლიური 
სამსახურის ზედამხედველობის არეალიდან 
მთლიანად იქნენ გამოყვანილი რეგულირებადი 
ეკონომიკის სექტორები (ენერგეტიკა; 
კომუნიკაციები; გაზის მეურნეობა; ტრანსპორტის 
სფერო). ამასთან, ,,სტატისტიკის შესახებ“ 
საქართველოს კანონში 2002 წლის 25 დეკემბერს 
შეტანილი ცვლილებების თანახმად, საქართველოს 
სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური სამსახურისათვის 
მიუწვდომელი გახდა პირველადი მონაცემები 
ეკონომიკური აგენტის სამეწარმეო საქმიანობის 
შესახებ (პროდუქციის წარმოების მოცულობა), რაც 
მისი საქმიანობის (სასაქონლო ბაზრების შესწავლა 
და ამ ბაზრებზე არსებული კონკურენტული 
გარემოს შეფასება) შემაფერხებელ გარემოებად იქცა.

აღნიშნული და სხვა რიგი გარემოებების გამო, 
სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური სამსახურის 
საქმიანობა, კონკურენციის დაცვის კუთხით, 
ამ პერიოდში გარკვეული შეფერხებებით 
მიმდინარეობდა. ძირითადი აქცენტი გადატანილი 
იყო მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა 
და სარეკლამო საქმიანობის რეგულირების 
მიმართულებებზე.

მეოთხე ეტაპი - იწყება 2004 წლის დეკემბრიდან 
და გრძელდება 2005 წლის  აგვისტოს ჩათვლით. 
ესაა პერიოდი როდესაც საქართველოში მოქმედ 
კონკურენციის ჩარჩო სამართალში ცვლილებების 
განუხორციელებლად, მოხდა ქვეყნის მთავარი 
კონკურენციის ორგანოს რიცხოვნობის 
რადიკალური შემცირება (01.12.2004 წელი), 

რითაც ფაქტიურად უარი ეთქვა, 1992 წლიდან 
რეალიზებულ კონკურენციის პოლიტიკას და 
დაიწყო ინტენსიური მუშაობა, ახალ, განსხვავებულ 
ხედვაზე დაფუძნებული კონკურენციის სამართლის 
ჩამოსაყალიბებლად. შესაბამისად აღნიშნულისა, 
საქართველოს სახელმწიფო ანტიმონოპოლიურ 
სამსახურს ამ პერიოდში ახალი საქმეების შესწავლა 
არ დაუწყია და ახალ ხედვაზე დაფუძნებული 
კონკურენციის ჩარჩო კანონის პროექტზე 
მუშაობის პარალელურად, მისი აქტიურობა 
შემოიფარგლებოდა მიმდინარე (ადრე დაწყებული 
და დაუსრულებელი) სასამართლო დავებში 
ჩართულობით.

ეს პერიოდი სრულდება - საქართველოს 
სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური სამსახურის 
ლიკვიდაციით (2005 წლის 19 აგვისტო). 

მეხუთე ეტაპი - იწყება 2005 წლის აგვისტოდან 
და გრძელდება 2010 წლის  პირველი ნახევრის 
ჩათვლით.  ეს პერიოდი იწყება 2005 წლის 3 
ივნისის კანონის – ,,თავისუფალი ვაჭრობისა 
და კონკურენციის შესახებ“ ძალაში შესვლიდან 
(გამოქვეყნებიდან 2 თვის თავზე). აღნიშნული 
კანონი არ პასუხობდა და არ მიესადაგებოდა ამ 
მიმართულებით არსებულ მოწინავე საერთაშორისო 
პრაქტიკას. ის არ მოიცავდა კონკურენციის ზოგადი 
დებულებების მნიშვნელოვან ნაწილს და მხოლოდ 
სახელმწიფო დახმარებებისა და მიზნობრივი 
სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული 
თანხმების გაცემის რეგულაციებს (კონკურენციის 
სააგენტოსთან შეთანხმების პროცედურებს) 
ადგენდა.

აქვე  უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მთელი 
ამ პერიოდის განმავლობაში ვერ მოხერხდა 
სახელმწიფო დახმარებებისა და სახელმწიფო 
მიზნობრივი პროგრამების გაცემის პროცედურის 
კონკურენციის ორგანოსთან შეთანხმების თაობაზე 
შესაბამისი ქვენორმატიული აქტების მიღება, რის 
გამოც კანონის ეს დებულებები არ ამოქმედებულა.

ამდენად, ფაქტია, რომ კონკრეტული სასაქონლო 
ბაზრების კვლევა და კონკურენტული გარემოს 
შეფასება, ამ პერიოდში, არც ერთ სასაქონლო ბაზარზე 
არ ჩატარებულა, შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის 
არ არსებობის გამო.

მეექვსე ეტაპი - იწყება 2010 წლის მეორე 
ნახევრიდან და გრძელდება 2011 წელის ბოლომდე. 
ამ პერიოდში ლიკვიდირებულ იქნა საქართველოს 
ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს 
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - 
თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის 
სააგენტო და მის ნაცვლად, საქართველოს 
მთავრობის ქუდქვეშ შეიქმნა, იმავე სახელწოდების 
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. მთავრობის 
მიერ დამტკიცებული დებულების შესაბამისად,  
სსიპ თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის 
სააგენტოს ამოცანად განისაზღვრა - კონკურენციის 
პოლიტიკის ყოვლისმომცველი სტრატეგიის 
შემუშავება და საქართველოს მთავრობაში 
წარდგენა. შესაბამისად, სააგენტოს საქმიანობა 
შემოიფარგლებოდა მხოლოდ ამ სტრატეგიის 
პროექტზე მუშაობით, რის გამოც, მას მთელი 
ამ პერიოდის განმავლობაში სხვა აქტივობები 
ფაქტიურად არ განუხორციელებია. უფრო მეტიც, 
სსიპ თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის 
სააგენტო ამ მიმართულებით საქმიანობას ვერც 
განახორციელებდა, რადგანაც შესაბამის ბაზრებზე 
ანტიკონკურენციული ქმედებების გამოვლენისა 
და აღკვეთის მექანიზმებს მოქმედი ჩარჩო 
კონკურენციის სამართალი არ ითვალისწინებდა.

 თავის მხრივ, სსიპ თავისუფალი ვაჭრობისა 
და კონკურენციის სააგენტოს მიერ მომზადებული 
- კონკურენციის პოლიტიკის ყოვლისმომცველი 
სტრატეგია მიღებულ იქნა - საქართველოს 
მთავრობის 2010 წლის 3 დეკემბრის N1551 
განკარგულებით, რის შემდეგ,  ფაქტიურად 
სააგენტომ ამოწურა თავისი უფლებამოსილება.

მეშვიდე  ეტაპი - იწყება 2012 წლის იანვრიდან 
და გრძელდება 2014 წლის მარტამდე. ამ პერიოდში 
კონკურენციის ჩარჩო კანონში (,,თავისუფალი 
ვაჭრობისა და  კონკურენციის შესახებ“) 
ცვლილებების შეტანის გარეშე (კონკურენციის 
ზოგადი პრინციპების მასში ასახვის გარეშე) 
მექანიკურად მოხდა (2012 წლის 01 იანვრიდან) სსიპ 
კონკურენციის სააგენტოსა და სსიპ სახელმწიფო 
შესყიდვების სააგენტოების გაერთიანება (შერწყმა).

მოგვიანებით, უკვე 2012 წლის 8 მაისს, მიღებულ 
იქნა ახალი კანონი - ,,თავისუფალი ვაჭრობისა და 
კონკურენციის შესახებ“ - რითაც გაუქმდა ამავე 
სახელწოდების 2005 წლის 3 ივნისის კანონი. ეს 
ახალი ჩარჩო საკონკურენციო სამართალი უკვე 
შეიცავდა კონკურენციის ამოსავალ პრინციპებს 
და მისი ცალკეული დებულებები მეტ-ნაკლებად 
ჰარმონიზებული იყო ევროკავშირის შესაბამის 
ნორმებთან. თუმცა, მთლიანობაში კანონი იყო 
ხარვეზიანი, რის გამოც ის ვერ უზრუნველყოფდა 
ჯანსაღი კონკურენციის პრინციპების 
სრულყოფილად დაცვას. 

ამასთან, გარკვეული ობიექტური მიზეზების 
გამო, ამ პერიოდში (,,თავისუფალი ვაჭრობისა 
და კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს 2012 
წლის კანონის მიღებიდან, სსიპ კონკურენციის და 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს გაყოფამდე) 
ვერ მოხერხდა ამ კანონიდან გამომდინარე 

შესამუშავებელი ქვემდებარე ნორმატიული აქტების 
დამტკიცება. შესაბამისად,  სსიპ კონკურენციის და 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს საქმიანობა 
(სასაქონლო ბაზრებზე კონკურენტული გარემოს 
შეფასებისა და ანტიკონკურენციული ქმედებების 
გამოვლენისა და აღკვეთის კუთხით), შესაბამისი 
საკანონმდებლო (კანონქვემდებარე) ბაზის 
უქონლობის გამო, მთელი მეშვიდე ეტაპის 
განმავლობაში არ განუხორციელებია.  

მერვე ეტაპი - იწყება 2014 წლის 14 აპრილიდან 
და გრძელდება დღემდე. ეს პერიოდი ემთხვევა, 
ჩარჩო საკონკურენციო სამართალში არსებული 
ხარვეზების გამოსწორების კუთხით, შესაბამისი 
საკანონმდებლო ცვლილებების შეტანას  (2014 წლის 
მარტი) და დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის - სსიპ კონკურენციის 
სააგენტოს ჩამოყალიბებას (შეიქმნა 2014 წლის 14 
აპრილიდან). 

ამასთან, კონკურენციის სამართალში შეტანილი 
ცვლილებების პარალელურად, 2014 წლის 1 
ოქტომბრამდე (კანონით განსაზღვრულ ვადებში) 
მიღებულ იქნა შემდეგი კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტები:

კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 
ბრძანებები: 1) განცხადებისა და საჩივრის 
ფორმების, მათი წარდგენის წესი და განცხადებისა 
და საჩივრის დასაშვებადობასთან დაკავშირებული 
პროცედურები და ვადები (30.09.2014 წლის №30/09-
1 ბრძანება); 2) თანამშრომლობის პროგრამის 
გავრცელებისა და პასუხისმგებლობისაგან 
გათავისუფლების გამოყენების წესი (30.09.2014 
წლის №30/09-2 ბრძანება); 3) ბაზრის ანალიზის 
მეთოდური  მითითებები (30.09.2014 წლის 
№30/09-3 ბრძანება); 4)  კონცენტრაციის შესახებ 
შეტყობინების წარდგენისა და განხილვის წესი 
(30.09.2014 წლის №30/09-4 ბრძანება); 5)  საქმის 
მოკვლევის წესი და პროცედურა (30.09.2014 წლის 
№30/09-5 ბრძანება). 

მთავრობის დადგენილებები: 1) 
ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების 
უმნიშვნელო ოდენობა და სახელმწიფო დახმარების 
გაცემის ზოგადი წესი - (მთავრობის 01.09.2014 
წლის №529 დადგენილება) და 2) კონკურენციის 
შემზღუდველი ხელშეკრულების აკრძალვიდან 
გამონაკლისები (მთავრობის 01.09.2014 წლის №526 
დადგენილება).

აღნიშნული კანონქვემდებარე ნორმატიული 
აქტების მიღების შემდეგ - სსიპ კონკურენციის 
სააგენტომ დაიწყო ინტენსიური მუშაობა 
კონკურენციის სამართლის აღსრულების ყველა 
მიმართულებით. შესაბამისად, კონკურენციის 
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სააგენტოს ჩამოყალიბებიდან დღემდე, 
დასრულებული აქვს 14 მოკვლევა (განცხადება/
საჩივარი/საკუთარი ინიციატივა), საიდანაც 
5 ეხებოდა - დომინირებული მდგომარეობის 
ბოროტად გამოყენებას (წყალტუბოს  თერმული  
წყლების ბაზრის მოკვლევა; ფოთის საავტომობილო-
საკონტეინერო ტვირთების სატერმინალო 
მომსახურების ბაზრის მოკვლევა; საავტომობილო 
გაზის ბაზრის მოკვლევა; ხორბლისა და 
პურპროდუქტების ბაზრის მოკვლევა; სიგარეტის 
ბაზრის მოკვლევა) და არ დადასტურდა დარღვევის 
არც ერთი შემთხვევა; 4 მოკვლევა ეხებოდა 
კონკურენციის შემზღუდველ ხელშეკრულებებს/
შეთანხმებებს  (ნავთობპროდუქტების (ბენზინი, 
დიზელი) სასაქონლო ბაზრის მოკვლევა; საავიაციო 
ნავთის ბაზრის მოკვლევა; ხორბლისა და 
პურპროდუქტების ბაზრის მოკვლევა; შავი ზღვის 
პორტებში ნავთობტერმინალთა ბაზრის მოკლევა), 
სადაც დადასტურდა დარღვევის ერთი შემთხვევა; 
4 მოკვლევა ეხებოდა სახელმწიფოს მხრიდან 
კონკურენციის შეზღუვას („ჯორჯიან ტრანს 
ექსპედიცია ფოთი“-ს განცხადების საფუძველზე 
განხორციელებული  საქმის მოკვლევა; შპს 
„ოპტიმალ გრუპ +“-ის  განცხადების  საფუძველზე  
განხორციელებული საქმის მოკვლევა; შპს 
,,ინტერტექნიკსი“-ს განცხადების საფუძველზე 
განხორციელებული საქმის მოკვლევა; ა(ა)
იპ ,,ალიანსი პროგრესული ჯანდაცვისათვის“ 
წარმოდგენილი განცხადების  საფუძველზე 
წარმოებული მოკვლევა), სადაც დადასტურდა 
დარღვევა ოთხივე შემთხვევაში და 1 მოკვლევა 
ეხებოდა არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის 
ფაქტს (სს „ვირსალაძის სახელობის სამედიცინო 
პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის 
სამეცნიერი კვლევითი ინსტიტუტი“-ს საჩივრის 
საფუძველზე წარმოებული მოკვლევა), სადაც ასევე 
დადასტურდა დარღვევის ფაქტი..   

გარდა ამისა,  სააგენტოს მხრიდან განხილულია 
5 შეტყობინება მოსალოდნელი კონცნეტრაციის 
შესახებ (შპს „ჰაიდელბერგბეტონ ჯორჯია“-ს  მიერ 
შპს „თბილცემენტ გრუპი“-ს სასაქონლო ბეტონის 
წარმოებასთან დაკავშირებული ძირითადი 
საშუალებების (საოპერაციო აქტივების) შეძენის 
გზით განსახორციელებელი კონცენტრაცია; 
სს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“-ს მიერ 
შპს „გნ კო“-ს 50%-იანი წილის შეძენის გზით 
განსახორციელებელი კონცენტრაცია; შპს 
„ალტა“-სა და შპს „ევროტექნიკს ჯორჯია“-ს 
მიერ ერთობლივი საწარმოს - შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის საზოგადოების დაფუძნების 

გზით განსახორციელებელი კონცენტრაცია; ა(ა)იპ 
„კონკურენციის სამართლისა და მომხმარებელთა 
დაცვის ცენტრი“-ს განცხადება შპს „ნიკორა 
ტრეიდი“-ს მიერ შპს „ნუგეში“-ს 100%-იანი 
წილის შეძენის კანონიერებისა და საქართველოს 
კონკურენციის კანონმდებლობის მოთხოვნებთან 
შესაბამისობის შესახებ; საქართველოს ჯანდაცვის 
ჯგუფი“-ს მიერ სს „ჯიპისი“-ს აქციათა 100%-
ის შეძენის გზით განსახორციელებელი 
კონცენტრაცია) და ერთი სახელმწიფო დახმარების 
შესახებ წარდგენილი განცხადება (ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტი). ასევე დასრულებულია ყავის 
სასაქონლო ბაზრის მონიტორინგი. მთლიანობაში,  
დასრულებული მოკვლევების შედეგებიდან 
გამომდინარე გაცემულია 40-მდე რეკომენდაცია 
საქართველოს მთავრობის, სხვადასხვა სამთავრობო 
სტრუქტურების და მოკვლევის პროცესში ჩართული 
ეკონომიკური აგენტების მიმართ.

ამჟამად, ოფიციალურად გაცხადებული 
ინფორმაციის შესაბამისად, სსიპ კონკურენციის 
სააგენტოში მიმდინარეობს 5 კონკრეტული საქმის 
მოკვლევა (განცხადება/საჩივარი/საკუთარი 
ინციატივა), ერთი მოსალოდნელი კონცენტრაციის 
თაობაზე შეტყობინების განხილვა და 5 სასაქონლო 
ბაზრის მონიტორინგი.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 
იმის გათვალისწინებით, რომ კონკურენციის 
კანონმდებლობის და მისი აღმასრულებელი 
ინსტიტუტის საერთაშორისო სტანდარტებთან 
შესატყვისობის დონე არის განმსაზღვრელი 
საბაზრო ურთიერთობის ხარისხის ქვეყანაში, 
ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ 
საქართველოში კონკურენციის კანონმდებლობის 
რეალიზაციის კუთხით გაწეული საქმიანობა  
(დაწყებული 1992 წლიდან), მთლიანობაში, 
ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე – 
ცალკეული გამონაკლისი პერიოდის გარდა – არ 
შეიძლება მიჩნეულ იქნეს წარმატებულად. 

ამდენად, თუ წლების მიხედვით საქართველოში 
რეალიზებული ანტიმონოპოლიური/
კონკურენციული პოლიტიკის ეფექტიანობას 
შევაფასებთ – დავინახავთ, რომ ყველაზე მეტად 
ის საწყის და ბოლო პერიოდშია გამორჩეული. 
ანუ, პირველი, მეორე და მერვე ეტაპი - ქართული 
საკონკურენციო სამართლის პრაქტიკული 
რეალიზაციის პროცესში, ნამდვილად შეიძლება 
ჩაითვალოს, როგორც წარმატებული თუ არა, 
ნაწილობრივ წარმატებულად მაინც, ხოლო სხვა 
დანარჩენი პერიოდი კი როგორც წარუმატებელი.
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25 years of practical realization of competition policy in Georgia 

Slava Fetelava
Grigol Robakidze University

Associate Professor  

The article emphasizes the role and importance of competition policy in the process of building a market econ-
omy and critically reviews 25-years period of formulation and practical realization of this policy in Georgia. The 
author divides this period into 8 stages. The article demonstrates the shortcomings and negative consequences of 
the process and concludes that, based on actual circumstances, the activities taken for the realization of competition 
policy in Georgia (starting from 1992) cannot be considered to be successful (except some specific cases). 

Consequently, the author argues that, if we assess the effectiveness of antitrust policy in Georgia year by year, we 
will see that the initial and final stages were most successful. To specify, the first, second and eighth stages could be 
considered to be at least partly successful, but not the rest of the period.
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ეკონომიკის დოქტორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი
ტელ.: 555 354488
ელ.ფოსტა: rati.abuladze@gmail.com

შესავალი

სახელმწიფო საჭიროებს, როგორც 
ინსტიტუციებს ისე სოციალურ სტანდარტებს. 
ასეთ სტანდარტს წარმოადგენს მინიმალური 
სახელფასო ანაზღაურება (ყოველთვიური  და 
საათობრივი), რომელიც უთანასწორობასთან 
ბრძოლისა და საზოგადოების კეთილდღეობის 
ზრდის საშუალებაა.

ბუნებრივია ნებისმიერი ადამიანი იმსახურებს 
ისეთ ანაზღაურებას, რომელიც საკმარისი იქნება მისი 
ძირითადი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და 
მოიცავს გარკვეულ დისკრეციულ შემოსავალსაც. 

აღიარებულია, რომ დაბალი ხელფასი 
გავლენას ახდენს შრომის ნაყოფიერებაზე, 
პროდუქტიულობაზე, პიროვნულ ზრდა-
განვითარებაზე, პერმანენტულ განვითარებაზე, 
სამუშაოზე კონცენტრირებასა და განკუთვნილი 
დროის ოპტიმალურ გამოყენებაზე.

I.  მინიმალური შრომის ანაზღაურების გავლენა

შრომის ანაზღაურება შეიძლება განვსაზღვროთ, 
როგორც შრომის ბაზრის შემადგენელი, 
რაც უზრუნველყოფს მის ფუნქციონირებას, 
ურთერთთავსებადობაშია დამსაქმებელსა და 
დასაქმებულს შორის. მინიმალური შრომის 

სტატიაში ნაჩვენებია მინიმალური შრომის ანაზღაურების გავლენა საზოგადოების კეთილდღეობაზე, 
გაანალიზებულია ფაქტობრივი მონაცემები და ტენდენციები. 

კვლევითი ნაშრომი აგებულია მინიმალური ხელფასის დონის  კვლევის შედეგებზე. წარმოჩენილია 
მინიმალური შრომის ანაზღაურების სტანდარტები მსოფლიოში.  შეფასებულია მინიმალური ხელფასის 
ზღვარი საქართველოში. 

სტატიაში ხაზგასმულია მინიმალური შრომის ანაზღაურების დაწესებით გამოწვეული  რისკები და 
განვითარების ტენდენციები.

დასკვნის სახით ჩამოყალიბებული იქნა მინიმალური ხელფასის დონის განსაზღვრისათვის საჭირო 
რეკომენდაციები და პროცესები.

ანაზღაურება წარმოადგენს შრომის ანაზღაურების 
დონის რეგულირების ინსტრუმენტს[1].

ხელფასის დონის ფორმირებაზე გავლენას 
ახდენს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა, 
ეკონომიკური აქტივობა, ეკონომიკის ზრდის 
ტემპი, ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობის ზრდა, 
უმუშევრობის დონე, ინფლაციური პროცესები, 
ექსპორტ-იმპორტი და სხვა ფაქტორები.

ფაქტია, რომ კარგად ანაზღაურებული 
დასაქმებული კარგად მოტივირებულია. შეგიძლია 
კაპიტალის დაგროვება, მოთხოვნილებების 
დაკმაყოფილება, მიზნების მიღწევა. 

მიკროეკონომიკურ თეორიაში, მინიმალური 
შრომის ანაზღაურება განიხილება, როგორც 
წონასწორული ფასის მინიმალური დონე, 
დადგენილი მოთხოვნა-მიწოდების მრუდით[2]. 

მინიმალური შრომის ანაზღაურება წარმოადგენს 
შრომის ანაზღაურების ფორმირების მექანიზმის 
ერთ-ერთ ელემენტს[3]. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ საწყის პერიოდში 
მინიმალური შრომის ანაზღაურების დაწესება 
გარკვეულ რისკებთანაა დაკავშირებული: სამუშაო 
ადგილების დაკარგვა, ორგანიზაციის დანახარჯების 
ზრდა, ორგანიზაციებში არსებული ახალგაზრდა და 
არაკვალიფიციური თანამშრომლების შემცირება, 
თანამშრომლების მობილობა, ოპტიმიზაცია და 
სხვა[4]. აღნიშნული სტანდარტის დადგენისას 
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გათვალისწინებული უნდა იქნას მწარმოებლის 
ფაქტორიც, რომელსაც შესრულებული სამუშაო 
უფრო ნაკლები შეიძლება უღირდეს, ვიდრე 
სტანდარტით გათვალისწინებული ანაზღაურების 
სიდიდე, გადასახადის ჩათვლით[5].

მინიმალური შრომის ანაზღაურება არ 
წარმოადგენს „უფასო ლანჩს“, რომლითაც 
ეხმარებიან ღარიბი და დაბალი შემოსავლის მქონე 
ოჯახებს[6]. თუმცა, სოციალურ-ეკონომიკური 
კრიზისის დროს, რადგანაც იზრდება სოციალური 
წნეხისა და ღარიბი სეგმენტის დაუცველობა. 
შესაბამისად, სახელმწიფო სტრუქტურებმა თუ 
რეგიონულმა ორგანოებმა დამატებითი სოციალური 
გარანტიებითა და შრომის ანაზრღაურებით უნდა 
უზრუნველყოს მოცემული სეგმენტი[1].

II. მინიმალური შრომის ანაზღაურების 
სტანდარტი მსოფლიოში

ინკლუზიური ზრდის საკვანძო ფაქტორს, 
წარმოადგენს ზრდადი ხელფასი. თუმცა, 
უმრავლესობისათვის სარგებლისა და 
შემოსავლების ზრდის უზრუნველყოფა 
მნიშვნელოვანი პრობლემაა. როდესაც ხელფასი 
მინიმალურ დონეზეა, ასეთი ანაზღაურების 
პირობებში, დავალების მიცემა წარმოადგენს 
სამუშაო გარემოს მოძრაობაში მოყვანის ფაქტორს, 
ვიდრე პროდუქტიულობის ზრდის ხელშემწყობი 
საშუალება[7].

მსოფლიო კრიზისის შემდგომ, გლობალურ 
მასშტაბში შრომის ანაზღაურების ზრდის ტემპი 
იმაზე ნელა იმატებს, ვიდრე კრიზისამდე. 
კრიზისამდე, განვითრებული ეკონომიკის მქონე 
ქვეყნებში შრომის ანაზღაურება „ორჯერ შემცირდა“. 
გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში, 
შრომის ანაზღაურების ზრდა მდგრადი აღმოჩნდა. 
შესაბამისად, აზიის ქვეყნებში, მისი შრომის 
ანაზღაურების ზრდის ტემპი იყო მნიშვნელოვანი, 
ხოლო აფრიკის, ლათინური ამერიკისა და კარიბის 
ქვეყნებში ტენდენცია იყო პოზიტიური[8]. 

ეკონომიკის მწარმოებლურობის ზრდის 
მიუხედავად, ხელფასის დონე ინარჩუნებს 
უთანასწორობას, განსაკუთრებით მოწყვლად 
ჯგუფებში. ეკონომიკური თანამშრომლობისა 
და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) 
წევრ ქვეყნებიდან, სამიდან ერთი ქვეყანაში,  
მინიმალური შრომის ანაზღაურების არსებულ 
სპექტრზე ნაკლები იყო 2013 წელს, ვიდრე ეს იყო 

6 წლის წინ. 2015 წელს OECD-ს 34 წევრ ქვეყნიდან, 
26 ქვეყანას კანონმდებლობით აქვს განსაზღვრული 
მინიმალური შრომის ანაზღაურება[9].

მინიმალური შრომის ანაზღაურების 
(ყოველთვიური, საათობრივი) სოციალური 
სტანდარტი ქვეყნის ეკონომიკური სტანდარტის 
შესაბამისია. მსოფლიოში მინიმალური საათობრივი 
ანაზღაურება შეიძლება განვიხილოთ შემდეგი 
ქვეყნების მაგალითზე: ბრაზილია 3,58 რეალი (2.7 
ლარი), ჩინეთი 8 იუანი (2.9), პოლონეთი 10.12 
ზლოტი (6.3 ლარი), სამხრეთ კორეა 6000 ვონი (12.8 
ლარი), ისრაელი 25 შეკელი (16 ლარი), იაპონია 780 
იენი (18.5 ლარი), აშშ- 7.25 დოლარი (17.7 ლარი), 
გერმანია 8.5 ევრო (23.1 ლარი), დიდი ბრიტანეთი 
6.7 გირვანქა სტერლინგი (20.4 ლარი), საფრანგეთი 
9.61 ევრო (26.1 ლარი), ავსტრალია 16 ავსტრალიური 
დოლარი (30,1 ლარი)[10]. ნიუ-იორკისა და 
კალიფორნიის შტატმა ხელი მოაწერა კანონს, 
რომლის მიხედვითაც, მინიმალური ანაზღაურება 
საათში იქნება 15 დოლარი[11].

მხედველობაშია მისაღები სხვადასხვა ქვეყანაში 
არსებული მინიმალური ხელფასი, სადაც 
ლიდერობს ავსტრალია, ლუქსემბურგი და ბელგია. 
ხუთეულში შედის ირლანდია და საფრანგეთი. 
ათეულს აბოლოებს გერმანია, კანადა და დიდი 
ბრიტანეთი. მათ ჩამორჩება აშშ, იაპონია, ისრაელი  
(WEF). OECD-რეალური მინიმალური ხელფასი 
მოცემულია ცხრილში[12].

საკითხს თუ კრიტიკულად მივუდგებით, 
დავინახავთ, რომ აღნიშნული პოლიტიკა ბიზნესს 
„ტკივილს“ აყენებს, გავლენას ახდენს ფასების 
ზრდასა და მწარმოებლურობის შემცირებაზე.

გასათვალისწინებელია გლობალური 
უმუშევრობის დონე, რომელიც შეადგენს 197,1 
მილიონ კაცს,  პროგნოზით არსებული დონე 
გაიზრდება და მიაღწევს 199,4 მლნ-ს (2016 
წელს), ხოლო 200.5 მლნ-ს (2017 წელს). როდესაც 
მოსალოდნელია უმუშევრობის ზრდა, კომპანიები 
უპირატესობიდან გამომდინარე შრომის ბაზარზე 
ქმნიან არახელსაყრელ კლიმატს: აწესებენ მაღალ 
მოთხოვნებს.

ისტორია აჩვენებს, რომ როდესაც  ხელფასი არ 
წარმოადგენს მაღალს, კეთილთვისებიანი ეფექტი 
აქვს მხოლოდ უმუშევრებზე. თუმცა კვლევებით 
დასტურდება, რომ დასაქმებული მაღალი შრომის 
ანაზღაურებით უკეთესად მუშაობს, უკეთესი 
ხარისხითა და უკეთესი შედეგებით[7].
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II. მინიმალური შრომის ანაზღაურება 
საქართველოში

მსოფლიოში, მინიმალური ხელფასის ყველაზე 
დაბალი ზღვარი აქვს საქართველოს, უკრაინას, 
ხაზახეთს, მოლდოვას, ბელარუსს, სომხეთს, 
აზერბაიჯანს, რუსეთს (დადგენილი ზღვარი 107 
დოლარზე ნაკლებია)[13].

თეორიულ კონსტრუქციაში, საქართველოში 
საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი 
მიმზიდველია (900,4 ლარი, Geostat). მინიმალური 
ხელფასის ოდენობა თვეში 20 ლარს შეადგენს, ხოლო 
აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დასაქმებულ 
მომსახურეთა შრომის ანაზღაურების მინიმალურ 
ოდენობა 135 ლარს[14].

შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის მარტის 
მონაცემებით, საქართველოში 100 ლარზე დაბალი 
ხელფასი აქვს 25 001 ადამიანს, საარსებო მინიმუმზე 
დაბალი ხელფასი კი 62 681-ს, ხოლო ოჯახის 
საარსებო მინიმუმზე დაბალი 130 282 ადამიანს[14].

ექსპერტების შეფასებით, საქართველოში 
ადამიანი 178 საათი მუშაობს და საათში 0,42-

0,45 დოლარს გამოიმუშავებს. ამასთან, საშუალო 
საათობრივი ანაზღაურება საქართველოში 
მხოლოდ 2,2 დოლარს შეადგენს (ს. არჩვაძე, com-
mersant, 2016).

იმისათვის, რომ ადამიანმა ფიზიოლოგიური 
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება შეძლოს 
საჭიროა ჰქონდეს ჯეროვანი ანაზღაურება. 

კვლევები ადასტურებს, რომ საშუალო 
შრომის ანაზღაურების დონე და ზრდის ტემპი 
განსხვავებულია რეგიონული აქტივობის 
მიხედვით. შრომის ანაზღაურება ჩვეულებრივ 
მაღალია იმ რეგიონებში, რომელსაც მძლავრი 
ეკონომიკური ზრდა აქვს. 

საზოგადოება აცნობიერებს, რომ არსებული 
უმუშევრობის პირობებში, მოქალაქეებს 
უწევს დაბალანაზღაურებადი სამუშაოების 
შესრულება. განვითარებულ ქვეყნებში ასეთი 
ანაზღაურებით მუშაობს არაკვალიფიციური 
თუ დაბალკვალიფიციური სპეციალისტები. 
საქართველოში, კი პირიქით დაბალანაზღაურებად 
სამუშაოს ასრულებს მაღალკვალიფიციური და 
„პატრონის არმქონე პირები“.

OECD -ს წევრ ქვეყნებში არსებული რეალური მინიმალური ხელფასი
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საქართველოში, შრომა ისეთი იაფია, 

ენთუზიაზმით უფრო ხარ სავსე, ვიდრე 
მოტივაციით. როცა მუშაობ, კრედიტის აღების 
შესაძლებლობით ხარ უზრუნველყოფილი ვიდრე 
კაპიტალის დაგროვებით.

ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ ქვეყანაში 
მინიმალური შრომის ანაზღაურების პოლიტიკა 
ცხოვრების დონეზე თეორიულად ახდენს 
გავლენას, ხოლო პრაქტიკულად კი  მისი გავლენა 
(დასაქმებულებისათვის) მცირეა[15].

კვლევები ადასტურებს, რომ მინიმალური 
შრომის ანაზღაურების 10%-ით ზრდა,  იწვევს 
ორგანიზაციებში დასაქმებულთა 2%-ით 
შემცირებას (არ გულისხმობს უმუშევრობის 2%-
ით ზრდას)[16], სურსათის ფასების 4%ით ზრდას, 
ხოლო ზოგადად ფასების - 0.4%-ით ზრდას[17].

მინიმალური ხელფასის ოდენობაზე 
მსჯელობისას გასათვალისწინებელია:

- პროექტებსა და კომპანიებში დიდია 
უცხოელებისა და უცხოური კაპიტალდაბანდების 
წილი. საინვესტიციო მიმზიდველობის ერთ-ერთი 
ფაქტორი არის ქვეყანაში არსებული დაბალი 
შრომის ანაზღაურება ;

- ქვეყანაში არსებული უმუშევრობის დონე 
კავშირშია შრომის ანაზღაურების დონესთან, 
შრომის ანაზღაურების ზრდასთან უმუშევრობის 
დონის ზრდის ალბათობაც დიდია;

- ეკონომიკური აქტივობის, ექსპორტის 
ზრდის, ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობის ზრდის 
დონე კავშირშია შრომის ანაზღაურების დონესთან;

- კრედიტების მისაწვდომობა, ფინანსური 
მდგრადობა, წარმოებისა და გასაღების ტემპი, 
საექსპორტო და საინვესტიციო შესძლებლობები 
აისახება ხელფასის ოდენობაზე, ზრდა 
განვითარებასა და ქვეყნის ძლიერებაზე;

შეჯამება

კვლევები ადასტურებს, რომ მინიმალური 
შრომის ანაზღაურების გავლენა უმუშევრობაზე 
ვარირებს ეკონომიკის მდგომარეობის მიხედვით. 
სტაბილური ეკონომიკის პირობებში, მინიმალური 
შრომის ანაზღაურება ნაკლებად მნიშვნელოვანი 
ფაქტორია განსაზღვრულ დონეზე და პირიქით. 

მინიმალური შრომის ანაზღაურება განიხილება, 
როგორც ერთ-ერთი მრავალ ელემენტს შორის, 
რომელიც გავლენას ახდენს  მოსახლეობის 
დასაქმების დონეზე. 

ქვეყანაში, შრომის ანაზღაურების მინიმუმის 
დადგენით სიღარიბე ვერ გადაიჭრება, სოციალურ-

ეკონომიკური ფონი ვერ შეიცვლება, კეთილდღეობა 
ვერ გაიზრდება. მინიმალური შრომის ანაზღაურების 
სტანდარტის დადგენა გავლენას იქონიებს ისეთ 
მოწყვლად ჯგუფებზე, როგორიცაა: არასრული 
სამუშაო განაკვეთით მომუშავე მუშაკები, დაბალი 
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ოჯახები, 
არამმართველობით სფეროში დასაქმებული 
პირები, ახალგაზრდა და დაბალკვალიფიციური 
თანამშრომლები.

ამასთან, ასეთი კანონპროექტები მხოლოდ 
ხალხის გულის მოგებას რომ არ ემსახურებოდეს, 
საჭიროა წინასწარ  იქნას ნაჩვენები შრომის 
ანაზღაურების პოლიტიკა როგორ გავლენას 
იქონიებს:

- უმუშევრობაზე. საჭიროა დადგინდეს მისი 
გავლენა ბიზნეს სექტორზე და დასაქმებულებზე;

- მოსალოდნელ ეფექტზე. განსაზღვრული 
უნდა იქნას  შრომის ეფექტიანობისა და ბიზნესის 
ბრუნვის ცვლილება;

- საინვესტიციო მიმზიდველობის 
ცვლილებაზე. იმიგრაციის მასშტაბებზე. უცხოელთა 
შრომით ჩანაცვლებაზე;

- მინიმალური ხელფასის ზრდის გავლენით 
გამოწვეულ სოციალურ და ეკონომიკურ 
ცვლილებებზე; შეფასებული უნდა იქნას ფასების 
ზრდის ალბათობა;

- დასაქმების არაკანონიერ გზებზე. 
მაგალითად,  შრომითი ხელშეკრულების გარეშე 
ხალხის დასაქმება, სტაჟიორების რაოდენობის 
ზრდა, სტაჟირების ხანგრძლივობის ზრდა. ჯამში 
საჭიროა გაანალიზდეს შრომის ანაზღაურების 
პოლიტიკის გავლენით გამოწვეული ნეგატიური 
შედეგები კომპენსირება  რით მოხდება;

დასასრულს დავძენთ, რომ:
- განსაზღვრულ პერიოდში, მთავრობამ 

დაბალანაზღაურებადი დასაქმებულების ფინანსურ 
მხარდაჭერას მხარი უნდა დაუჭიროს (მაგალითად, 
საჭიროა პროფესორების და ახალგაზრდა 
მეცნიერების ხელფასის ზრდის მიზნით 
სახელმწიფო მხარდაჭერა);

- სახელმწიფომ უნდა გაითვალისწინოს, რომ 
მინიმალური შრომის ანაზღაურების სტანდარტის 
რისკები, ბერკეტის ეფექტიანობა და ინოვაციური 
მიდგომები. გაითვალისწინოს, რომელი დონე 
მოიტანს ზიანს, ვიდრე სარგებელს;

- ნეგატიური ეკონომიკური შედეგების 
მიუხედავად, აუცილებელია ქვეყანაში დადგინდეს 
გონივრული მინიმალური შრომის ანაზღაურება;
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Challenges and prospects of social standards in Georgia
Rati Abuladze
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of Georgian Technical University.  

