
universaluri partniori saqmiani adamianebisTvis

ISSN 1987 - 6041

9 771987 604000

www.b-k.ge
info@iverioni.com.ge

#1  Tebervali 2014



 1 1

#
1

  
T

eb
er

va
l

i
  

 2
0

1
4

redaqciis misamarTi:
Tbilisi, Zmebi zubalaSvilebis q. 36Tbilisi, Zmebi zubalaSvilebis q. 36

tel:  292-14-61, 599 56-14-57, 599 34-64-27tel:  292-14-61, 599 56-14-57, 599 34-64-27

veb gverdi: veb gverdi:  www.b-k.gewww.b-k.ge
e-mail:  info@iverioni.com.ge, gfaafm@gmail.come-mail:  info@iverioni.com.ge, gfaafm@gmail.com

ekonomikur mecnierebaTa doqtorebi, profesorebi:ekonomikur mecnierebaTa doqtorebi, profesorebi:

iaSa mes xia, no dar  Wi Ta na va, el gu ja  meq va biS vi li,  iaSa mes xia, no dar  Wi Ta na va, el gu ja  meq va biS vi li,  

paata  koRuaSvili, nodar xaduri, la ma ra qo qi a u ri, nato paata  koRuaSvili, nodar xaduri, la ma ra qo qi a u ri, nato 

kakaSvili, nana Sonia, daviT jalaRonia, Temur xomeriki, kakaSvili, nana Sonia, daviT jalaRonia, Temur xomeriki, 

kote abulaZe, nikoloz CixlaZe, Tamaz aqubardia, larisa kote abulaZe, nikoloz CixlaZe, Tamaz aqubardia, larisa 

TakalanZe, giorgi RavTaZe,  lia liava, daviT WiotaSvili, TakalanZe, giorgi RavTaZe,  lia liava, daviT WiotaSvili, 

suliko futkaraZe, demna kvaracxelia, giorgi WiRlaZe, suliko futkaraZe, demna kvaracxelia, giorgi WiRlaZe, 

giorgi rusiaSvili.giorgi rusiaSvili.

saqarTvelos mecnierebaTa akademiis wevr-korespodenti saqarTvelos mecnierebaTa akademiis wevr-korespodenti 

avTandil silagaZe.avTandil silagaZe.

samarTlisa da politikis mecnierebaTa doqtorisamarTlisa da politikis mecnierebaTa doqtori

jemal gaxokiZe.jemal gaxokiZe.

iuridiul mecnierebaTa doqtori, profesoriiuridiul mecnierebaTa doqtori, profesori

guram naWyebia, guram naWyebia, 

pedagogikis mecnierebaTa doqtori, profesoripedagogikis mecnierebaTa doqtori, profesori

mamuka TavxeliZe.mamuka TavxeliZe.

faetevilis saxelmwifo universitetis profesori, aSSfaetevilis saxelmwifo universitetis profesori, aSS

robert viliam makgi.robert viliam makgi.

bernard zigleribernard zigleri (berlinis universitetis profesori),  (berlinis universitetis profesori), 

iohan fiSeriiohan fiSeri (bonis universitetis profesori),  (bonis universitetis profesori), 

ali alerzeviali alerzevi (baqos sax. universitetis profesori). (baqos sax. universitetis profesori).

Jurnali xelmZRvanelobs Tavi-Jurnali xelmZRvanelobs Tavi-
sufali presis principebiT. redaq-sufali presis principebiT. redaq-
ciis azri SesaZloa yovelTvis ar ciis azri SesaZloa yovelTvis ar 
emTxveodes avtorisas. Semosuli emTxveodes avtorisas. Semosuli 
statiebis Sinaarsze da monacemTa statiebis Sinaarsze da monacemTa 
sizusteze pasuxismgebelia avtori.sizusteze pasuxismgebelia avtori.

     

za ur naWye biaza ur naWye bia

iuri papasqua, ekonomikur mecn. akad. doqtori, profesoriiuri papasqua, ekonomikur mecn. akad. doqtori, profesori

levan boWoriSvililevan boWoriSvili

ilona adamiailona adamia

gamomcemlebi:gamomcemlebi:

saqarTvelos auditorTa, buRalterTa saqarTvelos auditorTa, buRalterTa 

da finansur menejerTa federacia,da finansur menejerTa federacia,

sainformacio-analitikuri saagento `iverioni~sainformacio-analitikuri saagento `iverioni~

konsultantebi:konsultantebi:
Tamaz iaSvili, anzor mesxiSvili, irine RlontiTamaz iaSvili, anzor mesxiSvili, irine Rlonti

samecniero, 

analitikur-praqtikuli Jurnali

#1 Tebervali 2014

referirebadia 2008 wlidan

WWW.B-K.GE

sfebrupsUb!tbcXpt!Ubwnkepnbsf;

nUbwbsj!sfebrupsj;

ufrojlvsj!sfebrupsj;

qbtvyjtnhfcfmj!sfebrupsj;

tbnfdojfsp!tbcXp;

sabanko rekvizitebi:

saaqcio sazogadoeba `saqarTvelos banki~;

bankis kodi: BAGAGE22;

a/a GE30BG0000000850902700; s/k 404956455.



 2 2

#
1

  
T

eb
er

va
l

i
  

 2
0

1
4

Sinaarsi   
tblsfejup!qpmjujlb

lia eliava
finansuri stabilurobis ZiriTadi muqarebi 3

bhsbsvmj!tfrupsj

paata koRuaSvili
kooperaciis procesis stimulirebisTvis saWiroa kooperativebis 

Sida sawarmoo urTierTobebis regulireba  9

paata koRuaSvili, ana fircxalaSvili

rogor aregulireben sasoflo-sameurneo miwis ucxoelebze 

gasxvisebis sakiTxs ganviTarebul qveynebSi                 13

tbhbebtbybep!qpmjujlb

giorgi rusiaSvili
inovaciuri zrdis perspeqtivebi saqarTveloSi 18

hbebtbybefcj

suliko futkaraZe, mirza futkaraZe

ra Seicvala sagadasaxado kodeqsSi?!                 22

cjvkfuj

jaba biwaZe
2013 wlis biujetis ramdenime aspeqtis Sesaxeb 27

tbhbebtbybep!qpmjujlb

daviT jalaRonia, rodion qorCilava
memkvidrisTvis sagadasaxado davalianebis dakisrebis samarTlebrivi aspeqtebi 29

gjobotvsj!bohbsjThfcb

Robert W. McGee
Corporate Governance and the Timeliness of Financial Reporting: A summary of Prior Studies 33

bruvbmvsj!Ufnb

Дмитрий Дубов
Демилитаризация киберпространства и проблемы “киберсдерживания”: возможные решения 41

Uwbmtb{sjtj

nukri mixanaSvili
socialuri kapitali da `arSemdgari saxelmwifoebi~                                       49

saqarTvelo da evropa: `erovnulebi~, `progresulebi~ da dabneulebi             53

sfhjpovmj!qjmjujlb

boris WiWinaZe
adgilobrivi TviTmmarTvelobebis socialur-ekonomikuri ganviTarebis aspeqtebi           57

nfofknfouj

naira RvedaSvili, Tamar RambaSiZe
lideruli interpretaciebi Tanamedrove marTvaSi               62

hbobUmfcb

asmaT Samugia
pedagogiuri kadrebis materialuri waxaliseba 

zogadsagamnamaTleblo sistemis sakadro politikaSi                                           61



 3 3

#
1

  
T

eb
er

va
l

i
  

 2
0

1
4

sakredito politika

fi nan su ri sta bi lu ro bis 
Zi ri Ta di mu qa re bi

anu ra tom `gag veq ca~ la ri?

2013 wlis eko no mi ku ri Se ne le bis pro cess jer ki dev 2012 

wels Ca e ya ra sa fuZ ve li.ga su li wlis eko no mi kur vi Ta re ba-

ze mniS v ne lo va ni gav le na iqo nia 2012 wels Seq m nil ma ara sa-

xar bi e lo eko no mi kur ma pro ce seb ma. 2012 wlis pir ve li sa mi 

kvar ta lis mak ro e ko no mi kur maC ve ne bel Ta ze da pi ru li ana-

li zi da nac ki aS ka rad Cans, rom ad re aRe bu li sak ma od ma Ra li 

tem pi Tan da Ta no biT mcir de bo da. es exe ba ro gorc mTli an 

Si ga pro duqts, ase ve pir da pir ucxo ur in ves ti ci ebs, eq s-

ports, im ports, da saq me bis do nes da a.S. es arc iyo ga sak vi ri, 

vi na i dan ise Ti mci re zo mis qve ya na Si, ro go ric sa qar T ve loa, 

eko no mi kur qce va ze gar k ve ul wi lad ne ga ti u rad moq me debs 

sa ar Cev no pro ce si. am Sem Tx ve va Si biz ne si da sa zo ga do e ba 

ra Rac ga ur k vev lo bi sa da mo lo di nis re Jim Si ga da dis.
lia eli a va

pro fe so ri

amas Tan, 2012 wlis sa par la-

men to ar Cev ne bi gar k ve ul wi lad 

spe ci fi ku ri xa si a Tis ma ta re be li 

iyo. TiT q mis 10 we li opo zi cia 

ze di zed ageb da yve la ar Cev nebs, 

mag ram mo u lod ne lad axa li da, 

Ta nac, Zli e ri Za lis ga mo Ce nam sa-

go ne bel Si Ca ag do moq me di xe li-

suf le ba da mas Tan da ax lo e bu li 

biz ne si. im de nad mwva ve da da pi-

ris pi re bu li brZo la da iwyo 

im d ro in del xe li suf le ba sa da 

axal opo zi ci ur ga er Ti a ne bebs 

So ris, rom, Se iZ le ba iT q vas, 

eko no mi kis T vis ara vis eca la. 

swo red biz ne sis mo lo di nis 

re Jim Si ga das v lam, mxa re Ta po-

li ti kur ma da pi ris pi re bam da 

ucxo el in ves tor Ta sif r Txi-

lis do nis zrdam ne ga ti u rad 

imoq me da eko no mi ku ri zrdis 

tem pe bis for mi re ba ze. 

gar da ami sa, eko no mi kur 

mdgo ma re o ba ze uar yo fi Tad 

imoq me da mo ne ta rul sfe ro Si 

mim di na re pro ce seb ma, ker Zod, 

jer ki dev 2011 wlis me o re 

na xev ri dan Ca mo ya li be bul-

ma def la ci ur ma pro ce seb ma, 

ro me lic dro Ta gan mav lo ba-

Si sul uf ro Rrmav de bo da da 

amux ru Web da eko no mi kur gan-

vi Ta re bas.

2012 wlis ar Cev ne bis Se de gad 

ko a li ci u ri ga er Ti a ne bis ga nar-

j ve bas Tan moy va or xe li suf le-

bi a no ba, ra mac uaR re sad ne ga ti u-

ri fo ni Seq m na ro gorc sa zo ga do-

e ba Si, ise eko no mi ka Si. ar Cev ne bis 

dam Tav re bis Ta na ve uki du re sad 

da i Za ba ur Ti er To ba axal da Zvel 

xe li suf le bas So ris. am uka nas-

k nels sak ma od Zli e ri sa xe li-

suf le bo ber ke te bi Ser Ca xel Si, 

ro me lic mas re van Sis sa Su a le bas 

aZ lev da. me o re mxriv, axal ma 

xe li suf le bam ver ga mo av li na 

sa Ta na do Za lis x me va da ar eyo 

ga moc di le ba swo rad da e geg ma 

2013 we li. aS ka rad Sec do ma iyo 

mTli a ni Si ga pro duq tis 6 pro-

cen ti a ni prog no zis Se nar Cu-

ne ba (es xe li suf le bis mi er iyo 

gan sazR v ru li). ar iyo rTu li 

imis gan W v re ta, rom da Si ne bu li 

biz ne sis ga mo cocx le bas sak-

ma od di di dro das Wir de bo da 

da rom or xe li suf le bi a no ba, 

ro me lic ka no niT ki dev er Ti 

we li Se nar Cun de bo da, ne ga ti-

u rad imoq me deb da eko no mi kur 

gan vi Ta re ba ze. ase rom, axa li 

xe li suf le bis am bi ci u ri prog-

ra ma mTlad bo lom de ar iyo ga-

az re bu li da ar gu men ti re bu li.

isic un da iT q vas, rom sa er Ta-

So ri so sa fi nan so in s ti tu te bi, 

rom le bic Cve ni qvey nis eko no mi-

kur vi Ta re ba ze mud miv mo ni to-

rings ewe vi an, Ta vi dan mdu ma re 

re Jim Si ga da vid nen da mxo lod 

2013 wlis Te ber val Si mog v ces 

sig na li, rom da geg mi li tem pe bi 

gaz vi a de bu li iyo. ama ze aS ka rad 

mi u Ti Teb d nen eq s per te bic, mag-

ram mTav ro ba ji u tad ime o reb-

da, rom da geg mil zrdas uTu od 

eq ne bo da ad gi li. Tum ca, un da 

aRi niS nos, rom 2013 wels axal ma 

xe li suf le bam bev ri ram ga a ke Ta 

eko no mi kis ga dawyo bi sa da mo-

sax le o bis so ci a lu rad dac vis 

ga um jo be se bis kuTxiT.

faq tob ri vad, geg ma ver Ses-

rul da. pir ve li sa mi kvar ta lis 

mo na ce me biT, eko no mi kur ma zr-

dam 1.9 pro cen ti Se ad gi na, rac 

da geg mil ze sam jer nak le bi iyo. 

yo ve li ve aman uar yo fi Ti asax va 

hpo va sxva eko no mi kur pa ra met-

reb ze, gan sa kuT re biT, sa fi nan so 

seq tor ze, rad gan es uka nas k ne li 

pir da pir kav Sir Sia eko no mi ku ri 
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sakredito politika

gan vi Ta re bis tem peb Tan.

2013 wels ver mo xer x da qvey nis sa fi nan so seq to-

ris ga mo jan sa Re ba. pi ri qiT, mdgo ma re o ba ga u a res da 

ki dec. mar Ta lia, ko mer ci u li ban ke bis sak re di to 

por t fe li iz r de bo da, mag ram sak ma od ne li tem-

pe biT (2013 w. - 11%, 2012 w. – 22%), rac ne ga ti u rad 

aisa xa biz nes-aq ti vo ba ze. ase ve kle bis ten den ci as 

hqon da ad gi li ban ke bis mi er de po zi te bis mo zid vis 

kuTxi Tac. ama Si, ra Tqma un da, di di ro li iTa ma Sa 

def la ci ur ma pro ce seb ma. aseT vi Ta re ba Si mo sax-

le o ba Si Cnde ba mid re ki le ba fu li Se i na xon sax-

l Si da ara ban k Si, xo lo biz nes-struq tu rebs ki 

um cir de baT sab ru na vi sax s re bi. 

2013 wels TviT sa ban ko seq to ris fi nan su ri Se-

de ge bi ara er T g va ro van STa beW di le bas to vebs. mar-

Ta lia, sa ban ko seq tor ma wi na wleb Tan Se da re biT aC-

ve na sa ba lan so mo ge bis ma Ra li maC ve ne be li (400 mln. 

la ram de), Tum ca, Tu gaT va lis wi ne biT im ga re mo e bas, 

rom am seq to ris mi er ga dax di li ga da sa xa de bis mo-

cu lo ba wi na wlis do ne ze dar Ca, sa ba lan so mo ge bis 

mo na ce me bi nam d vi lad ar iZ le va sa ban ko seq to ris 

efeq ti a no bis amaR le bis va ra u dis sa fuZ vels.

ro gorc wi na wleb Si, 2013 wel sac, ko mer ci u-

li ban ke bi Tavs ari deb d nen eko no mi kis re a lu ri 

seq to ris da fi nan se bas. si tu a cia ver ga mo as wo ra 

sof lis me ur ne o bis T vis iafi ses xis sam Tav ro bo 

prog ra mam, rom li Tac ban ke bis ris ke bi da fi nan-

s da sa xel m wi fo sax s re biT. erov nul eko no mi-

ka ze ga ce mu li TiT q mis 5 mi li ar di a ni ses xi dan 

re a lur seq tor ze mo dis mxo lod 28%, maT So ris 

sof lis me ur ne o ba ze – 3%. ma Ral mo ge bas ga mo-

ki de bu li sa ban ko seq to ri nak le bad fiq robs 

eko no mi kis aR mav lo ba ze.1

rTu li eko no mi ku ri mdgo ma re o bis Ca mo ya li be-

ba Si mniS v ne lo va ni ro li Se as ru la ucxo u ri in ves-

ti ci e bis na ka dis Sem ci re bam. gan vi Ta re ba di qvey ne-

bis T vis ucxo u ri in ves ti ci e bis pri o ri te tu lo bis 

idea ekuT v nis sa er Ta So ri so sa va lu to fonds. Ce mi 

az riT, es sav se biT swo ri da mi sa Re bi mid go maa, rad-

gan ro de sac qve ya nas ar Se uZ lia sa ku Ta ri sa in ves ti-

cio sax s re bis mo bi li ze ba da efeq ti a nad gan Tav se ba, 

igi ucxo ur sa in ves ti cio aq ti vo ba ze xde ba da mo ki-

de bu li. am bo lo wleb Si, gan sa kuT re biT glo ba lu ri 

kri zi sis Sem d gom, TiT q mis yvel gan ik lo ucxo ur ma 

in ves ti ci eb ma, maT So ris, sa qar T ve lo Sic. 

2011 wels pir da pir ma ucxo ur ma in ves ti ci eb ma 

1117,2 mln. aSS do la ri Se ad gi na, 2012 wels igi Sem-

cir da 911,6 mln. aSS do la ram de. 2013 wlis pir vel 

kvar tal Si man Se ad gi na 226 mln. aSS do la ri, nac-

v lad 261 mln. aSS do la ri sa wi na wlis ana lo gi ur 

pe ri od Si, anu da ik lo 35 mln. aSS do la riT. Tum ca, 

me o re da me sa me kvar tal Si uf ro me ti in ves ti cia 

Se mo vi da, vid re, wi na wlis ana lo gi ur pe ri od Si. Tu 

vim s je lebT sa mi kvar t lis mo na ce me biT, sa qar T ve-

1 aq da Semdgom moyvanili faqtobrivi monace-

mebis wyaroa saqarTvelos statistikis erovnuli 

samsaxurisa da saqarTvelos erovnuli bankis ofi-

cialuri monacemebi.

lo Si 2013 wels pir da pir ma ucxo ur ma in ves ti ci eb ma 

Se ad gi na 693 mln. aSS do la ri, ma Sin, ro de sac 2012 

wels ana lo gi ur pe ri od Si es maC ve ne be li Se ad gen da 

678 mln. aSS do lars. es mci re o de ni  zrda gvaZ levs 

imis va ra u dis sa fuZ vels, rom wli u ri maC ve ne be li 

uke Te si iq ne ba. mag ram es ar niS navs, rom am mxriv 

mdgo ma re o ba da mak ma yo fi le be lia. imi saT vis, rom 

qve ya nam ga zar dos eko no mi ku ri tem pe bi da geg mil 5 

pro cen tam de ma inc, mi ni mum sa Wi roa 2-2,5 mi li ar di 

aSS do la ri pir da pi ri ucxo u ri in ves ti cia.

vi na i dan, ucxo u ri in ves to re bi ar Cqa ro ben sa-

qar T ve lo Si Se mos v las, bu neb ri via, iba de ba kiTx va: 

Se saZ le be lia Tu ara ad gi lob ri vi sa in ves ti cio 

po ten ci a lis amaR le ba? ra Tqma un da, es Se saZ le-

be lia da auci le be lic. am mi mar Tu le biT gar k ve-

u li or ga ni za ci u li na bi je bi ga da id ga. nel-ne la 

aq ti ur de ba sa par t ni o ro fon di, Se iq m na Ta na in ves-

ti re bis fon di, rom le bic gar k ve ul sti muls qmni an 

Si da da ga re in ves to re bis T vis. Tum ca, biz ne si sa da 

sa zo ga do e bis mo lo di ni uf ro me ti iyo da es mo lo-

di ni dro Si ar un da ga i we los. sa Wi roa swra fi da 

ga be du li moq me de ba.

ama ve dros, Ce mi az riT, sa Wi roa ga tar des ise Ti 

sa xis po li ti ku ri Ro nis Zi e ba, ro go ri caa: sa ga da sa-

xa do am nis tia da aq ti ve bis xel Se u xeb lo bis ga ran-

tia im ara le ga lu ri mi li o ne re bis T vis, rom leb sac 

Ta vi an Ti sax s re bi of So reb Si aqvT ga da ma lu li da 

rom le bic mzad iq ne bi an sa ku Ta ri sa xe liT ga na-

xor ci e lon am sax s re bis in ves ti re ba sa qar T ve los 

eko no mi ka Si. 

me o re mniS v ne lo va ni na bi ji Se iZ le ba ga da id gas 

ko mer ci u li ban ke bis, mik ro sa fi nan so or ga ni za ci-

e bi sa da sak re di to kav Si re bis ise Ti sa xis re gu li-

re ba ze, ro me lic sti muls mis cem da biz nes-struq-

tu rebs ga da er Ton  eko no mi kis re a lu ri seq to ris 

dak re di te ba ze. es pro ce si un da war mar Tos  erov-

nul ma ban k ma. mi si mxri dan sa Wi roa aq ti u ri Za lis x-

me va da go niv ru li moq me de ba.  

da me sa me na bi ji, ro me lic Se saZ le be lia gan xor-

ci el des, aris sa bi u je to sax s re biT biz ne sis sti-

mu li re ba. am na bi jis gan xor ci e le ba sac sWir de ba 

Za lis me va da go niv ru li moq me de ba aR mas ru le be li 

xe li suf le bis mxri dan. 

qvey nis eko no mi ku ri win s v li sa da fi nan su ri 

sta bi lu ro bis uz run vel yo fis ara nak leb mniS v ne-

lo va ni faq to ria sa xel m wi fo bi u je tis xar j vi Ti 

struq tu ra. so ci a lu ri bi u je ti, ro me lic Cven 

gag vaC nia, ar aris sa xar bi e lo mov le na gan vi Ta re-

ba di qvey nis T vis. so ci a lu ri bi u je tis fu fu ne ba 

Se iZ le ba hqon des mrew ve lu rad gan vi Ta re bul 

qve ya nas, sa dac sa bi u je to Se mo su lo be bis do ne 

sak ma ri sia far To mas S ta bi a ni so ci a lu ri prog-

ra me bis gan sa xor ci e leb lad.  

qve ya na Si, sa dac eko no mi ku rad aq ti u ri mo sax-

le o ba 2 mln. ada mi a nia, xo lo maT gan da saq me bu lia 

mxo lod 17%, rTu lia so ci a lu ri dax ma re bis mim-

Re bi 857 aTa si ada mi a nis rCe na. xo lo Tu ga vi Tav-

lis wi nebT sta tis ti ku ri mo na ce me bis ga an ga ri Se bis 
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me To do lo gi i sa da xer xe bis xar ve zebs, praq ti ku-

lad er Ti da saq me bul ze mo dis  er Ti so ci a lu ri 

dax ma re bis mim Re bi. 

ami to mac yve la ze op ti ma lu ri iq ne bo da ara 

so ci a lu ri dax ma re be bis Tan xe bis zrda, ara med 

sa bi u je to sax s re bis war mar T va pir da pir eko no-

mi kis re a lur seq tor Si sa xel m wi fo in ves ti ci e-

bis sa xiT, rac gaz r di da ro gorc da saq me bul Ta 

ra o de no bas, ase ve, sa bi u je to Se mo su lo beb sac 

da so ci a lu ri dax ma re bis fi nan sur Se saZ leb-

lo beb sac.

2014 wlis bi u je ti Sed ge ni lia sa qar T ve los 

erov nu li ban kis op ti mis tu ri prog no ziT, rom lis 

Ta nax mad, in f la ci is maC ve ne be li mi u ax lov de ba 

miz nob rivs, anu ar iq ne ba 5%-ze nak le bi. Tu es 

ga da War be bu lad op ti mis tu ri prog no ze bi re-

a lu ri iq ne ba, sa qar T ve los eko no mi kis zrda ar 

un da iyos 4-5%-ze nak le bi. Se sa ba mi sad, 2014 wlis 

bi u je ti ara Tu Ses rul de ba, ara med pro fi ci tu-

lic Se iZ le ba gax des. 

Ce mi az riT, ase Ti op ti miz mis ga zi a re ba rTu-

lia im mar ti vi mi ze zis ga mo, rom mo yo le bu li 

2009 wli dan erov nu li ban kis mi er ga ta re bu li 

fu lad-sak re di to po li ti kis Se de gad in f la ci is 

maC ve ne be li arc er Txel ar da fiq sir da miz nob-

ri vi maC ve ne be lis do ne ze. erov nu li ban ki sru-

lad ver uz run vel yofs mi si mTa va ri amo ca nis 

– fa se bis sta bi lu ro bis – Se nar Cu ne bas da mas 

in f la cia xan ga ur bis 14.5% pro cen tam de, xan ki 

qve ya nas Ca iT revs def la ci is mo rev Si. 

aseT mZi me mak ro e ko no mi kur fon ze ko mer ci u-

li ban ke bi dan na ses xe bi sa bi u je to sax s re bis isev 

ko mer ci ul ban keb Si de po zi te bis sa xiT gan Tav se ba 

Za li an bevr kiTx vas war mo Sobs, rom leb zec bo lom de 

ar gu men ti re bu li da mec ni e ru lad da sa bu Te bu li 

pa su xi araa ga ce mu li.

jer-je ro biT sa qar T ve los sa bi u je to po li-

ti ka Si ar se bi Ti cvli le be bi ar Se i niS ne ba. mxed ve-

lo ba Si maqvs sa xel m wi fo struq tu re bis Se nax vis 

xar je bis ara Tu Sem ci re ba, qam re bis mo We ra, ara med 

pi ri qiT, ma Ti mniS v ne lo va ni zrda.  

Tu dRe is T vis sa xel m wi fo mar T vis or ga no e bis 

Se nax va ze wa ri mar Te ba sa bi u je to xar je bis da-

ax lo e biT 30%, sav se biT Se saZ le be lia am Tan xis 

Sem ci re ba ra mo de ni me pro cen tu li pun q tiT da 

ga mo Ta vi suf le bu li fu lis war mar T va eko no mi-

kis re a lur seq tor Si.

2013 wlis bo lo dan gaC n da fi nan su ri sta bi lu-

ro bis saf r Txis Sem c ve li ga re mo e ba, da kav Si re bu li 

la ris gac v li Ti kur sis var d nas Tan, ro me lic gag r-

Zel da 2014 wlis da sawyis Sic. la ris kur sis var d na 

ar aris pir ve li da uni ka lu ri mov le na sa qar T ve los 

sa fi nan so seq tor Si. la ris de val va ci is pro cess 

pe ri o du lad aqvs ad gi li, rac bu neb ri vi mov le naa 

mar Tu li sa va lu to kur sis pi ro beb Si. kur sis var-

d nis pro ce si sak ma od mar ti via: va lu tiT mo vaW re 

fi zi ku ri pi ri (sa va lu to spe ku lan ti) an iuri di-

u li pi ri (Cve u leb riv, ko mer ci u li ban ke bi) dro is 

mok le pe ri od Si iZens di di ra o de no biT ucxo ur 

va lu tas, ris ga moc fi nan sur ba zar ze ma tu lobs 

la ris ma sis mo cu lo ba. va lu tis gac v li Ti kur sis 

var d nis Sem Tx ve va Si erov nu li ban ki cdi lobs mi si 

de val va ci is Se Ce re bas sa er Ta So ri so sa va lu to 

re zer ve biT in ter ven ci e bis gan xor ci e le bis gziT, 

anu, ax dens la ris War bi ma sis amo Re bas ucxo u ri va-

lu tis ko mer ci u li ban ke bis T vis mi yid vis meS ve o biT. 

Se de gad la ris kur sis var d na Cer de ba ma nam, sa nam 

la ris mo ri gi di di ma sa ar dag rov de ba ba zar ze. da 

es pro ce si Se iZ le ba gag r Zel des erov nul ban k Si 

sa va lu to re zer ve bis amo wur vam de.

1998-1999 wle bis sa va lu to kri zi sis dros la ris 

maq si ma lu ri var d na da fiq sir da 1.347-dan 2.451 niS-

nu lam de. es iyo la ris kur sis 45%-iani ga u fa su re ba. 

miC ne u lia, rom sa va lu to kri zi si aris erov nu li 

va lu tis mniS ne lo va ni ga u fa su re ba. mniS v ne lov nad 

mi iC ne va 25%-iani ga u fa su re ba. Tum ca es cif ri zo-

ga di em pi ri u li xa si a Ti saa da igi Se saZ loa mer ye ob-

des cal ke ul qve ya na Si. faq ti ki er Tia - erov nu li 

va lu tis ga u fa su re bis pro ce sis dawye ba se ri o zu li 

prob le me bis dawye bis ma niS ne be lia. bo lo or Tve Si 

la ris gac v li Ti kur si sag r Z nob lad da e ca, ra ze dac 

mi u Ti Tebs is ga re mo e ba, rom 2013 wlis 20 no em bers 

erov nu li ban kis mi er fiq si re bu li la ris gac v li Ti 

kur si Se ad gen da 1.6751, xo lo 2014 wlis 28 ian vars ki 

- 1.7791. la ris var d nam Se ad gi na 6%. amas Tan er T vis 

erov nu li ban ki sa da xe li suf le bis war mo mad gen le-



 6 6

#
1

  
T

eb
er

va
l

i
  

 2
0

1
4

bis bun do va ni gan mar te be bi Seq m ni li ga re mo e be bis 

ir g v liv, rac ki dev uf ro am w va vebs vi Ta re bas fi-

nan sur ba zar ze.  

sa qar T ve los sa fi nan so seq tor Si Ca mo ya lib da 

kla si ku ri si tu a cia, ro me lic aR we ri li aqvs no-

be lis pre mi is la u re ats pol krug mans -  es aris 

fun da men tu ri Se u sa ba mo ba sa bi u je to de fi ci tis 

mo ne ti za ci a sa da fiq si re bu li kur sis Se nar Cu ne-

bis mcde lo bas So ris, ro me lic sa bo loo jam Si ga-

da iz r de ba kri zis Si. mim di na re wlis sa xel m wi fo 

bi u je tis de fi ci tis da sa fa rad asa Re bi di di mo-

cu lo bis va le bi sa da sa va lu to in ter ven ci e bis 

meS ve o biT erov nu li ban kis mcde lo ba  Se a Ce ros 

la ris var d na Se saZ loa gax des fi nan su ri kri zi-

sis gan vi Ta re bis re a lu ri wi na pi ro ba.

la ris mo ma va li gac v li Ti kur sis re a lo ba ze 

da fuZ ne bu li prog no zi re bis T vis auci le be lia in-

for ma cia ka pi ta lis ga di ne bis mo cu lo bis Se sa xeb. 

sam wu xa rod, sxva qvey ne bis cen t ra lu ri ban ke bis-

gan gan s x va ve biT, erov nu li ban ki ar iT v lis an 

ar asa ja ro ebs am in for ma ci as. amas Tan, mis mi er 

sa ga da sax de lo ba lan sis Sed ge nis tem pe bi da six-

Si re ar iZ le va ka pi ta lis ga di ne bis maC ve ne be lis 

ope ra ti u li daT v lis sa Su a le bas. ara da gan vi Ta-

re ba di qvey nis T vis es aris erov nu li va lu tis de-

val va ci is mo lo di nis um niS v ne lo va ne si maC ve ne be li 

da igi praq ti ku lad mety ve lebs sa va lu to kri zi sis 

mo ax lo e ba ze.am ri gad, in for ma ci u li sim wi ri sa da 

mo ne ta ru li xe li suf le bis bun do va ni da Se u Tan x-

me be li po li ti kis fon ze Se uZ le be lia la ris mniS-

v ne lo va ni var d nis Se saZ leb lo bis prog no zi re ba. 

erov nu li ban kis az riT, la ris gac v li Ti kur si 

aris mcu ra vi da mi si for mi re ba xde ba ba zar ze mi-

wo de ba-moTxov nis Se sa ba mi sad. am g va ri gan cxa de ba 

far To sa zo ga do e bis T vis nak le bad ga sa ge bia, Tum-

ca, pro fe si o na leb sac ar ga aC ni aT er T g va ro va ni 

mo saz re ba la ris kur sis cvli le bis mi ze zeb Tan 

da kav Si re biT. 

erov nu li ban kis in ter net-sa i tis mTa var gver d-

ze pe ri o du lad qvey n de ba „la ris ofi ci a lu ri gac-

v li Ti kur si“.  bu neb ri via, Cnde ba kiTx va - Tu la ris 

gac v li Ti kur si mcu ra via da igi ya lib de ba ba zar ze 

va lu tis mi wo de bi sa da moTxov nis Ta na far do bis 

Se de gad, ras un da niS nav des „ofi ci a lu ri kur si“ da 

sa daa am kur sis ma for mi re be li ba za ri? am kiTx veb ze 

pa su xi ase ve erov nu li ban kis veb-sa it ze mo i po ve ba. 

erov nu li ban kis in for ma ci iT, sa va lu to kur si 

fiq sir de ba erov nu li ban kis mi er mowyo bil sa va lu-

to auq ci on ze, ro me lic „war mo ad gens mo ne ta ru li 

po li ti kis in s t ru ments, rom lis meS ve o bi Tac 

erov nu li ban ki yi dis an yi du lobs ucxo ur va-

lu tas ban k Ta So ris sa va lu to ba zar ze“.1 bu neb-

ri via, sa in te re soa, ra aris ban k Ta So ri si sa va lu to 

ba za ri. amis gan mar te ba sac iZ le va erov nu li ban ki: 

„ban k Ta So ri si sa va lu to ba za ri or ga ni ze bu lia 

blum ber gis eleq t ro nul sa vaW ro sis te ma Si, 

rom lis sa Su a le bi Tac xde ba va lu te biT vaW ro bis 

1  http://nbg.gov.ge/index.php?m=560

ga ri ge be bis da de ba. aR niS nul ba zar ze mo na wi le-

o bis uf le ba aqvs sa qar T ve lo Si li cen zi re bul 

yve la ko mer ci ul ban k sa da ucxo u ri ban ke bis 

fi li a lebs... sa va lu to ba zar ze mo na wi le ban ke bis 

mi er xde ba sa ku Ta ri yid va-ga yid vis kur se bis (ko-

ti re be bis) ga moq vey ne ba blum ber gis sa vaW ro sis-

te ma Si, rom le bic xel mi saw v do mia yve la mo na wi le 

ban ki sa da ma Ti di le re bis T vis“.2 anu, ban k Ta So ri so 

sa va lu to ba za ri aris ucxo pi re bis T vis da xu ru li 

sa vaW ro mo e da ni, sa dac erov nu li ban ki axor ci e lebs 

sa va lu to in ter ven ci ebs da mas uwo debs sa va lu to 

auq ci o nebs. am ri gad, Rrmad ga sa i dum lo e bul pi-

ro beb Si sa va lu to kur sis Ca mo ya li be bis pro ce si 

aris sru li ad ga um W vir va le. ro gorc Cans, gac-

v li Ti kur sis si di de mniS v ne lo van wi lad aris 

gan pi ro be bu li erov nu li ban kis ne ba-sur vil ze.

rac Se e xe ba ofi ci a lur gac v liT kurss, erov-

nu li ban ki amis Se sa xeb aseT gan mar te bas iZ le va: 

„ofi ci a lu ri yo vel dRi u ri gac v li Ti kur se bi  

va lu te bis mi xed viT – war mo ad gens erov nu li 

ban kis mi er wi na dRes dad ge nil kur sebs, rom le-

bic moq me de ba Sia mo ce mu li Ta ri Ris T vis“.3 ga mo-

dis, rom erov nu li ban ki wi na dRiT ad gens gac v liT 

kurss, ro me lic Za la Sia mo ma va li er Ti an ram de ni me 

dRis T vis. praq ti ku lad vRe bu lobT, rom erov nu li 

ban ki afiq si rebs sa va lu to kurss da mkac rad zRu-

davs mis mer ye o bas sa va lu to in ter ven ci e bis (i gi-

ve: sa va lu to auq ci o ne bis) ga mo ye ne bis meS ve o biT. 

ami to mac al ba To bis ma Ra li xa ris xiT Se iZ le ba imis 

Tqma, rom erov nul ban ki cdi lobs gac v li Ti kur sis 

miz nob ri vi do nis uz run vel yo fas, anu igi ax dens 

mis Tar ge Ti re bas. ro gorc uka nas k ne li ram de ni me 

kvi ris mov le neb ma dag va na xa, gac v li Ti sa va lu to 

kur sis Tar ge Ti re ba erov nu li ban ki saT vis ise Ti ve 

prob le mu ri aR moC n da, ro gorc in f la ci is Tar ge-

Ti re ba. ro gorc cno bi lia, erov nul ma ban k ma ver 

uz run vel yo in f la ci is dad ge nil Tar ge Tam de (6%) 

mi ax lo e bac ki. Tum ca, wi na wleb Sic ana lo gi ur vi Ta-

re bas hqon da ad gi li.

xSi rad is me ba kiTx va: aris Tu ara la ris gac v li-

Ti kur sis var d na xe lov nu rad pro vo ci re bu li? 

al ba To bis ma Ra li xa ris xiT mi maC nia rom ara, vi na i-

dan sa er Ta So ri so sa va lu to fon di ka te go ri u lad 

uk r Za lavs erov nul banks va lu tis kur sis de val va-

ci is gziT sa ga da sax de lo ba lan sis mim di na re an ga-

ri Sis ga um jo be se bas. Tum ca, ro de sac gaC n de ba San si 

ga a um jo be so ara mar to sa vaW ro ba lan si, ara med, 

uxe i rod Tar ge Ti re bu li in f la ci is maC ve ne be li, 

ra tom un da iq nas es San si gaS ve bu li xe li dan?   miT 

uf ro, rom erov nu li ban kis mi er da pi re bu li 5%-

iani in f la ci is do ne zea gaT v li li 2014 wlis sa xel-

m wi fo bi u je ti.

faq tia, rom arc Tu ise So re ul war sul Si ad gi li 

hqon da la ris de val va ci is Sem d gom mi si gam ya re bis 

pro cess. am Sem Tx ve va Si xde bo da erov nu li va lu tis 

2 http://nbg.gov.ge/index.php?m=542
3 nbg.gov.ge/uploads/methodologia/exchange_rates_

statistics_geo.doc
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xe lov nu rad gaZ vi re ba erov nu li ban kis mi er gan-

xor ci e le bu li sa va lu to in ter ven ci e bis Se de gad. 

dRe van del etap ze gaq ce u li la ris dab ru ne ba 

erov nu li ban kis T vis iq ne ba prob le ma tu ri, vi-

na i dan, mas amis T vis arc Ta vi su fa li sa va lu to 

sax s re bi ga aC nia da arc xel Sem wyo bi eko no mi ku ri 

pi ro be bia Seq m ni li qve ya na Si. 

mi u xe da vad imi sa, rom sul ram de ni me Tvis win 

erov nul ma ban k ma da ag ro va sa er Ta So ri so sa va lu-

to re zer ve bis is to ri u li maq si mu mi - 3 mlrd. aSS 

do lar ze me ti, dRe is T vis si tu a cia kar di na lu rad 

Sec v li lia: sa va lu to re zer ve bi Sem ci re bu lia 

2,6 mlrd. aSS do la ram de. am Tan xi dan erov nul 

banks sa va lu to in ter ven ci e bis T vis re a lu rad 

Se uZ lia da xar jos mxo lod 500 mln. aSS do la ram-

de, vi na i dan, da nar Ce ni Tan xis Zi ri Ta di na wi li 

gan Tav se bu lia sa er Ta So ri so sa va lu to fon d sa 

da ga sa i dum lo e bul fa si an qa Ral deb Si. aqe dan 

Tan xe bis da u yov neb liv amo Re ba did teq ni kur sir-

Tu le eb Tan da eko no mi kur da na kar geb Tan aris da-

kav Si re bu li. amas Tan, ga saT va lis wi ne be lia, rom wi na 

wleb Tan Se da re biT sak ma od ga i zar da eko no mi ka Si 

erov nu li va lu tis  ma sis mo cu lo ba, rac ga na pi-

ro bebs sa va lu to kur sis ga sam ya reb lad sa va lu to 

re zer ve bis me ti ode no biT xar j vis auci leb lo bas. 

es ki did ris k Ta naa da kav Si re bu li.

nak le bad sa va ra u doa, rom uax lo es mo ma val Si 

erov nul ma ban k ma SeZ los sak ma ri si ode no biT sa-

va lu to re zer ve bis ga xar j va ga u fa su re bu li la-

ris ga sam ya reb lad da mi si gac v li Ti kur sis Zvel 

niS nul ze swra fad dab ru ne ba. Tum ca, mim di na re 

wels mTav ro ba api rebs di di ode no biT sa ga reo 

va lis aRe bas. am Tan xis na wi li mox mar de ba Zve li 

sa ga reo  da va li a ne bis da far vas, xo lo na wi li ki 

da i le qe ba erov nul ban k Si re zer ve bis sa xiT. ar 

aris ga mo ricxu li, rom sa er Ta So ri so sa fi nan so 

in s ti tu teb ma da sa xel m wi fo eb ma ga iT va lis wi non 

mo sa lod ne li saf r Txe e bi da pir da pi ri sa va lu to 

dax ma re ba aR mo u Ci non sa qar T ve los. aq di di mniS v-

ne lo ba eq ne ba sa qar T ve los mTav ro bi sa da erov nu-

li ban kis da ba lan se bul Za lis x me vas imis T vis, rom 

dro ze Se a fa son mo sa lod ne li ris ke bi da ar da uS van 

fi nan su ri baz ris des ta bi li za cia.

un da aRi niS nos, rom sa va lu to kur sis var d nis 

Se de gad gaz r di li fa si praq ti ku lad iS vi a Tad 

mcir de ba Tav da pir vel si di dem de. es biz ne sis fi lo-

so fi iT aix s ne ba, rac mi si mxri dan mo ge ba ze ori en-

ti re bu lo bas gu lis x mobs. biz ne si ara so des ity vis 

uars mo ge bis gaz r dil nor ma ze, ma Si nac ki, Tu 

la ris kur si gam yar de ba. ase Ti mid go ma met wi lad 

da ma xa si a Te be lia Cve nis Ta na Ra ri bi da re a lu ri 

erov nu li war mo e bis ar m qo ne eko no mi ke bis T vis, 

sa dac sa me war meo seq to ris T vis ar ar se bobs mom-

x ma reb le bis uf le be bis dam ca vi sa ka non m deb lo 

re gu la ci e bi. sa qar T ve lo, sam wu xa rod, Zi ri Ta dad   

im por tiT cxov robs. aseT vi Ta re ba Si sa mom x ma reb-

lo ka la Tis 80 pro cen ti im por ti re bul pro duq ci-

as Se ad gens.  ami to mac sa va lu to kur sis um niS v ne lo 

rye vac ki myi si e rad aisa xe ba mo sax le o bis xar je bis 

struq tu ra sa da cxov re bis do ne ze. la ris kur sis 

var d na zrdis fa sebs ro gorc sa qo nel ze, ase ve mom-

sa xu re ba ze. da es ma Sin, ro de sac mo sax le o bis Se mo-

sav le bi ar iz r de ba fa se bis zrdis pa ra le lu rad. 

fa se bis zrda gan sa kuT re biT grZno ba dia pen si o ne-

re bis, um we o Ta da da bal Se mo sav li a ni fe ne bi saT vis. 

sa bo loo jam Si fa se bis zrda iw vevs si Ra ri bis do nis 

zrdas, ra sac Tan sdevs so ci a lu ri uk ma yo fi le bi sa 

da po li ti ku ri da Za bu lo bis zrda.  

faq ti u rad, la ris kur sis var d na niS navs mi si 

msyid ve lo bi Tu na ri a no bis da ce mas, anu, ga u fa su re-

bu li la riT nak le bi ra o de no bis sa qon lis Se Ze naa 

Se saZ le be li. la ris ga u fa su re ba aSS do la ris 

mi marT niS navs, rom man da kar ga Ta vi si msyid ve-

lo bi Ti una ri im si di diT, ra si di di Tac ga i zar da 

fa se bi. es ar iq ne bo da prob le ma iseT qve ya na Si, 

sa dac eko no mi ka swra fad iz r de ba da mis pa ra le-

lu rad mo sax le o bis Se mo sav le bic ma tu lobs. 

ase ve erov nu li va lu tis gac v li Ti kur sis var d na 

nak le bad mtkiv ne u lia im qvey neb Si, sa dac sa mom x-

ma reb lo ka la Tis Sev se ba Zi ri Ta dad ad gi lob ri vi 

war mo e bis pro duq ci iT xde ba. sa qar T ve los T vis 

ki ga u fa su re bu li la ri ise dac Ra rib mo sax le-

o bas ki dev uf ro aRa ri bebs da aZa bu nebs ro gorc 

fi zi ku rad, ase ve mo ra lu rad.

ara nak le bi prob le maa la ris pa ra le lu rad 

ucxo u ri va lu tis in ten si u ri ga mo ye ne ba eko no-

mi ku ri ga ri ge be bis da de bis dros. ra aris la ris 

ban k no ti? es aris ga fe ra de bu li daW ri li  qa Ral di, 

ro me lic ka non m deb lo biT aRi a re bu lia ga dax dis 

er Ta derT sa Su a le bad sa qar T ve los mTel te ri to-

ri a ze. mi si av to ri te ti pir da pir da mo ki de bu lia 

sa qar T ve los erov nu li ban ki sa da mTav ro bis av-

to ri tet ze, maT re i tin g ze sa zo ga do e ba Si. is, rom 

msxvi li ga ri ge be bi xor ci el de ba ucxo ur va lu ta Si, 

aS ka rad imis ma niS ne be lia, rom sa qar T ve los mo sax-

le o ba sru lad ar en do ba erov nul va lu tas da mi si 

sa kur so rye ve bis gan Ta vis da sa ca vad upi ra te so bas 

ani Webs ucxo ur mdgrad va lu tas, Zi ri Ta dad, aSS 

do lar sa da ev ros. 

lars praq ti ku lad da kar gu li aqvs fu lis 

erT-er Ti mTa va ri da um niS v ne lo va ne si fun q cia 

- dag ro ve bis fun q cia. Tu yo vel dRi u ri mox ma-

re bis T vis sa qar T ve los mo sax le o ba sar geb lobs 

la riT, grZel va di a ni mox ma re bis sag ne bis Se sa-

Ze nad igi ag ro vebs ucxo ur va lu tas. ase xde ba 

imi tom, rom qve ya na Si mi moq ce va di da dag ro vi li  

ucxo u ri va lu tis mo cu lo ba aRe ma te ba la ris 

mo cu lo bas, amas Tan, rom mo sax le o bis sak ma od 

did na wils Se mo sav le bi aqvs ara mar to lar Si, 

ara med ucxo ur va lu ta Sic. mniS v ne lov nad ga i-

zar da ucxo u ri war mo mad gen lo be bis, sa er Ta So-

ri so or ga ni za ci e bis fi li a le bis, tran s na ci o-

na lu ri kom pa ni e bis ad gi lob ri vi sam sa xu re bi sa 

da a.S. ricx vi, ro mel Ta Ta nam S rom le bi, ro gorc 

re zi den te bi, ase ve ara re zi den te bi, xel fass 

ucxo ur va lu ta Si iRe ben. aseT vi Ta re ba Si sa qar-

sakredito politika
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T ve los erov nu li ban ki dro moW mu li sa va lu to 

po li ti kiT moq me debs _ igi ar iye nebs eko no mi ka Si 

ucxo u ri va lu tis mar T vis uax les me To deb sa da 

mid go mebs.

la ris mi marT sus ti ndo ba, la ris gac v li Ti kur-

sis arap rog no zi re ba di rye ve bi, erov nu li ban kis 

sus ti da ga um W vir va le sa va lu to po li ti ka, sus ti 

eko no mi ka ga na pi ro bebs ara mar to uZ ra vi qo ne bi Ta 

da av to man qa ne biT vaW ro bas ucxo ur va lu ta Si, ara-

med biz nes-ga ri ge be bis Tan xob riv mib mas ucxo ur 

va lu tas Tan.

aR niS nu li si tu a ci is Sec v la da mi si prog re su li 

ori en ti re ba dRe van de li eko no mi ku ri da, maT So-

ris, sa va lu to, po li ti kis erT-erT um niS v ne lo va nes 

mi mar Tu le bad mi maC nia. 

dRe van de li Cve ni sus ti eko no mi kis pi ro beb Si 

saf r Txe eb sa da ga mow ve vebs ra o de no ba di dia. mag-

ram, Ce mi az riT, erT-er Ti yve la ze mniS ne lo va ni 

saf r Txea sa va lu to kri zi sis gan vi Ta re bis Se saZ-

leb lo ba, ro mel sac, ma Ra li al ba To biT, Se iZ le ba 

moh y ves sa ban ko kri zi si. 

ara nak leb mniS ne lo va ni saf r Txea sa xel m wi fo 

bi u je tis mi er asa Re bi va le bis (ro gorc sa ga re os, 

ise sa Si na o) mo cu lo bis zrda. mar Ta lia, sa ga reo va-

le bi da bal p ro cen ti a nia, mag ram maT mom sa xu re ba ze 

yo vel w li u rad bi u je ti dan sak ma od di di sax s re bi 

ixar je ba. 

gan sa kuT re biT yu radRe ba min da ga va max vi lo 

sam Tav ro bo da sa ka non m deb lo ga dawy ve ti le ba ze 

sa bi u je to sax s re bis ko mer ci ul ban keb Si gan Tav se-

bis Se sa xeb. ro gorc cno bi lia, sa ban ko biz ne sis 200 

mi li o ni a ni hu ma ni ta ru li sa xel m wi fo dax ma re bis 

idea ekuT v nis sa qar T ve los erov nul banks, rom lis 

re a li ze ba sac api rebs fi nan s Ta sa mi nis t ro. 200 mi-

li o ni la ris ko mer ci u li ban ke bis T vis ga da ce ma 

na me ta ni fu fu ne baa va leb Si gax ve u li sa xel m wi-

fo bi u je tis T vis. ar un da dag va viwy des, rom 2013 

wels, ro de sac qvey nis mTli a ni Si ga pro duq tis 

zrdam 3 pro cen t sac ver mi aR wia, sa ban ko seq tor-

ma 400 mi li on la ram de wmin da mo ge ba mi i Ro. ra 

Tqma un da, es mi sa sal me be lia, mag ram dRe van del 

vi Ta re ba Si sa Wi roa ban keb ma uf ro me tad ifiq ron 

eko no mi kis aRor Zi ne ba zec.  

2013 wels mTav ro bis ga dawy ve ti le biT ga tar-

da iafi ses xis prog ra ma sof lis me ur ne o ba Si. igi, 

mar Ta lia, mu Sa obs, mag ram, mis gan mo lo di ni uf ro 

me ti iyo, vid re mi Re bu li Se de gi. gar k ve u li ime dis 

mom ce mia mTav ro bis ga dawy ve ti le ba mci re biz ne-

sis xel Sewyo bis prog ra mis da Se sa ba mi si sa a gen tos 

Seq m nis Se sa xeb.  

mniS ne lo va ni ga mow ve vaa ev ro kav Sir Tan aso ci re-

bis xel Sek ru le bis Se sa xeb vil ni u sis me mo ran du mis 

ga for me ba, ro me lic ara mar to gax s nis ev ro pis ba-

zars erov nu li sa qo ne li sa da mom sa xu re bis T vis, 

ara med ev ro pul sa qo nels mis cems sa Su a le bas Ta vi-

suf lad Se mo vi des qar Tul ba zar ze. er Ti mxriv, es 

kar gi da mi sa sal me be lia, me o re mxriv ki igi gar k ve-

u li saf r Txe e bis Sem c ve lia. ad gi lob ri vi biz ne sis 

da ba li kon ku ren tu na ri a no bi sa da sa xel m wi fos mi er 

mi si dac vis me qa niz me bis arar se bo bis pi ro beb Si, 

Se saZ loa, im por tis mozR va ve bam ad gi lob ri vi war-

mo e ba mniS v ne lov nad da a za ra los. Tum ca, da de biT 

ga re mo e bad un da Ca iT va los sa qar T ve los ka non m-

deb lo bis har mo ni ze ba ev ro pul ka non m deb lo bas Tan 

da mis T vis ci vi li ze bu li sa xis mi ce ma.

da bo los, Ca moT v lil yve la ze mniS ne lo van ga-

mow ve vebs So ris auci leb lad un da aRi niS nos Sro mi-

Ti re sur se bis da saq me bi sa da mo sax le o bis cxov re-

bis do nis amaR le bis prob le ma, rom lis ga dawy ve ta 

un da gax des xe li suf le bis saq mi a no bis yve la ze 

pri o ri te tul mi mar Tu le bad. am kuTxiT sa Wi roa 

er Ti a ni grZel va di a ni eko no mi ku ri da so ci a lu ri 

gan vi Ta re bis mec ni e ru lad ar gu men ti re bu li stra-

te gi i sa da Se sa ba mi si sa mu Sao prog ra mis Se mu Sa ve ba 

da mis re a li za ci a ze sam Tav ro bo pa su xis m geb lo bis 

aRe ba. 

sam wu xa rod, sa qar T ve los mTav ro bi sa da erov-

nu li ban kis bo lod ro in de li qme de be bi Za li an 

wa a gavs di ag noz da us me li pa ci en tis mkur na lo-

bas. sa u ba ria ima ze, rom mi dis brZo la ne ga ti ur  

Se de geb Tan, da ara maT ga mom w vev mi ze zeb Tan.

imi saT vis, rom qvey nis eko no mi kis mar T va gax des 

efeq ti a ni, upir ve les yov li sa, auci le be lia mka fio 

war mod ge na im mTa var ori en ti reb ze, ro mel Ta miR-

we viT Se saZ le be li gax de ba eko no mi kis aRor Zi ne ba 

da gan vi Ta re ba. sa Wi roa miz ne bi sa da amo ca ne bis 

mka fi od Ca mo ya li be ba, ma Ti re a li za ci is for me bi sa 

da me To de bis cod na, sa Ta na do ga moc di le ba da, rac 

mTa va ria, pa su xis m geb lo bis ma Ra li grZno ba sa xel-

m wi fo sa da sa zo ga do e bis wi na Se.

MAJOR THRE ATS TO FINANCIALSTABILITY

LIA ELIAVA, Professor
RE SU ME

The pro cess of eco no mic slow down that be gan in 2012 con ti nu ed in 2013. This was due to both po li ti cal and eco no mic 
re a sons. Among the po li ti cal fac tors, the most im por tant is the chan ge of aut ho rity, which ma de the so ci ety and the bu si-
ness mo de of un cer ta inty and ex pec ta ti ons. Among the ma in eco no mic fac tors are the de ve lop ment defl  a ti on pro ces ses, 
slo wing GDP growth, GEL ex c han ge ra te dep re ci a ti on, which pre sen ta ti on as a thre at to fi  nan ci al sta bi lity. A way out of 
this si tu a ti on is to stren g t hen the ac ti vi ti es of the Government of Georgia and the National Bank of Georgia to wards the 
era di ca ti on of ne ga ti ve pro ces ses in the eco nomy.

sakredito politika
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ko o pe ra ci is pro ce sis sti mu li re bis T vis 
sa Wi roa ko o pe ra ti ve bis Si da sa war moo 

ur Ti er To be bis re gu li re ba

qar Tu li so fe li uka nas k nel wleb Si ga ta re bu li aras-

wo ri so ci a lur-eko no mi ku ri po li ti kis ga mo uaR re sad 

dak ni ne bu lia. aseT pi ro beb Si ag ro seq to ris kri zi si dan 

ga mos v la da Sem d go mi gan vi Ta re ba Se sa ba mi si dac vi Ti me-

qa niz me bi sa da ga re dan dax ma re bis ga re Se praq ti ku lad 

Se uZ le be lia. aR niS nu li dan ga mom di na re, sa sof lo-sa-

me ur neo war mo e ba Si dRe is T vis Seq m ni li ara sa xar bi e lo 

mdgo ma re o ba ki dev uf ro me tad aZ li e rebs sa xel m wi fos 

mxri dan sa si cocx lod mniS v ne lo va ni seq to ris mxar da-

We ri sa da re gu li re bis mo ti va ci as.

pa a ta ko Ru aS vi li, 

pro fe so ri

aq ve un da aRi niS nos, rom sa xel m wi fo re gu li-

re biT xor ci el de ba is fun q ci e bi, rom le bic ar 

ari an uz run vel yo fi li TviT re gu li re bis sa baz-

ro ber ke te biT. am ori me qa niz mis op ti ma lu ri da 

da ba lan se bu li Se Ta nawyo biT mi iR we va fi nan su ri 

sti mu le bis efeq tu ri mar T va, ro me lic xde ba mya ri 

sa fuZ ve li yve la sa war moo su bi eq tis eko no mi ku ri 

in te re se bis maq si ma lu ri mo bi li za ci i sa da re a li-

za ci is T vis. 