In the article there is shown the impact of minimum work compensation on social welfare, there are analyzed 
the factual data and tendencies.

Research work is grounded on the results of the level of minimum salary. There are exposed the standards of 
minimum work compensation in the world. There are assessed the limit of minimum salary in Georgia.

In the article there is underlined the risks resulted from fixing the minimum work compensation and the ten-
dencies of development.

In face of findings, there are formatted the recommendation and processes for the determination of minimum 
salary level. 
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ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,
თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი
ტელ.: 551 007191
ელ.ფოსტა: sarjveladze@gmail.com

სასურსათო პროდუქტების უვნებლობის 
უზრუნველყოფა თანამედროვეობის ერთ-
ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა. მისი 
აქტუალურობა ყოველწლიურად იზრდება, 
რადგან სწორედ სასურსათო პროდუქტებისა 
და ნედლეულის უვნებლობა  განსაზღვრავს, 
დიდწილად, მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და 
გენოფონდის შენარჩუნებას  [1, გვ. 191].

ტერმინი-“სურსათის უვნებლობა” არცთუ დიდი 
ხანია რაც დამკვიდრდა საქართველოში. სურსათის 
უვნებლობის აღსანიშნავად გამოიყენებოდა 
ტერმინები-სურსათის ხარისხი და სურსათის 
უსაფრთხოება.   

სურსათის უვნებლობა ადამიანის საყოველთაოდ 
აღიარებული უფლებების - ჯანმრთელობისა და 
სიცოცხლის დაცვის ერთ-ერთი აუცილებელი 
პირობაა და, შესაბამისად, სურსათის მოხმარებით 
გამოწვეული რისკებისაგან დაცვას გულისხმობს, 
ხოლო „სასურსათო უსაფრთხოება - ეს არის 
ნებისმიერი ქვეყნის ყველა ფენის მოსახლეობის 
ფიზიკური და ეკონომიკური ხელმისაწვდომობა 
აქტიური და ჯანმრთელი ცხოვრების 

შენარჩუნებისათვის საჭირო რაოდენობისა და 
კვებითი ღირებულების მქონე უვნებელ  სურსათზე“ 
[ 2, გვ.21 ].  

სასურსათო ჯაჭვის ნებისმიერი რგოლი – 
ფერმერი, დამამზადებელი, გადამამუშავებელი, 
დისტრიბუტორი, სატრანსპორტო კომპანია, 
საცალოდ მოვაჭრე   სრულყოფილად უნდა 
ფლობდეს ინფორმაციას გამოყენებული 
ნედლეულის, წარმოებული პროდუქტის, 
განხორციელებული საწარმოო პროცესების 
შესახებ, რათა ზუსტად დაადგინოს, თუ რა ეტაპზე 
, სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებული 
რა  სახის  პრობლემა შეიძლება  წარმოიშვას და   
როგორ შეიძლება ამ საფრთხის თავიდან აცილება, 
მინიმუმამდე დაყვანა ან აღმოფხვრა.  

სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემა 
რამდენიმე საფეხურისაგან შედგება: 1. პირველადი 
წარმოების სანიმუშო პრაქტიკა; 2. წარმოების 
სანიმუშო პრაქტიკა – ინფრასტრუქტურის 
მოწყობასთან დაკავშირებული მოთხოვნები; 
3. წინასწარი აუცილებელი პროგრამები–
სტანდარტული სამუშაო ინსტრუქციები; 4.HAC-

სასურსათო პროდუქტების უვნებლობის უზრუნველყოფა თანამედროვეობის ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა. სურსათის უვნებლობა ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებების 
- ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა და, შესაბამისად, სურსათის 
მოხმარებით გამოწვეული რისკებისაგან დაცვას გულისხმობს.       

საქართველოში სურსათის უვნებლობის რეგულირების და სახელმწიფო კონტროლის 
განმახორციელებელი ორგანო  არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სურსათის ეროვნული 
სააგენტო, რომელიც სურსათის უვნებლობის რეალურად მიღწევას უზრუნველყოფს შემდეგი     
მექანიზმებით: ინსპექტირება, ზედამხედველობა, მონიტორინგი, ნიმუშის აღება, დოკუმენტური შემოწმება. 
სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის მიზნით სააგენტო ინსპექტირებას 
ახორციელებს გაფრთხილების გარეშე, გეგმურად და არაგეგმურად. ამ სააგენტოს მიერ, საქართველოში 
მოქმედი საკანონმდებლო აქტების საფუძველზე    ბოლო   პერიოდში ჩატარებული სამუშაოების შედეგად  
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა სურსათის უვნებლობის რეგულირების სფეროში ქვეყანაში არსებული 
მდგომარეობა, როგორც საკანონმდებლო რეგულაციების ევროპულ კანონმდებლობასთან დაახლოების, 
ისე ბაზრის კონტროლისა და მონიტორინგის მხრივ. მაგრამ ჯერ კიდევ ბევრია    გასაკეთებელი, რადგან   ამ 
მიმართულებით ბაზარზე ჯერ კიდევ არსებობს  დარღვევები.  შედეგიანობის ამაღლებისა და ოპტიმიზაციის 
მიზნით საჭიროა გაგრძელდეს   საკანონმდებლო და ეფექტიანი მმართველობითი სამუშაოების დაგეგმვა 
და განხორციელება, ამ დარგის  მეცნიერების, ექსპერტების, მეწარმეებისა და სხვა დაინტერესებული 
მხარეების  მონაწილეობით.
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CP- საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული 
საკონტროლო წერტილების სისტემა [ 2, გვ.20 ].

ცხადია,  სურსათის უვნებლობის მართვის 
სისტემის  ეფექტიანად ფუნქციონირება მხოლოდ 
ყველა ეტაპის თანმიმდევრული, ეფექტიანი და  
სწორი განხორციელების შედეგად მიიღწევა.0

სურსათის უვნებლობის მიღწევა მრავალ 
ფაქტორზეა დამოკიდებული. პირველ რიგში 
აუცილებელია, რომ ის  არ   შეიცავდეს ადამიანის 
ორგანიზმისათვის ისეთ მავნე ნივთიერებებს, 
როგორიცაა: მძიმე  მეტალები ან მათი  მარილები, 
ზოგიერთი ალკალოიდი, გლიკოზიდი, საეჭვო 
გემოვანი დანამატი, კონსერვანტი, საკვებისათვის 
არადამახასიათებელი უცხო ნივთიერებები, 
ბუნებრივი ტოქსიკური ნივთიერებები, 
დამაჭუჭყიანებლები გარემოდან (მძიმე მეტალები, 
მიკოტოქსინები, პესტიციდები, რადიონუკლიდები) 
და სხვა.  

ტოკსიკური ნივთიერებების  საკვებ 
პროდუქტებში მოხვედრა შესაძლებელია 
სხვადასხვა გზით _ ბიოლოგიური ჯაჭვის 
სხვადასხვა რგოლში დაგროვებით, წარმოების, 
ტრანსპორტირების,  შენახვისა და რეალიზაციის 
პროცესში. 

დღეს,  როდესაც  განუწყვეტლივ ფართოვდება  
სასურსათო პროდუქტების ასორტიმენტი, იცვლება 
კვების ხასიათი, ინერგება წარმოების, შენახვისა და 
რეალიზაციის ახალი ტექნოლოგიური პროცესები, 
რაც დაკავშირებულია ორგანიზმისათვის უცხო 
ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების მკვეთრ 
ზრდასთან.  შესაბამისად, უფრო დიდ მნიშვნელობას 
იძენს სურსათის უვნებლობის საკითხები.

სასურსათო პროდუქტებში, ადამიანის 
ორგანიზმისათვის მავნე, საშიში ნაერთების  
მოხვედრის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან  წყაროს 
წარმოებისა და სოფლის მეურნეობის ნარჩენებით 
დაბინძურებული  გარემო წარმოადგენს. ამიტომ 
სასურსათო პროდუქტების უვნებლობის 
საკითხის გადაჭრისთვის, უპირველეს 
ყოვლისა,ეკოლოგიურად სუფთა ნედლეულის 
წარმოების საკითხი უნდა გადაიჭრას. ეს 
გლობალური ამოცანაა და მისი გადაჭრისათვის 
საჭიროა არა მარტო დრო, არამედ _ ფინანსებიც [ 1, 
გვ.191]. 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარებული 
გამოკვლევების შედეგები  ნათლად მეტყველებენ, 
თუ რაოდენ მაღალია საკვები პროდუქტების 
დაბინძურება ტოქსიკური ქიმიური ნივთიერებებით, 
რადიონუკლიდებით, ბიოლოგიური აგენტებით და 
მიკროორგანიზმებით. FAO-ს მონაცემებით 1990-
იანი წლებიდან   რადიონუკლიდების შემცველობა 

საკვებ პროდუქტებში 5-20-ჯერ გაიზარდა, 
ნიტრატების -  5-ჯერ.

სასურსათო პროდუქტების უვნებლობის 
ძირითად გარანტიას მათი სერტიფიცირებისა და 
სტანდარტიზაციის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული 
სისტემა წარმოადგენს.   ბოლო წლებამდე,  კვების 
მრეწველობის სხვადასხვა დარგში ძირითადად  
ხდებოდა საბოლოო პროდუქციის სერტიფიცირება.

მომხმარებლის უფლებების დასაცავად, 
აუცილებელია,  არა მარტო საბოლოო პროდუქტის, 
არამედ წარმოების სერტიფიცირებაც, რაც 
საშუალებას მისცემს კომპეტენტურ ორგანოებს 
აკონტოლონ სასურსათო პროდუქციის  უვნებლობა 
და  ხარისხი, მისი წარმოების ყველა ეტაპზე, 
დაწყებული ნედლეულიდან და დამთავრებული 
საბოლოო პროდუქტით .

ევროკავშირის მიერ 2002 წელს მიღებული 
„სურსათის ძირითადი კანონი“   [ Regulation (EC) 
No 178/2002 of the European Parliament and of the 
Council of 28 January 2002 laying down the general 
principles and requirements of food law, establishing 
the European Food Safety Authority and laying down 
procedures in matters of food safety]  ფაქტობრივად 
აჯამებს სურსათის რეგულირების სფეროში 
ევროკავშირის მიერ განვლილ გზას. კანონში 
თავმოყრილია სურსათის სფეროს რეგულირების 
ძირითადი, „ჩარჩოს“ დონის ზოგადი დებულებები. 
მათი უმეტესობა დამატებით, უფრო დეტალურად 
სხვა რეგულაციებში არის გაწერილი ან 
განმარტებული [3,გვ.27].      178/2002 რეგულაცია 
სურსათის სფეროში ევროკავშირის ძირითად 
მარეგულირებელ ჰორიზონტალურ დოკუმენტს 
წარმოადგენს და  სხვადასხვა დებულებებს მოიცავს:  
რეგულაციის პირველი მუხლით იკრძალება 
ჯანმრთელობისთვის მავნე და ადამიანის 
მოხმარებისთვის უვარგისი სურსათის ბაზარზე 
განთავსება.  კერძოდ, რეგულაციის მე-14 მუხლის 
მიხედვით, „ბაზარზე  არ უნდა განთავსდეს 
სურსათი, რომელიც არ არის უვნებელი“. „ითვლება, 
რომ სურსათი არ არის უვნებელი, თუკი ის: ა) 
საზიანოა ჯანმრთელობისთვის, ბ) გამოუსადეგარია 
ადამიანის მოხმარებისთვის“.  რეგულაციის მე-
15 მუხლი ანალოგიურ მოთხოვნებს ადგენს 
ცხოველთა საკვებისთვის, იმ განსხვავებით, რომ 
აკრძალვა ვრცელდება ცხოველთა მავნე საკვების 
არა მხოლოდ ბაზარზე გასაყიდად გამოტანაზე, 
არამედ  ასეთი საკვებით იმ ცხოველების 
გამოკვებაზეც, რომლებიდან მიღებული 
პროდუქტები   გამოიყენება გადაუმუშავებლად ან 
სხვა სახის  სურსათის დასამზადებლად. ცხოველთა 
მავნე საკვებად მიიჩნევა საკვები, რომელიც 
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უარყოფითად მოქმედებს ცხოველების ან ადამიანის 
ჯანმრთელობაზე ან რომლის გამოც ცხოველისგან 
დამზადებული სურსათი უვნებელი აღარ იქნება.

რეგულაცია ადგენს იმ ფაქტორებს, რომლებიც 
გათვალისწინებული უნდა იყოს იმის გასარკვევად, 
არის თუ არა სურსათი მავნე, ჯანმრთელობისთვის 
საზიანო ან ადამიანის მოხმარებისთვის 
გამოუსადეგარი. კერძოდ, რეგულაცია ითხოვს, რომ 
ადამიანის  ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების 
თავიდან ასაცილებლად საჭიროა დადგინდეს: 
ა) ამ პროდუქტის არა მხოლოდ მყისიერი, 
მოკლევადიანი ან გრძელვადიანი ეფექტი იმ 
ადამიანის ჯანმრთელობაზე, რომელმაც ის შეჭამა, 
არამედ მისი ზეგავლენა მომავალ თაობებზეც; 
ბ) სურსათის მოხმარების შედეგად მიღებული 
კუმულაციური (დაგროვებითი) ტოქსიკური 
ეფექტი; გ) მომხმარებელთა ცალკეული ჯგუფების 
ჯანმრთელობის განსაკუთრებული მგრძნობელობა, 
თუკი სურსათი ამ ჯგუფისთვისაა გამიზნული [   7, 
მუხლი 11 ].  

ადამიანის მოხმარებისთვის სურსათის 
გამოუსადეგრობის დასადგენად აუცილებლად უნდა 
დაზუსტდეს  ის  ფაქტორები, რომელთა არსებობის 
შემთხვევაში  მისი გამოყენება დაუშვებელია.  
ასეთი შეიძლება იყოს მისი დაბინძურება, ლპობა, 
დაძველება ან გაფუჭება. ყველა შემთხვევაში 
სურსათის  ვარგისიანობის  დადგენისას 
მხედველობაშია მისაღები: ა) მომხმარებლის 
მიერ ამ სურსათის მოხმარების ნორმალური 
(ჩვეულებრივი,  დადგენილი) პირობები; ბ) ამ 
სურსათის ადამიანის ჯანმრთელობზე უარყოფითი 
ზემოქმედების თავიდან აცილების საშუალებები. 
სურსათის მოხმარებით გამოწვეული რისკების 
შემცირებაში    მნიშვნელოვანი როლის შესრულება 
შეუძლია მომხმარებლის ინფორმირებას.  

ევროკავშირში სურსათის სფეროში 
სწრაფი შეტყობინების სისტემა 1979 წლიდან 
ფუნქციონირებს. ეს არის ინფორმაციის გაცვლისა 
და კოორდინირების სისტემა წევრ-ქვეყნებსა 
და ევროკომისიას შორის. ის უზრუნველყოფს 
სურსათის  ნაკლის (წუნის) შესახებ ბაზარზე 
ან საზღვარზე გამოვლენილი ინფორმაციის 
სწრაფად მიწოდებას თანამეგობრობის საჯარო 
ორგანოებისთვის,  წუნდებული სურსათის მთელი 
პარტიის გამოვლენას და ბაზრიდან მაქსიმალურად 
სწრაფად ამოღებას, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს 
ან საერთოდ თავიდან იქნეს აცილებული  
მომხმარებლისთვის მიყენებული ზიანი. საგანგებო 
სიტუაციების მართვასა და კოორდინირებას 
უზრუნველყოფს ევროკომისია. რეგულაციის 
მიხედვით, ამ სისტემაში ასევე ჩართულია 

სურსათის უვნებლობის ევროპული ორგანოც.
საქართველოში     სურსათის  უვნებლობის 

რეგულირების ძირითადი კანონია ,,საქართველოს 
კანონი სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის 
შესახებ“ {7},  ხოლო სახელმწიფო კონტროლის 
განმახორციელებელი ორგანო  არის სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სურსათის 
ეროვნული სააგენტო, რომელიც  სხვადასხვა 
დასახელებით ფუნქციონირებდა 2006 წლიდან. იგი 
შეიქმნა „სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა 
და მცენარეთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის საფუძველზე, ხოლო 2011 წლიდან 
ჩამოყალიბდა საჯარო სამართლის იურიდიულ 
პირად [4]. 

სააგენტოს ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქციაა 
ადამიანების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის 
დაცვაზე ზრუნვა უვნებელი სურსათის მიწოდების 
გზით.  ეს და სხვა მნიშვნელოვანი ვალდებულებები 
ხორციელდება ცენტრალური აპარატისა და 
11 რეგიონული სტრუქტურული ერთეულის 
მეშვეობით.  

2012 წლის შემდგომ, სოფლის მეურნეობის 
დარგისთვის და კონკრეტულად, ცხოველთა/
მცენარეთა ჯანმრთელობისა და სურსათის 
უვენებლობის სფეროებისთვის პრიორიტეტის 
მინიჭებამ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
ლაბორატორიის განვითარების ახალი ეტაპის 
დაწყება განაპირობა. 2014 წლის დასაწყისიდან 
ლაბორატორიულ ქსელში განხორციელდა 
ფუნდამენტური ცვლილებები, მათ შორის: 
თბილისის სათავო ლაბორატორიამ მიიღო 
საერთაშორისო აკრედიტაცია, დაინერგა ISO 
9001-ის შესაბამისი ხარისხის მართვის სისტემა. 
მნიშვნელოვნად გაფართოვდა საკვების 
ექსპერტიზის განყოფილების მიერ წარმოებული 
სურსათისა და წყლის მიკრობიოლოგიური და 
ბიოქიმიური კვლევების ჩამონათვალი; საბჭოთა 
სტანდარტებზე დაფუძნებული კვლევის მეთოდები 
(ГОСТ) ჩანაცვლდა საერთაშორისო სტანდარტებზე 
(ISO) დაფუძნებული მეთოდებით [6].  

სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო 
კონტროლის მიზანია ადამიანის სიცოცხლის, 
ჯანმრთელობის და მომხმარებელთა ინტერესების 
დაცვა, რაც რისკის საფუძველზე შემდეგი 
მექანიზმებით ხორციელდება: ინსპექტირება, 
ზედამხედველობა, მონიტორინგი, ნიმუშის აღება, 
დოკუმენტური შემოწმება. სურსათის/ცხოველის 
საკვების უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის 
მიზნით სააგენტო ინსპექტირებას ახორციელებს 
გაფრთხილების გარეშე, გეგმურად და არაგეგმურად 
[4]. 
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სახელმწიფო კონტროლის ერთ-ერთი 

მექანიზმი არის გეგმური ინსპექტირება, რომლის 
დროსაც ბიზნესოპერატორებთან ხორციელდება 
კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან 
შესაბამისობა სურსათის წარმოების, გადამუშავების, 
დისტრიბუციისა და პირველადი წარმოების 
ეტაპზე. გეგმური ინსპექტირება ხორციელდება 
რისკზე დაფუძნებული      სახელმწიფო კონტროლის 
წლიური პროგრამის შესაბამისად.

სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2015 
წელს განხორციელებული სახელმწიფო კონტროლი 
გაცილებით მასშტაბური იყო, ვიდრე დანარჩენ 
წლებში. სააგენტოში მიმდინარე ინსტიტუციურმა 
და საკადრო ცვლელებებმა უზრუნველყო 
სამომხმარებლო ბაზრის დაცვა, სკოლამდელი და 
სასკოლო, ასევე სამედიცინო დაწესებულებების 
კვების ბლოკების მასშტაბური შემოწმება, 
რის შემდეგაც ბევრად მეტად იქნა დაცული 
მომხმარებელი, ვიდრე გასულ წლებში. სახელმწიფო 
კონტროლის ეფექტიანობას ხელი შეუწყო 
საკანონმდებლო ცვლილებებმა. მაგალითად, 
რძისა და რძის პროდუქტების შესახებ ტექნიკური 
რეგლამენტის ამოქმედებამ რადიკალურად 
შეცვალა რძის პროდუქტების ბაზარზე არსებული 
ვითარება. ნორმატიული აქტების სრულყოფის 
შედეგად ინსპექტირებები    განხორციელდა უფრო  
ეფექტიანად. ინსპექტირების განხორციელების 
პროცესში სამკერდე პორტატული აპარატურის  
დანერგვით გაიზარდა ინსპექტორთა კონტროლის 
მექანიზმები. ჩატარებული  ტრენინგების 
შედეგად  ამაღლდა ინსპექტორთა მოტივაცია 
და კომპეტენცია, რამაც, თავის მხრივ, გაზარდა 
ინსპექტირების ეფექტიანობა.

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების 
შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს 
მთავრობამ  2014 წელს მუშაობა დაიწყო სურსათის 
უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 
სფეროებში ახალი საკანონმდებლო მიახლოების 
პროგრამების შემუშავებაზე.  პროგრამები 2015-2027 
წლებს მოიცავს და  საქართველოს კანონმდებლობის  
ევროკავშირის 272 ნორმატიულ აქტთან მიახლოებას 
ითვალისწინებს. 2015 წელს მხარეებმა ვერ 
მოახერხეს ამ პროგრამებზე საბოლოო შეთანხმება, 
თუმცა, სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ უკვე 
დაიწყო ამ დოკუმენტების მიხედვით მუშაობა. 
2015 წლის ბოლოსათვის, სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს ინფორმაციით, პროგრამების 
2015 წლის გეგმებით გათვალისწინებული, 
ევროკავშირის 30 ნორმატიული აქტიდან 23-თან 
მოხდა საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება, 
ანუ 2015 წლის გეგმა მხოლოდ 76%-ით შესრულდა. 

ამავე დროს, დარჩენილი 7 ნორმატიული აქტიდან, 
4 უკვე 2016 წლის იანვარში დამტკიცდა. 

2015 წელს მთავრობის დადგენილებით 
მიღებულ იქნა „სურსათის/ცხოველის საკვების 
უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 
სფეროებში მიკვლევადობის ზოგადი პრინციპები 
და მოთხოვნები“, რომელიც 2016 წ. 1 იანვრიდან 
შევიდა ძალაში. ამ დოკუმენტით დაკონკრეტდა ის 
ინფორმაცია და პროცედურები, რომლებიც უნდა 
გააჩნდეს ბიზნესოპერატორს, რათა საჭიროების 
შემთხვევაში შეძლოს შეუსაბამო პროდუქციის 
წარმოქმნის მიზეზის დადგენა და, საჭიროების 
შემთხვევაში, ასეთი პროდუქციის ბაზარზე 
განთავსების შეზღუდვასთან/აკრძალვასთან 
ან ბაზრიდან მის ამოღებასთან დაკავშირებით, 
სათანადო ზომების გატარება. 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 2015 წელს 
„სურსათის უვნებლობის უზრუნველსაყოფად 
სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული 
ღონისძიებების ეფექტიანობის აუდიტი ჩაატარა, 
რომელმაც შემოსავლების სამსახურის მიერ 
სურსათის სასაზღვრო კონტროლი და ასევე, სეს-ის 
მიერ განხორციელებული სურსათის ინსპექტირება 
და მონიტორინგი მოიცვა. აღსანიშნავია, რომ 
ევროპის ფონდის 2014 წლის სურსათის უვნებლობის 
სახელმწიფო რეგულირების ანგარიშის ერთ-
ერთი რეკომენდაცია იყო მთავრობას სურსათის 
უვნებლობის რეფორმირებისათვის გამოყოფილი 
რესურსის გამოყენების ეფექტიანობა შეეფასებინა. 

ეფექტიანობის აუდიტის პრაქტიკა 
საქართველოში სულ რამდენიმე წლის 
წინათ დაინერგა და სურსათის უვნებლობის 
რეგულირების სექტორი პირველად მოიცვა.   ამ 
აუდიტის ჩატარება სურსათის უვნებლობის 
სფეროს მნიშვნელობის კიდევ ერთი აღიარება და 
ამ სფეროში მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციების აქტიურობის დაფასებაა [6].    
გასათვალისწინებელია, რომ  სანიტარიული 
და ფიტოსანიტარიული (SPS) ღონისძიებების 
ნაწილები საერთოდ არ ითვალისწინებს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს მონაწილეობას მაშინ, როცა 
აღნიშნული სამინისტროს აქტიური მუშაობის 
გარეშე შეუძლებელია სურსათის უვნებლობის 
ეფექტიანი სისტემის შექმნა. აღსანიშნავია, 
რომ „სურსათის უვნებლობის სფეროში 
ყოვლისმომცველი სტრატეგია და საკანონმდებლო 
მიახლოების პროგრამა“ ითვალისწინებს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს მიერ განსახორციელებელ ღონისძიე
ბებს.                                                              
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სოფლის  მეურნეობის სამინისტრომ 2014 წელს 

შექმნა სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-
კვლევითი ცენტრი, რომლის ერთ-ერთ ამოცანასაც 
წარმოადგენს სურსათის უვნებლობის კუთხით 
საქართველოში არსებული რისკების მეცნიერულ 
საფუძვლებზე დაყრდნობით შეფასება და, ამ მხრივ, 
ქვეყანაში არსებული დიდი ხარვეზის შევსება. 

2015 წლის გეგმის შესრულების ანგარიშის 
პირველივე გვერდზე აღნიშნულია, რომ „ანგარიშში 
ასახული ინფორმაციის ნაწილი სცილდება 
საანგარიშო პერიოდს“. მართლაც, ანგარიშში 
შეტანილი საქმიანობის ნაწილი 2016 წელსაა 
განხორციელებული. ამრიგად, 2015 წლის გეგმის 
სრულად შესრულება ვერ მოხერხდა. 

,,ევროპის ფონდის“ მიერ ჩატარებული კვლევის 
შედეგად გამოვლინდა შემდეგი ხარვეზები:  

• მხოლოდ 76%-ით შესრულდა სურსათის 
უვნებლობის, ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის 
სფეროებში ევროკავშირის კანონმდებლობასთან 
დაახლოების გეგმები [5, გვ. 33  ]; 

• სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ვერ შეძლო 
ინსტიტუციური განვითარების გეგმის განახლება; 

• კერძო სექტორთან თანამშრომლობა და 
მისთვის დახმარების გაწევა ახალი საკანონმდებლო 

მოთხოვნების შესრულების მიზნით მიმდინარეობს, 
თუმცა ეს ღონისძიებები არასაკმარისია;

• სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
ლაბორატორიამ ვერ მოასწრო როგორც ფიტო-
სანიტარული კვლევების ლაბორატორიის 
პერსონალის გადამზადება და ლაბორატორიის 
აკრედიტაცია, ასევე, საველე სადგურებში ცხოველთა 
ქვეყნისათვის პრიორიტეტული დაავადებების 
დიაგნოსტიკის დანერგვა. 

განხილული მასალებიდან და ბაზრის 
შეფასებიდან გამომდინარე, დასკვნის სახით 
შეიძლება ვთქვათ, რომ ბოლო წლებში 
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა სურსათის 
უვნებლობის რეგულირება საქართველოში, 
როგორც საკანონმდებლო რეგულაციების ევროპულ 
კანონმდებლობასთან დაახლოების, ისე ბაზრის 
კონტროლისა და მონიტორინგის მხრივ, მაგრამ  
კიდევ ბევრია   გასაკეთებელი  ამ მიმართულებით, 
რადგან ბაზარზე ჯერ კიდევ არსებობს დარღვევები. 
საჭიროა გაგრძელდეს საკანონმდებლო და 
ეფექტიანი მმართველობითი სამუშაოების 
დაგეგმვა და განხორციელება, ამ დარგის  
მეცნიერების, ექსპერტების, მეწარმეებისა და სხვა 
დაინტერესებული მხარეების  მონაწილეობით.

გამოყენებული ლიტერატურა:
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3. თოდუა ლ. სურსათის რეგულირება ევროკავშირში, სურსათის ძირითადი კანონი. საქართველოს 
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Food Safety Regulation in Georgia

                                                                            
 Eter Sarjveladze

Doctor of Economics
Assistant Professor of Economics and Business Faculty,

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Food safety is one of the most important problem  for the modern society. Food safety, for human rights, protection of 
life and health is one of the necessary condition and, therefore, to protect the food consumption of the risks.

 In Georgia food safety regulation and state control body is the Ministry of Agriculture of LEPL the National Food 
Agency, which is actually the achievement of food security provides the following mechanisms: inspection, supervision, 
monitoring, sampling, documentary check.

Food /animal feed safety controls, the Agency carries out inspections without warning, planned and unplanned. The 
Agency, acting in Georgia legislative acts of the last period of the works as a result of greatly improved food safety regu-
lations in the situation in the country, as the legal regulations with the EU legislation closer to the control and monitoring 
of the market. But there is still much to be done, because in the market there are still violations. Increase efficiency and 
optimize the need for continued and effective management of design and execution, this branch of science, experts, entre-
preneurs and other interested parties.
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ევროპის კავშირის მწვანე წიგნის* თანახმად, 
საჯარო-კერძო პარტნიორობა ეხება საჯარო 
სექტრორსა და კერძო კომპანიებს შორის 
თანამშრომლობის ფორმებს დაფინანსების, 
მშენებლობის, რემონტის, ინფრასტრუქტურის 
ექსპლუატაციისა თუ ტექნიკური მხარდაჭერის, ასევე 
სერვისის უზრუნველყოფის მიმართულებით[1]. 
საჯარო-კერძო პარტნიორობათა სავალდებულო 
დეფინიცია არსებობს არც ევროპულ სამართალში 
და არც საერთაშორისო დონეზე. როგორც საჯარო-
კერძო პარტნიორობის პრაქტიკა, ასევე მისი 
სამართლებრივი ჩარჩო-პირობები ვარირებენ 
ქვეყნიდან ქვეყანაში. ეს ეფუძნება პროექტების 
მრავალგვარობას, რომლებიც საჯარო-კერძო 
პარტნიორობის ფართო ცნების ქვეშ ერთიანდებიან.  
ევროპის იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც 
ინფრასტრუქტურათა უზრუნველყოფისათვის 
განსაკუთრებით სარგებლობენ საჯარო-კერძო 
პარტნიორობებით გამოირჩევიან დიდი ბრიტანეთი, 
ავსტრია, ირლანდია და საფრანგეთი[2]. მათთან 
შედარებით გერმანიაში არსებობს ნაკლები საჯარო-
კერძო პარტნიორობები, რომელთა რაოდენობა 
უკანასკნელ წლებში საგრძნობლად გაიზარდა და 
უწინარესად განვითარების თანამშრომლობის 
ეს ინსტრუმენტი სისტემატურად ინერგება 

მეორე ათასწლეულიდან. ანალოგიური 
ტენდენდციები მოიძებნება სხვა ქვეყნებშიც, და 
სადაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
მოთხოვნით ძლიერდება საჯარო-კერძო 
პარტნიორობის პროექტებისადმი მხარდაჭერა.

საჯარო-კერძო პარტნიორობის განსაკუთრებული 
უპირატესობა მდგომარეობს რისკების ოპტიმალურ 
ალოკაციაში, როცა მათზე კონტროლისათვის ერთ-
ერთი პარტნიორთაგანი მაღალი კვალიფიკაციიდან 
გამომდინარე თავის თავზე იღებს ამ რისკებსა და 
მათ მენეჯმენტს. როგორც წესი ეს ნიშნავს, რომ 
კერძო პარტნიორი უზრუნველყოფს კომპანიის 
ეფექტიანობის მიღწევას, მაშინ როდესაც ამ მიღწევის 
ხარისხი საჯარო პარტნიორის მიერ კოტროლდება. 
შესაბამისად, კომპანია კისრულობს მომსახურების 
მიმწოდებლის ანუ სერვისპროვაიდერის 
ფუნქციას, რაც იმას ნიშნავს, რომ  შესაბამისი 
პროექტი მისი საკუთარი Know-how და ეფექტური 
მენეჯმენტის მეთოდებით იღებს სარგებელს, 
მაშინ როდესაც სახელმწიფო თავისი შეცვლილი 
როლით საზოგადოებაში ნაცვლად საქონლისა 
და მომსახურების უზრუნველყოფისა, საკუთარ 
თავზე აღებით აძლიერებს კოორდინატორის, 
ორგანიზატორისა და მაკონტროლებლის 
ფუნქციებს.

სააჯარო-კერძო პარტნიორობა (სკპ) არის ორგანიზაციული ფორმა, რომელიც ფინანსდება და 
ფუნქციონირებს ხელისუფლების და ერთი ან მეტი კერძო სექტორის კომპანიის მიერ.

სკპ მოიცავს კონტრაქტს ხელისუფლების საჯარო სექტორსა და კერძო მხარეს შორის, რომელშიც ეს 
ეხება ფინანსურ და ტექნიკურ უზრუნველყოფას.

არსებობს საჯარო-კერძო პარტნიორობათა კოოპერაციის განსხვავებული ფორმები. სკპ გულისხმობს 
თანამშრობლობის არსებით პრინციპთა დაცვას, სადაც კსპ თამაშობს მნიშვნელოვან როლს საერთო 
განვითარებისთვის.

___________________________
        * ევროპის კომისიის მწვანე წიგნი წარმოადგენს აქტუალურ სადიკუსიო საკითხთა კრებულს, რომელიც 

ამ სფეროში საზოგადოებრივი და სამეცნიერო დისკუსიების წარმოებისა და ძირითადი პოლიტიკური მიზნების 
დადგენის მიზნით ახდენს განსაზღვრულ თემებთან დაკავშირებულ მითითებებისა და დირექტივების შეთავაზებას.   
[Gruenbuch (Europaeische Kommission)- Wikipedia., https://de.wikipedia.org/wiki/Gruenbuch_(Europaeische_Kommission)
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ევროპის კავშირის მწვანე წიგნში არსებობს 

განსხვავება ხელშეკრულების საფუძველზე 
მყოფ საჯარო-კერძო პარტნიორობასა და 
ინსტიტუციონალიზირებულ საჯარო-კერძო 
პარტნიორობას შორის. იმ დროს, როდესაც 
პირველი მოკლევადიანი ბუნების არის, მეორე 
პირიქით, ხანგრძლივი დროით ხასიათდება, 
სადაც ერთობლივი მიზნის მისაღწევად იქმნება 
დამოუკიდებელი სამართლის სუბიექტი. 
ამოცანათა მრავალგვარობის გამო, რომელიც 
საჯარო-კერძო პარტნიორობის მიერ სრულდება, 
ასევე არსებობს კოოპერაციის ფორმათა 
მრავალგვარობაც. აქედეან უმნიშვნელოვანესია 
მომსახურების ხელშეკრულებები (>> service con-
tracts <<), მმართველობითი ხელშეკრულებები (>> 
operation and management contracts << ), სალიზინგო 
ხელშეკრულებები, ხელშეკრულებები რითაც კერძო 
პარტნიორი კონსტრუქციასა და მენეჯმენტზე 
არის პასუხისმგებელი და სახელმწიფო (საჯარო 
სექტორი) ხდება მესაკუთრე (>> turnkey procure-
ment << შესაბამისად, >> build-operate-transfer <<), 
ისევე როგორც კონცესიები შემოსავლის მომტან 
პროექტებისთვის (>> design-build finance-operate con-
cession <<)[3].  შევეცადოთ მოკლედ მიმოვიხილოთ 
თითოეული მათგანი.

მომსახურების ხელშეკრულებები განკუთვნილია 
უმეტესად მოკლევადიანი ოპერატიული 
ამოცანებისთვის, განსაკუთრებით საქონლის 
შეძენა-შენახვისათვის. ამასთან, ფინანსური და 
ორგანიზაციული პასუხისმგებლობა ეკისრება 
საჯარო პარტნიორს, რომელიც დიდწილად ასევე 
პროქტთან დაკავშირებული რისკების მატარებელიც 
არის და პროექტის შედეგების ხარისხსაც 
აკონტროლებს. ამგვარი ხელშეკრულებებით 
საჯარო სექტორი სარგებელს ნახულობს კომპანიის 
ტექნიკური ცოდნის პოტენციალით, რომელსაც 
საჯარო აქტიორზე უკეთესი ეკონომიკური 
პირობებით (იგულისხმება ოპტიმალური ხარჯების 
ოდენობა, ვ.ხ.) შეუძლია სერვისის წარმოება. 
მომსახურების ხელშეკრულებები ხშირად 
ეხება ქუჩებით სარგებლობის მოსაკრებლებს, 
სატრანსპორტო (გადამზიდი) საშუალებების 
გადაცემისა და მოვლის, ასევე სხვა ტექნიკურ 
მომსახურებებს.

მმართველობითი (მენეჯმენტკონტრაქტები) 
ხელშეკრულებები  იდება მაშინ, როდესაც 
კერძო პარტნიორი მითითებულ განსაზღვრულ, 
უპირატესად დროის  მოკლე მონაკვეთისთვის 
კისრულობს მმართველობითი ამოცანების 
შესრულებას. ასეთი ხელშეკრულებები როგორც 
წესი არის განგრძობადი და განკუთვნილია 

განსაკუთრებით საჯარო მომსახურების სფეროს 
პრივატიზაციის გარდამავალი ფაზისთვის. 
კომპანია გაწეული სამუშაოსთვის იღებს ან 
ერთჯერადად დადგენილ ფიქსირებულ თანხას, ან 
მას ეს გასამრჯელო მომსახურების გრადუირების 
მიხედვით უნაზღაურდება. ამგვარად ეს ქმნის 
სტიმულს ინვესტიციებისთვის, რაც შესაბამისად 
ზრდის ეფექტიანობის ხარისხს და ამცირებს 
ხარჯებს და ასევე უზრუნველყოფს მოთხოვნის 
არსებობასაც.

სალიზინგო ხელშეკრულებები  კომპანიებს 
უფლებას აძლევს შემოსავლებზე, საჯარო 
მატერიალური საშუალებებიდან წარმოებული 
საქონლისა თუ მომსახურების დადგენილი ფასით 
გაყიდვის გზით ( მაგ., ეს შეიძლება ეხებოდეს 
ახლო და შორი მიმოსვლის საჯარო ტრანსპორტს, 
და მასთან დაკავშირებულ სამგზავრო ბილეთების 
გაყიდვასა და მისგან მიღებული დამოუკიდებელი 
შემოსავლების გენერირებას).   ამასთან, სანაცვლო 
სერვისის სახით მათ აკისრებს აღნიშნულ 
საშუალებებზე მმართველობით და (ტექნიკური) 
მომსახურების მოვალეობებს. მაშასადამე, კერძო 
პარტნიორი ატარებს მოთხოვნისა  და დაფინანსების 
რისკებს და ამიტომ მას გააჩნია ექსტრა ინტერესი 
შეძლებისდაგვარად ეფექტურად უზრუნველყოს 
საკუთარი მომსახურება.