Tu Tvals ga da vav lebT sxva das x va qvey ne bis 

ga moc di le bas am kuTxiT, da vi na xavT, rom sak-

re di to-sa fi nan so in s ti tu te bi, ise ve ro gorc 

sa war moo-eko no mi ku ri ur Ti er To be bi, ic v le ba 

gan vi Ta re bis eta pe bis mi xed viT. dRes ag ra ru-

li seq to ris xel Sewyo ba sa xel m wi fos mxri dan, 

ro gorc we si, yvel gan xor ci el de ba sa xel m wi fo 

miz nob ri vi prog ra me biT. am prog ra me bis Se mu Sa-

ve ba sa da re a li za ci as sa xel m wi fo axor ci e lebs 

mxo lod kom p leq su ri mid go me bis sa fuZ vel ze, 

rac ga mo i xa te ba ima Si, rom pro eq t ma un da mo ic vas 

kon k re tu li mi mar Tu le bis sa sof lo-sa me ur neo 

war mo e bis mTli a ni sis te ma. sa er Ta So ri so praq ti ka 

adas tu rebs, rom ag rop ro duq ci is war mo e bis sfe ro 

im yo fe ba ra sa xel m wi fos mud mi vi mzrun ve lo bis 

qveS da fi nan s de ba ra miz nob ri vi prog ra me bis sa-

fuZ vel ze, qmnis fer me ru li me ur ne o be bis mdgra di 

gan vi Ta re bis sa fuZ vels.

aR sa niS na via, rom sa xel m wi fos xelT ar se bu li 

re gu li re bis eko no mi ku ri me qa niz me bis ra ci o na-

lu ri ga mo ye ne ba sa Su a le bas iZ le va ga da i la xos 

am mi mar Tu le biT dRes ar se bu li SezRud ve bi da 

Se iq m nas op ti ma lu ri pi ro be bi sa sof lo-sa me ur-

neo war mo e bis da fi nan se bi sa da ma Ral do ne ze gan-

vi Ta re bis T vis. 

Tum ca, ro go ri iq ne ba sa bo lo od qar Tu li 

sof lis mo ma va li, da mo ki de bu lia Zi ri Ta dad ima-

ze, Tu ram de nad swo rad iq ne ba ga a na li ze bu li da 

Se fa se bu li dar gis Zi re u li prob le me bi, rad gan, 

mxo lod amis Sem deg gax de ba Se saZ le be li mi si gan-

vi Ta re bis prog re su li kon cep tu a lu ri xed ve bi sa 

da efeq tu ri pro eq te bis Se mu Sa ve ba. swo ri po zi-

ci is Ca mo ya li be ba, ki upir ve les yov li sa gu lis x-

mobs, rom cal sa xad iq nes gan sazR v ru li – ro me li 

or ga ni za ci ul-sa mar T leb ri vi for ma aris uf ro 

ax los ag ra rul seq tor Si sa xel m wi fos so ci a lur 

da eko no mi kur miz neb Tan da Se sa ba mi sad, ro mel 

maT gans Se iZ le ba mi e ni Wos pri o ri te ti sa xel m wi fo 

xel Sewyo bis Tval saz ri siT. 

ag ra ru li seq to ris fun q ci o ni re bis eko no mi ku-

ri ana li zi naT lad war mo a Cens qar Tu li sof li sa 

da mi si mo sax le o bis erT-erT yve la ze mniS v ne lo van 

prob le mas, ro me lic ra tom Rac nak le bad iyo gac-

no bi e re bu li da war mo Ce ni li ro gorc xe li suf-

le bis, ase ve sa mec ni e ro wre e bis mxri dan. ker Zod, 

sa sof lo-sa me u neo ned le u lis ga dam mu Sa ve be li 

sa war mo e bi, rom le bic Zi ri Ta dad war mod ge ni li 

iy v nen mo ge ba ze ori en ti re bu li or ga ni za ci-

ul-sa mar T leb ri vi for mis – Sps-s sa xiT, mo-

ge bis gaz r dis miz niT ax den d nen fer me re bis gan 

pro duq ci is Ses yid vas maT T vis mi sa Re bi da ba li 

fa se biT, rac xSir Sem Tx ve va Si ver anazRa u reb da 

sa qo nel m war mo eb lis mi er pro duq ci is war mo e ba-

ze ga we ul da na xar jeb sac ki. isi ni praq ti ku lad 

ga da iq c nen ga da u la xav, „kar te lur“ ba ri e rad 

gle xo ba sa da Ta vi su fal ba zars So ris. in te res-

Ta aR niS nu li kon f liq ti, ro me lic ga mow ve u li 

iyo bo lo ori aT w le u lis gan mav lo ba Si sa sof lo-

sa me ur neo sis te mis aras wo ri, ga u az re be li or ga-

ni za ci u li mowyo biT, mniS v ne lo van wi lad gax da 

sa fuZ ve li er Tis mxriv – sof le bi dan mo sax le o bis 
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gaZ li re bu li mig ra ci i sa da me o res mxriv – ag ra-

ru li war mo e bis pa ra li ze bi sa. 

dRes uk ve sav se biT na Te lia, rom sa war moo ur-

Ti er To ba Ta ase Ti for mis Se nar Cu ne ba da gle xo-

bi dan pro duq ci is Sem s yid ve li, mxo lod mo ge ba ze 

ori en ti re bu li or ga ni za ci e bis er T pi rov nu li 

xel Sewyo ba sof lis mo sax le o bas (gan sa kuT re biT 

mi wis wvril me sa kuT re ebs, rom le bic sof lis mo-

sax le o bis did um rav le so bas Se ad ge nen) sa bo lo-

od da u kar gavs sof lis me ur ne o bis pro duq ci is 

war mo e bis mo ti va ci as da rac mTa va ria, sof lad 

cxov re bi sa da gan vi Ta re bis per s peq ti vas. mo ge ba ze 

ori en ti re bu li or ga ni za ci ul-sa mar T leb ri vi 

for me bis gan vi Ta re bas, ra Tqma un da, Ta vi si ad-

gi li ga aC nia sa baz ro eko no mi kis pi ro beb Si, mag-

ram ro ca ar se bobs ag ro war mo e bis gan vi Ta re bis 

sxva, uf ro Zli e ri so ci a lu ri da eko no mi ku ri 

mo ti ve bi, ma Ti ig no ri re ba, bo lo wle bis eko no-

mi ku ri po li ti kis se ri o zul Sec do mad Se iZ le ba 

Ca iT va los!

mim di na re pe ri od Si sa qar T ve lo Si sa xel m wi-

fo ze moq me de bis sa sof lo-sa me ur neo su bi eq tis 

gan sazR v ri sas, sof lis, ro gorc te ri to ri u li 

da so ci a lu ri er Te u lis gan vi Ta re bis, sa war moo 

Zal Ta kon cen t ra ci is, war mo e bis spe ci a li za ci i sa 

da efeq tu ri miz nob ri vi prog ra me bis re a li za ci is 

Tval saz ri siT sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ti vebs 

ra Tqma un da pri o ri te tu li mniS v ne lo ba un da 

mi e ni Wos, ram de na dac eko no mi ku ri saq mi a no bis 

ko o pe ra ci u li for mis gan vi Ta re ba sa xel m wi fo 

re for me bis erT-er Ti um niS v ne lo va ne si mi mar-

Tu le baa. ko o pe ra ci is ro gorc me war me o bis for-

mis aR mo ce ne ba Ta vis dro ze gan pi ro be bu li iyo 

eko no mi ku ri da so ci a lu ri prog re sis obi eq tu ri 

moTxov ne biT (gan sa kuT re biT sa sa qon lo-fu la di 

ur Ti er To be bis gan vi Ta re ba Si Ca mor Ce nil eko no-

mi kis sxva das x va dar g Si, maT So ris sa sof lo-sa me-

ur neo sfe ro Si). ko o pe ra cia uaR re sad did rols 

as ru lebs kri zi se bis ga da lax vis, so ci a lu ri prob-

le me bis mog va re bis, sa sof lo-sa me ur neo war mo e bi-

sa da zo ga dad qvey nis eko no mi kis qme du na ri a no bis 

amaR le bis sa kiTxeb Si. ami tom. war ma te bu li eko no-

mi kis mqo ne qvey neb ma sa xel m wi fo xel Sewyo bi sa da 

da fi nan se bis pri o ri te tul mi mar Tu le bad swo red 

ko o pe ra ci ul sawyi seb ze fun q ci o ni re ba di or ga ni-

za ci e bis xel Sewyo ba mi iC ni es. 

sa qar T ve lo Si, dRe i saT vis ar se bu li so ci a-

lu ri, eko no mi ku ri, de mog ra fi u li da sxva mZi me 

prob le me bis fon ze, ko o pe ri re bis sa Su a le biT 

Se saZ le be lia ori sawyi sis ga er Ti a ne ba, ker Zod, 

sa kuT re bis (ro me lic aZ levs mis mflo bels ar-

Ce va nis Ta vi suf le bas) da mas S ta bu ri war mo e bis 

gan vi Ta re bis (rac ga na pi ro bebs erTs mxriv – 

teq ni kur da eko no mi kur upi ra te so bas da me o-

res mxriv – av to ri tet sa da wo nas sa sa qon lo da 

sa fi nan so baz reb ze). 

ko o pe ra ti ve bis mu Sa o bis sti li moq ni lia da 

dRe van de li moTxov ni le be bis adeq va tu ri. sa xel-

m wi fo saT vis igi war mo ad gens Zli er da san do par t-

ni ors sof lad rTu li eko no mi ku ri da or ga ni za ci-

u li prob le me bis mog va re bi sas. sa Wi roa ga vac no bi-

e roT, rom sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ci is swo ri 

kur siT war mar T va niS navs mas S ta bur Ro nis Zi e ba Ta 

er Tob li o bas, rom lis re a li za cia ga miz nu lia ara-

mar to sof lad mcxov re bi ada mi a ne bis, ara med, mTe-

li sa zo ga do e bis sa si ke Tod. am miz nis re a li za cia 

Se saZ le be li iq ne ba mxo lod sa sof lo-sa me ur neo 

pro duq ci is war mo e bis, ga da mu Sa ve bi sa da re a li-

za ci is er Ti a ni cik lis Seq m ni sa da fun q ci o ni re bis 

gziT. sa yu radRe boa rom xse ne bu li er Ti a ni cik lis 

pi ro beb Si yo vel mom dev no sa war moo sa fe xur ze 

iz r de ba da ma te bu li Ri re bu le ba, rac qmnis da ma-

te biT mo ti va ci as da in te re se bu li mxa re e bis T vis. 

am de nad, ar se bul si tu a ci a Si, ko o pe ra ci u li 

sis te mis xel Sewyo biT, Se saZ le be lia sof lad 

si Ra ri bis daZ le vi sa da jan sa Ri sa Su a lo fe nis 
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Ca mo ya li be bis me tad rTu li pro ce sis gan xor-

ci e le ba.

es uaR re sad mniS v ne lo va ni po zi cia ara er Txel 

iyo gaJ Re re bu li sa qar T ve los pre mi er-mi nis t ris 

sa ja ro ga mos v leb Si, ro gorc ag ra rul seq tor Si 

axa li eko no mi ku ri po li ti kis mniS v ne lo va ni kom-

po nen ti. ro gorc cno bi lia, sa qar T ve los mTav-

ro bis mi er dawye bu lia qar Tu li sof lis fex ze 

dad go mis far To mas S ta bi a ni Ro nis Zi e be bis gan xor-

ci e le ba, rom lis qme du na ri a no ba mniS v ne lov nad 

iq ne ba da mo ki de bu li ima ze Tu sa sof lo-sa me ur-

neo sis te mis mar T vis ro mel or ga ni za ci ul mo-

dels air Cevs qve ya na. mig vaC nia, rom ase Ti mid go ma 

mniS v ne lov nad afar To ebs dax ma re bis po ten ci ur 

mim Reb Ta wres da uz run vel yofs er Tis mxriv – fi-

nan su ri da or ga ni za ci u li re sur se bis miz nob riv 

mar T vas da me o res mxriv _ auci le be li ka non q vem-

de ba re nor ma ti u li aq te bis mi Re bas. 

sa qar T ve los par la men tis mi er sa sof lo-sa-

me ur neo ko o pe ra ti ve bis Se sa xeb ka no nis mi Re ba 

uda od un da Ca iT va los ro gorc sa e ta po mniS v-

ne lo bis mov le na, ro mel mac da sa ba mi un da mis-

ces qvey nis eko no mi kis mniS v ne lo va ni dar ge bis 

ax le bur, ra ci o na lur or ga ni za ci ul mowyo bas, 

rac pir da pir aisa xe ba mo sax le o bis eko no mi kur 

da so ci a lur mdgo ma re o ba ze. mi u xe da vad ami sa, 

ar Se iZ le ba yu radRe bis ga re Se dav to voT is 

sa kiTxe bi, rom le bic dro Ta gan mav lo ba Si Se-

iZ le ba ne ga ti u rad aisa xos am um niS v ne lo va nes 

pro ces ze. ker Zod, un da Se iq m nas Se sa ba mi si nor-

ma ti u li ba za, ri Tac da re gu lir de ba ko o pe ra-

ti vis Si da sa war moo ur Ti er To ba Ta Zi ri Ta di 

we se bi. es aris um niS v ne lo va ne si kom po nen ti, 

rom lis sa Su a le biT Se saZ le be lia ko o pe ra tiv ma 

Se i nar Cu nos mi si Zi ri Ta di ar si (rac mas di a met-

ra lu rad ga nas x va vebs mo ge ba ze ori en ti re bu li 

sxva or ga ni za ci ul-sa mar T leb ri vi for me bi dan). 

amas Tan, ko o pe ra ti vis da ar se bis mi zan Se wo ni lo-

bis gan m sazR v re li Zi ri Ta di faq to ri un da iyos 

ara sa paio fon d Si Se ta ni li fu la di da sxva sa xis 

qo neb ri vi sax s re bi, ara med mi si wev re bis Sro mis 

ka pi ta li za cia. swo red am ori kom po nen tis - (Sro-

mi Tis da ma te ri a lu ris) ra ci o na lu ri Ser wy miT mi-

iR we va ma Ra li eko no mi ku ri efe ti a no bis, so ci a lur 

so li da ro ba ze da sa mar T li a no ba ze da fuZ ne bu li 

sis te mis for mi re ba, ro me lic da sav lu ri de mok-

ra ti is er TerT mniS v ne lo van mo na pov rad Se iZ le ba 

Ca iT va los. 

ev ro pul qvey neb Si ko o pe ra ti ve bis gan vi Ta re-

bis 170 wli a ni ga moc di le ba iZ le va mdi dar ma sa las 

Cvens qve ya na Si ko o pe ra ci u li moZ ra o bis swo rad 

war mar T vis T vis. am ga moc di le bi dan yve la ze ni San-

dob li via is, rom am mi mar Tu le biT gan vi Ta re bu li 

yve la war ma te bu li qve ya na qmnis Se sa ba mis nor-

ma ti ul-sa ka non m deb lo ba zas, sa dac ise Ti ele-

men te bis Se mo ta niT, ro go ri caa: sa paio Se na ta ni, 

da ma te bi Ti pai, ko o pe ra ci u li Se mo sav le bi, ko-

o pe ra ti vis aso ci re bu li wev ri da sxva, ax de nen 

ko o pe ra ti ve bis Si da sa war moo ur Ti er To be bis 

re gu li re bas uSu a lod sa ka non m deb lo do ne ze 

im mTa va ri miz niT, rom am ur Ti er To beb Si gan m-

sazR v re li iyos Sro mi Ti re sur sis faq to ri da 

mas ze ma te ri a lur ma ka pi tal ma sa paio Se na ta ne-

bis sa xiT, ar mo ax di nos do mi nan tu ri ze gav le na.

sa qar T ve los msgav sad, zo gi erT qve ya na Si ar-

se bobs gan s x va ve bu li praq ti kac: sa ka non m deb lo 

do ne ze xde ba ka no nis mi Re ba sa sof lo-sa me ur neo 

ko o pe ra ci is Se sa xeb ga mar ti ve bu li we siT, ro-

me lic ar ax dens ko o pe ra ti ve bis Si da sa war moo 

ur Ti er To be bis re gu li re bas, mag ram am Sem Tx ve-

va Si es sa kiTxi re gu lir de ba qvey nis mTav ro bis, 

an Se sa ba mi si sa xel m wi fo uwye bis nor ma ti u li 

aq te biT, rac ume tes Sem Tx ve va Si xde ba sa sof-

lo-sa me ur neo ko o pe ra ti ve bis ti pi u ri wes de bis 

mi Re ba-dam t ki ce biT. 

mi u xe da vad ze moT q mu li sa, ori ve Sem Tx ve va Si 

yve la qvey nis ka no ni sa sof lo-sa me ur neo ko o pe-

ra ci is (ko o pe ra ti ve bis) Se sa xeb Se i cavs pun q tebs, 

rom le bic Zi ri Ta di da sa er Toa yve las T vis. ma ga-

li Tad ase Tia: 

– ko o pe ra ti vis wev r Ta pai ya lib de ba auci-

le be li da da ma te bi Ti sa paio Se na ta ne biT. ko o-

pe ra ti vis wev ris auci le be li sa paio Se na ta nis 

mo cu lo ba ga ni sazR v re ba Ta nab rad, an ko o pe ra-

ti vis sa me ur neo saq mi a no ba Si mi si mo na wi le o bis 

pro por ci u lad. da ma te bi Ti pa is Se ta nis we si 

ga ni sazR v re ba ko o pe ra ti vis wes de biT.

• ko o pe ra ti vis wevrs Se uZ lia ga na xor ci e-

los da ma te bi Ti sa paio Se na ta ni mxo lod im Sem-

Tx ve va Si, ro ca mis mi er sru lad iq ne ba da fa ru li 

auci le be li sa paio Se na ta ni.

• da ma te bi Ti sa paio Se na ta ni ko o pe ra ti vis 

wevrs uf le bas aZ levs mi i Ros di vi den di.

• di vi den de bis ga ce mis Sem deg dar Ce ni li 

Se mo sav le bi na wil de ba ko o pe ra ti vis wev reb ze, 

ko o pe ra ti vis sa me ur neo saq mi a no ba Si ma Ti mo na-

wi le o bis pro por ci u lad. 

• am Se mo sav le bi dan av to ma tu rad xde ba 

auci le be li sa paio Se na ta nis ga da ux de li na wi-

lis da far va da sxva.

msof lio ga moc di le ba cxad yofs, rom ase Ti 

re gu la ci e bis ga re Se ko o pe ra ti ve bi ver uz run-

vel yo fen yve la ze mTa vars   – iy v nen ori en ti-

re bu li Sro mi Ti re sur sis ka pi ta li za ci a ze da 

maq si ma lur uku ge ba ze. aseT Sem Tx ve va Si ka no ni 

”sa sof lo-sa me ur neo ko o pe ra ti ve bis Se sa xeb” 

ma le ve ga da iq ce va ka no nad “sa sof lo-sa me ur-

neo Sps-bis Se sa xeb”, rad gan ”ko o pe ra ti ve bis-

gan”, ro gorc or ga ni za ci ul-sa mar T leb ri vi 

for mis gan, dar Ce ba mxo lod sa xe li da isi ni 

faq tob ri vad ga da iq ce vi an Sps-bad. es pro ce si 

ki dev uf ro ga aR r ma vebs sa zo ga do e ba Si ise dac 

Sors wa sul so ci a lur po la ri za ci as da ve ra na i rad 

ver uz run vel yofs im mTa va ri miz nis gan xor ci e-

le bas, ris T vi sac Se iq m na ka no ni sa sof lo-sa me ur-

neo ko o pe ra ti ve bis Se sa xeb (sof lis mo sax le o bis 



 12 12

#
1

  
T

eb
er

va
l

i
  

 2
0

1
4

agraruli seqtori

sa me war meo ga aq ti u re ba, so ci a lur-eko no mi ku ri 

gan vi Ta re bis T vis xel say re li pi ro be bis Seq m na da 

Sro mi su na ri a ni mo sax le o bis mig ra ci is Se Ce re ba 

da sxv.).

yo ve li ve ze moT q mu li dan ga mom di na re cxa dia, 

rom gan vi Ta re bu li eko no mi kis mqo ne qvey ne bis 

msgav sad, sawyis etap ze swo red qar Tul ma sa xel-

m wi fom un da aiRos pa su xis m geb lo ba da ikis ros 

am uaR re sad mniS v ne lo va ni pro ce sis Zi ri Ta di 

ma ko or di ni re be li, ma or ga ni ze be li da xel Sem-

wyo bi fun q cia.

das k v nis ma gi er. sa xel m wi fo re gu li re bis 

sis te ma Si axa li so ci a lur-eko no mi ku ri me qa niz-

me bis Se ta na iZ le va sa Su a le bas in s ti tu ci o na-

lu ri sa fuZ v le bis Seq m nis T vis, rac Ta vis mxriv 

qmnis eko no mi kur pi ro bebs im wi na aR m de go ba Ta 

ga da lax vi saT vis, rac afer xebs ag ra ru li seq-

to ris tran s for ma ci as mra val fe ro va ni sa war-

moo-eko no mi ku ri da sa fi nan so ur Ti er To be bis 

ga far To e bul sis te meb ze. 

ram de na dac saq me exe ba eko no mi kur efeq ti a no-

bis amaR le bas, sof lis me ur ne o bis sis te mis (m.S. 

dar ge bis) or ga ni za ci ul mowyo bas cvli le ba Ta 

sa fuZ vel ze, Cvens qve ya na Si sa sof lo-sa me ur neo 

ko o pe ra ci is gan vi Ta re ba gax de ba eko no mi ku ri 

re for mis mniS v ne lo va ni na wi li, ro me lic did 

wvlils Se i tans sof lis mo sax le o bis ma sob ri vi 

da saq me bis, ma Ti Se mo sav le bis mkveT ri zrdis, 

ag ra ru li Sro mis av to ri te tis amaR le bi sa da 

sof lis, ro gorc te ri to ri u li da so ci a lu ri 

er Te u lis kom p leq su ri da daC qa re bu li gan vi-

Ta re bis erov nul saq me Si.

CO O PE RA TI VE PROCESS IS NEEDED TO STI MU LA TE 
DOMESTIC PRODUCTION CO O PE RA TI VES RE GU LA TE

Paata Koghuashvili, GTU full  Professor
RESUME

                                                                          
 
                                                                                                                       
     The work con cerns the de ve lop ment of vo lun tary co o pe ra ti ve re la ti ons and in ter-branch in teg ra ti on and al so the 

tec h no lo gi cal set t le ment in ru ral are as. Under the aegis of the com mu nity uni ons, the most im por tant lo cally ava i lab le 
re so ur ces of the in tel lec tu al, eco no mic and or ga ni za ti o nal ar ran ge ment will be fully hig h lig h ted as well as a sin g le cycle 
of pro duc ti on, pro ces sing and mar ke ting of ag ri cul tu ral pro ducts will be cre a ted. Based on so ci al so li da rity the co o pe ra-
ti ve com mu nity po pu la ti on will be in full ow ner s hip of the in co me from sa les of the fi  nal pro duct and it will it self de ci de 
on ear mar king the res pec ti ve funds for rep ro duc ti on and/or han d ling of com mon so ci al prob lems. Implementation of the 
Com mu nity Entrepreneurial Mobilization Program will bring forth a sub s tan ti al growth of in co mes of the ma jor por ti on 
of the co untry’s po pu la ti on and dyna mic im p ro ve ment of its so cio-eco no mic si tu a ti on.
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ro gor are gu li re ben  sa sof lo-sa me ur neo 
mi wis ucxo e leb ze gas x vi se bis sa kiTxs 

gan vi Ta re bul qvey neb Si

Ta na med ro ve msof li o Si SezRu-

du li re sur se bis _ ker Zod, sak ve bis 

re sur s Ta Sem ci re bis _ prob le ma 

sul uf ro mwvav de ba. es pir vel rig Si 

exe ba mi was, gan sa kuT re biT sof lis 

me ur ne o bis sa var gu lebs, rad gan, es 

uka nas k ne li, an T ro po ge nu ri ze moq-

me de bis ga mo, sul uf ro mcir de ba. 

ni San dob li via, rom es xde ba pla ne-

tis mo sax le o bis swra fi zrdis fon-

ze. da ma xa si a Te be lia am mxriv FAO-s 

gan cxa de ba, rom iafi sak ve bis epo qa 

das rul da.

swo red ami tom, msof li os TiT q mis yve la 

sa xel m wi fo gan sa kuTrebiT frTxi lad eki de-

ba sa sof lo-sa me ur neo mi wis ucxo e le bis T-

vis mi yid vis sa kiTxs da es sfe ro um kac re si 

re gu la ci iT ga mo ir Ce va. ama ve dros arc erT 

Ta na med ro ve qve ya na Si, mi wa ze sa kuT re ba ar 

war mo adgens ab so lu tur uf le bas (ga mo ye ne-

bis da bo ro tad ga mo ye ne bis uf le ba), ara med is 

re gu lir de ba sxva das x va nor ma ti u li aq te biT. 

sa qar T ve lo Si ar se bu li si tu a cia am prob le-

mas Tan da kav Si re biT gan sakuTrebuli sim w va viT 

ga mo ir Ce va. sa qar T ve los mo sax le o bis ga mok ve ba 

dRes ar se bi Tad da mo ki de bu lia im por t ze, ro me-

lic, mZi me ge os t ra te gi u li da ge o po li ti ku ri 

mdgo ma re o bi dan ga mom di na re, yo vel wuTs Se iZ-

le ba Sewy des. ucxo qvey nis mo qa la qis sa kuT re-

ba Si myo fi sa sof lo-sa me ur neo mi wis ga mo ye ne ba 

am sa SiS ro e bis pre ven ci i saT vis mo iTxovs iuri-

di u li ber ke te bis qo nas, ro me lic sa qar T ve los 

sa xel m wi fos dRes dRe o biT ara aqvs. 
Ta vis pa su xis m geb lo bas mo qa la qis wi na Se sa-

qar T ve los sa xel m wi fo ver ga na xor ci e lebs da, 

Se sa ba mi sad, mas Ta vis mo qa la qe ob riv mo va le o-

ba Ta Ses ru le bas srul fa sov nad ver mos Txovs, 

Tu mi si Ta vis rCe nis mTa va ri ba za _ sa sof lo-
sa me ur neo mi wa _ mniS v ne lov nad Se viw ro e bu li 

iq ne ba mas ze sa kuT re bis mxriv.
vi Ta re ba mas Sem deg dam Zim da, rac ka no niT ne-

ba dar Tu li gax da ucxo e li fi zi ku ri pi ris mi er 

sa qar T ve lo Si ne bis mi e ri sa xis sa sof lo-sa me-

ur neo da niS nu le bis mi wis Se Ze na (sa qar T ve los 

sa kon s ti tu cio sa sa mar T los 2012 wlis 26 iv ni-

sis ga dawy ve ti le ba saq me ze _ „da ni is mo qa la qe 

he i ke qron q vis ti sa qar T ve los par la men tis 

wi na aR m deg“, rom lis Ta nax ma dac sa kon s ti tu-

cio sa sa mar T lom ara kon s ti tu ci u rad cno da 

Za la da kar gu lad ga mo acxa da „sa sof lo-sa me-

ur neo da niS nu le bis mi wis sa kuT re bis Se sa xeb“ 

sa qar T ve los ka no nis me-4 mux lis ri gi nor me bi, 

rom le bic ucxo e lis mi er sa sof lo-sa me ur neo 

da niS nu le bis mi wis Se Ze nas zRu dav da).

sa sof lo-sa me ur neo da niS nu le bis mi wa ne bis-

mi er sa xel m wi fo Si stra te gi u li da niS nu le bis 

obi eq ta daa miC ne u li da msof li os um rav les 

sa xel m wi fo Si am ti pis mi wis ucxo e leb ze (mo qa-

la qe o bis ar m qo ne pi reb ze) gas x vi se ba Zi ri Ta dad 

SezRu du lia, an daS ve bu lia mxo lod gar k ve u li 

da kon k re tu li wi na pi ro be biT.

ase ve, mniS v ne lo va nia, rom zog qve ya na Si 

SezRud ve bi ar se bobs iuri di u li pi re bis mi er 

sa sof lo-sa me ur neo da niS nu le bis mi wis Ses-

yid va zec. aq gvxvde ba gar k ve u li re gu li re ba, 

wi na pi ro be bi, ro me lic ar Tu lebs, an gar k ve ul 

moTxov nebs awe sebs.

zog jer ar se bobs sa xel m wi fo or ga no e bis mi er 

spe ci a lu ri, da ma te bi Ti ne bar T vis mi Re bis Se ma-

fer xe be li pro ce du ra, xo lo, zog Sem Tx ve va Si, 

qo ne bis Ses yid va ze pir da pi ri ak r Zal ve bi. 

faq te bi da ar gu men te bi iZ le va sa fuZ vels, 

da vas k v naT, rom ar ar se bobs zo ga dad mi Re bu-

li ba ri e ri da sa qar T ve los Se uZ lia mi i Ros 

ga dawy ve ti le ba mi si eko no mi ku ri, so ci a lu ri 

da po li ti ku ri in te re se bis Se sa ba mi sad. mi wis 

ka non m deb lo ba un da da re gu lir des im dag va-

rad, rom da cu li iyos sa qar T ve los yve la ze 

Zvir fa si erov nu li sim did re, - qar Tu li mi wa 

da sa qar T ve los mo qa la qe.

aqve, gan s ji saT vis gTa va zobT ev ro kav Si ri sa 
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da zo gi er Ti sxva gan vi Ta re bu li qvey nis sa ka non-

m deb lo ba ga moc di le bas.

ru mi ne Ti

mo qa la qe o bis ar m qo ne pi rebs, ucxo el fi zi-

kur da iuri di ul pi rebs ru mi neT Si mi wis Se Ze na 

mxo lod sa er Ta So ri so xel Sek ru le biT gan sazR-

v ru li we sis Se sa ba mi sad _ auci leb lad nac val-

ge bis prin ci piT Se uZ li aT.

es niS navs, rom ru mi neT Sic ucxo e lis mi er 

mi wis da maT So ris sa sof lo-sa me ur neo da niS nu-

le bis mi wis Se Ze na Se saZ le be lia qvey nebs So ris 

Se sa ba mi si sa er Ta So ri so xel Sek ru le bis ar se-

bo bis Sem Tx ve va Si da isic mxo lod im pi ro bis 

gaT va lis wi ne biT, Tu me o re qve ya nac ru mi ne Tis 

mo qa la qe ebs ana lo gi ur uf le bas mis cems.

dRe van de li mdgo ma re o biT, ru mi neT Si ev ro-

kav Si ris sa xel m wi fo Ta mo qa la qe e bi, rom leb sac 

Ta vi an Ti sacxov re be li ad gi li aqvT ru mi neT Si 

da iuri di u li pi re bi, rom le bic ru mi neT Si ari-

an re gis t ri re bul ni sa sof lo-sa me ur neo mi wis 

Se sa Ze nad aqvT igi ve uf le be bi, rac ru mi ne Tis 

mo qa la qe ebs. im „ev ro kav Si ris ucxo e lebs“ ki, 

rom le bic ru mi neT Si ar cxov ro ben, ru mi neT Si 

mi wis Se Ze na Se uZ li aT mxo lod ne bar T vis mi Re bis 

Sem Tx ve va Si. 

ev ro kav Si ris qvey ne bis gar da, sxva ucxo e-

le bis T vis re gu li re ba ar Sec v li la. maT, ise ve 

ro gorc 2007 wlam de (ru mi ne Tis ev ro kav Sir Si 

ga wev ri a ne bam de), ara aqvT uf le ba Se i Zi non ru-

mi neT Si mi wis nak ve Ti. 

av s t ria

av s t ri a Si ucxo el Ta mi er mi wis Se Ze na re gu-

lir de ba cal ke u li mi we bis ka no ne biT. ma ga li Tad, 
erT_er Ti mi wis (bur ger lan dis) “ka no niT ucxo e-

lis mi er uZ ra vi qo ne bis Se Ze nis Se sa xeb”, ucxo e li 

uZ ra vi qo ne bis Se Ze nis T vis sa Wi ro ebs ne bar T vas 

(§13). ne bar T va ki, Ta vis mxriv, Se iZ le ba mi Re bu li 

iq nes Tu „sa xel m wi fo eb riv_po li ti ku ri“ in te-

re se bi ar iq ne ba Se la xu li da Tu: 

• ar se bobs mi wis (bur ger lan dis) eko no-

mi ku ri, so ci a lu ri Tu kul tu ru li in te re si 

• ucxo e li av s t ri is te ri to ri a ze mi ni-

mum 10 we li le ga lu rad, ka no ni e rad im yo fe ba 

da mi si Se na Ze niT mniS v ne lo va ni eko no mi ku ri, 

so ci a lu ri, kul tu ru li, an sxva sa ja ro in te-

re si ar ila xe ba. 

Tu ucxo els (da maT So ris ar mo i az re bi an ev-

ro kav Si ris wev ri sa xel m wi fo Ta mo qa la qe e bi) na-

yo fi e ri, sa sof lo_sa me ur neo mi wis Se Ze na surs, 

is ze moT mo ce mul ne bar T vas Tan er Tad sa Wi ro ebs 

da ma te biT ne bar T vas, ro me lic ga i ce ma spe ci a lu-

ri ko mi si is mi er (run d ver keh r s kom mis si on) (§8). 

da ax lo e biT igi ve re gu li re baa av s t ri is sxva 

mi we bis ka non deb lo be bi Tac, ro go ri caa ma ga-

li Tad, obe ros ter re i xis (OBERÖSTERREICH) 

ka non m deb lo ba. is iT va lis wi nebs, rom ucxo e lis 

mi er yo vel g va ri qo ne bis Se Ze na (yid viT, Cu qe biT 

an gac v liT) ar sa Wi ro ebs ne bar T vas. mag ram ucxo-

e lis mi er sa sof lo_sa me ur neo mi wis (1 heq tar ze 

me tis) ara Tu Se Ze na, ara med, ija riT aRe bac ki 

sa Wi ro ebs spe ci a lur ne bar T vas. 

uZ rav qo ne ba ze sa kuT re bis Se Ze nis ne bar T va im 

Sem Tx ve va Si Se uZ lia ucxo el ma mi i Ros, Tu: 

• is ak ma yo fi lebs im pi ro bebs, ro mel sac 

sa kuT re bis Se Ze ni sas qvey nis mo qa la qec un da 

ak ma yo fi leb des, 

• Tu ar iq ne ba Se la xu li av s t ri is kul-

tu ru li, so ci a lur-po li ti ku ri da sa ja ro 

in te re si, an uSiS ro e ba,
• sa xel m wi fo eb riv-po li ti ku ri in te re-

se bi ar iq ne ba Se la xu li. ucxo el Ta mi er mi wis 

Se Ze nis Se sa xeb av s t ri is yve la fe de ra ci ul 

er Te ul Si vxvde biT msgavs re gu li re bas. 

da nia

da ni is ka non m deb lo bis Se sa ba mi sad, mi u xe-

da vad mi si ga reg nu li li be ra lu ri xa si a Ti sa, 

aq qo ne bis Se Ze na sak ma od rTu li da xan g r Z li vi 

pro ce sia. qo ne bis Se Ze na gan sa kuT re biT rTu lia 

ara re zi den te bis T vis. maT da ni a Si ar Se uZ li aT 
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Se i Zi non qo ne ba gar da Sem Tx ve ve bi sa, ro de sac:

• isi ni ari an ev ro kav Si ris sxva wev ri sa-

xel m wi fo e bis mo qa la qe e bi da iuri di u li pi-

re bi da mu Sa o ben an saq mi a no ben da ni a Si;

• isi ni ari an ara ev ro kav Si ris ro me li-

me sa xel m wi fos mo qa la qe e bi da uka nas k ne li 5 

wlis gan mav lo ba Si da re gis t ri re bul ni ari an 

da ni a Si, ro gorc mud mi vi re zi den te bi; 

• aqvT mo po ve bu li Se sa ba mi si ne bar T va 

da ni is ius ti ci is sa mi nis t ros gan. 

ma ga li Tad, Tu da ni a Si Ca su lia sxva qvey nis 

mo qa la qe an iuri di ul pi ri da mas uka nas k ne li 5 

wlis gan mav lo ba Si am qve ya na Si mud mi vi cxov re bis 

da ma das tu re be li re gis t ra cia ara aqvs, da ni is 

ius ti ci is sa mi nis t ros Se sa ba mi si ne bar T vis ga-

re Se, is mi was ver Se i Zens. Tu vi gu lis x mebT, rom 

aseT Sem Tx ve va Si ius ti ci is sa mi nis t ro ne bar T vas 

ar gas cems, ma Sin sa er To dac ver Se i Zens.

da ni is ka non m deb lo ba gan sa kuT re biT mkac ria 

zafxu lis da sas ve ne be li sax le bis Se Ze nas Tan da-

kav Si re biT. es gan sa kuT re biT Tval Si sa ce mia po-

pu la rul da stra te gi u lad mniS v ne lo van zRvis 

sa na pi ro ze, sa dac moq me di spe ci a lu ri Sem zRu-

da vi we se bi „an ti ger ma nu li we se bi Taa“ cno bi li. 

al baT mar ti vi ga sa ge bia, rom es re gu la ci e bi Se-

mu Sa ve bu lia ger ma ne le bis mi er sa na pi ro zol Si 

sa kuT re bis Se Ze nis Se sazRu da vad.

Sve i ca ria

ucxo e le bis mi er Sve i ca ri a Si mi wis Se Ze na daS-

ve bu lia, Tum ca mxo lod ne bar T vis aRe bis pi ro-

biT. Sve i ca ri is fe de ra lu ri ka no ni ucxo el Ta 

mi er mi wis Se Ze nis Se sa xeb pir ve li mux liT ad gens 

am ka no nis mi zans. es aris: „ucxo eT Si mcxov reb Ta 

mi er Sve i ca ri is mi wis Se Ze nis SezRud va, ra Ta 

Ta vi dan iq nes aci le bu li Sve i ca ru li mi wis 

„ga ucxo e ba“. am ka no niT SezRud ve bi Zi ri Ta dad 

im pi reb ze wes de ba, rom le bic ucxo eT Si cxov-

ro ben da ara im ucxo e leb ze rom le bic Sve i ca-

ri a Si ka no ni e rad cxov ro ben. 
sa in te re soa, rom ka no nis me-5 mux lis `c~ pun-

q tiT ga mo yo fi li ari an ucxo eT Si mcxov re bi is 

pi re bi rom leb sac ama Tu im qve ya na Si „gan sa kuT-

re biT kar gi“ mdgo ma re o ba aqvT. me-6 mux li ki 

iq ve gan mar tavs, Tu ra mo i az re ba „gan sa kuT re biT 

karg“ mdgo ma re o ba Si. am gan mar te bis Ta nax mad, aq 

igu lis x me bi an fi nan su rad gan sa kuT re biT karg 

mdgo ma re o bis ucxo e le bi, an ro me li me qve ya na-

Si sa ar Cev no xma Ta um rav le so bis mflo be li, an 

ki dev ra i me sxva gan sa kuT re bu li sta tu sis ma-

ta re be li ada mi a ne bi. ka no niT maT ze ne bar T vis 

ga ce ma Se saZ le be lia. mag ram ka no ni am ada mi a nebs 

gan sa kuT re bul ka te go ri ad ga ni xi lavs. 

lat via

lat vi is mi wis pri va ti ze bis ka non m deb lo bis 

Se sa ba mi sad ev ro kav Si ris ara wevr sa xel m wi fos 

mo qa la qe ebs da iuri di ul pi rebs mi wa da tye ar 

Se uZ li aT Se i Zi non!

Tur qe Ti

Tur qe Tis ka non m deb lo biT, ucxo el ze ga-

yi du li Tur qe Tis mi wa mTli a no ba Si ar un da 

aRe ma te bo des 2.5 heq tars. (gaz r da, ga mo nak lis 

Sem Tx ve veb Si, maq si mum 30 heq t ram de aris Se saZ-

le be li). mem k vid re o biT mi Re bul mi wa ze ar ar-

se bobs SezRud va. 

ar gen ti na

axa li sa ka non m deb lo cvli le be bis sa fuZ vel-

ze ar gen ti na Si gan sazR v ru lia na yo fi e ri mi wis 

te ri to ri is is ode no ba, ro me lic Se saZ le be lia, 

rom Se i Zi non ucxo e leb ma da im iuri di ul ma pi reb-

ma ro mel Ta 51 % aris ucxo el Ta xel Si (mxo lod 

1.000 heq ta ri). ucxo el Ta sa kuT re ba Si Se iZ le ba 

iyos ar gen ti nis mTli a ni te ri to ri is maq si mum 

20%. ar gen ti nis pre zi den ti qris ti na fer nan des 

de qir x ne ri Ta vis ka non p ro eqts mi wis ucxo el Ta 

sa kuT re ba Si ga da ce mis Se mo far g v lis auci leb-

lo bas Sem deg na i rad asa bu Teb da: „ar gen ti na araa 

pir ve li qve ya na, ro me lic msgavs re gu li re bas 

awe sebs. ase Ti ve re gu li re be bi aqvT bra zi li as, 

ka na das, aSS-s da saf ran geTs. SezRud va da we se-

bu li aqvT ase ve sxva gan vi Ta re bul qvey nebs“. 
sam x reT ame ri kis qvey neb Si gan vi Ta re bu li es 

ten den cia Zi ri Tad ima zea da fuZ ne bu li, rom mi-

wis re sur si amo wur va dia da mi si ucxo e le bis 

xel Si ga das v la sa xel m wi fos eko no mi kur da 

po li ti kur in te re seb ze moq me debs!..

ger ma nia

ger ma ni is ka non m deb lo biT, ucxo e lebs mi-

wis sa kuT re ba Si Se Ze nasTn da kav Si re biT igi ve 

SezRud ve bi aqvT, ro go ric ger ma ni is mo qa la-

qe ebs. sa sof lo-sa me ur neo mi wis Se Ze nis T vis 

auci le be lia gan cxa de bis war d ge na, ro mel Sic 

aR we ri li da da sa bu Te bu li un da iyos sa sof lo-
sa me ur neo mi wis gan vi Ta re bis geg ma. da ase ve is 

wi na pi ro ba, rom fi zi ku ri pi ri, ro me lic sa kuT-

re ba Si iZens mi wis nak veTs, un da iyos 18 wlis, mi-

u xe da vad imi sa, iq ne ba is ucxo e li, Tu ger ma ni is 

mo qa la qe. ger ma ni a Si sak ma od frTxi lia mid go maa 

sa sof lo sa me ur neo mi wis ara sa Ta na do ga mo ye ne-

bas Tan da kav Si re biT, ne bis mi e ris, mo qa la qis Tu 

ara mo qa la qis mi er. ami to mac ase Ti ne bar T vis 

mo po ve ba spe ci a lu ri ko mi si is Tan x mo bis ga re Se 

Se uZ le be lia.

ru se Ti

ru seT Si sul aris da ax lo e biT 400 mi li o ni 

heq ta ri sa sof lo-sa me ur neo da niS nu le bis mi wa. 

aqe dan 129 mi li o ni ker Zo sa kuT re ba Sia. da nar Ce ni 

ki sa xel m wi fos sa kuT re ba Si rCe ba. 2006 wlam de 

ru seT Si ar se bob da ak r Zal va sa sof lo-sa me ur neo 

da niS nu le bis mi wis Ses yid va ze ucxo e li fi zi ku-

ri da iuri di u li pi re bis mi marT. rad gan ru seT Si 
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Za li an di di ga mo u ye ne be li sa sof lo-sa me ur neo 

da niS nu le bis mi waa, 2006 wels ga uq m da msgav si 

ak r Zal va ucxo e leb ze. Te o ri u lad ucxo els Se-

uZ lia iyi dos ru seT Si sa sof lo sa me ur neo mi wa, 

im SezRud ve bis gaT va lis wi ne biT, rom le bic ase ve 

qvey nis mo qa la qe ze vrcel de ba. ma ga li Tad, fe-

de ra ci is su bi eq te bis kom pe ten ciaa _ da ad gi nos 

maq si mu mi im mi wi sa, ro me lic Se uZ lia sa kuT re ba Si 

Se i Zi nos er T ma fi zi kur ma an iuri di ul ma pir ma. 
ro gorc Cans, zo ga di SezRud va sa sof lo sa me-

ur neo mi wis ucxo el Ta mi er sa kuT re ba Si Se Ze ni sa 

ru se Tis ka non m deb lo biT ar ar se bobs. gar da er

Ti ga mo nak li si sa. ak r Za lu lia ru se Tis sa sazR v-

ro te ri to ri as Tan ar se bu li sa sof lo sa me ur neo 

mi wis ucxo e leb ze gas x vi se ba. ase Ti te ri to ri e-

bis zus ti da sa xe le ba ram de ni me we li uc no bi iyo. 

mag ram ru se Tis pre zi den tis 2011 wlis 9 ian v ris 

brZa ne biT ga ni sazR v ra is te ri to ri e bi, ro me lic 

eq ce o da ucxo e le bis T vis Se sas yi dad ak r Za lul 

te ri to ri e bis nus xa Si. sak ma od grZel si a Si aR-

moC n da ru se Tis 380 re gi o na lu ri qve da na yo fi. 

maT So ri saa So re u li aR mo sav le Tis da cim bi ris 

te ri to ri u li sazR v re bi. ase ve qa la qi ka li nin g-

ra di da mis ax los mde ba re sa sof lo-sa me ur neo mi-

we bi da ara sa sof lo-sa me ur neo mi we bi. ucxo e lebs 

ek r Za le baT ase ve uk ra i nas Tan mo sazR v re qa laq 

bel go ro dis mim de ba re te ri to ri e bi sa da ra Tqma 

un da, qa laq so Wi sa da azo vis zRvas Tan mo sazR v re 

te ri to ri e bis mim de ba re mi we bis Se Ze na. grZel Ca-

mo naT val Si gvxde ba ase ve ak r Zal va kras no da ris 

da mTli a ni kav ka si is re gi o nis mim de ba re te ri-

to ri eb ze ar se bul sa sof lo sa me ur neo mi web ze. 

uk ra i na

ucxo e li in ves to re bis T vis sa in te re soa uk-

ra i nis na yo fi e ri mi we bi. uk ra i na Si 32 mi li o ni 

heq ta ri sa sof lo-sa me ur neo mi waa. mi u xe da vad 

imi sa, rom mi wis zo gi er Ti na wi li ra di a ci u lad 

das xi ve bu li iyo, uk ra i nu li mi we bi ma inc Za li-

an na yo fi e rad iT v le ba. ami to mac bu neb ri via 

ucxo el Ta in te re si am mi we bis Se Ze na ze. swo red 

aman ga mo iw via uk ra i na Si mi wis mo ra to ri u mis Se-

mo Re ba, ro me lic 2012 wlis bo lom de krZa lav da 

mi wis ga yid vas. uk ra i na Si ar aris daS ve bu li ucxo 

qvey nis fi zi ku ri pi re bis mi er sa sof lo-sa me ur-

neo da niS nu le bis mi wis Se Ze na. Tum ca, aqac moq-

me debs iuri di u li pi ris da re gis t ri re bis gziT 

mi wis Ses yid vis sqe me bi. Se saZ le be lia 50 wli a ni 

ija ris ga for me bac. uk ra i nel mo qa la qe eb sa da 

iuri di ul pi rebs ki mi wa aqvT ija riT (50 w-mde). 
ase ve ija riT aqvT uk ra i nu li mi wis 17 mi li o ni 

heq ta ri ucxo ur fir mebs.

mol  do va

mol do vas res pub li kis Sem Tx ve va Sic ara sa-

sof lo-sa me ur neo da niS nu le bis mi wis Se Ze na Se-

uZ lia ne bis mi er pirs - mo qa la qes, ara mo qa la qes, 

fi zi kur Tu iuri di ul pirs. rac Se e xe ba sa sof-

lo-sa me ur neo da niS nu le bis mi was, aq ga mo nak-

li sia daS ve bu li mo qa la qe o bis ar m qo ne pi reb sa 

da ucxo qvey nis iuri di ul pi reb ze. mol do vis 

ka non m deb lo bis Se sa ba mi sad, am uka nas k nelT ara 

aqvT sa sof lo-sa me ur neo da niS nu le bis mi wis 

Ses yid vis uf le ba.

bul ga re Ti

bul ga re Tis Sem Tx ve va Cven T vis sa in te re soa, 

rad gan es qve ya na, bu neb ri vi da in f ras t ruq tu-

ru li pi ro be biT Cve ni msgav sia. aq ucxo el mo-

qa la qe ebs Se uZ li aT sa sof lo-sa me ur neo da niS-

nu le bis mi wis Se Ze na, mxo lod im Sem Tx ve va Si, Tu 

isi ni bul ga reT Si da a re gis t ri re ben SezRu du li 

pa su xis m geb lo bis kom pa ni as. es re gu la cia ucxo-

el (a ra mo qa la qe) fi zi kur pi rebs mi wis pir da pir 

Se Ze nas uzRu davs, Tum ca, iuri di u li pi ris da-

fuZ ne bis Sem d gom, es sak ma od mar ti vi xde ba. 

aR niS nu li re gu li re ba Za li an wa a gavs sa qar-

T ve lo Si sa kon s ti tu cio sa sa mar T los ga dawy-

ve ti le bis Za la Si Ses v lam de ar se bul vi Ta re bas.

mo qa la qe o bis ar m qo ne pi rebs, ucxo el fi zi-

kur da iuri di ul pi rebs bul ga reT Si mi wis Se Ze-

na mxo lod im Sem Tx ve va Si Se uZ li aT: Tu isi ni im 

qvey nis mo qa la qe e bi ari an, ro mel Ta nac bul-

ga reTs 2007 wlis 1 ian v ris Sem deg Se sa ba mi si 

sa er Ta So ri so xel Sek ru le ba aqvs da de bu li; 

Tu qo ne bas mi i Rebs mem k vid re o biT; Tu aris 

ev ro kav Si ris mo qa la qe, ro mel sac aqvs mud-

mi vi ad gil sam yo fe li bul ga reT Si; Tu aris 

ev ro kav Si ris TviT da saq me bu li fer me ri da 

mi was bul ga reT Si da sa sax leb lad da sa mu Sa od 

yi du lobs.

mniS v ne lo va nia, rom ev ro kav Si ris qvey ne bis T-

vis ar se bobs li be ra lu ri da „Si na u ru li“ re gu-

li re ba, xo lo ara wev ri qvey ne bi saT vis cal sa xad 

moq me debs ze moT mo ce mu li SezRud ve bi da maT 

Ta vi si sa xe liT faq tob ri vad ar Se uZ li aT sa sof-

lo-sa me ur neo mi wis Se Ze na.

un g re Ti 

un g re Tis sa kon s ti tu cio sa sa mar T lom mi wis 

ucxo el Ta sa kuT re ba Si qo nis Se sa xeb sul 4 ga-

dawy ve ti le ba mi i Ro. Ta vis erT-erT ga dawy ve ti-

le ba Si, man gan mar ta mi wis sa kuT re bis fun q ci e bi, 

ra Ta da e sa bu Te bi na is SezRud ve bi, rom le bic 

mi wis Se Ze nas Tan da kav Si re biT ar se bob da. 
un g re Tis sa kon s ti tu cio sa sa mar T lo mi was 

xe davs, ro gorc sa kuT re bis gan sa kuT re bul 

obi eqts, da Se sa ba mi sad, mas Tan gan sa kuT re-

bu li sa mar T leb ri vi da mo ki de bu le ba un da 

ar se bob des. is gan sa kuT re biT aR niS navs, rom 

sa sof lo-sa me ur neo da niS nu le bis mi wis mxo-

lod mci re re sur si ar se bobs da is sxva Ri re-

bu le be biT Se uc le lia. ami tom mi wis sa kuT re bis 

SezRud vis le gi ti mu ri mi za ni aris sa ja ro in te-

re si. sa sa mar T los az riT, tye e bi da na yo fi e ri 

mi we bi is to ri u lad er Tob li vad, ko leq ti u rad 
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ga mo i ye ne bo da. ami to mac, mi si az riT, is to ri i-

dan mo yo le bu li na yo fi er mi web ze, ise ve ro gorc 

tye ze, sa ja ro in te re si dRe sac ar se bobs. un g-

re Tis sa kon s ti tu cio sa sa mar T lom ucxo e le-

bi sad mi mi mar Tu li SezRud va, mi wis sa kuT re ba Si 

Se Ze ni sa le gi ti mu rad CaT va la. 

bul ga re Ti sa da uk ra i nis msgav si mo ra to ri u mi 

moq me deb da un g reT Sic.

zo ga dad ev ro kav Si ri, aSS da sxv.

ar cerT Ta na med ro ve qve ya na Si, mi wa ze sa-

kuT re ba ar war mo adgens ab so lu tur uf le bas 

(ga mo ye ne bis da bo ro tad ga mo ye ne bis uf le ba), 

ara med, is re gu lir de ba sxva das x va nor ma ti u li 

aq tiT. ev ro kav Si ris rig qvey neb Si sa xel m wi fo 

do ne ze (ir lan dia, Ce xe Ti) ik r Za le ba, an izRu-

de ba sa sof lo-sa me ur neo mi wis ucxo qvey nis 

mo qa la qe e bis T vis, an ara re zi den ti iuri di u li 

pi re bis T vis ga da ce ma. msgav si da mo ki de bu le-

baa am sa kiTxi sad mi Tur qeT Si, av s t ri a Si, iapo-

ni a Si, is lan di a Si, axal ze lan di a Si, meq si ka Si, 

aSS-Si, ka na da sa da av s t ra li a Si. po lo neT Si 

sa ne bar T vo sis te ma moq me debs. da ni a Si erT pirs 

uf le ba ara aqvs hqon des 2 nak veT ze me ti 24 ha 

sa er To far To biT, amas Tan, nak ve Tebs So ris man-

Zi li ar un da aRe ma te bo des 20 ki lo metrs. Tu 

ma inc ar se bobs moTxov na, vin mes hqon des 24 ha-ze 

me ti, ma Sin sa kiTxs mTav ro ba ixi lavs. mi wis yid va 

ar sad ara vis ar Se uZ lia, Tu ar das tur de ba mi si 

wi na saq mi a no biT, rom is fer me ria, an aqvs spe ci-

a lu ri ag ra ru li ga naT le ba. amas Tan, ucxo els 

uka nas k ne li 5 wlis gan mav lo ba Si am qve ya na Si 

mud mi vi cxov re bis da ma das tu re be li re gis t ra-

cia un da ga aC n des, ro mel sac da ni is ius ti ci is 

sa mi nis t ro gas cems. Se da re biT li be ra lu ria 

mi wis gas x vi se bis sa kiTxi es pa neT Si, mag ram iqac 

ise Ti pi ro be bia, rom ucxo e li mi wis ba zar ze ver 

Se va. aris ki dev er Ti prob le ma: mci re nak ve Te bi 

un da uz run vel yof des sa mu Sao sa a Te bis wli u-

ri ode no bis 75%-s ma inc, rom ada mi a ni sof lis 

me ur ne o bis mu Sa kad Ca iT va los. sa sar geb lo iq-

ne ba aSS-is zo gi erT Stat Si, ka na dis ram de ni me 

pro vin ci a sa da av s t ra li is da sav leT na wil Si 

ak r Za lu lia mi wis ucxo qvey nis re zi den te bis mi

er Ses yid va. zo gan es pro ce si iri bi me qa niz me biT 

aris uz run vel yo fi li, ma ga li Tad, ev ro kav Sir-

Si, mar Ta lia, mi wa ze sa kuT rebis uf le bis mo po-

ve bis mxriv wev ri sa xel m wi fo ebis mo qa la qe e bi 

ga Ta nab re bul ni ari an er T ma neT Tan, mag ram 

maT T vis da we se bu li Se Ra va Te bi eko no mikurad 

TiT q mis Se uZ le bels xdis me sa me qvey ne bis re-

zi den te bis mi er mi wis Se Ze nas. axal ze lan di a Si 

Seq m ni lia mi wis dac vis tri bu na li da es or ga no 

kon k re tu lad ga ni xi lavs 2 ha-ze me ti mi wis Ses-

yidvis msur vel Ta yo vel gan cxa de bas, da de bi Ti 

ga dawy ve ti le ba ki uam ra vi pi ro bis Ses ru le ba zea 

da mo ki de bu li. aR sa niS na via isic, rom TviT ev ro-

kavSiris wevr sa xel m wi fo ebs So ri sac Se iZ le ba 

iyos am g va ri SezRud ve bi, ri si ma ga li Tic aris 

ir lan di is ka non m deb lo ba, rom lis mi xed vi Tac am 

qve ya na Si 7-wli a ni cxov re bis va daa sa Wi ro, ra Ta 

mi wis Se Ze nis msur vel ma gan cxa de biT mi mar Tos mi-

wis ko mi si as. saf ran geT Si SezRu du lia ve na xe bis 

(fran gi eris si a ma yis sa ga ni!) da, gan sa kuT re biT, 

di di far To bis mi wis Se Ze na. aSS-Si 1978 wels mi Re-

bul iq na fe de ra lu ri aq ti sof lis me ur neo baSi 

sazR var ga re Tu li ka pi tal da ban de be bis Se sa xeb. 

mar Ta lia, amiT daS ve bu lia ucxo qvey nis mo qa-

laqeebis mi er sa sof lo-sa me ur neo mi wis Ses yid va, 

mag ram yo ve li kon k re tu li Sem Tx ve va ga ni xi le ba 

am qvey nis sof lis me ur ne o bis sa mi nis t ros mi er. 