ე.წ. Build-Operate-Transfer (BOT) (მშენებლობა-
ექსპლუატაცია-გადაცემა) აღნიშნავს საჯარო-კერძო 
პარტნიორობებს, რომელშიც კომპანია პასუხს 
აგებს საზოგადოებრივი სიკეთის დიზაინისთვის, 
მშენებლობისთვის, შესაბამისად, მისი წარმოებისა 
და ადმინისტრირებისათვის. შექმნილი სიკეთის 
მესაკუთრე პროექტის დასრულებისას არის 
სახელმწიფო. იმის გამო, რომ ერთი და იგივე 
აქტიორი ყველა სამი პროექტის ფაზისთვის არის 
პასუხისმგებელი, შესაძლებელია ეფექტიანობის 
შემდგომი ზრდის რეალიზება. მართალია საჯარო 
სექტორი (სახელმწიფო) კარგავს კონტროლს 
პროექტის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე, 
თუმცა პროექტთან დაკავშირებული რისკები კვლავ 
მასთან რჩება. ამ მიზეზით, საჯარო სექტორის 
მხრიდან ხარისხის კრიტერიუმების დადგენასა 
და კონტროლს დიდი მნიშვნელობა აქვს მსგავსი 
პროექტების წარმატებით დასრულებისათვის. 
ამგვარი პროექტის ტიპის განსხვავებული 
ვარიანტები განსაკუთრებით გამოიყენება 
წყლით მომარაგებისა და ნარჩენთა მოცილების 
მენეჯმენტის დროს.

ე. წ. Concessions და Design-Build Finance-
Operate (DBFO) Arrangements (კონცესიები და 
დიზაინი-მშენებლობა ფინანსები-ექსპლუატაციის 
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შეთანხმებები) აფართოებს ზემოაღნიშნულ 
შეთანხმებას. აქ კერძო პარტნიორი დამატებით 
პასუხისმგებელია საქონლისა და მომსახურების 
ფორმირებისათვის, რასაც ის აგრეთვე ხდის 
ხელმისაწვდომს, აფინანსებს და განკარგავს. 
ამასთან განირჩევიან კონცესიები, რომლებიც 
დადგენილი ხანგრძლივი დროით (უმეტესი 25-
30 წელი) სარგებლობის უფლებას უზღუდავს 
კომპანიას, და ე.წ. Build-Operate-Own (BOO) projects 
(მშენებლობა-ექსპლუატაცია-ფლობის პროექტები), 
რითაც კომპანია პროექტის ხანგრძლივი დროით 
მესაკუთრე ხდება. კონტრაქტის ორივე ფორმა 
ვარგისია საგზაო-სამშენებლო სამუშაოებისთვის, 
წყლით მომარაგებისა და ნარჩენთა მოცილების 
(უტილიზაციის) პროექტთათვის, ისევე როგორც 
ყველა სხვა მომსახურებისთვის, რომლებისთვისაც 
შესაძლებელია გადასახადებით (ზრდა-შემცირება) 
მანიპულირება.

გამომდინარე იქიდან, რომ კოოპერაციის 
კონტრაქტები საჯარო-კერძო პარტნიორობებისთვის 
ხშირად ინდივიდუალურად მოდის პროექტთან 
შესაბამისობაში, პრაქტიკაში ასევე მოიძიება აქ 
აღწერილ კოოპერაციის ფორმათა სხვა ვარიანტებიც.

საჯარო-კერძო პარტნიორობებმა ბოლო 
ათასწლეულის საწყის ეტაპზევე მიიპყრო 
მზარდი ყურადღება პოლიტიკის მხრიდან, რაც 
გამოიხატებოდა შტუდიებისა და პოლიტიკური 
თვალსაზრისების ზრდით, და რაც ამ დროისათვის 
ფრიად საცნობია. მაგალითისათვის,  ევროპის 
თანამეგობრობის კომისიის მიერ 2004 წელს 
გამოიცა საჯარო-კერძო პარტნიორობებისა და 
საზოგადოებრივი სამართლებრივი აქტების მწვანე 
წიგნი სახელმწიფო კონტრაქტებისა და კონცესიების 
შესახებ, რომელიც მათ ჩარჩო-პირობებს აერთიანებს 
ევროპულ სამართალში. აღნიშნულმა კომისიამ 
ამ სახით მოახდინა რეაგირება საჯარო-კერძო 
პარტნიორობათა გაძლიერებულ ხელშეწყობაზე 
წევრ ქვეყნებში. ამ ტენდენციის მიუხედავად, 
საჯარო-კერძო პარტნიორობები არ წარმოადგენს 
სიახლეს. კერძო და საჯარო აქტიორების 
თანამშრომლობა ინფრასტრუქტურული 
პროექტების დაფინანსების, მშენებლობისა და 
ადმინისტრირების ( მართვა-გამგეობის) მხრივ 
საუკუნეთა წიაღში იღებს დასაბამს.

მაგალითად, მე-17 საუკუნის საფრანგეთში 
საჯარო-კერძო პარტნიორობის თვალსაჩინო ნიმუშს 
წარმოადგენს მიდის არხის (ფრ. Le Canal du Midi 
) მშენებლობა, რომელიც ასევე  ლანგედოკის ანუ 
სამხრეთის არხის სახელწოდებით არის ცნობილი, 
და რომლის სულისჩამდგმელი, თანაინვესტორი 
და ხელმძღვანელი გახლდათ კერძო ბიზნენსმენი, 

ბარონი პიერ პოლ რიკე. აღნიშნული არხის 
გარონის არხთან (ფრ. Le Canal de Garonne ) 
მიერთებით შესაძლებელი გახდა ხმელთაშუა 
ზღვისა და ატლანტიკის ოკეანის ერთმანეთთან 
დაკავშირება. პროექტის დაფინანსება გადანაწილდა 
რიკეზე, სახელმწიფო ხაზინასა და ლანგედოკის 
პროვინციაზე. სახელმწიფო ხაზინის სახსრებით 
შეძენილი იქნა საჭირო მიწა, ლანგედოკის 
პროვინციამ გადაიხადა გაწეული სამუშაოსთვის, 
ხოლო რიკემ თავად დაფარა დაგეგმარების, 
ადმინისტრირების და საორგანიზაციო ხარჯები. 
ლუდოვიკო მე-14 ბრძანებით მშენებლობის 
დასრულების შემდეგ არხი მეწარმის ოჯახის 
საკუთრებასა და მართვაში გადავიდა[4]. არხთან 
დაკავშირებული ბიზნეს-ურთიერთობის მთელი ეს 
ფორმა დღეს შეიძლება დანახულ იქნას ე.წ. Design-
Build-Operate-Own Arrangement ჭრილში.

საჯარო-კერძო პარტნიორობები, როგორც 
ორგანიზაციის ფორმა ასევე მოწოდებულია 
ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე 
განვითარების კუთხით. მაგ., გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაცია გლობალური შეთანხმების 
ფარგლებში მხარს უჭერს ე.წ. >Partnerships for De-
velopment<. საპარტნიორო პროექტებმა წვლილი 
უნდა შეიტანოს მილენიუმის განვითარების 
მიზნის მიღწევაში. 1999 წელს ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების (BMZ) 
ბუნდესსამინისტრომ საჯარო-კერძო საპარტნიორო 
პროექტებისთვის განვითარების მიზნის 
მიმართულებით შექმნა სპეციალური პროგრამა. 
რის შემდეგაც დაახლოებით 16,4 მლრდ. ევროს 
ბიუჯეტით 3000 პროექტი იქნა შესრულებული. 
ამ პროექტების 1/3 განხორციელდა ეკონომიკის 
მდგრადი განვითარების სფეროში. დანარჩენი 
2/3 პროექტებისა კი დაფინანსდა ინვესტიციების 
მხარდამჭერი, გარემოს, წყლის, სოფლის 
მეურნეობის, ჯანდაცვის, განათლებისა და 
ენერგეტიკის მიმართულებით.

ევროპის კავშირის მწვანე წიგნი ხელშეკრულებათა 
დადების დროს საჯარო პარტნიორებს მოუწოდებს 
დაიცვან >>ტრანსპარენტულობის, თანასწორობის, 
შესაბამისობისა და ურთიერთაღიარების<< 
ძირითადი პრინციპები იმისათვის, რომ 
თავიდან იქნას აცილებული ბაზრის პროფანაცია. 
ანალოგიური პრინციპების დაცვა მოეთხოვებათ 
ასევე კერძო პარტნიორებსაც. მაგალითად 
ისეთის, როგორიც არის გამჭვირვალობა და 
ანგარიშვალდებულება. აქვე განსაკუთრებული 
ვალდებულება აკისრიათ მოქალაქეებს და 
მაშასადამე შესაბამის პოტენციურ კლიენტურას, 
რომლებიც საკუთარი გადასახადებით აფინანსებენ 
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წარმოებისა თუ მომსახურების სფეროს პროდუქტის 
შექმნას. სწორედ ამიტომ, როგოც ცალკეული 
ადამიანის, ისე მთელი საზოგადოების უფლებათა 
დაცვით გამოხატული სამოქალაქო გარaნტიების 
უზრუნველყოფა საქონელწარმოების სრულ 
ციკლურ პროცესში (იდეის ფორმირება-დამზადება-
გასაღება) თამაშობს განსაკუთრებულ როლს. მაგ., 
თითოეული მოქალაქისათვის გარანტირებული 
უნდა იყოს წვდომა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან 
ისეთ საქონელსა და მომსახურებაზე, როგორიც 
არის წყალი, ელექტრო ენერგია, განათლება, 
ჯანდაცვა, საბანკო მომსახურება და სხვ. მაშინაც 
კი, როდესაც ცალკეულ შემთხვევაში ის სამეურნეო 
თვალსაზრისით გაუმართლებელია. 

ზემოთ თქმულის საფუძველზე უნდა 
აღინიშნოს, რომ ევროპული პოზიცია საჯარო-
კერძო პარტნიორობათა მონაწილეობის 
შესახებ სამოქალაქო განვითარების მიზნით 
ნებაყოფლობითი ენგაჟემენტის პირობებში 
ეხება საზოგადობრივი პასუხისმგებლობის, ე.ი. 
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის 
ნებაყოფლობით აღებას, რაც პირდაპირ 
უკავშირდება ერთი მხრივ საჯარო რესურსების 
ეფექტიან გამოყენებას, ხოლო მეორე მხრივ 
ტრანსპარენტულობის, პასუხისმგებლობის, 
სამოქალაქო გარანტიებისა და ადამიანის 
უფლებათა დაცვის მორალურ ვალდებულებებს.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1.  Kommission der Europaeischen Gemeinschaft: Gruenbuch zu oeffentlich-privaten Partnerschaften und den 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften fuer oeffentliche Auftraege und Konzessionen. KOM (2004) 327. Bruessel 
2004.

2. Europaeisches  Parlament: Public-Private Partnerships. Models and Trends in the European Union. IP/A/
IMCO/NT/2006-3. Bruessel 2006.

3. Bundesverband deutscher Banken: Public Private Partnership – Chance fuer die Modernisierung von In-
frastruktur und Verwaltung, Berlin 2004.

4. UNESCO: Advisory Body Evalution on World Heritage List: Le Canal du Midi. In: http://whc.unesco.org/ar-
chive/advisory_body_evaluation/770.pdf (28.09.1995).

Public Private Partnerships
Vasil Khizanishvili
PhD in Economics

Assistant Professor of Telavi State University

Public Private Partnership (PPP) is an organizational form that is funded and operated through a partnership of 
government and one or more private sector companies. 

PPP involves a contract between a public sector authority and private party, in which this refer to financial and 
technical provision.

There are a different forms of cooperation of Public Private Partnerships. PPP means a defense of cooperation 
essential principles, where CSR play important role for the general development.
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 mcire da saSualo biznesis regulirebis meqanizmebi 

saqarTveloSi 

nino babunaSvili

ekonomikis doqtori,
kavkasiis saerTaSoriso universitetis 
asistent-profesori
e-mail: Nbabunashvili4@yahoo.com;  
tel.: 599 93 70 90

amerikeli ekonomistebis j. stonerisa da 

e. dolanis azriT, mcire sawarmo aris sawar-

mo, romlisTvisac–“damaxasiaTebelia damouk-

idebeli mflobeloba da sameurneo saqmiano-

bis damoukidebeli organizacia.”

saqarTvelo agraruli qveyanaa da sof-

lis meurneoba SeiZleba ganvixiloT, rogorc 

qveynis ekonomikis ganviTarebis xerxemali, 

XXI  saukuneSi SeuZlebelia qveynis ekonomikuri ganviTareba komerciis, warmoebis, fi-

nansuri institutisa da ganviTarebuli infrastruqturis gareSe. Tanamedrove msoflios 

wamyvan saxelmwifoTa gamocdileba, nebismier qveyanaSi maRal ganviTarebuli da efeqtiani 

mcire da saSualo biznesis ganviTarebis aucileblobas amtkicebs. swored mcire da saSu-

alo biznesi warmoadgens im mZlavr rgols, romelsac efuZneba sazogadoebis ekonomikuri 

da socialuri aRmavloba.

saqarTvelo agraruli qveyanaa da soflis meurneoba SeiZleba ganvixiloT, rogorc qvey-

nis ekonomikis ganviTarebis xerxemali, romlis siZliersa da sijansaRezea damokidebuli 

ekonomikis aRmavloba da sazogadoebis TiToeuli wevris socialur-ekonomikuri mdgomareo-

bis gaumjobeseba, gamomdinare aqedan qveynis mSp-s donis amaRlebac.

rogorc wesi, saxelmwifo politikis formireba mcire da saSualo biznesTan mimarTebaSi, 

regionebis doneze xdeba, romelic moicavs: Tanmimdevruli sakanonmdeblo samuSao programe-

bs, administraciuli barierebis Semcirebis meqanizmebs  da a.S.

gasaTvaliswinebelia Semdegi monacemebi: “ganviTarebul qveynebSi (maT Soris evrokav-

Siris qveynebi), mcire da saSualo sawarmoebs moqmed sawarmoebSi didi wili ukavia, qmnis 

samewarmeo seqtoris mTliani brunvis 50%-ze mets, aqedan yoveli sami samuSao adgilidan 

ors kerZo seqtorSi. Eekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis organizaciis (OECD) 

QqveynebSi, kompaniebis 99%-ze mets mcire da saSualo sawarmoebi warmoadgenen da saSualod 

qmnian mTliani Sida produqtis (mSp) 2/3-s.

ganviTarebadi da gardamavali ekonomiis qveynebSi, mcire da saSualo sawarmoebi maTi 

mTliani raodenobis 90%-ze mets warmoadgenen, Tumca maTi wili mSp-Si zogadad sakmaod da-

balia – xSir SemTxvevaSi 20%-ze naklebi”,  rasac ver vityviT saqarTvelosa da amierkavkasi-

is sxva postsabWoTa qveynebze. saqarTveloSi, biznes-garemos zogadi gaumjobesebis miuxeda-

vad, mcire da saSualo mewarmeobis ganviTarebis TvalsazrisiT, igive gamowvevebi dgas, rac 

mraval ganviTarebad qveyanaSi. miuxedavad imisa, rom mcire da saSualo sawarmoebze modis 

moqmedi sawarmoebis udidesi nawili, maTi wili mSp-Si kvlav Zalin dabalia.

romlis siZliersa da sijansaRezea damok-

idebuli ekonomikis aRmavloba da sazoga-

doebis TiToeuli wevris socialur-ekonomi-

kuri mdgomareobis gaumjobeseba, gamomdinare 

aqedan qveynis mSp-s donis amaRlebac.

aRsaniSnavia, rom bolo periodSi biznesis 

regulirebis kuTxiT arsebuli bevri pozi-

tivis miuxedavad, garkveuli problemebi jer 
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kidev mogvarebas saWiroebs, magaliTad: sus-

tia biznes-seqtoris kavSiri samoqalaqo sa-

zogadoebasTan, swored am problemis mosag-

vareblad SesaZlebelia gamoyenebul iqnes 

iseTi meqanizmi, rogoricaa biznes-inkubatori, 

romelic xels Seuwyobs individualuri 

iniciativebis gamovlenas da mecnierul-te-

qnologiuri progresis miRwevebis swrafad 

danergvas. saqarTveloSi aseTi meqanizmis 

danergva mizanSewonilia mewarmeTa mxarda-

saWerad da momsaxurebis sferoSi – mewarme-

obis gansavitareblad.

saqarTveloSi mcire da saSualo biznesis 

srulyofilad ganviTarebisaTvis jer kidev 

ar gamoiyeneba yvela SesaZlebloba. Aamas 

mowmobs mSp-Si mcire da saSualo biznesis 

dabali xvedriTi wili, romelic bolo 5 

weliwadSi saqarTveloSi 19-20% (mcire biz-

nesSi) 14%-s (saSualo biznesSi) ar aRemateba, 

xolo samuSao adgilebis 43-44% mcire biz-

nesSia dasaqmebuli. 

mcire da saSualo sawarmoTa saeqtors 

mniSvnelovani roli ekisreba konkurentuli 

garemos CamoyalibebaSi, socialuri uTana-

brobis Serbilebasa da dasaqmebis zrdaSi. 

Mmcire sawarmoebi mniSvnelovan rols Ta-

maSoben siRaribis daZlevaSi, isini moqnilad 

da swrafad reagireben bazris cvlilebebze, 

advilad iTviseben axal produqcias da Zir-

iTadad orientirebulni arian adgilobriv 

bazarze, rac adgilobrivi bazris erovnuli 

produqtiT gajerebas uwyobs xels. Mmcire 

da saSualo sawamoebis stabiluri urTi-

erTobebi da globalur sawarmoebTan maTi 

konkurentunarianoba aris sawarmoTa sico-

cxlis unarioanobisa da sargeblis zrdis 

winapiroba, romelic “Rirebulebi zrdis” 

saxeliTaa cnobili. 

saqarTvelos ekonomikis dabalansebisaT-

vis udidesi sargeblobis motana SeuZlia 

mcire da saSualo biznesis swrafvas opera-

tiulad daikavos Tavisufali sivrceebi adg-

ilobriv da kavkasiis bazrebze.

jansaRi sabazro urTierTobebiT gajer-

ebuli Tanamedrove bazari, rac rogorc ukve 

avRniSneT, saSualo fenis Camoyalibebisa da 

sazogadoebis sociluri dacvis safuZvelia, 

aRiarebulia civilizaciis udides monpovrad, 

rac kacobriobam Tavisi arsebobis manZilze 

SeimuSava da amitom iyo, rom saqarTvelom, 

qveynis ganviTarebis strategiul mimarTule-

bad socialurad orientirebul sabazro 

ekonomikaze gadasvla daisaxa miznad.

saqarTveloSi mcire sawarmoTa upirates 

ganviTarebas rigi xelsayreli pirobebi ga-

napirobebs, esnia:

- bunebrivi resursebis mravalfer-

ovnebs da maTi SedarebiT Tanabari ganlageba 

qveynis mTel teritoriaze;

- Warbi dausaqmebeli samuSao Zala 

calkeul regionebSi;

- sasoflo-sameurneo warmoebisaTvis 

monopoliuri mdgomareobis mqone terito-

riebis arseboba;

- individualuri Sromisaken damaxasi-

aTebeli miswrafeba.

 Tumca qveyanaSi ar aris Seqmnili xangr-

Zlivi ekonomikuri strategia da kompleqsuri 

programa imisaTvis, rom daicvas mewarmeoba. 

saxelmwifo, problemebis gadasaWrelad, qvey-

anaSi droebiT administraciul RonisZiebebs 

axorcielebs, rac moklevadian Sedegebzea 

orientirebuli da mimarTulia erTi dar-

gidan meoreze ekonomikuri sargeblis gadan-

awilebisaken. 

qveyanaSi igrZnoba biznesis sferoSi, 

kerZod marketingisa da menejmentis sfer-

oebSi ganaTlebis dabali done, Sesabamisad 

Mmcire da saSualo biznesis mxardamWeri 

organoebis Seqmna, romelic uzrunvely-

ofs mewaarmeebs sruli informirebulobiT, 

konsultaciebiT, Caatarebs treningebsa da 

sxva saWiro RonisZiebes SesaZlebelia aso-

ciaciebis formirebiT, rac Tavis mxriv uz-

runvelyofs mewarmeebis gavlenis mopovebas 

bazarze. 

Uukve avRniSneT da kidev unda gavimeoroT, 

rom qarTuli saxelmwifos erT-erT mTavar 

funqciad migvaCnia agraruli biznesis ganvi-

Tarebis xelSewyoba. Qqveynis geografiul da 

meurneobriobis Taviseburebebis, bunebrivi 

resursebis mravalferovnebis, tradiciebis 

gaTvaliswinebiT perspeqtiulad gvesaxeba 

mcire da saSualo biznesis ganviTareba. re-

gionebSi msb-s ganviTarebaze gavlenas axdens 

mravali faqtori, romelTagan aRsaniSna-

via regionis demografiuli Taviseburebebi, 

resursebis aTvisebis xasiaTi, infrastruq-

turis done, regionuli TviTmmarTvelobis 

damokidebuleba aRniSnul problembTan mima-

rTebaSi da sxva.

zemoT aRniSnulis misaRwevad, mcire da 
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saSualo biznesi unda iyos damoukidebeli 

da TviTregulirebadi instituti. aSkaraa 

rom sakmarisi ar aris Sesabamisi komisiebi-

sa da komitetebis Seqmna aRmasrulebel da 

sakanonmdeblo struqturebSi, Tumca am Ron-

isZiebaTa gatareba gardauvali.

rogorc wesi, saxelmwifo politikis 

formireba mcire da saSualo biznesTan mima-

rTebaSi, federalur doneze xdeba, romelic 

moicavs: Tanmimdevrul sakanonmdeblo sam-

uSao programebs, administraciuli barier-

ebis Semcirebis meqanizmebs, mcire biznesis 

ganviTarebisaTvis Seqmnili programebis gad-

awyvetisaTvis xelmZRvaneli pirebis pasux-

ismgeblobis formirebas, mudmivi da Sedar-

ebiTi sameurneo klimatis monitoringis 

gamarTvas da gadawyvetilebis miRebas biu-

jetTan dakavSirebiT.

Mmcire biznesis ganviTarebis saxelmwifo 

politikaSi gadawyvetili unda iyos sxva-

dasxva donis xelisuflebis pasuxismgeblo-

bis urTierTqmedebisa da gamijvnis problema. 

Ddasaqmebis problemebis gadawyveta ZiriTa-

dad xdeba adgilebze (municipalitetebSi), 

agreTve ganisazRvreba ganviTarebis prior-

itetuli mimrTulebebi, xdeba xelsayreli 

pirobebis Seqmna mcire biznesisaTvis da Se-

sabamisad mTeli teqnologiuri xazis dak-

virveba da problemuri monkveTis gamovlena.

Mmcire biznesisaTvis principuli sulac 

ar aris ekonomikuri ganviTarebis saerTo 

problemebis ganxilva, mTavar amocanad unda 

iqnes miCneuli dagrovili problemebis gad-

awyveta. Aucilebelia regionebSi garkveuli 

arasamTavrobo organizaciebis mier Catardes 

perioduli sainformacio brifingi mewar-

meebisaTvis siaxleebis miwodebis mizniT.  

mcire biznesis funqcia mxolod maSin iqneba 

realizebuli, rodesac samewarmeo saqmiano-

bis Sedegebi daukavSirdeba mewarmis mier 

sakuTari saqmis damoukideblad warmarTvis 

unars.

Aaucileblad migvaCnia sazRvrispira re-

gionebis komunaluri da miwis gadasaxadisa-

gan gaTavisufleba, sabanko kreditebis mini-

maluri procentiT gacema da adgilobrivi 

infrastruqturis mowesrigeba, SemdgomSi mi-

graciis SeCerebis mizniT. Aaqve unda aRiniS-

nos “daclili” soflebis popularizaciis 

aucilebloba, yvela zemoT moyvanili (da 

ara marto) xerxebiT, raTa aTvisebul iqnes 

mitovebuli miwis savargulebi da soflebi.  

gasagebi xdeba, rom mcire da saSualo bi-

znesis funqcia maSin iqneba realizebuli, 

rodesac samewarmeo saqmianobis Sedegebi 

daukavSirdeba mewarmis mier sakuTari saqmis 

warmarTvis unars.

saqarTvelos axal ekonomikur sistemaze 

gadasvla, iseve rogorc sxva qveynebSi, 

moiTxovs biznesis ganviTarebisaTvis iseTi 

aucilebeli principebis SemuSavebasa da re-

alizacias, rogorebicaa: 

1. konkurenciis ganviTareba;

2. samewarmeo saqmianobaSi arCevanis 

Tavisufleba;

3. mosaxleobis ganaTlebis donis am-

aRleba da Sromis motivaciis efeqtiani 

meqanizmis Seqmna;

4. meoradi produqciis warmoebis 

xelSewyoba;

5. Tavisufali faswarmoqmnis sistemis 

damkvidreba;

6. kerZo da sazogadoebrivi interesebis 

moqnili meqanizmis Camoyalibeba;

7. miwis gadasaxadis ganakveTis moculo-

bis gansazRvra, rac ekonomikuri politikis 

erT-erTi umniSvnelovanesi berketia. Dda a.S.

dRes arsebuli mdgomareobiT, sagadasaxa-

do kodeqsis mixedviT miwis gadasaxadi ar 

ganekuTvneba adgilobriv gadasaxadebs, Tum-

ca yvela garemoeba miuTiTebs imaze, rom igi 

adgilobrivi datvirTvis matarebelia, riTac 

misi mniSvneloba ar mcirdeba. Uurbanul mi-

webze teritoriuli koeficientis gansaz-

RvriT – teritoriul organos sabaziso ga-

nakveTze Tavisufali zemoqmedebis saSualeba 

aqvs. Mmiwis gadasaxadiT miRebuli sabiujeto 

Semosavlebi adgilobriv biujetSi sruli 

moculobiT Cairicxeba.

SegviZlia davskvnaT, rom:

1.  saqarTveloSi bolo 20 wlis ganmav-

lobaSi permanentulad yalibdeba mcire da 

saSualo sawarmoTa (mss) seqtori, TandaTan 

ixveweba mcire da saSualo mewarmeobis ro-

gorc seqtoruli ise dargobrivi struqtura;

2. saqarTveloSi sabazro sistemisa da 

biznes seqtoris ganviTarebaze is faqtic 

miuTiTebs, rom registrirebul sawarmoTa 

99,2% (318957  erTeuli) kerZoa. swored ker-

Zo seqtorSi iqmneba qveyanaSi warmoebuli 

damatebiTi Rirebulebis 88,4%, gamoSvebuli 

produqciis 90,3%, kerZo seqtorSi dasaqmebu-
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lia 80%  .

3. saWirod migvaCnia saqarTvelom gamoi-

yenos mdidari msoflio gamocdileba, moax-

dinos mss-ebis ganviTarebisa da mxardaWeris 

warmatebuli modelis danergva. Aam procesSi 

aucilebelia erovnuli, teritoriuli, klima-

turi, sawarmoo da infrastruqturuli speci-

fiurobebis, agreTve dagrovili codnisa da 

gamocdilebis gaTvaliswineba.

4. Mmcire da saSualo sawarmoebis krit-

eriumebis gansazRvrisas unda gaviTvaliswi-

noT qveynis maStabi, erovnuli ekonomikis 

specifiurobebi, dargobrivi struqturis 

Taviseburebani da ekonomikis ganviTarebis 

done. Ees kriteriumebi unda iyos erTiani 

da gadamowmdes periodulad (3-4  w-Si) kore-

qtirebis mizniT;

amrigad, mcire da saSualo biznesis mxaraW-

eris RonisZiebebi, maTi finansuri mdgomareo-

bis gaumjobeseba da dastabilureba, axali 

samuSao adgilebis Seqmnis myari garantiebi, 

dabalansebuli ekonomikis formirebasa da 

funqcionirebis realuri safuZveli gaxdeba.
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Small and medium businesses (SME) regulation mechanisms in Georgia

Nino Babunashvili
Associate Professor of Economic Sciences

CIU Assistant Professor

Economic development of a country in the XXI century is impossible without commerce, production, financial 
institutions and the developed infrastructure. The experience of the world modern leading states confirms the need 
of the development of high-developed and effective small and medium-sized business in any country. Just small and 
medium-sized business is a strong link, which is the basis of economic and social growth of society.

In Georgia, despite general improvement of business environment in viewpoint of the development of small and 
medium businesses, there are the same challenges as in many developing countries. Although the small and medium 
enterprises occupy a great part of active enterprises, their share in GDP is still very low. 
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viSegradis qveynebis ekonomikuri politikis gamowvevebi 

evrokavSirSi gawevrianebis Semdgom: 
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eka lekaSvili
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პირობებს, კერძოდ პოლიტიკურ კრიტერიუმებს, 
სლოვაკეთი ამ პერიოდისთვის წარმოადგენდა 
ევროკავშირის ერთადერთ ასოცირებულ წევრ 
ქვეყანას, რომელმაც ვერ შეასრულა ევროკავშირში 
გაერთიანებისათვის აუცილებელი პოლიტიკური 
კრიტერიუმები შიდა პრობლემების გამო. 
დემოკრატიის არსებულმა დეფიციტმა სლოვაკეთი 
გამოთიშა პოსტ-სოციალისტური ქვეყნების პირველ 
ტალღას, რომლებმაც გაწევრიანების შესახებ 
მოლაპარაკებები დაიწყეს ევროკავშირთან და 
ნატო-სთან. დემოკრატიის არსებული დეფიციტი 
და დემოკრატიული პრინციპების არასაკმარისი 
გამოყენება აღმოჩნდა ძირითადი დაბრკოლებელი 
გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების 
დასაწყებად, შესაბამისად სლოვაკეთი მიაკუთვნეს 
აპლიკანტთა მეორე ტალღას.  

1994-1998 წლებში პრობლემების დაძლევაში 
ქვეყანას დაეხმარა სლოვაკეთის მთავრობის 
აქტიური თანამშრომლობა ევროკომისიასთან, 
რომელმაც შემქნა ევროკომისია–სლოვაკეთის 
მაღალი დონის სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც 
ხელმძღვანელობდნენ, როგორც ევროკომისიის 
ასევე სლოვაკეთის მთავრობის წარმომადგენლები. 
ჯგუფი კონსულტაციებს ატარებდა პოლიტიკურ, 
ეკონომიკურ და იურიდიულ საკითხებზე. 
მთლიანობაში არსებობდა სამი სახის მნიშნელოვანი 
საკითხი, კერძოდ: 1. მაღალი პოლიტიკური 
მნიშვნელობის საკითხი სლოვაკეთისთვის - 
ბირთვული სადგურების დახურვა და ჯგუფის 
აქტიური მუშაობის შედეგად დაიხურა ორი 
ბირთვული რეაქტორი; 2. ჰორიზონტალური 
საკითხები - განსაკუთრებით „ოთხი თავისუფლება“, 
მათგან სამუშაო ძალის გადაადგილების 
თავისუფლება ყველაზე მნიშვნელოვანი 
იყო; 3. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და 
ევროპარლამენტის მიერ უნდა დადასტურებულიყო 
ახალი ქვეყნის შესვლა კავშირში. 

სლოვაკეთის მთავრობამ გააუმჯობესა 
ორმხრივი კონტაქტები ევროკავშირის  წევრ ყველა 
ქვეყანასთან, რაც ასე მნიშვნელოვანი იყო საბოლოო 
წარმატების მისაღწევად. წინა ტენდენციასთან 
განსხვავებით, როდესაც სლოვაკეთი აღმოჩნდა 
„ცენტრალური ევროპის პერიფერია“, 2002 წლის 
საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ევროკავშირის 
ბევრმა ოფიციალურმა პირმა შვებით ამოისუნთქა, 
რადგან „სლოვაკეთმა ჩააბარა დემოკრატიის ტესტი“ 
და სხვა კანდიდატ 9 ქვეყანასთან ერთად, მათ შორის 
მეზობელ ქვეყნებთან – ჩეხეთის რესპუბლიკასთან, 
პოლონეთთან და უნგრეთთან ერთად, წარმატებით 
დაასრულა. 2004 წლის მაისში სლოვაკეთი გახდა 

ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი. 2007 წელს 
სლოვაკეთი გაწევრიანდა შენგენის ზონაში, 2009 
წელს კი შეუერთდა ევროზონას. 

ევროკავშირში გაწევრიანებამდე აუცილებელი 
გახდა ქვეყანას მიეღო ის სტანდარტები, რომლებიც 
ევროკავშირის ქვეყნებში ათწლეულების მანძილზე 
მოქმედებდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანას 
არ ჰქონდა შანსი, ამ სტანდარტებზე ზეგავლენა 
მოეხდინა, რაც მთავარ გამოწვევად მიიჩნეოდა 
ქვეყნისთვის. სლოვაკეთს „უბრალოდ“ გადაეცა 
გაწერილი წესები, ხოლო ქვეყნის ბიუროკრატიულმა 
სტრუქტურებმა გადამწყვეტი როლი ითამაშეს 
სლოვაკეთის ევროკავშირის მოთხოვნებთან 
შესაბამისობაში მოსაყვანად, კერძოდ 
სლოვაკეთის პარლამენტი, რომელმაც მიიღო 
კანონმდებლობა, რომელიც აუცილებელი იყო 
ევროკავშირში გასაწევრიანებლად; ევროკავშირის 
კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მყოფი 
კანონების მიღება, 100 000 გვერდისგან შედგებოდა, 
თუმცა, იქიდან გამომდინარე, რომ პარლამენტს 
ძირითადი დავალებები და მითითებები უკვე 
შეასრულებული ჰქონდა, აღნიშნულმა შეამცირა 
სადისკუსიო სივრცე. სლოვაკეთისთვის მთავარი 
ამოცანა ევროკავშირის პირობებზე მორგება იყო. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყანამ ევროკავშირში 
შესვლის წინა პერიოდი ჭკვიანურად გამოიყენა, რათა 
გაეცნო რეფორმები ქვეყნის მოსახლეობისთვის.

მიუხედავად იმისა, რომ სლოვაკეთს 
“დაგვიანებულ მოთამაშეს” უწოდებდნენ, 21-
ე  საუკუნის პირველ დეკადაში ის “ვარსკვლავ 
შემსრულებელს” დაემსგავსა, ამასთან ზოგიერთი 
პოლიტიკოსი და ეკონომისტი სლოვაკეთს 
მოიხსენიებს “ტატრების ვეფხვად”.  დღეისათვის 
სლოვაკეთის რესპუბლიკა კვლავ დგას მთელი 
რიგი ეკონომიკური გამოწვევების წინაშე, 
რომელთა გადაჭრა აუცილებელია ხანგრძლივი 
და მდგრადი ეკონომიკური განვითარების 
უზრუნველყოფისთვის, რაც ყველას სიკეთეს 
მოუტანს გრძელვადიან პერსპექტივაში. 

ეკონომიკის ტრანსფორმაცია სრულდება, როცა:
- იქმნება ფუნქციონირების უნარის მქონე 

საბაზრო მექანიზმი;
- ეკონომიკას შეუძლია საგრძნობი და 

მდგრადი ზრდის გენერირება;
- უთანაბრობები დაძლეულია, რაც 

საშუალებას იძლევა, მოხდეს ეკონომიკის თანასწორი 
ურთიერთქმედება უფრო წინ წასულ საბაზრო 
ეკონომიკებთან, ძლიერი პროტექციონიზმის 
გარეშე. 

1991 წელს ჩეხოსლოვაკიაში განხორციელებულმა 
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პრივატიზაციის პროცესების, რაც საბაზრო 
ეკონომიკის პრინციპებზე გადასვლის პროცესის 
ბირთვი გახდა, დროს საკუთრების რესტიტუციის, 
“მცირე” და “დიდი” პრივატიზაციის შესახებ 
მიღებულმა კანონებმა მნიშვნელოვანი როლი 
ითამაშეს როგორც ჩეხეთის ასევე სლოვაკეთის, 
როგორც ცალკეული ქვეყნების საბაზრო ეკონომიკის 
ჩამოყალიბებაში. პრივატიზაციის პროცესი დაიწყო 
ე.წ. “მცირე” პრივატიზაციის განხორციელებით, 
რომელიც მოიცავდა საცალო მაღაზიების, 
სერვისების, რესტორნების, სასადილოებისა და 
სხვა ობიექტების გაყიდვას. 

“მცირე” პრივატიზაცია 1991 წლის თებერვალში 
დაიწყო და 1993 წლის ივლისში დასრულდა. 1991 
წელს “დიდი” პრივატიზაციის პროცესი დაიწყო, 
რაც ნიშნავდა სახელმწიფო მფლობელობაში მყოფი 
ძალიან დიდი რაოდენობის საწარმოების, რომლებიც 
ოთხი ათწლეულის განმავლობაში სახელმწიფოს 
კუთვნილ ქონებას წარმოადგენდენ, მფლობელობის 
შეცვლას ინდუსტრიის, სოფლის მეურნეობის, 
ვაჭრობისა და სერვისების ყველა  სექტორში. 
კომპანიებს ჰქონდათ არჩევანი გამოეყენებინათ 
პრივატიზაციის სხვადასხვა მეთოდები.  1993-1995 
წლებში, ეს კანონები საშუალოდ ყოველ 51 დღეში 
იცვლებოდა, რაც მიანიშნებდა პრივატიზაციის 
პროცესის სამართლებრივი ჩარჩოს არასაკმარის 
სტაბილურობაზე. 

პრივატიზაციის პროცესის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ცვლილება 1995 წელს, 
მთავრობის მიერ ეგრეთ წოდებული ვაუჩერული 
პრივატიზაციის მეორე ტალღის გაუქმება 
გახლდათ. ვაუჩერული პრივატიზაციის პირველმა 
ტალღამ 2.59 მილიონი მოქალაქე ანუ ქვეყნის 
ზრდასრული მოსახლეობის ორი მესამედი მოიცვა. 
პირველი ტალღა მოიცავდა 752 სახლემწიფო 
საწარმოს პრივატიზაციას. 1994 წლის ზაფხულში, 
3.4 მილიონამდე მოქალაქე დარეგისტრირდა 
პრივატიზაციის მეორე ტალღისათვის, რომელიც 
მოიცავდა 648 საწარმოს. თუმცა, 1994 წლის 
საპარლამენტო არჩევნების შემდგ ახალმა 
მთავრობამ გააუქმა ვაუჩერული პრივატიზაციის 
მეორე ტალღა, რაც მიანიშნებდა ეკონომიკური და 
პოლიტიკური ძალაუფლების კონცენტრაციისათვის 
აუცილებელი პირობების საკუთარი წევრებისა და 
პოლიტიკური მხარდამჭერებისათვის პატრონაჟისა 
და პროტექციონიზმის სისტემის შექმნას, შედეგად 
1995-1998 წლებში, მთავრობამ განახორციელა 
არაგამჭვირვალე პრივატიზაცია მისი კლიენტების 
სასარგებლოდ, რომელმაც მთლიანი ეკონომიკური 
განვითარებისათვის ნეგატიური შედეგები 

მოიტანა. გაუმჭვრივალე პროცესს თან სდევდა 
ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკა, რომელიც 
რეალურ შესაძლებლობებს არ ეყრდნობოდა.

1999 წლის არჩევნების შემდეგ, აქცენტი 
გადატანილ იქნა საერთაშორისო ინვესტორების 
მონაწილეობით გამოცხადებულ საჯარო 
ტენდერებზე, რის შედეგადაც ამის ე.წ. ბუნებვრივი 
მონოპოლიების სახელმწიფო ქონება (ენერგეტიკისა 
და ტელეკომუნიკაციების ობიექტები) გაიყიდა 
და განხორციელდა საბანკო სექტორის 
რექტრუქტურიზაცია. 2006 წელს, კერძო სექტორის 
მიერ წარმოებული მთლიანი შიდა პროდუქციის 
წილი 91.3 პროცენტი იყო.

კავშირში გაწევრიანებამდე ამ ქვეყნებმა 
ფინანსური დახმარება მიიღეს ევროკავშირის 
ფონდებიდან, რომლებიც უნდა დახარჯულიყო 
2004-2006 წლების საპროგრამო პერიოდზე. 
შემდგომ, 2007-2013 წლების საპროგრამო პერიოდში 
ვიშეგრადის ქვეყნებმა მიიღეს მიერთების 
ფონდების ლომის წილი.  სლოვაკეთს გადაეცა – $ 
11.4 მლრდ. ამგვარმა „საჩუქარმა“ ძლიერი გავლენა 
მოახდინა ამ ქვეყნების შემდგომ განვითარებაზე. 
2007-2013 წლების საპროგრამო პერიოდისათვის, 
სლოვაკეთმა დიდი თანხები მიიღო. მთავრობამ 
გადაწყვიტა, რომ $ 11.4 მილიარდიანი ფინანსური 
პაკეტი გაენაწილებინა 11 სამოქმედო პროგრამაზე 
– მათ შორის იყო დასაქმება და სოციალური 
ინკლუზია, რეგიონული სამოქმედო პროგრამა, 
ტრანსპორტი, ჯანდაცვა, მეცნიერება და კვლევა, 
განათლება და ინფორმაციული საზოგადოება. 
ევროკავშირის ფონდებთან მიმართებაში ერთ-ერთ 
მთავარ პრობლემას წარმოადგენს კორუფცია და 
ბიუროკრატია. ზოგიერთი პოლიტიკოსი და მეწარმე 
ბიზნესს აკეთებდა ამ ფონდებით და მათ იყენებდა 
საკუთარი სარგებლისა და მეგობრებისათვის, რაც 
უგულებელყოფდა ძირითად მიზანს – რეგიონულ 
უთანასწორობათა დაბალანსებასა და ეკონომიკური 
მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 
კორუფციის მიხედვით სლოვაკეთის ქულა აღწევს 
67.2-ს შეადგენს, Heritage Foundation-ის თანახმად [1], 
რომელიც ზომავს კორუფციისგან თავისუფლებას, 
ბიზნესის თავისუფლებას, შრომითი ძალის 
თავისუფლებას, მონეტარულ თავისუფლებას და 
სახელმწიფო ხარჯების მართვას. სლოვაკეთი 22-ე 
ადგილზეა 43 ქვეყანას შორის ევროპის რეგიონში, 
და მისი საერთო ქულა უფრო მაღალია, ვიდრე 
საშუალოდ მსოფლიოში. კორუფციის მაჩვენებელი 
ისევ მაღალია და აღწევს 50-ს (იხ. დიაგრამა 4.1).
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სლოვაკეთის საბაზისო ეკონომიკური გარემო 
ჯერ კიდევ საჭიროებს გაუმჯობესებას. კანონის 
უზენაესობა სუსტია, რაც კორუფციისთვის 
სასურველ ნიადაგს ქმნის და არსებობს 
გამჭვირვალობის პრობლემა სახელმწიფო 
სექტორში. მიუხედავად გარკვეული პროგრესისა, 
ბიზნესის რეგულირება არაეფექტური რჩება და 
შრომის ბაზრის სიხისტე ახანგრძლივებს ბიზნესის 
ციკლების შესუსტებას. 

მიუხედავად იმისა, რომ სლოვაკეთი 
წარმოადგენს ევროპის ეკონომიკური და 
მონეტარული (სავალუტო) კავშირის წევრს და 
2009 წლიდან მის ვალუტას წარმოადგენს ევრო, 
ვნახოთ აკმაყოფილებს თუ არა ის მან მაასტრიხტის 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 
კრიტერიუმებს:

1. ბიუჯეტის დეფიციტი არ უნდა 
აღემატებოდეს მთლიანი შიგა პროდუქტის    3%-ს;

სლოვაკეთის შემოსავლებმა და ხარჯებმა 2015 
წლისთვის შესაბამისად შეადგინეს $32.66 მლრდ. 
და $35.71 მლრდ., დეფიციტი აღწევს $3.05 მლრდ.-ს, 
რაც მშპ-ს 3.5%-ს შეადგენს.

სლოვაკეთი წარმოადგენს იმის ბრწყინვალე 
მაგალითს, თუ როგორი მნიშვნელოვანი გავლენა 
მოახდინა ევროკავშირის გაფართოების პროცესმა 
ქვეყნის შიდა განვითარებაზე, რაც ქვეყნის 
მაჩვენებლებზეც აისახა. მთლიანი შიგა პროდუქტის 
მოცულობა ერთ სულ მოსახლეზე  ძალიან დაბალი 
იყო (1990 წელს 2395.6 $), თუმცა 2003 წლიდან 
ზრდის ტენდენცია შეინიშნებოდა და მან 8696.9$ 
შეადგინა. რაც შეეხება, მშპ-ის მოცულობას ერთ 
სულ მოსახლეზე, მისი ცვლილების ტენდენცია 
გამოსახულია დიაგრამაზე 4.2. 

წყარო: http://www.heritage.org/index/visualize?cnts=slovakia&type=9  

წყარო: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
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მშპ-ს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 

დაფიქსირდა 2008 წელს - 18604.3$. 2009 წლიდან 
კი ვარდნა განიცადა, თუმცა 2014 წელს 18501.2$ 
მიაღწია. რაც შეეხება მშპ-ს ზრდის ტემპი ერთ სულ 
მოსახლეზე  ასე გამოიყურება (იხ. დიაგრამა 4.3.). 
1990-იანი წლების დასაწყისში ქვეყნის ეკონომიკური 
ზრდა დაბალი იყო. რეცესიის ფაზა იყო 1999 - 2000 

წლებში.  1990 წელს მისი მოცულობა 12.694 მლრდ 
$ იყო, ხოლო მისი ევროკავშირში გაწევრიანების 
დროს, 2004 წელს კი 57.240 მლრდ $, 2014 წელს 
კი ამ მაჩვენებელმა 100.248 მლრ $ მიაღწია. რაც 
შეეხება მშპ-ის და მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ზრდის 
ტემპებს შესაძლებელია იხილოთ დიაგრამაზე 4.3.

უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2008 წლამდე 
სლოვაკეთის ეკონომიკა ყველაზე ძლიერი გახდა 
პოსტკომუნისტურ ქვეყნებს შორის. მსოფლიო 
ფინანსურმა კრიზისმა არა მხოლოდ ვიშეგრადის 
ოთხეულის ეკონომიკური აქტივობის შემცირება 
გამოიწვია, არამედ მთელ ევროკავშირზე მოახდინა 
გავლენა. მსოფლიო  ეკონომიკური  კრიზისი 
სრულად შეეხო  სლოვაკეთს 2008 – 2009 წლებში.

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

სლოვაკეთის ვალმა $46 მლრდ-ს მიაღწია და 

მშპ-ის 52,69% შეადგინა (6).
3. ინფლაცია 1,5%-ზე მეტად არ უნდა 

აღემატებოდეს  სამი  ყველაზე წარმატებული წევრი 
სახელმწიფოს მონაცემს;

სლოვაკეთის მოქალაქეების მიერ დიდი 
რაოდენობით საქონლის ყიდვამ მეზობელი 
ქვეყნების ტერიტორიებზე იმოქმედა ვალუტის 
გაუფასურებაზე. დღეს სლოვაკეთის ინფლაციის 
დონე  დაკავშირებულია დევალვაციის მართვის 
შერჩეული სავალუტო კურსის რეჟიმთან (იხ. 
დიაგრამა 4.4).

წყარო: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG

წყარო: http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG
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ქვეყანაში ინფლაცია ორნიშნა რიცხვით იყო 

გამოხატული, მაგრამ დროთა განმავლობაში 
ახერხებდა შემცირებას. სავალუტო პოლიტიკის 
ჩარჩოს ცვლილებამ ინფლაციისთვის, ხელი 
შეუწყო ინფლაციის დონის შემცირებას აღნიშნულ 
ქვეყანაში. მიუხედავად ამისა, ყველაზე მაღალმა 
მაჩვენებელმა 1994 წელს, 13.4% მიაღწია, ხოლო 
უარყოფილი იყო 2014 წელს, კერძოდ -0.1%.

4. უნდა არსებობდეს გრძელვადიანი 

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

სლოვაკეთის გრძელვადიანმა საპროცენტო 
განაკვეთმა 2015 წლის დეკემბერში მიაღწია 0.72%-
ს. სლოვაკეთის გრძელვადიანი საპროცენტო 
განაკვეთის ცვლილება გამოსახულია დიაგრამაზე 
4.5.

5. უნდა მოხდეს ევროპულ სავალუტო 
სისტემაში არსებული სავალუტო     გაცვლის 
კურსების მექანიზმით გათვალისწინებული 
საზღვრების დაცვა ორი წლის განმავლობაში.

ევროკავშირი დაეთანხმა სლოვაკეთში შესვლას 
ევროზონაში 2008 წლის ივლისში ბრიუსელის 
სამიტზე. 16 წლის განმავლობაში ქვეყანაში 
ფუნქციონირებდა სლოვაკური კრონა (SKK). 
გაცვლის კურსი  1 ევრო = 30.126 SKK.  2009 
წლის 1 იანვრიდან პოლონეთის ვალუტას ევრო 
წარმოადგენს [8]. 2016 წლის 26 თებერვლისთვის 1 
ამერიკული დოლარი = 0.9086ევროს [9].

სლოვაკეთის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა 
უკავშირდებოდა ახალი შესაძებლობის მიცემას 

იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებმაც დაკარგეს 
სამსახური და სურდათ დაეწყოთ პროფესიული 
კარიერა, რაც დაძლეულ იქნა ახალი სოციალური 
დახმარებისა და პროფესიული გადამზადების 
კონკრეტული სისტემის შემოღებით. სლოვაკეთის 
გამოცდილებამ აჩვენა, რომ უმუშევრობის დონე 
პირდაპირ კავშირშია მთავრობის სოციალურ-
ეკონომიკურ პოლიტიკასთან. 90-იანი წლების 
დასასრულს უმუშევრობის დონე გაიზარდა სამუშაო 
ძალების 20 პროცენტამდე (ამ საუკუნის პირველ 
ათწლეულში უმუშევრობის დონემ 10 პროცენტამდე 
დაიკლო, მაგრამ, 2012 წელს, ძირითადად 
გლობალური ეკონომიკური კრიზისის გამო, ისევ 14 
პროცენტამდე გაიზარდა) (იხ. დიაგრამა 4.6).  

წყარო:http://sdw.ecb.europa.eu/browseChart.do?DATASET=0&REF_AREA=282&node=bbn4864&trans=N

წყარო: http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
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mecniereba/SCIENCE
უმუშევრობის დონე  ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, 

რომ უმუშევრობის  მაღალი    ტენდენცია  2004  
წლის  დასაწყისამდე  შენარჩუნდა, როდესაც 
სლოვაკეთი ევროკავშირში შევიდა. ხოლო ახალი 
სისტემის ამოქმედებამ, ახალი სამუშო ადგილების 
შექმნამ და განხორციელებულმა ეკონომიკურმა 
რეფორმებმა  ხელი შეუწყო უმუშევრობის 
შემცირებას. უმუშევრობის საშუალო დონე დიდი 
ხნის მანძილზე ორნიშნა ციფრით იყო გამოხატული 
და ევროკავშირში ყველაზე მაღალ მაჩვენებლს 
წარმოადგენდა. შრომის ნაყოფიერების საგრძნობმა 
და განუწყვეტელმა ზრდამ განაპირობა ეკონომიკის 
ზრდა დასაქმების ზრდის გარეშე. ამჟამინდელ 
დასაქმებას განსხვავებული მახასიათებლები აქვს, 
ვიდრე წარსულში: ის შეიცვალა სტრუქტურული 
ცვლილებების შედეგად და მნიშვნელოვანმა 
ნაწილმა გადაინაცვლა არაპერსპექტიული 
სფეროებიდან კონკურენტუნარიან დარგებში. 
მიუხედავად ამისა, ეს არ ამცირებს პრობლემის 
სიმწვავეს. ტრანსფორმაციის 20 წლის შემდეგაც 
კი, დასაქმება კვლავ იგივე არასაკმარის დონეზეა, 
როგორც 20 წლის წინათ და ჩამორჩება ევროკავშირის 
საშუალო მაჩვენებელს (72.0% 2014 წელს).    

დასაქმების პოლიტიკის კვლადაკვალ 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სოფლის 
მეურნეობის საერთო პოლიტიკა (CAP), 
რომელიც ევროკავშირის პოლიტიკის ყველაზე 
ინტეგრირებული ნაწილია. იგი ეყრდნობა კავშირის 
სასოფლო-სამეურნეო სუბსიდიებსა და პროგრამებს.  
სოფლის მეურნეობის სექტორი არაერთი გამოწვევის 
წინაშე დადგა.  წარმოება 30%-ით შემცირდა დაბალი 
მოთხოვნისა და მაღალი იმპორტის გამო 1990 და 
1997 წლებს შორის. მთავარი ცვლილება, რომელიც 

აღნიშნულ სექტორში განხორციელდა იყო ის, რომ 
ყოფილი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები 
და სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული 
კომპანიები გარდაიქმნა კერძო ბიზნეს კომპანიებად 
და თანაპარტნიორ კოოპერატივებად. 

სლოვაკეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
თანახმად, 2004-2013 წლების სტრატეგიულ 
მიზნებს წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის დაცვა 
წარმოების ყველა პირობით; კონკურენტუნარიანი 
პროდუქტების წარმოება; ბუნების რესურსების 
უფრო ეფექტური გამოყენების, დაცვის, 
რეგენერაციისა და მუდმივი რეპროდუქციის 
უზრუნველყოფა; ასევე დაბალანსებული გარემოსა 
და სოფლის მოსახლეობის დაცვა. სოფლის 
განვითარების პროგრამები ორიენტირებულია 
მეურნეობათა მოდერნიზაციაზე, ტყის 
ეკონომიკური ფასეულობის გაზრდაზე, 
არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობათა 
დივერსიფიკაციაზე, სასოფლო ტურიზმის 
წახალისებაზე და სოფლის რევიტალიზაციასა 
და სოციალური ინფრასტრუქტურისა და 
მომსახურების განვითარებაზე. 

ქვეყნის სოფლის მეურნეობისა და სასოფლო 
განვითარების სამინისტროსთან არსებული 
სოფლის მეურნეობისა და მომსახურების 
განყოფილება, ჩვეულებრივ, ურთიერთობებს 
აგვარებს სლოვაკეთის სოფლის მეურნეობის 
პალატასთან. სოფლის მეურნეობა ეკონომიკაში 
მაღალი წილით არ იყო წარმოდგენილი  
ევროკავშირში შესვლისას და, ამდენად, უფრო მეტი 
პრიორიტეტი სამრეწველო სექტორს ენიჭებოდა 
(იხ. დიაგრამა 4.7). 

 

წყარო:http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS; 
http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS 
http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS
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mecniereba/SCIENCE
სოფლის მეურნეობის ზოგიერთი მცირე 

საწარმო ვერ იცავდა ევროკავშირის ნორმებს 
და მათი კომპანიები იხურებოდა, მაგრამ 
ეს გავრცელებული მოვლენა არ ყოფილა. 
სამწუხაროდ, სოფლის მეურნეობაში დასაქმების 
დონის სწრაფად დაცემის შედეგად სოფლის 

მეურნეობის სექტორი სლოვაკეთში, ერთგვარად, 
არასაბაზრო მიმართულების გახდა და ახლა 
რეგულარულად ლობირებს, ითხოვს რა მის მიმართ 
პროტექციონისტული ზომების განხორციელებას 
(იხ. დიაგრამა 4.8). 

 

რაც შეეხება სლოვაკეთის სამრეწველო მოდელის 
კონკურენტუნარიანობას, ის  ემყარება დაბალ 
ხელფასებს და დაბალ გადასახადებს, არ არის 
მდგრადი გრძელვადიან პერსპექტივაში. გარდა 
ამისა, წარმოების რეგიონული კონცენტრაცია 
დასავლეთ სლოვაკეთში ქმნის უთანასწორობას 
რეგიონული განვითარების სქემაში. სამრეწველო 
ზრდამ ვერ შეიტანა მნიშვნელოვანი როლი 
უმუშევრობის მაღალი დონის შემცირებაში ქვეყნის 
ცენტრალურ და აღმოსავლეთ რეგიონებში. 

ბიზნეს საზოგადოება სლოვაკეთში 
არაერთგვაროვანია. უცხოურ მფლობელობაში 
მყოფი კომპანიები და ქვეყნის შიგნით არსებული 
მცირე და საშუალო საწარმოები, ზოგადად, 
პროინტეგრაციონისტები არიან და, ჩვეულებრივ, 
მხარს უჭერენ ლიბერალურ ეკონომიკურ 
პოლიტიკას, რადგანაც ისინი დამოკიდებული 
არიან უცხოურ ბაზრებზე და სარგებელს იღებენ 
ევროპული კანონების განხორციელებისგან. 
პრივატიზაციის კონგლომერატები ან 
„ოლიგარქები“, უფრო შიდა ბაზრებსა და 
სახელმწიფო შესყიდვებზე არიან დამოკიდებული 
და მათი თანამშრომლობა მთავრობასთან 
ნაკლებად გამჭვირვალეა. სლოვაკეთში მთავრობასა 
და ბიზნესს შორის თანამშრომლობის ერთ-ერთი 
ყველაზე ძირითადი მექანიზმი კანონშემოქმედებით 

პროცესთან თანამშრომლობაა. 
უნდა აღინიშნოს, ისიც რომ სლოვაკეთში 

უცხოურ კომპანიებს ჰქონდათ დიდი ხელშეწყობა. 
მაგ.:  როცა კოკა-კოლა შემოვიდა სლოვაკეთში, 
დაახლოებით, 10-15 წელი გათავისუფლებული 
იყო გადასახადებისგან, რადგან მისი შემოსვლით 
ქვეყანაში გაჩნდა სამუშაო ადგილები და გაიხსნა 
საწარმოები [17]. 

კანონის ზეგავლენა ბიზნეს-გარემოზე 
ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ფასდება შემდეგი 
კრიტერიუმებით: რეგულაციის შედეგად 
მოსალოდნელი ხარჯებისა და სარგებელის 
ბუნება, ადმინისტრაციული ხარჯები, კომპანიების 
ქცევაზე რეგულაციების ზეგავლენა, კომპანიათა 
მოსალოდნელი რიცხვი, რომლებზეც კანონი 
ზეგავლენას ახდენს და უფრო ფართო სოციალურ-
ეკონომიკური ზეგავლენა. კომპანიებისთვის 
ადმინისტრაციული ხარჯების გამოთვლის 
მეთოდოლოგია სტანდარტული დანახარჯების 
მოდელს ეფუძნება, რომელსაც ევროკავშირის წევრი 
ქვეყნების უმეტესობა იყენებს. 

ბიზნესის კეთებისთვის ყველაზე პრობლემური 
ფაქტორები სლოვაკეთში განსაზღვრულია 
გლობალური კონკურენტულობის ინდექსში: 
არაეფექტიანი სამთავრობო ბიუროკრატია (16.1%), 
შემზღუდველი შრომითი რეგულაციები (14.5%), 

წყარო: http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS; 
http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS; 
http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS
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საგადასახადო განაკვეთები (10.3%), საგადასახადო 
რეგულაციები (10.1%), ინფრასტრუქტურის 
არასაკმარისი დონე (9.3%), პოლიტიკის 
არასტაბილურობა (7.7%), არასაკმარისად 
განათლებული სამუშაო ძალა (6.3%), წვდომა 
ფინანსებთან (2.8%), ეროვნული სამუშაო ძალის 
დაბალი შრომითი ეთიკა (2.0%), ინოვაციების 
არასაკმარისი მოცულობა (1.8%) და სხვა (1%) 

(მაგალითად, ინფლაცია 0.2%). 
სლოვაკეთი დამოკიდებულია ექსპორტზე 

და ისეთ წამყვან სექტორზე, როგორიცაა 
საავტომობილო წარმოება. 2014 წლისთვის  
სლოვაკეთი მსოფლიოში პირველ ადგილზეა 
1,000 მოქალაქეზე 183 ავტომობილის წარმოებით. 
მისი ექსპორტი სასაქონლო ნიშნის მიხედვით 
მოცემულია ცხრილში 4.1:

წყარო: http://wits.worldbank.org/country-analysis-visualization.html

იმპორტირებული საქონლის ხუთეულს 
წარმოადგენს: მანქანები და ელექტრონიკა 21.77%, 
საწვავი 19.26%, ქიმიკატები 11.05%, მეტალები 
9.41% 1994 წელი. 2014 წლის მონაცემები კი ასე 
გამოიყურება: მანქანები და ელექტრონიკა 32.33%, 
ტრანსპორტირება 14.32%, მეტალები 10.18%.

სლოვაკეთის 3 ავტომწარმოებელმა (Kia Mo-
tors Slovakia, PSA Peugeot Citroen, Volkswagen 
Slovakia) 2014 წელს 973,370 მანქანა გამოუშვა. 
ასევე, ავტომობილების მწარმოებელმა Jag-
uar Land Rover-მა ხელი მოაწერა მემორანდუმს 

სლოვაკეთის მთავრობასთან 2015 წლის 
აგვისტოში [20], სლოვაკეთში ახალი ქარხნის 
გახსნასთან დაკავშირებით, რომელიც 2018 
წელს დაიწყებს წარმოებას. თუმცა, ეკონომიკის 
შემდგომი ტრანსფორმაცია ცოდნის ეკონომიკის 
მიმართულებით ერთობ რთული, ხარჯიანი და 
სავარაუდოდ, ხანგრძლივი პროცესი იქნება. 

რაც შეეხება ქვეყნებს, სადაც სლოვაკეთი 
ახორციელებს ექსპორტის უმეტეს ნაწილს, 
წარმოდგენილია ცხრილში 4.2.

 

წყარო: http://wits.worldbank.org/country-analysis-visualization.html
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იმპორტიორი ქვეყნების სამეული შემდეგი 

სახით წარმოგვიდგება: გერმანია 15.79%, ჩეხეთის 
რესპუბლიკა 11.06% და ჩინეთი 8.18% 2014 
წლისთვის, ხოლო 1994 წელს: ჩეხეთის რესპუბლიკა 
29.62%, რუსეთი 18.07% და გერმანია 13.43%.

ამრიგად, სლოვაკეთმა აჩვენა, რომ გადამწყვეტია 
ფუნქციონირებადი ინსტიტუტების შექმნა, 
ნებისმიერი ტრანსფორმაციის საწყის ეტაპზე. 
გარდა ამისა, რეფორმების როგორც ნელმა, ასევე 
სწრაფმა განხორციელებამ შეიძლება გამოიწვიოს 
ტრანსფორმაციის პროცესის შენელება ან შეჩერება. 
ამავე დროს, რეფორმების მაღალი სიჩქარე არ უნდა 
იქნას მიღწეული მათი ხარისხის და გრძელვადიანი 
მდგრადობის ხარჯზე.

სლოვაკეთის საბაზრო ეკონომიკა, მისი 
სტრუქტურა, ისევე როგორც პოლონეთისა და 
უნგრეთის, ჯერაც არ არის დამაკმაყოფილებელი. 
მსოფლიო ეკონომიკურმა და ფინანსურმა კრიზისმა 
გამოავლინა გარდაქმნის კიდევ უფრო მეტი 
პრობლემები. რეფორმების ხშირი ცვლილებები, 
კანონების ცვლა და მოულოდნელი ცვლილებები 

იწვევდა შიშს და გაურკვევლობას რეფორმების 
საბოლოო შედეგების შესახებ.    

სლოვაკეთის რესპუბლიკის წინაშე მდგომი 
ძირითადი გამოწვევებია: კონკურენტულ ბიზნეს-
გარემოს შექმნა და კორუფციის შემცირება; წარმოების 
და საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაცია; 
სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ხარისხის 
და რაოდენობის ზრდა და ამ სექტორის უფრო 
აქტიური ურთიეთქმედება ბიზნესის სექტორთან; 
გრძელვადიანი უმუშევრობის პრობლემის 
გადაწყვეტა და დაბრუნება მოქნილ სამუშაო 
ბაზართან და სხვ.

ვიშეგრადის ქვეყნების განხილვამ საშუალება 
მოგვცა აღგვენიშნა ის ფაქტი, რომ ევროკავშირში 
გაწევრიანება ეს არის შესაძლებლობა ქვეყნისთვის 
განვითარდეს, იბრძოლოს არსებული პრობლემების 
აღმოფხვრისთვის ან თუნდაც მინიმიზაციისთვის,  
მაგრამ არ დაგვავიწყდეს, რომ  ის არ წარმოადგენს 
განვითარების მიღწევის გარანტიას, ევროკავშირში 
გაწევრიანება გამოწვევაა, მაგრამ კიდევ უფრო 
დიდი გამოწვევაა იყო ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. 

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. გ. გველესიანი, შ. მურღულია, დ. ნარმანია, მ. ნანიტაშვილი, გ. ხუციშვილი, ო. ზედელაშვილი, 
ევროკავშირი, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა და საქართველო, ჟურნ. “ბიულეტენი” #102, თბ., 2007;

2. ე. ლეკაშვილი, დოქტორანტი გ.  ყუფარაძე, დოქტორანტი ნ.  მაისურაძე, ვიშეგრადის ქვეყნების 
ეკონომიკური პოლიტიკა ევროინტეგრაციის გზაზე (ლექციების კურსი),  თბ., 2013;

3. საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS), ევროპული პოლიტიკის კოორდინაციის 
გაუმჯობესება საქართველოში, ვიშეგრადის ქვეყნების პრაქტიკაზე დაყრდნობით, თბ., 2015

4. http://www.heritage.org/index/pdf/2015/countries/slovakia.pdf
5. http://www.heritage.org/index/visualize?cnts=slovakia&type=9  
6. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
7. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG
8. http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG
9. http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/slovakia
10. http://sdw.ecb.europa.eu/browseChart.do?DATASET=0&REF_AREA=282&node=bbn4864&trans=N
11. http://www.slovak-republic.org/currency/
12. https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html
13. http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
14. http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS;
15. http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS
16. http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS
17. http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS;
18. http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS;
19. http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS
20. http://eugeorgia.info/ka/article/250/estonetisa-da-slovaketis-gamocdileba-da-rchevebi-saqartvelos-evroin-

tegraciis-gzaze 
21. http://wits.worldbank.org/country-analysis-visualization.html
22. http://wits.worldbank.org/country-analysis-visualization.html
23. http://fortune.com/2015/08/11/jaguar-land-rover-slovakia/
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Challenges of Economic Policy of Visegrad Countries after joining EU: 

Slovak Republic 

Eka Lekashvili,
TSU Associated Professor

Mariam Bitsadze,
Magister of Economic and Business Faculty at TSU

Ketevan Jikia,
Magister of Economic and Business Faculty at TSU

We are concluding series of articles about “Challenges of Economic Policy for Visegrad Countries after joining 
EU”. 

Presented article contains Slovakian experience. Economical values and their variation before and after joining 
EU; also, main problems and challenges were studied, such as: process of getting close to and harmonizing with EU 
legislations, making of competitive business environment and decreasing levels of corruption, quality and quantity 
of scientific research operations, agriculture. On the basis of studying Slovakian experience, it can be considered as 
a way to join EU for Georgia.



63#4(43), 2016 weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE

superkompiuterebis ganviTarebis tendenciebi da gordon 
muris kanoni

civilizebuli saxelmwifosaTvis infor-

maciuli teqnologiebis ganviTarebis Taname-

drove etapze aucilebelia sakmaod rTuli 

teqnikur-sazogadoebrivi situaciis mode-

lireba da analizi umokles droSi, romelic 

saWiroebs uamravi informaciis erTdroul 

da swraf damuSavebas. Aam miznis miRweva 

warmoudgenelia superkompiuteris gareSe. 

magaliTad 1 TFlops simZlavris superkompiut-

eris mier Sesrulebuli gamoTvlebis Ca-

satareblad Tanamedrove kalkulatoriT 

saWiroa 0.8 milioni weli. informaciuli 

masivebis moculoba dRiTi-dRe izrdeba da 

Sesabamisad gazrdilia moTxovnebi maT da-

muSavebaze. dReisaTvis mecnierebi xSirad 

iyeneben eleqtronuli modelirebis meTods. 

sainteresoa qimiuri da biologiuri agenteb-

is qcevis modelireba da maTze da dakvirveba 

virtualur reJimSi. magaliTisaTvis 1 grami 

antimateriis misaRebad da masTan samuSaod 

1 saaTis ganmavlobaSi saWiroa 64  tril-

ioni dolari. aseTi Tanxebis mobilizaciis 

ararealurobis  miuxedavad  am sakiTxebze  

aqtiurad  muSaobs msoflios  aTobiT insti-

tuti.   SesaZlebelia amindis, bunebrivi mov-

lenebis, avadmyofobebis modelireba. uamra-

vi  sxvadasxva  parametris erTdrouli 

akumulirebisa da swrafi damuSavebis safuZ-

velze SesaZlebelia konkretul pirobebSi 

minimalur droSi pirveli rigis amocanebis 

dasaxva da efeqturi RonisZiebebis SemuSaveba. 

saWiro  monacemTa  winaswari damuSaveba da  

Seswavla saSualebas mogvcems miviRoT 

nebismieri movlenis prognozirebis sasico-

cxlod mniSvnelovani sruli suraTi.

sakvanZo sityvebi:superkompiuteri, muris 

kanoni, superkompiuteris mwarmoebluroba, su-

perkompiuteris fasi.

1960-ian wlebSi luvermanis nacionalur 

laboratoriaSi da SemdegSi CDC kompania-

Si momuSave inJinrebma jorj maiklma da 

sindi fern baxma SemogvTavaza termini su-

perkompiuteri.[1]

superkompiuteri ewodeba gamomTvlel 

sistemebs, romlebic siswrafiT bevrad aRe-

matebian tipiur kompiuterebs da romelTa 

saSualebiTac mimdinareobs qimiuri da bi-

ologiuri kvlevebi, birTvuli cdebis mod-

elireba da amindis prognozireba da a. Sem-

deg.

1993 wels rubin landaum da pol finkma Ta-

vianT statiaSi SemogvTavazes superkompiut-

eris aseTi ganmarteba: superkompiuteri 

kompiuterebis yvelaze Zlieri da swrafi 

klasia maT Soris, rac ki SeiZleba arsebob-

des. 

superkompiuteri esaa Zlieri kompiuter-

ebis kategoria didi tevadobiT, romelsac 

SeuZlia aiTvisos masiuri informacia da 

gadaamuSaos igi maqsimalurad mokle droSi.

TviT terminis “superkompiuteri”-s mniS-

vneloba icvleboda imis mixedviT Tu 

statiaSi ganxilulia kompiuterebis erT-erTi klasis superkompiuterebis  ganviTare-

bis statistika. gaanalizebulia kompiuterebis ZiriTadi maxasiaTeblebi: mwarmoebluro-

ba (taqturi sixSire), kompiuteris ZiriTadi elementis tranzistorebis raodenobis zrda 

kompiuterSi, Sefardeba-fasi/mwarmoebluroba. gakeTebulia daskvna, rom  ganvlili periodis  

ganmavlobaSi superkompiuteris  mwarmoebloba izrdeba gordon muris kanonis Sesabamisad 

da gamomdinare mikroeleqtronikis ganviTarebaSi miRweuli progresidan kompiuterebis fasi 

Sesabamisad mcirdeba. sabolood gakeTebulia daskvna, rom gordon muris kanonis moqmedeba 

kidev gagrZeldeba ramdenime aTeuli weli.

Teimuraz gognaZe

biznesis administrirebis
akademiuri doqtori
e-mail: teimuraz.gognadze@tsu.ge
tel: 577  24  45 45
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ra simZlavris iyo maqsimalurad Zlieri 

kompiuteri anu ramden ariTmetikul opera-

cias asrulebda igi wamSi, romelic izomeba 

flopsebSi FLOPS( Floating Polat Operatin Per Sec-
ond). yvelaze mTavari atributi superkompiu-

terebis Sesafaseblad aris mexsierebis te-

vadoba da simZlavre. magaliTisaTvis 1994  

wels superkompiuteri ewoda iseT kompiut-

ers, romlis swrafqmedeba iyo 195 milioni Te-

oriuli operacia wamSi (Theoretical operations per 
second (MTOPS)). ukve momdevno 1995 wlisaTvis 

gamovida 1500 milioni Teoriuli operaciis 

Semsrulebeli kompiuteri. superkompiuter-

ebisaTvis yovelwliurad iqmneba top 500 sia 

da mxolod am siaSi moxvedrili kompiuter-

ebi iwodeba superkompiuterebad. Ees reit-

ingi qveyndeba weliwadSi orjer ivnissa da 

noemberSi  1993 wlidan. Mmisi mTavari maxa-

siaTeblebia Rmax (Tflop/s)-minimaluri mwarmoe-

bloba da Rpeak (Tflop/s)-maqsimaluri mwarmoe-

bloba. Aaseve birTvebis raodenoba. 

dReisaTvis msoflios yvelaze mZlavri 

kompiuteris ganaxlebul reitings kidev erTi 

Cinuri kompiuteri Caudga saTaveSi, 93 peta-

flopis mqone Sunway TaihuLight. mowyobiloba 

CineTis qalaq vuxis erovnul kompiuterul 

centrSi CarTes. kompiuteri maqsimaluri 

datvirTvisas wamSi 93,000 trilion kalku-

lacias akeTebs. is orjer ufro swrafi da 

samjer ufro efeqturia vidre wina lideri 

–aseve Cinuri superkompiuteri Tianhe-2.
manqanas gaaCnia 10,5 milioni lokaluri 

procesoris birTvi da 40,960 kvanZi. is muSa-

obs linuqsis operaciul sistemaze.  msof-

lios superkompiuterebis top 500-Si CineTi 

amerikas uswrebs. reitingSi 167   CineTis su-

perkompiuteri moxvda, xolo 165 amerikuli. 

aRsaniSnavia, rom jer kidev 10 wlis win re-

itingSi mxolod 28 Cinuri kompiuteri iyo 

da arc erTi maTgani top-30-Si ar iricxe-

boda.  aRsaniSnavia, rom top-10-Si amerikis 4  

kompiuteria, xolo CineTis ori, romlebic pi-

rvel da meore adgilebze moxvdnen. sxva po-

ziciebze aRmoCndnen superkompiuterebi iapo-

niidan, Sveicariidan, germaniidan da saudis 

arabeTidan.

superkompiuterebisa da zogadad 

kompiuteruli mecnierebis kvleva Semog-

vTavaza aSS-ma samxedro saqmeSi sxvadasxva 

problemebis gadawyvetis mizniT. Aamis miuxe-

davad pirveli Tanamedrove eleqtronuli 

gamomTvleli manqana Seiqmna 1943 wels bri-

taneTSi giganturi manqana-danadgaris saxiT, 

romelsac ewoda bluCli parki. igi Seiqmna 

germanuli samxedro teqnologiis muSaobis 

Sesaferxeblad. man meore msoflio omis 

dros gadamwyveti roli Seasrula ameriku-

li samxedro informaciis dacvisa da sxva 

saxelmwifoebidan informaciis mopovebis 

saqmeSi. Aamerikelebma britanuli sistemis 

modernizaciiT SeZles misi morgeba ameri-

kul realobaze.