Zi ri Ta di re gu li re ba aSS-Si sa sof lo-sa me ur neo 

mi wis ucxo e le bi saT vis mi yid vis sa kiTx ze cal keu-

li Sta tis do ne zea da we se bu li. am g va ri ka non m deb-

loba ak r Zal ve bis sxva das x va do nes gu lis x mobs 

da uk ve Sta te bis na xe var ze met Sia mi Re bu li. 

amas Tan, rac uf ro sa sof lo-sa me ur neo mi mar-

Tu le bi  saa Sta tis eko no mi ka, miT uf ro mkac ria 

ak r Zal va, ucxo e le bis mi er sa sof lo-sa me ur neo 

mi wis Ses yid vis srul aR k ve Tam de (i si ni un da ak-

ma yo fi leb d nen mkacr moTxov nebs. es moTxov ne bi 

gan sa kuT re biT exe ba spe ci a lur sa sof lo-sa me ur-

neo ga naT le bas, ag ra ru li Sro mis ga moc di le bas, 

sof lad cxov re bas, sa Ta na do ka pi ta lis flo bas 

da sxv.). amis Se de gia is, rom aSS-Si sa sof lo-sa-

me ur neo mi wis mxo lod 1%-ze nak le bi ekuT v nis 

ucxo qvey nis mo qa la qe ebs, rom le bic Zi ri Ta dad 

ev ro pe le bi da ka na de le bi ari an.  

das k v nis ma gi er. mi wa aris Se uc v le li, ga-

um rav le be li da „amo wur va di“ (SezRu du li) 

(VerfGEG21, 73). re sur si. mo sax le o bis zrdas Tan 

da sof lis me ur ne o bis pro duq teb ze moTxov nis 

zrdas Tan er Tad mcir de ba da u mu Sa ve be li sof-

lis me ur ne o bis sa var gu lebi da aqe dan, ga mom di-

na re, iwu re ba re sur sic. ami to mac mi wis ga nu-

sazRv reli ode no biT gas x vi se ba ucxo e leb ze 

qvey nis sa si cocx lo amo ca neb Tan da sa zo ga do-

eb riv in te res Tan Se u Tav se be lia. sa sof lo-sa-

me ur neo mi wis gas x vi se ba yo vel T vis un da iyos 

sa xel m wi fos mi er kon t ro li re ba di pro ce si. 

mxo lod sa qar T ve los ga da sawy ve tia mi si 

ka non m deb lo bis struq tu ra (sa dac Ta na med-

ro ve o bas Tan mor ge bu lad asa xu li iq ne ba is 

SezRud ve bi, rom le bic exe ba ucxo e leb ze sa-

sof lo-sa me ur neo da niS nu le bis mi wis gas x-

vi se bas). amas Tan, xe li suf le ba ka non m deb lo bas 

un da are gu li reb des im dag va rad, rom da i cu li 

iq nes, ro gorc sa qar T ve los mo sax le o bis so ci-

a lur-eko no mi ku ri gan vi Ta re bis, ase ve, sa xel m-

wi fos in te re se bis ba lan si. 

pa a ta ko Ru aS vi li, 

eko no mi kur mec ni e re ba Ta doq to ri, 

pro fe so ri

ana fir cxa laS vi li, 

sa mar T lis doq to ri, pro fe so ri
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in ov aci uri zrdis 
per speq ti ve bi 
sa qar Tve lo Si

gi or gi ru si aS vi li

ek on om ik is ak ad emi uri 

doq to ri, pro fe so ri

am er ik eli mec ni er is pol krug ma nis mi xed viT, post-sab-

Wo Ta qvey neb Si biz nes ze sa ga da sa xa do wne xi ar un da aR em at-

eb od es mTli ani Si da pro duq tis 14%-s. sta tis ti kur mo na ce-

meb ze day rdno biT, sa qar Tve lo Si sa ga da sa xa do wne xi 21%-s* 

Se ad gens.

aq ed an ga mom di na re, sav se biT bu neb ri via, Sem dgo mi sa ga-

da sa xa do li be ra li za ci is moTxov na, ra sac po li ti ku ri re-

ali eb ic uwyobs xels - ax ali xe li suf le bis me ca di ne ob iT, 

war sul Si sa xel mwi fos gan far To mas Sta bi an ad da te ro re bul 

biz ness gan vi Ta re bis me ti San si mi eca.  

თუმ ცა, ჩვე ნი აზ რით, ბო ლო დროს, სა მეც ნი ერო 
წრე ებ ში ფარ თოდ დის კუ სი რე ბულ სა გა და სა ხა დო ლი-
ბე რა ლი ზა ცი ის მიდ გო მას ან გა რიშ გა სა წე ვი ობი ექ ტუ რი 
შეზღუდ ვე ბიც გა აჩ ნია. მათ შო რის, მნიშ ვნე ლო ვა ნია:

1. მძი მე სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური ფო ნი, რის გა მოც 
კვლა ვაც უპ ირ ვე ლეს მიზ ნად რჩე ბა გა და სა ხა დე ბის (მა-
ღა ლი გა ნაკ ვე თე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის) ხარ ჯზე სა ხელ მწი-
ფო ბი უჯ ეტ ში სახ სრე ბის მაქ სი მა ლუ რი მო ბი ლი ზა ცია 
სო ცი ალ ური ვალ დე ბუ ლე ბე ბის (პენ სი ებ ის, დახ მა რე-
ბე ბის, ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის) უზ რუნ ველ სა ყო ფად; 

2. ეკ ონ ომ იკ ის ზრდა და ჯი ნი ინ დექ სის მი ხედ ვით 
მო სახ ლე ობ ის შე მო სავ ლე ბის გა მო თა ნაბ რე ბის დო ნე 
ქვე ყა ნა ში1. ეკ ონ ომ იკ ის ზრდა მიღ წე ვა დია სა გა და სა ხა-
დო ლი ბე რა ლი ზა ცი ის გზით, მაგ რამ მო სახ ლე ობ ის შე-
მო სავ ლე ბის გა მო თა ნაბ რე ბის დო ნე მხო ლოდ სა გა და ხა-
დო ლი ბე რა ლი ზა ცი ით ვერ ამ აღ ლდე ბა, თუნ დაც იმ ის 
გა მო, რომ ა) სა ფონ დო ბირ ჟე ბის გა ნუ ვი თა რებ ლო ბის, 
ბ) ექ სპორ ტთან იმ პორ ტის უპ ირ ატ ეს ობ ის, შეზღუ-
დუ ლი მას შტა ბე ბის ად გი ლობ რი ვი მოხ მა რე ბის მქო ნე 

* რაც სრ ულ შესაბამისობაშია რანის (გაუმჯობესებული 
ლაფერის) თეორიულ პარამეტრებთან, მაინც არა-
მართ ლზომიერად მიგვაჩნია გარდამავალი ტიპის 
ეკონომიკისათვის სახელმწიფო სექტორის თანდაყოლილი 
არაეფექტიანობის და შესაბამისად კაპიტალისტური 
წესით წარმოებული ბიზნესის დაზოგვით ხასიათთან 
წინააღმდეგობაში მყოფი: „დახარჯვის კულტის“ არსებობის 
გამო. 

1 განვითარებული ქვეყნების ტოპ 10-ული შემო-
სავლების გამოთანაბრების კუთხით, რომელთაც ამავე 
დროს უჭირავთ ქვეყნებში პირველი ათეული ერთ სულ 
მოსახლეზე ნომინალური შემოსავლის მიხედვით, ასე 
გამოიყურება: შვედეთი, ნორვეგია, დანია, ფინეთი, 
ისლანდია, ავსტრია, საფრანგეთი, ლუქსემბურგი, 
ლიხტენშტეინი, შვეიცარია. შესაბამისად კორელაცია 
საერთო შემოსავლების ზრდასა და მათ მოსახლეობის 
სხვადასხვა ფენების მიხედვით გამოთანაბრებას შორის 
აშკარაა და კანონზომიერი.

ეკ ონ ომ იკ ის ის ეთ ქვე ყა ნა ში, რო გო რიც სა ქარ თვე ლოა, 
მე წარ მე ები არ არი ან მო ტი ვი რე ბულ ნი მა ღა ლი მო გე-
ბით (რი თაც იქ მნე ბა დოვ ლა თი, სა მუ შაო ად გი ლე ბი, 
და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლე ბი) და გარ კვე ულ წი ლად, ად-
გი ლი აქ ვს ეკ ონ ომ იკ ურ სტაგ ნა ცი ას, რად გან ნე ბის მი ერი 
ახ ალი ინ ვეს ტი ცია/რე ინ ვეს ტი ცია რის კია კა პი ტა ლის 
მფლო ბე ლის თვის გა ნუ საზღვრე ლო ბის პი რო ბებ ში.

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ხელ მწი ფოს გან 
ეკ ონ ომ იკ აში დაბ რუ ნე ბუ ლი ნე ბის მი ერი ლა რი მე წარ-
მის და მა ტე ბით შე მო სავ ლის წყა როა, რაც სხვა თა ნა ბარ 
პი რო ბებ ში, სა ბო ლოო ჯამ ში, მარ თა ლია, აის ახ ება 
მთლი ანი ში და პრო დუქ ცი ის დი ნა მი კა ში მო გე ბის სა-
ხით, მაგ რამ ამ ით ად ექ ვა ტურ სარ გე ბელს ვერ მი იღ ებს 
ჩვე ულ ებ რი ვი მო ქა ლა ქე, რომ ლის კე თილ დღე ობ ას აც 
ყვე ლა ზე უპ რი ან ად სწო რედ ჯი ნი ინ დექ სის დო ნე 
და არა მშპ-ის ზრდის დი ნა მი კა გან საზღვრავს. 

ცნო ბი ლია, რომ კლა სი კუ რი ეკ ონ ომ იკ ური მიდ გო-
მით, მე წარ მე ზე მო გე ბის გა და სა ხა დის და მა ტე ბი თი 
წნე ხი და მე წარ მის ექ სტრე მა ლურ, არ ას ახ არ ბი ელო 
სა გა და სა ხა დო მდგო მა რე ობ აში ჩა ყე ნე ბა ყო ველ თვის 
ხელს უწყობს ინ ოვ აცი ურ გან ვი თა რე ბას და სა ზო გა-
დო ებ რივ პროგ რესს, რად გა ნაც ის ეთი მდგო მა რე ობ აში, 
მე წარ მეს უჩ ნდე ბა ინ ტე რე სი უფ რო მე ტი და ზო გოს 
(„გა მო იგ ონ ოს ახ ალი“, შე ამ ცი როს და ნა ხარ ჯე ბი) შემ-
ცი რე ბუ ლი მო გე ბის ნორ მის კომ პენ სი რე ბის მიზ ნით.

შე სა ბა მი სად, ჯი ნი ინ დექ სის დო ნის ას ამ აღ ლებ-
ლად, აუც ილ ებ ელია არა სა გა და სა ხა დო წნე ხის შე სუს-
ტე ბა, არ ამ ედ მი სი გარ კვე ული დო ზით გაძ ლი ერ ებ აც 
კი, რა თა სა ხელ მწი ფომ ბიზ ნე სი დან ამო იღ ოს რაც შე-
იძ ლე ბა მე ტი თან ხა ხელ მე ორე გა და ნა წი ლე ბი სათ ვის, 
მაგ რამ ამ ავ დრო ულ ად მაქ სი მა ლუ რად უნ და წა ახ ალ-
ის დეს ბიზ ნე სი, რომ მან შექ მნას ინ ოვ აცია. 

კლა სი კუ რი ეკ ონ ომ იკ ური რე კო მენ და ცი ებ ის თა-
ნახ მად, თუ ქვე ყა ნა ში არა ინ ფლა ცი ური ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდის ტემ პი არ აღ ემ ატ ება 4%-ს წლი ურ ად, მა შინ 
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sagadasaxado politika

K – s 
sidide

kompaniebis 
maqsimaluri 
raodenoba 

          (N)

bazris maqsimaluri wili (%)

1

kompaniisTvis

2

kompaniisTvis

3

kompaniisTvis

4

kompaniisTvis

umsxvilesi kompaniebi

1000 10 31 44 54 63

1800 6 42 60 72 85

3000 4 54 75 95 100

5000 2 70 100 100 100

10000(*) 1 100 100 100 100

ქვე ყა ნამ უნ და მი მარ თოს ეკ ონ ომ იკ ის მკვეთრ და რა-
დი კა ლურ ინ ოვ აცი ურ გან ვი თა რე ბას, თუ არა - მი სი 
ჩა მორ ჩე ნა მო წი ნა ვე ქვეყ ნე ბის გან უფ რო და უფ რო 
გაღ რმა დე ბა და ტექ ნო ლო გი ური თვალ საზ რი სით 

მა თი (გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის) და წე ვის შე საძ ლებ-
ლო ბა სრუ ლად უპ ერ სპექ ტი ვო აღ მოჩ ნდე ბა ახ ლო 
პრო გო ზი რე ბად მო მა ვალ ში1.

რო გორ შე იძ ლე ბა გა ნი მარ ტოს ინ ოვ აცი ური გან ვი-
თა რე ბა? - ეს, რა თქმა უნ და, არ ის ინ ტენ სი ური, ანუ 
უფ რო მწარ მო ებ ლუ რი, პრო დუქ ტი ული და ეფ ექ ტი ანი 
გან ვი თა რე ბა, რო დე საც ერ თი და იგ ივე რე სურ სის ჩა-
დე ბი სას ეკ ონ ომ იკ აში უფ რო მე ტი სარ გე ბე ლი, შე დე გი 
მი იღ ება, რაც სა ბო ლოო ჯამ ში სა ზო გა დო ებ ას ტექ ნი-
კურ პროგ რესს გვაძ ლევს.

ზო გა დად მიჩ ნე ულია,  რომ ერ ოვ ნუ ლი სა ხელ-
მწი ფო ები ზრუ ნა ვენ რა სა კუ თა რი სა ხელ მწი ფო ებ ის 
წარ მა ტე ბა სა და წინ სვლა ზე, ხელს უწყო ბენ ინ ოვ აცი ის 
გან ვი თა რე ბას, რაც, ვფიქ რობთ, მი სა ღე ბია სა ქარ თვე-
ლოს თვი საც. ამ პრო ცე სის უზ რუნ ველ სა ყო ფად აუც-
ილ ებ ელია:

1) ინ ტე ლექ ტუ ალ ური სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის 
(IPR) მკაც რი სა კა ნონ მდებ ლო დაც ვა2 ევ რო კავ ში რის 
რე გუ ლა ცი ებ ის და დი რექ ტი ვე ბის შე სა ბა მი სად, რა თა 

1 შედარებისათვის 90-იან წლების ბოლოს და 21 
საუკუნის დასაწყისში ეკონომიკურ წრეებში მუსირებდა 
აზრი, რომ დასავლეთის განვითარებული ქვეყნების დაწევა 
პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებს ეკონომიკურ-ტექნოლოგიური 
თვალსაზრისით 50 წლიან დიაპაზონში თუ შეეძლებათ 
და ისიც აქტიური განვითარების ტემპების შენარჩუნების 
პირობებში.

2  აღსანიშნავია, რომ ეროვნულ საპატენტო სამსახურს 
დააწვება დიდი პასუხისმგებლობა, რადგან მოუწევს 
ინოვაციების დაპატენტება და შემდეგ მათი ავთენტურობის 
დაცვა წამყვან საპატენტო ორგანიზაციებთან და 
ცნობისათვის ქვეყნის ეკონომიკის ინტელექტუალური 
პოტენციალის საზომად გამოიყენება წლის განმავლობაში 
აშშ-ის საპატენტო ბიუროში დარეგისტრირებული 
ეროვნული პატენტების რაოდენობა. 

მე წარ მე ებს (ფირ მებს) გა უჩ ნდეთ მო ტი ვა ცია, შექ მნან 
ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ტი, რაც ამ ავ დრო ულ ად უბ იძ გებს 
დი ნა მი ურ კონ კუ რენ ცი ას ეკ ონ ომ იკ აში, ანუ კონ კუ რენ-
ცი ას არა ბა ზარ ზე არ სე ბულ ყვე ლა სუ ბი ექ ტს შო რის, ვი-
საც ამ ის სურ ვი ლი აქ ვს, არ ამ ედ მათ შო რის, ვინც ქმნის 
ინ ოვ აცი ურ პრო დუქ ტს და აქ ვს შე სა ბა მი სი ტექ ნო ლო-
გი ური, სა კად რო, სა მეც ნი ერო-კვლე ვი თი (Research & 
Development) რე სურ სუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა. ეს, ამ ავ-
დრო ულ ად, ოპ ტი მა ლურ დო ნემ დე შე ამ ცი რებს „კონ-
კუ რენ ცია-ინ ტე ლექ ტუ ლურ სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის 
დაც ვას“ შო რის ჩა მო ყა ლი ბე ბულ დი ალ ექ ტი კუ რი წი-
ნა აღ მდე გო ბი დან წარ მომ დგარ სა ზო გა დო ებ რივ ხარ ჯს;

2) ან ტი მო ნო პო ლი ური რე გუ ლი რე ბა, რო მე ლიც 
გუ ლის ხმობს სა ზო გა დო ებ რი ვი და ნა ხარ ჯის შე სამ-
ცი რებ ლად, მო ნო/ოლ იგ ოპ ოლ ის ტი ფირ მე ბის, კომ პა-
ნი ებ ის მი ერ გა და სა ხა დის გა დახ დას ბაზ რის წი ლის 
თი თოეულ ზე ნორ მა ტი ულ პრო ცენ ტზე (იმ შემ თხვე-
ვა ში, თუ ის ინი ფლო ბენ ბაზ რის 25%-ზე მეტს), (პარ-
პინ დელ-პარ შმა ნის ცნო ბი ლი თე ორი ული ინ დექ სის და 
ას ევე ევ რო კავ ში რის პრაქ ტი კუ ლი რე კო მენ და ცი ებ ის 
სა ფუძ ველ ზე. ცხრი ლი 1);

3) ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის თვის ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან (ბასს 
სტან დარ ტი 38) მკა ფიო შე სა ბა მი სო ბა ში კვლე ვის და 
გან ვი თა რე ბის კრი ტე რი უმ ებ ის დად გე ნა. (ცხრი ლი2);

4. დად გე ნი ლი კრი ტე რი უმ ებ ის თა ნახ მად, ფირ მებ-
ზე მხო ლოდ „გან ვი თა რე ბის“ ხარ ჯე ბის კომ პენ სი რე ბა 
(მა გა ლი თად 70% / 30% თა ნა ფარ დო ბით, ანუ გან ვი თა-
რე ბის ხარ ჯის 70% ან აზღა ურ დე ბა სა ხელ მწი ფოს მი ერ 
სა ბი უჯ ეტო დო ტა ცი ის ხარ ჯზე, ხო ლო ხარ ჯის 30% 
შე სა ბა მი სად წარ მო ად გენს კომ პა ნი ის სუფ თა და ნა ხარ-
ჯს, რო მე ლიც ამ ავე დროს სა გა და სა ხა დო მიზ ნე ბის თვის 
ჩა მო იწ ერ ება/გა მო იქ ვი თე ბა მო გე ბა-ზა რალ ში). ამ ას თან 
„კვლე ვის“ ხარ ჯი, რო მე ლიც ამ ავ დრო ულ ად გა მო საქ-
ვი თი ხარ ჯია, არ უნ და ექ ვემ დე ბა რე ბო დეს ან აზღა-
ურ ებ ას სა ხელ მწი ფოს მხრი დან, რად გან წარ მო ად გენს 

ცხრი ლი 1. K-ს სი დი დეს და კომ პა ნი ებს შო რის კო რე ლა ცია K = 10000 (V2 + 1) /N

შე ნიშ ვნა*: რო დე საც K უდ რის 10 000, მა შინ ბა ზარ ზე იმ ყო ფე ბა მხო ლოდ 1 მო ნო პო ლის ტი.
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ფირ მის ე.წ. „ინ ოვ აცი ურ საქ მი ან ობ ის რის კს“ წი ნას წარ 
გა წე ული ხარ ჯის სა ხით. რა თქმა უნ და, ერ ოვ ნულ მე-
ურ ნე ობ აში წარ მო ებ ული კვლე ვის ყვე ლა სხვა ხარ ჯი 
მოგ ვცემს ტექ ნო ლო გი ური ციკ ლის „გან ვი თა რე ბის“ 
ეტ აპს და ზო გა დად, და უშ ვე ბე ლი ცაა სა ხელ მწი ფოს 
მო ნა წი ლე ობა ამ ეტ აპ ზე1.

რო გორც ცხრი ლი დან ჩანს, 1 კომ პა ნი ის თვის ბაზ-
რის მაქ სი მა ლუ რი წი ლის ზო მა უნ და შე ად გენ დეს 
არა უმ ეტ ეს 31%-ს (რო დე საც ბა ზარ ზე 3-ზე ნაკ ლე ბი 
ფირ მა არაა), რაც თე ორი ული პოს ტუ ლა ტია, მაგ რამ 
ახ ლო საა ევ რო კავ ში რის პრაქ ტი კულ რე გუ ლა ცი ებ თან, 
რო მე ლიც გან საზღვრუ ლია 25% ოდ ენ ობ ით (რო დე საც 
ბა ზარ ზე 4-ზე მე ტი ფირ მაა). 

სა ქარ თვე ლო ში, თვა ლი რომ გა და ვავ ლოთ ერ ოვ-
ნულ ბა ზარს, ვნა ხავთ, რომ ბევ რია ის ეთი სეგ მენ ტი, 
სა დაც მხო ლოდ 2 ან 3, ან უკ ეთ ეს შემ თხვე ვა ში, 4 
კომ პა ნიაა და არ ას აჭ ირო - 4-ზე მე ტი, რაც თა ვის თა-
ვად აფ ერ ხებს ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბას კონ კუ რენ ცი ული 
გა რე მოს ზრდის შე ფერ ხე ბის გა მო2, მაგ.: ნავ თო ბის 
სფე რო: (ლუ კო ილი, სო კა რი, გალ ფი, ვი სო ლი), მო ბი-
ლუ რი კო მუ ნი კა ცია (ბი ლა ინი, ჯე ოს ელი, მაგ თი), ინ-
ტერ ნეტ კო მუ ნი კა ცია (სილ ქნე ტი, კავ კა ზუ სი), ლუ დი 
(ნა ტახ ტა რი, მთი ელი, ყაზ ბე გი, კას ტე ლი), ძეხ ვე ული 
(ნი კო რა, ვა კე, ლო იდ ლი, მი თა ნა), ხორ ცის წარ მო ება 

1  აღნიშნული მიდგომის ძირითად განმახორციელებელ 
დარგებს უნდა მიეკუთვნებოდნენ მწარმოებელი და არა 
ვაჭრობის დარგები: მძიმე და მსუბუქი მრეწველობა, კვების 
მრეწველობა, ენერგეტიკა, კავშირგაბმულობა, სოფლის 
მეურნეობა, სამთო-მომპოვებელი მრეწველობა, ტურიზმი, 
ტრანსპორტი და სხვ. 

2 აღსანიშნავია, საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ 
ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ბოლო დროს ამ კუთხით 
გაკეთებული საჯარო განცხადებები, რომ „ქვეყანაში 
კონკურენცია უნდა იყოს და გაძლიერდეს“, რაც წინა 
ხელისუფლების პირობებში გარკვეული პოლიტიკური - 
ეკონომიკური ინტერესების გადაკვეთის და შესაბამისი 
კაპიტალის დაგროვების ფონზე ალბათ არ იქცევდა 
შესაბამის და სათანადო ყურადღებას სახელმწიფოს 
მხრიდან.

(იბ ერ ულა), შო კო ლა დის წარ მო ება (ბა რამ ბო), რძის 
პრო დუქ ტე ბის წარ მო ება (სან ტე, სან ტი ნო, ეკ ოფ უდი), 
კვერ ცხის და ქათ მის წარ მო ება (მუხ რა ნი, კო და, დი ლა, 
ნო ზა ძე), ლი მო ნა თის წარ მო ება (ნა ტახ ტა რი, ყაზ ბე გი, 
ზან დუ კე ლი) და სხვე ბი.

ცხრი ლი 2: „გან ვი თა რე ბის“ ხარ ჯე ბის კომ პენ სი-
რე ბის მიზ ნით კრი ტე რი უმ ის გან საზღვრა, რაც უნ და 
გუ ლის ხმობ დეს ქვე მოთ მო ცე მუ ლი ყვე ლა ინ დი კა ტო-
რის შეს რუ ლე ბის ზედ მი წევ ნით დაც ვას, რად გან ერთ-

ერ თის არ არ სე ბო ბა იწ ვევს მის მთლი ან ად გა უქ მე ბას:
 მო სა ლოდ ნე ლია მო მა ვა ლი ეკ ონ ომ იკ ური სარ-

გებ ლის მი ღე ბა არ ამ ატ ერი ალ ური აქ ტი ვი დან;
 არ ამ ატ ერი ალ ური აქ ტი ვის ღი რე ბუ ლე ბა შე-

იძ ლე ბა სა იმ ედ ოდ შე ფას დეს;
 შე საძ ლე ბე ლია არ ამ ატ ერი ალ ური აქ ტი ვის და-

მუ შა ვე ბის დას რუ ლე ბა ტექ ნი კუ რი თვალ საზღი სით (და 
შე სა ბა მი სად, იგი გახ დე ბა ხელ მი საწ ვდო მი გა სა ყი დად 
ან გა მო სა ყე ნებ ლად);

 არ სე ბობს ამ ის (ანუ დას რუ ლე ბის და შე სა ბა-
მი სად შემ დგო მი გა ყიდ ვის ან გა მო ყე ნე ბის) რო გორც 
მზად ყოფ ნა/სურ ვი ლი, ისე შე საძ ლებ ლო ბა/უნ არი;

 არ სე ბობს ან ფარ თო ბა ზა რი, ან თუ არ ამ ატ-
ერი ალ ური აქ ტი ვი ში და გა მო ყე ნე ბი სათ ვი საა გან კუთ-
ვნი ლი - სარ გებ ლი ან ობა (დად გე ნი ლი მარ გი ქმე დე ბა);

 შე სა ბა მი სი ად ექ ვა ტუ რი ტექ ნი კუ რი, ფი ნან სუ-
რი და სხვა რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის ხელ მი საწ ვდო-
მო ბა არ ამ ატ ერი ალ ური აქ ტი ვის დას რუ ლე ბი სათ ვის.

  აღ ნიშ ნუ ლი ინ დი კა ტო რე ბი უნ და ხა სი ათ დე ბოდ-
ნენ შემ დე გი თვი სე ბე ბით: უნ და იყ ვნენ მკა ფი ოდ 
რა ოდ ენ ობ რი ვად გან საზღვრუ ლი, ობი ექ ტუ რად მიღ-
წე ვა დი, მათ შო რის, მხო ლოდ სუ ბი ექ ტის და მო უკ იდ-
ებ ელი ძა ლის ხმე ვით, უნ და წარ მო ად გენ დნენ მი ზანს 
და არა სა შუ ალ ებ ას და ას ევე არ უნ და ხდე ბო დეს 
კრი ტე რი უმ ის დუბ ლი რე ბა.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მის გან ხორ-
ცი ელ ება ქვეყ ნის სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე როს ფარ თო-
მას შტა ბი ანი და რა დი კა ლუ რი მო დერ ნი ზა ცია-რე ფორ-
მი რე ბის გა რე შე აზ რს მოკ ლე ბუ ლია, რად გან ცოდ ნა ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის ფირ მებს დას-
ჭირ დე ბათ კვა ლი ფი ცი ური ად გი ლობ რი ვი სა ინ ჟინ რო 
და ტექ ნო ლო გი ური კად რე ბი. კერ ძოდ, ამ მიზ ნით 
სას წავ ლო აკ ად ემი ური თა ვი სუფ ლე ბის პა რა დიგ მის 
შე მო ღე ბა უნ და გუ ლის ხმობ დეს შემ დე გი ღო ნის ძი ებ-
ებ ის გა ტა რე ბას ქვეყ ნის უმ აღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო 
ინ სტი ტუ ტე ბის თვის:

 უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე-
ბის დო ნე ზე თი თოეული სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა-
მის (კურ სის) დამ ტკი ცე ბუ ლი კუ რი კუ ლუ მის ფარ გლებ-
ში გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს მი ერ თი თოეული საგ ნის 
(დის ციპ ლი ნის) სი ლა ბუ სის შე სა ბა მი სად (რო მე ლიც 
ამ ავე დროს იდ ენ ტუ რი იქ ნე ბა ყვე ლა პრო ფე სორ-მას-
წავ ლებ ლის თვის და უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის თვის) 
უნ და შედ გეს ფი ნა ლუ რი გა მოც დის მომ ზა დე ბის და-
მო უკ იდ ებ ელი „ბან კი/ბა ზა“ (წარ სულ ში „სა ხელ მწი-
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ფო გა მოც დის“ მსგავ სად და ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლო ში 
აპ რო ბი რე ბუ ლი ბრი ტა ნუ ლი ეი-სი-სი-ეის წიგ ნე ბის 
გა მოც დის ჩა ბა რე ბის ან ალ ოგი ურ ად); 

 შე სა ბა მი სად, პრო ფე სორ-მას წავ ლებ ლებს შო-
რის კონ კუ რენ ცია წა რი მარ თე ბა უკ ვე არა სუ ბი ექ ტუ რი 
თვალ საზ რი სით, არ ამ ედ, იმ კუთხით, თუ რო მე ლი 
პრო ფე სორ-მას წავ ლე ბე ლი უფ რო უკ ეთ ეს ად და ეფ-
ექ ტი ან ად მო ამ ზა დებს სტუ დენ ტებს უმ აღ ლე სი შე-
ფა სე ბის მი სა ღე ბად და მო უკ იდ ებ ელი ავ ტო ნო მი ური 
გა მოც დე ბის ჩა ბა რე ბის სა ფუძ ველ ზე; 

 აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, თა ვი სუ ფალ კონ კუ-
რენ ცი აში მყო ფი პრო ფე სორ-მას წავ ლებ ლე ბი კი აღ არ 
შე აფ ას ებ ენ გა მოც დის შე დე გებს, არ ამ ედ სრუ ლე ბით 
გან ზე გად გე ბი ან სწავ ლის პრო ცეს ში შე ფა სე ბის ეტ-
აპ ის გან, რო მე ლიც ავ ტო მა ტუ რად შე ფას დე ბა და მო-
უკ იდ ებ ელი სპე ცი ალ ის ტე ბი სა და კომ პი უტ ერ ული 
პროგ რა მე ბის გა მო ყე ნე ბით, ხო ლო, ის ინი კი მთლი ან-

ად კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი იქ ნე ბი ან სტუ დენ ტე ბის თვის 
საგ ნის სა უკ ეთ ესო წე სით მი წო დე ბა ზე. 

უნ და ით ქვას, რომ სა ერ თა შო რი სო კვლე ვე ბი სა და 
დას კვნე ბის მი ხედ ვით, პოსტ - საბ ჭო თა ქვეყ ნებ ში, 
ახ ლო მო მა ვალ ში შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა მსოფ ლიო მას-
შტა ბის სა მა გის ტრო პროგ რა მე ბის გან ვი თა რე ბა. ამ დე-
ნად, მიგ ვაჩ ნია, რომ სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა განს ამ 
თვალ საზ რი სით მაქ სი მა ლუ რად სა ბა კა ლავ რო დო ნის 
სა გან მან თლებ ლო სა ფე ხუ რი უნ და წარ მო ად გენ დეს.

შე სა ბა მი სად უნ და ხდე ბო დეს წარ მა ტე ბუ ლი 
სტუ დენ ტე ბის მსოფ ლი ოში ფარ თოდ აპ რო ბი რე ბუ-
ლი მე თო დე ბით წა ხა ლი სე ბა და სტი მუ ლი რე ბა, მაგ.: 
მა ღა ლი სტი პენ დი ებ ის და შე ღა ვა თე ბის და ნიშ ვნა, 
საზღვარ გა რე თის წამ ყვან უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში ინ ტერ-
ნში პი-მივ ლი ნე ბე ბი, ერ ოვ ნუ ლი ბიზ ნე სის მო წი ნა ვე 
კომ პა ნი ებ ში სტა ჟი რე ბა, და საქ მე ბის ყო ველ გვა რი ხე-
ლის შეწყო ბა, და სხვ.

LIMITATIONS OF TAX LIBERALIZATION APPROACH DURING 
COUNTRY’S MODERN STAGE OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT 

AND PERSPECTIVES OF INNOVATION GROWTH IN GEORGIA 

                                                          Giorgi Rusiashvili
                                                       Academic Doctor of Economics, Professor

ABSTRACT

According to notable American scientist Paul Krugman in post-soviet states the business tax burden shall be in 
the range of 14% of GDP. Nowadays in Georgia as per statistical data tax burden’s level is about 21% which is still in 
compliance to Rahn curve. Therefore its demanded further tax liberalization which is also supported by new political 
reality after government change and businesses freed from state control and “patronage”.

Although the tax liberalization issue is actively discussed recently in Georgian scientifi c circles, it still has several 
limitations, including heavy social-economic household living conditions and income distribution equality low level ac-
cording to Gini index, for which strong fi scal system mechanisms may be used. Income distribution equality level is one 
of the attributes of “good” country governance prevailing by social responsibility as identifi ed by OECD and World Bank.

This paper examines limitations of tax liberalization approach during country’s modern stage of social-economic 
development. These results were then compared to data of national states in developed market economies to determine 
whether there was a signifi cant difference. This study also examines perspectives of innovation growth in Georgia. How-
ever the indicated approach may be implemented only based on large scale modernization of Georgian education system 
since agents (fi rms) of knowledge based economy will increase demand on high qualifi ed technological and R&D staff.

1. www.accaglobal.com
2. www.geostat.ge
3. www.giniindex.org
4. www.mof.ge
5. www.nbg.gov.ge

6. www.parliament.ge
7. www.govenrment.ge
8. www.krugmann.org
9. www.iprp.org
10. www.eu.org

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:
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gadasaxadebi

sa ga da sa xa do ka non mdeb lo biT gan sazRvru li da-

beg vri sa da ad mi nis tri re bis pro ce du re bis dax ve wis, 

aR niS nu li sfe ros uf ro ef eq tu ri re gu li re bi saT vis 

moq ni li me qa niz mis Se mu Sa ve bis sa Wi ro eb id an da sa-

ga da sa xa do ko deq sSi jer ki dev ar se bu li cal ke uli 

bun do va ni, or az ro va ni de bu le be bis, teq ni ku ri Tu  

re daq ci uli xa si aT is uz us to be bis aR mofxvris uz-

run vel sa yo fad, sa qar Tve los mTav ro bis in ici at iv iT 

sa qar Tve los sa ga da sa xa do ko deq sSi mniS vne lo va ni 

cvli le be bi Se vi da (ix. 2013 wlis 26 de kem bris sa qar-

Tve los ka no ni N1886-rs ,,sa qar Tve los sa ga da sa xa do 

ko deq sSi cvli le be bis Se ta nis Se sa xeb“).

gan xor ci el eb uli cvli le be bis aq tu al ob id an ga-

mom di na re, mi zan Se wo ni lad Cav Tva leT mo ga wo doT 

maT ze ko men ta ri, ra Ta ga dam xdel Ta mi er swo rad iq nas  

aR qmu li aR niS nu li cvli le be bi.

ra Se ic va la  sa ga da sa xa do ko deq sSi?!

რე დაქ ცი აში შე მო სულ მა გა და სა ხა დე ბის გა დამ ხდე-
ლე ბის სა ტე ლე ფო ნო ზა რებ მა, მა თან უშუ ალო  გა სა-
უბ რე ბამ დაგ ვარ წმუ ნა, რომ ერ თმა ნა წილ მა სწო რად 
ვერ გა იგო ხან დაზ მუ ლო ბის ვა დის გან საზღვრას თან 
და კავ ში რე ბით სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მე-4 მუხ ლით 
(ხან დაზ მუ ლო ბის ვა და) დად გე ნი ლი ახ ალი - 3 წლი-
ანი ვა დის  შე მო ღე ბი სა და მას ზე პე რი ოდ ულ ად,  თან-
და თა ნო ბით -  6 წლი ანი ვა დი დან 3 წლი ან  ვა დებ ზე 
გა დას ვლის, აგ რეთ ვე სხვა ნორ მე ბის ამ ოქ მე დე ბი სა და 
ძა ლა ში შეს ვლის კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სე ბი. 

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მე-3 მუხ ლის ახ ალი რე-
დაქ ცის თა ნახ მად, უკ ვე არც ერ თი გა და სა ხა დის სა ან-
გა რი შო პე რი ოდი არ არ ის კვარ ტა ლი და შე სა ბა მი სად, 
ვა დე ბი კვარ ტლო ბით აღ არ იქ ნე ბა გან საზღვრუ ლი. ამ ის 
გა მო. გა უქ მდე ბა კვარ ტლო ბით ვა დე ბის გა ან გა რი შე-
ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი. გა და სა ხა დე ბის 
კვარ ტა ლუ რი დეკ ლა რი რე ბის დე ბუ ლე ბე ბი ყო ფი ლი 
ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ იქ ნა შე ტა ნი ლი სა გა და სა ხა დო 
კო დექ სში (2010 წ.) და იგი სსკ-ის 309-ე მუხ ლის მე-7  
ნა წი ლის მი ხედ ვით, 2013 წლის პირ ვე ლი იან ვრი დან 
მთავ რო ბის მი ერ დად გე ნი ლი წე სი სა და პი რო ბე ბის 
შე სა ბა მი სად უნ და ამ ოქ მე დე ბუ ლი ყო. თუმ ცა შე იძ ლე-
ბა ით ქვას, ამ ოქ მე დე ბამ დე გა უქ მდა. ეს იყო მხო ლოდ  
PR-კომ პა ნის  ნა წი ლი (ან გარ კვე ულ პირ თა წრის თვის 
გათ ვლი ლი) და არც ძვე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის პი რო ბებ-
ში იმ უშ ავ ებ და იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც კვარ ტა ლუ რი 
ან გა რიშ გე ბა და შე სა ბა მი სად გა და სა ხა დე ბის გა დახ და 
კვარ ტა ლუ რად,  ჩვე ნის აზ რით, არც სა ხელ მწი ფოს არ 
აძ ლევს ხელს, რამ დე ნა დაც სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ში 
შე მო სავ ლე ბის შე მო დი ნე ბა ვა დებ ში იწ ელ ება. იგი არ-
ახ ეს აყ რე ლია გა და სა ხა დე ბის გა დამ ხდე ლე ბის თვი საც, 
რამ დე ნა დაც კვარ ტლო ბით გა და სა ხა დე ბის დეკ ლა-

რი რე ბი სა და გა დახ დის შემ თხვე ვა ში გა დამ ხდე ლებს 
ერ თდრო ულ ად დაგ რო ვილ სა მი თვის შე მო სავ ლებ ზე 
მო უწ ევ დათ გა და სახ დე ბის გა დახ და, რაც სო ლი დურ 
თან ხებ თა ნაა  და კავ ში რე ბუ ლი.  შე სა ბა მი სად, უფ რო 
მე ტად გა უძ ნელ დე ბო დათ მა თი გა დახ და,  ვიდ რე,  
ცალ კე ული თვე ებ ის მი ხედ ვით ან გა რიშ გე ბა-დეკ ლა-
რი რე ბი სა და მა თი თან და და თო ბით ყო ველ თვი ურ ად 
გა დახ დი სას;

კვარ ტა ლუ რი სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ გე ბის გა უქ მე-
ბი დან გა მომ დი ნა რე, შე იც ვა ლა სა გა და სა ხა დო კო დექ-
სის 94-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტი, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც 
2014 წლის 1 იან ვრი დან მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მქო-
ნე მე წარ მე ფი ზი კუ რი პი რე ბი ვალ დე ბულ ნი არი ან მიმ-
დი ნა რე გა და სახ დე ლე ბის თან ხე ბი ბი უჯ ეტ ში შე იტ ან ონ 
გა სუ ლი სა გა და სა ხა დო წლის წლი ური გა და სა ხა დის 
მი ხედ ვით - არა უგ ვი ან ეს 15 მა ის ისა - 25%,  არა უგ ვი-
ან ეს 15 ივ ლი სი სა -25%,  არა უგ ვი ან ეს 15 სექ ტემ ბრი სა 
-25%  და არა უგ ვი ან ეს 15 დე კემ ბრი სა - 25%, ნაც ვლად 
აქ ამ დე მოქ მე დი არა უგ ვი ან ეს კვარ ტლის მომ დევ ნო 
თვის 15 რიცხვი სა, 25-25 პრო ცენ ტის ოდ ენ ობ ით (არა-
უგ ვი ან ეს 15 აპ რი ლი სა -25%, არა უგ ვი ან ეს 15 ივ ლი სი სა 
-25%,  არა უგ ვი ან ეს 15 ოქ ტომ ბრი სა -25%,  არა უგ ვი ან ეს 
15 იან ვრი სა -25%);

ას ევე, შე იც ვა ლა სსკ-ის 101-ე მუხ ლის მე-5 ნა წი ლის 
მე-2 ნა წი ლის ,,ბ“ ქვე პუნ ქტიც და იგი ჩა მო ყა ლიბ და, 
შემ დე გი რე დაქ ცი ით:

,,5. ამ მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის ,,ბ“ ქვე პუნ ქტის მიზ-
ნე ბი სათ ვის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ოდ ენ ობ ას გან-
საზღვრავს სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრი.“ (ამ ოღ-
ებ ულია - ,,ყო ველ კვარ ტა ლუ რად“);

ან ალ ოგი ურ ად ვე შე იც ვა ლა სსკ-ის 153-ე მუხ ლის 
(დეკ ლა რა ცი ის წარ დგე ნა)  მე-5 ნა წი ლი, რო მე ლიც 
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არ ეგ ულ ირ ებ და პი რის მი ერ გა ცე მუ ლი შრო მის ან-
აზღა ურ ებ ის თან ხე ბი სა და და კა ვე ბუ ლი გა და სა ხა დის 
შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის მი ერ 
დად გე ნი ლი წე სი თა და ფორ მით სა გა და სა ხა დო ორ-
გა ნო ში  დეკ ლა რა ცი ის წარ დგე ნის ვა დებს და სსკ-ის 
172-ე, 174-ე და 190-ე მუხ ლე ბიც, დღგ-ისა და აქ ცი ზის 
დეკ ლა რი რე ბას თან, დღგ-ისა და აქ ცი ზის ჩათ ვლებ თან 
და კავ ში რე ბით (ყვე ლა მათ გან ში ამ ოღ ებ ულია ტერ მი-
ნი - ,,ყო ველ კვარ ტა ლუ რი“);

გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია ხან დაზ მუ ლო ბის 
ვა დის გან სზღვრას თან  და კავ ში რე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი  
სა გა და სა ხა დო კო დექ ში. მარ თა ლია, სა გა და სა ხა დო კო-
დექ სის მე-4 მუხ ლში ხან დაზ მუ ლო ბის ვა და სა მი წლით 
გა ნი საზღვრა, მაგ რამ გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თა ყუ-
რადღე ბა გვინ და მი ვაპყროთ სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 
309-ე მუხ ლში და მა ტე ბით შე ტა ნი ლი 62-ე პუნ ქტზე, 
რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც დგინ დე ბა, რომ ხან დაზ მუ-
ლო ბის 6 წლი ანი ვა დი დან 3 წლი ან ვა და ზე გა დას ვლა 
მოხ დე ბა არა უც ებ, ერ თი ხე ლის მოს მით, არ ამ ედ ეტ აპ-
ობ რი ვად, 2015 – 2017 წლებ ში, კერ ძოდ, ცვლი ლე ბე ბის 
შე სა ბა მი სად, 2015 წლის 1 იან ვრამ დე  სა გა და სა ხა დო 
პე რი ოდ ის მი ხედ ვით ხან დაზ მუ ლო ბის ვა და გა ნი-
საზღვრე ბა 6 წლის ვა დით, 2015 წლის 1 იან ვრი დან 
2016 წლის 1 იან ვრამ დე - 5 წლის ვა დით,   2016 წლის 
1 იან ვრი დან 2017 წლის 1 იან ვრამ დე - 4 წლის ვა დით 
და ხან დაზ მუ ლო ბის 3 წლი ანი  ვა დის ამ ოქ მე დე ბა 
მხო ლოდ 2017 წლის 1 იან ვრი დან მოხ დე ბა. ამ ას თან, 
თუ კი მა ნამ დე სა გა და სა ხა დო კო დექ სის აღ ნიშ ნულ 
მუხ ლებ ში კი დევ რა იმე ცვლი ლე ბა არ არ შე ვა, ან ამ-
ოქ მე დე ბის ვა და არ გა და ვად დე ბა, რი სი მა გა ლი თე ბიც 
სამ წუ ხა როდ ხში რად გვაქ ვს (ამ ის ნა თე ლი  მა გა ლი თია 
ფი ზი კურ პირ თა სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის 15 %-მდე,  
დი ვი დენ დე ბი სა და პრო ცენ ტე ბის და ბეგ ვრის 0%-მდე 
ეტ აპ ობ რი ვად შემ ცი რე ბის გაცხა დე ბუ ლი მო ლო დი ნი 
და იმ ედ გაც რუ ება);    

ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად, და ზუს ტდა აღი არ ებ-
ული სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ებ ის გან მარ ტე ბა, კერ-
ძოდ კი,  სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ება აღი არ ებ ულ ად 
ჩა ით ვლე ბა, თუ:

• და რიცხვის სა ფუძ ვე ლია სა გა და სა ხა დო/სა ბა ჟო 
დეკ ლა რა ცია, აგ რეთ ვე ალ ტერ ნა ტი ული აუდ იტ ის მი ერ 
ჩა ტა რე ბუ ლი შე მოწ მე ბის სა ფუძ ველ ზე წარ დგე ნი ლი 
ან გა რიშ გე ბა;

• პირს გაშ ვე ბუ ლი აქ ვს სა გა და სა ხა დო მოთხოვ-
ნის ან/და და ვის გან მხილ ვე ლი ორ გა ნოს გა დაწყვე ტი-
ლე ბის გა სა ჩივ რე ბის კო დექ სით დად გე ნი ლი ვა და;

• სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბა თა შემ ცი რე ბის 
მიზ ნით შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ სა და გა და სა ხა დის 
გა დამ ხდელს შო რის გა ფორ მდა სა გა და სა ხა დო შე თან-
ხმე ბა;

• და რიცხვის მარ თლზო მი ერ ებ ის შე სა ხებ სა სა-
მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბა შე სუ ლია კა ნო ნი ერ ძა ლა ში.

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მე-9 მუხ ლს და ემ ატა მე-3 
ნა წი ლი, რომ ლი თაც ზუს ტდე ბა, რომ უს ას ყიდ ლოდ, 

სა ქონ ლის მი წო დე ბა/მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ეკ ონ ომ-
იკ ურ საქ მი ან ობ ად ით ვლე ბა, თუ იგი ხორ ცი ელ დე ბა 
სა წარ მოს, ან მე წარ მე ფი ზი კუ რი პი რის მი ერ, ,,მე წარ-
მე თა შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის პირ ვე ლი მუხ ლის 
მე-2 და მე-3 პუნ ქტე ბით გან საზღვრუ ლი საქ მი ან ობ ის 
ფარ გლებ ში;

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 39-ე მუხ ლის მე-2 ნა წილ-
ში შე ტა ნი ლი და მა ტე ბის (პუნ ქტი ,,რ“) შე სა ბა მი სად, 
ამი ერ იდ ან სა გა და სა ხა დო სა იდ უმ ლო ებ ის შემ ცვე ლი 
ინ ფორ მა ცია აგ რეთ ვე ხელ მი საწ ვდო მი გახ და სა გა-
და სა ხა დო ომ ბუდ სმე ნის თვის/მი სი მო ად გი ლის თვის 
სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას;

ახ ალი რე დაქ ცი ით ჩა მო ყა ლიბ და 41-ე მუხ ლი (გა-
და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის უფ ლე ბე ბი), რომ ლის შე სა-
ბა მი სა დაც და ზუს ტდა ამ მუხ ლში არ სე ბუ ლი ბუნ დო-
ვა ნი და ორ აზ რო ვა ნი დე ბუ ლე ბე ბი, მას ში გა ერ თი ან და 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მე-40 მუხ ლი (სა გა და სა ხა დო 
შე ღა ვა თის სარ გებ ლო ბი სა და ზედ მე ტად გა დახ დი ლი 
გა და სა ხა დის დაბ რუ ნე ბის უფ ლე ბე ბი), მის გან გა მომ-
დი ნა რე სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მე-40 მუხ ლი ამ ოღ-
ებ ულია;

ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად და ზუს ტდა სა გა და სა-
ხა დო კო დექ სის 44-ე მუხ ლი (მი მო წე რა გა და სა ხა დის 
გა დამ ხდელ თან), შე სა და ბა მი სად ვე და ზუს ტდა სა გა-
და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ გა დამ ხდე ლის თვის დო კუ-
მენ ტა ცი ის ჩა ბა რე ბის პრო ცე დუ რე ბი. ცვლი ლე ბის თა-
ნახ მად, გა დამ ხდე ლის შე სა ხებ სა ჯა რო შეტყო ბი ნე ბის 
გავ რცე ლე ბა და საშ ვე ბი ხდე ბა მხო ლოდ მას შემ დეგ, 
რაც პირს 2-ჯერ მა ინც გა ეგ ზავ ნა დო კუ მენ ტი წე რი-
ლო ბი თი ფორ მით და ად რე სა ტის თვის ჩა ბა რე ბა ვერ 
მო ხერ ხდა. ამ მუხ ლში გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე-
ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 45-ე 
მუხ ლი (ვალ დე ბუ ლე ბის დამ დგენ ურ თი ერ თო ბა თა 
წე რი ლო ბი თი/ელ ექ ტრო ნუ ლი  ფორ მით გან ხორ ცი ელ-
ება ამ ოღ ებ ულია);

გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბის შე სა ბა მი სად, შე-
მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მი ერ პი რის მი მარ თვის სა-
ფუძ ველ ზე წი ნას წა რი გა დაწყვე ტი ლე ბის (მუხ ლი 47) 
გა მო ცე მის 60 დღი ანი  ვა და  გა იზ არ და 90 დღემ დე;

ახ ალი რე დაქ ცი ით ჩა მო ყა ლიბ და სა გა და სა ხა დო კო-
დექ სის 57-ე მუხ ლი (გარ დაც ვლი ლი პი რის სა გა და სა ხა-
დო ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბა), რომ ლის შე სა ბა მი სა-
დაც, და ზუს ტდა გარ დაც ვლი ლი პი რის სა გა და სა ხა დო 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის წე სე ბი. მნიშ ვნე ლოვ-
ნად მიგ ვაჩ ნია ის, რომ ამი ერ იდ ან მემ კვიდ რეს უფ ლე ბა 
ეძ ლე ვა მო ითხო ვოს გარ დაც ვლი ლი პი რის მი ერ ზედ-
მე ტად გა დახ დი ლი გა და სა ხა დის/სან ქცი ის დაბ რუ ნე ბა 
ან მო მა ვა ლი გა და სა ხა დე ბის ან გა რიშ ში ჩათ ვლა. კი დევ 
უფ რო მნიშ ვნე ლოვ ნად მიგ ვაჩ ნია ის, რომ მემ კვიდ რეს, 
რო მე ლიც  აგ რძე ლებს გარ დაც ვლი ლი პი რის ეკ ონ ომ იკ-
ურ საქ მი ან ობ ას, უფ ლე ბა ეძ ლე ვა გარ დაც ვლი ლი პი რის 
პირ ვე ლა დი სა გა და სა ხა დო დო კუ მენ ტე ბი გა მო იყ ენ ოს 
სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ გე ბის დროს.   გარ დაც ვლი ლი 
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პი რის საქ მი ან ობ ის პე რი ოდ ზე, წა რად გი ნოს სა გა და-
სა ხა დო დეკ ლა რა ცი ები (მათ შო რის, შეს წო რე ბუ ლი), 
ას ევე გარ დაც ვლი ლი პი რის შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტე ბი 
გა მო იყ ენ ოს ერ თობ ლი ვი შე მო სავ ლი დან გა მო საქ ვი თი 
ხარ ჯე ბის და სა დას ტუ რებ ლად და დღგ-ის ჩათ ვლის 
მი სა ღე ბად, გა აგ რძე ლოს გარ დაც ვლი ლი პი რის მი ერ 
დაწყე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა. ცვლი ლე ბე ბით აგ-
რეთ ვე და ზუს ტდა ამ მუხ ლში არ სე ბუ ლი სხვა ბუნ დო-
ვა ნი და ორ აზ რო ვა ნო დე ბუ ლე ბე ბი;

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 73-ე მუხ ლის მე-5 ნა წი ლის 
ახ ალი რე დაქ ცი ით კი დევ უფ რო და ზუს ტდა და და-
კონ კრეტ და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ გა და სა ხა დის 
გა დამ ხდე ლის შე მოწ მე ბი სას არ აპ ირ და პი რი მე თო დე-
ბის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან მსაზღვრე ლი 
შემ თხვე ვე ბი.

სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გან გან თვი სუფ ლე ბულ 
შე მო სავ ლებს, რო მელ საც ით ვა ლის წი ნებ და სსკ-ის 82-ე 
მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის ,,ტ“ და ,,ქ“ ქვე პუნ ქტე ბი - 
სა ხელ მწი ფო სა და სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის 
სა სეს ხო ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის რე ალ იზ აცი ით მი ღე-
ბუ ლი შე მო სავ ლებ სა და ერ ოვ ნულ ბან კში ან გა რიშ ზე 
გან თავ სე ბულ სახ სრებ ზე და რიცხულ პრო ცენ ტე ბი დან 
მი ღე ბულ შე მო სავ ლებს,  ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად 
და ემ ატა სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტის ფა-
სი ანი ქა ღალ დე ბი დან პრო ცენ ტის სა ხით მი ღე ბუ ლი 
და სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტის ფა სი ანი 
ქა ღალ დე ბის რე ალ იზ აცი ით  მი ღე ბუ ლი ნა მე ტი შე მო-
სა ვა ლი. 