1945 wels pensilvaniis universitetis ba-

zaze Seimna kompiuteri eniaki, romlis saS-

ualebiTac moxda amerikuli balistikuri 

raketebis gaumjobeseba da etapobrivad kon-

tinentTaSoriso doneze gadayvana. Mmis ba-

zaze jon ekertma da jon mauClim Seqmnes 

kompiuteri eniaki, romelic gamoiyenes sa-

haero TavdacvaSi. Eeniakis  gaumjobesebuli 

versiebi, romlebic Tvisobrivad ar gansx-

vavdebodnen erTmaneTisagan Seiqmna seakisa 

da ERRA 1101-is saxiT. superkompiuteriis pi-

onerad iTvleba amerikeli inJineri seimur 

krei. Mman 1953 wels daiwyo muSaoba kompaniaSi 

Engireening Research Associates  da Seqmna Tavisi 

pirveli kompiuteri ERRA 1103  (igive UNIVAC 
1103). Aamave wels  Seiqmna kompiuteri IBM 701. 

aSS iwyebs muSaobas kosmosuri kvlevebisa da 

kosmosuri xomaldebis teqnikuri gamarTvis 

mizniT. 60-iani wlebidan  da 70-ian wlebamde 

amerikis superkompiuterebis industriaSi 

ori amerikuli kompania CDC da misi STa-

momavali Crey dominirebda. 60-iani wlebidan 

CDC gaxda lideri kompiuterebis sferoSi. 

kompania xSirad icvlida mflobelebsa da 

saxelwodebebs, rac gaxda mizezi kreisa da 

misi kolegebisaTvis daearsebinaT sakuTari 

kompania Control Data Corporacion-i. radio mi-

lakebis nacvlad germaniumis tranzistore-

bis gamoyenebiT 1960 wels kreim Seqmna 200 

herc sixSireze (1 taqti 5 mikrowami) momuSave 

axali kompiuteri CDC 1604, romelmac Tavisi 

SesaZleblobebiT gadaaWarba yvela eleqtro 

gamomTvlel manqanas, ris gamoc igi SeiZleba 

CaiTvalos pirvel superkompiuterad. CDC-
isa da CDC 1604-is bazaze seimur kreim 1965 
wels daasrula muSaoba meore CDC 6600 su-
perkompiuterze, romelSic siliciumis tran-

zistorebma da VLIW arqiteqturam sixSire 

10 megahercamde (taqti 100 nanowami) gazar-

da. haeriT gagrilebis nacvlad gamoyenebul 
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iqna freonis sistema. CDC 6600 –is siswrafe 
gaxda 1 megaflopsi (milioni operacia wam-

Si), rac  50 000-jer aRemateba CDC 1604-is 

siswrafes da misi pirveli egzemplari gana-

Tavses cernis evropuli kvlevebis centrSi. 

G1969 wels seimur kreim warmoadgina ganax-

lebuli superkompiuteri CDC 7600, romel-

ic muSaobda 37  megaherc (siswrafe 10 mega-

flopsi) sixSireze. oTxprocesoriani CDC 
8600 did eleqtroenegias (24  kvt) moixmarda 

da gagrileba rTuli iyo (sistema 20 tonas 

iwonida). Ees proeqti daixura da kreim Con-
trol Data Corporacion-Si datova. Uukve 1972 wels 

seimur krei muSaobas agrZelebs mis mierve 

daarsebul kompaniaSi Cray Research Tavdacvis 

saministrosa da samecniero dawesebulebebi-

saTvis superkompiuterebze, sadac 1975 wels 

uSvebs Cray-1 kompiuters (kreim ixelmZRvane-

la CDC 8600 da CDC STAR-100 superkompiu-
terebis dadebiTi da uaryofiTi mxareebiT), 

romelSic tranzistorebis nacvlad inte-

graluri mikrosqemebi da mravalprocesori-

ani sistemis nacvlad veqtoruli proceso-

ri gamoiyena. CDC STAR-100 maRal siswrafes 

gviCvenebda veqtoruli gamoTvlebis dros, ma-

gram neli iyo skalaruli gamoTvlebisas. am-

itom am superkompiuterma Tavi gamoiCina iseT 

specialur amocanebze, romlebSic moiTxove-

boda monacemTa didi masivebis damuSave-

ba. Cray-1-isa amocanebis aseTi kompiuteris 

siswrafem 80 megaflofss miaRwia. aTi wlis 

ganmavlobaSi kreis TanamSromlebi muSaobd-

nen superkompiuterze Cray-2, romelSic iyen-

ebdnen 64  skalarul procesors. siswrafem  

1.9 gigaflopsi Seadgina da 1990 wlamde yve-

laze Zlier superkompiuterad iTvleboda. 

Aaxal Cray-3 superkompiuterSi siliciumis 

procesorebis nacvlad galiumis arsenidze 

damzadebuli Cipebi gamoiyenes. kreis ime-

di, rom sixSire 500 megahercs miaRwevda ar 

gamarTlda saWiro rTuli naxevargamtarebis 

warmoebis siZviris gamo da proeqtic SeCer-

da. igi tovebs kompanias da 1989 wels aarsebs 

axals Cray Computer, sadac agrZelebs Cray-3-
ze muSaobas. 1995 wels kompania Cray Computer 
gakotrda da kreic aarsebs mesame kompani-

as SRC Computer. 1996 krei avtokatastrofaSi 
iRupeba, magram mis mier Seqmnili Cray Research 
dResac awarmoebs superkompiuterebs Cray inc-
is saxelwodebiT.

1990 wlidan IBM gaxda srulyofilad 

Camoyalibebuli superkompiuterebi. lourens 

berklis saxelobis nacionaluri labora-

toriisa da tennessis universitetis special-

istebi aqveyneben top 500 (TOP 500) reitings, 
romelSic mocemulia msoflios yvelaze 

Zlieri superkompiuterebis sia. igi weli-

wadSi qveyndeba orjer ivnisSi da noemberSi. 

Rmax (TFlops) da Rpeak (TFlops) maxasiaTeblebis  

garda miuTiTeben mwarmoebels, adgils, war-

moebis wels, procesorsa da mexsierebas. re-

itingi  qveyndeba 1993 wlidan, romlis mixed-

viTac igrZnoba amerikisa da aziuri qveynebis 

wilis cvlileba. 2004  wlidan top aTeulSi 

(TOP 10) pirvelad Sevidnen aziuri warmoebis 

Tian-he, rac aziuri kompiuteruli inJineriis 

didi warmateba iyo.[2]

TOP 500-is paralelurad 2007  wlidan 

qveyndeba GREEN 500 sia, romelSic asaxulia 

superkompiuterebis energoefeqtianoba, rac 

miuTiTebs Tu ramdenad naklebi eleqtro en-

ergiis moxmarebis xarjze asrulebs igi Tavis 

samuSaos efeqturad. energoefeqturobis 

moTxovna mecnierebma wauyenes superkompiu-

terebs 2002  wlidan iaponiaSi Seqmnili 

kritikis gamo. es kompiuteri gamosvlisTa-

nave moxvda top 500 siaSi da warlmoadgen-

da maSindeli SesaZleblobebis piks, magram 

gamoTvlebma cxadyves misgan eleqtroener-

giis uzarmazari raodenobis moxmareba. ami-

tom am superkompiuteris moxmareba nebismier 

qveyanas Zviri daujdeboda da mecnierebma 

daiwyes am mxriv kompiuterebis Sefasebac. su-

perkompiuterebis mwarmoeblebs ekologebi da 

garemos damcvelebi adanaSaulebdnen energo 

resursebis ganuzomel xarjvaSi. miuxedavad 

amisa 2007  wels wamyvani superkompiuteri 

Blue Geene/L weliwadSi  1 milioni dolaris 

energias moixmarda. analogiurad did ener-

gias xarjavdnen sxva superkompiuterebic. 

Aamitom daiwyo muSaoba eleqtro energiis 

moxmarebis Semcirebis mimarTulebiTac. 2007  

wlisaTvis los-alamos nacionalur labo-

ratoriaSi (aSS) warmoebuli kompiuteri ga-

grilebis sistemis gamoyenebis Sedegad aR-

wevs energo efeqturobis 10-15 %-ian dones.  

swored amis Semdeg prioriteti mieniWa ener-

goefeqturobas superkompiuterebis warmoe-

baSi da Seqmnili kompiuterebic SedarebiT 

nakleb energias moixmaren.
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gTavazobT 2016 wlis ivnisisa da  noem-

bris superkompiuterebis top aTeuls (TOP 10) 
aTeulSi adgilis, saxelis, mwarmoeblisa da 

qveynis mixedviT.[3]

2016 wlis ivnis-noembris konkurSi gamar-

jvebuli superkompiuterebi:[4]

superkompiuterebis SeZena, montaJi da 

muSaobis uzrunvelyofa did TanxebTanaa 

dakavSirebuli da amitom maT ZiriTadad 

iyeneben saxelmwifo samsaxurebi samecniero 

da TavdacviTi miznebisaTvis. superkompiu-

terebis gamoyenebisAsferoa:

- erovnuli usafrTxoeba;

- kiberusafrTxoeba;

- amindis winaswarmetyveleba;

- plazmuri fizikis kvlevebi;

- aeroportebis, metroebis da rkinigzis 

gamarTuli muSaoba;

- bioinJineriis kvlevebi;

- socialuri janmrTeloba da usa-

frTxoeba;

- seismologia;

- geografia da geografiuli mecnier-

ebebi;

- astrofizika;

- kompiuteruli inJineria da sainfor-

macio teqnologiebi.

informaciuli revoluciis dasawyisSi 

1960-ian wlebSi korporacia Intel-is erT-erT-

ma  damfuZnebelma gordon murma (amerike-

li kompiuteruli inJineri da biznesmeni) 

yuradReba miaqcia kompiuterebis ganviTare-

bis kanonzomierebas. Mman SeamCnia rom, yo-

vel or weliwadSi kompiuteruli mexsiereba 

ormagdeba. Mmale gamoCnda, rom ara marto  

mexsiereba, aramed kompiuteris warmadobis 

yoveli maCvenebeli, rogoricaa: mikrosqeme-

bis zomebi, procesoris siCqare da sxva emor-

Cileba xsenebul wess. Aam wlebSi kompiuter-

uli industria warmoebis sxva dargebTan 

SedarebiT sakmaod swrafad viTardeboda. 

Aaq ganviTarebis ZiriTad ganmsazRvrel Za-

las warmoadgenda mikrosqemebis damamzade-

beli firmebis SesaZleblobani yovelwli-

urad erTeulovan CipebSi sul ufro meti 

raodenobis tranzistorebi Caation. Mmex-

sierebis sidide da  procesorebis simZlavre 

damokidebulia tranzistorebis anu pawawina 

eleqtronuli gadamrTvelebis raodenobaze.

gordon murma 1963 wels Jurnal ”eleqtron-

ikaSi” dawera statia, sadac Camoayaliba 

”muris kanoni”, romelic  ase  JRerda: ”yo-

vel    24     TveSi    integrirebul    sqema-

Si   tranzistorebis raodenobis gaormagebaa 

SesaZlebeli”. es kanoni dRemde moqmedebs da 

ufro gaZlierda kidevac. dRes SeiZleba iTq-

vas, rom kompiuteris siswrafe da simZlavre 

yovel 18 TveSi ormagdeba, xolo misi fasi 

weliwadSi mesamediT mcirdeba.[5]

kanonis mixedviT  2018 wlisaTvis 

kompiuterisaTvis unda miviRoT Semdegi 

maCveneblebi: mexsiereba 104032 Mb, diskis moc-
uloba 20480 Gb, siswrafe 612000 mhz, kompiut-
eris fasi 2,72$.

sainteresoa kidev ramden wels imoqmedebs 

muris kanoni? 

1993 wlidan 2016 wlis CaTvliT noembris 

Tvis gamarjvebuli (pirvel adgilze gasu-

li) suprkompiuterebisaTvis avagoT cxrili 

maTi mwarmoeblobis Rmax(Gflops)  da maqsi-
maluri SesaZlo mwarmoeblobis Rpeak(Gflops)  
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gigaflopsebSi da birTvebis raodenobis mixedviT:

am cxrilis daxmarebiT avagoT wlebis mixedviT mwarmoeblurobis grafiki Rmax(Gflops)  
gigaflopsebSi:

naxazidan Cans, rom 1993 wlidan TiTqmis 2010 wlamde superkompiuterebis mwarmoebloba 

mcirediT magram mainc izrdeboda, xolo 2010 wlis Semdeg mwarmoebloba sakmaod swrafi  

naxtomiT viTardeba. analogiurad vnaxoT maqsimaluri SesaZlo mwarmoeblobis Rpeak(Gflops)  
gigaflopsebSi grafiki. igi ase gamoiyureba:

naxazidan kargad Cans superkompiuterebSi 2010 wlidan maqsimalurad SesaZlo mwarmoe-

blobis ganviTarebis kanonzomiereba. ganvixiloT rogor mimdinareobda birTvebis raodeno-

brivi cvlilebebi wlebTan mimarTebaSi:
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superkompiuterebSi 1993 wlidan 2006 wlamde Tanmimdevrulad imatebda, xolo Semdeg ukve 

daiwyo swrafi mateba da 2016 wlisaTvis misma raodenoba  rekodul maCvenebs 93 014  600 

miaRwia. analogiur cxrilis safuZvelze Tu avagebT wlebis mixedviT fasi/mwarmoebloba 

grafiks, miviRebT:

grafikidan kargad Cans, rom 1993 wlidan 1997  wlamde  fasi/mwarmoebloba mkveTrad daeca, 

xolo Semdeg iwyo kleba da 2016 wlis mdgomareobiT miaRwia minimalur dones.საბოლოოდ 
შეიძლრბა დავასკვნათ, რომ ჩიპის წარმოებაში (7-14 ნანომეტრი) განვითრების პერსპექტივა კიდევ უფრო 
გაახანგრძლივებს გორდონ მურის კანონის მოქმედება რამდენიმე ათეული წლით. 

gamoyenebuli literatura:

1). intermedia.ge/სტატია/61899;
2). https://www.top500.org/lists/;
3). https://ruhttps://www.top500.org/lists/2016/11/.wikipedia.org/wiki/TOP500;   
4). https://www.top500.org/lists/2016/11/;   
5).  https://en.wikipedia.org/wiki/Sunway_TaihuLight;   
6).  http://jemalisblogi.blogspot.com/2008/11/blog-post_9144.htm;

Supercomputer development tendencies and the Gordon Moore law

Temur Gognadze 
Business Administration 

Academic Doctor 
Resume

In the article considers one of the computer classes – supercomputer development statistics. We have analyzed 
the main characteristics of the computers: productivity (tactic frequency), increase of the key elements - transistors 
number in computers, the cost/productivity ratio. We have concluded, that during the recent period the productiv-
ity of supercomputer increases according to G. Moore law and taking into consideration the progress we have in the 
microelectronics development, its price decreases accordingly. 

Finally, we conclude that G. Moore law will work (be actual) for several decades more. 
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`Savi~ da ~TeTri~ sia - saxelmwifo Sesyidvebis sistemaSi 

konkurenciis SemzRudavi Tu wamaxalisebeli faqtorebi

სტატია ეხება კონკურენციის (ანტიმონოპოლიურ) თემატიკას. განხილულია ქვეყნისა და ბიზნესისთვის 
უმნიშველოვანესი სფეროს - სახელწიფო შეყისდვების სისტემის ერთ-ერთი კომპონენტის - „შავი“ და 
„თეთრი“ სიების წარმოებასთან დაკავშირებული, კანომდებლობით განსაზღვრული, რეგულაციები და 
მათი ზემოქმედება კონკურენციულ გარემოზე (კონკურენციის პრინციპების დაცვასთან მიმართებაში). 

შესაბამისად, მიმოხილულია „შავი“ და „თეთრი“ სიების წარმოების არსებული საკანონმდებლო და 
ისნტიტუციური მოდელი. განხილულია თითოეული მათგანი ცალ-ცალკე და გადმოცემულია ავტორის 
შეფასება მათთან დაკავშირებით. ბოლოს, დასკვნის სახით, მოკლედ არის წარმოდგენილი ავტორის ხედვა 
„შავი“ და „თეთრი“ სიების წარმოების მიზანშეწონილობის შესახებ.

იმისათვის, რომ სახელმწიფო შესყიდვების სასაქონლო ბაზრებზე იყოს ჯანსაღი კონკურენტული 
გარემო, მასში მონაწილე კომპანიებს ჰქონდეს ერთნაირი სასტარტო პირობები და არცერთი კომპანია 
არ იყოს დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში ჩაყენებული, საჭიროა, „სახელმწიფო შეშყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონიდან ამოღებულ იქნას „თეთრი“ და „შავი“ სიის წარმოების უფლებამოსილება, 
აღნიშნულია დასკვნაში.

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ქვეყანაში 
კონკურენტული გარემოს შექმნა (ყველა 
მიმართულებით) და ჯანსაღი კონკურენციის 
ჩამოყალიბება ხელს უწყობს როგორც ეკონომიკის, 
ისე პოლიტიკური, სოციოლოგიური, განათლების 
და სხვა სფეროების/სისტემების მკვეთრ და ჯანსაღ 
განვითარებას. აღნიშნული, საერთო ჯამში, ქვეყნის 
საერთო/სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების  
დონეზე პირდაპირპროპორციულად აისახება.

ამჯერად ეკონომიკის სფეროში კონკურენციული 
გარემოს შექმნასა და მის მნიშვნელობაზე 
შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას.  მიგვაჩნია, რომ 
ეკონომიკის სფეროში კონკურენციის პრინციპების 
დაცვა და კონკურენტული გარემოს შექმნა 
პირდაპირპროპორციულად უყრის საფუძველს სხვა 
სფეროებში კონკურენციის პრინციპების დანერგვას 
(ეკონომიკა მოიცავს სოციალურ, განათლების, 
ჯანდაცვის, პოლიტიკის და სხვა,  ქვეყნისთვის 
საჭირო თითქმის ყველა სფეროს) და სწრაფ 
განვითარებას.

უნდა აღინიშნოს, რომ ბაზარზე/ეკონომიკაში 
ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნისათვის 

აუცილებელია სახელმწიფო სტრუქტურების და 
მათი ფუნქციების ისე ჩამოყალიებება/შექმნა, რომ 
არ შეუშალოს ხელი თავისუფალი კონკურენციის 
განვითარებას. სწორედ სახელმწიფოა ის 
ინსტიტუტი, რომელსაც შეუძლია მკვეთრად 
დააზიანოს ან გააუმჯობესოს კონკურენტული 
გარემო ეკონომიკაში, რაც, როგორც ზემოთ 
აღვნიშნეთ, პირდაპირპროპორციულად აისახება 
ქვეყნის სწრაფ განვითარებაზე ან პირიქით, 
შეფერხებაზე. 

ამჯერად, კიდევ უფრო დავაკონკრეტებთ 
და შევეხებით ქვეყნისა და ბიზნესისთვის ერთ-
ერთ უმნიშველოვანეს სფეროს - სახელწიფო 
შეყისდვების სისტემას. მის ერთ-ერთ კომპონენტს - 
„შავი“ და „თეთრი“ სიების წარმოებას. შესაბამისად, 
განვიხილავთ „შავი“ და „თეთრი“ სიების 
წარმოებასთან დაკავშირებულ, კანომდებლობით 
განსაზღვრულ რეგულაციებს კონკურენციის 
პრინციპების დაცვასთან მიმართებაში. 

რატომ სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა? 
ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ 

სახელმწიფო შესყიდვების ბაზარი კონკურენციის 

laSa mgelaZe

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
დოქტორანტი
ტელ: (+995) 577229889
ელ.ფოსტა: lmgeladze@gmail.com
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მარეგულირებელი ორგანოსათვის ისეთივე 
დაკვირვების სფეროა, როგორც ეკონომიკის 
სხვადახხვა სექტორების ბაზრები.

უფრო მეტიც, სახელმწიფო შესყიდვების ბაზარი 
ერთ-ერთი უმსხვილესია. იგი ქვეყნის მთლიანი 
შიდა პროდუქტის დაახლოებით 10%-ს უტოლდება 
[5, გვ.9]. 2014 წელს სახელმწიფო შესყიდვების 
ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ 
2,846,942,257 ლარს მიაღწია [5, გვ.9], ხოლო 2015 
წელს 3,203,258,126 ლარი შეადგინა [6, გვ.10].

შესაბამისად, სახელმწიფო შესყიდვების 
ბაზარზე კონკურენციის დაცვა/კონკურენტული 
გარემოს შექმნა და ბაზრის კონკურენციის კუთხით 
მონიტორინგი, ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 
ფაქტორს წარმოადგენს.

აღნიშნული, „სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ“ საქართველოს კანონითაც დასტურდება:

კანონის ერთ-ერთი მიზანია „სახელმწიფო 
საჭიროებისათვის აუცილებელი საქონლის 
წარმოების, მომსახურების გაწევისა და სამშენებლო 
სამუშაოს შესრულების სფეროში ჯანსაღი 
კონკურენციის განვითარება“ (მუხლი 2. პუნქტი. ბ). 

კანონის მე-13 მუხლით განსაზღრულია, რომ 
„ . . . შესყიდვაში მონაწილეობის მისაღებად . . . 
საკვალიფიკაციო მონაცემებისთვის წაყენებული 
მოთხოვნები უნდა იყოს სამართლიანი და 
არადისკრიმინაციული და ხელს უნდა უწყობდეს 
ჯანსაღი კონკურენციის დამკვიდრებას.“ 

ამავე კანონის 22-ე მუხლის მიხედვით, 
„შესყიდვის პროცესის გამჭვირვალობის 
უზრუნველყოფის მიზნით სააგენტო ახორციელებს 
მონიტორინგს შესყიდვის პროცესში ისეთი 
პრინციპების დაცვაზე . . . ღია და ეფექტიანი 
კონკურენციის უზრუნველყოფა, რაციონალური და 
თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობა“ [1]. 

სახელმწიფო შესყიდვების ბაზარზე 
მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება 
პირდაპირპროპორციულად აისახება როგორც 
აღნიშნული ბაზრის, ისე ქვეყნის ეკონომიკის 
განვითარებაზე (გამომდინარე ბაზრის 
მასშტაბიდან). საკითხს მგრძნობიარობას მატებს 
ისიც, რომ ბაზარზე მოქმედი შემსყიდველები არიან 
სახელმწიფო ორგანიზაციები, ანუ ორგანიზაციები, 
რომლიც არ არის ორიენტირებული მოგებაზე. 
მათზე არ მოქმედებს ეგრეთწოდებული „უხილავი 
ხელის“ პრინციპი და არ არის კონკურენტულ 
მდგომარეობაში სხვა შემსყიდველებთან. 

შესაბამისად, უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება 
სახელმწიფო შესყიდვების ბაზარზე კონკურენციის 
დაცვას, საქმიანობის გამჭვირვალობას და 

სიმარტივეს, რომლისკენაც უნდა იყოს მიმართული 
შესაბამისი მარეგულირებელი აქტები. სისტემის 
გამართულად (კონკურენტულად გამართულად) 
ფუნქციონირება პირდაპირპროპორციულად 
აისახება ასევე, სისტემაში/ სფეროში მოთამაშე 
ეკონომიკური აგენტების განვითარებასა და 
გაკოტრებაზე.  აღნიშნული ეკონომიკური აგენტების 
წახალისებისა თუ არაკეთილსინდისირების 
გამოვლენისა და შესაბამისი სანქციის გატარების 
რეგულირებისკენ არის მიმართული სახელმწიფო 
შესყიდვების სისტემაში „შავი“ და „თეთრი“ სიების 
წარმოების კომპონენტი. 

ეკონომიკის განვითარების ძირითად 
მამოძრავებელ ძალას ბაზარზე მოქმედი 
ეკონომიკური აგენტები წარმოადგენენ. ამიტომ, 
უდიდესი მნიშვენლობა ენიჭება ქვეყანაში 
რაც შეიძლება მეტ ძლიერ და თავისუფალ/
კონკურენტულ გარემოში მოქმედ ეკონომიკური 
აგენტების არსებობას. 

შესაბამისად, ჩვენი აზრით, სახელმწიფო 
პოლიტიკა მიმართული უნდა იყოს ზემოაღნიშნული 
ეკონომიკური აგენტების განვითარებისათვის 
ხელსაყრელი გარემოს შექმნისაკენ.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ვთლით, 
რომ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სახელმწიფო 
შესყიდვების სისტემაში არსებული „შავი“ 
და „თეთრი“ სიების წარმოების კომპონენტის 
განხილვას და შეფასებას. განვიხილოთ თითოეული 
მათგანი ცალცალკე.

შავი სიის განმარტება მოცემულია „სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში. 
კანონის მე-3 მუხლის „მ)“ ქვეპუქტის მიხედვით იგი 
წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე 
არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრს. კერძოდ: 

„შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ 
პირთა რეესტრი (შემდგომ – შავი სია) – შავი სია, 
რომელსაც . . . სააგენტო ელექტრონულად აწარმოებს 
და განათავსებს თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე. შავ 
სიაში აისახება სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე 
იმ არაკეთილსინდისიერ პირთა, პრეტენდენტთა და 
მიმწოდებელთა მონაცემები, რომლებსაც შავ სიაში 
შეტანიდან 1 წლის განმავლობაში არა აქვთ უფლება, 
მონაწილეობა მიიღონ სახელმწიფო შესყიდვებში 
და დადონ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 
ხელშეკრულება. „შავი სია“ ხელმისაწვდომია 
ნებისმიერი პირისათვის. „შავი სიის“ წარმოების წესი 
და პირობები განისაზღვრება . . . კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტით (შემდგომ – კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტი)“;

რეესტრის წარმოების წესი და პირობები 
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განსაზღვრულია სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბეის 
#19 ბრძანებით - „შავი სიის წარმოების წესისა და 
პირობების დამტიცების შესახებ“.

„შავი სია“ წარმოადგენს სააგენტოს მიერ 
ელექტრონულად წარმოებულ ოფიციალურ 
რეესტრს, რომელშიც რეგისტრირებულ 
პრეტენდენტს/მიმწოდებელს, შავ სიაში 
დარეგისტრირებიდან 1 წლის განმავლობაში, არ 
აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს სახელმწიფო 
შესყიდვაში და დადოს ხელშეკრულება.

შესაბამისი მარეგულირებელი ორგანო „შავ სიას“ 
აწარმოებს ელექტრონულად, საკუთარ ვებგვერდზე 
(www.procurement.gov.ge) და იგი ხელმისაწვდომია 
ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის. [7, 
მუხლი. 2]

ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ: 2011 
წელს „შავ სიაში“ შეყვანილი იქნა 137 ეკონომიკური 
აგენტი [2, გვ.24]; 2012 წელს - 217 ეკონომიკური 
აგენტი [3, გვ.23]; 2013 წელს - 155 ეკონომიკური 
აგენტი [4, გვ.31]; 2014 წელს მიღებული იქნა 649 
გადაწყვეტილება საიდანაც: 214 (33%) იყო „შავ 
სიაში“ დარეგისტრირებასთან დაკავშირებით, 
395 (61%) გაფრთხილების მიცემის თაობაზე  და 
მხოლოდ 28 (4%) შემთხვევაში ითქვა უარი „შავ 
სიაში“ რეგისტრაციაზე [5, გვ.30]; 2015 წელს კი 
მიღებული იქნა 803 გადაწყვეტილება, საიდანაც: 
477 (59%) იყო „შავ სიაში“ დარეგისტრირებასთან 
დაკავშირებით, 259 (32%) გაფრთხილების მიცემის 
თაობაზე და მხოლოდ 45 (6%) შემთხვევაში ითქვა 
უარი „შავ სიაში“ რეგისტრაციაზე [6, გვ.38].

ზემოთ მოყვანილი სტატისტიკიდან იკვეთება, 
რომ შავ სიაში რეგისტრირებულ კომპანიათა 
რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება, გამონაკლისს 
მხოლოდ 2013 წელი წარმოადგენს, სადაც წინა 
წელთან შედარებით 62 (28,6%) ერთეულით კლება 
შეინიშნება. „გაშავებულ“ კომპანიათა რიცხვმა 
რეკორდულ ნიშნულს 2015 წელს მიაღწია (477 
„გაშავებული“ ეკონომიკური აგენტი) და წინა 
წელთან შედარებით გაორმაგდა. ჯამში 2011-
2015 წლებში ეკონომიკურ აგენტთა „გაშავებაზე“ 
მიღებული იქნა 1200 გადაწყვეტილება. გაშავებულ 
ეკონომიკურ აგენტთა მატება ბოლო ოთხი წლის 
განმავლობაში საშუალოდ 85 ერთეულს შეადგენს 
(საშუალოდ, ყველწლიურად 85 ეკონომიკური 
აგენტით მეტი ხვდება „შავ სიაში“).

აღსანიშნავია, რომ შესყიდვებში მონაწილე 
არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრის - შავი 
სიის წარმოება, როგორც არაეფექტური მექანიზმი, 
შეიძლება გახდეს კონკურენციის შემზღუდველი 
ფაქტორი. ის აფრთხობს ბიზნესს, არ არის 

დახარჯული რესურსების ადეკვატური და ვერ 
აღწევს სრულყოფილად იმ მიზანს, რომლის გამოც 
მიმდინარეობს რეესტრის წარმოება (თუმცა „შვი 
სიის“ წარმოების მიზნის შესახებ [რა მიზნით 
იწარმოება იგი] კანონმდებლობაში არაფერია 
ნათქვამი):

• ვფიქრობთ, რომ „შავი სიის“ წარმოება 
შინაარსობრივად ეწინააღმდეგება თავისთავს. 
კანონმდებლობის მიხედვით შავ სიაში მოხვედრილ 
ეკონომიკურ აგენტს არ აქვს უფლება ერთი წლის 
განმავლობაში მიიღოს მონაწილეობა სახელმწიფო 
ტენდერებში (ელექტრონული სისტემა ბლოკავს). 

ამასთან, სანამ არ არის მიღებული გაშავების 
შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება, ეკონომიკურ 
აგენტს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა 
ტენდერებში. ანუ, ეკონომიკურმა აგენტმა 
შეიძლება გაიმარჯვოს ტენდერში და ამის შემდგომ 
გაშავადეს. ეკონომიკური აგენტი აგრძელებს 
უკვე/გაშავებამდე დადებული ხელშეკრულების 
შესრულებას და ხშირია შემთხვევები, როცა იგი 
პირნათლად ასრულებს მასზე დაკისრებულ 
მოვალეობას მიუხედავად იმისა, რომ იგი შავ სიაში 
დარეგისტრირდა. ასევე, არის შემთხვევები როცა 
შავ სიაში მოხვედრილ ეკონომიკურ აგენტს, სხვა, 
ბაზარზე მოქმედ კომპანიებთან შედარებით უფრო 
იაფად შეუძლია საქონლისა თუ მომსახურების 
მიწოდება (იგივე ხარისხის საქონლის ან 
მომსახურების უფრო იაფად მიწოდება, ვიდრე  
ბაზარზე მოქმედ სხვა კომპანიებს). 

ზემოაღნიშნული ცხადყოფს, რომ „შავი 
სიის“ წარმოება წინააღმდეგობივია და უფრო 
სადამსჯელო ფუნქციას ატარებს, ვიდრე პრობლემის 
მოგვარებისას.

• იქნებ, დაშვებული შეცდომის შედეგად 
უფრო მობილიზებული და ეფექტური ხდება 
კომპანია, მეორედ იგივე შეცდომა რომ არ 
მოუვიდეს. აღნიშნული მიდგომით კი, მას ერთმევა 
გაუმჯობესების/განვითარების შანსი სულ მცირე 
ერთი წლით.

• 5 წლის განმავლობაში  1000-1200-მდე, 
(ერთი წლის მანძილზე 477 [2015 წელს], ხოლო 
ყოველწლიურად საშუალოდ დამატებით 85)  
„გაშავებული“ ეკონომიკური აგენტი, ჩვენი აზრით, 
ძალიან დიდი რიცხვია. მითუმეტეს ქვეყნისთვის, 
რომელიც ეკონომიკური განვითარების ჯერ 
კიდევ საწყის ეტაპზეა და თითოეული, ბაზარზე 
შექმნილი და მოქმედი („შავი სიის“ წარმოება ხომ 
მოქმედ კომპანიებს ეხება, რომელიც მეტ-ნაკლებად 
დოვლათს ქმნის) კომპანია სასიცოცხლოდ 
აუცილებელია ეკონომიკისათვის.

უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ 
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პირებზე/სექტორზე, რომელთა/რომლის 
გამართულ მუშაობაზე/ფუნქციონირებაზე არის 
დამოკიდებული ქვეყნის ეკონომიკური ძლიერება 
და სახელმწიფო ინსტიტუტების ფუნქციონირება.

• უმჯობესია, თუ შესაბამისი 
მარეგულირებელი ორგანო ორიენტირებული 
იქნება სახელმწიფო უწყებებების (შემსყიდველების) 
მიერ სწორად და გამჭვირვალედ ჩატარებული 
ტენდერების უზრუველყოფაზე და არა კერძო 
სექტორის რეგულირებაზე („დასჯაზე“). მისი 
ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს შემსყიდველი 
ორგანიზაციის კონტროლი და არა კერძო 
კომპანიების საქმიანობის რეგულირება 
სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის კუთხით.

ჩვენი აზრით, აღნიშნული სულისკვეთება 
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მიზნებიდანაც იკვეთება. კერძოდ, კანონის 
მე-2 მუხლის მიხედვით, „ამ კანონის მიზანია: ა) 
სახელმწიფო შესყიდვებისათვის განკუთვნილი 
ფულადი სახსრების რაციონალური ხარჯვის 
უზრუნველყოფა; ბ) სახელმწიფო საჭიროებისათვის 
აუცილებელი საქონლის წარმოების, მომსახურების 
გაწევისა და სამშენებლო სამუშაოს შესრულების 
სფეროში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება; 
გ) სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას 
შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ სამართლიანი და 
არადისკრიმინაციული მიდგომის უზრუნველყოფა; 
დ) სახელმწიფო შესყიდვების საჯაროობის 
უზრუნველყოფა; ე) სახელმწიფო შესყიდვების 
ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა და მის 
მიმართ საზოგადოების ნდობის ჩამოყალიბება.“

• ხაზი უნდა გაესვას ასევე იმ ფაქტსაც, 
რომ შესაბამისი ორგანო ეკონომიკური აგენტის 
„გაშავების“ შესახებ ერთპიროვნულად იღებს 
გადაწყვეტილებას (კოლეგიური ორგანოც კი არ 
იხილავს მას) და პასუხისმგებლობის საკითხი 
არასწორად მიღებულ გადაწყვეტილებასთან 
დაკავშირებით არსად არ არის გაწერილი. ანუ, 
თუ კერძო კომპანია არასწორად მოიქცა, ხვდება 
შავ სიაში, ხოლო თუ სახელმწიფო ორგანო 
არასწორად იქცევა, პასუხისმგებლობის საკითხი 
არ დგას. მაქსიმუმ ბათილად იქნეს ცნობილი მისი 
გადაწყვეტილება სასამართლოს მიერ. 

მიგვაჩნია, რომ ზემოაღნიშნული მიდგომა მაშინ, 
როცა საქმე კერძო კომპანიებს და ბიზნესს ეხება, 
არასწორია.

• უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო 
შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 
წლის 29 ოქტომბის #19 ბრძანების - „შავი სიის 
წარმოების წესისა და პირობების დამტიცების 
შესახებ“ მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის  ბ) ქვეპუნქტის 

მიხედვით - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 
უფლებამოსილია უარი თქვას ეკონომიკური აგენტის 
„შავ სიაში“ დარეგისტრირებაზე, თუ პრეტენდენტის 
„შავ სიაში“ დარეგისტრირებით მნიშვნელოვნად 
დაირღვევა ბაზარზე კონკურენციის დაცვისა და 
საჯარო და კერძო ინტერესების პროპორციულობის 
პრინციპები. თუმცა, არსად არ არის გაწერილი, 
თუ რომელი მეთოდოლოგიის საფუძველზე უნდა 
მოხდეს ამის შეფასება.

კანონმდებლობის მიხედვით, კონკურენციის 
საგენტოს საწყის პერიოდში 3 თვიანი ვადა აქვს 
შესაბამისი ბაზრის კვლევისთვის, რომელიც 
შეიძლება 10 თვემდე გაიზარდოს. ასევე, მთელი 
დეპარტამენტი/საგენტო მუშაობს იმის დასადგენად, 
ირღვევა თუ არა ამა თუ იმ ბაზარზე კონკურენციის 
პირნციპები. ამასთან, შემუშავებული და 
დამტკიცებულია მთელი რიგი კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტები, მათ შორის, სასაქონლო 
ბაზრების კვლვევის და კონცეტრაციის დონის 
დადგენის მეთოდოლოგიები.

ამდენად ცხადია, რომ შესაბამისმა 
ორგანომ შეუძლებელია 2 თვეში (არაუმეტეს 
3 თვისა) დაადგინოს, ირღვევა თუ არა (მისი 
გადაწყვეტილებით დაირღვევა თუ არა) ბაზარზე 
კონკურენციის პრინციპები. მითუმეტეს, იმ 
პირობებში როდესაც ამ ორგანოს შესაბამისი 
ინსტიტუციური შესაძლებლობა და სათანადო 
კვალიფიკაცია არ გააჩნია, მისი პროფილიდან 
გამომდინარე.

• „გაშავებული“ კომპანიის მფლობელს 
შეუძლია არაუმეტეს 6 დღეში დაარეგისტრიროს 
ახალი კომპანია (თუ უკვე დარეგისტრირებული 
არ აქვს) რომელიც შეძლებს ტენდერებში 
მონაწილეობის მიღებას. 

აღნიშნული კიდევ ერთხელ ადასტურებს 
მოსაზრებას შავი სიის არაეფექტურობის შესახებ. ე. 
ი. „შავი სიის“ წარმოება ზედმეტი, ფუჭი ფუნქციაა. 

ზემოთ მოტანილი არგუმენტების საპირწონედ 
შეიძლება ითქვას, „შავი სიის“ არსებობა 
აუცილებელია იმისთვის, რომ თავი დავიცვათ 
არაკეთილსინდისიერი ეკონომიკური აგენტებისგან 
და გავუფრთხილდეთ სახელმწიფო სახსრების 
არაეფექტურ ხარჯვას.

• არაკეთილსინდისიერი კომპანიებისაგან 
თავის დაცვა უნდა ხდებოდეს პირგასამტეხლოს 
პრინციპით და არა პირის ჩამოშორებით 
სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობისაგან. ანუ, 
ხელშეკრულებაში უნდა იყოს შესაბამისი სანქციები 
ჩადებული პირობების დარღვევის შემთხვევაში 
ზარალის სრულად ანაზღაურების თაობაზე.

• ის, რომ ხელშეკრულების პირობა ვერ 
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შევასრულე არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად 
არაკეთილსინდისიერი ვარ. სახელმწიფო 
სახსრების არაეფექტურად ხარჯვა რომ არ მოხდეს, 
ზარალის ანაზღაურება უნდა დაევალოს კომპანიას. 
აღნიშნული გააოცმაგებს კერძო კომპანიის 
ყურადღებას და მინიმუმამდე შეამცირებს 
ხელშეკრულების არშესრულების რისკს.

• ასევე, დავები ყოველი ხელშეკრულების 
დარღვევის შესახებ, უნდა წყდებოდეს ფართოდ 
აპრობირებული და პრაქტიკაში დამკვიდრებული 
პრინციპის საფუძველზე არბიტრაჟის/სასამართლოს 
გზით (სამართალოს მიერ, განსაკუთრებულად 
შემუშვებული წესის მიხედვით) და არა ერთი 
სხელმწიფო უწყების მიერ. 

მითუმეტეს, რომ პირის „გაშავება“ სახელმწიფოს 
ზარალს ვერ აუნაზღაურებს. თუ ხელშეკრულებით 
ზარალის ანაზღაურება განსაზღვრულია, მაშინ 
„შავი სიის“ წარმოება საერთოდ აზრს კარგავს.

• რაც შეეხება თაღლითებს, ანუ 
ხელშეკრულების მოპოვების მიზნით 
არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენას. 
რა გარანტიაა იმისი, რომ ერთი წლის მერე ეს 
კომპანიები იგივეს არ ჩაიდენენ. მათ პასუხი უნდა 
აგონ კანონის მთელი სიმკაცრით და არა სახელმწიფო 
შესყიდვების კანონით დარეგულირებული 
ადმინისტრაციული პროცედურებით.

უნდა აღინიშნოს ასევე, რომ 2015 წელს 
ტენდერებში მონაწილე პრეტენდენტთა საშუალო 
რაოდენობა წარმოადგენს 2.02 ერთეულს (ანუ 
გამოცხადებულ ტენდერში საშულოდ მხოლოდ 
2.02 ეკონომიკური აგენტი იღებს მონაწილეობას) 
[6, გვ.22]. ჩვენი აზრით, ციფრი ძალიან მცირეა, 
რისი მიზეზიც სხვა ფაქტორებთან ერთად სწორედ 
„შავი სიის“ წარმოება შეიძლება იყოს. კომპანიები 
მსგავსი დამოკიდებულების გამო, „ხელი თუ 
წამიცდა გამაშავებენ“, თავს იკავებს ტენდერებში 
მონაწილეობისაგან (თუმცა, ეს მხოლოდ ვარაუდია, 
რომელიც საკითხთან ლოგიკური მიდგომის 
შედეგად ჩამოგვიყალიბდა). 

ამრიგად, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 
ვფიქრობთ, რომ „შავი სიის“ წარმოება არაეფექტური 
მექანიზმია და იგი უფრო მეტ პრობლემას ქმნის 
(ბიუროკრატიული წნეხია ბიზნესზე), ვიდრე 
აგვარებს.

რაც შეეხება „თეთრი სიის“ წარმოებას. 
მისი განმარტება მოცემულია „სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში. 
კანონის მე-3 მუხლის მ1) ქვეპუქტის მიხედვით, იგი 
წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე 
კვალიფიციურ მიმწოდებელთა რეესტრს. კერძოდ: 

„შესყიდვებში მონაწილე კვალიფიციურ 

მიმწოდებელთა რეესტრი (შემდგომ – „თეთრი 
სია“) – „თეთრი სია“, რომელსაც სახელმწიფო 
შესყიდვების სააგენტო ელექტრონულად აწარმოებს 
და განათავსებს თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე. 
„თეთრ სიაში“ აისახება სახელმწიფო შესყიდვებში 
მონაწილე იმ კვალიფიციურ მიმწოდებელთა 
მონაცემები, რომლებიც აკმაყოფილებენ თეთრ 
სიაში რეგისტრაციისათვის კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტით დადგენილ კრიტერიუმებს. 
თეთრ სიაში რეგისტრირებული კვალიფიციური 
მიმწოდებელი სახელმწიფო შესყიდვებში 
მონაწილეობისას სარგებლობს კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტით გათვალისწინებული 
გამარტივებული პროცედურებით. თეთრი სიის 
წარმოების წესი და პირობები განისაზღვრება 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით.“

რეესტრის წარმოების წესი და პირობები 
განსაზღვრულია სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 
თებერვლის #2 ბრძანებით - თეთრი სიის წარმოების 
წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ.

„თეთრი სია“ წარმოადგენს სააგენტოს მიერ 
ელექტრონულად წარმოებულ ოფიციალურ 
რეესტრს, რომელშიც რეგისტრირებული 
მიმწოდებელი, რეგისტრაციიდან ერთი წლის 
განმავლობაში, სახელმწიფო შესყიდვებში 
მონაწილეობისას სარგებლობს კანონითა და ამ 
წესით გათვალისწინებული გამარტივებული 
პროცედურებით.

სააგენტო თეთრ სიას აწარმოებს საკუთარ 
ვებგვერდზე (www.procurement.gov.ge) და იგი 
ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული 
პირისათვის [8, მუხლი 2].

უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტომ „თეთრი სიის“ წარმოება 2012 წლიდან 
დაიწყო. 2012 წელს თეთრ სიაში დარეგისტრირდა 
24 ეკონომიკური აგენტი; [3, გვ23] 2013 წელს - 36 
ეკონომიკური აგენტი;[4, გვ. 31] 2014 წელს - 65 
ეკონომიკური აგენტი; [5, გვ.31] 2015 წელს - 62 
ეკონომიკური აგენტი. [6, გვ.40]

უნდა აღინიშნოს, რომ თეთრ სიაში 
რეგისტრირებული მიმწოდებელი: 

ა) თავისუფლდება საკვალიფიკაციო 
მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების 
წარდგენის ვალდებულებისაგან, იმისდა 
მიუხედავად, ითვალისწინებს თუ არა სატენდერო/
საკონკურსო დოკუმენტაცია საკვალიფიკაციო 
მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების 
წარდგენის მოთხოვნას;

ბ) წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, 
შემსყიდველ ორგანიზაციას წარუდგენს წინასწარ 
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mecniereba/SCIENCE
გადასახდელი თანხის ნახევარი ოდენობის 
გარანტიას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
პირობების შესაბამისად;

გ) ხელშეკრულების შესრულების 
უზრუნველყოფის გარანტიის მოთხოვნის 
შემთხვევაში, შემსყიდველ ორგანიზაციას 
წარუდგენს მოთხოვნილი ოდენობის 
ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 
გარანტიის ნახევარს.

2. თეთრ სიაში რეგისტრირებული მიმწოდებელი, 
შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით, 
შესაძლებელია სრულად გათავისუფლდეს 
ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 
გარანტიის წარდგენის ვალდებულებისაგან. 
(თუმცა არანაირი გარანტია არ არსებობს, რომ პირი 
შეასრულებს პირნათლად ვალდებულებებს და არ 
დაარღვევს კონტრაქტს)

3. თეთრ სიაში რეგისტრირებული მიმწოდებელი 
ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით 
განსაზღვრული უფლებებით სარგებლობს 
ნებისმიერი საშუალებით განხორციელებულ 
სახელმწიფო შესყიდვაში მონაწილეობისას.“ [8, 
მუხლი 10]

თუ შავი სიის წარმოებაზე ვამბობდით, რომ 
ზღუდავს კონკურენციას და არაეფექტური 
მექანიზმია, „თეთთრ სიის“ წარმოებაზე ცალსახად 
შეიძლება ითქვას, რომ იგი ეწინააღმდეგება 
კონკურენციის პრინციპებს. შესაბამისად, 
ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ“ საქართველოს კანონს (კანონის მე-2 
მუხლის ბ ქვეპუნქტს). ასევე, არაეფექტურია და 
ზრდის კორუფციის რისკს.

• თავად ტერმინი „შესყიდვებში მონაწილე 
კვალიფიციურ მიმწოდებელთა რეესტრი“ 
დამაბნეველი და დისკრიმინაციულია. 

ის კომპანიები, რომლებიც თეთრ სიაში არ არიან 
რეგისტრირებული არაკვალიფიციურები არიან? ან 
თეთრი სია რა გარანტიებს ქმნის იმისა, რომ მასში 
მოხვედრილი კომპანია კვალიფიციურია.

აღნიშნული არაპირდაპირ მიანიშნებს, რომ 
სახელმწიფო შესყიდვების მაკონტროლებელი 
ორგანო ირიბად რეკომენდაციას უწევს შემსყიდველ 
ორგანიზაციას, თუ რომელ მიმწოდებელ 
კომპანიასთან/კომპანიებთან დაიკავოს 
ურთიერთობა. ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემი 
შეიძლება გახდეს პირდაპირი/გამარტივებული 
შესყიდვის შემთხვევაში (სახელმწიფო შესყიდვების 
განხორციელებისას, უპირატესობა მიანიჭოს თეთრ 
სიაში რეგისტრირებულ კომპანიას).

• შესაბამისი ორგანოს ამოსავალი წერტილი 
უნდა იყოს შემსყიდველი ორგანიზაციის 

კონტროლი და არა კერძო კომპანიებისათვის 
პრივილეგიების მინიჭება.

მითუმეტეს, რომ, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 
მსგავსი მიდგომა ჩვენი აზრით, დისკრიმინაციულია 
და არღვევს კონკურენციის პრინციპებს, უპირატეს 
მდგომარეობაში აყენებს კომპანიების გარკვეულ 
ჯგუფს.

სხვა ფაქტორებს/შეღავათებს თავი რომ 
დავანებოთ, უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს 
მარტო იმიტომ, რომ შესყიდვების მაკონტროლებელ 
ორგანოს, ერთპიროვნულად (ფორმალური 
პროცედურების შესაბამისად), წარჩინებულ/
კარგ მომწოდებლად ყავს აღიარებული/
რეგისტრირებული კომპანია (რამდენად არის 
ეს მაკონტროლებელი ორგანოს საქმე, გაარჩიოს 
და უპირატესობა მიანიჭოს თავის კონტროლის 
სფეროში მოქმედ კომპანიებს?). 

აღნიშნული იწვევს ბიძგს შემსყიდველებისათვის, 
რომ უპირატესობა მიანიჭონ თეთრ სიაში 
მოხვედრილ კომპანიებს (მაგ. კონტროლის პალატამ 
ან შემოსავლების სამსახურმა რომ გაუწიოს 
რეკომენდაცია რომელიმე აუდიტს, რომ კარგია... 
და. ა. შ).

ზემოაღნიშნული ნათლად ადასტურებს, 
რომ თეთრი სიის წარმოება ეწინააღმდეგება 
კონკურენციის კანონმდებლობას და ზოგად 
პრინციპებს. არ შეიძლება ეკონომიკურ აგენტთა 
გარკვეული რაოდენობა უპირატეს მდგომარეობაში 
ჩააყენო (რაც არ უნდა პირნათლად ასრულებდეს 
ხელშეკრულების პირობებს)  და შეუქმნა სხვა 
ეკონომიკური აგენტებისაგან განსხვავებული/
უკეთესი პირობები.

• როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, „თეთრი 
სია“ ერთგვარ რეკომენდაციას წარმოადგენს 
შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის და ხაზს უსვამს 
მიმწოდებელი კომპანიის კვალიფიციურობას, 
მაგრამ კრიტერიუმები, რომლითაც ფასდება ამა 
თუ იმ კომპანიის კვალიფიციურობა, ჩვენი აზრით 
ფორმალურია და არ არის საკმარისი. არ არის 
გარანტია იმისა (მინიმუმამდეც კი არ ამცირებს 
ალბათობას), რომ „თეთრ სიაში“ მოხვედრილი 
კომპანია პირნათლად შეასრულებს თავის 
ვალდებულებას და პრობლემა არ შეიქმნება.

მაგ. იმისათვის, რომ კომპანია დარეგისტრირდეს 
„თეთრ სიაში“: უნდა წარადგინოს ორი დადებითი 
რეკომენდაცია ბოლო სამი წლის განმავლობაში 
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების 
შესრულების შესახებ, რომლის ღირებულება არ 
უნდა იყოს 5 000 ლარზე ნაკლები;  ეკონომიკური 
აგენტი არ უნდა იყოს ნასამართლევი, უკანასკნელი 
სამი წლის მანძილზე უნდა ჰქონდეს არა ნაკლებ 
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1 000 000 ლარის საერთო ბრუნვა, მაგრამ წლის 
განმავლობაში არანაკლებ 200 000 ლარისა 
ან ჯეროვნად უნდა ქონდეს შესრულებული 
უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში 
გაფორმებული სულ მცირე 30 სახელმწიფო 
შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება, მაგრამ 
არანაკლებ წელიწადში ხუთი ხელშეკრულებისა და 
ა. შ. (8, მუხლი 3)

ამასთან, ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, 
თუ თეთრ სიაში მოხვედრილი კომპანია 
ვერ შეასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ 
ვალდებულებებს. მაკონტროლებელ ორგანოს, 
რომელიც ერთპიროვნულად, ფორმალური 
პროცედურების საფუძველზე (ჩვენი აზრით ის 
მოთხოვნები, რომელიც საჭიროა თეთრ სიაში 
მოსახვედრად ფომრალურია), იღებს პირის თეთრ 
სიაში შეყვანის გადაწყვეტილებას, არანაირი 
პასუხისმგებლობა არ ეკისრება ამ შემთხვევაში. 
აღნიშნული კიდევ უფრო უკარგავს აზრს და 
მხოლოდ დამატებით, რუტინულ საქმემდე დაჰყავს 
თეთრი სიის წარმოება. 

• თეთრი სიის წარმოება არაფრისმომცემი 
და რუტინული რომ არის, ეს დასტურდება ასევე 
შემდეგი გარემოებით: 

თეთრ სიაში მოხვედრა არ არის გარანტი 
იმისა რომ კომპანია აუცილებლად გაიმარჯვებს 
ტენდერში. შემსყიდველი ვერ მიანიჭებს 
უპირატესობას მას და ვერ გაუფორმებს 
ხელშკერულებას იმის გამო, რომ კომპანია 
თეთრ სიაშია, თუ მან ტენდერში ვერ გაიმარჯვა 
(დამარცხებულ კომპანიასთან ხელშეკრულებას ვერ 
გააფორმებს). შესაბამისად, თეთრი სიის წარმოება 
რეალურად არაფრისმომცემია არც კომპანიისათვის 
და არც შემსყიდველისათვის, გარდა იმისა, რომ 
დამატებით დროს და ენერგიას გაკარგვინებს და 
უფრო მეტ პრობლემას ქმნის საერთო ჯამში, ვიდრე 
აგვარებს საკითხს.

• აქვე შეიძლება ითქვას, რომ „თეთრი სიის“ 
წარმოება წინააღმდეგობრივია. ერთის მხრივ, 
გამოჰყოფს კარგ/წარჩინებულ მიმწოდებლებს, 
რომელთაც ტენდერში მონაწილეობისათვის 
წარსადგენ საბუთებს უმსუბუქებს, ხოლო მეორეს 
მხრივ, არანაირ არსებით გარანტიას არ უქმნის, რომ 
ის ტენდერში გაიმარჯვებს.

აღნიშნული „თეთრი სიის“ წარმოების მიზანსაც 
კი ეჭქვეშ აყენებს. მითუმეტეს, რომ „თეთრი სიის“ 
წარმოების მიზნობრიობის შესახებ არაფერია 
კანონმდებლობაში ნათქვამი.

• ზემოაღნიშნულ არგუმენტებს თავი რომ 
დავანებოთ, უბრალოდ რამდენად უნდა იყოს 
მაკონტროლებელი ორგანოს ფუნქცია, განიხილოს 

და უპირატეს მდგომრეობაში ჩააყენოს  თავისი 
კონტროლის სფეროში მოქმედი კომპანიების 
გარკვეული ჯგუფი. მითუმეტეს, როცა 
მაკონტროლებელი ორგანო სახელმწიფო უწყებების, 
ამ შემთხვევაში, მათ მიერ განხორციელებული 
შესყიდვების მონიტორინგს ეწევა.

პასუხი ალბათ ცალსახაა, აღნიშნული ფუნქციით 
არ უნდა იყოს აღჭურვილი.

• არ არის გამართლებული ასევე, შეზღუდო 
კომპანიების უფლებები იმ დროს როცა ისინი ფეხს 
იდგამენ/ვითარდებიან და ახალი შექმნილები 
არიან. არსებული მოდელით კი კომპანიას, 
რომელიც ახალი შექმნილია და ახლა იდგამს 
ბაზარზე ფეხს, ყოველგვარი შანსი იმისა, რომ 
“თეთრ სიაში“ მოხვდეს, მოჭრილი აქვს (თუ 
არ მოახდინა სხვა უფრო დიდი „სტაჟის“ მქონე 
კომპანიასთან გარიგება). 

აღნიშნული კიდევ უფრო გაუგებარს და 
ბუნდოვანს ხდის „თეთრი სიის“ წარმოების 
მიზანს (მითუმეტეს, რომ მიზნობრიობა უცნობია). 
გამოდის რომ ახლად შექმნილი კომპანია „აპრიორი“ 
არაკვალიფიციურია და ბევრი უნდა იშრომოს, 
რომ  მოიპოვოს  თეთრ სიაში დარეგისტრირების 
უფლება, რომელიც უპირატეს მდგომარეობაში 
ჩააყენებს მას სხვა ახლად შექმნილ, თუ დაბალი 
ბრუნვის, თუ მცირე რაოდენობის გარიგებების  
მქონე კომპანიასთან.

ზემაღნიშნული არგუმენტების საპირწონედ 
შეიძლება ითქვას, რომ „თეთრი სიის“ წარმოება 
ხელს უწყობს ბიზნესის წახალისებას. 

• პროცედურა, რომელიც არღვევს 
კონკურენციის პრინციპებს, მიმართულია 
კონკრეტული ჯგუფის/რაოდენობის ეკონომიკური 
აგენტების უპირატეს მდგომარებაში ჩაყენებისკენ, 
არ შეიძლება იყოს მომგებიანი ეკონომიკისთვის და 
ვერ წაახალისებს ბიზნესს. 

მითუმეტეს, რომ ზემოთ მოყვანილი სტატისტიკა 
ცხადყოფს, რომ „თეთრ  სიაში“ დარეგისტრირებულ 
კომპანიათა რიცხვი მცირეა. მაგ. 2015 წელს „თეთრ 
სიაში“ შეყვანილ იქნა 62 კომპანია მაშინ, როდესაც 
შავ  სიაში დაარეგისტრირეს 477 ეკონომიკური 
აგენტი (პასუხი წახალისებასთან დაკავშირებით, 
ჩვენი აზრით, ცალსახაა).

ამრიგად, შეიძლება ითქვას, რომ „შავი“ 
და „თეთრი“ სიის წარმოება არაეფექტური 
მექანიზმია, იგი ვერ უზრუნველყოფს ვერც 
ბიზნესის წახალისებას და ვერც სახელმწიფო 
შესყიდვების სისტემის არაკეთილსინდისიერი 
ეკონომიკური აგენტებისაგან დაცვას. ის ზედმეტი/
ფუჭი მექანიზმია სახელმწიფოს ხელში, რომელიც 
უფრო მეტ პრობლემას ქმნის, ვიდრე აგვარებს. 
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გამოყენებული ლიტერატურა:

1. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი - 23.12.2015
2. კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, 2011 წლის საქმიანობის ანგარიში http://

procurement.gov.ge/getattachment/ELibrary/AnalyticalStudiesReports/cspa_report_2011.pdf.aspx (11.10.2016)
3. კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, 2012 წლის საქმიანობის ანგარიში - გვ.23; 

თბილისი 2013წ. შპს „Exclusive Print +“  
http://procurement.gov.ge/getattachment/ELibrary/AnalyticalStudiesReports/cspa_report_2012.pdf.aspx 

(11.10.2016)
4. კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, 2013 წლის საქმიანობის ანგარიში - გვ.31; 

თბილისი 2014 წ. ქ. თბილისი შპს „პოლიგრაფი“  
http://procurement.gov.ge/getattachment/ELibrary/AnalyticalStudiesReports/spa_report_2013.pdf.aspx 

(11.10.2016)
5. სახელმწიფო შესყიდვების საგენტო 2014 წლის ანგარიში - თბილისი 2015 წელი http://procurement.

gov.ge/getattachment/ELibrary/AnalyticalStudiesReports/2014-tslis-angarishi-geo.pdf.aspx 
6. სახელმწიფო შესყიდვების საგენტო 2015 წლის ანგარიში - თბილისი 2016 წელი http://procurement.

gov.ge/getattachment/ELibrary/AnalyticalStudiesReports/2015-wlis-angarishi.pdf.aspx
7. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის #19 ბრძანება - 

“შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტიცების შესახებ“
8. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 თებერვლის #2 ბრძანება - 

„თეთრი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტიცების შესახებ“
9. „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი - 21.03.2014

“Black” and “white” lists – competition restriction or encouragement factors in the state procurement system 

Lasha Mgeladze 
Doctoral Student at Georgian Technical University

The article refers to the competition (antitrust) issues. Regulations, defined by the legislation, in regards with the 
production of “black” and “white” lists, as well as their impact on the competitive environment (with respect to the 
principles of competition) have been reviewed. These are the components of the state procurement system - the most 
important sphere for both; the country and for the business sector.

Accordingly, legislative and institutional models of “black” and “white” list production have been considered. 
Each of them was reviewed separately and the author’s evaluation regarding these models have been delivered. 
Finally, as a conclusion, the summary of the author’s vision regarding the “black” and “white” list production expedi-
ency was presented.

As it was noted in the report, in order to have a healthy competitive environment in the state procurement of 
commodity markets, as well as the participating companies to have equal starting conditions and none of the compa-
nies not to be discriminated, it’s necessary that the right of forming the “white” and “black” lists was abolished from 
the “The Law of Georgia on State Procurement”.

წარმოადგენს ზედემტი ბიუროკრატიული 
პროცედურების ერთობლიობას გაურკვეველი 
მიზნით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე მიგვაჩნია, 
იმისათვის რომ სახელმწიფო შესყიდვების 
სასაქონლო ბაზრებზე იყოს ჯანმრთელი 
კონკურენტული გარემო, მასში მონაწილე 

კომპანიებს ჰქონდეს ერთნაირი სასტარტო პირობები 
და არცერთი კომპანია არ იყოს დისკრიმინაციულ 
მდგომარეობაში ჩაყენებული, საჭიროა, 
„სახელმწიფო შეშყიდვების შესახებ“ საქართველოს 
კანონიდან ამოღებულ იქნას „თეთრი“ და „შავი“ 
სიის წარმოების უფლებამოსილება.
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Introduction

The book “Bottom billion: why the poorest countries 
are failing and what can be done about it” is considered 
one of the excellent works by an economist Paul Collier, 
in which he focuses on the main issue of the 21th century. 
In the age of democracy, social equality, technological and 
industrial development, the continent of Africa, according 
to the author, is “struggling for existence”. Hardship and 
starvation reaches the highest peak of poverty. “They are 
at the bottom of the global economic system. The coun-
tries are distinctive not only just being the poorest but 
also having failed to grow. They are not following the 
development path, they are adrift” [3; pp. X].

During the era of social revolution, central and Eastern 
European countries reached the absolute developed, ad-
vanced level. The standard of living in Austria, Germany, 
Russia, Switzerland, Netherlands and many other nations 
is considerably high. Above mentioned countries play a 
leading role on an international field and simply control the 
contemporary politics according to their needs and inter-
ests in a competitive world. 

Africa- the continent with the population of 1.111 bil-

lion people. “The countries, at the bottom coexist with 
the twenty-first century, but their reality is the four-
teenth century: Civil war, plague, ignorance. They are 
concentrated in Africa” [3; pp. 3]. 

The Author denotes an excellent work of Jeffrey Sachs. 
An American economist and expert of African studies, 
gives us comprehensive information of the lives of the peo-
ple from Zimbabwe, Malawi, Ethiopia, Congo etc.

Jeffrey Sachs, who has also been an eye-witness to 
most of the events created in African countries, in his 
work, “The end of Poverty”, highlights the disastrous level 
of poverty, goes into the deep details of the problem and 
makes an impressive analyses of all the mentioned issues. 
“The poor die in hospital wards that lack drugs, in vil-
lages that lack antimalarial bed nets, in houses that lack 
safe drinking water, they die namelessly, without public 
comments. Most people are unaware of the daily strug-
gles for survival and the vast numbers of impoverished 
people around the world even lose their struggle” [7; 
pp. 1].

Millions of people are living in poverty in Africa. Thou-
sands of children are dying every year of Malaria, thou-
sands of mothers and fathers from tuberculosis, young 

Critical review of the book “Bottom billion” by Paul Collier

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

Abstract

The article presents the critical review of the book “Bottom billion: why the poorest countries are failing and what can 
be done about it” by Paul Collier.

The Author, as a qualified specialist in the political and economic field of the developing countries, with fully out-
standing achievements as an economist, has beyond doubt the deep understanding of the global economy and his remark-
able background makes a deep impression on the reader. Collier gives us truly valuable, all-inclusive pieces of work of 
the wide variety of issues, connected with the poor African nations. He analyses the main reasons of failure of the nations, 
emphasizes the totally negative influence of the civil war, bad governance and corruption on the countries, which accord-
ing to him, causes the complete destruction and devastation of those nations and leads them to the absolute poverty and 
hardship.

The question which comes to our mind while reading of this book is: Are the hypothesis of the author helpful for the 
“bottom billion” society to resolve the mentioned problems?
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adults are dying of Aids, diarrhea, chronic hunger. People 
are living without electricity access, without any possibili-
ties of education. Statistically, only fewer than fifteen per-
cent of the African women get education, which is beyond 
doubt the lowest number existing [2]; [4]; [6].

Methodology
The bibliographical variety of Paul Collier’s work is 

significantly huge. He dedicated his lifetime to studying 
the African nations. At the end of each chapter, the author 
provides the reader with the results of his research, based 
on real facts.

Collier uses the sources of highly-known internation-
al group of experts, from whom he emphasizes Swedish, 
French, Irish, African, Australian researchers. All the above 
mentioned scholars have been studying the different issues 
connected with the sub-Saharan Africa for many years. The 
author distinguishes Anke Hoeffler, who according to him, 
has been the central of much of his work [3; pp. XII]. From 
this point of view, the work becomes even more inspiring 
and interesting. 

Statistics and statements introduced by Collier are 
highly reasonable and well-researched. Collier is truly dis-
tinguished from the other outstanding African scholars by 
his deep knowledge and understanding of every facts men-
tioned in his work.  

The Author’s language is entirely sophisticated. He 
uses thoroughly understandable vocabulary, phrases and 
expressions. Avoids using slangs, idioms and other forms 
of informal communication. Collier conducts the statistical 
analyzes, as well as qualitative and quantitative research, 
in order to develop his main idea. 

The traps
A- Conflict trap
Paul Collier denotes four kinds of traps, in which the 

“bottom billion” countries are caught in. The four traps are 
presented as the primary causes of the failure of the na-
tions. The first trap is civil war.

The author emphasizes the destructive impact of the 
civil war on a society and reveals its vicious effects on 
the states. The average war can last for the several months 
but the civil war is likely to last at least five times more 
than the average one. In addition to that, statistically, the 
end of a civil war in a specific country does not always 
guarantee the end of a conflict, in most cases, the conflict 
restarts again at a frightening speed and the country be-
comes the zone of a conflict over and over again. As argued 
by Collier, civil war is much more likely to break out in 
low income countries, as the states, which are in a constant 
fight are more inclined to be in poverty. Low income and 

poverty have a direct connection with each other. The civil 
war decreases the possibilities of income as well as the 
low income increases the risk of civil war. As low income 
means poverty, whilst low growth means hopelessness [3; 
pp. 18-19].

The author greatly highlights the negative impact of 
mass conflicts in a country such as the coups and rebel-
lions which according to him are prone to happen in low 
income and low growth countries, in exactly the same way 
as civil war. 

“To mound a rebellion, you need to find a sustain-
able source of funds for guns and troops, so profiting 
from natural resources, helps to make rebellion finan-
cially feasible” [3, pp. 53]. 

The author’s hypothesis is truly sensible which we en-
tirely agree with. The root of the problem comes from the 
poverty which has a direct connection with the civil wars, 
coups, rebellions, revolutions and other forms of public 
demonstrations against the government. 

As theorized by the author [3; pp. 23], there is not much 
evidence of a relationship between the ethnic diversity and 
proneness to civil war and most of the countries, living in 
peace, have several ethnic groups inside them.

 The opinion is highly controversial as the variety of 
ethnic groups within a country is truly one of the reasons 
of the conflicts in a broader sense. 

“Many studies have addressed directly the issue of 
ethnic diversity and its effects on social conflicts and 
civil war. Political scientists have stressed the impor-
tance of institutions in the attenuation or intensification 
of social conflict in ethnically divided societies” [5; pp. 
796]. As argued by the authors, high level of ethnic diver-
sification in a specific territory is a first sign of potential 
conflict between the countries, which on the other hand, 
has an adverse outcome on investments. 

B. The natural resource trap
Another trap named by the author is the natural re-

source trap. The role of natural resources for a country is 
really enormous. 

Natural resources can also be a serious problem, espe-
cially in low income countries, as the more the nation is 
rich with natural resources, the more conflicts, rebellions 
and disturbances are created inside a country [3].

As stated by the author, conflict diamonds are the main 
toys for the games of rebels, coups, corrupted government 
officials and many others. As, most of the African nations 
are hugely corrupted, natural resources even create favora-
ble conditions for the presidents to come to power and fi-
nance their illicit deeds [3; pp. 21].

The Democratic Republic of the Congo is one of the 
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poorest countries in Africa. According to its geographical 
location and natural resource wealth it should be a totally 
developed nation. The country is blessed with gold, natural 
gas, oil, timber and the most importantly coltan. Congo’s 
mineral wealth does not make any influence on the well-
being of the indigenous population of the country, moreo-
ver, conflict escalation reaches the highest point. 

According to DanChurchAid, a Danish humanitarian 
non-governmental organization “Coltan is extracted un-
der the terrible working conditions in mines in eastern 
Congo. The United Nations reports, the child labor in 
Africa has significantly increased in coltan mines.  In 
some regions of the Congo, 30 per cent of the schoolchil-
dren are forced to work to mines” [8].

Collier’s hypothesis is totally well-researched, as natu-
ral resources, known as conflict diamonds are one of the 
causes of the endless conflicts within the state which, be-
yond doubt, is the main interfering trap for the economic 
development of the nations. 

C. Landlocked with bad neighbors 
Landlocked countries suffer from number of difficul-

ties, especially if they are low income countries as well as 
landlocked. Most of the countries, presented in the list of 
“bottom billion” society, are landlocked nations. 

The author widely uses the viewpoints of professional 
scholars who have excellent works in a mentioned field. 
Namely: Jaffrey Sachs, Tony Venables and Paul Krugman. 
Being landlocked, does not necessarily mean that the coun-
try is definitely poor, with slow growth and slow income. 
To go into the deep details of the problem we see a different 
picture of reality, which is characterized with a constant 
changeability from country to country [3; pp. 70-72]. 

Switzerland and Uganda are both landlocked countries, 
but their access to the sea depend on different countries. 
The former depends on its neighbors Italy and Germany, 
whilst the latter on its neighbor-Kenya. Obviously, the de-
pendence on Germany and Italy is much better than the de-
pendence on Kenya which is suffering from the high level 
of poverty itself. 

As argued by Collier “Germany and Italy are not 
only in the way of Switzerland’s market, they are Swit-
zerland’s market themselves” [3; pp. 55]. 

The author’s opinion is absolutely logical. Switzerland, 
Austria and Luxemburg are landlocked countries but with-
out doubt all of them have high standards of living and 
are hugely remarkable from the other European nations in 
many ways.

Political analysts Michael L. Faye, John W. Mcar-
thur, Jeffrey D. Sachs and Thomas Snow made a research, 
studied deeply the dimensions of being landlocked in a 

broader sense. The Authors lead to the conclusion that the 
dependence of a landlocked country on their neighbors is 
enormously huge. “This dependence can take at least 
four forms: 1. Dependence on transit infrastructure 
2. Dependence on political relations with neighbors 3. 
Dependence on peace and stability within transit neigh-
bors 4. Dependence on administrative processes in tran-
sit” [4; pp. 40].

The situation worsens when the country is resource-
scarce as well as landlocked. Such nations depend on their 
neighbors even much more greatly. If the neighboring 
countries are suffering from poverty too, we can see the 
clear picture of failure of such countries’ economics. 

D. Bad governance in a small country
Most of the “bottom billion” countries are suffering 

from one of the biggest problems for the nation that is a bad 
governance, especially in a small county.

The leaders of many of the sub-Saharan countries are 
keeping themselves in a huge richness as they possess the 
immense personal wealth. The fact is that, they also keep 
the people uneducated and unknowledgeable of the policy 
they carry out, as their illicit deeds need to be hidden prop-
erly [3; pp. 66]. 

There are certain circumstances, in which the presidents 
of the countries do not have the sufficient understanding or 
knowledge of how to rule the country in a way that natural 
resources and other minerals of primary importance, which 
the African nations are extremely rich with, to go to the 
benefit of their citizens. 

 As argued by Acemoglu and Robinson “Poor countries 
are poor not because of their geographies or cultures, or 
because their leaders do not know which policies will 
enrich their citizens” [1].

Dambisa Moyo in her book “Dead aid” underlines the 
unresolved problems of African government connected 
with the corruption. The author gives us the apparent ex-
amples of corruption accomplished by Mobutu US$5 bil-
lion and Sani Abacha, who looted the country and put the 
money safely in Swiss bank on his private account [6].

We can take an example of the Rebel leader of Zaire 
Laurent Kabila who declared publically that all, that was 
needed for the well-organized rebellion was 10 000 $ and 
the phone. In spite of the fact that the statement was quite 
exaggerated, it apparently makes sense, as the poverty of 
the  country, Zaire, gives one a true opportunity easily to 
hire the people for 10 000 $ and simply make the crowd 
“play according to their game”. National resources, known 
as “conflict diamonds”, are needed to finance the conflict 
and make the rebel movements even more efficient and 
effective. That was the reason Laurent Kabila mentioned 
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the phone. It was supposed to make a deal with the local 
resource companies. Dennis Sassou-Nguesso is another 
example who also came to power in the same way, natural 
resources helped him greatly to finance the conflict [3].

Paul Collier summarized all the mentioned facts and 
led to the conclusion: “Africa does not have more coups 
because it is Africa, it has more coups, because it is 
poor. That’s also true of civil war: Africa became in-
creasingly prone to civil war as its economic perfor-
mance deteriorated, not because if was Africa” [3; pp. 
53]. Consequently, the root of the problem comes from the 
poverty which also causes the civil wars, coups, rebellions, 
revolutions etc. 

 
Conclusion
The book is absolutely must-read for everyone inter-

ested in African studies. What is the most fascinating about 
the work is that, the author provides the reader with the ex-
amples based on real facts, experienced by him or his team. 

The four traps stated by the author, are the most im-
portant aspects of the book, in which the “bottom billion” 
countries are caught in. The four traps represent four main 
“problems”, which interfere the economic and cultural de-
velopment of those nations. 

As we can see, conflict traps and natural resource traps 

have the direct connecting link with each other. As natural 
resources are the main richness of the countries’ econom-
ics, it should logically promote the development of those 
nations but apparently, the reality is quite different. War 
on natural resources is the war of the world, in which the 
countries of all the continents are involved in. 

Being landlocked with bad neighbors as well as bad 
governance are beyond doubt, the issues of great impor-
tance for the “bottom billion” society. As landlocked coun-
tries do not have any access to the Sea to carry out the 
trades, the financial aid for those countries should be im-
plemented. Additionally, the role of G8 countries should be 
increased in terms of helping the poor landlocked African 
nations. 

Therefore, as theorized by P. Collier, bad governance 
still remains the main issue for the African countries. Obvi-
ously, without eradication of the corruption in those coun-
tries, nothing significant will be achieved. 

First and utmost, educational sector should be in-
creased, in order to eradicate the corruption. Every sign of 
it should be reported immediately.

We entirely agree with the author’s main hypothesis. 
The works of other outstanding researches of African stud-
ies helped us greatly to make a comparison among the 
ideas of the authors and support our viewpoint.
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კრიტიკული მიმოხილვა პოლ ქოლიერის წიგნისა „უფსკრულში მყოფი მილიარდობით ადამიანი: რატომ 

ეცემიან უღარიბესი ქვეყნები და რა შეიძლება გაკეთდეს ამის შესახებ“
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პორტოს (პორტუგალია) უნივერსიტეტის მაგისტრი 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, სპეციალობა: ისტორია, 
საერთაშორისო ურთიერთობები და კოოპერაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია: +351 935 110 118
eka_lomia@yahoo.com

რეზიუმე

სტატია წარმოადგენს პოლ ქოლიერის წიგნის „უფსკრულში მყოფი მილიარდობით ადამიანი: რატომ 
ეცემიან უღარიბესი ქვეყნები და რა შეიძლება გაკეთდეს ამაზე“ კრიტიკულ მიმოხილვას. 

ავტორი, როგორც განვითარებადი ქვეყნების კვალიფიციური სპეციალისტი პოლიტიკურ-ეკონომიკურ 
სფეროში, ღრმა გაგებითა და გამოცდილებით გლობალურ ეკონომინკაში, უდაოდ ძლიერ შთაბეჭდილებას 
ახდენს მკითხველზე. 

ქოლიერი გვაწვდის სრულიად ღირებულ, ყოვლისმომცველ ნაშრომს  აფრიკულ ქვეყნებში არსებული 
სხვა და სხვა სახის პრობლემებთან დაკავშირებით. აანალიზებს ქვეყნების წარუმატებლობის მთავარ 
მიზეზებს. ხაზგასმით აღნიშნავს სამოქალაქო ომის, ცუდი მთავრობისა და კორუფციის აბსოლუტურად 
უარყოფით გავლენას აფრიკულ ქვეყნებზე, რომლებიც, მისივე თქმით იწვევს აღნიშნული ქვეყნების 
განადაგურებას და მიუძღვის მათ სრული სიღარიბისა და გაჭირვებისაკენ. 