ან ალ ოგი ურ ად ვე სსკ-ის 99-ე მუხ ლის (იურ იდი ული 
პი რე ბის მო გე ბის გა და სა ხა დი სან გან თა ვი სუფ ლე ბა)  
პირ ვე ლი ნა წი ლის ,,მ“ ქვე პუნ ქტი შე ტა ნი ლი ცვლი-
ლე ბის შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი ფო სა და სა ქარ თვე ლოს 
ერ ოვ ნუ ლი ბან კის სა სეს ხო ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის რე-
ალ იზ აცი ით მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლებ სა და ერ ოვ ნულ 
ბან კში ან გა რიშ ზე გან თავ სე ბულ სახ სრებ ზე და რიცხულ 
პრო ცენ ტე ბი დან მი ღე ბულ მო გე ბას თან ერ თად, სა ერ-
თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი დან მი ღე ბუ ლი 
პრო ცენ ტე ბი და ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის რე ალ იზ აცი ით 
მი ღე ბუ ლი მო გე ბაც გან თა ვი სუფ ლდა მო გე ბის გა და-
სა ხა დი სა გან.

სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის სია 
კი  სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით გა ნი-
საზღვრე ბა.

აღ ნიშ ნუ ლი შე ღა ვა თე ბი ჩვე ნის აზ რთ მნიშ ვნე ლოვ-
ნად შე უწყობს ხელს ქვე ყა ნა ში სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ-
რი ინ სტი ტუ ტე ბის საქ მი ან ობ ის გა აქ ტი ურ ებ ას.

იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ქვეყ ნის სხვა დას ხვა 
ტე რი ტო რი აზე ფიქ სი რე ბუ ლი გა და სა ხა დით და სა ბეგ-
რი საქ მი ან ობ ის მო ცუ ლო ბა და შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ-
ლი საქ მი ან ობ ის გან მხორ ცი ელ ებ ელი პი რის შე მო სა ვა-
ლი/მო გე ბა შე საძ ლე ბე ლია გან სხვა ვე ბუ ლი იყ ოს, სსკ-ის 
953 მუხ ლის (ფიქ სი რე ბუ ლი გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი)  
მე-2 ნა წი ლის ახ ალი რე დაქ ცი ის შე სა ბა მი სად, სა ქარ-
თვე ლოს მთავ რო ბა უფ ლე ბა მო სი ლი ხდე ბა  ერთ და 
იმ ავე საქ მი ან ობ ის სა ხე ზე სხვად სხვა ტე რი ტო რი აზე 
და აწ ეს ოს გან სხვა ვე ბუ ლი ფიქ სი რე ბუ ლი გა და სა ხა დის 
გა ნაკ ვე თე ბი.

სსკ-ის 106-ე მუხ ლში (ხარ ჯე ბი, რომ ლე ბიც არ გა-
მო იქ ვი თე ბა) შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბით, მნიშ ვნე ლოვ ნად 
და ზუს ტდა ხარ ჯე ბი, რომ ლე ბიც ერ თობ ლი ვი შე მო სავ-
ლი დან გა მოქ ვით ვას არ ექ ვემ დე ბა რე ბა, კერ ძოდ:

აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის ,,ე“ ქვე პუნ ქტის ახ ალი რე-
დაქ ცი ის შე სა ბა მი სად, ერ თობ ლი ვი შე მო სავ ლი დან არ 
გა მო იქ ვი თე ბა იმ სა ქო ნელ ზე/მომ სა ხუ რე ბა ზე გა წე ული 
ხარ ჯი, რო მე ლიც მო გე ბის გა და სა ხა დის მიზ ნის თვის 
არ ით ვლე ბა მი წო დე ბად, ან რომ ლის მი წო დე ბი სას 
შე სა ბა მი სი შე მო სა ვა ლი/სა ბაზ რო ფა სით არ ექ ვემ დე-
ბა რე ბა ერ თობ ლივ შე მო სა ვალ ში ას ახ ვას, გარ და - სა-
ხელ მწი ფოს თვის ან/და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე-
ლო ბის თვის სა ქონ ლის უს ას ყიდ ლოდ გა და ცე მა ან/და 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის თვის მომ სა ხუ რე-
ბის უს ას ყიდ ლოდ გა წე ვა (სსკ-ის მე-100 მუხ ლის მე-4 
ნა წი ლის ,,ბ“ ქვე პუნ ქტი);

ამ ავე მუხ ლის ,,ვ“ ქვე პუნ ქტის ახ ალი რე დაქ ცი ის შე-
სა ბა მი სად კი, მიკ რო ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მქო ნე ფი ზი-
კუ რი პი რე ბის გან შე ძე ნილ სა ქო ნელ ზე/მომ სა ხუ რე ბა ზე 
გა წე ული ხარ ჯი, გარ და იმ შემ თხვე ვი სა, რო დე საც ამ  
სტა ტუ სის მქო ნე პი რის მი ერ სა ქონ ლის მი წო დე ბით/
მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვით მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი სა-
ერ თო წე სით და იბ ეგ რე ბა;

gadasaxadebi
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ამ ცვლი ლე ბას თან და კავ ში რე ბით კი იბ ად ება 
კითხვა: რო გორ უნ და გა იგ ოს მყიდ ველ მა/მომ სა ხუ-
რე ბის მიმ ღებ მა პირ მა, რომ მის მი ერ მიკ რო ბიზ ნე სის 
სტა ტუ სის მქო ნე პი რი სა გან შე ძე ნი ლი სა ქო ნე ლი/მი ღე-
ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბა, რო მე ლიც ზო გა დად და ბეგ ვრის გან 
გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლია, მიკ რო ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მქო-
ნე პი რის თვის, რა ღაც მი ზე ზის გა მო (სტა ტუ სის  ჩა მორ-
თმე ვა, სტა ტუ სის შეც ვლა (მცი რე ბიზ ნსის სტა ტუს ზე 
გა დას ვლა), დღგ-ის გა დამ ხდე ლად რე გის ტრა ცია) უკ ვე 
ჩვე ულ ებ რივ და სა ბეგრ ბრუნ ვად ექ ცა მომ წო დე ბელს და 
აღ ნიშ ნუ ლის სა ფუძ ველ ზე მყიდ ველს/მომ სა ხუ რე ბის 
მიმ ღებს უფ ლე ბა ეძ ლე ვა ის გა მოქ ვით ვებ ში აღი არ ოს?

აღ ნიშ ნულ 106-ე მუხ ლში (ხარ ჯე ბი, რომ ლე ბიც 
არ გა მო იქ ვი თე ბა) გა დამ ხდელ თათ ვის სა სურ ველ 
და მი სა ღებ  უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვან  ცვლი ლე ბად  
მიგ ვაჩ ნია, ამ მუხ ლში არ სე ბუ ლი გა და სა ხა დის გა დამ-
ხდელ თათ ვის მე ტად პრობ ლე მუ რი ,,ზ“ ქვე პუნ ქტის 
ამ ოღ ება. ად რე ეს ქვე პუნ ქტი ,,სა ჯა რო რე ეს ტრის შე-
სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-11მუხ ლის პირ ვე ლი 
პუნ ქტის ,,ვ“ - ,,ი“ და ,,ლ“ ქვე პუნ ქტე ბით გათ ვა ლის-
წი ნე ბულ უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი გა რი გე ბის 
შე დე გად გა დახ დი ლი თან ხის სა ხით გა წე ული ხარ ჯი, 
თუ სა გა ნი არ იყო მე სა კუთ რე ზე სა კუთ რე ბის უფ ლე-
ბით რე გის ტრი რე ბუ ლი, ერ ეთ ობ ლი ვი შე მო სავ ლი დან 
არ გა მო იქ ვი თე ბო და, რაც მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მებს 
უქ მნი და იმ გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლებს, რომ ლე ბიც ამ 
კა ტე გო რი ის (სა ჯა რო რე ეს ტრში და ურ ეგ ის ტრი რე ბელ 
უძ რავ ქო ნე ბას) იღ ებ დნენ იჯ არ ით სა ექ სპლო ატ აცი ოდ 
და ეს ყვე ლა ფე რი  რბი ლად, რომ ვთქვათ, სა ხელ მწი ფოს 
მხრი დან ამ კა ტე გო რი ის გა დამ ხდე ლე ბის მი მართ არ-
აკ ორ ექ ტულ მიდ გო მას წარ მო ად გენ და;

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მოქ მე დი ნორ მის დღგ-ით 
და ბეგ ვრის სპე ცი ალ ური წე სის შე სა ბა მი სად, პი რის-
თვის დღგ-ით და ბეგ ვრის ობი ექ ტად არ გა ნი ხი ლე ბა 
სა ქონ ლის იმ პორ ტი და იმ პორ ტის და ბეგ ვრის ზო გა დი 
წე სის გან გან სხვა ვე ბით ამ შემ თხვე ვა ში იმ პორ ტი ორი 
დღგ-ს იხ დი და არა სა ქონ ლის იმ პორ ტი სას, არ ამ ედ 
ქვეყ ნის ში და სივ რცე ში აღ ნიშ ნუ ლი სა ქონ ლის მი წო-
დე ბის შემ დეგ.  სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 162-ე მუხ ლს 
(იმ პორ ტი, იმ პორ ტის თან ხა და დრო) და ემ ატა 31 ნა წი-
ლი, რომ ლი თაც სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას უფ ლე ბა ეძ-
ლე ვა გან საზღვროს სა ქონ ლის ცალ კე ული სა ხე ები, რომ-
ლებ ზეც არ გან ხორ ცი ელ დე ბა იმ პორ ტის და ბეგ ვრის 
სპე ცი ალ ური წე სი.  ეს უკ ან ას კნე ლი კი სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბას შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს ად გი ლობ რი ვი 
წარ მო ებ ის  პრო დუქ ცი ას შე უქ მნას თა ნა ბა რი პი რო ბე ბი 
იმ პორ ტი რე ბულ პრო დუქ ცი ას თან მი მარ თე ბა ში;

სსკ-ის 173-ე მუხ ლის (დღგ-ის ჩათ ვლა) მე-2 ნა წილს 
და ემ ატა ,,თ“ ქვე პუნ ქტი:

,,თ) სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს გა დაწყვე ტი ლე ბის 
სა ფუძ ველ ზე სა ქონ ლის იმ პორ ტთან ან/და სა ქონ ლის 
დრო ებ ით შე მო ტა ნას თან და კავ ში რე ბით და რიცხუ ლი 
დღგ-ის გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის მი ერ ბი უჯ ეტ ში 
გა დახ დის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტი.“

აღ ნიშ ნუ ლის სა ფუძ ველ ზე ამი ერ იდ ან გა და სა ხა დის 
გა დამ ხდელს უფ ლე ბა ექ ნე ბა შე მოწ მე ბის შე დე გე ბით 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს გა დაწყვე ტი ლე ბით სა ქონ ლის 
იმ პორ ტთან ან/და დრო ებ ით შე მო ტა ნას თან და კავ ში რე-
ბით და რიცხუ ლი დღგ ჩა ით ვა ლოს  ბი უჯ ეტ ში გა დახ-
დის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტის სა ფუძ ველ ზე. 
ამ ას თან, მხედ ვე ლო ბა შია მი სა ღე ბი ის გა რე მო ება, რომ 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს გა დაწყვე ტი ლე ბით, სა ქონ ლის 
იმ პორ ტთან ან/და დრო ებ ით შე მო ტა ნას თან და კავ ში რე-
ბით,  დღგ-ის და რიცხვის თა ობ აზე გა დაწყვე ტი ლე ბა 
მი ღე ბუ ლი უნ და იყ ოს ამ ნორ მის ამ ოქ მე დე ბის შემ დეგ, 
შე სა ბა მი სად აღ ნიშ ნუ ლი სა, ამ ნორ მის ამ ოქ მე დე ბამ დე 
გან ხორ ცი ელ ებ ული და რიცხვებ ზე ჩათ ვლის მი ღე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა არ არ სე ბობს;

სსკ-ის 182-ე მუხ ლს (აქ ცი ზის გა დამ ხდე ლი) და ემ-
ატა მე-5 ნა წი ლი, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც გა ნი საზღვრა, 
რომ სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში მოქ ცე ული აქ ცი ზუ რი 
სა ქონ ლის რე ალ იზ აცი ის ას აქ ცი ზის გა დამ ხდე ლად 
ით ვლე ბა აქ ცი ზუ რი სა ქონ ლის შემ ძე ნი პი რი;

აღ ნიშ ნუ ლი რე გუ ლა ცი ის შე მო ტა ნი დან გა მომ დი-
ნა რე, ახ ალი რე დაქ ცი ით ჩა მო ყა ლიბ და 1901-ე მუხ ლი, 
რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც, სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში 
მოქ ცე ული აქ ცი ზუ რი სა ქონ ლის რე ალ იზ აცია იბ ეგ რე ბა 
აქ ცი ზით ზე მოთ მი თი თე ბუ ლი წე სის შე სა ბა მი სად, ამ-
ას თან, თუ შემ ძე ნი პი რი შე ძე ნილ აქ ცი ზურ სა ქო ნელს 
გა მო იყ ენ ებს აქ ცი ზუ რი სა ქონ ლის წარ მო ებ აში, მის-
თვის ჩათ ვლის მი ღე ბის სა ფუძ ვე ლი იქ ნე ბა აღ ნიშ ნულ 
ოპ ერ აცი აზე და რიცხუ ლი და აქ ცი ზის დეკ ლა რა ცი აში 
ას ახ ული აქ ცი ზის თან ხა. თუმ ცა, აქ ვე 1901-ე მუხ ლის 
მე ორე ნა წილ ში შე ვი და ცვლი ლე ბა, რომ ლის შე სა ბა მი-
სა დაც გა ნი საზღვრა გა მო ნაკ ლი სი შემ თხვე ვა, რო დე საც 
არ გან ხორ ცი ელ დე ბა და ბეგ ვრის აღ ნიშ ნუ ლი წე სის 
გა მო ყე ნე ბა.

აქ ამ დე არ სე ბუ ლი წე სის შე სა ბა მი სად კი, რო გორც წე
სი, ჩა მორ თმე ული აქ ცი ზუ რი სა ქონ ლის გა ნად გუ რე ბა 
ხდე ბო და. ყო ველ თვის მიგ ვაჩ ნდა, რომ ჩა მორ თმე ული 
ის ეთი აქ ცი ზუ რი სა ქო ნე ლი, რო მე ლიც მოხ მა რე ბის-
თვის დად გე ნილ სტან დარ ტებს აკ მა ყო ფი ლებ და, უმ-
ოწყა ლოდ კი არ უნ და გა ნად გუ რე ბუ ლი ყო, არ ამ ედ იგი 
სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში უნ და მოქ ცე ულ იყო და მი სი 
რე ალ იზ აცი იდ ან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბით სა ხელ მწი-
ფო ბი უჯ ეტ ის შე სავ სე ბად უნ და მი მარ თუ ლი ყო; 

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 202-ე მუხ ლის (ქო ნე ბა-
ზე გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი) მე-6 ნა წილ ში შე ტა ნი ლი 
ცვლი ლე ბე ბით და ზუს ტდა ქო ნე ბის გა და სა ხა დით და-
სა ბეგ რი შე მო სა ვა ლებ ში (40 000 ლარ ზე მე ტი) გა სათ ვა-
ლის წი ნე ბე ლი შე მო სა ვა ლი მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუ სის 
მქო ნე პი რე ბის თვის და დად გინ და, რომ მცი რე ბიზ ნე-
სის სტა ტუ სის მქო ნე პი რე ბის თვის აღ ნიშ ნულ შე მო-
სავ ლებ ში შე იტ ან ება სპე ცი ალ ური რე ჟი მით და ბეგ ვრას 
დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის 25% და აგ რეთ ვე ის 
შე მო სავ ლე ბი, რომ ლე ბიც არ მი ეკ უთ ვნე ბა მცი რე ბიზ-
ნე სის სპე ცი ალ ური რე ჟი მით და სა ბეგრ შე მო სავ ლებს.

სსკ-ის 206-ე მუხ ლის პირ ველ ნა წი ლის ,,ნ“, ,,ო1“ 
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და ,,შ“ ქვე პუნ ქტებ ში,  რომ ლე ბიც ით ვა ლის წი ნებს 
შე ღა ვა თებს ქო ნე ბის გა და სა ხად ში, ცვლი ლე ბე ბის შე-
სა ბა მი სად, ამ ნორ მე ბით გან საზღვრუ ლი შე ღა ვა თე ბის 
გა მო ყე ნე ბა და დას ტურ დე ბა თვით მმარ თვე ლო ბის 
ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ებ ის მი ერ გა ცე მუ ლი ცნო ბით. 
ამ ას თან, სა მარ თლი ან ობ ის პრინ ცი პი დან გა მომ დი ნა რე, 
სა სოფ ლო-სა მე ურ ნე  და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის ნაკ ვე თი, 
რო მელ ზეც მი სა ღე ბი მო სავ ლის ნა ხე ვარ ზე მე ტი გა ნად-
გურ და სტი ქი ის (ქა რიშ ხლის, სეტყვის, გვალ ვის, წყალ-
დი დო ბის, მეწყრის და სხვა) ან სხვა ფორ სმა ჟო რუ ლი 
გა რე მო ებ ის შე დე გად (მუხ ლი 206-ე პუნ ქტი პირ ვე ლი, 
ქვე პუნ ტი ,,შ“), გავ რცელ დე ბა 2011 წლის პირ ვე ლი იან-
ვრი დან წარ მო შო ბილ სა მარ თლებ ლივ ურ თი ერ თო ბებ-
ზე, ვი ნა იდ ან გა დამ ხდე ლებ მა ვერ ის არ გებ ლეს შე ღა-
ვა თით, რაც გა მოწ ვე ული იყო სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ ის სა მი ნის ტროს შე სა ბა მი სი ტე რი ტო რი ული 
ორ გა ნოს გა უქ მე ბით და რა საც ით ვა ლის წი ნებ და ამ 
პუნ ქტის ყო ფი ლი რე დაქ ცია;

ამ ავე მუხ ლს პირ ველ ნა წილს და ემ ატა ახ ალი ,,ჰ5“ 
ქვე პუნ ქტი, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც ქო ნე ბის გა და სა-
ხა დი სა გან თა ვი სუფ ლდე ბა სა ხელ მწი ფოს მი ერ და-
ფუძ ნე ბუ ლი უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე-
ბუ ლე ბის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ან/და 
ად გი ლობ რი ვი თივ თმმარ თვე ლო ბის  ორ გა ნოს მი ერ 
უს ას ყიდ ლოდ გა და ცე მუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბა, რომ ლე ბიც 
გა მო იყ ენ ება სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ან ობ აში. უნ და 
ით ქვას, რომ ეს უკ ან ას კნე ლი სხვა შე ღა ვა თებ თან ერ თად 
და მა ტე ბი თი კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე ღა ვა თი 
იქ ნე ბა სა ხელ მწი ფოს მი ერ და ფუძ ნე ბუ ლი უამ აღ ლე სი 
სას წავ ლებ ლე ბე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო  საქ მი ან ობ ის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის ხელ შეწყო ბის თვის;

238-ე მუხ ლის (სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ებ ის გა დახ-
დე ვი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს 
მი ერ) მე-7 და მე-8 ნა წი ლებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული 
ცვლი ლე ბე ბით და ზუს ტდა სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ებ-
ის გა დახ დე ვი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ებ ებ ის 
გა უქ მე ბი სა და გა და ვა დე ბის პი რო ბე ბი;

გა უქ მდა სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 247-ე მუხ ლი 
(შე მო სა ვა ლის ბე ნე ფი ცი ური მფლო ბე ლი), რო მე ლის  
ბუნ დო ვა ნი დე ბუ ლე ბე ბი პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბელს 
ხდი და გა და სა ხა დის გა დახ დის უზ რუნ ველ ყო ფას, ეს 
მა შინ, რო ცა მოქ მე დი სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 246-ე 
მუხ ლი (ცრუ მა გი ერი მფლო ბე ლო ბა), რო მელ საც ად გენს 
სა სა მარ თლო, ფაქ ტობ რი ვად ეფ ექ ტუ რად არ ეგ ულ ირ-
ებს იგ ივე სა კითხს;

სსკ-ის 269-ე (სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ დარ ღვე ვა და 
სა გა და სა ხა დო პა სუ ხის მგებ ლო ბის ზო გა დი პრინ ცი პე-
ბი) 21 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, თუ სა გა და სა ხა დო და ვის 
დას რუ ლე ბამ დე  კა ნო ნით გა უქ მე ბუ ლი, ან შემ სუ ბუ ქე-
ბუ ლი იყო პა სუ ხის მგებ ლო ბა ას ეთი ქმე დე ბის ჩა დე ნის-
თვის, და ვის გან მხილ ვე ლი ორ გა ნო უფ ლე ბა მო სი ლი 
იყო გა მო ეყ ენ ებ ინა ახ ალი კა ნო ნით დად გე ნი ლი ნორ მა 
და იგი ფაქ ტობ რი ვად უკ ავ შირ დე ბო და და ვე ბის გან-
მხილ ვე ლი ორ გა ნოს კე თილ ნე ბას, ამ პუნ ქტის ახ ალი 

რე დაქ ცი ის შე სა ბა მი სად კი, ეს უკ ან ას კნე ლი სა ვალ-
დე ბუ ლო ნორ მად იქ ცა და იგი და ვე ბის გან მხილ ვე ლი 
ორ გა ნოს არა უფ ლე ბა, არ ამ ედ ვალ დე ბუ ლე ბა გახ და, 
შე სა ბა მი სად იგი აღ ნიშ ნუ ლი ორ გა ნოს კე თილ ნე ბა ზე 
აღ არ არ ის და მო კი დე ბუ ლი;

და ზუს ტდა სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 270-ე მუხ ლის 
(სა გა და სა ხა დო სან ქცია) მე-2 ნა წი ლი, რამ დე ნა დაც კო-
დექ სის მოქ მე დი რე დაქ ცი ით გა უქ მე ბუ ლია პა სუ ხის-
მგებ ლო ბა სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო საზღვრის გა დაკ ვე თის 
უფ ლე ბის შეზღუდ ვი სათ ვის, შძე სა ბა მი სად უქ მდე ბა 
სან ქცი ის აღ ნიშ ნუ ლი სა ხეც;

ახ ალი რე ალ ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე, რაც და კავ ში-
რე ბუ ლია 2013 წლის 1 იან ვრი დან სსკ-ის 811 მუხ ლის 
(და უბ ეგ რა ვი მი ნი მუ მი) ამ ოქ მე დე ბას თა და ქი რა ვე ბუ-
ლი სათ ვის და უბ ეგ რა ვი მი ნი მუ მის ფარ გლებ ში თან ხის 
დაბ რუ ნე ბას თან და კავ ში რე ბით, სა გა და სა ხა დო კო დექ-
სს და ემ ატა ახ ალი:

,,მუხ ლი 2884. სა ან გა რი შო თვის მი ხედ ვით გა ნა ცე მე-
ბი სა და და კა ვე ბუ ლი გა და სა ხა დის შე სა ხებ არ ას წო რი 
ინ ფორ მა ცი ის წარ დგე ნა  

სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო სათ ვის სა ან გა რი შო თვის 
მი ხედ ვით გა ნა ცე მე ბი სა და და კა ვე ბუ ლი გა და სა ხა დის 
შე სა ხებ არ ას წო რი ინ ფორ მა ცი ის წარ დგე ნა, რა მაც გა მო-
იწ ვია და ქი რა ვე ბუ ლი სათ ვის და უბ ეგ რა ვი მი ნი მუ მის 
ფარ გლებ ში თან ხის ზედ მე ტად დაბ რუ ნე ბა,-

იწ ვევს ინ ფორ მა ცი ის წარ მდგე ნი პი რის და ჯა რი მე-
ბას ზედ მე ტად დაბ რუ ნე ბუ ლი თან ხის ორ მა გი ოდ ენ-
ობ ით.“  

სსკ-ის 292-293-ე მუხ ლებ ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე-
ბე ბით, ახ ალი რე დაქ ცი ით ჩა მო ყა ლიბ და სა გა და სა-
ხა დო შე თან ხმე ბის მე ქა ნიზ მე ბი. გა უქ მდა ყო ფი ლი 
ხე ლი სუფ ლე ბის პე რი ოდ ში არ სე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო 
შე თან ხმე ბე ბის ნა ირ გვა რო ვა ნი - მო მა ვა ლი და მიმ-
დი ნა რე პე რი ოდ ის სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბებ ზე 
სა გა და სა ხა დო შე თან ხმე ბე ბის გა ფორ მე ბის მან კი ერი 
ნორ მე ბი, რომ ლებ საც ყო ფი ლი ხე ლი სუფ ლე ბა მოქ ნი-
ლად იყ ენ ებ და პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით მათ თვის სა სურ-
ვე ლი გა დამ ხდე ლე ბის სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლებ-
თა შე სამ ცი რებ ლად,  აღ ნიშ ნუ ლი  მუხ ლე ბის ახ ალი 
რე დაქ ცი ებ ის შე სა ბა მი სად, ამი ერ იდ ან სა გა და სა ხა დო 
შე თან ხმე ბა ფორ მდე ბა მხო ლოდ და მხო ლოდ არ სე ბულ 
სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ებ აზე. თუმ ცა, ამ ცვლი ლე-
ბე ბის ამ ოქ მე დე ბამ დე გა ფორ მე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო 
შე თან ხმე ბე ბი  იურ იდი ულ ძა ლას ინ არ ჩუ ნებს. 

სუ ლი კო ფუტ კა რა ძე 
ბიზ ნე სის მარ თვის აკ ად ემი ური დოქ ტო რი,

 ჟურ ნალ ,,ბიზ ნე სი და კა ნონ მდებ ლო ბის“ სა მეც ნი-
ერო სა რე დაქ ციო საბ ჭოს წევ რი.

მირ ზა ფუტ კა რა ძე  
ბა თუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 

სო ცი ალ ურ მეც ნი ერ ებ ათა, ბიზ ნე სის და სა მარ-
თალ მცოდ ნე ობ ის ფა კულ ტე ტის დოქ ტო რან ტი.
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ნახ. 2. საგადასახადო შემოსავლები 2008-2013 წლები

ნახ.1 ახ ალი პრი ორ იტ ეტ ებ ის და ფი ნან სე ბა 
(ათ ას ლა რებ ში)

2013 wels bi uj et is de fi ci ti mSp-is 2.8%-

is far gleb Si iyo da geg mi li, ma Sin ro ca 2012 

wlis bi uj et is de fi ci ti 3.5%–s uax lov-

de bo da. de fi ci tis Sem ci re ba, fis ka lu ri 

kon so li da ci is ken ga dad gmu li mniS vne lo-

va ni na bi jia. mi ux ed av ad im isa, rom ma Ra li 

de fi ci ti mTav ro bas sa Su al eb as mis cem da 

Ta vi si ax ali so ci al uri da sxva pri or it-

et ebi  uf ro me tad da ef in an se bi na, ar Ce va ni 

qvey nis fis ka lu ri po zi ci is  gam ya re bis sa-

sar geb lod ga keT da.

2013 wlis bi uj et is ram de ni me as peq tis Se sa xeb

მი უხ ედ ავ ად და გეგ მი ლი სა, 2013 წელს სა შე მო სავ-
ლო გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი არ შემ ცი რე ბუ ლა  2%–ით, 
მი სი შემ ცი რე ბა არც მიმ დი ნა რე წელს იგ ეგ მე ბა, რაც 
სრუ ლი ად რა ცი ონ ალ ური გა დაწყვე ტი ლე ბაა. საქ მე 
იმ აშია, რომ ეს შემ ცი რე ბა უპ ირ ატ ეს ად მა ღა ლი შე მო-
სავ ლე ბის პი რე ბის ფი ნან სურ მდგო მა რე ობ აზე მო ახ-
დენ და გავ ლე ნას. სა ნაც ვლოდ შე მო დის და უბ ეგ რა ვი 
მი ნი მუ მის ცნე ბა, რაც ფი ზი კურ პი რებს შე საძ ლებ ლო-
ბას აძ ლევს ხელ ფა სი დან ყო ვეწ ლი ურ ად გა მო იქ ვი თონ 
1800 ლა რი, თუ მა თი წლი ური ხელ ფა სი არ აღ ემ ატ ება 
6000 ლარს.

2013 წელს სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბი 620 მი-
ლი ონი ლა რით უნ და გაზ რდი ლი ყო, რაც მი ან იშ ნებს  
მთავ რო ბის გან ზრახ ვა ზე  გააუმჯობესოს სა გა და სა-
ხა დო ად მი ნის ტრი რე ბა. სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი-
რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის გა რე შე 620 მი ლი ონ ით მე ტი 
გა და სა ხა დის შეგ რო ვე ბა შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და.

2013 წლის პროგ რა მუ ლი ბი უჯ ეტი არა მხო ლოდ 
2012 წლის პროგ რა მუ ლი ბი უჯ ეტ ზე გა ცი ლე ბით 
ნაკ ლე ბად დე ტა ლი ზე ბუ ლია, არ ამ ედ, 2009 და 2008 
წლე ბის არ აპ როგ რა მულ ბი უჯ ეტ ებ ზეც ნაკ ლებ ინ-
ფორ მა ცი ას შე იც ავს და ხშირ შემ თხვე ვა ში სა ერ თოდ 
უგ ულ ებ ელ ყო ფი ლია შე ფა სე ბის ინ დი კა ტო რე ბი.

2012 წლის ბი უჯ ეტ ის ჯან მრთე ლო ბის დაზღვე ვის 
პროგ რა მის აღ წე რა ში, მა გა ლი თად, მო ცე მუ ლია სა მი 
შუ ალ ედ ური მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გი: 

· მო სახ ლე ობ ის მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფე ბის თვის სა-
მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის ზრდა 

· 2. მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფე ბის თვის ჯან დაც ვა ზე 
გა წე ული და ნა ხარ ჯე ბის ტვირ თის შემ სუ ბუ ქე ბა 

· 3. სა მე დი ცი ნო სფე რო ში ე.წ. „ჯი ბი დან გა დახ-
დე ბის“ წი ლის შემ ცი რე ბა. 

ამ ავე პროგ რა მის მო სა ლოდ ნე ლი შუ ალ ედ ური 
შე დე გის შე ფა სე ბის ინ დი კა ტო რებ ში კი სა მი ინ დი კა-
ტო რია მო ცე მუ ლი:

· სა ხელ მწი ფოს მი ერ დაზღვე ულ თა რა ოდ ენ ობა
· 2. „ჯი ბი დან გა დახ დე ბის” წი ლის შემ ცი რე ბა 

10%–ით ჯან მრთე ლო ბის მთლი ან და ნა ხარ ჯებ ში 

· 3. 2010 წელს დაზღვე ულ თა რა ოდ ენ ობ ის თვის, 
სტა ცი ონ არ ული და ამ ბუ ლა ტო რი ული მომ სა ხუ რე ბის 
უტ ილ იზ აცი ის გაზ რდა 2–3%–ით.  

2013 წლის ბი უჯ ეტ ის ჯან მრთე ლო ბის დაზღვე-
ვის პროგ რა მის აღ წე რა ში კი ერ თა დერთ შუ ალ ედ ურ 
მო სა ლოდ ნელ შე დე გად მო ცე მუ ლია “ქვეყ ნის მო სახ-
ლე ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფა სა მე დი ცი ნო დაზღვე ვით”, 
ხო ლო, შუ ალ ედ ური შე დე გის შე ფა სე ბის ერ თა დერთ  
ინ დი კა ტო რად მო ცე მუ ლია “დაზღვე ულ პირ თა რა ოდ-
ენ ობ ის ზრდა”.  სრუ ლი ად არ აფ რის მთქმე ლია რო გორც 
ერ თი, ისე მე ორე მო ნა ცე მი.

პირ ველ რიგ ში, პროგ რა მულ ბი უჯ ეტს სჭირ დე ბა 
შე ფა სე ბის ინ დი კა ტო რე ბი და არა  მო სა ლოდ ნე ლი 
შე დე გე ბი. მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბის გან საზღვრა  
ხდე ბა პრი ორ იტ ეტ ებ ის, მიზ ნე ბის, ამ ოც ან ებ ისა და   
მიღ წე ვის ინ დი კა ტო რე ბის ფორ მით. შე ფა სე ბის ინ დი-
კა ტო რი იქ ნე ბო და არა დაზღვე ულ პირ თა რა ოდ ენ ობ ის 
ზრდა, არ ამ ედ, ვთქვათ, მი მარ თვი ან ობ ის ან რე ჰოს პი-
ტა ლი ზა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლის ზრდა პრო ცენ ტულ გა მო-
სა ხუ ლე ბა ში.

პროგ რა მუ ლი ბი უჯ ეტ ის თვის შე უც ვლე ლია ლო-
გი კუ რი ჩარ ჩოს ფორ მა ტი, რომ ლი თაც უნ და მოხ დეს 
პრი ორ იტ ეტ ებ ის, მიზ ნე ბის, ამ ოც ან ებ ის, ღო ნის ძი ებ-
ებ ის, წი ნა წლის ხარ ჯე ფექ ტუ რო ბის კო ეფ იცი ენ ტე ბის, 
მიღ წე ვის ინ დი კა ტო რე ბის, რის კე ბის, ბე ნე ფი ცი არ ებ ის 
რა ოდ ენ ობ ის, შეს რუ ლე ბა ზე პა სუ ხის მგებ ლე ბი სა და 
ვა დე ბის გან საზღვრა. სამ წუ ხა როდ ამ ელ ემ ენ ტე ბის 
უმ რავ ლე სო ბა 2013 წლის ბი უჯ ეტ ში არ არ ის.
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რო გორც წე სი, პროგ რა მუ ლი ბი უჯ ეტ ის თვის 
გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია მიღ წე ვის რა ოდ ენ-
ობ რი ვი და თვი სობ რი ვი ინ დი კა ტო რე ბი. 2013 წლის 
ბი უჯ ეტ ში პრაქ ტი კუ ლად არ არ ის ინ დი კა ტო რი, რაც 
მიღ წე ული შე დე გე ბის გა სა ზო მად, ან შე სა ფა სებ ლად 
გა მოდ გე ბა.

ძა ლა ში რჩე ბა სა ბი უჯ ეტო კო დექ სის 56–ე მუხ-
ლი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, 2013 წლის 1 იან ვრი დან 
სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის შეს რუ ლე ბა ზე  მთავ რო ბის 
წლი ური ან გა რი ში უნ და მო იც ავ დეს მხარ ჯა ვი და წე-
სე ბუ ლე ბე ბის პროგ რა მე ბის მი ხედ ვით დამ ტკი ცე ბულ 
და და ზუს ტე ბულ ას იგ ნე ბებს შო რის შე უს აბ ამ ობ ის 
გან მარ ტე ბას, თუ ას ეთი შე უს აბ ამ ობა აღ ემ ატ ება 30%-
ს, ან და ზუს ტე ბულ და გა დახ დილ თან ხებს შო რის 
შე უს აბ ამ ობა აღ ემ ატ ება 15%-ს. 

გან მარ ტე ბის ეს ზღვრე ბი არ ას წორ სტი მუ ლებს 
აძ ლევს მხარ ჯავ და წე სე ბუ ლე ბებს, რი თიც პირ და პირ 
ახ დენს მათ მი ერ ბი უჯ ეტ ის და უდ ევ რად და გეგ მვის 
წა ხა ლი სე ბას. ბი უჯ ეტ ის და გეგ მვის ოპ ტი მი ზე-
ბის თვის და მი სი გამ ჭვირ ვა ლო ბის გა საზ რდე ლად 

აუც ილ ებ ელია გან მარ ტე ბის აღ ნიშ ნუ ლი ზღვრე ბის 
და წე ვა.

უფ რო მკა ფი ოდ უნ და გა წე რი ლი ყო სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხად ში და უბ ეგ რა ვი მი ნი მუ მის ად მი ნის ტრი-
რე ბის მე ქა ნიზ მი, კერ ძოდ მი სი დაბ რუ ნე ბის წე სი 
(მათ შო რის გა და ან გა რი შე ბის წე სი) და ვა დე ბი. აქ 
მთა ვარ გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს ყვე ლა და საქ მე ბუ-
ლის მო ნა ცემ თა ბა ზის შექ მნა, რა მაც დეკ ლა რი რე ბა და 
და უბ ეგ რა ვი  მი ნი მუ მის დაბ რუ ნე ბა უნ და გა ხა დოს 
შე საძ ლე ბე ლი.

სო ცი ალ ური და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის პროგ-
რა მე ბის და ფი ნან სე ბის მკვეთ რი ზრდა ზო გად სა გან-
მა ნათ ლებ ლო სკო ლე ბის მას წავ ლე ბელ თა და ად მი-
ნის ტრა ცი ული პერ სო ნა ლის ხელ ფა სე ბის ზრდას თან 
ერ თად შე იც ავს სე რი ოზ ულ ინ ფლა ცი ურ საფ რთხეს, 
რა საც მთავ რო ბა არ შე იძ ლე ბა მო უმ ზა დე ბე ლი შეხ-
ვდეს.

ჯა ბა ბი წა ძე
ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, აწ სუ, 
ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სორი

SOME ASPECTS OF THE 2013 BUDGET

Jaba Bitsadze
ATSU, Doctor of Economics Associate Professor

SUMMARY

The 2013 budget refl ects the priorities of the new administration, which are agriculture, health and social security, edu-
cation and science. In 2013, should be increased 620 million in tax revenues, which indicates the government’s intention 
to improve tax administration.

2013 program budget is not only much less detailed than the 2012 program budget, but consists even less information 
than 2009 and 2008  not programmed budgets. In many cases, assessment indicators are completely ignored.

First of all, the program budget requires performance indicators and not expected results. The assessment indicator is not 
an increase in the number of insured persons, but it is, for instance, percentage increases in number of re - hospitalizations.

Results should not be determined by the priorities, goals, objectives and indicators of achievement.

biujeti
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sagadasaxado politika

რო დი ონ ქორ ჩი ლა ვა,
სსიპ სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო 

უნ ივ ერ სი ტე ტის  ეკ ონ ომ იკ ისა და 
ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის „ბიზ ნეს 

ად მი ნის ტრი რე ბის“ დოქ ტო რან ტი, 
სსიპ ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს 

აკ ად ემი ის პრო ფე სი ული მომ ზა დე ბის 
სამ მარ თვე ლოს  უფ რო სი

დავით ჯალაღონია
სსიპ სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის   ეკონომიკისა და 
ბიზნესის ფაკულტეტის

დეკანი, სრული პროფესორი

martivi, naTeli da araorazrovani sagadasaxado ka-

nonmdebloba  gadasaxadis gadamxdelis kanonieri inte-

resebisa da uflebebis dacvis garanti da gadamxdelze 

dakisrebuli valdebulebebis pirnaTlad Sesrulebis 

aucilebel winapirob aa. swored, amitom saxelmwifosa da 

gadasaxadis gadamxdelebs Soris urTierTobis formebi 

da gadasaxadebis administrirebis meTodebi didadaa 

damokidebuli qveyanaSi arsebuli sagadasaxado admi-

nistrirebis sakanonmdeblo bazasa da SemdgomSi misi 

srulyofis sakiTxebTan.

memkvidrisTvis sagadasaxado 
davalianebis dakisrebis
samarTlebrivi aspeqtebi

დი ახ, სა გა და სა ხა დო სა მარ თლის ძი რი თად წყა როს 
კა ნო ნე ბი წარ მო ად გე ნენ, რო მელ თა  შო რი საც  უზ ენა-
ესი მნიშ ვნე ლო ბა სა ხელ მწი ფოს ძი რი თად კა ნონს - 
კონ სტი ტუ ცი ას გა აჩ ნია. მი სი ნორ მე ბი სა გა და სა ხა დო 
კა ნონ მდებ ლო ბის თვის წარ მო ად გე ნენ ფუნ და მენ ტა-
ლურ სა ფუძ ვლებს, რომ ლე ბიც თა ვი სი არ სით  ქვეყ ნის 
სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კის ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბებს 
გა მო ხა ტა ვენ. აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტი ად გენს, რომ გა და სა ხა-
დე ბი სა და მო საკ რებ ლე ბის გა დახ და სა ვალ დე ბუ ლოა. 
ამ ას თა ნა ვე,  გა და სა ხა დე ბის სტრუქ ტუ რა, შე მო ღე ბის 
წე სი, ოდ ენ ობა და გა თა ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ ვლე ბი მხო-
ლოდ კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით უნ და იქ ნეს გან-
საზღვრუ ლი. კონ სტი ტუ ცია გან მარ ტავს, რომ: „მხო-
ლოდ სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლეს სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო თა 
გან სა კუთ რე ბულ გამ გებ ლო ბას მი ეკ უთ ვნე ბა სა გა და სა-
ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბა, სა ბა ჟო და სა ტა რი ფო რე ჟი მე ბი“. 
თუმ ცა ვფიქ რობთ, უფ რო მარ თე ბუ ლია ვგუ ლის ხმობ-
დეთ, რომ ეფ ექ ტუ რი, სა მარ თლი ანი სა გა და სა ხა დო პო-
ლი ტი კის არ სე ბო ბა ეს არ ის არა მარ ტო სა კა ნონ მდებ ლო 
და აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის, არ ამ ედ, უპ ირ ვე-
ლე სად, ამ პრო ცეს ში მო ნა წი ლე მე წარ მე თა (გა და სა ხა-
დის გა დამ ხდელ თა) საზ რუ ნა ვი, რო მელ თა აქ ტი ური 
ჩარ თუ ლო ბი თაც უნ და გან ხორ ცი ელ დეს აღ ნიშ ნუ ლი 
პო ლი ტი კა. ამ პირ თა მო ნა წი ლე ობ ით შე მუ შა ვე ბუ ლი 
სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბა აგ ებ ული უნ და იყ ოს 
ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის ძი რი-
თად მი მარ თუ ლე ბებ ზე, სა დაც მაქ სი მა ლუ რად იქ ნე ბა 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, რო გორც სა ხელ მწი ფოს, ისე გა-
და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის ინ ტე რე სი1. 

1 გადამხდელის ინტერესში ვგულისხმობთ 
საგადასახადო   ადმინისტრირებისა და   პასუხისმგებლობის 
ისეთი ფორმებისა  და მეთოდების შემუშავებას, ისეთი 
პასუხისმგებლობის ზომების  დაწესებას, რომელიც ეჭქვეშ 
არ დააყენებს მეწარმის მხრიდან საქმიანობის გაგრძელების 
საკითხს. ავტორი

სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი რე ბის სა კა ნონ მდებ ლო 
ბა ზის სრულ ყო ფის თვის მინ დაა გა მოვ ყო ერთ-ერ თი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხი, რო მე ლიც მი მაჩ ნია, რომ  აუც-
ილ ებ ელ გა დაწყვე ტას მო ითხოვს. კერ ძოდ, სა გა და სა ხა-
დო კო დექ სის 57-ე მუხ ლი (გარ დაც ვლი ლი პი რის სა-
გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბა) ჩე მი აზ რით 
წი ნა აღ მდე გო ბა ში მო დის კონ სტი ტუ ცი ით აღი არ ებ ულ 
ად ამი ან ის უფ ლე ბებ თან და სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის არ-
სთან. სა კითხის აქ ტუ ალ ობა მდგო მა რე ობს შემ დეგ ში:

პირ ვე ლი, მუხ ლის სა თა ური წი ნა აღ მდე გო ბა შია 
მას ში მო ცე მულ ში ნა არ სთან.  სა თა ური გუ ლის ხმობს 
გარ დაც ვლი ლი პი რის სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბის 
შეს რუ ლე ბას მემ კვიდ რის მი ერ, ხო ლო, მუხ ლის ში-
ნა არ სში მემ კვიდ რეს ავ ალ დე ბუ ლებს გარ დაც ვლი ლი 
პი რის სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ებ ის შეს რუ ლე ბას. ეს 
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agraruli seqtori

ორი ერ თმა ნე თის გან რა დი კა ლუ რად გან სხვა ვე ბუ ლი 
ცნე ბე ბია, მათ შო რის, თან ხობ რივ გა მო ხა ტუ ლე ბა შიც. 
ვი ნა იდ ან, სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მიზ ნე ბის თვის 
(53.1 მუხ ლი) სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბად ით ვლე-
ბა პი რის ვალ დე ბუ ლე ბა, გა და იხ ად ოს სა გა და სა ხა დო 
კო დექ სით და წე სე ბუ ლი, აგ რეთ ვე, ამ ავე კო დექ სით 
და წე სე ბუ ლი და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს მი ერ შე მო ღე ბუ ლი 
გა და სა ხა დი. ხო ლო, სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ება (8.23 
მუხ ლი) შე ად გენს დად გე ნილ ვა და ში გა და უხ დე ლი 
გა და სა ხა დე ბის ან/და სან ქცი ებ ის (ჯა რი მა, სა ურ ავი) 
თან ხე ბის ჯამს, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა შემ ცირ დეს ზედ-
მე ტად გა დახ დი ლი გა და სა ხა დე ბის ან/და სან ქცი ებ ის 
თან ხე ბის ჯა მით.

მე ორე, დღეს მოქ მე დი რე დაქ ცი ით სამ კვიდ რო 
მოწ მო ბის მი ღე ბის დღი დან გარ დაც ვლი ლი პი რის 
სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ებ ას (და არა ვალ დე ბუ ლე-
ბას)  სამ კვიდ რო ქო ნე ბა ში წი ლის პრო პორ ცი ულ ად 
იხ დის მი სი მემ კვიდ რე. გა მო დის, რომ კა ნონ მდე ბე ლი 
მემ კვიდ რეს აკ ის რებს, არა მხო ლოდ მამ კვიდ რებ ლის  
(სამ კვიდ როს დამ ტო ვე ბე ლი) მი ერ გა და სახ დელ გა და-
სა ხა დებს, არ ამ ედ სან ქცი ებ საც. შე სა ბა მი სად,  სან ქცი ის 
(სა მარ თალ დარ ღვე ვის) გა და კის რე ბა წი ნა აღ მდე გო-
ბა შია თვით სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მიზ ნე ბის თვის 
სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ დარ ღვე ვის გან მარ ტე ბას თან 
- პი რის მარ თლსა წი ნა აღ მდე გო ქმე დე ბა (მოქ მე დე ბა, ან 
უმ ოქ მე დო ბა), რომ ლის თვი საც ამ ავე კო დექ სით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლია პა სუ ხის მგებ ლო ბა. ამ ას თა ნა ვე, მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია რომ: „ამ კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
სა მარ თალ დარ ღვე ვის ჩა დე ნი სათ ვის პა სუ ხის მგებ ლო ბა 
ეკ ის რე ბა სა წარ მოს/ორ გა ნი ზა ცი ას და ფი ზი კურ პირს“. 
ნა თე ლია, ნორ მის არ სი. სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ დარ-
ღვე ვი სათ ვის პა სუ ხის მგებ ლო ბა დგე ბა იმ სუ ბი ექ ტის 
მი მართ, რო მელ მაც ჩა იდ ინა კონ კრე ტუ ლი მარ თლსა-
წი ნა აღ მდე გო ქმე დე ბა.

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, შე-
იძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ სა გა და სა ხა დო კო დექ სი მემ-
კვიდ რეს აკ ის რებს პა სუ ხის მგებ ლო ბას (სან ქცი ას), მა შინ, 
რო დე საც  მის მი ერ არ ჩა დე ნი ლა მარ თლსა წი ნა აღ მდე გო 
ქმე დე ბა (სა მარ თალ დარ ღვე ვა) და შე სა ბა მი სად, იგი არ 
წარ მო ად გენ სა მარ თალ დამ რღვევს. ყო ვე ლი ვე ეს ეწ ინა-
აღ მდე გე ბა სა მარ თლი ან ობ ისა და ინ დი ვი დუ ალ ური 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის პრინ ცი პებს. რო მის სტა ტუ ტის1 
და ევ რო პუ ლი სა მარ თლის კა ნო ნი ერ ებ ის პრინ ცი პის 
თა ნახ მად, - არ არ სე ბობს და ნა შა ული კა ნო ნის გა რე შე 
(nullum crimen sine lege) და არ არ სე ბობს სას ჯე ლი ბრა-
ლის გა რე შე (nulla poena sine cupla),2 ეს დე ბუ ლე ბე ბი, 
მარ თა ლია, სის ხლის სა მარ თლის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის 
კონ ტექ სტშია, მაგ რამ ის ინი წარ მო ად გე ნენ სა მარ თლი-

1  მ. ტურავა „სისხლის სამართალი“. გამომცემლობა 
„ბონა კაუზა“  თბილისი 2006 წ. 23 გვ.

2  მ. ტურავა „სისხლის სამართალი-დანაშაულის 
მოძღვრება“. გამომცემლობა „მერიდიანი“  თბილისი 2011 
წ. 107 გვ.

ან ობ ის ფუნ და მენ ტა ლურ პრინ ცი პებს. 
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ კო დექ სის სა და ვო ნორ მა (გარ-

დაც ვლი ლი პი რის სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ებ ას 
გა და იხ დის მი სი მემ კვიდ რე სამ კვიდ რო ქო ნე ბა ში 
მი სი წი ლის პრო პორ ცი ულ ად, სამ კვიდ რო მოწ მო ბის 
მი ღე ბის დღი დან) ეწ ინა აღ მდე გე ბა სა ქარ თვე ლოს 
კონ სტი ტუ ცი ის 21-ე მუხ ლის პირ ველ წი ნა და დე ბას: 
„სა კუთ რე ბა და მემ კვიდ რე ობ ის უფ ლე ბა აღი არ ებ ული 
და უზ რუნ ველ ყო ფი ლია“. ვი ნა იდ ან  სა ხელ მწი ფოს მი
ერ მემ კვიდ რის თვის მსგავ სი რე გუ ლა ცი ის და წე სე ბა 
ზღუ დავს მემ კვიდ რის უფ ლე ბას და წი ნა აღ მდე გო ბა შია 
სა ხელ მწი ფოს პო ზი ტი ურ ვალ დე ბუ ლე ბას თან ხე ლი 
შე უწყოს სა კუთ რე ბი სა და მემ კვიდ რე ობ ის უფ ლე ბას. 
შე საძ ლე ბე ლია გარ დაც ვლი ლი პი რის სა გა და სა ხა დო 
და ვა ლი ან ებ ის მო ცუ ლო ბა აღ ემ ატ ებ ოდ ეს მემ კვიდ რე-
ობ ით მი ღე ბუ ლი ქო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბას, რაც საკ მა რი-
სი სა ფუძ ვე ლი გახ დეს იმ ისა, რომ მემ კვიდ რემ უარი 
გა ნაცხა დოს იმ ქო ნე ბა ზე, რომ ლის გარ და მას სხვა არ 
გა აჩ ნია. შე სა ბა მი სად, კონ სტი ტუ ცი ის ჩა ნა წე რი „და-
უშ ვე ბე ლია სა კუთ რე ბის, მი სი შე ძე ნის, გას ხვი სე ბის 
ან მემ კვიდ რე ობ ით მი ღე ბის სა ყო ველ თაო უფ ლე ბის 
გა უქ მე ბა“, მოქ მე დებს მემ კვიდ რის ვალ დე ბუ ლე ბა ზეც 
სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ებ ის და ფარ ვა ზე.

უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ-
დარ ღვე ვე ბი თა ვი სი ში ნა არ სით, წარ მო ად გე ნენ ად მი-
ნის ტრა ცი ული პა სუ ხის მგებ ლო ბის (სა მარ თალ დარ-
ღვე ვის) ნა ირ სა ხე ობ ას, სხვა თა შო რის, სა გა და სა ხა დო 
კო დექ სში დღეს არ სე ბუ ლი ზო გი ერ თი სა მარ თალ დარ-
ღვე ვის ნორ მა ად რე ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ-
ღვე ვა თა კო დექ სში იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი3, რო მე ლიც 
შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბით აის ახა სა გა და სა ხა დო კო-
დექ სში. ვი ნა იდ ან, ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ-
ღვე ვი სას ად მი ნის ტრა ცი ული სახ დე ლის აღ სრუ ლე ბის 
შეწყვე ტა ხდე ბა პი რის გარ დაც ვა ლე ბი სას, ან ალ ოგი-
ურ ად სა გა და სა ხა დო კო დექ სშიც პი რის გარ დაც ვა ლე-
ბის ფაქ ტი უნ და იწ ვევ დეს მას ზე გა სავ რცე ლე ბე ლი 
სან ქცი(ებ)ის მოხ სნას. მა გა ლი თად, ფი ზი კუ რი პი რი 
გ. კ-ძე  ალ კო ჰო ლუ რი სიმ თვრა ლის  მდგო მა რე ობ აში 
მარ თავ და კუთ ვნილ სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ას, რის 
გა მოც, ად მი ნის ტრა ცი ული სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა 
კო დექ სის თა ნახ მად, და ჯა რიმ და 200 ლა რის ოდ ენ ობ-
ით, ხო ლო სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ება გა და იყ ვა ნილ 
იქ ნა სპე ცი ალ ურ ავ ტო სად გომ ზე. კა ნონ მდებ ლო ბით 
გან საზღვრულ ვა და ში (30 დღე) სა მარ თალ დამ რღვევ მა 
ვერ (არ) გა და იხ ადა ჯა რი მის თან ხა, რა ზეც მას და ერ-
იცხა სა ურ ავი 500 ლა რის ოდ ენ ობ ით და და მა ტე ბით 
გა ნე საზღვრა ვა და ჯა რი მა/სა ურ ავ ის გა დახ დის თვის 
და ვთქვათ, ეს ეც არ შეს რულ და. 

გ. კ-ის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ სატ რან სპორ ტო 
სა შუ ალ ება სა კუთ რე ბა ში გა და ვი და მის შვილ ზე, ლ. 

3 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამარ თალ-
დარღვევათა კოდექსი. საქართველოს სსრ უმაღლესი 
საბჭოსპრეზიდიუმი.ქ.  თბილისი,1984 წლის15 დეკემბერი.
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agraruli seqtori

კ-ზე. შე სა ბა მი სად, ლ. კ-ს სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ აზე 
სა კუთ რე ბის წარ მო შო ბა არ გა მო იწ ვევს სა მარ თა ლურ-
თი ერ თო ბა ში გ. კ-ს უფ ლე ბა მო ნაც ვლე ობ ას, ვი ნა იდ ან, 
ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა კო დექ სის 
286-ე მუხ ლის მე-3 პუნ ქტის თა ნახ მად, იმ პი რის გარ-
დაც ვა ლე ბა, რომ ლის მი მართ იყო გა მო ტა ნი ლი დად გე-
ნი ლე ბა, არ ის ად მი ნის ტრა ცი ული სახ დე ლის და დე ბის 
შე სა ხებ დად გე ნი ლე ბის გა მომ ტა ნი ორ გა ნოს (თა ნამ-
დე ბო ბის პი რის) მი ერ დად გე ნი ლე ბის აღ სრუ ლე ბის 
შეწყვე ტის სა ფუძ ვე ლი. ამ ავე კო დექ სის 232-ე მუხ ლის 
მე-9 პუნ ქტის შე სა ბა მი სად, ად მი ნის ტრა ცი ული სა მარ-
თალ დარ ღვე ვის საქ მის წარ მო ება არ შე იძ ლე ბა და იწყოს, 
ხო ლო დაწყე ბუ ლი საქ მე უნ და შეწყდეს იმ პი რის გარ-
დაც ვა ლე ბის გა მო, რომ ლის მი მართ დაწყე ბუ ლი იყო 
საქ მის წარ მო ება.

ჩე მი აზ რით, ვი ნა იდ ან სა მარ თალ დარ ღვე ვი სათ ვის 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა ეკ ის რე ბა ქმე დე ბის ჩამ დენ პირს, 

სა მარ თალ დარ ღვე ვის ჩა დე ნას თან და კავ ში რე ბით 
სა მარ თალ დამ რღვე ვის მემ კვიდ რის უფ ლე ბა მო ნაც-
ვლედ აღი არ ება უნ და მოხ დეს მხო ლოდ მის მი მართ 
კა ნო ნი ერ ად წარ მო შო ბი ლი სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ-
ლე ბის და არა და ვა ლი ან ებ ის ნა წილ ში. შე სა ბა მი სად, 
აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხე ბის მო წეს რი გე ბის შემ თხვე ვა ში, 
ეს იქ ნე ბა კი დევ ერ თი წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი სა გა-
და სა ხა დო სან ქცი ის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის მი მარ თუ ლე-
ბით. ამ ას თან, აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის სა მარ თლებ რი ვი 
მოგ ვა რე ბა გა ნე კუთ ვნე ბა სა გა და სა ხა დო ომ ბუდ სმე ნის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის სფე როს, ვი ნა იდ ან სა გა და სა ხა-
დო კა ნონ მდებ ლო ბით მი სი პირ და პი რი მო ვა ლე ობაა 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბა გა უწი ოს სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო-
რი აზე გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თა უფ ლე ბე ბი სა და 
კა ნო ნი ერი ინ ტე რე სე ბის დაც ვას, გა მო ავ ლი ნოს მა თი 
დარ ღვე ვის ფაქ ტე ბი და  ხე ლი შე უწყოს დარ ღვე ული 
უფ ლე ბე ბის აღ დგე ნას.

LEGAL ASPECTS OF THE IMPOSITION OF THE INHERITANCE OF TAX LIABILITY

David jalagonia,
Rodion Korchilava.

SUMMARY

This article discusses the problems related to the formation of the legal framework for tax administration,which 
in turn prevents taxpayers’ understanding and creation of a healthy business environment. We believe that during the 
state’s execution of its functions, it should take into account the fact that during the implementation of tax administra-
tion law, people’s (entrepreneurs) rights must not be violated.
We believe that good tax legislation (laws) is the main precondition for the normalization of relations between entre-
preneurs and the tax authorities. The primary goals for the enforcement of the laws must be prevention of crime and 
raising the taxpayer’s self-awareness

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია;
2. სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სი;
3. სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი „ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის შე სა ხებ”;
4. სა ქარ თვე ლოს ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღვე-

ვა თა კო დექ სი;
5. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2011 წლის 23 თე ბერ ვა ლის 

№92 დად გე ნი ლე ბა „სა გა და სა ხა დო ომ ბუდ სმე ნის უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბის, საქ მი ან ობ ის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი სა და 
ფორ მე ბის შე სა ხებ“;

6. მ. ტუ რა ვა „სის ხლის სა მარ თა ლი“. გა მომ ცემ ლო ბა „ბო ნა 
კა უზა“  თბი ლი სი 2006 წ. 

7. მ. ტუ რა ვა „სის ხლის სა მარ თა ლი-და ნა შა ულ ის მოძ-
ღვრე ბა“. გა მომ ცემ ლო ბა „მე რი დი ანი“  თბი ლი სი 2011 წ.
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finansuri angariSgeba

mkiTxvelTa sayuradRebod!

siamovnebiT gacnobebT, rom amerikeli profesori robert viliam makgi daTanxmda abfm 

ferderaciis gamgeobis SeTavazebas da arCeulia federaciis sapatio wevrad. misi Tavaziani 

TanxmobiT igi warmodgenilia Jurnal „biznesi da kanonmdeblobis“ samecniero sabWoSic. 

gTavazobT robert viliam makgis mokle biografias  da mis interesTa sferos, agreTve 

statias, romelic makgis kvlevebis erTgvari Sejamebaa.

robert v. makgi buRaltruli saqmis asocirebuli profesoria 

faetevilis (Fayetteville) saxelmwifo universitetSi. mas gaaCnia muSaobis 

40 wliani gamocdileba sajaro finansebis, korporaciuli buRalte-

riis, sabanko saqmis, sagadasaxado kanonmdeblobis, konsaltingisa da 

ganaTlebis sferoebSi. misi klientebi moicaven USAID-s, msoflio banks, 

afrikis ganviTarebis banks da dazvervis centralur saagentos. USAID 
buRaltruli reformis programis farglebSi iyo pasuxismgebeli somx-

eTis finansTa saministros daxmarebaze qveynis saerTaSoriso finans-

uri angariSgebis standartebze gadasvlis sakiTxSi; aseve kurirebda 

buRaltruli programis reformirebis sakiTxs somxeTisa da bosniis 

wamyvan universitetebSi. moamzada buRaltruli kanonmdebloba somx-

eTisa da bosniisTvis da komentarebi gaakeTa mozambikis buRaltrul 

kanonmdebobas. mas gakeTebuli aqvs komentarebi fasiani qaRaldebis 

kanonmdeblobis Taobaze TurqeTSi, datreningebuli hyavs samTavrobo 

warmomadgenlebi bulgareTis, ruandis da tanzaniis sxvadasxva samin-

istroebidan, aseve momzadebuli hyavs sxvadasxva donis buRaltrebi 

ruseTidan da farTo profilis ekonomistebi ukrainidan. igi aswavlida 

da konsultaciebs uwevda msoflios 30 qveyanaSi da aqvs miniWebuli 

13 sadoqtoro xarisxi msoflios sxvadasxva universitetebidan aSS-

Si, aRmosavleT da dasavleT evropaSi. ramdenime seriozuli kvlevis 

mixedviT batoni makgi aris  #1 mkvlevari msoflioSi buRaltruli 

da biznes eTikis kvlevis sferoSi. mas gamoqveynebuli aqvs 58 wigni da 

asobiT statia. 

amJamad muSaobs ramdenime novelaze.

aris karateSi aSS-is Sukokai (iaponia) da taekvando (korea) stiliT 

Cempionatebis priziori, maT Soris mogebuli aqvs 15 oqros medali 

amerikis erovnul CempionatSi.
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CORPORATE GOVERNANCE AND THE 
TIMELINESS OF FINANCIAL REPORTING: 

A Summary of Prior Studies
Robert W. McGee

Fayetteville State University, USA

Summaries of Prior Studies on Timeliness
Theoretical Study 1 2

Summarizes prior theoretical studies on the timeliness of fi nancial 
reporting, emphasizing corporate governance and timeliness in transi-
tion & developing economies. The full study is available at SPRINGER 
LINK.

1 McGee, Robert W. 2008. Corporate Governance and the Timeliness of 
Financial Reporting: An Overview, in Robert W. McGee, editor, Corporate 
Governance in Transition Economies. New York: Springer, pp. 91-99.

Reprinted in Robert W. McGee. 2010. Corporate Governance and the 
Timeliness of Financial Reporting: An Overview, in Robert W. McGee, 
editor, Corporate Governance in Transition Economies, Dongbei, China: 
Dongbei University of Finance & Economics Press, pp. 104-115.

2  McGee, Robert W. 2009. The Timeliness of Financial Reporting in De-
veloping Economies: An Overview, in Robert W. McGee, editor, Corporate 
Governance in Developing Economies. New York: Springer, 87-95.

ABSTRACT

This article summarizes the fi ndings of more than 20 studies on the timeliness of fi nancial reporting. Some studies also exam-
ined which audit fi rms audited the companies and which set of accounting principles were used in the company annual reports. 

INTRODUCTION 

Timeliness of reporting fi nancial results is one of the attributes of good corporate governance according to the Organisa-
tion for Economic Cooperation and Development (OECD) and the World Bank. Shareholders and others need fi nancial in-
formation while it is still fresh, and the more time that passes between year-end and disclosure, the more stale and less useful 
the information becomes. This article summarizes the fi ndings of more than 20 studies of the timeliness of fi nancial reporting 
that have been made of companies in Russia, China, the USA, the European Union and Kenya. Some studies also examined 
which audit fi rms audited the companies and which set of accounting principles were used in the company annual reports.

Due to space constraints, a full literature review is omitted. However, those who are interested in reading more on the 
topic of timeliness may fi nd several literature reviews at the links provided in this article. 

METHODOLOGY 

The timeliness of fi nancial reporting was measured by counting the number of days that elapsed between a company’s 
year-end and the date of the audit report. For the comparative studies, statistical tests were conducted to determine whether 
the difference in timeliness between countries was signifi cant. 

FINDINGS 

The below summarizes the fi ndings of the prior studies.
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Russia1

(Energy)

The timeliness of Russian energy companies was com-
pared to the timeliness of non-Russian energy companies. 

RUSSIAN COMPANIES

Mean 145.5 days
Range 50-351 days

NONRUSSIAN COMPANIES

Mean 70.2 days
Range 11-143 days

The difference was highly signifi cant (p<= 3.012e-18).

Russia & non-Russian2

(Telecom)

RUSSIAN TELECOM COMPANIES

Mean 138.3 days
Range 65-339 days

1  McGee, Robert W. 2006. Timeliness of Financial Report-
ing in the Energy Sector. Russian/CIS Energy & Mining Law 
Journal 4(2): 6-10. 

Also published in McGee, Robert W. 2007. Corporate Gov-
ernance and the Timeliness of Financial Reporting: A Case 
Study of the Russian Energy Sector. Andreas School of Business 
Working Paper, Barry University, April. Reprinted at http://
ssrn.com/abstract=978114

Also published in McGee, Robert W. 2008. Timeliness of Fi-
nancial Reporting in the Russian Energy Sector, in Robert W. 
McGee, editor, Accounting Reform in Transition and Develop-
ing Economies. New York: Springer, 459-466.

Reprinted in McGee, Robert W. 2011. Timeliness of Finan-
cial Reporting in the Russian Energy Sector, in Accounting 
Reform in Transition and Developing Economies (Robert W. 
McGee, ed.), New York: Springer & Dalian, China: Dongbei 
University of Finance and Economics Press, 154-160. Chinese 
edition.

Also published in McGee, Robert W. 2007. Corporate Gov-
ernance and the Timeliness of Financial Reporting: A Case 
Study of the Russian Energy Sector. Proceedings of the Fifth 
International Conference on Accounting and Finance in Transi-
tion. London, July 12-14, pp. 289-303.

The 2006 version is available online at http://ssrn.com/ab-
stract=899615

Another 2006 version is available online at http://ssrn.com/
abstract=883770

2  McGee, Robert W. 2007. Corporate Governance in Rus-
sia: A Case Study of Timeliness of Financial Reporting in the 
Telecom Industry, International Finance Review 7: 365-390.

NONRUSSIAN TELECOM COMPANIES

Mean 63.2 days
Range 23-281 days

The average delay for large Russian companies was 
131.6 days, compared to 141.4 days for small Russian com-
panies. The difference was not signifi cant (p = 0.1939). 

It took large non-Russian companies an average of 62.7 
days to report, compared to 64.4 days for small companies 
and 63.1 days for medium-sized companies. The differences 
were not signifi cant.

The reporting delay for statements using Russian Ac-
counting Standards (RAS) averaged 106.6 days ; for U.S. 
GAAP statements 117.5 days ; for IFRS statements 181.5 
days. The differences between RAS and IFRS and between 
U.S. GAAP and IFRS were highly signifi cant, but the differ-
ence between RAS and U.S. GAAP was not signifi cant.

The dominant international auditor was Ernst & Young 
(60.4% of all audits), which took 137.3 days to issue an audit 
opinion, compared to 134.3 days for the other audit fi rms. 
The difference was not signifi cant. 

A trend analysis found that the difference in reporting 
times between the earliest and latest year of the study was 
not signifi cant.

Russia3

(Telecom)

RUSSIAN TELECOM COMPANIES

Mean 141.6 days
Median 119 days
Range 65-546 days

NONRUSSIAN TELECOM COMPANIES
Mean 63.9 days
Median 59 days
Range 23-281 days

The difference was highly signifi cant. 

Ernst & Young was the dominant international auditor, 
with 66.7% of total audits, followed by Deloitte & Touche 
(16.7%) and KPMG (16.7%). 

None of the Russian companies published English lan-
guage statements using RAS, although it should be pointed 
out that they are required by law to use RAS. IFRS state-
ments were issued by 64% of the Russian companies ; 36% 
of the companies used U.S. GAAP.

3  McGee, Robert W. 2008. The Timeliness of Financial Re-
porting: The Russian Telecom Industry, in Robert W. McGee, 
editor, Corporate Governance in Transition Economies. New 
York: Springer, pp. 115-126.
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Russia1

(Banks)

RUSSIAN BANKS
Mean 98.8 days
Median 104 days
Range 18-346 days

The Big-4 accounting fi rms conducted 85% of the au-
dits: PricewaterhouseCoopers (27.3%), Deloitte & Touche 
(22.8%), KMPG (19.5%), Ernst & Young (15.4%). 

More than 80% of Russian banks reported results using 
International Financial Reporting Standards. Russian Ac-
counting Standards were the next most popular choice, fol-
lowed by U.S. GAAP.

Russia2

(Banks)

RUSSIAN BANKS
Mean 112.8 days
Median 107.0 days
Range 18-376 days

NOTE : The U.S. Securities and Exchange Commission 
imposes a 60-75 day deadline to report, depending on the 
type of entity reporting ; 80% of Russian banks took longer 
than 75 days to report.

1 McGee, Robert W. and Thomas Tarangelo. 2008. The 
Timeliness of Financial Reporting and the Russian Banking 
System: An Empirical Study, in Robert W. McGee, editor, Ac-
counting Reform in Transition and Developing Economies. 
New York: Springer, 467-487.  

Reprinted in McGee, Robert W. and Thomas Tarangelo. 
2011. The Timeliness of Financial Reporting and the Russian 
Banking System: An Empirical Study, in Accounting Reform in 
Transition and Developing Economies (Robert W. McGee, ed.), 
New York: Springer & Dalian, China: Dongbei University of 
Finance and Economics Press, 161-184. Chinese edition.

Also published in McGee, Robert W., Thomas Tarangelo 
and Wendy Gelman. 2009. Corporate Governance in Russia: 
A Study of Financial Reporting in Russian Banks. 55th Annual 
Southeastern Academy of Legal Studies in Business Confer-
ence, Miami Beach, November 5-7.

The 2008 version is available online at http://ssrn.com/ab-
stract=1141885

2  McGee, Robert W., Yeomin Yoon and Thomas Tarangelo. 
2013. The Timeliness of Financial Reporting: An Empirical 
Legal Study of Russian Banks. Hastings Business Law Journal 
9(2): 303-325.

Available online at http://ssrn.com/abstract=2244470 
Also published in McGee, Robert W., Thomas Tarangelo, 

Yeomin Yoon and Wendy Gelman. 2012. Financial Reporting in 
Russian Banks: A Study in Corporate Governance. Presented 
at the 20th Annual Conference of the Global Finance Associa-
tion, Chicago, May 24-26.

A trend analysis examining 1998 to 2010 found that Rus-
sian banks are becoming less timely over time, which is the 
opposite of what one might expect.

Banks that used Russian Accounting Standards had the 
smallest reporting delay (93.7 days). Banks that used U.S. 
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) took 
only slightly longer (98.5 days), which was not a signifi cant 
difference (p = 0.55121). Banks that used International Fi-
nancial Reporting Standards (IFRS) took an average of 115.5 
days to report, which was signifi cantly longer compared to 
both U.S. GAAP (p = 0.02041) and Russian Accounting 
Standards (p = 0.00035). 

Pricewaterhouse Coopers conducted the most audits 
(116), followed by Deloitte & Touche (107), KPMG (102) 
and Ernst & Young (62). All Russian fi rms combined con-
ducted only 31 audits, followed by Grant Thornton (6) and 
BDO (5). The audit fi rm could not be determined in 11 cases. 
Grant Thornton was by far the timeliest, with an average de-
lay of only 22.8 days. Of the Big-4 accounting fi rms, Ernst 
& Young was signifi cantly more timely than the other three 
fi rms.

Russia & Other Countries3(Banks)

RUSSIAN BANKS

Mean 98.8 days
Median 104 days
Range 18-346 days

NONRUSSIAN BANKS

Mean 44.9 days
Median 59 days
Range 31-88 days

The differences in median scores were signifi cant.

Russia 4    (Oil, Gas & Power)

RUSSIAN COMPANIES

Mean 134.1 days
Median 126.0 days
Range 50-351 days

3  McGee, Robert W. and Thomas Tarangelo. 2008. The 
Timeliness of Financial Reporting: A Comparative Study of 
Russian and Non-Russian Banks, in Robert W. McGee, editor, 
Corporate Governance in Transition Economies. New York: 
Springer, pp. 101-113.

4  McGee, Robert W. 2008. The Timeliness of Financial Re-
porting: The Russian Oil, Gas and Power Industries, in Robert 
W. McGee, editor, Corporate Governance in Transition Econo-
mies. New York: Springer, pp. 127-136.
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NONRUSSIAN COMPANIES

Mean 72.9 days
Median 66.0 days
Range 11-231 days

The difference in median scores with highly signifi cant. 
PricewaterhouseCoopers dominated the Russian audit 

market with 70% of total audits. KPMG was a distant sec-
ond, at 10%. 

Forty-one percent (41%) of the Russian companies used 
IFRS ; 36% published their statements using RAS ; 23% 
used U.S. GAAP.

Russia1 (Trend Analysis)

The mean, median and range of reporting delays were :

YEAR    MEAN   MEDIAN      RANGE

1999         93.1          95              42-139
2000       100.2        106              45-151
2001         95.1          87              44-158
2002       100.3          92              45-157
2003         96.1          86              29-152
2004         99.6          91              18-159
2005       105.0        104              31-158
2006       107.5        108              51-157

Conclusion : Russian companies became less timely over 
time.

Russia & Other Countries 2  (Transportation)

RUSSIAN COMPANIES

Mean 161 days
Median 176.5 days
Range 85-309 days

NONRUSSIAN COMPANIES

Mean 45.1 days
Median 42 days
Range 40-100 days

1  McGee, Robert W. 2008. The Timeliness of Financial 
Reporting in Russia: A Trend Analysis, in Robert W. McGee, 
editor, Corporate Governance in Transition Economies. New 
York: Springer, pp. 181-188.

2  McGee, Robert W. and Ramon Gunn. 2008. The Timeli-
ness of Financial Reporting: A Comparative Study of Russian 
and Non-Russian Companies in the Transportation Industry, in 
Robert W. McGee, editor, Corporate Governance in Transition 
Economies. New York: Springer, pp. 137-145.

The difference in median scores was highly signifi cant.
PrricewaterhouseCoopers dominated the market with 

29.4% of the total audits, followed by KPMG (19.6%), Ernst 
& Young (11.8% and Deloitte & Touche (9.8%). 

Companies used IFRS overwhelmingly to report fi nan-
cial results (92.3%).

Russia & Other Countries3

(various industries)

This study compared Russian and non-Russian compa-
nies in several industries. The mean scores below list the 
Russian companies fi rst and the non-Russian companies sec-
ond.

Airlines 178.11/60.62
Other transportation 134.33/58.75
Finance, insurance & real estate 114.7/71.3
Ferrous & nonferrous metals 140.31/61.48
Defense contractors & aerospace 227.0/54.23
Auto manufacturers 69.00/73.00
Food industry 89.86/62.04
Precious metals & diamonds 123.5/69.33
Overall 116/59

The median delay by country was :
USA 54 days
England 56
Switzerland 57
Australia 65
Canada 77
Russia 115.5

The range by country was :
Australia 51-119 days
Canada 37-151
England 42-72
Russia 64-271
Switzerland 52-69
USA 8-90

The Russian companies were audited by the following 
fi rms:

PricewaterhouseCoopers 22%
Deloitte & Touche 21%
KPMG 20%
Ernst & Young 13%
Other 24%

3  McGee, Robert W. and Michael Tyler. 2008. The Timeli-
ness of Financial Reporting: A Comparative Study of Russian 
and Non-Russian Companies, in Robert W. McGee, editor, 
Corporate Governance in Transition Economies. New York: 
Springer, pp. 147-156.
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Russian companies reported using the following ac-
counting standards :

IFRS 67%
US GAAP 19%
RAS 14%

Russia & USA1 

RUSSIAN COMPANIES

Mean 101.7 days
Median 100.0 days
Range 18-159 days

US COMPANIES

Mean 65.8 days
Median 53.0 days
Range 8-100 days

The difference in median scores was highly signifi cant.

Russia & USA2 

It took Russian companies 136.6 days to report fi nancial 
data, compared to 63.6 days for U.S. companies. 

Russian companies that published their annual reports 
using U.S. GAAP took an average of 123.3 days to report. 
Russian companies that used IFRS took an average of 184.1 
days to report. 

Overall, Russian companies published 42.4 pages of fi nan-
cial data in their annual reports. Russian companies that used 
U.S. GAAP reported an average of 39.9 pages of fi nancial 
data. Russian companies that used IFRS reported an average 
of 51.3 pages of fi nancial data.

1  McGee, Robert W., Thomas Tarangelo and Michael Tyler. 
2008. The Timeliness of Financial Reporting: A Comparative 
Study of Companies in Russia and the USA, in Robert W. Mc-
Gee, editor, Corporate Governance in Transition Economies. 
New York: Springer, pp. 157-163.

2  McGee, Robert W. 2007. Transparency and Disclosure in 
Russia. In Tomasz Marek Mickiewicz (editor), Corporate Gov-
ernance and Finance in Poland and Russia, Palgrave Macmil-
lan, pp. 278-295.

Russia & EU3 

RUSSIAN COMPANIES

Mean 101.7 days
Median 100.0 days
Range 18-159 days

EU COMPANIES
Mean 78.7 days
Median 69.0 days
Range 23-354 days

The difference in median scores was highly signifi cant.

Russia & China4 

RUSSIAN COMPANIES

Mean 101.7 days
Median 100.0 days
Range 18-159 days

CHINESE COMPANIES

Mean 89.7 days
Median 86.0 days
Range 28-181 days

The difference in median scores was highly signifi cant.

Russia & Kenya5 

KENYAN COMPANIES
Mean 97.1 days
Median 82.0 days
Range 16-357 days

3  McGee, Robert W., Michael Tyler, Thomas Tarangelo and 
Danielle N. Igoe. 2008. The Timeliness of Financial Reporting: 
A Comparative Study of Companies in Russia and the Europe-
an Union, in Robert W. McGee, editor, Corporate Governance 
in Transition Economies. New York: Springer, pp. 165-171. 

4   McGee, Robert W., Xiaoli Yuan, Michael Tyler and 
Thomas Tarangelo. 2008. The Timeliness of Financial Report-
ing: A Comparative Study of the People’s Republic of China and 
Russia, in Robert W. McGee, editor, Corporate Governance in 
Transition Economies. New York: Springer, pp. 173-179.

5  Muhoro, Judith, Robert W. McGee, Michael Tyler and 
Thomas Tarangelo. 2009. Corporate Governance and the Time-
liness of Financial Reporting: A Comparative Study of Kenya 
and Russia, in Robert W. McGee, editor, Corporate Gover-
nance in Developing Economies. New York: Springer, 119-125.
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RUSSIAN COMPANIES
Mean 101.7 days
Median 100.0 days
Range 18-159 days

The difference in median scores was signifi cant at the 
1% level.

EU & Transition Countries1 

Companies in old EU countries were compared to com-
panies in transition countries that were new EU members. 

NEW EU MEMBERS
Mean 84.7 days
Range 37-342

OLD EU MEMBERS

Mean 85.6 days
Range 23-354

The difference in mean scores was not signifi cant. 

AUDIT FIRMS FOR NEW EU COMPANIES

Ernst & Young 25.4%
Deloitte & Touche 24.9%
PricewaterhouseCoopers 23.2%
KPMG 16.0%
Arthur Andersen 9.4%

1  McGee, Robert W. and Danielle N. Igoe. 2008. The Time-
liness of Financial Reporting: A Comparative Study of Selected 
EU and Transition Economy Countries, in Robert W. McGee, 
editor, Corporate Governance in Transition Economies. New 
York: Springer, pp. 189-199. 

Also published in McGee, Robert W. and Danielle N. Igoe. 
2008. Corporate Governance and the Timeliness of Financial 
Reporting: A Comparative Study of Old and New EU Coun-
tries. Proceedings of the 43rd Annual Western Regional Meet-
ing of the American Accounting Association, San Francisco, 
May 1-3, 74-87. 

An earlier version of this article is available online at http://
ssrn.com/abstract=1131331

EU & Kenya2 

KENYAN COMPANIES

Mean 97.1 days
Median 82.0 days
Range 16-357 days

EU COMPANIES

Mean 78.7 days
Median 69.0 days
Range 23-354 days

The difference in median scores was signifi cant at the 
1% level.

EU, China & USA3

                    MEAN   MEDIAN     RANGE

PRC              84.7           86             11-303
EU                78.8           69             23-354
US                65.8           53               8-100
EU & US      73.1           65               8-354
combined

Chinese companies took signifi cantly longer to report 
data than either the US or EU companies (1%).

EU companies took signifi cantly longer to report data 
than US companies (1%).

Nearly 90% (89.6%) of audits of Chinese companies 
were conducted by fi rms other than the Big-4. 

COMPARISON OF TIMELINESS – BIG-4 VS. CHI-
NESE AUDIT FIRMS

                     MEAN    MEDIAN    RANGE

Big-4              84.0          85.5          27-120
PRC               84.8          86.0           11-303

The difference in median scores was not signifi cant (p 
<= 0.8908)

2  Muhoro, Judith, Robert W. McGee, Danielle N. Igoe, 
Thomas Tarangelo and Michael Tyler. 2009. Corporate Gover-
nance and the Timeliness of Financial Reporting: A Compara-
tive Study of Kenya and the European Union, in Robert W. Mc-
Gee, editor, Corporate Governance in Developing Economies. 
New York: Springer, 105-110.

3  McGee, Robert W. and Xiaoli Yuan. 2012. Corporate 
Governance and the Timeliness of Financial Reporting: A 
Comparative Study of the People’s Republic of China, the USA 
and the European Union, Journal of Asia Business Studies 6(1): 
5-16.
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China1

CHINESE COMPANIES

Mean 92.2 days
Range 24-181 days

NONCHINESE COMPANIES

Mean 65.5 days
Range 46-111 days

The difference was signifi cant at the 1% level.

PricewaterhouseCoopers was the Big-4 accounting fi rm 
that conducted the most audits (35.8%), followed by KPMG 
(26.3%), Ernst & Young (16.8%) and Deloitte & Touche 
(1.1%). BDO conducted 5.2% of the audits.

The most frequently used accounting standards were 
Chinese (45.3%), followed by Hong Kong (24.2%), IFRS 
(20.0%) and U.S. (10.5%).

China & USA2

CHINESE COMPANIES

Mean 89.7 days
Median 86.0 days
Range 28-181 days

US COMPANIES

Mean 65.8 days
Median 53.0 days
Range 8-100 days

1  McGee, Robert W. and Xiaoli Yuan. 2009. Corporate 
Governance and the Timeliness of Financial Reporting: An 
Empirical Study of the People’s Republic of China. Interna-
tional Journal of Business, Accounting & Finance 3(1): 19-27. 

Also published in McGee, Robert W. and Xiaoli Yuan. 2008. 
Corporate Governance and the Timeliness of Financial Report-
ing: An Empirical Study of the People’s Republic of China. Pre-
sented at the Spring Conference of the International Academy 
of Business and Public Administration Disciplines, Dallas, April 
24-27, 2008. IABPAD Conference Proceedings 5(2): 574-583.

The 2008 version is available online at http://ssrn.com/ab-
stract=1131338

A slightly different version is available online at http://ssrn.
com/abstract=1283343

2  McGee, Robert W. and Xiaoli Yuan. 2008. The Timeliness 
of Financial Reporting: A Comparative Study of the People’s 
Republic of China and the USA, in Robert W. McGee, editor, 
Corporate Governance in Transition Economies. New York: 
Springer, pp. 201-210.

The difference in mean scores was highly signifi cant. 

AUDIT FIRMS FOR CHINESE COMPANIES

Chinese fi rms                          35.4%
PricewaterhouseCoopers         33.3%
Ernst & Young                        12.5%
KPMG                                     12.5%
Deloitte & Touche                     4.2%
BDO                                          2.1%

ACCOUNTING STANDARDS USED BY CHINESE 
COMPANIES

Chinese          65%
Hong Kong    23%
IFRS              10%
US                   2%

China & EU3

CHINESE COMPANIES

Mean 89.7 days
Median 86.0 days
Range 28-181 days

EU COMPANIES

Mean 78.7 days
Median 69.0 days
Range 23-354 days

The median difference was highly signifi cant.

China & Kenya4

KENYAN COMPANIES

Mean 97.1 days
Median 82.0 days
Range 16-357 days

3  McGee, Robert W., Danielle N. Igoe, Xiaoli Yuan and 
Michael Tyler. 2008. The Timeliness of Financial Reporting: 
A Comparative Study of the People’s Republic of China and 
the EU, in Robert W. McGee, editor, Corporate Governance in 
Transition Economies. New York: Springer, pp. 211-216.

4  Muhoro, Judith, Robert W. McGee and Xiaoli Yuan. 2009. 
Corporate Governance and the Timeliness of Financial Report-
ing: A Comparative Study of Kenya and the People’s Republic 
of China, in Robert W. McGee, editor, Corporate Governance 
in Developing Economies. New York: Springer, 127-133.
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CHINESE COMPANIES

Mean 89.7 days
Median 86.0 days
Range 28-181 days

The difference in median scores was not signifi cant.
Kenya1

Mean 97.1 days
Median 82.0 days
Range 16-357

MEDIAN (days)

1988    81.0
1989  113.0
1990  110.5
1991  107.0
1992    88.0
1993    83.0
1994    82.0
1995    88.0
1996    96.0
1997    87.5
1998    86.0
1999    88.0
2000    78.0
2001    71.0
2002    78.0
2003    75.5
2004    78.0
2005    74.0
2006    77.0

1  Muhoro, Judith and Robert W. McGee. 2009. Corporate 
Governance and the Timeliness of Financial Reporting: A Case 
Study of Kenya, in Robert W. McGee, editor, Corporate Gov-
ernance in Developing Economies. New York: Springer, 97-104.

Kenya & USA2

KENYAN COMPANIES

Mean 97.1 days
Median 82.0 days
Range 16-357 days

US COMPANIES

Mean 65.8 days
Median 53.0 days
Range 8-100 days

The difference in median scores was signifi cant at the 
1% level.

2  Muhoro, Judith and Robert W. McGee. 2009. Corporate 
Governance and the Timeliness of Financial Reporting: A Com-
parative Study of Kenya and the United States of America, in 
Robert W. McGee, editor, Corporate Governance in Develop-
ing Economies. New York: Springer, 113-118.

kor po ra ci uli mmar Tve lo ba da fi nan su ri an ga riS ge bis 

war dge nis va de bi: wi na kvle ve bis Se ja me ba

                                                                           

ro bert v. mak gi

                                                                      fa et ev il is sa xel mwi fo un iv er si te ti, aSS

r e z i u m e

 

es sta tia aj am ebs fi nan su ri an ga riS ge bis war dge nis va de bis Ta ob aze sxva das xva dros ga moq vey ne bu li 

20-ze me ti wi na re kvle vis Se de gebs. maT So ris, Ses wav li lia Tu ro me li aud it or uli fir me bi iR eb dnen 

mo na wi le ob as kom pa ni eb is da mo uk id eb el aud it Si da ra ti pis bu Ral tru li aR ricxvis stan dar te bi ga-

mo iy en eba ama Tu im qve ya na Si kom pa ni is wli uri an ga riS ge bis mo sam za deb lad.
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Соответственно, ключевые геополитические игро-
ки должны серьезно подойти к проблеме не просто 
констатации факта увеличения силовых возможностей 
киберпространства, но принять меры относительно его 
демилитаризации, а превентивно – не допустить его 
дальнейшей милитаризации.

Говоря о вопросах киберпространства в контексте 
проблемы его милитаризации и заинтересованности в 
этом великих государства, геополитик Ф.Макдональд 
обращает внимание на очевидную схожесть проблемы 
милитаризации киберпространства с аналогичной про-
блемой милитаризации космоса: «Несмотря на то, что 
еще в 1967 году был принят Договор ООН относительно 
космоса, в котором прямо запрещается его милитаризация, 
ведущие мировые игроки и тогда и сейчас, раздумывая 
про дальнейшее исследование космоса, прежде всего 
думают про его военный потенциал… это справедливо и 
для киберпространства» [1, с. 600].

Причины непреодолимого желания государств превра-
тить киберпространство в поле военного противостояния 
обусловлено его специфическими признаками. Амери-
канский политолог Дж.Най говорит об этом следующим 
образом: «Киберпространство включает в себя не только 
подсоединенные к Интернету компьютеры, но и интранет, 
мобильные технологии, оптико-волоконные кабели и 
базированные в космосе коммуникации. Киберпростран-
ство имеет физический уровень инфраструктуры который 
следует экономическим законам соперничества за ресур-
сы и политическим законам суверенной юрисдикции и 
контроля. Этот аспект Интернета не является «общим» 
в традиционном понимании. В тоже время он имеет 
виртуальный или информационный уровень который 
увеличивает экономические прибыли и особую политиче-

скую практику, которая делает контроль за ним сложным. 
Атаки из информационной реальности стоят чрезвычайно 
мало, однако могут быть направлены против физического 
пространства, где ресурсы ограниченны и не дешевы. С 
другой стороны, контроль над физическим уровнем может 
иметь территориальные и экстерриториальные эффекты 
на информационном уровне. Кибермогущество может 
продуцировать результаты, как в киберпространстве, так 
и за его пределами. По аналогии, морская сила направлена 
на использование ресурсов в морском пространстве ради 
победы в морских битвах в океанах, однако океаны точно 
так же могут быть использованы для осуществления ме-
роприятий влияния на торговлю и точек зрения на суше. 
Схожую аналогию можно применить и для воздушного 
пространства» [2, с.19].

Еще более точно про особенности киберпространства с 
точки зрения заинтересованности в нем военных структур 
говорит британский дипломат Дж.Шелдон: «Основным 
стратегическим признаком кибермогущества, который 
и делает его настолько уникальным в современном мире 
является возможность как в военное, так и мирное время 
манипулировать стратегической обстановкой одновремен-
но не давая противнику возможности сориентироваться в 
той же обстановке» [3, с. 104].

Государства явным образом чувствуют «дефицит 
безопасности» когда имеют дело с киберпространством 
и сетью Интернет. В то время, когда все проявления ме-
жгосударственной агрессии на физическом уровне более 
чем формализованы и нормированы на всех уровнях 
(национальном, международном), киберпространство с 
его возможностями влиять на физическое пространство 
вызывает у них естественное желание исправить суще-
ствующую неопределенность. 

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ КИБЕРПРОСТРАНСТВА И ПРОБЛЕМЫ 
«КИБЕРСДЕРЖИВАНИЯ»: ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Последние 2-3 года принципиальным 
стал вопрос о будущем киберпространства: 
останется ли он источником экономического, 
инновационного и социального развития или 
превратится в новое пространство военного 
противостояния. Деятельность целой группы 
вирусов класса «кибероружие» (например, 
Stuxnet), наращивание государствами своих 
киберпотенцилов и кибермогущества (в том 
числе – через увеличение кибервозможностей 
разведывательных и военных структур) – все 
это говорит о том, что киберпространство уже 
сейчас активно милитаризируется и исполь-
зуется силовыми структурами ключевых 
стран для осуществления влияния на другие 
международные субъекты.
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Вынуждены признать, что идеи стремительной ми-
литаризации киберпространства исходят из объективной 
неспособности государств выработать такие международ-
ные правила игры, которые бы хотя бы на общем уровне 
обеспечили им уверенность в сохранении баланса сил. 
Г.Раттрей по этому поводу отмечает: «Киберпространство 
становится основным источником для политического и 
военного соперничества. Новые угрозы исходят от акто-
ров, которые не были соперниками в иных пространствах 
(realms)… Новые военные возможности и интересы 
частного сектора требуют сбалансирования возможно-
стей и рисков; это требует пристального анализа, что так 
и не сделано. США должны изучить как защитить свое 
присутствие в киберпространстве экономически-целе-
сообразным способом. Это может привести к созданию 
масштабных атакующих сил для защиты коммерческих 
интересов в Сети; управления международными усилиями 
и нормами, которые должны быть направлены на огра-
ничение разрушительной активности одних государств 
против других и наказания негосударственных акторов; 
возможно новый «кибер Манхэттенский проект» может 
восстановить более безопасную технологическую основу 
киберпространства» [6, с. 265].

При этом, сейчас на экспертно-научном уровне про-
исходит серьезная дискуссия относительно того, дей-
ствительно ли угрозы милитаризации киберпространства 
настолько серьезны, что им стоит уделять повышенное 
внимание на международном уровне, в том числе – что 
бы осуществлять действия по предупреждению этого 
процесса.

Интересно, но значительная часть американских 
ученых и экспертов, особенно среди тех, кто приближен 
к американскому военному сектору, достаточно скепти-
чески подходят к определению военных возможностей 
киберпространства.

Один из известных исследователей вопросов кибер-
безопасности М.Либицки, говоря про потенциал кибер-
пространства как источника угроз и разрушений, отме-
чает, что: «уничтожение или отсоединение киберсистем 
способно вернуть экономику в 1990-е годы. Однако мы 
должны помнить, что ядерный удар вполне может вернуть 
нас в Каменный век» [4, с.136]. М.Либицки последова-
тельно отстаивает скептическую позицию относительно 
«алармистских» настроений в отношении киберугроз. 
В частности он отмечает, что большинство организаций 
(независимо от их величины – будь то государство или 
частная компания) зависимы от киберпространства ров-
но настолько, насколько хотят быть зависимы [5, с. xiv]. 
Кроме того, по его мнению «операции, которые могут 
трактоваться как «кибервойна» наносят вред, прежде 
всего, индивидуальный, не уничтожая оборудование (за 
редким исключением). В лучшем случае эти операции 
могут смутить или дезориентировать оператора военных 
систем и то лишь временно. Поэтому кибервойна может 
выполнять функцию поддержки для других элементов 
военных действий, в том числе – для обезоруживания 
противников» [5, с. xiv-xv].

Существенные «кибероперации» в рамках такого дис-
курса рассматриваются как часть мероприятий поддержки 
основных сил, поскольку самостоятельные «принуждаю-
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щие» возможности киберпространства весьма ограничен-
ны. Интересно, что для иллюстрации этих «ограничений» 
исследователи пользуются теми же примерами, которые 
обычно используют, дабы показать опасность кибератак 
– события в Эстонии и Грузии.

Уже упомянутый Дж.Шелдон в этом контексте заме-
чает: «Эстония, в первую очередь, реагировала на более 
традиционные угрозы со стороны России – прежде всего 
дипломатические, в то время как киберсоставляющая 
стала лишь дополнительным неприятным фактором. 
Аналогично в Грузии. Российские кибератаки вызвали 
нарушения предоставления Интернет-услуг, однако 
сложно представить, что российская военная компания 
была бы менее эффективной или вообще бы не удалась, 
если бы киберсоставляющая была не эффективна или не 
удалась» [3, с. 99].

При этом, несмотря на подобные «успокаивающие» и 
«примеряющие» подходы именно США остается лидером 
по созданию технологий, которые могут быть использова-
ны во время противостояния в киберпространстве.

В тоже время не можем хотя бы частично не согласится 
с подобными скептическими настроениями в связи с тем, 
что все более доминирующим дискурсом обсуждения 
киберугроз становится идея «цифрового Перл-Харбора», 
как некоего обобщенного образа тотального поражения 
государства вследствие его неготовности ответить на 
мгновенный и неожиданный киберудар. Львиная доля 
сегодняшних научных исследований и еще большая 
часть полупублицистических работы посвященных про-
тивостоянию в киберпространстве, апеллируют как раз к 
этому образу, пытаясь запугать читателя поражающими 
воображение масштабами катастрофы.

По нашему мнению даже на сегодняшний день по-
добные сценарии тотальных повреждений и возвращения 
экономик целых стран чуть ли не до «до индустриальных» 
времен является больше вымыслами, чем реальностью. 
Однако и чрезмерно оптимистичные и самоуспокаива-
ющие размышления про абсолютную переферичность 
киберпространства также выглядят неадекватными со-
временному уровню проникновения ИКТ во все сферы 
жизни общества.

Наиболее вероятностным и похожим на реальное 
развитие событий представляется описания потенци-
ального масштабного конфликта Дж.Бренером – одной 
из важных фигур в структуре американской разведки, 
который почти 20 лет посвятил разведсообществу. В своей 
книге «Уязвимая Америка» он целую главу посвящает 
гипотетическому дипломатическому кризису между США 
и Китаем, который, не перерастая в жесткое противосто-
яние, находит свое отображение в киберпространстве. 
Вследствие действий китайских хакеров не происходят 
взрывы на химических предприятиях, на падают авиалай-
неры, не сходят с рельс поезда – нет, им просто удается 
стереть значительный массив данный в военных сетях 

Пентагона, внести «шумы» в системы управления раке-
тами и навигационное оборудование военных самолетов, 
а также целый ряд иных действий. Их основная цель не 
остановить атаку, но принудить руководство страны и 
разведывательные органы понять  то, что в действительно-
сти они не владеют ситуацией и не могут с уверенностью 
предвидеть где именно будет нанесен следующий удар 
[приводиться по 15].

 На международно-правовом уровне проблема недопу-
щения милитаризации киберпространства, использования 
его в целях военных противостояний сталкивается сразу 
с несколькими существенными сложностями, каждая из 
которых будет требовать своего решения. Среди ключевых 
проблемных точек: выработка согласованной позиции 
относительно того, можно ли считать кибератаку «актом 
войны» и формулирование адекватной нормативно-право-
вой базы относительно контроля над кибервооружениями.

При этом вынуждены отметить, что позиции ключевых 
геополитических игроков по каждому из этих вопросов 
существенно отличается, что не способствует  поиску 
действительно согласованного решения. Частично это 
объясняется и неточностью базовых нормативно-право-
вых актов, которые на международном уровне регулируют 
«силовые» вопросы.

Например, по сути «акт войны» является достаточно 
условным термином, который является скорее поли-
тической конструкцией, чем юридическим понятием. 
Как отмечает Д.Чарльз [8] ООН  сделало все, что бы 
выбросить из международного юридического лексикона 
слово «война». В ключевых статьях Устава ООН, которые 
относят к «военным» (то есть статьи 2(4) и 51), понятие 
«войны» не встречается – вместо этого там упоминается 
значительное количество других эвфемизмов вроде «угро-
за силой», «применение силы против территориальной 
целостности», «вооруженное нападение» и «право на 
самооборону».

В тоже время юристы-международники находят воз-
можности применения действующего международного 
законодательства и для кибератак. Например, для этого 
предлагается использовать отдельные положения Прото-
кола 1 Женевской Конвенции. Однако все это скорее вре-
менные решения, которые все еще имеют сомнительные 
с точки зрения политиков обоснования.

Вся эта ситуация является частью иное, более широкой 
по масштабам проблемы, связанной с тем, что вообще 
можно считать «актом войны» и что может трактоваться 
как события, отвечающие статье 51 Устава ООН. В от-
дельных случаях Международный Суд ООН признавал 
случаи предоставления военной помощи повстанцам 
недостаточными для применения силы в ответ. Таким 
образом, вопрос возникает и относительно традиционного 
понимания «акта войны».

В случае же с киберпространством это усложняется 
еще одним обстоятельством – уже упомянутая статья 
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51 регулирует отношения между государствами, то есть 
живет реалиями вестафальского мироустройства, в той 
время как проблемы киберпространства это, очевидно, 
проблемы поствестфальской модели международных 
отношений, которая все еще пребывает в процессе своей 
институализации. И в контексте проблемы определения 
«акта войны» этот вопрос становится особо острым, 
поскольку атака на государственные структуры может 
осуществляться и негосударственным актором, который 
в тоже время находиться на территории определенного 
государства. На это обстоятельство обращает внимание 
юрист-международник М.Шмидт: «Кибернасилие лю-
бого уровня насыщенности, если оно осуществляется 
отдельными лицами или даже неорганизованными 
преступниками, даже если оно осуществляется против 
правительства, не создает «вооруженного конфликта» в 
том смысле, как его понимает Женевская конвенция» [12]. 
Однако возникает вопрос относительно ответственности 
как атакующего, так и того, с чьей территории была осу-
ществлена атака. Принимая во внимание возможности 
злоумышленников удачно маскировать свою деятельность 
и даже представлять, что агрессивные действия были 
осуществлены с территории другого государства, этот 
вопрос звучит особенно остро.

Среди возможных путей решения подобных проблем 
предлагается обращаться к правительствам (или уполно-
моченных национальных силовых/правоохранительных 
структур) стран с целью прекратить деятельность злоу-
мышленников и лишь тогда, когда правительства не захо-
тят/не смогут повлиять на ситуацию, считать возможным 
осуществлять мероприятия по самообороне. Это решение 
является достаточно условным по целому ряду причин. 
И даже если отбросить сомнительный с точки зрения 
международного права базовый посыл остается другая 
проблема: во многих случаях реагирование на кибератаки 
должно осуществляться в режиме реального времени, 
если не параллельно самой атаке. В предлагаемой же 
схеме предусматриваются  длительные переговоры, на 
которые просто нет времени.

Должны отметить, что речь в большей части описан-
ных выше случаев идет о более-менее «физических» ата-
ках, то есть влиянии на конкретные автоматизированные 
системы и оборудование. Если же мы добавим к этому и 
«информационно-психологическую» составляющую (на 
чем настаивают Россия и Китай, но против чего выступает 
США), то проблема станет значительно более точной, но 
при этом и значительно более сложной.

Интересно, что несмотря на якобы жесткую позицию 
руководства США относительно не смешивания киберво-
просов и того, что можно назвать «информационно-психо-
логической» составляющей, есть достаточно масштабный 
набор примеров, согласно которым органы безопасности 
США (прежде всего Минобороны и ЦРУ) уделяют особое 
внимание деятельность в блогосфере с целью улучшения 

своего имиджа, сбора развединформации и влияния на 
общественное мнение по актуальным вопросам безо-
пасности (например, относительно компаний в Ираке и 
Афганистане) [8, с. 96]. 

Подводя промежуточный итог можно с уверенностью 
сказать, что пока не будет дан четкий ответ на то, что в ки-
берпространстве можно считать актом войны, государства 
будут чувствовать очевидную неопределенность в том, 
какие конкретно инструменты могут быть использованы 
против них в киберпространстве. Одновременно с этим те 
же информационно-развитые государства, понимая нере-
шенность данного вопроса, будут не в состоянии устоять 
перед непреодолимым желанием и самим воспользоваться 
такими инструментами, пока они могут быть уверенны в 
отсутствии обратного ответа от потенциальной жертвы.

Это подводит нас к второму аспекту проблемы – 
внедрения механизмов международного контроля за 
кибервооружениями (точного определения которого на 
сегодняшний день так же нет). И это при том, что по 
мнению экспертов, времени на создание адекватного 
киберсоглашения все меньше и это приводит к тому, что 
использование кибервооружений так и остается юриди-
чески не урегулированным вопросом, хотя вероятность 
киберконфликтов и возрастает [9].

Впрочем, даже наиболее оптимистические юри-
сты-международники сомневаются в том, что в бли-
жайшее время будет принят подобный международный 
документ. И обусловлено это прежде всего его весьма 
условной потенциальной эффективностью. Известный 
американский политолог и публицист Ч.Краутхаммер 
формулирует проблему режимов сдерживания и нерас-
пространения следующим образом: «Начиная с морского 
соглашения 1920 года и до сегодняшних дней контроль 
над вооружениями всегда балансировал между двумя 
полюсами, одним из которых (и это в лучшем случае) был 
сугубо символизм этого режима и до (в худшем случае) 
абсолютной бессодержательности, которая могла даже 
нанести вред безопасности во всем мире. Проблема ни-
когда не была в оружии как таковом, это проблема самого 
режима контроля над оружием» [10].

И действительно, сам режим контроля редко был 
эффективным и адекватно воспринимался большими 
странами, которые часто считали его элементом их 
сдерживания. Например, замминистра обороны У.Линн 
заявил, что традиционные соглашения по контролю над 
вооружениями, скорее всего, не способны предупре-
дить кибератаки и прежде всего потому, что провести 
соответствующую проверку невозможно [11]. Несмотря 
на это те же США в целом демонстрируют готовность 
принять участие в разработке новых норм поведения 
в киберпространстве, однако, очевидно, не на базе тех 
идей и подходов, которые сейчас предлагаются Россией 
и Китаем [приводиться по 8].

Преимущественно негативная позиция относительно 



 45 45

#
1

  
T

eb
er

va
l

i
  

 2
0

1
4

aqtualuri Tema

перспектив международных договоров, которые направ-
лены на «киберсдерживание» и «контроль за кибервоо-
ружениями» характерна и для экспертного сообщества. 
Специалисты обращают внимание на то, что «такой 
договор был бы абсолютно не эффективным и прежде 
всего из-за правовой неопределенности большинства из 
«кибер» понятий» [16], «практически все технологии, 
которые связанны с киберпространством являются техно-
логиями «двойного назначения», а те, которые называются 
«кибероружием» оружием вообще не являются» [17] и 
[18], «такой договор был бы просто неэффективным из-за 
сложности контроля того, ради чего он и был бы принят: 
при производстве кибервооружений ничего, собственно, 
не производится, что можно было бы контролировать и 
отслеживать» [19]. 

Подобная критичность позиций по поводу перспектив 
киберсдерживания характерна не только для американ-
ских специалистов. Исследователь Тенг Лан отмечает, что 
концепция киберсдерживания, видимо, не является тем 
ответом, который может дать мир на рост киберугроз в 
том числе – из-за интерконнективности Всемирной Сети, 
множества акторов и наличия потенциального эффекта 
от «киберответа» (например, дестабилизация работы 
банковской системы оппонента может привести к потерям 
и собственной экономики). Адекватным ответом может 
быть лишь усиление международного сотрудничества, 
в том числе – относительно выработки согласованных 
международных подходов об основных принципах функ-
ционирования киберпространства, усовершенствования 
международной правовой базы и более интенсивного 
межгосударственного диалога [22].

В тоже время  есть и иные мнения на этот счет. М.
Макконел (экс-руководитель Национальной разведки 

США) считает, что киберсдерживание вполне может стать 
основой для построения действительно безопасного ки-
берпространства. Он обращается к идее, что наличие мо-
гучих кибернаступательных потенциалов будет выступать 
сдерживающим фактором относительно возможности 
применения масштабных кибератак против США [27].

Иные эксперты, которые так же считают, что разработ-
ка подобных документов не только возможна, но и необхо-
дима, апеллируют к истории принятия иных аналогичных 
документов: Женевского протокола 1928 года, конвенции 
про биологическое оружие 1972 или Конвенцию про хи-
мическое оружие 1992 года [21].

Еще один вариант решения данной проблемы пред-
ложили специалисты East-West Institute. Речь идет о 
специальной «цифровой маркировке» сугубо граждан-
ских объектов, против которых не должны применяться 
кибервооружения. Однако даже в этом случае мы должны 
понимать всю ограниченность подобных договоров, как 
с точки зрения попыток положиться на моральность 
участников кибервойны, так и самой технологии, которая 
применяется для кибервооружений.

Несмотря на подобную пессимистическую перспек-
тиву относительно возможности принятия эффективных 
международных договоров, в целом дискуссия об этой 
проблеме все чаще возвращается к временам Холодной 
войны, идее политики «сдерживания», «гарантированного 
уничтожения», а в целом – проблемы появления ядер-
ного оружия и того, как мировые государства пришли к 
пониманию необходимости создания механизма, дабы не 
допустить самоуничтожения человечества. Уже упомяну-
тый Тенг Лан отмечает, что «киберпространство сегодня 
такое же небезопасное, как и мир в 1950-х годах, когда 
сложился ужасный баланс ядерного террора» [22, с. 44].
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Дж.Най, который обращается к этой проблеме более 
подробно в своей статье «Ядерный урок для кибербезо-
пасности?» [2] отмечает, что сама возможность заимство-
вания опыта событий 70-летней старины для описания 
сегодняшней ситуации хотя и выглядит на первый взгляд 
малоцелесообразно (прежде всего через существенное от-
личие в технологиях), однако вопрос истории и динамики 
решения ядерной проблемы, на которую все более схожа 
проблема кибербезопасности, актуализирует этот вопрос.

Важной особенностью ядерного сдерживания был 
его экзистенциональный характер – все понимали, что в 
случае массовых ядерных ударов вопрос будет стоять не 
про победителей или проигравших, а про само выживание 
человечества. Особо остро этот вопрос стал после изобре-
тения водородной бомбы. И хотя глобальная киберугроза 
не может соперничать с ядерной, однако чем больше 
человечество зависит от киберпространства, тем более 
близкими становятся аналогии.

В ядерном противостоянии проблема дополнительно 
обострялась значительным взаимным недоверием, кото-
рое существовало между ключевыми геополитическими 
игроками на протяжении всей Холодной войны. Это недо-
верие не стало принципиально меньше в наше время, хотя 
глобализационные процессы (в первую очередь – в эконо-
мике) внесли в это недоверие определенные коррективы.

Несмотря на это недоверие, геополитические субъекты 
понимают необходимость сотрудничества ради обеспе-
чения глобальной кибербезопасности. С каждым годом 
становится все понятнее, что как и в случае с ядерным 
сдерживанием, попытки самостоятельно решить пробле-
мы кибербезопасности будут ограниченно эффективными 
и сотрудничество становится необходимым. Это и высту-
пает в качестве сильного источника для стратегической 
идеи демилитаризации киберпространства или создания 
хотя бы механизмов взаимного сдерживания в нем. Однако 
для закрепления подобного понимания, по мнению иссле-
дователей, потребуется нечто большее, чем рациональное 
мышление – и скорее всего это будет цифровой аналог 
«Кубинского кризиса».

Уже упомянутый Дж.Най считает, что исходя из 
истории взаимоотношений больших стран на протяже-
нии последних 70 лет сложно представить, что бы они 
действительно смогли создать такие международные 
правила игры, которые будут реально ограничивать их 
в обеспечении своих национальных интересов. В тоже 
время вполне вероятно, что часть действий, которые на 
сегодняшний день наносят вред всем игрокам (например 
- кибершпионаж) могут получить некие неформальные 
ограничения, которые будут взяты на себя странами 
добровольно.

И это снова может отослать нас к реалиям Холодной 
войны и формированию того, что З.Бжезински назвал 
«кодексом правил взаимного поведения, направленных 
на поведение, которое уменьшает опасность, которая в 

ином случае может стать смертельной» [25, с.244]. Во 
многом именно эти правила, в свое время, привели к вза-
имному уважению сфер влияния и решению «Кубинского 
кризиса», а в дальнейшем стали основой для ядерного 
разоружения. Скорее всего и для киберпространства си-
туация будет складываться аналогичным образом – будет 
приходить постепенное и непростое понимание всеми 
заинтересованными сторонами необходимости наработать 
общие подходы.

Правда на пути этого могут стать некие принципи-
альные отличия между ядерным и кибер сдерживаниями. 
Показательным тут является аспект усиления доверия и 
прозрачности подготовительных мероприятий к агрессив-
ным действиям. В то время, как для обычных вооружений 
есть целый комплекс общепризнанных мероприятий 
контроля за прозрачностью действий (например, согласо-
ванный порядок проведения военно-морских суден, пред-
упреждения соседних стран про перемещения крупных 
групп войск, отчеты перед международными структурами 
относительно масштабов закупок военной техники и 
т.д.), то для киберпространства, с его неопределенными 
границами и зонами ответственности, все это выглядит 
достаточно условно. Особенно принимая во внимание то, 
что генерирование необходимых для кибератаки сил мо-
жет происходить абсолютно тайно. Более того, сам успех 
кибератак во многом зависит от тайности действий и, со-
ответственно, отсутствия любой прозрачности для других.

Проблема киберсдерживания сталкивается и с пробле-
мой, которая не была характерна для периода ядерного 
сдерживания – существует целая группа факторов, кото-
рые влияют на возможность определить, кто, собственно, 
нанес удар и, соответственно, против кого должен быть 
нанесен удар в ответ. М.Либицки по этому поводу выде-
ляет группу вопросов, которые описывают проблемы у 
в целом:

• далеко не всегда можно определить, кто вас атакует;
• даже если вам удастся ответить на масштабную кибе-

ратаку не факт, что вам удастся это сделать аналогичным 
образом хотя бы дважды;

• даже если вы сможете нанести обратный удар это не 
гарантирует того, что цель действительно будет выведена 
из строя;

• нет никаких гарантий относительно того, что в это 
противостояние не втянутся третьи стороны и прежде 
всего – негосударственный сектор;

• киберсдерживание может нести не верный сигнал 
для внутренних игроков (например, если будет четко 
заявлено, что кибератака на объекты критической инфра-
структуры, которые часто принадлежат частному сектору, 
будут пониматься как акт, для обратного удара со стороны 
государства, то это уменьшит желания собственников этой 
инфраструктуры вкладывать деньги в их безопасность);

• государствам будет крайне сложно установить поро-
говые значения за которыми будет идти обратный овтет, 
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поскольку это может вынудить государство отвечать даже 
на наиболее незначительные атаки или недооценивать 
другие;

• киберпротивостояние, скорее всего, не сможет иметь 
ограниченную (сугубо киберпространством) сферу функ-
ционирования и в случае обострения может перекинуться 
в реальный мир.