შეკითხვა, რომელიც გონებაში გვიელვებს ნაშრომის კითხვის განმავლობაში არის შემდეგი: არის 
ავტორის ჰიპოთეზა რეალურად სასარგებლო უფკრულში მყოფი მილიარდობით ადამინის პრობლემის 
გადასაჭრელად?
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Abstract 

17 goals of sustainable development that raise the issues of poverty, hunger, health, education and environment 
etc. has been launched until 2030 by the UN since 2015. Accomplishing the sustainable development goals requires 
not only the partnership of governments, but also the support of TNCs /transnational corporations/ who are consid-
ered as a main player in sustainable development. 

The purpose of this study is to discuss the positive and negative effects of TNCs on the objectives of the sustain-
able development. In order to reach the purpose of this study, questions including what are objectives of the sustain-
able development, what are positive and negative effects of TNCs on each goals of the sustainable development, and 
is there any possibility that can constrain monopolization of TNCs should be answered.  

Key words:
Transnational corporations/Multinational companies, Sustainable development, Sustainability, Actor/Player, 

Poverty 

Introduction 

Each country has different problems which include 
economy, ecology, poverty, society and education which 
can be global problems. The poverty, economic crisis, eco-
logic unbalance, and social and cultural problems like qual-
ity education and inequality are considered global problems 
and there is concept named sustainable development which 
aspires to solve these global problems. It might bring us to 
the questions: first, who does create global problems, and 
second, who is actor in sustainable development and who 
does implement its goals? 

Economic crisis in 2008 reveals that transnational cor-
porations (TNCs) carry the world economy on its back. 
Bankruptcy of the bank of Lehman Brothers is considered 
as cause of economic crisis of 2008. There is a research by 
Switzerland researcher that says world economy is under 
control of the super-union intercommunicated by number 
of 147 TNCs and half of world’s wealth is in hands of those 
TNCs’[9]. Thereupon, recent years have seen the standing 
against monopolization of TNCs.     

Multinational enterprises are companies or entities 
whose ownership is private, state or mixed, established in 
different countries and so linked that one or more of them 

may be able to exercise a significant influence over the ac-
tivities of others and, in particular, to share knowledge and 
resources with others [1, pp.77]. TNCs put their branches in 
adequate location in order to reduce their expenses of trans-
portations and to come close to the world market although 
TNCs affect in host country’s economy in both good and 
bad ways. 

The sustainable development  
The notion of sustainable development was enunciated 

in an international forum for the first time in the World Con-
servation Strategy (IUCN 1980). A normative definition for 
the concept was first put forward by the Brundtland Com-
mittee in the following terms: “development which meets 
the needs of the present generation without compromising 
the ability of future generations to meet their own needs” 
[3, pp.19-20]. According to Jeffrey Sachs who is author of 
The Age of Sustainable development, a sustainable devel-
opment is about understanding the world and a method for 
solving global problems in ways which economic progress 
is widespread, extreme poverty is eliminated, social trust 
is encouraged through policies that strengthen the commu-
nity, and the environment is protected from human-induced 
degradation. Sustainable development deals with a global 
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economy that now spans every part of the world; focuses 
on social interactions of trust, inequality, and social support 
in communities; analyzes the changes to complex Earth 
processes such as climate and biodiversity; and studies the 
problems of governance regulations, and performance of 
governments and businesses [2, pp. 8].

In frame of agenda of sustainable development the UN 
sets number of 17 sustainable development goals by 2030 
in 2015.[8]. Goals can be divided into 3 basic elements 
which are economic sustainability, ecological sustainabil-
ity, and social and cultural sustainability. The fundamental 
conditions for ecological sustainability are the preservation 
of biodiversity and the functionality of the world’s ecosys-
tems, together with the long-term adaptation of human eco-
nomic and material activity to the level of tolerance shown 
by nature [3, pp.21]. As social and cultural sustainability, 
its aim should be giving better life which provides neces-
sary to the coming generation by keeping own culture from 
previous generation. Problems that to social and cultural 
sustainability could be poverty, hunger, health care, and in-
equality which are included sustainable development goal 
by UN and can be issue of two other sustainability. The 
economical sustainable development aspires to the eco-
nomic stability and financial reliability.     

In one word, a goal of sustainable development is for 
a good society and a better world. Since human beings are 
increasing day by day and the billion people are struggling 
in poverty, there will be still need of a sustainable devel-
opment. But who are the actors for a sustainable develop-
ment? According to the World Development Report 2003, 
institutions for sustainable development are market players 
including multinational corporations, government and civil 
society. A government is a main player both a side of the 
state and international. On the other hand, a good govern-
ance is an objective of a sustainable development in order 
to achieve the economic, social and environmental goals. 
Civil society’s role has been most notable in mobilizing 
support for specific issues, supplying information, and pro-
viding third party verification. Civil society organizations 
often take initiative and provide voice for unheard interests 
– building the trust, legitimacy, and knowledge needed [3, 
pp. 40]. How about transnational corporations?  

Transnational corporations as players in sustain-
able development 

How do transnational corporations affect objectives of 
sustainable development? 

The world’s multinational companies are often the most 
powerful actors. Our wellbeing depends on these powerful 
obeying the law, respecting the natural environment, and 
helping the communities in which they operate, especially 

to overcome extreme poverty. Yet as with governments, 
reality is often reverse. Multinational companies are often 
the agents of public corruption, bribing officials to bend 
regulations or tax policies in their favor; tax evasion; mon-
ey laundering; and reckless environmental damage [2, pp. 
4].

According to the study of transnational corporations’ 
strategic responses to sustainable development, the impact 
of transnational corporation activity on the environment is 
widespread. More than 50 per cent of global greenhouse 
gas emissions are in the province of TNCs. TNCs invest 
more than US$225 billion each year outside their home 
countries, and 95 per cent of these investments come from 
firms based in industrialized countries. 70 per cent of world 
trade involves TNCs, who also hold 90 per cent of all tech-
nology and product patents. Every major natural resource 
extraction and processing industry involves TNCs [6, pp. 
2]. In addition, it mentions not only that if all TNCs were 
adopt sound environmental policies, it would happen such 
as at least one quarter of the world’s assets would be better 
managed environmentally, and 80 per cent of the world’s 
land cultivated for export-oriented crops would use fewer 
toxic pesticides and more sustainable agricultural policies 
etc. but also admits that political, economic and environ-
ment role of TNCs will increase in the coming years. 

As actor in sustainable development TNCs might have 
more positive impacts on social and cultural sustainability 
than others especially in the host countries. For example, 
TNCs can bring large number of works to the host country, 
higher salary to employers, improve level of education and 
technical skills of locals, and make improvements in many 
ways road, airport and services by implementing corporate 
social responsibility. In health and safety of work environ-
ment TNCs have good impact on sustainable development. 
For example, as international company, TNCs have higher 
standard in work environment than local companies due 
to its finance ability and experiences. Besides that, it has 
negative impacts on objectives of sustainable develop-
ment. For instance, impact on human rights situation in 
some host countries. Alleged human rights abuses include 
the disappearance of people, arbitrary detention and tor-
ture, loss of land and livelihoods without negotiation and 
without adequate compensation, forced resettlement, the 
destruction of ritually or culturally significant sites without 
consultation or compensation and labor rights violations 
[5, pp. 152]. TNCs have impacts on political issues like 
corruption and conflict, but it can also extend support to 
authoritarian regimes by providing governing elites with 
access to funds. 

The MNCs have profound positive impact on the econ-
omy mainly through technology transfer, promotion of 
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structural adjustment, reducing burden of debt, re-dressing 
debt-equality imbalance, but they exert influence on em-
ployment practice and the environment in many favorable 
ways, too [1, pp.111].  By transferring technology TNCs 
give local factors opportunities in which they can obtain 
know-how of the TNCs and good management includes 
personnel, financial and marketing, and chance to compete 
in the world market, or it might happen that they grow fast 
and become TNC in their own way. Apparently it leads the 
host country to the economic development somehow. For 
those countries who are in after economic crisis, TNCs 
help them to renew their structural adjustment due to its 
experience and skill of competitiveness as international 
subject. As mentioned before TNCs create number of place 
of employment with international knowledge and skills, 
and higher wage. More workplace can lead to the hope of 
coming out of poverty and economic crisis.      

Who is winning?
Since all of TNCs are profit organization their goal is to 

make more money and to expand their business activities. 
As mentioned above, there are both positive and negative 
influences of TNCs on objectives of sustainable develop-
ment which are economic growth, environmental protec-
tion and social and cultural sustainability. 

Number of studies about impact of TNCs on goals of 
sustainable development suggest that toughening the laws 
is a way to reduce negative influences of TNCs. But there 
is a concept that another purpose of TNCs is to have some-
body in government institutions in order to effect on public 
policies besides economy and to push them to make de-
cisions in their side by financing campaign of candidates 
before elections at all levels. In some country, politicians 
make financial agreement with TNCs for accession. On the 
other hand, TNCs finance his or her campaign to win elec-
tion and after victory politician who win in election works 
for decisions for TNCs’ sake in return [10].  

 TNCs which run business and trade transfer billions 
of euros between countries to reduce tax rate or avoid to 
pay tax payment. It has very bad consequences on devel-
oping countries, even world economy. In particular, some 

research reveals that total loss of tax of developing coun-
tries is greater than total amount of official development 
assistance within the whole world.

 
Summary and conclusion 
Sustainable development is understanding that seek 

life that no poverty, good environment, equality of eco-
nomic growth and good governance for people’s sake and 
a better world. Since the purpose that we have to reach is 
clear there should be someone in order to reach set goals. 
As mentioned previous parts of this paper work TNCs is a 
main actor whether it has positive or negative influences on 
objectives of sustainable development. These positive and 
negative influences of TNCs are revealed on their way to 
reach their goals and TNCs make rules of the game and play 
as main role in itself. TNCs can affect even the government 
institutions who are main factor that can reach three main 
objectives of sustainable development by using method 
that mentioned above. Monitoring system and transparency 
could be one way to restrain domination of TNCs.    

Researchers suggest that some kind of information 
about the activities of international companies such as how 
much profit they earned, how many people they employed 
and how much they paid for tax by countries where they 
run their businesses. Therefore, it can be seen that which 
country they have paid quite more or less from their profit 
report. Another point is that it allows general departments 
of taxation of developing countries to know which kind of 
financial flow they have to focus on and make it priority. 
Moreover, if every countries share and exchange the infor-
mation and data that related to the tax of each individual 
and each company, it will be available to control the move-
ments of valuable capitals. 

Theoretically, developing countries should impose ap-
propriate rate of tax, so that they can spend the tax income 
on education, health and infrastructure efficiently. On the 
other hand, if developing countries could impose and col-
lect appropriate tax income, it would be able to end theirs 
dependency of assistance, particularly, in recession of now-
adays, it would be very significant.

References 

1. Janos Hoos, Globalization, Multinational corporations and Economics, Akademiai Kiado, Budapest, 2000;
2. Jeffrey D Jeffrey D. Sachs, The Age of sustainable development, Columbia University press,    2015;
3. Branca Miranda, Fernando Alexandre and Manuela Ferreira, Sustainable development and intercultural sensitivity: 

New approaches for a better world, Universidade Aberta, Lisbon Portugal, 2004;
3. World Bank, Sustainable development in a dynamic world: Transforming Institutions, Growth, and Quality of life, 

World development report 2003, Oxford, 2003;

studenturi xedva/ STUDENT’S VISION



85#4(43), 2016 weli, year

ae

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

TH
E 

N
EW

 E
C

O
N

O
M

IS
T

mecniereba/SCIENCE
4. United Nations, Transnational Corporations, Market structure and competition policy, World Investment Report 

1997;
5. United Nations, Transnational Corporations, Extractive industries and development, World Investment Report 2007;
6. Harris Gleckman, Transnational corporations’ strategic responses to sustainable development, Green Globe Year-

book of International Co-operation on environment and development 199, Oxford University Press
7. A. Kolk, R. van Tulder, International business, corporate social responsibility and sustainable development, Amster-

dam Business School Research Institute, 2010;  
8. https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs;
9. http://economy.news.mn/content/84158.shtml;
10. http://news.gogo.mn/r/95654.

ტრანსნაციონალური გაერთიანებების როლი მდგრად განვითარებაში

ბოიანზაია ბოიანთოხთოხ
მონღოლეთის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის

    ფაკულტეტის მაგისტრი და პორტოს (პორტუგალია) 
უნივერსიტეტის მობილობის სტუდენტი

რეზიუმე
  

მდგრადი განვითარების 17 მიზანი, რაც წინა პლანზე წამოსწევს სიღარიბის,შიმშილის,ჯანმრთელობის,გ
ანათლების, გარემოს დაცვისა და სხვა საკითხებს რომელიც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ გაუშვა 
კანონწარმოებაში 2030 წლამდე 2015  წლიდან მოყოლებული.მხოლოდ სხვა და სხვა მთავრობის პარტნიორობა 
არ არის საკმარისი. მდგრადი განვითარების მიზნების შესასრულებლად,ასევე მნიშვნელოვანია TNC-ს 
(ტრანსნაციონალური გაეთიანებების) მხარდაჭერა,რომელიც მდგრადი განვითარების საკითხებში მთავარ 
მოთამაშედ მიიჩნევა.

ამ კვლევის მიზანია განიხილოს TNC-ს დადებითი და უარყოფითი ეფექტი მდგრადი განვითარების 
მიზნებთან დაკავშირებით. იმისათვი რომ განვავრცოთ კვლევის მიზანი, უნდა ვუპასუხოთ შემდეგ 
კითხვებს, როგორიცაა: რა არის მდგრადი განვითარების მიზანი, რა არის TNC -ს დადებითი და უარყოფითი 
მხარეები მდგრადი განვითარების თითოეულ მიზანთან დაკავშირებით, არის თუ არა შესაძლებელი TNC-
ის მონოპოლიზაციის შემცირება.

ძირითადი სიტყვები: ტრანსნაციონალური გაერთიანებები, მრავალ ეროვნული კომპანიები, მდგრადუ 
განვითარება, მდგრადობა, აქტიორი/მოთამაშე, სიღარიბე.
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saofise saqmiswarmoeba administraciuli 

marTvis dargia. misi ZiriTadi funqciaa mar-

Tvis dokumenturi uzrunvelyofa. Tu dawese-

bulebaSi araa wesrigi, uaresdeba marTvac, 

maT Soris dokumentur uzrunvelofasTan 

mimarTebaSic. dawesebulebis muSaobis efeq-

turoba bevradaa damokidebuli dokument-

brunvis xarisxze, mis infrastruqturaze, sam-

uSao adgilis organizebaze da sxv. 

saqmiswarmoebis Zireul amocanebs war-

moadgens dokumentebze muSaobis formirebisa 

da meTodebis srulyofa, dadgenili wesebisa 

da saxelmwifo standartebis Sesabamisad. 

saqmiswarmoebis samsaxuris ZiriTad mizans 

warmoadgens  saqmiswarmoebis samuSaoebis 

organizacia, xelmZRvaneloba, koordinacia, 

kontroli, realizacia da dokumentbrunvis 

mowesrigeba, maTi Sedgenisa da gaformebis 

xarisxisa da mmarTvelobiTi aparatis muSao-

bis efeqturobis amaRleba. 

saofise saqmiswarmoebisas vxelmZ-

RvanelobT moqmedi kanonebisa da kanonqvem-

debare normatiuli aqtebis Sesabamisad.

administraciul saqmiswarmoebaSi admin-

istraciuli organos saqmianoba gulisx-

mobs administraciul-samarTlebrivi aqtis 

momzadebas, gamocemas da aRsrulebas, admin-

istraciuli saCivris gadawyvetas, agreTve 

administraciuli xelSekrulebis momzade-

bas, dadebas an gauqmebas. rac, Tavis mxriv 

gulisxmobs sagankarguleblo dokumentebis 

warmoebas. 

saganmkarguleblo dokumentebis klasifi-

kacia gawerilia saqarTvelos prezidentis  

1999 wlis 1 ivlisis N414  brZanebulebaSi. 

saganmkarguleblo dokuments mieukuTvneba 

gankarguleba, gadawyvetileba, dadgenileba, 

brZaneba, oqmi, instruqcia, wesdeba, debuleba 

da sxva. saganmkargulebeli ewodeba doku-

mentebs, romliTac formirdeba erTmmarT-

velobisa da kolegiuri organoebis ganmkar-

gulebeli saqmianoba.Yyvelaze gavrcelebul 

ganmkargulebel dokuments warmoadgens 

brZaneba. (individualur-administraciuli 

samarTlebrivi aqti), romelic aris adminis-

traciuli organos saqmianobis mniSvnelova-

ni samarTlebrivi forma da administraciuli 

samarTlis centraluri instituti. individu-

aluri administraciul–samarTlebrivi aqtis 

legaluri definicia mocemulia  saqarTve-

los zogadi administraciuli kodeqsis 

me–2 muxlis pirveli nawilis „d“ qvepunqtSi, 

romlis Tanaxmadac, individualuri adminis-

traciul–samarTlebrivi aqti aris adminis-

traciuli organos mier administraciuli 

kanonmdeblobis safuZvelze gamocemuli in-

dividualuri samarTlebrivi aqti, romelic 

awesebs, cvlis, wyvets an adasturebs piris an 

gldanis profesiuli momzadebis centri

maia omiaZe

iuristi

el.fosta: maiaomiadze@gmail.com
tel: 577 41 55 91

leila giorgobiani

pedagogi

leilagiorgobiani58@gmail.com 
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saofise saqmiswarmoebis iuridiuli aspeqtebi

rubrika mihyavs omar Sudras

marTvis axalgazrduli skola
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pirTa SezRuduli wris uflebebsa da mov-

aleobebs. 

brZaneba ar aris zemdgomi organos an 

xelmZRvanel pirTa gankarguleba, romelic 

moiTxovs garkveuli sakiTxis Sesrulebas an 

akanonebs raime wesebs, dawesebulebebis muSa-

obis xasiaTis mixedviT. brZaneba farTod 

gavrcelebuli dokumentia, romlis Sedgena 

aucilebelia: daqiravebulis samuSaoze miRe-

bis, erTi adgilidan meoreze gadayvanis, ga-

Tavisuflebis, waxalisebis, dajildovebis, ad-

ministraciuli sasjelis dadebis mizniT an 

mraval sxva SemTxvevaSi. 

brZanebebis proeqtebs SeimuSaveben dawese-

bulebis struqturuli qvedanayofebi xelmZ-

Rvanelobis davalebiT an sakuTari inicia-

tiviT.

Sinaarsis mixedviT brZanebebi SeiZleba 

daiyos or jgufad: brZaneba piradi Semadgen-

lobis mimarT da brZaneba saerTo sakiTx-

ebze. rogorc wesi, brZanebis teqsti Sedgeba 

sakonstatacio da gankargulebiTi nawilebi-

sagan. Tu brZanebis gamocemis safuZvels war-

moadgens sakanonmdeblo, sxva samarTlebrivi 

aqti an zemdgomi dawesebulebis davaleba, 

sakonstatacio nawilSi mieTiTeba misi sax-

eoba, TariRi, nomeri, saTauri da gadmoicema 

im nawilis Sinaarsi, romelic uSualod ex-

eba mocemul dawesebulebas. brZanebebi in-

omreba rigiTi nomrebiT kalendaruli wlis 

farglebSi.N

normatiuli aqtebis Sesaxeb saqarTvelos 

kanonis me-9 muxlis Tanaxmad saqarTvelos 

sakanonmdeblo aqtiTa da saqarTvelos mTav-

robis normatiuli aqtiT gaTvaliswinebul 

SemTxvevebSi normatiuli aqtebis miRebis/

gamocemis uflebamosilebis mqone organoeb-

ma/Tanamdebobis pirebma SeiZleba miiRon/ga-

moscen erToblivi normatiuli aqti. igive 

principi moqmedebs oqmisa da erToblivi 

oqmis SeqmnasTan dakavSirebiT. 

oqmi ewodeba kolegialuri organos muSa-

obis, kolegiuri organoebis TaTbirebze, kre-

bebze, konferenciebze sakiTxTa ganxilvisa 

da gadawyvetilebaTa miRebis mimdinareobeb-

is  Canawers. 

dadgenileba miekuTvneba saganmkarguleb-

lo dokumentebis jgufs, romelic miiReba im 

SemTxvevaSi, rodesac sakiTxis gadasawyvetad 

garkveuli RonisZiebaa dasaxuli. 

 D dadgenileba samarTlebrivi aqtia, 

romelic miRebulia kolegiuri mmarTvelo-

bis umaRlesi da zogierTi centraluri or-

ganos mier maT winaSe dasaxuli yvelaze 

mniSvnelovani da principuli amocanebis 

gadawyvetis mizniT.

gadawyvetileba ewodeba agreTve erTo-

bliv aqtebs, romlebic gamocemulia ramden-

ime araerTgvarovani organos mier (kolegi-

alurobisa da erTmmarTvelobis safuZvelze 

moqmedi organos mier, saxelmwifo organoeb-

isa da sazogadoebrivi organizaciebis mier 

da a.S.).

gadawyvetileba erToblivi aqtia, rom-

lebic gamocemulia ramdenime araerTgvaro-

vani organos mier. Gmas SesaZlebelia xels 

awerdes ramdnime piri. 

dadgenileba saqmis erTpirovnulad ganmx-

ilveli mosamarTlis mier gamotanili gad-

awyvetilebaa (garda ganaCenisa) nebismier 

sakiTxze. agreTve prokuroris da gamomZieb-

lis mier miRebuli gadawyvetileba nebismier 

sakiTxze, romelic warmoiSoba saqmis winas-

wari gamoZiebisas.

gankargulebiTi dokumentebis teqstebis 

analogiurad werilebis teqstebic, rogorc 

wesi, Sedgeba ori nawilisagan: pirvel nawil-

Si mieTiTeba werilis Sedgenis safuZveli 

an mizezi, meoreSi gadmoicema winadadebebi, 

mosazrebebi, daskvnebi, Txovna.

zemdgom, daqvemdebarebul da sxva dawese-

bulebebTan, calkeul moqalaqeebTan opera-

tiuli kavSiris ganxorcielebisas mmarT-

velobis yvela donis dawesebulebas 

Tavisi kompetenciis farglebSi SeuZlia 

dagzavnos werilebi. rogorc wesi, werile-

bi dgeba im SemTxvevaSi, rodesac SeuZlebe-

lia an gaZnelebulia informaciis gacvlis 

udokumento saSualeba: zepiri ganmartebebi, 

miTiTebebi (piradi an telefoniT). infor-

maciis saswrafod gadacemis aucileblo-

bis SemTxvevaSi dgeba telegramebi da tel-

efonogramebi.

dawesebulebebSi piradi Semadgenlobis 

(sakadro) brZanebebi saqmiswarmoebis erTiani 

wesebis Tanaxmad iwarmoeba calke saqmed da 

aRiricxeba dawesebulebis sxva danarCeni 

brZanebebisgan damoukideblad. sakadro br-

Zanebebis asli an amonaweri brZanebebidan 

inaxeba personalis pirad saqmeSi da unda 

fiqsirdebodes personalis dokumentis gac-

nobis damadasturebeli xelmowera. 
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sakadro dokumentebis mniSvneloba da 

aucilebloba ganpirobebulia pirvel rig-

Si imiT, rom nebismieri sakadro dokumenti 

fiqsirebuli iuridiuli faqtia, romelic 

warmoadgens damsaqmeblisa da dasaqmebu-

lis urTierTobebis safuZvels. rogorc wesi, 

personalis samsaxurSi miRebisas formdeba 

SromiTi xelSekruleba, saqarTvelos or-

ganuli kanonis (Sromis kodeqsis), dawese-

bulebis wesdebis, Sinaganawesis, Tanamdebobis 

samuSaos aRwerilobis, dadgenili saStato 

ganakveTis da Sesasrulebeli samuSaos xasi-

aTis Sesabamisad. 

ofisis menejmentSi warmatebuli marTvi-

sa da saqmianobisaTvis, erT-erTi umTavresi 

TvisebaTagani aris sakuTari da sxvisi drois 

racionaluri dagegmva-gamoyeneba. aqedan 

gamomdinare, Tanamedrove teqnologiebma ga-

napiroba vakontroloT da davzogoT dro 

maqsimalurad. xelmZRvaneli piris mier masze 

dakisrebul movaleobaTa Sesrulebis Seu-

Zleblobis an xelmosawer dokumentTa sim-

ravlis  SemTxvevaSi  misi nebis gamovlenis 

dadasturebis SesaZlebloba ganapiroba 

faqsimiles gamoCenam saofise saqmiswarmoe-

baSi.

faqsimiles gamoyenebis uflebamosilebis 

mqone piri (pirebi) brZanebiT ganisazRvreba 

dawesebulebis xelmZRvanelis mier. ufle-

bamosili piri faqsimiles iyenebs direqtor-

is zepiri Tanxmobis SemTxvevaSi. faqsimiles 

gamoyenebis mizania iseTi dokumentis xel-

moweris SeuZlebloba, romlis gamoucemlo-

bam SeiZleba gamoiwvios dawesebulebisaTvis, 

sxva pirisaTvis zianis miyeneba an/da kanon-

ieri interesebis sxvagvari SezRudva. dauSve-

belia, mxolod xelmosawer dokumentTa sim-

ravlidan gamomdinare, faqsimiles gamoyeneba 

finansur dokumentaciaze. 

eleqtronuli xelmowera xelmoweris 

specifikuri tipia. gansxvavebiT Cveulebrivi 

xelnaweriT Sesrulebuli xelmowerisagan, 

misi Seqmna mTlianad teqnikuri (eleqtronu-

li) saSualebebiT xdeba. „eleqtronuli xel-

mowera warmoadgens nebismieri eleqtronuli 

saSualebis gamoyenebiT Seqmnil monacemTa 

erTobliobas, romelsac xelmomweri iyen-

ebs eleqtronul dokumentTan misi kavSiris 

aRsaniSnavad”. kerZod, mocemuli definicia 

awesebs samarTlebriv da ara teqnikur kon-

cefcias, romlis mixedviT e-xelmowerisaTvis 

mTavaria ara gamoyenebuli teqnologiis sax-

eoba, aramed wminda samarTlebrivi xasiaTis 

moTxovna, rom eleqtronuli saSualebiT Se-

qmnil xelmoweras SeeZlos nebis gamomvlenis 

identifikacia an/da auTentikacia. Sesabamisad, 

aqcenti xorcieldeba samarTlebriv da ara 

teqnikur koncefciaze. 

eleqtronuli xelmowerebis iuridiu-

li TvalsazrisiT klasifikacia teqnikuri 

gamarTulobisa da usafrTxoebis xarisxis 

kriteriumebs emyareba. kanoni eleqtronu-

li xelmowerebis Semdegnair samarTlebriv 

klasifikacias gvTavazobs: a) Cveulebrivi 

eleqtronuli xelmowera, romelic Seqm-

nilia ZiriTadad Cveulebrivi da primitiu-

li eleqtronuli saSualebebis gamoyenebiT. 

b) mowmobis safuZvelze Seqmnili cifruli 

xelmowera.

rogorc viciT, dawesebulebaSi Semosuli 

dokumentebi gadian pirvelad damuSavebas, 

Semosuli korespondenciis pirvel gverdze 

marjvena qveda kuTxeSi daesmeba Stampi sar-

egistracio nomriTa da Semosvlis TariRiT, 

furclebis raodenobis miTiTebiT. 

Stampi SesaZloa moicavdes aRniSvnas kon-

fidencialobis Sesaxeb an kanonmdeblobiT 

gansazRvrul sxva miTiTebas. 

beWedi ismeba dokumentis garkveul adg-

ilze, sadac is unda Seexos Tanamdebobis 

piris, konkretul SemTxvevaSi - xelmoweris 

Tanamdebobis dasaxelebis nawils. 

beWdebisa da Stampebis Senaxvisa da swori 

gamoyenebis mizniT, dawesebulebaSi gamoiyofa 

pasuxismgebeli pirebi. pasuxismgebeli piris 

aryofnis SemTxvevaSi, beWdebi da Stampebi 

xelweriliT an gadabarebis aqtiT gadaecema 

misi movaleobis droebiT Semsrulebel pirs. 

beWdebi da Stampebi uqmdeba dawesebulebis 

xelmZRvanelis brZanebiT Seqmnili komisiis 

mier. 

saofise saqmiswarmoebaSi aqtualurad 

gamoiyeneba faqsi. igi, kavSirgabmulobis erT-

erTi saxea, romelic teqstebsa da gamosax-

ulebas gadascems satelefono qseliT.

Tanamedrove faqsis aparatebi ar Semoi-

fargleba mxolod faqsimiluri Setyobineb-

is kopirebiTa da gadacemiT, aramed aRWur-

vilia mravali funqciiT, romlebic saWiroa 

saofise momsaxurebisaTvis. swored amitom, 

faqsi iyofa monofuqciur da mravalfunqci-

ur aparatebad. mravalfunqciuri aparatebi 

marTvis axalgazrduli skola
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asruleben printeris, aslgadamRebi, skaneris, 

faqsis, telefonisa da modemis funqciasac ki. 

faqsis aparatebi arsebobs aseve monoqromu-

li da feradi. Wavluri, lazeruli, Termuli 

qaRaldiT. faqsiT informaciis gadacemisas 

miRebulia korespondenciis pirveli gverdis 

standartuli gaformeba. gadasacemi infor-

macia, rogorc wesi dawesebulebis blankze 

formdeba. teqsti ibeWdeba da keTdeba xel-

mowera. yvela gverdi, garda pirvelisa, inom-

reba. Tu gasagzavni informacia dokuments 

ar warmoadgens beWdis dasma saWiro ar aris. 

yuradsaRebia is faqti, rom faqsi informaci-

is konfidencialobas ver uzrunvelyofs. 

aqedan gamomdinare, Tu konfidencialur in-

formacias agzavniT, winaswar SeatyobineT mis 

mimRebs, raTa saWiro dros adgilze imyofe-

bodes. Setyobineba SeasruleT saqmian stil-

Si da yvela etiketis dacviT, gaiTvaliswineT, 

rom is adresatis garda SesaZloa sxvamac 

waikiTxos. Tu sxva pirisTvis gamogzavnili 

faqsi Tqven miiReT, nu daiviwyebT etikets. 

Oofisis menejmentSi didi dro da 

yuradReba eTmoba agreTve Sexvedrebis or-

ganizebas. RonisZiebis organizebis dros 

SesaZlebelia gaTvaliswinebuli iyos 

profesionalis daxmareba, maT Soris sa-

zogadoebasTan urTierTobis eqspertis, krea-

tiuli direqtoris da prodiuseris. 

PR,  anu sazogadoebasTan urTierToba 

(Public Relations) niSnavs  gagebisa da keTilgan-

wyobis damkvidrebas organizaciaSi, xalxis  

jgufebsa da sazogadoebas Soris, sainfor-

macio masalebis gavrcelebis, ormxrivi ur-

TierTobebis damyarebisa da sazogadoebis  

reaqciis Seswavlis gziT. sazogadoebasTan 

urTierTobis (piaris (PR)) mimarTulebiT sam-

saxuris funqciebia: sazogadoebrivi urTier-

Tobebis koordinacia, organizaciis imijis 

warmoCena da gaZliereba, rogorc gare, aseve 

Sida auditoriis winaSe, piar–kampaniebis 

dagegmva, organizeba da monitoringi maso-

brivi informaciis saSualebebTan, arasamTav-

robo da sxva sazogadoebriv organizaciebT-

an saqmiani urTierTobis uzrunvelyofa 

da xelSewyoba, pres-relizebis, sainforma-

cio werilebis, piar–literaturis Seqmna; 

preskonferenciebisa da brifingebis mowyo-

ba; piar–failebisa da dokumentebis Senaxva, 

tele, beWdviTi da eleqtronuli sainforma-

cio saSualebebis mimoxilva.

rogorc, statiidan irkveva ofisis me-

nejeri koordinatoruli centria dawese-

bulebisa, romelic uzrunvelyofs dokumen-

tebis marTebul gaformebas, molaparakebaTa 

organizebas, uSualod monawileobs da xelmZ-

Rvanelobs gadawyvetilebis Sesrulebas 

da flobs dawesebulebis saqmianobis sxva 

mraval wvrilman detalsa Tu mniSvnelovan 

sakiTxs.

zemoT CamoTvlili iuridiuli aspeqtebi 

savaldebuloa Sesasruleblad saxelmwifo 

xelisuflebisa da adgilobrivi TviTmmarT-

velobis organoebisaTvis, dawesebulebebis, 

organizaciebisa da sawarmoebisaTvis, miuxe-

davad maTi daqvemdebarebisa da sakuTrebis 

formisa, saqmiswarmoebis erTiani wesebis 

Tanaxmad. aRniSnuli wesebis Seusruleblo-

bam SesaZloa gamoiwvios, xelmZRvaneli pi-

ris pasuxismgebloba (saqarTvelos moqmedi 

kanonmdeblobis Sesabamisad), reputaciis Se-

laxva an organizaciis/dasaqmebuli persona-

lis mimarT undobloba.
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rubrika mihyavs fizika-maTematikis mecnierebaTa 
doqtors, fazisis saero-samecniero akademiis 
namdvil wevrs, omar Sudras

evgeni miqelaZe

როზა კაზარიანი 
მრავალპროფილიანი საერო სკოლის ,,დეას’’ პედაგოგი

E-mail: rozakazariani@mail.ru

ჭაღები ჩაქრა და მოსკოვის დიდი თეატრის 
დარბაზი სიბნელეში ჩაიძირა.ორკესტრში 
დირიჟორის ფიგურა წამოიმართა. წაბლისფერი თმა 
უკან გადაეყარა, ენერგიული, ალალი სახე ჰქონდა. 
მან ერთბაშად მიიპყრო ხალხით გადაჭედილი 
დარბაზის ყურადღება. სიბნელე ჰობოის 
რბილმა ჟღერამ გაჰკვეთა. თეატრში წარმტაცი, 
შთამაგონებელი ხმები დაიღვარა, თანდათან 
მომძლავრდა და მქუხარე მელოდია მთელ დარბაზს 
დაეუფლა. მერე ნელ-ნელა მიწყნარდა. ჩუმად 
გაიხმიანა ჰობოიმ და კვლავ დადუმდა ყველაფერი. 
დირიჟორმა ჯოხი დაუშვა, ხალხი ერთბაშად 
წამოდგა და გაისმა მქუხარე ტაში.

ეს იყო ქართული ხელოვნების პიველი დეკადის 
პირველი დღე მოსკოვში. გადიოდა ზაქარია 
ფალიაშვილის ,,დაისი’’. დირიჟორის პულტთან 
იდგა ევგენი მიქელაძე.

ცამეტი წლის წინათ მან პირველად მოისმინა 
ეს ოპერა თბილისის საოპერო თეატრში, მაშინ 
ხარბად ეწაფებოდა ყოველ ნოტს და ოპერით 
შთაგონებულმა, დირიჟორობა გადაწყვიტა.

გარდა შინაგანი მოწოდებისა, ძნელი იქნება 
დავასახელოთ სხვა რამ მიზეზი, თუ რატომ 
მიუწევდა ევგენის გული დირიჟორებისკენ. ოჯახში 
იშვიათად ესმოდა მუსიკა და ახლობელთაგან არც 
არავის შთაუნერგავს მისთვის მუსიკის სიყვარული, 
ინსტრუმენტიც კი არა ჰქონდათ სახლში.

ევგენი მიქელაძე დაიბადა 1903 წლის 27 ივნისს, 
ბაქოში. 1910 წელს მიქელაძეების ოჯახი თბილისში 

გადმოსახლდა. 1913 წელს, 10 წლის ბიჭი კადეტთა 
კორპუსში შეიყვანეს. სასწავლებელში ჟენია 
ორი რამით გამოირჩეოდა - მუსიკალობითა და 
ყოყლოჩინობით.  დაუდგრომელი ხასიათის იყო, 
ამიტომაც მოხდენილად შეარქვეს ,,ყვინჩილა’’. 
კადეტთა კორპუსში ადამიანურ ღირსებას ნაკლებად 
უწევდნენ ანგარიშს. ევგენი კი თავმოყვარე იყო, 
შეურაცხყოფას აგრერიგად ვერ აიტანდა. ერთ-
ერთ დღესასწაულზე მას უფლება მისცეს საზეიმო 
სუფრას დასწვეოდა. შემთხვევით ჭიქას ხელი 
გაჰკრა და სუფრაზე ღვინო დაიღვარა. 

- სადა ხართ გაზრდილი?! - შეჰყვირა ოფიცერმა. 
ჟენია წესისამებრ გამოეჭიმა ოფიცერს და მიახალა: 
,,იქ, სადაც სამჯერ ცვლიან ხოლმე სუფრას 
ყოველდღიურად”.

ამ შემთხვევის გამო მას ქალაქში გასვლა 
აუკრძალეს. ყოყლოჩინობის გამო ხშირად იჯდა 
ხოლმე კორპუსში გამოკეტილი, შინ წასვლის 
უფლებაწართმეული. არადა, სულმოუთქმელად 
ელოდებოდა ხოლმე იმ დღეს, როცა ყაზარმის 
სულისშემხუთველ გარემოს თავს დააღწევდა და 
თუნდაც მცირე ხნით, მყუდრო ჭერს შეაფარებდა 
თავს. კადეტთა კორპუსში შეისწავლა ევგენიმ 
საყვირზე დაკვრა და მალე სასულე ორკესტრშიც 
უკრავდა. ასევე, სიამოვნებით ესწრებოდა 
ტანვარჯიშის გაკვეთილებს. სპორტსმენები 
ალერსით ,,ტრუბაჩს” ეძახდნენ. საყვირზე კი 
ღამღამობით მეცადინეობდა და შინაურები რომ 
არ შეეწუხებინა, ინსტრუმენტს ჩვრებით ახშობდა 

Cveni saxelovani Tanamemamuleebi
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ხოლმე. ,,მიკვირს, როგორ არ გადმოაყოლა 
ფილტვები ამ საყვირს”, იგონებდა ჟენიას და.         

მიქელაძის მუსიკალურობამ და 
შრომისმოყვარეობამ მაშინდელი კაპელმეისტერის, 
ვალერიან მიზანდარის ყურადღება მიიქცია. 
მალე ევგენი უფროს მუსიკოსად დააწინაურეს. 
17-18 წლის ყმაწვილი ორკესტრის რეპეტიციებს 
ხელმძღვანელობდა, ნაკლებად მნიშვნელოვან 
კონცერტებზე დირიჟორობდა კიდეც.  