Еще одна (хотя и не последняя) проблема подобных 
конфликтов – отсутствие четких механизмов их прекра-
щения или уменьшения эскалации на высшем уровне. 
В то время, как в обычных конфликтах есть тысячеле-
тиями наработанные механизмы взаимных гарантий и 
обязательств, сама природа киберпространства делает их 
достаточно условными и не надежными.

На этом фоне показательной стала последняя кон-
ференция Международного Союза Электросвязи в 
Дубаи, когда группе стран так и не удалось поставить 
на обсуждение вопрос относительно баланса между над-
национальностью и суверенными правами государств в 
сети Интернет. В тоже время, несмотря на эту, очевидно, 
неудачную попытку на фоне общего роста обеспокоен-
ности ведущих стран масштабными мониторинговыми 
возможностями спецслужб США, эта дискуссия вполне 
может вернуться на повестку дня. В том числе – по ини-
циативе тех стран, которые в Дубаи выступили против 
подобных обсуждений.

Однако даже этот случай демонстрирует заметную 
проблемность выработки действительно согласованного 
международного документа, который бы положил начало 
процессу киберразоружений и демилитаризации кибер-
пространства,

Между тем создание подобного соглашения является 
объективным требованием времени. Более того – похо-
же, что решение этого противоречия станет одним из 
доминирующих мотивов международных дискуссий по 
кибербезопасности в ближайшие годы.

И тут опыт Холодной войны и решения «ядерной про-
блемы» может стать тем указателем, который окажется 
актуальным и для киберпространства. В частности речь 
идет про то, каким именно образом разворачивалась по-
литика взаимного ядерного сдерживания и контроля над 
ядерными вооружениями. Ведь первые соглашения каса-
лись не столько взаимного разоружения или ограничений, 
сколько третьих стран (например – не передача ядерных 
технологий третьим сторонам). Аналогично и в случае 
демилитаризации киберпространства целесообразно 
начать с договоров по вопросам, которые не вызывают 
жестоких противоречий. Например, среди таких могли 
бы стать договора про противодействие террористиче-
ским кибератакам, которые осуществляются при помо-
щи ИКТ. Возможно со времени количество найденных 
общих позиций станет основной для более масштабного 
взаимопонимания [2].

На сегодняшний день ведущие государства де-факто 

уже пытаются идти таким путем, выделяя отдельные 
конфликтные позиции и пытаются их решить не захва-
тывая более сложных вопросов. К примеру, проблема 
кибершпионажа становится настолько масштабной, что, 
видимо, вынудит информационно развитые государства 
выработать определенные правила в этой сфере (хотя бы 
ради более прогнозируемого экономического роста). В 
2013 году Китай официально заявил, что будет разрабаты-
вать и вводить новые правила борьбы с международным 
кибершпионажем [28]. Другой пример: по результатам 
Саммита ЕС 24-25 октября 2013 года канцлер Германии 
А.Меркель и Президент Франции Ф.Олланд (на фоне 
информации о фактах прослушки телефонов европейских 
руководителей со стороны АНБ США) выступили с идеей 
заключения «антишпионского пакта».

К аналогичным, по сути, попыткам поиска точек 
соприкосновения можно отнести идею, с которой вы-
ступили Президент РФ В.Путин и премьер-министр 
Индии М.Сингх относительно необходимости «принять 
[международные] нормы и правила, которые исключили 
бы возможность использования информационных техно-
логий в преступных или террористических целях» [29].

При поиске подобных механизмов обеспечения 
глобальной кибербезопасности следует помнить, что в 
отличии от классических силовых угроз, которые исходят 
преимущественно со стороны крупных стран (поскольку 
лишь они владеют достаточным экономическим и воен-
ным потенциалом), новые угрозы включают в процесс 
глобальных дискуссий значительно более широкий круг 
стран. В том числе тех, которые не являются игроками 
глобального уровня, однако имеют достаточные интел-
лектуальные и технические ресурсы, которые являются 
доминирующим фактором в киберпротивостояних. Со-
ответственно вопросы выработки глобальных подходов к 
вопросам кибербезопасности будет невозможно решить в 
случае не включения этих стран в общий диалог.

В целом же можем констатировать, что путь к поиску 
компромиссных, но при этом общих для всех решений 
не будет ни быстрым, ни простым, а его конечный ре-
зультат, видимо, будет существенно отличаться от того, 
каким мы его видим сейчас. Это объясняется как тем, что 
уровень прогресса (инновационности и изменяемости) 
в данной сфере остается глобальной доминантой, так и 
тем, что сама концепция «кибербезопасности» и всех ее 
составляющих (в том числе – кибермогущества, цифро-
вого суверенитета и т.д.) пребывает на начальных этапах 
своего становления.

Дубов Дмитрий Владимирович,
Кандидат политических наук, Национальный институт 

стратегических исследований (Киев, Украина), 
Заведующий отделом исследований информационного 

общества и информационных стратегий
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msof li os cno bi li ek on om is te-

bi, so ci ol og ebi da  fi lo so fo se bi 

uk ve cal ke ga mo yo fen e.w. „so ci al-

uri ka pi ta lis“ ka te go ri as - ar am at-

eri al ur sa da ux il avs, mag ram gan sa-

kuT re buls, ro me lic sa xel mwi fos 

gan vi Ta re bi sa da sta bi lu ro bis 

Tval saz ri siT uf ro mniS vne lo va ni 

faq to ria, vid re TviT ek on om ik uri  

re sur se bi da yve la sxva sa xis  ma te-

ri al iz eb uli ka pi ta li.

  so ci al uri ka pi ta li da 
`ar Sem dga ri sa xel mwi fo ebi~

 „მე ორე მსოფ ლი ოს“ ქვეყ ნე ბის გან ვი თა რე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბა თა სპექ ტრში, აქ ცენ ტი, რო გორც წე სი, გა და-
ტა ნი ლია სტან დარ ტულ მიდ გო მებ ზე: კონ ცეფ ცი ებ ზე, 
პრო ექ ტებ ზე და დე მოკ რა ტი ული გარ დაქ მნე ბის თვის 
აუც ილ ებ ელ ინ იცი ატ ივ ებ ზე. მაგ რამ, არ ხდე ბა თა ვად 
მო ქა ლა ქე თა ტრა დი ცი ული ღი რე ბუ ლე ბე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბა, არ გა ნი ხი ლე ბა სა კითხი: არ ის თუ არა ამ 
ქვეყ ნებ ში სა ზო გა დო ება გარ დაქ მნე ბის თვის მომ ზა დე-
ბუ ლი?! რა სი ახ ლე და ფა სე ულ ობა შე უძ ლია მი იღ ოს 
(შე ით ვი სოს) მან და რა - არა?! რამ დე ნად „მო წეს რი გე-
ბუ ლი“ და მო ტი ვი რე ბუ ლია ეს სა ზო გა დო ება ში ნა გა ნად 
გან ვი თა რე ბის თვის?!

მკვლე ვა რე ბი მი ვიდ ნენ დას კვნამ დე, რომ ნე ბის მი-
ერი ცვლი ლე ბის გან ხორ ცი ელ ება და მი სი ეფ ექ ტი ანი 
და ნერ გვა-ფუნ ქცი ონ ირ ება და მო კი დე ბუ ლია სა ზო გა-
დო ებ ის წევ რებს შო რის ჩა მო ყა ლი ბე ბულ  თა ნამ შრომ-
ლო ბის კულ ტუ რა ზე, ნდო ბა ზე, შე თან ხმე ბა ზე, მათ 
ლი ბე რა ლურ ფა სე ულ ობ ებ ზე. ასე ყა ლიბ დე ბა მტკი ცე 
სო ცი ალ ური კავ ში რე ბი, ქცე ვის ნორ მე ბი და პარ ტნი-
ორ ობ ის გან ცდა, რაც ქმნის მყარ სა ზო გა დო ებ რივ წეს-
რიგს, აძ ლი ერ ებს ინ ტეგ რა ცი ას და სო ლი და რო ბას. ასე 
იქ მნე ბა ქმე დუ ნა რი ანი და ეფ ექ ტი ანი   სა ხელ მწი ფო 
ინ სტი ტუ ტე ბი.

სა ზო გა დო ებ რი ვი ურ თი ერ თო ბის ამ ას პექ ტებს ახ-
ასი ათ ებ ენ ტერ მი ნით - „სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი“. ის 
გვიჩ ვე ნებს, თუ რა მდგო მა რე ობ აშია სა ზო გა დო ება, რამ-
დე ნად „ჯან მრთე ლია“ ის. რო გორც აღ მოჩ ნდა, სწო რედ 
სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის „დაგ რო ვე ბა” გა ნა პი რო ბებს 
ცი ვი ლი ზე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და 
კე თილ დღე ობ ის მა ღა ლი დო ნის მიღ წე ვის შე საძ ლებ-

ლო ბას. ეს „რთუ ლი და იდ უმ ალ ებ ით მო ცუ ლი კულ-
ტუ რუ ლი პრო ცე სია“ (ფრენ სის ფუ კუიამა).

ჩვე ულ ებ რივ ად ამი ან ურ ურ თი ერ თო ბებ ში, სო ცი-
ალ ური შე თან ხმე ბით ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი „კავ ში რე ბი 
ყა ლიბ დე ბა მო რა ლი დან და არა გათ ვლე ბი დან გა მომ-
დი ნა რე. ქორ წი ნე ბა, ოჯ ახ ები, სა მო ქა ლა ქო ას ოცი აცი-
ები, მე გობ რო ბა არ ის შე თან ხმე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ურ-
თი ერ თო ბე ბი“. ას ეთი კავ ში რე ბის დარ ღვე ვა ად ვი ლი 
არ არ ის, თუნ დაც მა შინ, „რო ცა ად ამი ანს აღ არ მოს წონს 
ეს იდეა. ას ეთი კავ ში რი გრძელ დე ბა მა ში ნაც, რო ცა 
სი ამ ოვ ნე ბა აღ არ არ ის, რო ცა სა ჭი რო ებ ები და სურ ვი-
ლე ბი არ კმა ყო ფილ დე ბა და სა ჭი რო ხდე ბა სა კუ თა რი 
ინ ტე რე სე ბის მსხვერ პლად გა ღე ბა“. ეს ფუნ და მენ ტუ რი 
კულ ტუ რუ ლი ღი რე ბუ ლე ბაა, რაც სა ზო გა დო ებ ის გან-
ვი თა რე ბას თან ერ თად ვი თარ დე ბა, ურ თი ერ თო ბა თა 
მთელ სპექ ტრზე აის ახ ება და უკ ვე პო ლი ტი კურ ღი რე-
ბუ ლე ბას იძ ენს. 

სო ცი ოლ ოგ ები მი უთ ით ებ ენ, რომ სა ზო გა დო ებ-
რი ვი (სო ცი ალ ური) კა პი ტა ლის გაზ რდის მის წრა ფე ბა 
ის ეთ ივეა, რო გორც ჩვე ულ ებ რი ვი კა პი ტა ლის. თა ნაც, 
სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი, სხვა რე სურ სე ბის გან გან სხვა-
ვე ბით, მი სი ხში რი მოხ მა რე ბით იზ რდე ბა და არ მცირ-
დე ბა. პი რი ქით, იგი მცირ დე ბა, თუ ამ კა პი ტა ლით არ 
სარ გებ ლო ბენ. 

რო გორ აის ახ ება ამ „კულ ტუ რუ ლი პრო ცე სის“ არ სე-
ბო ბა ან დე ფი ცი ტი სხვა დას ხვა კა ტე გო რი ის ქვეყ ნე ბის 
სწრაფ ვა ზე და შე დე გებ ზე გარ დაქ მნე ბის მი მარ თუ ლე-
ბით?

ცალ კე ული სა ხელ მწი ფო ებ ის გან ვი თა რე ბის შე ფა სე-
ბი სას გა მო იკ ვე თა, რომ ერ თი ქვე ყა ნა სწრა ფად აღ წევს 
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მნიშ ვნე ლო ვან წარ მა ტე ბას, მე ორე კი ათ წლე ულ ებ ის 
გან მავ ლო ბა ში რჩე ბა სი ღა რი ბის ტყვე ობ აში. უფ რო 
მე ტიც, პა რა დოქ სუ ლია სი ტუ აცია, რო ცა ბუ ნებ რი ვი 
რე სურ სე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მა რა გის მქო ნე ქვე ყა ნა, 
ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბით და ცხოვ რე ბის დო ნით 
ჩა მორ ჩე ბა ქვეყ ნებს, რომ ლებ საც ბუ ნებ რი ვი რე სურ-
სე ბი თით ქმის არ გა აჩ ნია. მა გა ლი თად, შე ვა და როთ 
ახ ლო აღ მო სავ ლე თის ქვეყ ნე ბი და და სავ ლეთ ევ რო პის 
სა ხელ მწი ფო ები. წა რუ მა ტებ ლო ბის მი ზე ზი სო ცი ალ-
ური კა პი ტა ლის დე ფი ცი ტია. 

ად ამი ან თა შო რის ნდო ბას, რო გორც სო ცი ალ ური 
კა პი ტა ლის ფორ მას, ფრენ სის ფუ კუიამა გა ნი ხი ლავს 
ეფ ექ ტი ანი ეკ ონ ომ იკ ური სტრუქ ტუ რის შექ მნის მნიშ-
ვნე ლო ვან წი ნა პი რო ბად. მი სი მტკი ცე ბით, აშშ-სა და 
იაპ ონი ას გა ცი ლე ბით მე ტი აქ ვთ სა ერ თო, ვიდ რე, ამ ას 
ფიქ რობ დნენ. „ორ ივე ქვე ყა ნის მო ქა ლა ქე ებს ახ ასი ათ-
ებთ მა ღა ლი უნ არი ენ დონ არ ან ათ ეს ავ ებს, და იქ ირა ონ 
პრო ფე სი ონ ალი მე ნე ჯე რე ბი და ასე შექ მნან დი დი 
ინ დუს ტრი ული კორ პო რა ცი ები. ნდო ბის და ბა ლი 
დო ნის მქო ნე ქვეყ ნებ ში კი, მა გა ლი თად, ლა თი ნურ 
ამ ერ იკ აში, ბიზ ნე სი თით ქმის მთლი ან ად ოჯ ახ ური 
სა წარ მოს სა ხით შე ნარ ჩუნ და“ და ამ იტ ომ ვერ ვი თარ-
დე ბა. ამ გვა რად, შე იძ ლე ბა ვამ ტკი ცოთ, რომ მსოფ ლი-
ოში ეკ ონ ომ იკ ური ჩა მორ ჩე ნი ლო ბის დი დი ნა წი ლი 
უნ და აიხ სნას სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის დე ფი ცი ტით. 

რა ფაქ ტო რე ბი გა ნა პი რო ბებს სო ცი ალ ური კა პი ტა-
ლის დე ფი ციტს?

უიღ ბლო ქვეყ ნე ბი, სა დაც სა ხელ მწი ფო ებ რი ობა 
სუს ტია, ან არ არ სე ბობს, სტან დარ ტუ ლი ან მსგავ სი 
ნიშ ნე ბით ხა სი ათ დე ბი ან:

• მმარ თვე ლი ელ იტა თა ნამ დე ბო ბებ ზე ყოფ ნი სას 
ხელ მძღვა ნე ლობს ძი რი თა დად პი რა დი მო ტი ვა ცი ით, 
თა ვის შე ნარ ჩუ ნე ბის გან ცდით, კა რი ერ ის შექ მნით და 
ა.შ.;

• სა ზო გა დო ებ აში და ბა ლია ად ამი ან თა შო რის ნდო-
ბის დო ნე, მა ღა ლია და პი რის პი რე ბის, გან ცალ კე ვე ბის, 
გა თი შუ ლო ბის ხა რის ხი;

• ად ამი ან ები მტრულ პა ტარ-პა ტა რა ჯგუ ფე ბად, 
კლა ნე ბად, პარ ტი ებ ად იყ ოფი ან;

• ყვე ლა სა ხის კონ ფლიქ ტი - სო ცი ალ ური, ეკ ონ ომ იკ-
ური, პო ლი ტი კუ რი, - მწვა ვე და შე ურ იგ ებ ელ ფორ მებს 
იღ ებს;

• გა უფ ას ურ ებ ულია ზნე ობ რი ვი და მო რა ლუ რი ღი-
რე ბუ ლე ბე ბი. წარ მა ტე ბას აღ წე ვენ უზ ნეო, უტ იფ არი ად-
ამი ან ები. სა ზო გა დო ებ ის გო ნი ერი და მა ღალ ზნე ობ რი ვი 
ნა წი ლი კი „და კარ გუ ლია“ - არ ჩანს, არ აქ ტი ურ ობს;

• სხვა დას ხვა დო ნის არ ჩევ ნე ბი, ას ევე და საქ მე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა და  სა ჯა რო კონ კურ სე ბი ფორ მა ლუ რი 
ხა სი ათ ისაა, რაც მო ტი ვი რე ბულ ად ამი ანს უიმ ედ ობ ის 
დაღს ას ვამს.

შე დე გად, სა ზო გა დო ებ აში რღვე ვის ტენ დენ ცია 
ძლი ერ დე ბა, გა მო უყ ენ ებ ელი რჩე ბა არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ-
იკ ური, ბუ ნებ რი ვი შე საძ ლებ ლო ბე ბი და გან ვი თა რე ბის 
პო ტენ ცი ალი.

ამ ქვეყ ნე ბის პო ლი ტი კურ ელ იტ ებს არა აქ ვს, ზო გა-
დად, „სა ზო გა დო ებ ის მსა ხუ რე ბის“ გან ცდა, სო ცი ალ-
ური კა პი ტა ლის დაგ რო ვე ბის სურ ვი ლი, მო ტი ვა ცია და 
მი ზა ნი. აქ ად ამი ან ები „ბუ ნებ რივ მდგო მა რე ობ აში“ 
მიდ რე კი ლე ბი არი ან დეს ტრუქ ცი ული კონ ფლიქ ტე-
ბის კენ. 

სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა ში ახ ალი პო ლი ტი კუ რი 
ტერ მი ნი დამ კვიდ რდა - „Fაილ ედ შტა ტე” – “ქმე დუ-
უნ არო, არ შემ დგა რი, ვერ შექ მნი ლი სა ხელ მწი ფო ები“. 
სა ხელ მწი ფოს ას ეთი მდგო მა რე ობ ის მა გა ლი თე ბად 
ას ახ ელ ებ ენ სო მა ლის, ჰა იტ ის, ზიმ ბაბ ვეს, სუ დანს, 
ავ ღა ნეთს.  ეს ენი ღა რი ბი, ან ღა ტა კი ქვეყ ნე ბია, რომ-
ლე ბიც ნად გურ დე ბი ან და ვერ ვი თარ დე ბი ან პო ლი-
ტი კუ რი ელ იტ ის სი ხარ ბის, კო რუფ ცი ის, ომ ის და სხვა 
მი ზე ზე ბის გა მო. ხე ლი სუფ ლე ბა ში მო დი ან ძა ლით, ან 
იმ იტ აცი ური არ ჩევ ნე ბით. ას ეთ ქვეყ ნებს ძი რი თა დად 
მარ თა ვენ ექ სცენ ტრი ული ლი დე რე ბი. კო რუფ ცი ის 
აღ ქმის ინ დექ სით ის ინი რე იტ ინ გის ბო ლო ად გი ლებს 
ინ აწ ილ ებ ენ.

შეგ ვიძ ლია გა ვაგ რძე ლოთ მსგავ სი სა ხელ მწი ფო ებ ის 
ჩა მო ნათ ვა ლი, სა დაც სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის მწვა ვე 
დე ფი ცი ტია. ას ეთ ებია ახ ლო აღ მო სავ ლე თის და ლა თი-
ნუ რი ამ ერ იკ ის  ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა, ზო გი ერ თი 
აზი ის და მთლი ან ად პოს ტკო მუ ნის ტუ რი (მ.შ. ყო ფი-
ლი სსრ კავ ში რის შე მად გე ნე ლი) ქვეყ ნე ბი, რომ ლებ საც 
სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის ყვე ლა ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნე-
ბე ლი აქ ვთ. ას ეთ ივე სუს ტი და ბო ლომ დე ვერ შექ მნი-
ლი სა ხელ მწი ფოს კარ გი მა გა ლი თია რუ სე თი, მთე ლი 
თა ვი სი პო ტენ ცი ალ ით და ის ტო რი ით. ევ რო პა-აზი ის 
ეს გი გან ტი პულ სი რებს: ძლი ერ დე ბა და სუს ტდე ბა, 
და ასე გაგ რძელ დე ბა ალ ბათ უახ ლო ეს 50-100 წე ლი. აქ 
პროგ ნო ზიც კი რთუ ლი საქ მეა, მხო ლოდ ტენ დენ ცი ებ ის 
შე ფა სე ბა შე იძ ლე ბა რა ღაც ეტ აპ ზე. 

შე იძ ლე ბა თუ არა შე იქ მნას ქვეყ ნის „წარ მა ტე ბის 
ელ ექ სი რი“, სა ზო გა დო ებ ის „ლიმ ფა“ (შე მა კავ ში რე ბე-
ლი) - სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი იქ, სა დაც ის არ არ სე ბობს? 
რა თქმა უნ და, სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის გაზ რდის სპე-
ცი ალ ური ფორ მუ ლა არ არ სე ბობს. თუმ ცა, მსოფ ლიო 
ცი ვი ლი ზა ცი ის ის ტო რია გვიჩ ვე ნებს, რომ სა ზო გა დო-
ებ ის გა მა ერ თი ან ებ ელი და მომ წეს რი გე ბე ლი საწყი სი  
ლი ბე რა ლუ რი  დე მოკ რა ტი ული ინ სტი ტუ ტე ბის მშე-
ნებ ლო ბა ში და აუც ილ ებ ელი „ცოდ ნის“ დაგ რო ვე ბა შია, 
რაც თან და თა ნო ბით, სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის შექ მნა ში 
უნ და აის ახ ოს. ეს პრო ცე სი შე იძ ლე ბა დაჩ ქარ დეს ეპ ოქ ის 
გა მოწ ვე ვე ბის ზე გავ ლე ნით, ან შე ფერ ხდეს ხან გრძლი ვი 
პე რი ოდ ით -  გა აჩ ნია, რა ღი რე ბუ ლე ბი თი ფა სე ულ ობ-
ებია ამა თუ იმ სა ზო გა დო ებ აში, ამა თუ იმ პე რი ოდ ში, 
ად ამი ან თა მო ტი ვა ტო რი წარ მა ტე ბის კენ სწრაფ ვა ში. 

ად ამი ან ის მის წრა ფე ბა სა ზო გა დო ებ აში თვით დამ-
კვიდ რე ბის და „სი ცოცხლით ტკბო ბის“ პრო ცეს ში სამ 
გან სხვა ვე ბულ ღი რე ბუ ლე ბით სურ ვილს აერ თი ან ებს: 
არ სე ბო ბის სი ხა რუ ლის გან ცდა, კმა ყო ფი ლე ბის გან-
ცდა და ბედ ნი ერ ებ ის გან ცდა. „სი ცოცხლით ტკბო ბის“ 
თვალ საზ რი სით, მთე ლი ად ამი ან ური მო ტი ვა ცია ამ 
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კა ტე გო რი ებ ში თავ სდე ბა. და მა ინც, რა არ ის არ სე ბი თი 
და გა მა ერ თი ან ებ ელი ამა თუ იმ სა არ სე ბო გა რე მო ში?! 

ად ამი ან თა ცხოვ რე ბის ძი რი თა დი მო ტი ვა ტო რი 
წარ მა ტე ბის კენ სწრაფ ვაა, რომ ლის  მთა ვა რი მი ზა ნიც 
სა კუ თა რი თა ვი სუფ ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებაა.

სა ზო გა დო ებ ის გან ვი თა რე ბის „რთულ და იდ უმ-
ალ ებ ით მო ცულ კულ ტუ რულ პრო ცეს ში“  ად ამი ან თა 
წარ მა ტე ბის ორი სა ხე შე იძ ლე ბა გა მოვ ყოთ: გა რე გა ნი 
და ში ნა გა ნი, მა ტე რი ალ ური და არ ამ ატ ერი ალ ური. 
გა რე გა ნი წარ მა ტე ბა ხი ლუ ლი და ხელ შე სა ხე ბია, ში-
ნა გა ნი კი და ფა რუ ლი და გან საჭ ვრე ტია. პირ ვე ლი 
სა მოქ მე დო გზის მიმ დე ვარ თა მი ზა ნი მარ ტი ვი არ ჩე-
ვა ნია: მათ სა მოქ მე დო გა რე მო ში არ სე ბუ ლი მა ტე რი ის 
გა და ნა წი ლე ბა მხო ლოდ თა ვის სა სარ გებ ლოდ. მე ორ ესი 
- ღი რე ბუ ლე ბა თა არ ჩე ვან ში მა ტე რი ალ ურ ზე უფ რო 
მე ტის სურ ვი ლი: არ ამ არ ტი ვი, არ ამ ატ ერი ალ ური ფა-
სე ულ ობ ის ძი ება, მიგ ნე ბა და მი ღე ბა, რაც სა ზო გა დო 
წარ მა ტე ბის კენ - აღი არ ებ ის კენ სწრაფ ვა ში გა მო იხ ატ ება. 
ას ეთ ები არი ან მა ძი ებ ლე ბი: ჰუ მა ნის ტე ბი, შე მოქ მე დი 
ად ამი ან ები და პო ტენ ცი ური ლი დე რე ბი, ქა რიზ მა ტუ-
ლი პო ლი ტი კო სე ბი. ას ეთია ად ამი ან თა გან სხვა ვე ბუ ლი 
ბუ ნე ბა „სა კუ თა რი თა ვი სუფ ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ აში“ 
და სწო რედ ამ გან სხვა ვე ბუ ლი პო ლუ სე ბის გა მა ერ თი-
ან ებ ელი სა არ სე ბო გა რე მოს შექ მნა და მო წეს რი გე ბაა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი წარ მა ტე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ ის თვის. 

მაგ რამ, საქ მე უფ რო რთუ ლა დაა. წარ მა ტე ბულ ად-
ამი ან საც კი ყო ველ თვის რჩე ბა უკ მა რი სო ბის გან ცდა 
და ჩნდე ბა მთა ვა რი პა სუხ გა უც ემ ელი კითხვა: რა არ ის 
სი ცოცხლის კონ კრე ტუ ლი აზ რი, რო გორ და გეგ მოს 
და წარ მარ თოს მან სი ცოცხლის გზა, რომ მი იღ ოს შე-
დე გი: სა კუ თა რი თა ვი სუფ ლე ბის გან ხორ ცი ელ ება?! 
კა ცობ რი ობ ის უდ იდ ესი ლი დე რი - იესო გვას წავ ლის, 
რომ სი ცოცხლე ბევ რად უფ რო მე ტია, ვიდ რე გარ თო ბა, 
კე თილ დღე ობა და ბო ლოს - საფ ლა ვი. ე.ი. აქ (აზ რის 
ძი ებ აში) მა ტე რი ალ იზ ებ ული სი კე თე სრუ ლი ად არ ას-
აკ მა რი სია. და მა ინც, ად ამი ან თა უმ რავ ლე სო ბა ცდი-

ლობს „საფ ლა ვამ დე“ მი იღ ოს ყვე ლა სი კე თე: დი დე ბა, 
სიმ დიდ რე და ა.შ. რაც სრულ ბედ ნი ერ ებ აში მა ინც ვერ 
აის ახ ება. მარ ტი ვი გა გე ბით „სრუ ლი ბედ ნი ერ ებ აც“ კი, 
აუც ილ ებ ლად ტო ვებს ად გილს სი ცა რი ელ ის თვის და ის 
მა ტე რი ალ ური სი კე თით ვე რას დროს შე ივ სე ბა. ამ ას უმ-
დიდ რე სი და უპ ოპ ულ არ ესი ად ამი ან ები ად ას ტუ რე ბენ. 
უნ და ვი ფიქ როთ, რომ თვით კმა რი, სრუ ლი ბედ ნი ერ ება 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ხა სი ათ ისაა, რად გან ად ამი ანი არ სით 
პო ლი ტი კუ რი (სა ზო გა დო ებ რი ვი) ცხო ვე ლია (“ზო ონ 
პო ლი ტი კონ”), მის თვის აუც ილ ებ ელია ორ გა ნი ზე ბუ-
ლი პო ლი ტი კუ რი ერ თობ ლი ობ ის წევ რო ბა (არ ის ტო ტე-
ლე), მათ შო რის და მათ თან ერ თად წარ მა ტე ბა.

მხო ლოდ გან სა ზო გა დე ბუ ლი ში ნა გა ნი წარ მა ტე ბა 
შე იძ ლე ბა იყ ოს თვით კმა რი ბედ ნი ერ ებ ის სა წინ და რი, 
გა რე გა ნი და გან ცალ კე ვე ბუ ლი კი მხო ლოდ უკ მა რი 
კმა ყო ფი ლე ბის დრო ებ ითი გან ცდაა. ორ ივე პო ლუ სის 
სა ერ თო ნი შა ნი კი არ სე ბო ბის სი ხა რუ ლის გან ცდაა.  აქ
აც, არ სე ბო ბის სი ხა რუ ლი, მარ ტი ვი კმა ყო ფი ლე ბი დან 
ბედ ნი ერ ებ ად რომ გარ და იქ მნას, და ეს  გან ცდა (მდგო მა-
რე ობა) მთელ სა ზო გა დო ებ აზე აის ახ ოს, ლი ბე რა ლუ რი 
სო ცი ალ ური საწყი სე ბის (ნდო ბის, თა ნად გო მის, სო ლი-
და რო ბის) ხელ შეწყო ბა და დამ კვიდ რე ბა, შე სა ბა მი სი 
„ცოდ ნის“ და ნერ გვა და გან ვი თა რე ბაა აუც ილ ებ ელი, 
რაც სა ზო გა დო ებ ის გა მა ერ თი ან ებ ელ და გა მაძ ლი ერ-
ებ ელ ლიმ ფად გარ და იქ მნე ბა. ეს მი სია სა ხელ მწი ფო თა 
ახ ალი თა ობ ის ლი დე რებ მა,  ზო გა დად, ახ ალ გაზ რდა, 
თა ნა მედ რო ვე ცოდ ნის მა ტა რე ბელ მა სა ზო გა დო ებ ამ 
უნ და ითა ოს.

თუ ად ამი ან თა ას აკს და გა ნათ ლე ბის დო ნეს ლი-
ბე რა ლუ რი და სავ ლუ რი ფა სე ულ ობ ის შექ მნის კრი ტე-
რი უმ ებ ად გან ვი ხი ლავთ, სა ზო გა დო ებ ის „ჯან მრთე-
ლო ბის“ ხა რის ხი (და ის, თუ რა კა ტე გო რი ის ად ამი-
ან ები არი ან გარ დაქ მნე ბის თვის მო ტი ვი რე ბუ ლი და 
„მო წეს რი გე ბის კენ“ მიდ რე კი ლი)  კარ გად შე იძ ლე ბა 
შე ვა ფა სოთ თუნ დაც უკ რა ინ ის მა გა ლით ზე, რო მე ლიც 
დღეს „თვით მო წეს რი გე ბის პრო ცეს შია“ და „სიმ წი ფის 
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ატ ეს ტა ცი ას“ გა დის. დო ნეც კის ოლ ქში ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვე ბის მი ხედ ვით, შე კითხვა ზე, უნ და ვის წრა ფო-
დეთ თუ არა ევ რო კავ ში რის კენ, ევ რა ზი ული რუ სუ ლი 
პრო ექ ტი უნ უგ ეშ ოდ აგ ებს სამ ას აკ ობ რივ ჯგუფ ში: ან-
გა რი შით 44:25 „ევ რო პე ლე ბი“ იგ ებ ენ მოს წავ ლე თა და 
სტუ დენ ტთა შო რის 18-25 წწ ას აკ ობ რივ ჯგუფ ში; 43:30 
– 25-36 წწ ჯგუფ ში და 48:32 – 36-45 წწ. ვინც 50 წელ თან 
ახ ლო საა, ის ახ ლოა სა ბა ჟო კავ შირ თა ნაც (40% 31%-ის 
წი ნა აღ მდეგ). და მხო ლოდ მო ხუ ცე ბულ თა კა ტე გო რია 
უგ ებს „ევ რო პე ლებს“ და მა ჯე რებ ლად 73:35-ს. ევ რო პა 
იგ ებს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მქო ნე ად ამი ან თა კა ტე გო-
რი აშ იც 54:33-ს და აგ ებს არ ას რულ სა შუ ალო და დაწყე-
ბი თი გა ნათ ლე ბის ჯგუ ში 11:53-ს. (РИА Новости http://
ria.ru/ocherki/20131210/983252136.html#ixzz2nLfGvWZq).

გა ვიხ სე ნოთ მი სია, რაც სა ხელ მწი ფომ, რო გორც 
ინ სტი ტუტ მა უნ და უზ რუნ ველ ყოს: მო ქა ლა ქე თა სა-
ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის რე ალ იზ ება. ესაა წარ მა-
ტე ბუ ლი სა ხელ მწი ფოს არ სი, ფუნ ქცია.  

რა არ ის ად ამი ან თა სა ზო გა დო ება? - სამ ყა როს 
ერთ-ერ თი შე მად გე ნე ლი, ვარ სკვლავ თა ცოცხა ლი 
მტვე რი, რო მე ლიც სა ყო ველ თაო ქა ოს იდ ან სწო რედ 
მომ წეს რი გე ბელ მა საწყის მა აქ ცია სამ ყა რო ში ყვე ლა ზე 
სტა ბი ლურ, ცოცხალ მა ტე რი ად. არ აც ოცხა ლი მა ტე რი-
ის გან გან სხვა ვე ბით, მხო ლოდ მას გა აჩ ნია უნ იკ ალ ური 
მას ტა ბი ლი ზე ბე ლი შე მად გე ნე ლი - გო ნე ბა, ცოდ ნა, 
აზ როვ ნე ბის, შე ფა სე ბის და არ ჩე ვა ნის უნ არი, ემ ოცია 
და ნე ბა - უძ ლი ერ ესი შე მოქ მე დი და და მან გრე ვე ლი 
ძა ლა, რაც კი ამ სამ ყა რო ში ღმერ თის შემ დეგ არ სე ბობს. 
ამ ძა ლას მხო ლოდ დრო ის ფაქ ტო რი არ ემ ორ ჩი ლე ბა. 
ეს ძა ლა ცი ვი ლი ზა ცი ის ის ტო რი აში ჯერ მხო ლოდ პირ-
ველ ნა ბი ჯებს დგამს. სწო რედ ამ იტ ომ, გლო ბა ლუ რი 
გან ვი თა რე ბა და სა ყო ველ თაო წარ მა ტე ბა გარ და უვ ალია.

სამ წუ ხა როდ, მი უხ ედ ავ ად უძ ლი ერ ესი პო ტენ ცი-
ალ ისა, ჩვენს სი ნამ დვი ლე ში ჯერ კი დევ არ სე ბო ბენ 

ძლი ერი და სუს ტი სა ზო გა დო ებ ები, წარ მა ტე ბუ ლი და 
უიღ ბლო ქვეყ ნე ბი, გლო ბა ლურ ეკ ონ ომ იკ აში ინ ტეგ რი-
რე ბუ ლი და მის მიღ მა დარ ჩე ნი ლე ბი. სა ზო გა დო ებ ის 
ნა წილ მა მო ახ ერ ხა სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის შექ მნა და 
დაგ რო ვე ბა, და ეს მა თი მძლავ რი გან ვი თა რე ბის სა წინ-
და რი გახ და. ნა წილ მა ეს ჯერ ვერ შეძ ლო და წარ სულ ში, 
ახ ალი ის ტო რი ის მიღ მაა ჩარ ჩე ნი ლი.

პრობ ლე მის გა დაწყვე ტა არ ამ ატ ერი ალ ური, ღი რე-
ბუ ლე ბი თი კა ტე გო რი ებ ის - კა ნო ნის უზ ენა ეს ობ ის, 
ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის და ფუნ და მენ ტუ რი თა ვი სუფ-
ლე ბის - შექ მნა ში, დე მოკ რა ტი ული ინ სტი ტუ ტე ბის 
მშე ნებ ლო ბა ში და უბ რა ლოდ - ლი ბე რა ლუ რი ქრის-
ტი ან ული ფა სე ულ ობ ებ ის რე ალ იზ ებ აშია. ეს არ ის გზა, 
რო მე ლიც ყვე ლა ქვე ყა ნა ში მო წეს რი გე ბუ ლი სა ხელ მწი-
ფოს მშე ნებ ლო ბამ დე მი დის. ამ ის ნა თე ლი მა გა ლი თე ბია 
ევ რო პის უძ ვე ლე სი ქრის ტი ან ული სა ხელ მწი ფო ები 
და ამ სა ხელ მწი ფო თა პირ ველ საწყი სი ნაკ რე ბი, მსოფ-
ლი ოში ეთ ნი კუ რად ყვე ლა ზე მრა ვალ ფე რო ვა ნი და 
მულ ტი კულ ტუ რუ ლი ქვე ყა ნა - ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბი. ამ ქვეყ ნებ ში ქრის ტი ან ული ლი ბე რა ლუ რი 
კულ ტუ რა დე მოკ რა ტი ის უძ ვე ლეს ბერ ძნულ პრინ ცი-
პებს შე ერ წყა და ეს ნა ერ თი სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის შექ-
მნა-დაგ რო ვე ბით, უძ ლი ერ ეს სა ხელ მწი ფო ებ რი ობ აში 
ტრან სფორ მირ და. დღე ვან დელ მსოფ ლი ოში სწო რედ 
ამ სა ხელ მწი ფო ებს უწ ევთ ავ ტო რი ტა რულ რე ჟი მებ თან 
და პი რის პი რე ბა და იქ დე მოკ რა ტი ული ინ სტი ტუ ტე ბის 
შექ მნის მცდე ლო ბით, „ახ ალი მსოფ ლიო წეს რი გის“ 
დამ ყა რე ბა.

ეს სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის გა და ნა წი ლე ბის გლო-
ბა ლუ რი გა მოვ ლი ნე ბაა, და ეს მხო ლოდ ის ტო რი ის 
და საწყი სია.

ნუკ რი  მი ხა ნაშ ვი ლი,
ეკ ონ ომ იკ ის აკ ად ემი ური დოქ ტო რი
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Ta vi dan ve un da vTqva, rom am sta ti as, Zi ri Ta dad, 

dab ne ul eb is Tvis vwer. „er ov nu lebs“ da „prog re-

su lebs“ ki vTxov, mom yvnen msje lo ba Si da sa ku Ta ri 

po zi ci ebi Se af as on (an ga da af as on).

sa qar Tve lo is to ri ul gzaj va re din zea da um-

niS vne lo va ne si ga mow ve vis Tvis Za lebs ik rebs. am 

ga mow ve vis pi ki am je rad, 2014 wlis zafxul-Se mod-

go ma ze da fiq sir de ba, ro ca dRis wes rig Si dad ge ba 

ev ro kav Sir Tan as oc ir eb is xel Sek ru le bis xel mo-

we ris sa kiTxi.

sa qar Tve lo da ev ro pa:

`er ov nu le bi~, `prog re su le bi~ 
da dab ne ul ebi 

სა ქარ თვე ლოს „გზაჯ ვა რე დინ ზე“, რო გორც დი დი 
პო ლი ტი კის ერთ-ერთ შე მად გე ნელ ზე, იკ ვე თე ბა ევ-
რო-ატ ლან ტი კუ რი, რუ სუ ლი და აზი ური სამ ყა როს ინ-
ტე რე სე ბი. ამ იტ ომ აც არ ის ჩვე ნი ქვე ყა ნა მსოფ ლიო პო-
ლი ტი კის ერთ-ერ თი რე გი ონ ული ცენ ტრი და დიდ სა-
ხელ მწი ფო თა სა ჯილ დაო ქვა. ამ ას თით ქოს შე ვეჩ ვი ეთ. 
მაგ რამ, მსოფ ლი ოს ურ თი ერ თგა დამ კვე თი ინ ტე რე სე ბის 
გა ნე იტ რა ლე ბა და და ბა ლან სე ბა კვლავ ჩვე ნი ქვეყ ნის 
გა და უწყვეტ პრობ ლე მად რჩე ბა, რა ზეც პო ლი ტი კურ 
სტრუქ ტუ რებ თან და ექ სპერ ტულ სა ზო გა დო ებ ას თან 
ერ თად, ყვე ლა სა ხე ლი სუფ ლო ინ სტი ტუ ტი გა მა ლე-
ბუ ლად უნ და ბჭობ დეს. რე ალ ურ ად კი, ამ პრობ ლე მის 
მი მართ მეტ-ნაკ ლე ბად მხო ლოდ პო ლი ტი ზი რე ბუ ლი 
სა ზო გა დო ება თუ აქ ტი ურ ობს. ასე ჩანს ქარ თულ მე დია 
სივ რცე ში. სა მა გი ერ ოდ, არ აფ ერი ჩანს და არ ის მის სა ხე-
ლი სუფ ლო სტრუქ ტუ რე ბი დან, სა დაც ყვე ლამ თა ვი სი 
ად გი ლი უკ ვე კარ გად მო ირ გო და თა ვი და იმ კვიდ რა, 
საქ მე „გა კეთ და“ და მა თი აქ ტი ურ ობ აც დას რულ და. 
ქვე ყა ნა გა რინ დუ ლია. 

გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შეა ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ებ აც - 
რი გი თი, ქვე ყა ნის ბედ ზე მო ფიქ რა ლი კონ სერ ვა ტო რი 
„ერ ოვ ნუ ლე ბიც“ და ევ რო ცი ვი ლი ზა ცი ას ნა ზი არ ები 
„პროგ რე სუ ლე ბიც“. ად ამი ან თა დი დი ნა წი ლი კი დაბ-
ნე ულია, რად გან სა ერ თო აზ რი არ არ სე ბობს: რა უნ და 
ამ პა ტა რა ქვე ყა ნას, ევ რო პა თუ ევ რა ზია, თუ არც-ერ თი?!  

თუ ჩვე ნი სა ზო გა დო ება ამ არ ჩე ვან ში, ამ გზაჯ ვა-
რე დინ ზე მტკი ცე და ერ თმუშ ტად შეკ რუ ლი არ იქ ნე ბა, 
ქვე ყა ნას მო სა ლოდ ნელ გა მოწ ვე ვებ თან გამ კლა ვე ბა 
გა უჭ ირ დე ბა. გა მოჩ ნდე ბი ან სულ სხვა პო ლი ტი კუ რი 
ინ ტე რე სე ბის წარ მო მად გე ნე ლი „მა მუ ლიშ ვი ლე ბი“ 
და მყა რი ის ტო რი ული არ გუ მენ ტე ბით, ეკ ონ ომ იკ ურ-
ად და სა ბუ თე ბულ, პო ლი ტი კუ რად „სა ჭი რო“ თე მებს 

გაააქტიურებენ სა ზო გა დო ებ ის სა ხე ლით. მა გა ლი თად, 
რე ფე რენ დუ მის გა მარ თვას, ან ფარ თო დის კუ სი ის 
წა მოწყე ბას სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კურ არ ჩე ვან ზე. 
შე იქ მნე ბა ან გა აქ ტი ურ დე ბა „ერ ოვ ნუ ლი“ ორი ენ ტა-
ცი ის სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ები, პარ ტი ული 
კო ალ იცი ები და და იწყე ბა ვაკ ხა ნა ლია: მი ტინ გე ბი, შემ-
დეგ ქუ ჩის და პი რის პი რე ბის იმ იტ აცია, მა თი დაშ ლის 
მცდე ლო ბა და ა.შ. ას ეთი სცე ნა რე ბი და მა თი შე დე გე ბი 
ჩვენ კარ გად გვახ სოვს 90-ანი წლე ბის გზაჯ ვა რე დინ ზეც, 
სი გუა-კი ტო ვა ნის (და სხვა მრა ვა ლის) „ერ ოვ ნუ ლი“, 
სი ნამ დვი ლე ში კი ბრიყ ვუ ლი, ან გა რე დან პრო ვო ცი-
რე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბით (მა გა ლი თად: დე მოკ რა ტია 
თუ თა ვი სუფ ლე ბა, ან: ჯერ  პო  ლი  ტი  კუ  რი  და  მო-
უკ იდ ებ ლო ბა, შემ დეგ ეკ ონ ომ იკ ურიო - გახ სოვთ, 
ალ ბათ). ას ეთ ხალ ხს - ცბი ერ „სი გუ ებს“ და ბრიყვ „კი-
ტო ვა ნებს“ რა გა მო ლევს სა ქარ თვე ლო ში, ყვე ლა დრო ში 
და ეპ ოქ აში. ეს ეც ერთ-ერ თი ის შე საძ ლო საფ რთხეა, 
რა საც რუ სუ ლი კა პი ტა ლი და პო ლი ტი კა სა ქარ თვე ლოს 
და უპ ირ ის პი რებს ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის გზაჯ ვა რე დინ ზე 
- 2014-ის ზაფხულ-შე მოდ გო მა ზე. ვი ძა ხოთ მე რე, რუ-
სეთს ბერ კე ტე ბი აღ არ აქ ვს ჩვენს წი ნა აღ მდე გო... ხალ ხი 
ჰყავს სა მა გი ერ ოდ ჩვენს წი აღ ში, უხ ვად „მო სახ მა რი“ და 
უვ ად ოდ „გა მო სა ყე ნე ბე ლი“. იმ ას აც ამ ბო ბენ, რომ მსგავ-
სი სცე ნა რი გა ცი ლე ბით იაფი ჯდე ბა, ვიდ რე ქვეყ ნის 
და ფი ნან სე ბა მი ლი არ დე ბით, ან აშ კა რად ჩა რე ვა ქვეყ ნის 
სა ში ნაო საქ მე ებ ში. უკ ვე ვნა ხეთ, რა ძა ლა აქ ვს რუ სეთს 
და რამ დე ნად ცი ვი ლუ რად მოქ მე დებს ის. 

სტა ბი ლუ რო ბის თე მას უკ ავ შირ დე ბა თბი ლი სის მე-
რის და თვით მმარ თვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბიც, რაც ქვეყ ნის-
თვის მე ტად მწვა ვე პე რი ოდს ემ თხვე ვა. სა ზო გა დო ებ ამ 
ეს გა მოწ ვე ვაც უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს და არ ჩევ ნებ ში 
გულ გრი ლი, პა სი ური არ იყ ოს. „თბი ლი სე ლო ბა“ აქ 



 54 54

#
1

  
T

eb
er

va
l

i
  

 2
0

1
4

Tvalsazrisi

სრუ ლი ად პი რო ბი თია და კან დი და ტის ღირ სე ბას არ-
ანა ირ ად არ უკ ავ შირ დე ბა. ვინც ბ-ნ და ვით ნარ მა ნი ას 
მე რო ბის კან დი და ტო ბის თე მას ამ წვა ვებს და ზო გი ერ-
თი „ძვე ლი ბი ჭი ვით“ აქ უად გი ლოდ „თბი ლი სე ლო ბის“ 
პრობ ლე მად ქცე ვას ცდი ლობს, ის მარ თლა უმ წი ფა რი 
„ბი ჭია“ ან სრუ ლი ად შეგ ნე ბუ ლად ქვეყ ნის პო ლი ტი კურ 
რის კებს ზრდის. 

პრობ ლე მის სიმ წვა ვეს ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად ად ას-
ტუ რებს უკ რა ინ ის მოვ ლე ნე ბი, ას ევე სა ქარ თვე ლოს 
მი მართ რუ სუ ლი სა ვა რა უდო სცე ნა რე ბი და ამ თე მა ზე 
რუ სუ ლი კო მენ ტა რე ბი. მა გა ლი თად, ას ეთი - რუ სი 
ექ სპერ ტის, სტრა ტე გი ულ კო ნი უნ ქტუ რის ცენ ტრის 
დი რექ ტო რის მო ად გი ლის, მი ხე ილ ჩერ ნო ვის აზ რით:

• კონ კრე ტუ ლი ის ტო რი ული და სამ ხედ რო-პო-
ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბის გა მო, სა ქარ თვე ლოს მო უწ ევს 
თა ვის გეგ მე ბის კო რექ ტი რე ბა;

• რუ სეთ მა უკ ან ას კნე ლი ერ თი-ორი წე ლია და-
იწყო ევ რა ზი ის სივ რცის შეგ რო ვე ბის პრო ცე სი. შემ-
დგომ ში, ევ რა ზი ულ ეკ ონ ომ იკ ურ კავ შირს ერ თი ანი 
სა ხელ მწი ფოს ფორ მა ექ ნე ბა;

• ვე რა ფე რი ვერ შე უშ ლის ხელს რუ სე თის ფე დე-
რა ცი ას აღ ად გი ნოს სახ მე ლე თო საზღვა რი სომ ხეთ თან 
და შე სა ბა მი სად, ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში გა სას ვლე ლი 
გა აკ ეთ ოს (ეს პუ ტი ნის სიტყვებს უფ რო ჰგავს - ნ.მ.);

• ახ ლა რე ალ ობა ას ეთია - რუ სე თი ამი ერ კავ კა სი-
აში კვლავ დაბ რუნ დე ბა და ობი ექ ტურ მი ზეზ თა გა მო 
სა ქარ თვე ლოს საზღვრე ბი გა და იხ ედ ება (“ინ ტერ პრეს-
ნი უსი”10:28 18-01-2014).

ეს კა ცი რუ სულ იმ პე რი აზეა კა ეშ ანს მი ცე მუ ლი და 
გო ნე ბა ამ ღვრე ული, ის ევე, რო გორც მი სი პრე ზი დენ ტი. 
შე საძ ლოა ეს „რბი ლი“, პრო პა გან დის ტუ ლი ომ ის ნა წი-
ლი ცაა, ის ევე, რო გორც პრო რუ სუ ლი პუბ ლი კა ცი ებ ის 
გა მო ჩე ნა ქარ თულ პრე სა ში. მაგ რამ ქარ თვე ლებს რა 
გვჭირს, რა ტომ ვართ გა რინ დუ ლი და ნე ტარ მო ლო დინს 
მი ცე მუ ლი? რო გორც ვხე დავთ, საქ მე გვაქ ვს სრუ ლი ად 
უკ ონ ტრო ლო, თავ ზე ხე ლა ღე ბულ ძა ლას თან, რო მე-
ლიც შუ ასა უკ უნე ებ ის დო ნე ზე აზ როვ ნებს და კვლავ 
„მი წე ბის შეგ რო ვე ბით“ (ამ ჯე რად ევ რა ზი ის სივ რცე ში) 
არ ის და კა ვე ბუ ლი, რა საც სა ბო ლო ოდ „ერ თი ანი სა ხელ-
მწი ფოს ფორ მა“ ექ ნე ბა (ანუ, ევ რა ზი ის ეკ ონ ომ იკ ურ 

კავ შირს). უფ რო გა სა გე ბად, ჩვენს გზაჯ ვა რე დინ ზე, 
არ ჩე ვა ნი გა სა კე თე ბე ლი გვაქ ვს თა ვი სუფ ლე ბის სამ-
ყა რო სა და ბნე ლე თის სამ ყა როს შო რის ( რო მე ლიც 
უც ერ ემ ონი ოდ გა დაყ ლაპ ვას გვი პი რებს), და რა არ ის 
აქ გა უგ ებ არი ან და საბ ნე ვი?! მარ ტი ვი არ ჩე ვა ნია: დე-
მოკ რა ტია ან კარ გად ნაც ნო ბი ბო რო ტე ბის იმ პე რია. 
თუ არ ჩე ვა ნი ჩვენ ზე იქ ნე ბა, ქარ თულ სა ზო გა დო ებ ას 
დღეს მხო ლოდ ევ რო ოპ ტი მიზ მი სჭირ დე ბა, ცალ სა ხად 
და ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად. აქ, ორ ჭო ფო ბა და მო ლო დი ნი 
შე საძ ლო რუ სულ სი კე თე ებ ზე, მხო ლოდ ცნო ბი ერ ებ ის 
და მან გრე ვე ლია. ან რა ტომ გვგო ნია, რომ ჩვე ნი სურ ვი-
ლე ბი და აქ ეთ-იქ ით „სწრაფ ვა“ გა დამ წყვე ტი ფაქ ტო რია? 
მიგ ვი ღებს კი ევ რო პა ას ეთ დაბ ნე ულ სა ზო გა დო ებ ას?

სა ქარ თვე ლო ში ევ რო კავ ში რის ელ ჩის, ფი ლიპ 
დი მიტ რო ვის გან ცხა დე ბით, ქვე ყა ნა ში მოქ მე დე ბენ 
ძა ლე ბი, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლოს ევ რო ინ ტეგ რა ცი ას 
ეწ ინა აღ მდე გე ბი ან. 

“თქვენ გექ ნე ბათ ბევ რი გა მოწ ვე ვა იმ ად ამი ან ებ ის-
გან, რომ ლე ბიც სა უბ რო ბენ ქარ თულ ტრა დი ცი ებ ზე, 
ქარ თულ სტან დარ ტებ ზე, იმ აზე, თუ რამ დე ნად გარ-
ყვნი ლია ევ რო პა, რამ დე ნად სუ ლე ლუ რია ევ რო პუ ლი 
შემ წყნა რებ ლო ბა და ტო ლე რან ტო ბა” (“რე ზო ნან სი”: 
„ბრძო ლა სა ქარ თვე ლოს ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის წი ნა აღ-
მდეგ“,  21.01.2014). 

პრობ ლე მა იმ აშია, ხე ლი სუფ ლე ბის გუ ლარ ხე ინ ობ-
ით, ისე ხომ არ გა მო ვა, რომ ჩვენ, მო ქა ლა ქე ები, ნელ-
ნე ლა ქარ თუ ლი სტან დარ ტე ბის თვის უფ რო „მი სა ღე ბი“ 
და „მომ ხიბ ვლე ლი“ რუ სულ-აზი ური “რბი ლი ძა ლის” 
ტყვე ობ აში აღ მოვ ჩნდე ბით?! რბი ლი, „ერ ოვ ნუ ლი“ ინ-
ტე რე სი და ახ ლო ებ ით ას ეთია:

„ქარ თველ მა ხალ ხმა უნ და გა აკ ეთ ოს ის, რაც მის სა-
ხელ მწი ფო ინ ტე რე სებ სა და სუ ლი ერ მოთხოვ ნი ლე ბას 
წარ მო ად გენს, რაც მას ში ნა გან კმა ყო ფი ლე ბას მო უტ ანს... 
და არა იმ იდე ებს ემ სა ხუ როს, რაც მის თვის სრუ ლი ად 
უცხოა, გა რე დან ბრჭყვი ალა, ლა მა ზი სიტყვე ბით მორ-
თუ ლი, მაგ რამ მი სი ეთ ნოფ სი ქი კის თვის მი უღ ებ ელი, 
ფი ზი კურ-სუ ლი ერი გა და შე ნე ბის საფ რთხის მომ-
ცვე ლი... უცხო ური ფუ ლით გავ რცე ლე ბულ მტრულ 
იდე ოლ ოგი ას, თა ვი რა ტომ უნ და მო ატყუ ებ ინ ოს ქარ-
თველ მა ხალ ხმა?“ (გია თვა ლა ვა ძე: “ევ რო კავ ში რი თუ 
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ევ რა ზი ული კავ ში რი”, For.ge,2014-01-03).
არა, ეს არ მოხ დე ბა, ნუ გე ში ნი ათ ხალ ხო. „შე უძ ლე-

ბე ლია რომ ის გე ნე ტი კუ რი ქარ თუ ლი კო დი, რო მე ლიც 
სა უკ უნე ებ ის მან ძილ ზე სა კუ თა რი თვით მყო ფა დო ბის 
გა დარ ჩე ნი სათ ვის ბრძო ლა ში ჩა მო ყა ლიბ და, ერ ოვ ნუ ლი 
სხე ულ ის გამ ხრწნელ მა და მო მაკ ვდი ნე ბელ მა იდე ოლ-
ოგი ებ მა დაძ ლი ოს და სიკ ვდი ლის გზას გა უყ ენ ოს“. 
ამ ის თვის კი, არ უნ და ავ ყვეთ მსოფ ლი ოს რე ალ ურ 
მმარ თველ თა (მა სონ თა და ა.შ.) კოს მო პო ლი ტურ მის-
წრა ფე ბებს. რად გან „ფაქ ტია, რომ მათ ლი ბე რა ლის ტურ 
კოს მო პო ლი ტურ იდე ოლ ოგი ას ეფ უძ ნე ბა ევ რო პის 
მოქ მე დი პო ლი ტი კურ-ეკ ონ ომ იკ ური გა ერ თი ან ება ევ-
რო კავ ში რი“ (გ. თ. - იქ ვე).  

მკითხვე ლო, აქ დას კვნებს ჯერ ნუ გა აკ ეთ ებთ. ამ 
სტა ტი ის ბო ლოს გა იხ სე ნეთ ეს ემ ოცი ური პა სა ჟი და 
შემ დეგ შე აფ ას ეთ მი სი მომ ნუს ხვე ლი ძა ლა.

ამ გვა რად, აქ, ორი ენ ტა ცია ცალ სა ხად ჩა მო ყა ლი ბე-
ბუ ლია: უარი „და სავ ლურ გლო ბა ლის ტურ იდე ოლ-
ოგი ას“,  გახ რწნილ, ქარ თუ ლი ეთ ნო-ფსი ქი კის თვის 
მი უღ ებ ელ ევ რო პას, წინ - „ში ნა გა ნი კმა ყო ფი ლე ბის 
მომ გვრე ლი“ ევ რა ზი ული პერ სპექ ტი ვის კენ. ას ეთია 
„ერ ოვ ნუ ლი ფე ნო მე ნის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და ერ ოვ ნუ ლი 
კულ ტუ რის დამ ფა სე ბე ლი ად ამი ან ის“ პო ზი ცია. ეს 
პო ზი ცია (მთლი ან ობ აში სტა ტია) საკ მა ოდ არ გუ მენ-
ტი რე ბუ ლი და ვფიქ რობ, გულ წრფე ლია. მაგ რამ კონ-
ცეპ ტუ ალ ურ ად მცდა რია. შე დე გად კი, სა ზო გა დო ება 
და მკითხვე ლი - დაბ ნე ულია.

ამ ფონ ზე, ქვე ყა ნა მსოფ ლიო ცი ვი ლი ზა ცი ას ჩა მორ-
ჩე ნილ, თა ნა მედ რო ვე „ცოდ ნას“ მოკ ლე ბულ, პა ტა რა 
პრო ვინ ცი ის შთა ბეჭ დი ლე ბას ტო ვებს, სა დაც ყვე ლა ფე-
რი „მო სუ ლა“, და ამ ას, სულ ად ვი ლად მიხ ვდე ბა და ფიქ-
რე ბუ ლი მკითხვე ლი, აქ და ახ ლა ვე. და ვი ნა ხავთ, რომ 
სა ქარ თვე ლო ჯერ კი დევ არ შემ დგა რი სა ხელ მწი ფოა და 
მას, გარ და ფსი ქო-სო ცი ალ ური და პო ლი ტი კურ-ეკ ონ-
ომ იკ ური სირ თუ ლე ებ ისა, ელ ემ ენ ტა რუ ლად, სა ღად 
მო აზ როვ ნე ად ამი ან ებ ის (და სა ზო გა დო ებ ის) პრობ ლე-
მე ბიც აქ ვს. დი ახ, ქვე ყა ნა ში ას ეთი ად ამი ან ებ ის მწვა ვე 
დე ფი ცი ტია. ნა თე ლი გო ნე ბის კა ცე ბი არ ჩა ნან - აღ არ 
იბ ად ები ან და აღ არ იზ რდე ბი ან. ალ ბათ, ეს პა ტა რა 
ქვეყ ნე ბის სინ დრო მია.

ფსევ დო პატ რი ოტ იზ მი სრულ გო ნე ბა შეზღუ დუ ლო-
ბა ში რომ არ გა და იზ არ დოს, ჯერ იმ აზ ეც უნ და დავ ფიქ-
რდეთ, არ ის თუ არა სა ქარ თვე ლო ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა-
ხელ მწი ფო, ვართ თუ არა თა ვი სუ ფა ლი მო ქა ლა ქე ები?!

ჩემს წი ნა სტა ტი აში - „სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი და 
„არ შემ დგა რი სა ხელ მწი ფო ები“ - ვცდი ლობ დი ამ ეხ სნა, 
თუ რა ფაქ ტო რე ბი გა ნა პი რო ბებს სა ხელ მწი ფოს ჩა მო ყა-
ლი ბე ბას და ეს, ე.წ. „სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის“ შექ მნას 
და ვუ კავ ში რე, რაც არ ამ ატ ერი ალ ური და უხ ილ ავია, 
მაგ რამ სა ხელ მწი ფოს გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით 
უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია, ვიდ რე ეკ ონ ომ იკ ური  
რე სურ სე ბი და ყვე ლა სხვა სა ხის  მა ტე რი ალ იზ ებ ული 
კა პი ტა ლი. 

„სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის გაზ რდის მზა ფორ მუ ლა 
არ არ სე ბობს. თუმ ცა, მსოფ ლიო ცი ვი ლი ზა ცი ის ის ტო-
რია გვიჩ ვე ნებს, რომ სა ზო გა დო ებ ის მომ წეს რი გე ბე ლი 
საწყი სი  ლი ბე რა ლუ რი  დე მოკ რა ტი ული ინ სტი ტუ-

ტე ბის მშე ნებ ლო ბა ში და აუც ილ ებ ელი „ცოდ ნის“ დაგ-
რო ვე ბა შია, ე.ი. უმ არ ტი ვე სი სო ცი ალ ური საწყი სე ბის 
(ნდო ბის, თა ნად გო მის, სო ლი და რო ბის) დამ კვიდ რე ბა, 
შე სა ბა მი სი „ცოდ ნის“ და ნერ გვა და გან ვი თა რე ბაა აუც-
ილ ებ ელი, რაც ახ ალ გაზ რდა, თა ნა მედ რო ვე ცოდ ნის 
მა ტა რე ბელ მა სა ზო გა დო ებ ამ უნ და ითა ოს“ - ვწერ დი 
სტა ტი აში (For.ge, 2013-12-20 00:07:15).

რო გორც ჩანს, ას ეთი კა პი ტა ლი სა ქარ თვე ლოს არ 
გა აჩ ნია.

არ ის ას ეთი პო ლი ტი კუ რი ტერ მი ნი - „Failed State” 
– “ქმე დუ უნ არო, არ შემ დგა რი, ვერ შექ მნი ლი სა ხელ მწი-
ფო ები“. ას ეთი სა ხელ მწი ფოს მა გა ლი თე ბად ას ახ ელ ებ ენ 
სო მა ლის, ჰა იტ ის, სუ დანს და ა.შ.  ეს ენი ღა რიბ-ღა ტა კი 
ქვეყ ნე ბია, რომ ლე ბიც ვერ ვი თარ დე ბი ან პო ლი ტი-
კუ რი ელ იტ ის სი ხარ ბის, კო რუფ ცი ის, ომ ის და სხვა 
მი ზე ზე ბის გა მო. არ ის არ შემ დგარ სა ხელ მწი ფო თა 
სხვა კა ტე გო რი აც, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბით მდი და რი, 
მაგ რამ სო ცი ალ ურ ად ღა ტა კი, არ აპ როგ ნო ზი რე ბა დი, 
დეს ტრუქ ცი ული და აგ რე სი ული, სა დაც ად ამი ან ები 
„ბუ ნებ რივ მდგო მა რე ობ აში“ კონ ფლიქ ტე ბის კენ არი-
ან მიდ რე კი ლე ბი. აბა, რო მელ სა ხელ მწი ფოს გა გო ნებთ 
ეს კრი ტე რი უმ ები? აზი ური ყო ფის და მიდ რე კი ლე ბის 
ქვეყ ნებს ხომ არა? ვერ შექ მნი ლი, თით ქმის ვე ლუ რი 
ინ სტიქ ტე ბის მქო ნე სა ხელ მწი ფოს კარ გი მა გა ლი თია 
რუ სე თი, მთე ლი თა ვი სი პო ტენ ცი ალ ით და ის ტო რი-
ით. არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბამ დე, ეს ეც და ვი მახ სოვ როთ. მე 
ვფიქ რობ, აღ ნიშ ნუ ლის გარ და, ას ეთია მთლი ან ად პოს-
ტკო მუ ნის ტუ რი (მ.შ. ყო ფი ლი სსრ კავ ში რის შე მად გე-
ნე ლი) ქვეყ ნე ბიც, რომ ლებ საც სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის 
და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი აქ ვთ, მათ შო რის სა ქარ თვე ლოს.

ჩვე ნი ბუ ნებ რი ვი მდგო მა რე ობა ჯერ კი დევ დეს-
ტრუქ ცი ული ყო ფაა, ამ ღვრე ული გო ნე ბა, უკ იდ ეგ ანო 
და უს ას რუ ლო ეკ ონ ომ იკ ური სი დუხ ჭი რე, ჩა მო უყ ალ-
იბ ებ ელი პარ ტი ები, ტენ დენ ცი ური ენ ჯეოები - მსუ ყე ნი-
ად აგია ნე ბის მი ერი ორი ენ ტა ცი ის იდე ებ ის და სამ კვიდ-
რებ ლად. სწო რედ ას ეთია „არ შემ დგა რი სა ხელ მწი ფო“. 

ჩვე ნი „არ შემ დგა რო ბა“ სხვა მხრი ვაც მტკიც დე ბა. რაც 
უფ რო ახ ლო საა გე ოგ რა ფი ულ ად ქვე ყა ნა ევ რო კავ შირ-
თან, მით უფ რო პროგ რე სუ ლად და სა ღად გა მო იყ ურ ება 
სა ზო გა დო ება. მა გა ლი თად, თუ ად ამი ან თა ას აკს და 
გა ნათ ლე ბის დო ნეს და სავ ლუ რი ფა სე ულ ობ ის შექ მნის 
და „მო წეს რი გე ბის კენ“ ორი ენ ტა ცი ის კრი ტე რი უმ ებ-
ად გან ვი ხი ლავთ, სა ზო გა დო ებ ის „ჯან მრთე ლო ბის“ 
ხა რის ხი კარ გად შე იძ ლე ბა შე ვა ფა სოთ თუნ დაც უკ-
რა ინ ის მა გა ლით ზე. დო ნეც კის ოლ ქში (აღ მო სავ ლეთ, 
ე.წ. რუ სუ ლე ნო ვან უკ რა ინ აში, სა დაც 74,9% რუ სუ ლად 
სა უბ რობს, 24,1%-უკ რა ინ ულ ად) ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე-
ბის მი ხედ ვით, შე კითხვა ზე, უნ და ვის წრა ფო დეთ თუ 
არა ევ რო კავ ში რის კენ, ევ რა ზი ული რუ სუ ლი პრო ექ ტი 
უნ უგ ეშ ოდ აგ ებს სამ ას აკ ობ რივ ჯგუფ ში: ან გა რი შით 
44:25 „ევ რო პე ლე ბი“ იგ ებ ენ მოს წავ ლე თა და სტუ დენ-
ტთა შო რის 18-25 წწ ას აკ ობ რივ ჯგუფ ში; 43:30 – 25-36 წწ 
ჯგუფ ში და 48:32 – 36-45 წწ. ვინც 50 წელ თან ახ ლო საა, 
ის ახ ლოა სა ბა ჟო კავ შირ თა ნაც (40% 31%-ის წი ნა აღ-
მდეგ). და მხო ლოდ მო ხუ ცე ბულ თა კა ტე გო რია უგ ებს 
„ევ რო პე ლებს“ და მა ჯე რებ ლად 73:35-ს. ევ რო პა იგ ებს 
უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მქო ნე ად ამი ან თა კა ტე გო რი აშ-
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იც 54:33-ს და აგ ებს არ ას რულ სა შუ ალო და დაწყე ბი თი 
გა ნათ ლე ბის ჯგუფ ში 11:53-ს (РИА Новости, 2013 12 10).

ამ გვა რად, უკ რა ინ ის არ ჩე ვა ნი სტა ტის ტი კუ რად და 
„დე მონ სტრა ცი ულ ად აც“ - სა ზო გა დო ებ ის დო ნე ზე, 
ცალ სა ხა და ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია. 

ეხ ლა ვნა ხოთ, რას ფიქ რო ბენ თა ვად  რუ სე ბი რუ-
სეთ ში. ნა თე ლი გო ნე ბის რუ სი მო აზ როვ ნე ები და ექ-
სპერ ტე ბი სა მო მავ ლოდ, რუ სე თის თვი საც კი ევ რო პულ 
არ ჩე ვანს ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად აღი არ ებ ენ და პუ ტი ნის 
პრო ექ ტე ბის მი უხ ედ ავ ად ევ რო პის ნა წი ლად ყოფ ნას 
არ გა მო რიცხა ვენ. 

სტა ტი აში - „რა ტომ მი ის წრაფ ვი ან დნეპ რის სა ნა პი-
რო ებ ზე არა აღ მო სავ ლე თით, არ ამ ედ და სავ ლე თით“, 
სა ზო გა დო ება „მე მო რი ალ ის“ წევ რი, ევ რო პუ ლი პროგ-
რა მე ბის ექ სპერ ტი კი რილ ვე ლი კა ნო ვი წერს: „ევ რო პა-
ში უნ და ას ევე თურ ქეთს. უნ და სა ქარ თვე ლოს. უნ და 
ჩრდი ლო ეთ აფ რი კის ქვეყ ნებს, თუმ ცა იცი ან, რომ 
იქ ამ დე მათ თვის ჯერ შო რი გზაა. უნ და მოლ და ვეთს, 
უნ და ას ევე დი დე ბულ და სა ხე ლო ვან დნეს ტრის პი რე-
თის მოლ დო ვას რეს პუბ ლი კას. ჩვენ კი აქ, რუ სეთ ში, 
რუ სებს და თათ რებს, ბაშ კი რებს და კა რე ელ ებს, ას ევე 
ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის ათ ას ერთ ერ ოვ ნე ბას, ჩვენ ყვე-
ლას, გა ნა არ გვინ და ევ რო პა ში? გვინ და, რა თქმა უნ და 
გვინ და; გვიკ ვირს: რა ტომ არ არ ის აქ ევ რო პა? ჩვენ რა, 
მათ ზე სუ ლე ლე ბი ვართ? მზად ვართ, თუნ დაც ხვალ ვე 
გავ ხდეთ ევ რო პა. რა ან ვინ გვიშ ლის ხელს? ახ, დი ახ, 
უფ რო სო ბა. აქ ხომ აზიაა (უკ აც რა ვად, ევრ-აზია, უფ რო 
ზუს ტად - „აზი ოპა“). და უფ რო სო ბა აქ აზი ურ ად გვი-
ყუ რებს. და ხომ არ იქ ნე ბა ჩვენ თვის „დამ ღუპ ვე ლი“, 
თუ ოდ ეს მე ევ რო პა ში აღ მოვ ჩნდე ბით? სი სუ ლე ლეა“ 
(„ნე ზა ვი სი მაია გა ზე ტა“, 2014-01-15).

და რა ტომ მი ილ ტვი ან ეს ქვეყ ნე ბი ევ რო კავ შირ ში? 
რით არ ის ის მიმ ზიდ ვე ლი გარ შე მო მყო ფი ქვეყ ნე ბის-
თვის? რი გი თი, მო აზ როვ ნე რუ სის პო ზი ცია ჩა მო ყა ლი-
ბე ბუ ლია, და ის და ახ ლო ებ ით ას ეთია:

„პირ ველ რიგ ში, მიმ ზიდ ვე ლია მას ში შეს ვლის ნე ბა-
ყოფ ლო ბი თი ხა სი ათ ით და ყვე ლა წევ რი-სა ხელ მწი ფოს 
თა ნას წო რუფ ლე ბი ან ობ ით. ნა ხეთ: ერ თხელ ჩე ხეთ მა, 
მე ორ ედ ირ ლან დი ამ, პა ტა რა ქვეყ ნებ მა, რამ დე ნი მე 
წლით დაბ ლო კეს უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა ერ თო სა კავ-
ში რო გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი, და არ ავ ის არ და უძ ალ ებია, 
არ და უშ ან ტა ჟე ბია, არ გა და უკ ეტია გა ზის მილ სა დე ნი, 
არ შე უფ ერ ხე ბია ტრან სპორ ტი მოლ დო ვუ რი ღვი ნით, 
ქარ თუ ლი ბორ ჯო მით ან ლიტ ვუ რი არ აჟ ნით. ეს რუ სუ-
ლი მე თო დე ბი იქ არ ჭრის, ასე, რომ, სა ში ში არ აფ ერია. 
პი რი ქით - ამ მოს კო ვუ რი მე თო დე ბის გან იქ ერ თობ-
ლი ვად და გი ცა ვენ“.

ევ რო კავ ში რი ას ევე მომ ხიბ ვლე ლია ეკ ონ ომ იკ ურ ეფ-
ექ ტი ან ობ ასა და სო ცი ალ ურ და ცუ ლო ბას შო რის ბა ლან-
სის დაც ვა ზე ზრუნ ვით და შე ნარ ჩუ ნე ბით, მი უხ ედ ავ ად 
მსოფ ლიო-ეკ ონ ომ იკ ური კო ნი უნ ქტუ რით გა მოწ ვე ული 
სიძ ნე ლე ებ ისა. ბა ლან სით, რო მე ლიც არ არ სე ბობს არც 
აშშ-ში და მით უფ რო, თა ნა მედ რო ვე რუ სეთ ში.

და ბო ლოს, ევ რო კავ ში რის მე სა მე ძი რი თა დი მა-
ხა სი ათ ებ ელია მრა ვა ლე ნობ რი ობ ის სა ფუძ ველ ში ვე 
აღი არ ება, მრა ვა ლი, ძა ლი ან გან სხვა ვე ბუ ლი კულ ტუ-
რის მი ღე ბა არა რო გორც პრობ ლე მის, არ ამ ედ რო გორც 

სიმ დიდ რის, რაც შე ნარ ჩუ ნე ბას და გან ვი თა რე ბას 
სა ჭი რო ებს. მალ ტაც კი, პა ტა რა კუნ ძუ ლი, რო მე ლიც 
სხვა დას ხვა ევ რო პუ ლი და არ აბ ული ენ ებ ის სა ოც არ 
ნა ერ თზე სა უბ რობს, ევ რო კავ შირ ში იმ ავე სტა ტუ სით 
სარ გებ ლობს, რო გორც საფ რან გე თი ან გერ მა ნია. 

ამ თე მა ზე „ნე ზა ვი სი მაია გა ზე ტას“ ფურ ცლებ ზე 
მსჯე ლო ბენ. ე.ი. რუ სე ბი თა ნა უგ რძნო ბენ უკ რა ინ ელ ებს, 
მოლ დო ვე ლებს, ქარ თვე ლებს, რუ სე თი მი ის წრაფ ვის 
(პუ ტი ნის გა რე შე) ევ რო კავ შირ ში და ჩვენ, ქარ თველ 
„აზი ატ ებს“ პუ ტი ნის რუ სულ-აზი ური ალი ან სი არ-
ჩე ვა ნის და გან ხილ ვის თე მად წარ მოგ ვიდ გე ნია?! სად 
არ ის ამ დროს ქარ თუ ლი ლო გი კა, სად არი ან ქარ თვე ლი 
„ლო გი კო სე ბი“? აქ არი ან, და რე ფე რენ დუმს ითხო ვენ. 

კულ ტუ რუ ლად, ცხა დია რუ სე თი ევ რო პაა, და სავ-
ლუ რი ცი ვი ლი ზა ცი ის ნა წი ლია. მხო ლოდ პო ლი ტი-
კუ რად არ ის ის მოწყვე ტი ლი ევ რო პულ ცი ვი ლი ზა-
ცი ას, ხე ლოვ ნუ რად, დრო ებ ით. ეს შე სა ნიშ ნა ვად იც ის 
გა ნათ ლე ბულ მა, თა ნა მედ რო ვე ცოდ ნას ნა ზი არ ებ მა 
რუს მა. ამ იტ ომ აც მი სი მსჯე ლო ბა კომ პე ტენ ტუ რი და 
პატ რი ოტ ულია. უფ რო მე ტიც - ეს წმინ და ევ რო პუ ლი 
აზ როვ ნე ბაა, ის ეთ ივე, რო გორც თა ვი სი ქვეყ ნის პატ რი-
ოტი, თა ვი სუ ფა ლი ევ რო პე ლის.

ამ ფონ ზე, სამ წუ ხა როდ, ზო გი ერ თი „ერ ოვ ნუ ლი“ 
პო ზი ცი ის მქო ნე ქარ თვე ლი, ის ტო რი ას ჩა მორ ჩე ნილ, 
ბნე ლი პრო ვინ ცი ის ბი ნად რად გა მო იყ ურ ება, რო ცა ამ 
თე მის „ან ალ იზ ის ას“ მრა ვალ კითხვის ნი შანს სვამს. 

გვა ვიწყდე ბა, რომ თა ვის დრო ზე, ერ ეკ ლეს არ ჩე ვა ნი, 
დღე ვან დელ პო ლი ტი კურ ენ აზე, ევ რო პუ ლი არ ჩე ვა-
ნი იყო. ნა დირ-შა ხის კარ ზე გაზ რდილ მა ქარ თველ მა 
მე ფემ შე სა ნიშ ნა ვად იც ოდა, რომ სას ტი კი აზი ური ყო-
ფის გან თა ვის დაღ წე ვის და ევ რო პას თან და ახ ლო ებ ის 
ერ თა დერ თი გზა, იმ დროს, რუ სეთ ზე გა დი ოდა. ასე 
იყო: ერ ეკ ლემ აზი ის გან და იც ვა სა ქარ თვე ლო, რო გორც 
შეძ ლო, და დაგ ვი ბა რა - და ნარ ჩე ნი თქვენ გა აკ ეთ ეთო... 
და დღემ დე, გზა ში ვართ. სხვა შემ თხვე ვა ში, დღეს ჩვენ 
ან ირ ან ის პრო ვინ ცია ვიქ ნე ბო დით, ან თურ ქე თის, ან 
შუ აზე გა ყო ფი ლი - ორ ივ ესი ერ თად. და მა შინ, არც არ-
ჩე ვა ნის დი ლე მა გვექ ნე ბო და გა და საწყვე ტი: ევ რო პუ ლი 
გზა აგ ვერ ჩია თუ რუ სულ-აზი ური.  

დღე ვან დელ ქარ თველს კი, ჯერ კი დევ არ შემ დგარ 
ქარ თულ სა ხელ მწი ფო ში, გა ურ კვევ ლო ბის სე ნი შეჰ-
ყრია... 

მაგ რამ ყვე ლა ფერს მო ევ ლე ბა. უნ და გვახ სოვ დეს, 
რომ ცნო ბი ერ ებ ის დაწ მენ და და პრობ ლე მის გა დაწყვე-
ტა ღი რე ბუ ლე ბი თი კა ტე გო რი ებ ის - კა ნო ნის უზ ენა ეს-
ობ ის, ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის და ფუნ და მენ ტუ რი თა ვი-
სუფ ლე ბის - შექ მნა ში, დე მოკ რა ტი ული ინ სტი ტუ ტე ბის 
მშე ნებ ლო ბა ში და უბ რა ლოდ - ლი ბე რა ლუ რი ქრის ტი-
ან ული ფა სე ულ ობ ებ ის რე ალ იზ ებ აშია. ას ეთია მო წეს-
რი გე ბუ ლი სა ხელ მწი ფოს მშე ნებ ლო ბის გზამ კვლე ვი. 
ამ ის ნა თე ლი მა გა ლი თია ევ რო პის ქრის ტი ან ული სა-
ხელ მწი ფო ები და მა თი გა ერ თი ან ება - ევ რო კავ ში რი. 

ას ეთია თა ნა მედ რო ვე ცი ვი ლი ზა ცი ის გზა და ორი-
ენ ტი რი ჩვენს, ქარ თულ გზაჯ ვა რე დინ ზეც.

ნუკ რი მი ხა ნაშ ვი ლი,
ეკ ონ ომ იკ ის აკ ად ემი ური დოქ ტო რი
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sab Wo Ta kav Si ris daS lis Sem deg,  ro ca jer 

ki dev ar ar se bob da ad gi lob ri vi TviT mmar Tve-

lo be bis Ca mo ya li be bi sa da Sem dgo mi gan vi Ta-

re bis ten den ci ebi, mniS vne lov nad gauaresda 

ad gi lob riv do ne eb ze so ci al ur-ek on om ik-

uri mdgo ma re oba, Sem cir da war mo eb is zrda, 

ga iz ar da um uS ev ro ba, gam wvav da ek ol ogi uri 

mdgo ma re oba.

ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo be bis 
so ci al ur-ek on om ik uri gan vi Ta re bis as peq te bi

შექ მნი ლი მდგო მა რე ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე,  დღის 
წეს რიგ ში დად გა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ეკ ონ ომ იკ ური 
პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის აუც ილ ებ ლო ბა,  რო მე ლიც 
მნიშ ვნე ლოვ ნად უზ რუნ ველ ყოფ და ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ქმე დუ ნა რი ან ობ ის ამ აღ ლე ბას. 
გა მომ დი ნა რე იქ ედ ან, რომ ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე-
ბა იჩ ენ და სრულ ინ დი ფე რენ ტუ ლო ბას ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის საქ მე ში, მდგო-
მა რე ობა თან და თან რთულ დე ბო და და ფერ ხდე ბო და 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სო ცი ალ ურ-ეკ-
ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბა. 

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა-
რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე მა ფერ ხე ბი ლი ფაქ ტო რი იყო 
ას ევე  თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის ერ თი ანი 
მე თო დო ლო გი ის არ არ სე ბო ბა.  სწო რედ მე თო დო ლო-
გი ის სა შუ ალ ებ ით უნ და გა ნი საზღვროს, თუ რო გორ 
პო ლი ტი კას ირ ჩევს ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბა ად-
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის 
კუთხით, რო გო რია სა ხელ მწი ფოს რო ლი და და ნიშ ნუ-
ლე ბა თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის საქ მე ში და 
რო გორ უწყობს ხელს ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნო ნე ბი ად გი ლებ ზე არ სე ბუ ლი მძი-
მე სო ცი ალ ური სა კითხე ბის ეფ ექ ტი ან ად გა დაწყვე ტას.

შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის კუთხით არ გა და იდ გა ქმე-
დი თი  ნა ბი ჯე ბი შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბით;

• სა ინ ფორ მა ციო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის შექ მნის  
კუთხით; ად გი ლობ რი ვი  გან ვი თა რე ბის პროგ რა მე-
ბის სო ცი ალ ურ ად ორი ენ ტი რე ბუ ლო ბის კუთხით; 
ად გი ლობ რი ვი კა ნო ნე ბის ეფ ექ ტუ რო ბის კუთხით; 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობ ის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის 
კუთხით; ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის კა ნო ნე ბის 

მი ღე ბი სას  ად გი ლობ რი ვი  მო სახ ლე ობ ის   თა ნა მო ნა-
წი ლე ობ ის კუთხით.

,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ“ სა-
ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 57-ე მუხ ლის მი ხედ-
ვით ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში სა ფი ნან სო 
კონ ტრო ლის ფორ მე ბია; ა) აუდ იტ ორ ული შე მოწ მე ბა; ბ)  
სა ფი ნან სო შე მოწ მე ბა. აუდ იტ ორ ული შე მოწ მე ბა არ ის 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებ ის სა-
ფი ნან სო დო კუ მენ ტა ცი ის აუდ იტ ორ ული შე მოწ მე ბა, 
რო მელ საც საკ რე ბუ ლოს ერ თი მე სა მე დის წე რი ლო-
ბი თი  მოთხოვ ნით, არა უმ ეტ ეს წე ლი წად ში ერ თხელ 
ატ არ ებს მოწ ვე ული აუდ იტ ორი. აუდ იტ ორ ის დას კვნა 
წა რედ გი ნე ბა საკ რე ბუ ლოს. თა ვის მხრივ, აუდ იტ ორი 
დას კვნას აგ ზავ ნის სა ქარ თვე ლოს კონ ტრო ლის პა ლა ტა-
ში. აუდ იტ ორ ული დას კვნა სა ჯა როა და ექ ვემ დე ბა რე ბა 
გა მოქ ვეყ ნე ბას. სა ფი ნან სო შე მოწ მე ბას ახ ორ ცი ელ ებს 
საკ რე ბუ ლოს სა ფი ნან სო  კო მი სია, აღ ნიშ ნუ ლი შე მოწ მე-
ბა ას ევე შე საძ ლე ბე ლია გა ნა ხორ ცი ელ ოს სა ქარ თვე ლოს 
კა ნო ნით გან საზღვრულ მა სხვა ორ გა ნო მაც.

თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში შე იმ ჩნე ვა მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტე ბის გან ვი თა რე ბის  უთ ან აბ რო ბა.  მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ არ სე ბობს გარ კვე ული სა კა ნონ მდებ ლო 
ნორ მე ბი ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გა მო-
თა ნაბ რე ბის შე სა ხებ, ის მა ინც არ არ ის ეფ ექ ტი ანი და 
ხელს არ უწყობს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე-
ბის გან ვი თა რე ბას. ხშირ შემ თხვე ვა ში ად გი ლობ რი ვი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის პა სი ურ ობ ით და გულ გრი ლო ბით 
არ ის გა მოწ ვე ული ის, რომ ფაქ ტობ რი ვად არ ხდე ბა ად-
გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის და მო უკ იდ ებ ლად 
გან ვი თა რე ბის გზე ბის და სახ ვა. 

სწო რედ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის და მო უკ იდ ებ ლო ბა 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ამ აღ-
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ლე ბის სა წინ და რია. შე ჯიბ რო ბი თო ბის პრინ ცი პი, კონ-
კუ რენ ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო რის უზ რუნ ველ ყოფს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პო ზი ცი ებ ის გაძ ლი ერ ებ ას. 

თი თოეულ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს   გან ვი თა რე ბის თა-
ვი სე ბუ რე ბა ნი გა აჩ ნია,  მაგ რამ არ სე ბობს ას ევე სა ერ თო 
პრობ ლე მე ბი. თით ქმის შე უძ ლე ბე ლია ერ თი რო მე ლი მე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წი ნა შე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის 
ხშირ შემ თხვე ვა ში  და მო უკ იდ ებ ლად გა დაწყვე ტა. 
არ არ სე ბობს საკ მა რი სი ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად მი ნის ტრა ცი ასა და მუ ნი ცი პა-
ლი ტეტ ში არ სე ბულ მე წარ მე-სუ ბი ექ ტებს შო რის,  რაც 
იწ ვევს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გან ვი თა რე ბის შე ფერ ხე ბას 
და მათ მუ შა ობ ას ქა ოტ ურს და არ აპ როგ ნო ზი რე ბადს 
ხდის ხოლ მე.  სა ჭი როა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ სა და მე წარ-
მე-სუ ბი ექ ტებს შო რის არ სე ბობ დეს  ორ გა ნი ზა ცი ული, 
სის ტე მუ რი და ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური კო მუ ნი კა ცია. ას-
ეთი კო მუ ნი კა ცი ებ ის არ არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა 
ვერ იქ ნე ბა  შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი.

რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე-
სე ბის საქ მე ში უაღ რე სად დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება 
ად გი ლებ ზე არ სე ბუ ლი სა წარ მო ებ ის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას.  
სა ინ ტე რე სოდ მიგ ვაჩ ნია  გან ვი ხი ლოთ, თუ რო გო რი 
ზე მოქ მე დე ბა შე უძ ლი ათ მო ახ დი ნონ ად გი ლობ რივ მა 
თვით მმარ თვე ლო ბებ მა (მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა) ად გი-
ლებ ზე მოქ მე დი სა წარ მო ებ ის მო გე ბი ან ობ აზე. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვით მმარ თვე ლო ბებს რამ-
დე ნი მე გზით შე უძ ლი ათ ად გი ლობ რივ სა წარ მო ებ ზე 
ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა; პარ ტნი ორ ობა და საქ მი ანი ურ-
თი ერ თო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ სა და სა წარ მო ებს შო რის; 
სა წარ მო ებ ის მო ნა წი ლე ობ ის მი ღე ბა ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ულ სა-
ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის შეს ყიდ ვა ში; ად გი ლობ-
რი ვი სა ტა რი ფო პო ლი ტი კა; ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა; 
ად გი ლობ რი ვი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა; ად-
გი ლობ რი ვი მი წათ მოწყო ბის და გეგ მვა; ად გი ლობ რი ვი 
სა წარ მო ებ ის ათ ვის მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თვე ბის გა ცე მა; 
ად გი ლობ რივ სა წარ მო ებ ში და საქ მე ბუ ლი მო ქა ლა ქე ებ-
ის სის ტე მა ტუ რი გა დამ ზა დე ბა.

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს მი ღე ბუ ლი 
ფი ნან სე ბით ას ევე შე უძ ლი ათ გავ ლე ნა მო ახ დი ნონ 
ად გი ლობ რი ვი სა გა და სა ხა დო ბა ზის გა ფარ თო ებ ის 
კუთხი თაც, რაც სა ბო ლოო ჯამ ში სა მე წარ მეო საქ მი ან-
ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბას  და სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას 
შე უწყობს ხელს.  

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს შე უძ ლი ათ ად-
გი ლებ ზე სა მე წარ მეო  გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით 
და აწ ეს ონ დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი გა და სა ხა დი ქო ნე ბის 
და ბეგ ვრი სას .

მოქ მე დი სა გა და სა ხა დო კო დექ სით,  ქო ნე ბის  გა და-
სა ხა დი (აღ ნიშ ნუ ლი გა და სა ხა დი წარ მო ად გენს ერ თა-
დერთ ად გი ლობ რივ გა და სა ხადს)  შე ად გენს  სა წარ მოს 
ბა ლან სზე რიცხუ ლი ქო ნე ბის სა შუ ალო სა ბა ლან სო 

ღი რე ბუ ლე ბის არა უმ ეტ ეს 1%-ს. აღ ნიშ ნულ გა ნაკ ვეთ-
ზე მე ტის და წე სე ბის უფ ლე ბა თვით მმარ თველ ერ თე-
ულ ებს არ გა აჩ ნი ათ, ხო ლო, რაც შე ეხ ება მი ნი მა ლურ 
გა ნაკ ვეთს, იგი კა ნონ მდებ ლო ბით არ რე გუ ლირ დე ბა.  
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ად გი ლობ რი ვი და უცხო ური  
ინ ვენ სტი ცი ებ ის მო ზიდ ვის მიზ ნით ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბებს შე უძ ლი ათ და აწ ეს ონ ქო ნე ბის 
გა და სა ხად ზე 1%-ზე ნაკ ლე ბი გა ნაკ ვე თი, რაც სა ერ თო 
ჯამ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში აღ ნიშ ნუ ლი გა და სა ხა დის 
მო ბი ლი ზე ბის მი მარ თუ ლე ბით მდგო მა რე ობ ას გა აჯ-
ან სა ღებს.   

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ცალ კე აღ ებ ულ ერთ სა წარ-
მოს ად გი ლობ რივ ბი უჯ ეტ ში ქო ნე ბის გა და სა ხა დის 
კუთხით ნაკ ლე ბი გა და სა ხა დი მო უწ ევს, მთლი ან ობ აში 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი აზე ქო ნე ბის გა და სა ხა-
დის კუთხით მო ბი ლი ზე ბუ ლი გა და სა ხა დე ბის ჯა მუ რი 
ოდ ენ ობა მნიშ ვნე ლოვ ნად გა და აჭ არ ბებს 1%-ანი ქო-
ნე ბის გა და სა ხა დის არ სე ბო ბი სას ბი უჯ ეტ ში შე მა ვალ 
თან ხებს. 

ეს სა კითხი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ არ არ ის 
ღრმად და სა ფუძ ვლი ან ად შეს წავ ლი ლი. ამ იტ ომაა, რომ 
სა ქარ თვე ლოს თით ქმის ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
(მათ შო რის ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი-
ტო რი აზე მოქ მე დი სა წარ მო ებ ის თვის) შე მო ღე ბუ ლია 
მაქ სი მა ლუ რი 1%-იანი გა ნაკ ვე თი, რაც ხშირ შემ თხვე-
ვა ში გან პი რო ბე ბუ ლია ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე-
ლო ბე ბის არ აპ რო ფე სი ონ ალ იზ მით.  ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბებს არ გა აჩ ნი ათ სა ბი უჯ ეტო და-
მო უკ იდ ებ ლო ბა და მა თი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი ხში რად  
არ აკ ომ პე ტენ ტუ რო ბით გა მო ირ ჩე ვა.

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს ას ევე შე უძ-
ლი ათ მო ახ დი ნონ ად გი ლობ რი ვი  სა წარ მო ებ ის უზ-
რუნ ველ ყო ფა იაფი კა პი ტა ლით, რაც გა მო იხ ატ ება მათ-
თვის სეს ხის, სუბ სი დი ის და სხვა გრან ტე ბის მი ცე მით. 
აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა სა ქარ თვე ლო ში 
მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით არ რე გუ ლირ დე ბა, რაც 
სა ერ თო ჯამ ში  ნე გა ტი ურ ად აის ახ ება ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა ზე. აღ ნიშ ნუ ლი  
მე თო დი კარ გად აპ რო ბი რე ბუ ლია უცხო ეთ ის მრა ვალ 
გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში.

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი  უცხო ეთ-
ში (აშშ-ში, დიდ ბრი ტა ნეთ ში, გერ მა ნი აში) ფარ თოდ 
იყ ენ ებ ენ სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თებს  იმ კომ პა ნი ებ-
ის მი მართ, რომ ლე ბიც ფუნ ქცი ონ ირ ებ ენ შტა ტებ ში, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, საგ რა ფო ებ ში. ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბი მათ ტე რი ტო რი აზე მოქ მე დი 
კომ პა ნი ებ ის მი მართ იყ ენ ებ ენ რო გორც სა გა და სა ხა დო 
კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზღვრულ ბერ კე ტებს, ას ევე ამ 
კომ პა ნი ებს უწ ეს ებ ენ სხვა დას ხვა სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა-
თებს, ე.წ. ,,სა გა და სა ხა დო არ და დე გებს“, ას ევე აძ ლე ვენ 
სა გა და სა ხა დო კრე დი ტებს. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბე ბი სა წარ მო ებს უწ ევ ენ ას ევე არ აპ ირ და პირ 
დახ მა რე ბებს, რაც გა მო იხ ატ ება პრე მი ებ ის და წე სე ბით, 
ას ევე და ბალ პრო ცენ ტი ანი სეს ხე ბის გა ცე მით. ას ეთი 
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მიდ გო მე ბით თან და თან ფარ თოვ დე ბა ად გი ლობ რი ვი 
სა გა და სა ხა დო ბა ზა, ხდე ბა მუ შა-ხე ლის და საქ მე ბა და 
მო სახ ლე ობ ის ცხოვ რე ბის  დო ნის ამ აღ ლე ბა. აღ ნიშ ნუ-
ლი კუთხით სა ქარ თვე ლოს თით ქმის არც-ერთ მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტ ში არ გა მო იყ ენ ება  უცხო ეთ ში აპ რო ბი რე ბუ ლი 
წა ხა ლი სე ბის ფორ მე ბი, თუ არ ჩავ თვლით სა გა და სა-
ხა დო  კო დექ სით დად გე ნი ლი ქო ნე ბის გა და სა ხა დის  
დი ფე რენ ცი რე ბულ 1%-იან გა ნაკ ვეთს, რომ ლის გა მო ყე-
ნე ბაც არ ხდე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
მი ერ და მათ სა მოქ მე დო ტე რი ტო რი აზე.

სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში კი დევ უფ რო 
რთუ ლი მდგო მა რე ობაა არ ას ას ოფ ლო-სა მე ურ ნეო და-
ნიშ ნუ ლე ბის მი წა ზე ქო ნე ბის გა და სა ხა დის შემ თხვე-
ვა ში. აღ ნიშ ნუ ლი გა და სა ხა დი წარ მო ად გენს ქო ნე ბის 
გა და სა ხა დის შე მად გე ნელ ნა წილს, რო მე ლიც 100%-ით 
ირ იცხე ბა შე სა ბა მი სი თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ებ ის 
ბი უჯ ეტ ებ ში.   სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა-
მი სად არ ას ას ოფ ლო-სა მე ურ ნეო მი წის 1 კვ-მ-ზე გა და სა-
ხა დის სა ბა ზი სო გა ნაკ ვე თი შე ად გენს 0,24 ლარს, ხო ლო 
ტე რი ტო რი ულ ობ ის კო ეფ იცი ენ ტი მერ ყე ობს 1-იდ ან 
1,5-მდე,  მი ნი მა ლუ რი გა ნაკ ვე თი 1 კვ.მ-ზე შე ად გენს 
0,24 ლარს, ხო ლო მაქ სი მა ლუ რი გა ნაკ ვე თი 0,36 ლარს.

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ტე რი ტო რი-
ები ქო ნე ბის გა და სა ხა დის მიზ ნე ბის თვის და ყო ფი ლი 
იყო  ზო ნე ბად და  თი თოეულ ზო ნა ში მოქ მე დებ და 
არ ას ას ოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წა ზე  გან-
სხვა ვე ბუ ლი გა ნაკ ვე თი. 2011 წლი დან თით ქმის ყვე ლა 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დებს ერ თი გა ნაკ ვე თი, რო მე-
ლიც წარ მო ად გენს მაქ სი მა ლურ გა ნაკ ვეთს-0,36 ლარს 
1 კვ.მ-ზე. ას ეთი და ბეგ ვრით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
ტე რი ტო რი აზე მოქ მედ სა წარ მო ებს გა ეზ არ დათ არ ას ას-
ოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის გა და სა ხა დი, 
რაც მათ მი ერ წარ მო ებ ული სა ქონ ლის და მომ სა ხუ რე ბის 
თვით ღი რე ბუ ლე ბის გაზ რდას იწ ვევს, მთლი ან ობ აში კი 
ეს ად გი ლებ ზე უმ უშ ევ რო ბის პრო ვო ცი რე ბას უწყობს 
ხელს, ხო ლო, ად გი ლობ რი ვი სა წარ მო ებ ის მი ერ წარ-
მო ებ ული სა ქო ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბა და ბალ შე მო სავ-
ლი ანი მო სახ ლე ობ ის თვის ხელ მი უწ ვდო მე ლი ხდე ბა.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ად გი ლობ რი ვი სო ცი ალ ურ-ეკ ონ-
ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის  გა უმ ჯო ბე სე ბას აფ ერ ხებს და 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს ცენ ტრზე და მო-
კი დე ბულს ხდის. ას ეთი მიდ გო მე ბი კი ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის  მო ტი ვა ცი ის მი ნი მუ მამ დე 
დაყ ვა ნას უწყობს ხელს, რაც აღ რმა ვებს უფ სკრულს 
ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბა სა და ად გი ლობ რივ მო-
სახ ლე ობ ას შო რის, კითხვის ნიშ ნის ქვეშ აყ ენ ებს ად გი-
ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მუ შა ობ ის ტრან სფა რენ ტუ-
ლო ბას, მის გამ ჭვირ ვა ლო ბას და მო სახ ლე ობ ის ად მი 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას.

სა ქარ თვე ლო ში ამ ჟა მად მოქ მე დი კა ნო ნონ მდებ ლო-
ბა სრუ ლად გა მო რიცხავს ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ-
ლე ბის მხრი დან  ინ იცი ატ ივ ის გა მო ჩე ნას. თით ქმის 
შე უძ ლე ბე ლია ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
მთავ რო ბე ბის მი ერ მათ ტე რი ტო რი აზე მოქ მე დი სა-

წარ მო ებ ის მი სა მარ თით სხვა დას ხვა სა ინ ფორ მა ციო 
მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა (იურ იდი ული, სა კონ სულ ტა ციო, 
სა ფი ნან სო და სხვა მომ სა ხუ რე ბა).  აღ ნიშ ნუ ლი მიდ-
გო მე ბის არ არ სე ბო ბით კი ფაქ ტი ურ ად ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბა ვერ უწყობს ხელს მათ ტე რი ტო რი აზე 
მოქ მე დი სა წარ მო ებ ის დახ მა რე ბას და სა ერ თო ჯამ ში 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო-
მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბას.

მიგ ვაჩ ნია, რომ სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
გა მო ყე ნე ბულ უნ და იქ ნეს უცხო ეთ ის გან ვი თა რე ბულ 
ქვეყ ნებ ში აპ რო ბი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბი ად გი ლობ რივ 
სა წარ მო ებ თან ურ თი ერ თო ბის კუთხით  (თვით მმარ-
თვე ლო ბებ ში ერ თობ ლი ვი შე რე ული კომ პა ნი ებ ის 
და ფუძ ნე ბა ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის კა-
პი ტა ლის მეშ ვე ობ ით და სხვა).

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის  სო ცი ალ ურ-
ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის ან ალ იზი გვიჩ ვე ნებს, რომ 
თით ქმის არც ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში წარ მო მად გენ-
ლო ბი თი ორ გა ნო ებ ის (საკ რე ბუ ლო ები) მი ერ არ მი იღ-
ება ის ეთი კა ნო ნე ბი, რომ ლებ მაც უნ და უზ რუნ ველ ყონ 
ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხე ბის სწრა ფად 
და ეფ ექ ტი ან ად გა დაწყვე ტა.  ეს ხშირ შემ თხვე ვა ში 
გა მოწ ვე ულია რო გორც ობი ექ ტუ რი (სა კა ნონ მდებ ლო 
ვა კუ უმი), ას ევე სუ ბი ექ ტუ რი (არ აკ ვა ლი ფი ცი ური კად-
რე ბის არ სე ბო ბა) ფაქ ტო რე ბით.  ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი-
სუფ ლე ბის მი ერ დღემ დე  არ ხდე ბა ის ეთი კა ნო ნე ბის 
მი ღე ბა, რო მე ლიც მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზ რდის ად გი-
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის  და მო უკ იდ ებ ლო ბას 
და ფი ნან სურ მდგრა დო ბას.  ამ იტ ომ, ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური 
მდგო მა რე ობა  ყო ველ წლიუად მძიმ დე ბა და ად გი ლობ-
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური პა რა-
მეტ რე ბი ჯერ კი დევ მნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა 1990 
წლამ დე (საბ ჭო თა კავ ში რის პე რი ოდ ამ დე)   არ სე ბუ ლი 
რაიონების მო ნა ცე მებს. მდგო მა რე ობ ას კი დევ უფ რო ამ-
ძი მებს ად გი ლობ რივ დო ნე ებ ზე მარ თვის უს ის ტე მო ბა, 
ად გი ლებ ზე სუს ტი მე ნეჯ მენ ტი, კად რე ბის არ ას წო რი 
შერ ჩე ვა და გა დამ ზა დე ბის კურ სე ბის არ არ სე ბო ბა, ას ევე 
ად გი ლობ რი ვი  რე სურ სე ბის (ბუ ნებ რი ვი, ფი ნან სუ რი, 
ად ამი ან ური, ინ ფორ მა ცი ული და სხვა) პო ტენ ცი ალ ის 
შე სა ხებ არა ობი ექ ტუ რი ინ ფორ მა ცია და ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური გან-
ვი თა რე ბის   კუთხით მა თი გა მო უყ ენ ებ ლო ბა.

თით ქმის არ ცერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არ სე ბობს 
ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ებ ის გან მტკი ცე ბი სა და გაზ-
რდის კუთხით  მოკ ლე ვა დი ანი და გრძელ ვა დი ანი გეგ-
მე ბი, არ არ ის მო ძი ებ ული ად გი ლობ რი ვი სა ბი უჯ ეტო 
რე ზერ ვე ბი, რა მაც უნ და უზ რუნ ველ ყოს ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა უმ ჯო ბე სე ბა. 

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მხრი დან 
თით ქმის არ ხდე ბა იმ  ტრან სფე რის ოდ ენ ობ ის გა მო ან-
გა რი შე ბა, რო მე ლიც ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო-
ბებს ეკ უთ ვნით მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი-
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სად. აქ ედ ან  გა მომ დი ნა რე,  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბე ბი ტრან სფე რის იმ ოდ ენ ობ ას სჯერ დე ბი ან, 
რო მელ საც მათ ცენ ტრი ,,უწყა ლო ბებს“. გა მო ყო ფი ლი 
ტრან სფე რი ვერ უწყობს ხელს ად გი ლობ რივ თვით მმარ-
თვე ლო ბებ ში მცხოვ რე ბი პი რე ბის სო ცი ალ ურ გა მო თა-
ნაბ რე ბას და ხშირ შემ თხვე ვა ში პო ლი ტი კუ რი ელ ფე რი 
დაჰ კრავს   (თუ ჩვე ნი მხარ დამ ჭე რია, მეტ ტრან ფერს 
მი იღ ებს, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში იმ ას უნ და და ჯერ-
დეს, რა საც ჩვენ ვთა ვა ზობთ).  

სწო რედ ამ ის გა მო ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე-
ლო ბე ბის დო ნე ებ ზე არ არ სე ბობს ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ-
ეტ ებ ის და გეგ მვის ერ თი ანი მე თო დო ლო გია, რო მე ლიც 
დამ ტკი ცე ბუ ლი უნ და იყ ოს წარ მო მად გენ ლო ბი თი 
ორ გა ნო ებ ის (საკ რე ბუ ლო ებ ის)  მი ერ. 

ამ დე ნად, მიგ ვაჩ ნია, რომ  იგ ნო რი რე ბუ ლია ად გი-
ლობ რი ვი ორ გა ნო ებ ის ინ ტე რე სე ბი (მოკ ლე ვა დი ანი, 
გრძელ ვა დი ანი)  და ამ ოც ან ები.  ად გი ლობ რი ვი ბი-
უჯ ეტ ებ ის შედ გე ნა ხდე ბა ექ სპერ ტუ ლი გათ ვლე ბის 
გა რე შე, რაც ვე რა ნა ირ ად ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ად გი-
ლობ რი ვი მო ქა ლა ქე ებ ის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური 
მდგო მა რე ობ ის   მნიშ ვნე ლო ვან გა უმ ჯო ბე სე ბას.

გან ვლილ მა 20 წელ მა გვიჩ ვე ნა, რომ სა ქარ თვე ლოს 
ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გან ვი თა რე-
ბის მი მარ თუ ლე ბით ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
მხრი დან ეპ იზ ოდ ური იყო ძა ლის ხმე ვა. ად გი ლებ ზე 
არ ას ათ ან ადო დო ნე ზეა სა აღ რიცხვო საქ მი ან ობა.  მი უხ-
ედ ავ ად იმ ისა, რომ თით ქმის ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 
კა ნო ნის შე სა ბა მი სად არ სე ბულ ვა დებ ში ღე ბუ ლობ და 
ად გი ლობ რივ ბი უჯ ეტ ებს, მათ არ ჰქონ დათ  სა მოქ მე დო 
ტე რი ტო რი აზე არ სე ბუ ლი სა წარ მო ებ ის შე სა ხებ სრუ-
ლი ინ ფორ მა ცია,  არ იც ოდ ნენ სა წარ მო ებ ის ბა ლან სზე 
რიცხუ ლი ქო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბის შე სა ხებ,  ას ევე იმ 
სა წარ მო ებ ის შე სა ხებ, რომ ლებ ზეც  ეკ ონ ომ იკ ისა და 
მგდრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს და ბუ ნებ რი ვი 
რე სურ სე ბის სა მი ნის ტროს გა ცე მუ ლი ჰქონ და ლი ცენ-
ზია  შე სა ბა მის ტე რი ტო რი აზე ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის 
სარ გებ ლო ბის კუთხით.     

შექ მნი ლი მდგო მა რე ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე,  ად გი-
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მუ შა ობა  იყო არა-
ეფ ექ ტუ რი და  ვერ უწყობ და ხელს ად გი ლებ ზე სო ცი-
ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბას, 
შე დე გად   ად გი ლებ ზე მე ტად სა ვა ლა ლო პი რო ბებ ში 
არ ის ად გი ლობ რი ვი წყალ სა დე ნე ბი, სა თაო ნა გე ბო ბე ბი, 
სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მა, ად გი ლობ რი ვი გზე ბი და ა.შ. 
აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხე ბის მოგ ვა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით 
ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის დო ნე ზე  არ აფ ერი 
კეთ დე ბო და. 

მდგო მა რე ობ ას არ თუ ლებ და ის იც, რომ ად გი ლობ-
რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს არ ჰყავ და თა ვი სი სა გა და-
სა ხა დო სამ სა ხუ რე ბი - ცენ ტრა ლურ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი 
სა გა და სა ხა დო სამ სა ხუ რი კი ძი რი თა დად  ცენ ტრა ლუ-
რი მთავ რო ბის ინ ტე რე სებს ით ვა ლის წი ნებ და და არ 
უწყობ და ხელს ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ებ ის ზრდას.  
არ არ სე ბობ და ას ევე ად გი ლობ რი ვი სა მუ შაოების და-

გეგ მვის ორ გა ნი ზა ცია.
შე იძ ლე ბა გა და უჭ არ ბებ ლად ით ქვას, რომ ფაქ ტობ-

რი ვად ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბა სა და მო სახ ლე ობ ას 
შო რის კავ ში რი გაწყვე ტი ლია, რაც დი დი უნ დობ ლო ბას 
იწ ვევს.  ამ ის და მა დას ტუ რებ ლად გა მოგ ვად გე ბა ის, 
რომ თით ქმის ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში საკ რე ბუ ლოს 
სხდო მე ბის გა მარ თვის დროს  დარ ბაზ ში  არ  იმ ყო-
ფე ბი ან რი გი თი მო ქა ლა ქე ები, არ არ სე ბობს არ ანა ირი 
სა კა ნონ მდებ ლო ინ იცი ატ ივ ები მო ქა ლა ქე ებ ის მხრი-
დან, რაც იწ ვევს დიდ ხიდ ჩა ტე ხი ლო ბას ად გი ლობ რივ 
მთავ რო ბა სა და მო ქა ლა ქე ებს შო რის. მდგო მა რე ობ ას 
არ თუ ლებს ის იც, რომ  სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტე ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო ებ ის წევ რე ბი 
(დე პუ ტა ტე ბი)  არ გა მო ირ ჩე ვი ან მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი-
ით, არ იჩ ენ ენ არ ანა ირ სა კა ნონ მდებ ლო ინ იცი ატ ივ ებს, 
რაც მთლი ან ობ აში არა ეფ ექ ტურს ხდის მათ მუ შა ობ ას,  
ხო ლო, შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ობ ას 
არ გა აჩ ნია არ ანა ირი ბერ კე ტი გა მო იწ ვი ოს  მათ მი ერ ვე 
არ ჩე ული დე პუ ტა ტი  საკ რე ბუ ლო ებ იდ ან. 

სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მო უწ ეს რი გე-
ბე ლია სა ბი უჯ ეტო პრო ცე სი. სა ბი უჯ ეტო კო დექ სის 
მი ხედ ვით სა ბი უჯ ეტო პრო ცე სი ეს არ ის სა ქარ თვე-
ლოს სა ბი უჯ ეტო სის ტე მის მო ნა წი ლე თა საქ მი ან ობა, 
რო მე ლიც მო იც ავს ბი უჯ ეტ ის პრო ექ ტის მომ ზა დე ბას, 
წარ დგე ნას, გან ხილ ვას, დამ ტკი ცე ბას, და ზუს ტე ბას, ბი-
უჯ ეტ ის შეს რუ ლე ბას, ან გა რიშ გე ბას და და კონ ტროლს.  
სა ბი უჯ ეტო კო დექ სის მთა ვა რი პრინ ცი პია ად გი ლობ-
რი ვი ბი უჯ ეტ ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი თან ხე ბის ხარ-
ჯვის გამ ჭვირ ვა ლო ბა და ტრან სფა რან ტუ ლო ბა. 