ვინაიდან თბილისის კონსერვატორიაში 
სადირიჟორო სპეციალობა არ იყო, მიქელაძე 
საკომპოზიციო-თეორიულ განყოფილებაზე 
ჩაირიცხა. თუმცა საკუთარი თავი ვერც 
თეორეტიკოსად წარმოედგინა და ვერც 
კომპოზიტორად. დირიჟორობის შესწავლის 
უდიდესმა სურვილმა განაპირობა, რომ ევგენი 
სწავლის გასაგრძელებლად ლენინგრადში 
გაემგზავრა. წასვლის წინ, ის სიყვარულში 
გამოუტყდა ალპინისტ გოგონას, რომელთანაც 
დიდი ხნის ნაცნობობა აკავშირებდა. ქალიშვილმა 
მისი გრძნობები არ გაიზიარა და სამუდამო 
მეგობრობა შესთავაზა. ასეც მოხდა - ისინი 
სიცოცხლის ბოლომდე მეგობრობდნენ. 

მიქელაძის ცხოვრებაში ახალი ეპოქა დაიწყო. 
მან ჩააბარა ლენინგრადის კონსერვატორიასთან 
არსებულ მუსიკალურ ტექნიკუმში, 1927 წელს 
კი- კონსერვატორიაში, ვალტორნაზე, თუმცა 
კვლავ დირიჟორობაზე ოცნებობდა. წადილის 
ასრულებაში მას გამოჩენილი რუსი დირიჟორი 
ნიკოლაი მალკო დაეხმარა. ერთ-ერთი გამოკითხის 
დროს მალკომ მოულოდნელად ჩოგბურთის 
ჩოგანი მაგიდის კიდეს ჩამოჰკრა და სტუდენტებს 
შესთავაზა გამოეცნოთ თუ რა ნოტი იყო. ევგენიმ 
იგივე ბგერა მორიდებულად გაიმეორა როიალზე, 
რითაც დირიჟორი განაცვიფრა. მალკომ ჟენიას ნება 
მისცა სადირიჟორო სპეციალობაზე მის ლექციებს 
დასწრებოდა. ასევე ბარათიც გადასცა, რითაც 
ხელმოკლე სტუდენტს შეეძლო საოპერო თეატრის 
წარმოდგენებს უფასოდ დასწრებოდა.

წელიწადზე მეტხანს დაჰყო მიქელაძემ 
მალკოსთან, სანამ ეს უკანასკნელი საზღვარგარეთ 
გაემგზავრებოდა. შემდეგ კი მიქელაძე სწავლობდა 
შესანიშნავ პედაგოგთან, ალექსანდრე გაუკთან. 
დირიჟორი დიდად აფასებდა სტუდენტის ნიჭსა და 
შრომისმოყვარეობას. მოგვიანებით იგი ამბობდა: 
,,ჩემს კლასში მთელი მისი მუშაობა დამყარებული 
იყო საოცარ ნებისყოფაზე’’. ჟენია მართლაც 
თავდაუზოგავად შრომობდა.  არ არსებობდა 
მისთვის არავითარი გადახვევა, არავითარი 
კომპრომისი. ზოგჯერ დღეში ოც საათს მუშაობდა, 
ავადმყოფობასაც არ ეპუებოდა. მას ხელების 

პროფესიული დაავადება აწუხებდა.(როიალზე 
დაკვრა გვიან დაიწყო და ზედმეტი დატვირთის 
გამო ხელები სტკიოდა). თავად წერდა: ,,როგორც კი 
ტკივილი მიყუჩდება, მაშინვე როიალს მივვარდები, 
რომ მოვასწრო და სამიოდე საათს მაინც დავუკრა’’. 
იგი დიდ დროს უთმობდა პარტიტურის 
შესწავლასაც. შინაგანი სმენით პარტიტურის 
აღქმაში ძალიან გაიწაფა, შეეძლო ზედმიწევნითი 
სიზუსტით შეეგრძნო და შეეთვისებინა იგი ისე, 
რომ როიალს არც კი მიჰკარებოდა. ერთხელ, რაღაც 
მნიშვნელოვანი გარემოებების გამო, კონცერტის 
წინ გამგზავრება მოუხდა და მატარებლის ვაგონში 
ზეპირად შეისწავლა პარტიტურა (ბეთჰოვენის 
საფორტეპიანო კონცერტი). 

სადირიჟორო პულტთან გამოჩენის პირველივე 
საათებში გამოავლინა ევგენიმ თავისი შეუვალი 
ხასიათი. რიმსკი-კორსაკოვის ოპერის ,,მეფის 
საცოლის’’ პირველ რეპეტიციაზე ი.ვ.ერშოვმა, 
სახელგანთქმულმა რუსმა მომღერალმა, რომლის 
სიტყვაც კანონს წარმოადგენდა საოპერო სტუდიაში, 
სცადა რეპეტიცია შეეჩერებინა და ახალგაზრდა 
დირიჟორისთვის შენიშვნები მიეცა, მიქელაძემ კი 
უცერემონიოდ უთხრა:,,აქ უფროსი მე გახლავართ.’’ 
მსგავსი შემთხვევები ბევრი იყო მიქელაძის 
შემოქმედებით ცხოვრებაში. მაგალითად, 1930 
წელს, თბილისის საოპერო თეატრში, ,,კარმენის’’ 
რეპეტიციის დროს, მთავარი დირიჟორი ივანე 
ფალიაშვილი მიუახლოვდა, მისთვის ყურში 
რაღაცის თქმა უნდოდა. მიქელაძეს ეს არ ესიამოვნა, 
გაბრაზებულმა დახურა კლავირი და ზეპირად 
განაგრძო რეპეტიცია. მოსკოვში, რადიო-სტუდიაში 
რეპეტიციის დროს, იგი კვლავაც პარტიტურის 
გარეშე დირიჟორობდა. მოულოდნელად ორკესტრი 
შეაჩერა და ერთ-ერთ მუსიკოსს არასწორი 
ნოტის გამო შენიშვნა მისცა. მან კი იუკადრისა - 
სჯობდა მაესტროს კლავირით ეხელმძღვანელა. 
პარტიტურა გადაამოწმეს და მიქელაძე მართალი 
აღმოჩნდა. ერთ-ერთი სპექტაკლის წინ კი 
მუსიკოსებმა სანაძლეო დადეს, მიხვდებოდა თუ 
არა მაესტრო, ოპერის გუნდის რამდენიმე წევრის 
სიმღერის ნაცვლად, უბრალოდ პირის მოძრაობას. 
ორკესტრის, სოლისტების, გუნდის მქუხარე 
მელოდიის მიუხედავად, ევგენის ეს ნიუანსი არ 
გამოჰპარვია და წარმოდგენის შემდეგ თითოეულ 
მათგანს უსაყვედურა.

1931 წლის გაზაფხულზე ევგენიმ წარმატებით 
დაასრულა ლენინგრადის კონსერვატორია, იმავე 
წელს თბილისის ოპერისა და ბალეტის დირიჟორად 
დაინიშნა. ივანე ფალიაშვილის გარდაცვალების 
შემდეგ (1934 წ.) კი - თეატრის მთავარ დირიჟორად. 
შვიდწლიანი სადირიჟორო მოღვაწეობის 
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განმავლობაში მიქელაძემ ბევრ კარგ წამოწყებას 
ჩაუყარა საფუძველი. აღადგინა ოპერა ,,ოტელო’’, 
დირიჟორობდა ოცზე მეტ სპექტაკლს: ,,ფაუსტი’’, 
,,ტოსკა’’, ,,ევგენი ონეგინი’’, ,,ბორის გოდუნოვი’’, 
,,აბესალომ და ეთერი’’, ,,დაისი’’ ... . ვახტანგ 
ჭაბუკიანთან ერთად დადგა ბალეტი ,,მზეჭაბუკი’’.  

1932 წელს ევგენიმ მუშაობა დაიწყო თბილისის 
სახელმწიფო კონსერვატორიაში და სათავეში 
ჩაუდგა სტუდენტთა სიმფონიურ ორკესტრს. 
ახალგაზრდების აღზრდის საქმეში მიქელაძე, ეს 
ბუნებით ფიცხი კაცი, საოცარ მოთმინებასა და 
თავშეკავებულობას იჩენდა. დაუღალავი შრომისა 
და დისციპლინის წყალობით, სიმფონიური 
ორკესტრი მრავალფეროვანი რეპერტუარით 
წარსდგა ფართო აუდიტორიის წინაშე და ერთ-ერთი 
საუკეთესო იყო მთელს კავშირში, მალე ევროპაშიც 
გაითქვა სახელი. მიქელაძე ორკესტრის თითოეულ 
წევრზე ზრუნავდა, მუდმივად ცდილობდა მათი 
საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. მათ 
ჭირსა და ლხინს იზიარებდა. ამბობენ, რომ ევგენი 
განსაკუთრებით თბილ დამოკიდებულებას იჩენდა 
თეატრის ტექ.პერსონალის მიმართ. მას ძალიან 
უყვარდა უბრალო ხალხთან ურთიერთობა.

ორკესტრის ჩამოყალიბებას დაემთხვა 
მნიშვნელოვანი მოვლენა მის პირად ცხოვრებაში: 
მიქელაძემ ქეთევან მამიას ასულ ორახელაშვილზე 
იქორწინა. მალე ქალ-ვაჟი შეეძინათ. დიდებული 
მაესტრო ყურადღებიანი მამა და მეუღლე გამოდგა. 
ახალგაზრდა წყვილი შეხმატკბილებულად 
ცხოვრობდა. ქეთო მრავალმხრივ განვითარებული, 
ულამაზესი ქალი იყო. იგი 19 წლის გახლდათ, ჟენია 
- ოცდაათის. ქეთევანის მშობლები პირველი თაობის 
ბოლშევიკები, სოციალ-დემოკრატები იყვნენ. მამია 
ორახელაშვილი პარტიის ცენტრალური კომიტეტის 
პირველი მდივანი გახლდათ, მისი მეუღლე მარიამი 
კი - განათლების კომისარი. მათ ხუთოთახიანი 
ბინა ჰქონდათ, სწორედ ამ სახლში დაბინავდა 
ახალგაზრდა ცოლ-ქმარი. მათ მოპირდაპირე 
სახლში ლავრენტი ბერია ცხოვრობდა. მას ძალიან 
უყვარდა ოპერა და მიქელაძის შემოქმედებასაც 
დიდად აფასებდა, მაგრამ რაც ევგენი ქეთუსიაზე 
დაქორწინდა, მათ შორის ურთიერთობა დაიძაბა. 
ამბობენ,რომ ბერიას პირადი წყენა ჰქონდა, რაც 

დაკავშირებული იყო ევგენის მეუღლესთან, 
რომელმაც გაუბედა და უარი უთხრა პირველ 
ჩეკისტს... 

დაძაბულობა პიკს აღწევდა, ამას მიქელაძის 
შეუვალი ხასიათიც უწყობდა ხელს. ერთ-ერთ 
რეპეტიციაზე ბერიას დარბაზის დატოვება 
მოსთხოვა, ,,დაისის’’ რეპეტიციის დროს კი, როცა 
ლავრენტიმ მუსიკალური ნომრის განმეორება 
მოითხოვა, მაესტრომ დაუდევრად აუქნია ხელი და 
ბერია გაბრაზებული გავიდა თეატრიდან. 1937 წლის 
იანვარში, მოსკოვში, ქართული დეკადის დღეებში, 
სამთავრობო ვახშამზე ისინი კვლავ შეხვდნენ 
ერთმანეთს, მაგრამ ლავრენტის ევგენისკენ არც კი 
გაუხედავს. მიქელაძის ბედი გადაწყვეტილი იყო... 

1937 წლის 4 ნოემბერს, ,,ლატავრას’’ 
გენერალური რეპეტიციის შემდეგ, ევგენი ოპერის 
ავ-კარგიანობაზე თათბირობდა კოლეგებთან. 
კარი გაიღო და ჩეკისტებმა იგი დააკავეს. ერთმა 
მათგანმა მას შრომის წითელი დროშის ორდენი 
ჩამოგლიჯა. ჟენია წაიყვანეს... 13 დეკემბერს მას 
დახვრეტა მიუსაჯეს. მალე ხმა გამოვიდა,რომ 
ნაცემი, თვალებდათხრილი მიქელაძე იატაკზე იწვა, 
მასთან ბერია შევიდა, მაესტრომ იგი ხმაზე იცნო. 
მეორე დღესვე ევგენის ყურებში შანთი გაუყარეს... 
არავინ იცის რა არის ტყუილი, რა მართალი, ფაქტი 
ისაა, რომ ახალგაზრდა, ენერგიით სავსე, ნიჭიერი 
დირიჟორი სისტემის მსხვერპლი გახდა.

მალე ქეთევანიც დააპატიმრეს და ყაზახეთში 
გადაასახლეს. მათ სახლში ოპერის მომღერალი 
ეკატერინე სოხაძე შეასახლეს. პატარა თინათინი და 
ვახტანგი ძიძასთან ერთად საკუჭნაოში გამოკეტეს. 
მოგვიანებით ბავშვებიც ყარაგანდაში გადაასახლეს. 

ევგენი მიქელაძის გარდაცვალებიდან რამდენიმე 
ათეული წელი გავიდა. ამ ხნის განმავლობაში 
მრავალჯერ გაიჟღერა ჰობოიმ და გაჰკვეთა 
დარბაზის სიჩუმე, მრავალჯერ აღაფრთოვანა 
,,დაისის’’ ღვთაებრივმა მელოდიამ მსმენელი, 
სადირიჟორო პულტთან შეიცვალნენ დირიჟორები 
- ზოგი მეტად  კაშკაშა, ზოგიც ნაკლებად, ქართული 
საოპერო ხელოვნება დღესაც ვითარდება, 
მაგრამ მიქელაძის დირიჟორობის შვიდმა წელმა 
წარუშლელი კვალი გაავლო ეროვნულ მუსიკალურ 
კულტურაში.

Cveni saxelovani Tanamemamuleebi
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akademikosi albert TavxeliZe

1969 weli. yvelaze warmatebuli, e.w. `ko-

siginis xuTwledi~. moskovis olqSi, fiziko-

sTa qalaqis, dubnis lampionebis Suqze Tov-

liT gadapentili quCebi. mecnierTa klubis 

kafesTan, iqve myudro, Tbili samkiTxvelo 

darbazia, sadac SeiZleboda mTeli msofli-

os Jurnal-gazeTebis daTvaliereba (yovelg-

vari biblioTekaris gareSe).

xelSi gazeTiT davinaxe a. TavxeliZe, sax-

eze wiTeli laqebiT, albaT daZabuli samuSao 

dRis gamo. me, 1966 wlidan saerTaSoriso in-

stitutis gamoTvliTi teqnikis laboratori-

is aspiranti-eqsperimentatori, axalgazrdu-

li familarobiT masTan pirvelad mivedi da 

vTxove, rom direqciis daxmarebiT eSovna op-

tikuri aparaturis Tbilisis universitetSi 

gasagzavnad... sabargo manqana.

bunebrivia, man uxeSad mipasuxa. cnobilia, 

rom pirvel STabeWdilebas udidesi mniS-

vneloba aqvs.... mas Semdeg, miuxedavad imisa, 

rom me gavxdi mis mierve TbilisSi Seqmnili 

institutis direqciis wevri, TavxeliZe yov-

elTvis almacerad, eWvis TvaliT micqeroda 

(aparatura ki me matarebliT mainc gavagza-

vne).

albert nikifores-Ze (aleko) mravali 

samecniero mimarTulebis fuZemdebelia Teo-

riul fizikaSi. mis saxels atarebs mrava-

li formula da gantoleba. is saintereso 

aRmoCenis Tanaavtoria, ramdenimejer iyo 

wardgenili nobelis premiaze,  iyo ruseTis 

da saqarTvelos mecnierebaTa akademiebis 

akademikosi, sazRvargareTis ramdenime mec-

nierebis akademiebis wevri, leninuri da ssrk 

saxelmwifo premiebis laureati, ruseTis da 

ucxoeTis ramde¬nime institutis sapatio do-

qtori. miRebuli aqvs saxelmwifo jildoebi.

a. TavxeliZem, rogorc mecnierebis organ-

izatorma, aRzarda fizikos-TeoretikosTa 

msoflioSi cnobili skola. is xels uw-

yobda samecniero kadrebis aRzrdas ruse-

Tis, saqarTvelos, ukrainis, bulgareTis da 

sxva wamyvan samecniero centrebSi. iSviaTi 

Sromismoyvare, energiuli da qarizmatuli, is 

niWieri axalgazrdobis mfarveli angelozi 

iyo.

a. TavxeliZe daibada 1930 wels Tbilis-

Si. daamTavra Tbilisis saxelmwifo univer-

siteti, 33 wlis asakSi sadoqtoro diserta-

cia daicva moskovSi. im dros es iyo iSviaTi 

movlena. 1956 wels birTvul gamokvlevaTa 

saerTaSoriso institutSi (q. dubna) is lab-

oratoriis (Semdgom institutis) direqtorma, 

akademikosma n.n. bogoliubovma miiwvia.

aleko aRmerTebda Tavis xelmZRvanels, n.n. 

bogoliubovs, romelsac yvela geniosad, mas-

wavleblad, klasikosad Tvlida: is 21 wlis 

asakSi gaxda mecnierebaTa doqtori,  27  wl-

isa _ kievis universitetis maTematikis kaTe-

dris gamge, 1950-53 wlebSi ki a. saxarovTan er-

Tad wyalbadis bombis gaTvlebs awarmoebda 

zesaidumlo arzamas-16-Si (amJamad q. sarovi), 

Tumca, rogorc morwmune, ar iyo skkp wevri....

n. bogoliubovi mravali samecniero mima-

rTulebis fuZemdebelia Teoriul fizikaSi, 

icoda aTamde ucxo ena, iRebda yvelaze maRal 

xelfass qveyanaSi. 

dubna im wlebSi oazisi iyo mTels sabWoTa 

kavSirSi, sadac gansakuTrebuli momarageba, 

keTilganwyobis, demokratiulobis da maRali 
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omar Sudra

iv. javaxiSvilis universitetis maRali 

energiebis fizikis institutis swavluli 

mdivani 1980-95 wlebSi

donis samecniero atmosfero TanamSromelTa 

SemoqmedebiT zrdas xels uwyobda. magali-

Tad, a. TavxeliZes (Teoriuli fizikis lab-

oratoriis direqtoris moadgiles), hyavda 

mdivani _ n. isaeva, Zalian gamocdili, romel-

sac yvelaferi zepirad axsovda da amitom, 

muSaobda tradiciuli qaRaldebis gareSe. 

Teoretikosebis udidesi gonebrivi dat-

virTvis gamo ki, laboratoriis mesame sar-

Tulze iyo komfortuli (momsaxure persona-

lis gareSe)@`yavis oTaxi~ dafiT da carciT 

(diskusiebisaTvis). iqve iyo specialuri kafe 

Sokoladebis da tkbileulis didi arCevaniT.

1970 wels a. TavxeliZe gaxda mecnierebaTa 

akademiis birTvul gamokvlevaTa institu-

tis direqtori (q. moskovi), sadac Semoikri-

ba ramdenime akademikosi. rogorc moskovis 

universitetis profesori, man SearCia axal-

gazrda kadrebi da Seqmna msoflioSi cno-

bili Teoriuli fizikis skola. institutma 

gaaerTiana kvlevebi astronomiis, astrofi-

zikis, kosmologiis dargSi. aq daibada buneb-

is Seswavlis axali meTodi – neitrinuli 

fizika.

aleko didi patrioti iyo da gulwrfelad 

uyvarda saqarTvelo. amitom, erTdroulad 

muSaobda TbilisisTvis kadrebis aRzrdaze, 

rac dagvirgvinda Tsu maRali energiebis 

fizikis institutis (1980 w.) da a. razmaZis 

saxelobis maTematikis institutSi Teoriu-

li ganyofilebis SeqmniT.

Tsu maRali energiebis instituti (direq-

tori _akademikosi n. amaRlobeli, 2004  wli-

dan _profesori m. nioraZe) erT-erTi sauke-

Teso iyo msoflioSi. mis skolas maRla 

ayenebdnen (daayeneben) msoflios samecniero 

wreebSi.

`ubralod, aleko damiZaxeT~ _ gagvafrTx-

ila a. TavxeliZem dubnis qarTvelTa saT-

vistomoSi jer kidev 60-ian wlebSi.

daqorwinda gvian, 37  wlis asakSi (meuRle 

_ maia meunargia). cxovrobda dubnaSi, atom-

uri uwyebis orsarTulian standartul kote-

jSi, xolo moskovSi _ leninis prospeqtze.

uCveulod energiuls da mizandasaxuls, 

ukvirda,  roca misi kolegebi SvebulebaSi 

gadiodnen,  `kargavdnen dros~ alpinizmze, 

samTo Txilamurebze, laSqrobebSi...

rogorc kulturuli adamiani, arasdros 

saubrobda qarTulad,  Tu erT damswres mainc 

ar esmoda ena da qarTvelTa garemocvaSic 

ki xSirad rusulad saubrobda. `an mecnier-

eba, an gogonebi, erTdroulad SeuZlebelia~ 

_ afrTxilebda is moskovSi Casul qarTvel 

aspirantebs da Zalian mkacri iyo maT mimarT.

alekos ar uyvarda susti, xaTriani 

xelqveiTebi. mas aseve ar uyvarda Tavisi 

dabadebis dReebis aRniSvna da yovelTvis 

sazRvargareT `emaleboda~ mliqvnelebs.

alekos daxasiaTebisas, advilia Cavarde 

idealizmSi, rac xSirad xdeba gamoCenil ada-

mianTa mogonebebSi. magram, idealuri adami-

anebi ar arseboben da es ucxoa TviT alekos 

saxisTvis, Tavisi adamianuri sisusteebiT.

vaJkacur, lamaz, xmaurian, iumoriT savse, 

yvelaferSi warmatebul alekos, bunebrivia, 

gamouCndnen moSurneebi. naklebad niWieri da 

naklebad Sromismoyvare kolegebi da yvela 

juris Cinovnikebi yovelmxriv azviadebdnen 

mis adamianur sisusteebs da brals sdebdnen 

_ xan `akademiuri meurneobis ganiavebaSi~, xan 

_ `samecniero mafiis SeqmnaSi~ da samecniero 

feodalizmSi~, xan lamazi qalebiT gataceba-

Si,  da imaSiac ki, rom is... `mainc qarTvelia~.

sicocxlis ukanasknel wlebSi a. Tavx-

eliZe iyo saqarTvelos mecnierebaTa aka-

demiis prezidenti (1986-2005 ww.), birTvul kv-

levaTa institutis samecniero xelmZRvaneli 

(q. moskovi), wamyvani mecnieri TanamSromeli 

(q. dubna), kaTedris gamge lomonosovis sax-

elobis moskovis universitetSi. cxovrobda 

misi sayvareli mowafeebis _ akademikosebis, 

didi institutebis xelmZRvanelebis (sisa-

kiani, matveevi, rubakovi, kadiSevski da sxv.) 

garemocvaSi.

aleko, Tbilisis, Telavis, baRdadis da 

troickis sapatio moqalaqe, gardaicvala 2010 

wels, 79 wlis asakSi. dakrZalulia moskovSi.

aleko darwmunebuli iyo, rom mecniereba 

internacionaluria, is Tavis Tavs ar Tvli-

da arc rus da arc qarTvel fizikosad da 

Tavis interviuSi xSirad axsenebda a. Cexovis 

sityvebs: `gamravlebis nacionaluri tabula 

ar arsebobs~.

Cveni saxelovani Tanamemamuleebi
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აჰა, ერთი კიდევ ახალი წელიწადი... რა 
მოვულოცოთ ჩვენს თავს, ქართველნო? რა 
გვაქვს დღეს სასურველი, რომ დავიკვებოთ და 
შევირჩინოთ, რა გვაქვს ხვალ სანატრელი, რომ 
ვინატროთ და მოვილოდინოთ? უკან მივიხედავთ 
ამ ახლო ხანებში და ისეთი არა გვრჩება რა, რომ 
თავი მოვიწონოთ ან ნანვითა ვთქვათ: „ჰოი, წამო 
სიხარულისავ, ესე სწრაფად სად წახვედი!“ წინ 
ვიყურებით და ხვალინდელის ნისლში იმისთანა 
არა მოსჩანს რა, რომ გული გულის ადგილსავე 
დაგვრჩეს, ან ნატვრით ვთქვათ: „მოვიდინ, დღეო 
სიხარულისაო!“ რა გითხრათ, რით გაგახაროთ?

ნუთუ ისევე ძველებურადვე თავი უნდა 
დაგიკრათ და მოგახსენოთ: „შემოვდგი ფეხი, 
გწყალობდეთ ღმერთი...“ სულ წყალობა ღვთისა 
და წყალობა ღვთისა, ერთხელ ჩვენ თვითონაც 
თითი გავძრათ. ერთხელ ჩვენ თითონაც მივდგეთ-
მოვდგეთ. წყალობა ღვთისა კარგია, მაგრამ რა ქმნას 
მარტო წყალობამ, თუ ღვთის მიერ ნაწყალობებს 
თითონ ადამიანი არა ჰრწყავს, არა სხლავს, არა 
ჰფურჩქნის, არ უვლის, არ ჰპატრონობს. ღმერთმა, 
რაც წყალობა იყო, უკვე მოიღო ჩვენზე. დანარჩენი 
თქვენ იცით და თქვენმა კაცობამაო. რა კაცობა 
გამოვიჩინეთ? რა გითხრათ? რით გაგახაროთ?

ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებია რა, არა 
დაუზოგვია რა, არა დაუკლია რა; თუ ქვეყანაზე 
ერთი-ორი კუთხეა იმისთანა, რომ კაცს ეთქმოდეს 
- ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ 
დაიბერტყაო, იმათში უკანასკნელი საქართველო 
არ არის. რაც ღვთის შემძლეობით არის და არა 
კაცისათი, ის ყველაფერი უკვე მოგვმადლა ღმერთმა. 
ხელთ გვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა, რომლის 
მნახავთ შეუძლიათ სამართლიანად სთქვან: „სხვა 
საქართველო სად არის, რომელი კუთხე ქვეყნისა“. 
ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება 
სული, გული ელევა, ხორცი ადნება... რა გითხრათ? 
რით გაგახაროთ?

ტყე-მინდორი, მთა-ბარი, მიწა-წყალი, ჰავა-ჰაერი 
იმისთანა გვაქვს, რომ რა გინდა სულო და გულო არ 
მოიხვეჭო, არ იშოვო, არ გამოიყენო. აქ, ჩიტის რძეს 
რომ იტყვიან, ისიც იშოვება. ოღონდ ხელი გასძარ, 
გაისარჯე, იმხნევე, მუცელსა და გულის-თქმას 
ბატონად ნუ გაიხდი. იცოდე, დღეს მძლეთა მძლეა 
გარჯა, შრომა და ნაშრომის გაფრთხილება, შენახვა, 
პატრონობა, გამოზოგვა საჭიროებისამებრ და არა 
გაუმაძღარ სურვილისამებრ. ვართ კი ასეთნი? რა 

გითხრათ? რით გაგახაროთ?
რა არ გადაგვხდენია თავს, რა მტრები არ 

მოგვსევიან, რა ვაი-ვაგლახი, რა სისხლის ღვრა, რა 
ღრჭენა კბილთა არ გამოგვივლია, რა წისქვილის 
ქვა არ დატრიალებულა ჩვენს თავზედ და ყველას 
გავუძელით, ყველას გავუმაგრდით. შევინახეთ 
ჩვენი თავი, შევინარჩუნეთ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი მიწა-
წყალი. ლანგ-თემურებმა ჩვენს საკუთარ სისხლში 
გვბანეს და მაინც დავრჩით და გამოვცოცხლდით. 
შაჰ-აბაზებმა ჩვენის კბილით გვაგლეჯინეს 
ჩვენი წვრილშვილნი და მაინც გამოვბრუნდით, 
მოვსულიერდით. აღა-მაჰმად-ხანებმა პირქვე 
დაგვამხეს, ქვა-ქვაზედ არ დაგვიყენეს, მოგვსრნეს, 
მოგვჟლიტეს და მაინც ფეხზედ წამოვდექით. 
მოვშენდით, წელში გავსწორდით. გავუძელით 
საბერძნეთს, რომსა, მონღოლებს, არაბებს, 
ოსმალ-თურქებს, სპარსელებს, რჯულიანსა და 
ურჯულოს და დროშა ქართველებისა, შუბის 
წვერით, ისრით და ტყვიით დაფლეთილი, ჩვენს 
სისხლში ამოვლებული, ხელში შევირჩინეთ, არავის 
წავაღებინეთ. ცოდვა არ არის, ეს დროშა ახლა 
ჩრჩილმა შესჭამოს, თაგვმა დაგვიჭამოს. დრო-ჟამი 
ამას გვიქადის... რა გითხრათ? რით გაგახაროთ?

ქრისტე-ღმერთი ჯვარს ეცვა ქვეყნისათვის და 
ჩვენც ჯვარს ვეცვით ქრისტესათვის. ამ პატარა 
საქართველოს გადავუღეღეთ მკერდი და ამ 
მკერდზედ, როგორც კლდეზედ, დავუდგით 
ქრისტიანობას საყდარი, ქვად ჩვენი ძვლები 
ვიხმარეთ და კირად ჩვენი სისხლი. და ბჭეთა 
ჯოჯოხეთისათა ვერ შემუსრეს იგი. გავწყდით, 
გავიჟლიტენით, თავი გავიწირეთ, ცოლ-შვილნი 
გავწირეთ, უსწორო ომები ვასწორეთ, ხორცი 
მივეცით სულისათვის და ერთმა მუჭა ერმა 
ქრისტიანობა შევინახეთ, არ გავაქრეთ ამ პატარა 
ქვეყანაში, რომელსაც ჩვენს სამშობლოს, ჩვენს 
მამულს - სამართლიანის თავმოწონებით ვეძახით. 
ცოდვა არ არის, ეს ერი მოსწყდეს; ცოდვა არ არის, 
ეს ლომი კოღომ საბუდრად გაიხადოს, ცოდვა არ 
არის, მელა-ტურამ გამოღრღნას, როგორც მძოვარი, 
როგორც ლეში. რათ? რისთვის? ვის რა ვირი 
მოვპარეთ? რა გითხრათ? რით გაგახაროთ?

ყველა ეს შევძელით და საკითხავად საჭიროა 
- რამ შეგვაძლებინა? რამ გვიხსნა? ჯვარცმულნი 
ქრისტესთვის როგორ გადავრჩით? წამებულნი 
და სისხლმთხეველნი მამულისათვის რამღა 
გვაცოცხლა, რამ გვასულიერა? მან, რომ ვიცოდით - იმ 

ra giTxraT? riT gagaxaroT?

istoriidan
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დროს რა უნდოდა, რა იყო მისი ციხე-სიმაგრე. მისი 
ფარ-ხმალი, ვაჟკაცობა უნდოდა, ვაჟკაცნი ვიყავით, 
ხმალი უნდოდა, ხმლის ჭედვა ვიცოდით, ომის 
საქმეთა ცოდნა უნდოდა, ომის საქმენი ვიცოდით. 
აი, რამ შეგვაძლებინა, რამ გვიხსნა, რამ შეგვინახა... 
იმ დროთა ჩარხზე გაჩარხულნი ვიყავით, იმ დროთა 
ქარ-ცეცხლში გამოფოლადებულნი, იმ დროთა 
სამჭედურში ნაჭედნი. „სილბო გვქონდა ნაქსოვისა“ 
- ვით ქრისტიანებს „და სიმტკიცე ნაჭედისა“ - ვით 
მეომრებსა და მამულიშვილებს. ამით გავიტანეთ 
თავი. დროთა შესაფერი ღონე ვიცოდით, დროთა 
შესაფერი ხერხი, დროთა შესაფერი ცოდნა გვქონდა, 
დროთა შესაფერი მხნეობდა და გამრჯელობა. 
წავიდა ის დრო: დაჩლუნგდა ხმალი, გაუქმდა 
ვაჟკაცობა, ეხლა ხმალი თაროზე უნდა შევდვათ, 
აღარაფრის მაქნისია; ეხლა ან ადლი უნდა 
გვეჭიროს ხელში, ან გუთანი, ან ჩარხი ქარხნისა, 
ან მართულები მანქანისა. ეხლა ვაჟკაცობა ომისა კი 
არ უნდა, რომ სისხლსა ჰღვრიდეს, ვაჟკაცობა უნდა 
შრომისა, რომ ოფლი ჰღვაროს. კიდევ ვიტყვით, 
ქვეყანა ეხლა იმისია, ვინც ირჯება და ვინც იცის 
წესი და ხერხი გარჯისა, ვინც უფრო უფრთხილდება 
ნაშრომს, ვინც იზოგავს ნაღვაწს. დღეს მძლეთა 
მძლეა მარტო ის, ვინც მცველია და ბეჯითი სულით 
და ხორცითა, ცოდნითა და მარჯვენითა. გვჭირს-კი 
დღეს რომელიმე ეს დროთა შესაფერი სიკეთე? რა 
გითხრათ? რით გაგახაროთ?

ხმლიანმა მტერმა ვერ დაგმათმობინა, ვერ 
წაგვართვა ჩვენი მიწა-წყალი, ჩვენი ქვეყანა. 
ხმლიანს მტერს გავუძელით, გადავრჩით, ქვეყანა და 
სახელი შევინახეთ, სახსენებელი არ ამოვიკვეთეთ, 
შევირჩინეთ, საქოლავი არავის ავაგებინეთ. ხმლით 
მოსეულმა ვერა დაგვაკლო-რა - შრომით და გარჯით, 
ცოდნით და ხერხით მოსული კი თან გაგვიტანს, 
ფეხ-ქვეშიდან მიწას გამოგვაცლის, სახელს 
გაგვიქრობს, გაგვწყვეტს. სახსენებელი ქართველისა 
ამოიკვეთება და ჩვენს მშვენიერს ქვეყანას, როგორც 
უპატრონო საყდარს, სხვანი დაეპატრონებიან. 
შრომასა და გარჯას, ცოდნასა და ხერხს ვერავინ-ღა 
გაუძლებს, თუ შრომა და გარჯა, ცოდნა და ხერხი 
წინ არ მივაგებეთ, წინ არ დავახვედრეთ, წინ არ 
დავუყენეთ. ვართ კი ყოველ ამისთვის მზად? ან 
გვეტყობა რაშიმე, რომ ყოველივე ეს ვიცით და 
ვემზადებით?.. რა გითხრათ? რით გაგახაროთ?

ეხლაც ომია, ხოლო სისხლის ღვრისა კი არა, 
ოფლის ღვრისა, ომი უსისხლო, მშვიდობიანი, 
წყნარი. ამ ომმა არც ბუკი იცის, არც ნაღარა. უბუკ-
ნაღაროდ სთესავს, უბუკ-ნაღაროდ მკის. კოკისებურ 
შხაპუნა ნიაღვარს კი არ ჰგავს, რომ მთა და ბარი 
თან წაიღოს, მოარღვიოს, მოღაროს და მოგრაგნოს, 
„მდუმარე წვიმისაებრ ნაყოფის გამომცემელია“. 
არც რბევა იცის, არც ძარცვა. ეს მის ბუნებაში არა 
სწერია, თუ თვითონ ადამიანმა გესლი ულმობელის 
სიხარბისა შიგ არ ჩააწვეთა, ბუნება არ მოუწამლა, 
არ მოუშხამა. ეს ომი შრომისაა, და ვითარცა 
შრომა - პატიოსანია, ნამუსიანია და ისეთივე 
თავმოსაწონებელი, თავ-გამოსაჩენი, როგორც უწინ 
თოფისა და ხმლის ომი იყო. ვაჟკაცობა ამისთანა ომში 
ბევრით წინ არის სისხლის ომის ვაჟკაცობაზე. ვაჟკაც 
გულადზე მშრომელი სამის გაფრენით მეტიაო, - 
იტყოდა გლეხკაცი თავისებურად ზედგამოჭრით, 
თუ მართალს ათქმევინებთ. რა გლეხკაცი, თითონ 
დღევანდელი დღე ამას გვეუბნება, ამას ჰღაღადებს 
და ჩვენ გვესმის კი ეს ღაღადი? ვაი რომ არა. მაშ რა 
გითხრათ, რით გაგახაროთ?

არ ვიცით - რანი ვყოფილვართ, არ ვხედავთ 
- რანი ვართ, ვერ გამოგვისახია - რანი ვიქნებით. 
ყურებში ბამბა გვაქვს დაცული და თვალებზე 
ხელი აგვიფარებია. არც არაფერს ვხედავთ, არც 
არაფერი გვესმის. უზარმაზარი თხრილია ჩვენ, 
ქართველების წინ და აინუშიაც არ მოგვდის. ამ 
თხრილის პირას ვდგევართ და საკმაოა ხელი გვკრან 
- და შინ გადავიჩეხებით დედაბუდიანად. ორბი, 
არწივიც კი ვეღარ გვიპოვის, ვეღარ დასწვდება 
ჩვენს ძვლებს, რომ გამოხრან, გამოსწიწკნონ, ისეთი 
ღრმაა ეს თხრილი, ისეთი უძირო. ვდგევართ და 
უღონოდა ვბზუით „მე ვარ და ჩემი ნაბადიო“ და 
ამ ბზუილიდან არა გამოდის-რა. იქნება იმიტომ, 
რომ ყველა ბუზი კი ბზუის, ფუტკართან კი ყველა 
ტყუის.

ახალო წელიწადო, თუ რამ შეგიძლიან, თვალი 
აგვიხილე, ყურებიდან ბამბა გამოგვაცალე, 
ფუტკრისგან გვასწავლე დროთა შესაფერი სამამაცო 
ზნენია, რომ ჩვენმა შემდეგმა მაინც აღარა სთქვს: რა 
გითხრათ? რით გაგახაროთ?

1897 წ. 31 დეკემბერი
ilia WavWavaZe
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saerTaSoriso referirebadi da recenzirebadi
samecniero-praqtikuli Jurnali

statiebis miiReba Semdegi moTxovnebis gaTvaliswinebiT:

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

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

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

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

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

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

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

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

International Precise and Review Scientific-Practical Magazine

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

Our coordinates:
 

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

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



#4(43), 2016 weli, year98

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