ცნო ბი ლია, რომ ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს კა ნონ-
მდებ ლო ბით ევ ალ ება მო ახ დი ნოს ად გი ლობ რივ მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ერთ სულ მო სახ ლე ზე  სა შუ ალო  
ყო ველ წლი ური  სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბის დად გე ნა 
და  უთ ან აბ რო ბის შემ თხვე ვა ში მო ახ დი ნოს მი სი გა-
მო თა ნაბ რე ბა.   აღ ნიშ ნულ გა მო თა ნაბ რე ბას   ფი ნან სთა 
სა მი ნის ტრო ახ დენს ტრან სფე რე ბის სა შუ ალ ებ ით.  გა-
მომ დი ნა რე იქ ედ ან, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი-
ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური, ეკ ოლ ოგი ური და სა ინ ვენ სტი ციო  
მდგო მა რე ობა გან სხვავ დე ბოდ ნენ ერ თმა ნე თის გან,  
ცენ ტრი დან მი სა ღე ბი ტრან სფე რე ბის ოდ ენ ობ აც  გან-
სხვა ვე ბუ ლი იყო.  

ას ეთი სატ რან სფე რო პო ლი ტი კა ხშირ შემ თხვე ვა ში 
ად გი ლებ ზე  მხო ლოდ პა სი ურ ად უწყობ და ხელს მდგო-
მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბას და ვერ ახ დენ და ად გი ლობ-
რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თვით გან ვი თა რე ბის სტი-
მუ ლი რე ბას.  ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ვერ 
იჩ ენ დნენ ად გი ლებ ზე ინ იცი ატ ივ ას, ას ეთი პა სი ურ ობა 
კი   მთლი ან ობ აში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ალ ურ-ეკ-
ოლ ოგი ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის კი დევ უფ რო 
გარ თუ ლე ბას იწ ვევ და.  ამ იტ ომ დღის წეს რიგ ში დგე ბო-
და, ის რომ  თა ვად ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს 
გა მო ეჩ ინ ათ პრინ ცი პუ ლო ბა  და არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის 
პი რო ბებ ში და ეწყოთ   გა დაჭ რის გზე ბის ძი ება სა კითხე-
ბის პრი ორ იტ ეტ ულ ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე.
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სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის არ არ სე ბო ბა ად გი ლობ-
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის და მო უკ იდ ებ ლო ბის 
გაზ რდის  მი მარ თუ ლე ბით, კი დევ უფ რო აუტ ან ელს 
ხდი და ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ალ-
ურ ყო ფას და გან ვი თა რე ბის  სა მო მავ ლო პერ სპექ ტი ვის 
ბუნ დო ვა ნე ბას იწ ვევ და.

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ-
ლე ბის მხრი დან მრა ვალ ჯერ იყო მცდე ლო ბა ად გი ლობ-
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სა ფი ნან სო-ეკ ონ ომ იკ ური 
და მო უკ იდ ებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მი მარ თუ ლე-
ბით, რე ალ ურ ად არ აფ ერი  კეთ დე ბო და და ად გი ლობ-
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ-
ლე ბა ზე  კი დევ უფ რო და მო კი დე ბულ ნი ხდე ბოდ ნენ. 

არ ადა, ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის  გან-
ვი თა რე ბა წარ მო უდ გე ნე ლია  ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ-
ლე ბის მხარ და ჭე რის გა რე შე, რაც   უნ და გა მომ დი ნა რე-
ობ დეს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის  სპე ცი-
ფი კი დან და მაქ სი მა ლუ რად უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს  

ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სა ფი ნან სო-სა-
ბი უჯ ეტო და მო უკ იდ ებ ლო ბის ზრდას. აღ ნიშ ნულ მა  
მხარ და ჭე რამ სა ბო ლოო ჯამ ში უნ და უზ რუნ ველ ყოს 
ად გი ლებ ზე  ერთ სულ მო სახ ლე ზე სა ბი უჯ ეტო შე მო-
სავ ლე ბის გა მო თა ნაბ რე ბა და ცენ ტრი სა და ად გი ლობ-
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა 
კომ პე ტენ ცი ებ ის მკვეთ რი გა მიჯ ვნა.   

ამ ჟა მად არ სე ბობს გარ კვე ული ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, 
რო მე ლიც შე დის რო გორც ცენ ტრა ლუ რი, ას ევე ად გი-
ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის კომ პე ტენ ცი აში, რე ალ ურ ად 
კი ას ეთ ვალ დე ბუ ლე ბას  ხე ლი სუფ ლე ბის არ ცერ თი 
შტო (ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი)   არ   ას რუ ლებს.

გაგ რძე ლე ბა შემ დეგ ნო მერ ში

ბო რის ჭი ჭი ნა ძე
აკ აკი წე რეთ ლის სა ხე ლო ბის ქუ თა ის ის 

სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის დოქ ტო რან ტი

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა;

1. ,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ“  ევ რო პის ქარ ტია.
2. ბა რა თაშ ვი ლი ე. რე გი ონ ული ეკ ონ ომ იკა, თბ. 2004 წ
3. ბო ლაშ ვი ლი პ, მუ ნი ცი პა ლუ რი გან ვი თა რე ბის სო ცი ალ ური და ეკ ონ ომ იკ ური პრობ-

ლე მე ბი, თბ. 2000 წ, გვ.140-144.
4. გვე ლე სი ანი ე, რე გი ონ ული ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბის ძი რი თა დი მი მარ-

თუ ლე ბე ბი (სა ქარ თვე ლოს მა გა ლით ზე), ქუთ. 2009, დი სერ ტა ცია; ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რის 
აკ ად ემი ური ხა რის ხის მო სა პო ვებ ლად. გვ.236.

5. ერ ქო მა იშ ვი ლი გ. სა ქარ თვე ლოს ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ები, წიგ ნში; ,,ქა ლა ქის მარ-
თვა“, თბ, 2002 წ, გვ.45-48.

6. სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი-,,ზო გა დი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“
7. ჭი თა ნა ვა ნ. ჟურნ. ,,ბიზ ნე სი და კა ნონ მდებ ლო ბა“, 2012 წ, №1. გვ.36
8. ხმა ლა ძე კ.  ჟურნ. ,,ბიზ ნე სი და კა ნონ მდებ ლო ბა“, 2011 წ, №10-11, გვ.72-79
9. Ведомости Литовскои Республики, №4, закон ,,Литовскои Республики о выборах советов 

самоуправлении“ 
10. Дергачев И. А., Регионалистика,  Издательскиы проект 2008 г
11. www.economy.gov.ge- სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი-

ნის ტროს ოფ იცი ალ ური ვებ-გვერ დი.
12. www.b-k.ge-ჟურ ნალ ,,ბიზ ნე სი და კა ნონ მდებ ლო ბის“ ოფ იცი ალ ური ვებ-გვერ დი.
13. www.mrdi.gov.ge-სა ქარ თვე ლოს რე გი ონ ული გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 

სა მი ნის ტროს ოფ იცი ალ ური ვებ.გვერ დი.
14. www.governement.gov.ge სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ოფ იცი ალ ური ვებ-გვერ დი.
15. www.nala.ge- სა ქარ თვე ლოს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ერ ოვ ნუ ლი ას ოცი-

აცი ის ოფ იცი ალ ური ვებ-გვერ დი.
16. www.mof.ge- სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს ოფ იცი ალ ური ვებ-გვერ დი.
17. www.geostat.ge- სა ქარ თვე ლოს  სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის ვებ-გვერ დი.
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vi na i dan, Sro mi Ti pro ce si mim di na re obs so ci a-

lur jgu feb Si, yo vel kon k re tul jguf Si moq me debs 

in di vi di, ro mel sac mih y ve ba ko leq ti vi. ase Ti ti pis 

in di vi di war mo ad gens swo red  li ders, ro me lic  

ze gav le nas ax dens gar Se mom yo feb ze Zi ri Ta dad ori 

so ci a lur-fsi qo lo gi u ri ar xiT:

a) av to ri te tis (jgu fis wev re bi aRi a re ben li-

de ris upi ra te so bas Ta nam de bo bis, os ta to bis, 

ga naT le bis da a.S. ma xa si a Teb le bis ga mo);

b) qa riz ma tu li Tvi se be bis (a da mi a no ba, Ta va zi-

a no ba, zne o ba). re a lur cxov re ba Si  es yve la fe ri 

ga mo i xa te ba li de ris gan sa kuT reb lo bis ke Ti li 

ne bis aRi a re ba Si, rac xa si aT de ba mis T vis uci-

lob lad ga yo la Si, mi si qme de be bis da sa er Tod 

qce ve bis ko pi re ba Si.

li de ri-so ci a lu ri jgu fis mniS v ne lo va ni na wi-

lia. ro gorc ki Tavs iCens ada mi an Ta ra i me er Tob li o-

ba, mis struq tu ra Si Cnde ba li de ri. rac uf ro iz r de-

ba jgu fis fun q ci e bi da far Tov de ba mi si moq me de bis 

sfe ro e bi, ya lib de ba li de re bis ierar qia. aq iwye ben 

moq me de bas  “for ma lu ri” da “ara for ma lu ri” li-

de re bi. pir ve le bi iRe ben uf le ba mo si le bas  mar Ton 

xal xi, zem d go mi in s tan ci e bis sa Su a le biT, me o re ni 

xde bi an li de re bi gar Se mom yof Ta aRi a re biT.

nam d vil li ders una ri aqvs wa i yo li os xal xi, li-

de ri xde ba is vinc Re bu lobs xal xis gan sa yo vel Tao 

aRi a re bas. gar Se mom yo fe bi aRiq va men ase Ti li de ris 

oTx mo dels:

1) ̀ erT-er Ti Cven Ta ga ni”. sa va ra u doa, rom li-

de ris cxov re bis we si iden tu ria ne bis mi e ri so-

ci a lu ri jgu fis wev ris cxov re bis we sis.

2) `sa u ke Te so Cven Ta ga ni”. igu lis x me ba, rom 

li de ri war mo ad gens ma ga liTs mTe li jgu fis T-

vis, ro gorc ada mi a ni da ro gorc pro fe si o na li. 

amas Tan da kav Si re biT, li de ris qce va xde ba sa ga ni 

mi baZ vis T vis.

3) `ke Til So bi le bis gan sa xi e re ba”. iT v le ba, 

rom li de ri aris zo gad sa ka cob rio mo ra lis nor-

me bis ma ta re be li. li de ri izi a rebs jguf Tan mis 

so ci a lur fa se u lo bebs da mza daa da ic vas isi ni.

4) `Cve ni mo lo di nis ga mar T le ba”. xal xi ime-

dov nebs li de ris qce vi Ti moq me de bis mud mi vo bas 

cva le ba di vi Ta re bis mi u xe da vad. maT un daT, rom 

li de ri yo vel T vis sity vis er T gu li iyos, ar uS-

veb des ga dax rebs jgu fis mi er mo wo ne bu li qce vis 

kur si dan.

xel q ve i Tebs surT, rom ma Ti li de ri iyos, ara 

mar to da ara im de nad pro fe si o na li teq nok ra ti u-

li gan x riT, ori en ti re bu li mxo lod war mo e bis pro-

ces ze, ara med, pir vel rig Si - ada mi a nu ri xel m ZR va-

ne li, fsi qi ku ri gan c de bis sru li ga mis mflo be li. 

mis saq mi a no ba Si pir vel plan ze un da id ges ada mi a ni. 

swo red ama Si mdgo ma re obs nam d vi li  li de ro bis ar

si. yve la mmar T ve li (me ne je ri) ver gax de ba li de ri. 

li de ri Se iZ le ba iyos ada mi a ni, ro mel sac aqvs sak-

ma od gan sazR v ru li Tvi se be bi:

a) pa ti os ne ba _ sru li sicxe de zo gad sa ka cob rio 

mo ra lis dac va ze.

pa su xi kiTx va ze- “wax vi do di Tu ara am ada mi an-

Tan daz ver va ze?”- un da iyos da de bi Ti;

b) in te leq ti _ tvi nis sis w ra fe, moq ni lo ba da 

prog no zi re bis una ri;

_ mkac ri yu radRe ba, sity vis war moT q mis una ri;

_ cno bis moy va re o ba;

g) xal xis ga ge bis una ri _ mo sa ub ris qce vis Seg-

r Z ne bis una ri;

ada mi an Si pi rov ne bis da nax vis una ri;

ada mi a nis su li e rad gam did re bis ken mis w ra fe ba;

d) Se xe du le be bis sim ya re _ si tu a ci a ze adeq va-

tu ri re aq cia;

_ emo ci e bis kon t ro li;

_ moq me de be bis mud mi vo ba;

e) TviT da je re bu lo ba _ pa su xis m geb lo bis sa ku-

Tar Tav ze aRe bis ken

li de ru li in ter p re ta ci e bi 
Ta na med ro ve mar T va Si

me ne jer ma, mmar T ve lo bi Ti fun q ci e bis war ma te biT 

Ses ru le bis T vis, un da ico des ro gor ga uZR ves Ta vis 

qve Sev r do mebs. Ta na med ro ve si tu a ci eb Si mmar T ve lis, 

dip lo ma tis, aR m z r de lis, ino va to ris da ub ra lod 

ada mi a nis rol Si me ne je ri upir ve les yov li sa Tavs 

iCens ro gorc li de ri. li de ru li qce ve biT Ta na med ro-

ve me nej men t Si ma ni pu li re ben ne bis mi er sfe ro Si, ne-

bis mi e ri ran gis mmar T ve lis pro fe si ul saq mi a no ba Si.

menejmenti
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mis w ra fe ba;

_ sa ku Tar Rir se ba sa da nak l Si

gaT vic no bi e re bu lo ba;

_ miz nis miR we va Si da Ji ne bu lo ba;

v) yo vel dRi ur cxov re ba Si _ sim did ri sad mi 

swraf vis uqon lo ba;

mo ri de bu lo ba _ niv Teb Tan mopy ro ba Si ra ci o-

na lu ro ba;

_ TviT mom sa xu re bis ken mid re ki le ba;

z) eru di re bu lo ba _ mec ni e re bi sa da sxva teq ni-

kis sxva das x va dar gis

siR r mi se u li cod na;

_kar gi gaT viT c no bi e re bu lo ba fi lo so fi a Si,

po li to lo gi a Si, is to ri a Si;

_ sa zo ga do e baT m cod ne o ba Si.

ze moT nax se ne bi Tvi se be bi war mo ad ge nen li de ris 

po ten ci a lis

xer xe mals. pi rov ne bis am Tvi se be bi sa da Cve ve bis 

ga mo xa tu le bis xa ris xis ga mov le na xor ci el de ba 

sxva das x va me To de bis er Tob li o biT: in di vi dis 

saq mi a no ba ze dak vir ve biT, mi si saq mi a no bis Se de gis 

Ses wav liT da ag reT ve pi ra di tes te bis dax ma re biT. 

sa sar geb loa ag reT ve qve moT moy va ni li TviT Se fa se-

bis cxri lis ga mo ye ne ba, ro me lic mom za de bu lia ze-

moT xse ne bu li li de ris Tvi se be bis sis te mis ba za ze.

rad ga nac li de ro ba jgu fu ri saq mi a no bis T vi saa 

da ma xa si a Te be li, xo lo sa qon lis war mo e ba xde ba 

sa mu Sao jgu fe bad ga er Ti a ne bu li ada mi a ne bis mi er, 

li de ro ba da me nej men ti ur Ti er T gan pi ro be bul-

ni ari an. mi u xe da vad war mo e bis or ga ni za to re bis 

TviT Se fa se bis Ska la

Tqvens wi na Sea li de ris Tvi se be bis Se fa se bis Ska la.

cif ri 9 aR niS navs Tvi se bis ga mov le nis umaR les xa risxs, cif ri 1 _ udab less. ga a ke TeT Tqve ni ar Ce va ni.

Zlieri        susti

1. moralis normebis dacva 9 8 7  6   5   4  3 2 1

2. gonebis siswrafe da moqniloba 9 8 7  6   5   4  3 2 1

3. sxvebis gagebis unari 9 8 7  6   5   4  3 2 1

4. gansjis unari 9 8 7  6   5   4  3 2 1

5. swrafva pasuxismgeblobis aRebisaken 9 8 7  6   5   4  3 2 1

6. fufunebisaken midrekilebis arqona 9 8 7  6   5   4  3 2 1

7. Rrmad aRqmis unari 9 8 7  6   5   4  3 2 1

8. Tavisi sityvis erTguleba 9 8 7  6   5   4  3 2 1

9. oratorobis unari 9 8 7  6   5   4  3 2 1

10. adamianebis pativiscema 9 8 7  6   5   4  3 2 1

11. TavSekavebuloba 9 8 7  6   5   4  3 2 1

12. TviTSefasebis adekvaturoba 9 8 7  6   5   4  3 2 1

13. racionaluroba sagnebTan mimarTebaSi 9 8 7  6   5   4  3 2 1

14. humanizmi 9 8 7  6   5   4  3 2 1

15. keTilSobileba 9 8 7  6   5   4  3 2 1

16. cnobismoyvareoba 9 8 7  6   5   4  3 2 1

17. adamianTa daxmarebisaken swrafva 9 8 7  6   5   4  3 2 1

18. qcevis stabiluroba 9 8 7  6   5   4  3 2 1

19. Seupovroba miznis miRwevaSi 9 8 7  6   5   4  3 2 1

20. midrekileba TviTmomsaxurebisaken 9 8 7  6   5   4  3 2 1

21. qcevis kultura 9 8 7  6   5   4  3 2 1

Se a er TeT yve la mo niS nu li cif ri uwy ve ti xa ziT da mi i RebT TviT Se fa se bis gra fiks.

1) sTxo veT ram de ni me ada mi ans Se ga fa son mo ce mu li cxri liT. mo Zeb neT sa Su a lo qu la yve la stri-

qo ni dan. Se a er TeT yve la mo niS nu li cif ri sxva fe ris uwy ve ti xa ziT da Tqven mi i RebT sxvis mi er Tqve ni 

Se fa se bis gra fiks.

2) ifiq reT ori ve gra fik ze da ga a ke TeT Tqven T vis das k v ne bi. Se i mu Sa veT Tvi TaR z r dis prog ra ma.

3) Tu fas de ba kan di da ti mmar T ve lis Ta nam de bo ba ze, ga iT va lis wi neT Sem de gi:

_ sa er To Se fa se bis qu la 189-dan 21-mde;

_ sa Su a lo maC ve ne be li 126-dan 84-mde;

_ udab le si qu la 42-dan 21-mde.

pi re bi, rom leb mac da ag ro ves 80 qu la ze nak le bi, ro gorc we si, ar mi iC ne vi an ko leq ti ve bi sa da jgu fe-

bis li de re bad.

Se niS v na:  uf ro adeq va tu ri mo na ce me bis mi Re ba Se iZ le ba, ro ca Se fa se bas 7-8 eq s per ti ata rebs.
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sur vi li sa, ne bis mi er sa mu Sao jguf Si Cnde ba Ta vi si 

li de ri. is auci le be lia jgu fis T vis, ro gorc er Ti-

a no bis sim bo lo, ro gorc dam ri ge be li ma ma, ro gorc 

say r de ni mmar T ve lo bi sa da sxva jgu feb Tan rTu li 

da mo ki de bu le bi sas. li de ris ga mo Ce na, yve la ada-

mi a nu ri faq to ris gaT va lis wi ne biT ise Ti ve auci-

leb lo bas war mo ad gens, ro gorc is faq ti, rom dRes 

Ra me mos devs. mag ram ro go ria mTli a no ba Si li de ris 

ze gav le na fsi qo lo gi ur kli mat ze da sa mu Sao jgu-

fis gan wyo ba ze?

ra Tqma un da, is SeiZleba iyos da de bi Ti, an uar-

yo fi Ti. uka nas k nel Sem Tx ve va Si li de ris saq mi a no ba 

iq ne ba ara sa sur ve li. aqe dan ga mom di na re, me nej men-

tis Te o ri ti ko se bi da praq ti ko se bi di di xnis win 

mi vid nen das k v nam de, rom li de ro bis pro cess mar-

T va sWir de ba. Tvi Ton mar T vis pro ce du ra Za li an 

mar ti via:

a) so ci a lu ri jgu fe bis fun q ci o ni re bis fsi-

qo lo gi u ri ka non zo mi e re bis aR ricx va (jgu fu ri 

re aq ci is spon ta nu ri ga mov le na, Si da miz ne bis 

re a li za cia, ara for ma lu ri li de ris fun q ci o-

ni re ba);

b) jguf ze gan pi ro be bu li war mo e bis miz ne bis 

aR we ra.

g) ara for ma lu ri da ak vi a te bu li qme de be bis 

kom bi na ci is Seq m na; (a ra for ma lu ri xa si a Tis sa-

mu Sao jgu fe bis or ga ni ze ba, Si da da ga re miz ne-

bis ga dax lar T va, me ne je ris mi er ara for ma lu ri 

li de ris fun q ci e bis Ses ru le ba).

makiaveli da menejmenti

 aRorZinebis epoqis italieli filosofosis 

nikolo makiavelis (1469-1527) ideebi praqtikaSi 

gamoiyeneba mTeli rigi ucxoeli menejmentis spe-

cialistebis mier. zogierTi fiqrobs rom es ideebi 

sakmaod Tanamedrovea. ai makiavelis erT-erTi idea, 

romelic  gadmocemulia wignSi `xelmwife“. 

_ xelmwife _ amtkicebs filosofosi _ ar unda 

iyos dapirebis erTguli, Tu is vnebs mis interesebs 

da Tu gaqra am dapirebis micemis mizezi. aseTi rCeva 

ukadrisi iqneboda xalxi rom Tavis sityvas patios-

nad asrulebdes, magram vinaidan sityvis patronebi 

ar arian, Senc unda aseve moeqce maT. xolo sapatio 

sababi yovelTvis moiZebneba.

`unda SevignoT, rom xelmwife ver Seasrulebs 

yvelafers, rasac xalxi kargad Tvlis, radgan 

saxelmwifos interesebisTvis is xSiradaa valde-

buli wavides Tavis sityvis, mowyalebis, sikeTisa da 

keTilsindisierebis winaaRmdeg.~

me ne je ri, xde ba ra li de ri, axor ci e lebs mmar-

T ve lo biT fun q ci ebs (da geg m vas, or ga ni ze bas, 

mo ti vi re bas, kon t rols) ara for ma lu ri li de ris 

meS ve o biT. li de ro ba Car Tu lia mar T vis sis te ma Si 

3 mi mar Tu le biT:

a) mo mu Sa ve Ta saq mi a no bis  or ga ni ze ba da ko req-

cia:

cxa di miz ne bis das ma;

Za lis x me vis ko or di na cia;

re zul ta tis mo na xa zi;

mmar T ve lis ro lis Ses ru le ba.

b) xel q ve i Te bis saq mi a no bis mo ti va cia:

mi zan da sa xu li qce vis wa xa li se ba;

in di vi du a lu ri da jgu fu ri moTxov ne bis 

dak ma yo fi le ba;

sim t ki cis Ca ner g va;

sa ku Ta ri saq ci e liT xal xis aR ta ce bis ga-

mow ve va;

jgu fu ri si ner gi is Seq m na (a mis na Te li da-

das tu re baa is, rom er Ti a ni jgu fu ri saq mi a no biT 

me ti iq m ne ba, vid re ub ra lod in di vi du a lu ri Za-

lis x me vis ariT me ti ku li ja miT).

g) jgu fis war mo mad gen lo bis uz run vel yo fa:

jgu fis in te re se bis war mod ge na mis far g-

lebs ga reT;

jgu fis Si da da ga re moTxov ni le bebs So ris 

wo nas wo ro bis Se nar Cu ne ba;

jgu fis gan vi Ta re bis per s peq ti ve bis gan-

sazR v ra.

yve la ze moT naT q va mi gvaZ levs sa Su a le bas for-

mu li re ba ga vu ke ToT me ne je ris saq mi a no ba Si  li de-

ris fun q ci e bis gan sazR v ras.

li de ro ba war mo ad gens me ne je ris saq mi a no bis 

mniS v ne lo van kom po nents, da kav Si re buls cal ke ul 

pi reb ze an mTel sa mu Sao jguf ze mi zan da sa xu li ze-

gav le nis mox de nas Tan.

ase Ti ze gav le nis in s t ru men te bad ga mo di an 

ur Ti er To bis una ri da me ne je ris pi ra di Tvi se be-

bi, rom le bic ak ma yo fi le ben jgu fis Si da da ga re 

moTxov ni le bebs.

Cnde ba kiTx va _ “ro gor Se vu Tan x moT me ne je ris 

li de ru li  po ten ci a li, mis T vis mi we ril Za la uf-

le bis fun q ci ebs?” “xom ar mox de ba aq ur Ti er T ga-

mo ricx va?” cno ba ri bri ta ne li me ne je re bis T vis 

gvaZ levs am mxriv sak ma od zust gan mar te bebs.

ro gorc cno bi lia, Za la uf le bis po ten ci a li 

me ne je ris saq mi a no ba Si aris mZlav ri faq to ri xel q-

ve i Teb ze ze gav le nis mo sax de nad. Za la uf le biT  aR-

Wur vil me ne jers  Se uZ lia mos Txo vos xel q ve i Tebs 

brZa ne be bi sa da mi Ti Te be bis uci lo be li Ses ru le ba. 

Za la uf le bis fun q cia mJRav n de ba mar T va Si, sak ma od 

gan sazR v ru li ar xe bis meS ve o biT. Se de gad gvaqvs 

Za la uf le bis 7 sa xe o ba:

iZu le bis Za la uf le ba. xal xis ase Ti wa qe ze ba 

saq mi a no bis ken aris ma Ti sur vi lis sa wi na aR m de god. 

wa qe ze bis ase Ti sa xe o ba em ya re ba das jis SiSs. iZu le-

bis in s t ru men te bad ga mo di an Se niS v ne bi, sas je le bi, 

sam sa xu ri dan daTxov na, da ba la nazRa u re bad sa mu Sa-

o ze ga day va na da a.S.

ze gav le nis Za la uf le ba. me ne je ris da mo ki de-

bu le ba gav le ni an xal x Tan (Sef Tan, xel m ZR va ne lo-

bis ma Ral eSe lo neb Tan) aZ levs mas irib Za la uf le-

bas. xel q ve i Te bi, ur Ti er To ben ra Ta vis uf ros Tan, 

grZno ben ara mar to pir da pi ri uf ro sis Za la uf le-

bi an fun q ci as, ara med mis ze moT mdga ri uf ro si sac.

kom pe ten ci is Za la uf le ba. me ne je ri, Ta vi si 

pro fe si u li mom za de bis Za liT iZens uf le bas ga mo-

vi des eq s per ti sa da “mo sa mar T lis” rol Si war mo e bis 
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yve la kiTx va ze. xel q ve i Te bi amas aRiq va men, ro gorc 

Za la uf le bis na ir sa xe o bas.

in for ma ci is Za la uf le ba. xal xi mu dam ga nic-

dis moTxov ni le bas sxva das x va sa xis in for ma ci a ze. 

me ne je ri are gu li rebs in for ma ci is mi wo de bas xel-

q ve i Te bis T vis. amiT is axor ci e lebs maT ze Za la uf-

le bi an ze gav le nas: ro go ri caa in for ma cia, ise Tia 

xal xis saq mi a no bis xa si a Tic.

Ta nam de bob ri vi Za la uf le ba. rac uf ro ma Ra-

lia me ne je ris Ta nam de bo ba, miT uf ro di di ze gav le-

na aqvs mas xal x ze. xel q ve i Te bi, eja xe bi an ra xel m-

ZR va ne lo bas ur Ti er To bis pro ces Si, upir ve les 

yov li sa, aqvT saq me Ta nam de bo bas Tan-bri ga dir Tan, 

os tat Tan, sa am q ros uf ros Tan, mTa var in Ji ner Tan 

da a.S. Ta vi dan ur Ti er To bis pro ce si ya lib de ba 

daq vem de ba re bis (i e rar qi is) ver ti kal ze da mxo lod 

Sem deg, Tu me ne je ri Tavs ga mo i Cens ro gorc li de-

ri,- iRebs ho ri zon ta lur mdgo ma re o bas.

av to ri te tis Za la uf le ba. me ne je ri, ro-

me lic sar geb lobs xel q ve i Teb Tan av to ri te tiT, 

axor ci e lebs maT ze gav le nas sa ku Ta ri Ta nam de-

bob ri vi Za la uf le bis de mon s t ra ci is ga re Se. xal xi 

pro tes tis ga re Se emor Ci le ba av to ri te tis mqo ne 

xel m ZR va nels.

da jil do e bis (da pa ti e bis) Za la uf le ba. xal-

xi ad vi lad emor Ci le ba mas, vi sac aqvs da jil do ve bis 

da pa ti e bis uf le ba da Se saZ leb lo ba. yve las surs 

me ti fu lis ke Te ba, sam sa xu re ob ri vi win s v la, xal xis 

aRi a re ba. ada mi ans ro mel sac Se uZ lia am Ri re bu le-

beb ze ze gav le nis mox de na, xal xis mi er aRi a re biT 

sar geb lobs. mi si Za la uf le ba Se iZ le ba ga i zar dos 

mniS v ne lo van si maR le e bam de.

ro gorc Cans, yve la me ne jers ga aC nia sak ma ri si 

ar xe bi sa ku Ta ri Za la uf le bis ga mo sa ye neb lad da 

xal xis ga sa yo lad, es Za la uf le ba win da xe du lad 

un da iq nas ga mo ye ne bu li. in g li se li me nej men tis Te-

o ri ti ko se bi gvir Ce ven aq ga viT va lis wi noT mo mu Sa ve 

jgu fis mo wi fu lo ba da mo mu Sa ve e bis ga moc di le ba.  

mo wi fu lo bis xa ris xis mi xed viT, yve la mo mu Sa ves 

yo fen 4 jgu fad. Za la uf le bis ar xe bis ga mo ye ne ba 

ur Ti er T q me de bis pro ces Si xor ci el de ba Se mo Ta-

va ze bu li gra da ci is Se sa ba mi sad.

da ba li mo wi fu lo bis xel q ve i Te bi, Ta vi an Ti saq-

mi a no bis pro duq ti u li Ses ru le bis T vis sa Wi ro ben 

mud miv ko req ci as. me ne jers, wa qe ze bis sxva sa Su a-

le beb Tan er Tad, uwevs iZu le bis Za lis ga mo ye ne ba. 

mag ram sa Wi roa imis gaT va lis wi ne ba, rom iZu le bis 

san q ci e bis ga mo ye ne ba (Se niS v na, ja ri ma) – ar aris 

TviT mi za ni. me ne je ris aseT ma qme de beb ma un da mi iy-

va non mo mu Sa ve e bi im faq tis gac no bi e re bam de, rom 

“Ta ma Sis we se bis” ar dac vis sur vi li mo u tans maT did 

da na kar gebs. Zal da ta ne bis ber ke te bis Wkvi a nu rad 

ga mo ye ne biT me ne jers Se uZ lia ad vi lad mi aR wi os 

xel q ve i Te bis gan lo i a lo bis auci le bel xa risxs. 

amiT Sec do ma Si Ses v la ar Rirs, rad gan Zal da ta ne bis 

ga ma “mu Sa obs” mxo lod mo mu Sa ve e bis 10-12%. xal xis 

Zi ri Ta di ma se bis T vis ki (mo wi fu lo bis xa ris x Si win 

wa we u le bis T vis) war ma te biT moq me debs Za la uf le-

bis sxva ar xe bi.

mo wi fu lo bis pir ve li fa zi dan me o re Si gar-

da ma val etap ze, di req ti ve bis mi xed viT mar T va da 

ag reT ve iZu le ba, jer ki dev auci le be lia. mag ram aq 

Tavs iCens me ne je ris pi ra di kav Si re bis ar xi. xel q ve-

i Te bi, ga ac no bi e re ben ra xel m ZR va ne lis kav Si rebs 

da pres tiJs Ta vi an Ti jgu fis ga reT, ne ba yof lo biT 

ane be ben Tavs Wir ve u lo bas da iRe ben daq vem de ba re-

bis for mas.

mo wi fu lo bis me o re etap ze isi ni mTli a nad ga-

da di an jil dos mo Zi e ba ze. me ne jer ma an ga ri Si un da 

ga u wi os xel q ve i Te bis sur vils.

mo wi fu lo bis me sa me etap ze Cnde ba av to ri te tis 

da Ta nam de bo bis  Za la uf le bis ga mo Ce nis sa Su a le ba. 

mTa var rols ra Tqma un da Ta ma Sobs Za la uf le ba da 

av to ri te tis Za la. xel m ZR va ne li aq moq me debs Ta vi-

si kre dos de mon s t ra ci iT da ga nawyobs xel q ve i Tebs 

sa ku Ta ri Ta vi sad mi mo ri de bu lo bis ma ga li TiT, Tan 

inar Cu nebs karg pi rad ur Ti er To bebs maT Tan. ase Ti 

pi ro be bis dros xel q ve i Te bi pa su xo ben xel m ZR va-

nels “igi ve Jes tiT”, ri Tac ne ba yof lo biT aZ le ven 

mas maT ze ze gav le nis gan xor ci e le bis sa Su a le bas.

mo wi fu lo bis me oTxe etap ze, xel m ZR va ne lis 

msgav si qme de be bi iRe ben mxar da We ras Za la uf le bis 

sxva ar xe biT, rom le bic xa si aT de ba sir bi liT da 

ada mi a nu ro biT. yve la ze uf ro aq Tavs iCens kom pe-

ten ci is Za la uf le ba.

xel q ve iTs, ro me lic moq me debs mo wi fu lo bis ma-

Ral do ne ze, ar Wir de ba arc di req ti ve bi, arc mi Ti-

Te be bi. aseT xel q ve iTs surs da Se uZ lia Se as ru los 

yve la ze di di sir Tu lis amo ca na. is elis xel m ZR va-

ne lis gan mxo lod sa Wi ro rCe vas da pro fe si u lad 

Ri re bul kon sul ta ci as. Tu xel m ZR va ne li SeZ lebs 

dro u lad mi a wo dos ase Ti in for ma cia, xel q ve i Ti 

da a fa sebs aseT qme de bas Rir se u lad.

mi u xe da vad imi sa, rom ze moT nax se ne bi 7 Za la uf-

le bis ar xi kar ga daa cno bi li da mi saw v do mi ne bis-

mi e ri me ne je ris T vis, is praq ti ka Si ga mo i ye ne ba ara-

er T fe rov nad. zog Tan Za la uf le ba har mo ni u la daa 

ga dax lar Tu li zo gad sa ka cob rio ur Ti er To beb Tan 

da ma Sin is aris aR q mu li, ro gorc ra Rac sa Wi ro 

da auci le be li mar T vis sis te mis T vis, sxveb Tan ki 

Za la uf le ba ga mo i ye ne ba mxo lod ze wo lis T vis da 

ma Sin mi si ga mo ye ne ba xel q ve i Teb Si iw vevs pro tests. 

mxo lod is me ne je ri, ro me lic SeZ lebs ga da aq ci os 

Za la uf le bis fe no me ni saq mi a ni ur Ti er To bis sa Su-

a le bad, gax de ba me ne je ri.

dRes li de rul Se saZ leb lo beb ze me to qe obs ori 

Se xe du le ba. pir ve li am t ki cebs, rom li de rad un

da da i ba do da rom li de ris aR z r da uime do saq-

mea. me o re Se xe du le ba  am t ki cebs, rom li de ru li 

Se saZ leb lo be bi vi Tar de ba. mar Ta lia, amis T vis 

auci le be lia gar k ve u li, fsi qo lo gi u ri ti pis 

mo na ce me bi: mkac ri yu radRe ba, kar gi max sov ro ba, 

pro duq ti u li az rov ne bis ken mid re ki le ba da a.S.

li de ru li Se saZ leb lo be bi da gan sa kuT re biT 

li de ru li os ta to ba vi Tar de ba mi zan da sa xu li saq-

mi a no bis pro ces Si.

me ne je ris Ta nam de bo ba ze ar Ce vis an da niS v nis 

Sem Tx ve va Si, axal gaz r da xel m ZR va ne li un da ga-
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ec nos cod nis ar se nals, ro mel sac un da flob-

des mo mu Sa ve jgu fis li de ri. am mxriv gar k ve u li 

dax ma re ba Se iZ le ba ga u wi os in for ma ci am xal xis 

ur Ti er T q me de bis Se sa xeb.  ze moT mo ce mul ma un da 

ga nawyos li de ro bis pre ten den ti sa ku Tar Tav ze 

Tav da u zo ga vad sa mu Sa od. aq di dad Se iZ le ba da ex-

ma ros ur Ti er To bis, dar w mu ne bis una ris, kon sul-

ta ci is da a.S. ma sa le bi. mag ram es mxo lod med lis 

er Ti mxa rea; me o re mxa res Se ad gens praq ti ku lad 

sta Ji re ba, ro me lic xor ci el de ba li de ru li fun-

q ci e bis re a lu ri Ses ru le biT. ase Ti praq ti ku mis 

sa fuZ v lad sa sur ve lia Ca i dos cno bi li so ci a lu ri 

fsi qo lo gis kurt le vi nis (1890-1947) li de ro bis 

sti lis kon cef cia.

am kon cef ci is Ta nax mad, li de ro bis mTe li rTu-

li ga ma vi Tar de ba ska la ze “av tok ra ti is-Ca u rev lo-

bis” po lu sebs So ris, ro mel Ta So ris mo Tav se bu lia 

`de mok ra ti is” fun q cia.

avtokratia                                                 Caurevloba 

demokratia 

 

      

 

diqtati                                                     TviTmarTva 

sqema - liderobis stilis diapazoni

li de ro bis sti lis di a pa zo ni im de nad war ma te-

bu lad aRiq va kurt le vin ma, rom mi si aR q ma faq-

ti u rad kla si ku ri aR moC n da. dRem de mi u xe da vad 

cal ke u li av to re bis ga mom go neb lo bis una ri sa, 

yve la ga mok v le va sti lis Se sa xeb tri a lebs mi si 

ide e bis ir g v liv. amis ga mo, praq ti ku li var ji Se bi 

me ne je ris T vis li de ru li po ten ci a lis gan sa vi Ta-

reb lad mi zan da sa xu lia ava goT k. le vi nis mo de lis 

sa fuZ vel ze. ai zo gi er Ti me To du ri Se niS v na am 

Te ma ze: yve la  ada mi ans aqvs bu neb ri vi mid re ki le ba 

an wlo biT ga mo mu Sa ve bu li ga mor Ce u lo ba xal x Tan 

ur Ti er To bi sas. mmar T ve lo bis sa Wes Tan aR mo Ce ni-

sas, um rav les Sem Tx ve va Si, mas aqvs mid re ki le ba ga na-

xor ci e los ro me li me er Ti sti li - av to ri ta ru li 

(to ta li ta ru li, av tok ra ti u li), de mok ra ti u li 

(ko le gi a lu ri) an Ca u rev lo bis (a nar qi u li). amas Tan 

da kav Si re biT mmar T ve li, moq me debs ra er Ti sti lis 

far g leb Si, aRa ri bebs Ta vis saq mi a no bas. sti lis ar-

Ce va gan pi ro be bu lia bev ri sxva das x va faq to riT. maT 

So ris mTa var rols Ta ma Sobs si tu a cia.

av to ri ta ru li sti li Se e sa ba me ba si tu a ci as, 

ro ca jguf Si aRi niS ne ba xel m ZR va ne lis kri zi si da 

vi Ta re ba aRar emor Ci le ba kon t rols. li de ro bis 

sxva sti le biT per so na lis mar T va ver mo i tans aq 

ve ra na ir sar ge bels.

de mok ra ti u li sti li auci le be lia iq, sa dac 

mo mu Sa ve Ta jgu fi aris mo wi fu lo bis ma Ral sa fe-

xur ze, sa dac aRi niS ne ba saq mi a no bis mdgra di tem pi, 

wes ri gi da dis cip li na.

Ca u rev lo bis sti li auci le be lia im Sem Tx ve va-

Si, Tu mo mu Sa ve jgu fi ga i zar da Ta vis gan vi Ta re ba Si 

iqam de, rom Se uZ lia efeq tu rad imoq me dos TviT mar-

T vis sawyi seb ze.

Ca moT v li li sti le bi sak ma od “ka no ni er ni” da 

auci leb le bi ari an yo vel kon k re tul si tu a ci a Si. 

mi u xe da vad ami sa, ro gorc aC ve nebs dak vir ve be bi, 

mi Ti Te bu li sti le bis ga mo ye ne bis six Si re gan s x va-

ve bu lia. yve la ze gav r ce le bu lia de mok ra ti u li 

sti li. me ne je ri rom gax des da dar Ces  li de rad un da 

Se ig r Z nos si tu a cia da saq mi a no bis ise Ti sti li air-

Ci os, ro me lic sWir de baT mis qve Sev r do mebs. amas Tan 

da kav Si re biT auci le be lia sa ku Ta ri mid re ki le bis 

ga mov le na ada mi a neb Tan ur Ti er To be bi sas.

na i ra Rve daS vi li, 

sa qar T ve los teq ni ku ri uni ver si te tis 

aso ci re bu li pro fe so ri 

Ta mar Ram ba Si Ze

sa qar T ve los So Ta rus Ta ve lis 

Te at ri sa da ki nos sa xel m wi fo 

uni ver si te tis aso ci re bu li pro fe so ri
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Resume
LEADERSHIP INTERPRETATIONS IN THE MODERN MANAGEMENT

 Tamar Ghambashidze, Naira Ghvedashvili
Leadership abilities and especially leadership skills develops at the process of purposeful activities. Leader is an es-

sential part of social group. As soon as any unity of human comes up, the leader appears in its structure. The hierarchy of 
leaders is formed where the functions of the group is more growing and expending the spheres of its activities. Here the 
“formal” and “informal” leaders begin to act. The fi rsts take the authority to rule the people, through the further judiciary 
institutions; the seconds become leaders through recognition of the surrounding people.

There are two competitive opinions about leadership abilities. According to the fi rst opinion people must be born as a 
leader and it is a hopeless task to bring up someone as a leader. According to the second opinion the abilities of leader are 
developing. It is true that for this is required certain types of physiological data: strict attention, good memory, inclination 
towards productive thinking and etc.
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dam qi ra veb le bi, xel fa sis for mi re bis dros 

efuZ ne bi an nor ma ti ul ba zas, ro mel sac iye ne ben 

sa Sem s ru leb lo da sa ka non m deb lo xe li suf le ba, 

sa ta ri fo Se Tan x me bebs prof kav Si reb Tan da swo red 

aseT pi ro beb Si gan sazR v ra ven Sro mis anazRa u re-

bis sis te mas, pi ro beb sa da mo cu lo bas sxva das x va 

ka te go ri is Ta nam S rom lis T vis da Ta nam de bob ri vi 

pi ro be bi saT vis. mo ce mul Sem Tx ve va Si isi ni yo vel-

T vis xel m ZR va ne lo ben imis auci leb lo biT, rom: 

• uz run vel yo fi li iq nas da qi ra ve bu lis 

aR war mo e ba; 

• or ga ni za ci is saq mi a no bis gan vi Ta re ba Si 

da in te re se bis sti mu li re ba; 

• so ci a lu ri sa mar T li a no bis prin ci pe bis 

re a li za cia da 

• Ta nam S rom le bis Sro mis ga zom va sa qon lis 

an mom sa xu re bis fa seb Si.

Sro mis anazRa u re bis (xel fa sis) or ga ni za cia 

so ci a lu ri, eko no mi ku ri, teq ni ku ri, fsi qo lo gi u-

ri xa si a Tis Ro nis Zi e be bis kom p leq sia, ro me lic mo-

wo de bu lia, Sro ma da u kav Sir des mis anazRa u re bas. 

amis T vis ga mo i ye ne ba xel fa sis sxva das x va for ma/me-

To di, maT So ris zo gad sa gan ma naT leb lo sis te ma Si. 

ro gorc spe ci a lu ri eko no mi ku ri li te ra tu ri dan 

cno bi lia, Zi ri Ta dad, gav r ce le bu lia pir da pi ri 

dro i Ti, dro i Ti pre mi u li da sa kon t raq to sa ta-

ri fo-sa a tes ta cio anazRa u re ba kva li fi ka ci is 

do nis meS ve o biT. 

xel fa sis or ga ni za cia sa bi u je to sfe ro Si xSi-

pe da go gi u ri kad re bis ma te ri a lu ri 
wa xa li se ba zo gad sa gan ma naT leb lo 

sis te mis sa kad ro po li ti ka Si

dRe van del sa qar T ve lo Si, ro gorc mTli a nad pos-

t sab Wo Ta qvey neb Si, Sro mis anazRa u re ba um Tav re si 

mas ti mu li re bel faq tors, rad gan is jer ki dev ver 

uz run vel yofs ada mi a nis moTxov ni le be bis sa ar se bo 

mi ni mu mis dak ma yo fi le bas. Se sa ba mi sad, aseT si tu-

a ci a Si Sro mi Ti saq mi a no bis uf ro ma Ra li mo ti ve bi 

qve ya na Si ga da dis uka na plan ze.

rad kri ti kas iw vevs. sis te ma ti u rad mim di na re obs 

pro eq te bis Se mo Ta va ze ba, ro me lic iT va lis wi nebs 

per so na lis Sro mis anazRa u re bis dar gob riv sis-

te mas. am uka nas k nels sa fuZ v lad udevs or ga ni za-

ci e bi sa da da we se bu le be bis da yo fa ka te go ri e bis 

mi xed viT (Ses ru le bu li fun q ci e bi da saq mi a no bis 

mo cu lo ba). am Sem Tx ve va Si spe ci a lis te bis xel fa si 

ga ni sazR v re ba da ka ve bu li Ta nam de bo bi Ta da sa mu-

Sao ga moc di le biT (sta JiT). amav d ro u lad, re ko-

men de bu lia, rom Se nar Cu ne bu li iq nas da na ma te bi 

(sa mec ni e ro xa ris xi da sxv.). ase ve sa Wi roa da wes des 

ze ta ri fu li da na ma ti xel fas ze, maT So ris mas ti-

mu li re be li da na ma te bi Sro mis, da Za bu lo bi sa da 

xa ris xis mi xed viT da sxv [5,23]. 

ro gorc cno bi lia, xSi rad mi u Ti Te ben kad re bis 

ma te ri a lu ri sti mu li re bis ram de ni me auci le be li 

pi ro bis gaT va lis wi ne ba ze. ese nia:

• yo ve li Ta nam S rom lis T vis sti mu li re bis 

sis te mis si mar ti ve da mi si ioli ga ge ba;

• sti mu li re bis da de bi Ti Se de ge bis ope ra-

ti u lo ba;

• wa xa li se bis mo cu lo bis da kav Si re ba eko-

no mi kur, or ga ni za ci ul da fsi qo lo gi ur faq to-

reb Tan;

• sa mar T li a ni sti mu li re bis grZno bis 

for mi re ba;

• or ga ni za ci is saq mi a no bis sa er To Se de ge-

bi sad mi in te re se bis amaR le ba;

• ltol va saq mi a no bi sad mi, in di vi dis Se-

as maT Sa mu gia, 

so xu mis sa xel m wi fo 

uni ver si te tis doq to ran ti
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de ge bis ga um jo be se bi sad mi.

im Sem Tx ve va Si, Tu Ta nam S rom le bis da jil do e-

bis (ga sam r je los) sis te ma age bu lia ara e feq ti a nad, 

ma Sin, is Se iZ le ba gax des des ta bi li za ci is faq to-

ri, ga mo iw vi os per so na lis gul g ri lo ba sa ku Ta ri 

sa mu Sa os mi marT, ag reT ve Sro mis xa ris xis Sem ci re-

ba, kon f liq te bi da sxv. uki du re si mov le ne bic ki.

Sro mis anazRa u re bis prob le ma sa Wi ro ebs sis te-

mur mid go mas, rac gu lis x mobs imas, rom xel fas Tan 

er Tad, gaT va lis wi ne bu li un da iyos sxva faq to re-

bic, ker Zod, sa dazR ve vo dag ro ve be bi, fa sis mi e ri 

po li ti ka da a.S. 

sti mu li re ba, ro me lic da kav Si re bu lia pi rov-

ne bis TviT Se fa se bas Tan, mi si Sro mis fa se u lo bis 

aRi a re bas Tan, eq vem de ba re ba ara sa mar T li an ko req-

ti re bas [4,42-44].

sa qar T ve los zo gad sa gan ma naT leb lo sis te ma Si, 

sa dac Sro mi Ti saq mi a no bis efeq ti a no bis Se fa se ba 

Za li an Zne lia, Sro mis anazRa u re bas ga aC nia pir vel-

xa ris xo va ni mniS v ne lo ba.  

gan vi Ta re bu li qvey ne bis sas ko lo da we se bu-

le beb Si, ga re ga ni da jil do e bis pro ces Si, pre mi is 

me To dis ga mo ye ne ba yve la ze sa ka ma To for mas war-

mo ad gens. es uka nas k ne li, Ta vi si wmin da ar siT, 

gu lis x mobs kom pen sa ci is sis te mas, ro mel Sic 

Sro mis anazRa u re ba (xel fa si) efuZ ne ba in di vi-

dis mu Sa o bas. kar gi Sem s ru leb le bi iRe ben met 

Tan xas; Se da re biT sus ti Sem s ru leb le bi ki _ 

nak lebs. Zi ri Ta di prin ci pia is, rom zo gi er Ti mas-

wav le be li, an xel m ZR va ne li ga mo i mu Sa vebs sxveb ze 

mets igi ve sa mu Sa os _ mxo lod kar gad Ses ru le bi sas. 

Tum ca, ro gorc zo gad sa gan ma naT leb lo sis te ma Si 

gav r ce le bu lia, pre mia ema te ba xel fa sis stan dar-

tul Tan rigs da Se ad gens da qi ra ve bu lis Sro mis 

anazRa u re bis mxo lod mci re na wils. 

1900-iani wle bis da sawyi si dan pe da go gi u ri kad-

re bis T vis pre mi is mra va li geg ma iq na Se mo Re bu li 

ame ri kis Se er Te bul Sta teb Si (aSS). am mi mar Tu le-

biT moq me de ba gan sa kuT re biT ga aq ti ur da 1980-iani 

wle bis Sua pe ri od Si. pir vel mi zezs sa fuZ v lad 

edo daS ve ba - mas wav leb lis mo ti va ci is gaz r dis 

ime di, ro de sac pre mia ubiZ gebs gan ma naT le bels 

me ti mu Sa o bi sa da pro duq ti u lo bis gaz r dis ken. 

xo lo, me o re mi zezs ki war mo ad gen da is, rom bev ri 

pe da go gi arc ni Wi e ri iyo da arc efeq ti a ni. ide is 

ar si mdgo ma re ob da ima Si, rom mo e Zeb naT xel fa-

sis gaz r dis gze bi, ra Ta da e jil do e bi naT uke Te si 

mas wav leb le bi da mo e zi daT axal be da pe da go ge bi, 

ara e feq ti an gan ma naT leb leb ze ko lo sa lu ri Tan-

xe bis da xar j vis ga re Se. 

Ta vi anT kvle va Si mark a. sma i lim da jon s.smar-

T ma (1990) da ad gi nes, rom pe da go gi u ri kad re bis 

mi er pre mi u li  anazRa u re bis sqe mis mxar da We ra 

da mo ki de bu lia pre mi is gav le na ze, ko le gi ur ko-

mu ni ka ci a ze mas wav leb lebs So ris. pre mi is mi marT 

wi na aR m de go ba, cxa dia, zrdis kon ku ren ci as da 

am ci rebs ko le gebs So ris Ta nam S rom lo bas.  ga naT-

le bis sis te mis mkvle var ma fa i er s Ton mac (1991) 

swo red amis msgav si das k v ne bi ga a ke Ta. 

mo ce mu li prob le mis sxva mkvle va re bis: be Ti 

ma le nis, ma iql j. mar fis da en v. har Tis (1988) 

mi xed viT, pre mi is mi Re bis kri te ri u me bi, Cve u leb-

riv, mo i cavs brwyin va le, mo wi na ve mas wav leb lad 

Se fa se bas (ma ga li Tad, dad ge ni li pe da go gi u ri 

Cve ve bis ga mov le na, mos wav le e bis tes ti re bis ga-

um jo be se bu li Se de ge bi) an sxva sa mu Sa os Ses ru le-

bas da ma te bi Ti ga da sa xa di saT vis (mag., men to ru li 

sa mu Sa os Ses ru le ba, sko lis ga re Se aq ti vo be bis 

war mar T va, sa mu Sa o dan mo uwy vet lad se mi na re bis 

ga mar T va da a.S.). 

ro gorc cno bi lia, pre mi is ori ti pia far Tod 

gav r ce le bu li. ese nia: xel fa sis bo nu si da gaz r-

di li sta tu si ma Ra li xa ris xis Ses ru le bis sa-

ja ro aRi a re biT. swo red mi Ti Te bul ma av to reb ma 

da ad gi nes, rom pre mi is sis te me bi mniS v ne lov nad 

ar cvlis ar cerT mo sa lod nel jil dos. ro gorc 

xel fa sis sar ge be li, ase ve pre mia ga mo i ye ne ba rom 

ga keT des da na ma ti da ar Sem cir des Sro mis anazRa-

u re bis  Zi ri Ta di fon di. Tun dac pre mi is ar se bo-

bis pi ro beb Sic, pe da go gis anazRa u re bis um Tav res 

wils kvlav xel fa si Se ad gens, rac dad ge ni lia 

ga naT le bis, ga moc di le bis sa fuZ vel ze. uf ro me-

tic, pre mi e bi ama Tu im sa xiT far Tod una wil de ba 

yve las an TiT q mis yve las, vinc Se i tans mas ze ga-

nacxads. aseT Sem Tx ve va Si pre mia aRiq me ba, ro gorc 

Zi ri Ta di xel fa sis zrda yve la pe da go gi saT vis. 

rac Se e xe ba sta tuss, pro ce du ru li da ko le ge bis 

mxri dan ur Ti er T ze wo la (pre si) ga na pi ro bebs imas, 

rom am g va ri pre mi e bis re ci pi en te bi da jil do e bi, 

um Tav re sad, sa i dum lod ina xe ba. im Sem Tx ve va Si, 

ro ca xde ba sa ja ro ga mom J Rav ne ba, sar ge be li kom-

pen sir de ba ko le ge bis san q ci e biT.

mi u xe da vad imi sa, rom pre mi u li sis te ma aT-

w le u le bis man Zil ze ya lib de bo da, uq m de bo da 

da Ta vi dan iq m ne bo da pre mi u li sqe me bis mTe li 

mra val fe rov ne ba, mxo lod mci re maT gan ma ga uZ-

lo dros. pre mia ar war mo ad gens eko no mi ku ri Tu 

sta tu sis jil do e bis ga da na wi le bis si cocx li su-

na ri an mid go mas sas ko lo da we se bu le bis ga re mo Si. 

xel Sem wyob ga re mo e ba Ta ar se bo bis pi ro beb Sic ki 

pre mi u li sqe me bis ume te so ba, sa va ra u dod, ver iq-

ne ba war ma te bu li da ar war mo ad gens sti mu li re bis 

gaZ li e re bis per s peq ti ul sa Su a le bas zo gad sa gan-

ma naT leb lo sis te ma Si. ume te sad, mas wav leb le bi 

wi na aR m de ge bi ari an pre mi u li sqe me bis Se mo Re bi sa, 

rad gan isi ni, ro gorc we si, pe da go gi ur kad rebs 

So ris iw vevs gan xeT qi le bas, kon ku ren ci as da kon-

f liqts [1,44-46].   

ne bis mi e ri  zo gad sa gan ma naT leb lo or ga ni za ci-

is war ma te bu li fun q ci o ni re ba, di dad aris da mo ki-

de bu li in di vi dis maq si ma lur mo ti vi re ba ze, rad-

gan, sa bo loo jam Si, swo red pe da go gi u ri kad re bis 

aq ti u ri da ma Ra li xa ris xis Sro miT ya lib de ba da 

vi Tar de ba mos wav le, ro gorc dro is moTxov ne bis 



 69 69

#
1

  
T

eb
er

va
l

i
  

 2
0

1
4

ganaTleba

Se sa ba mi si cod niT aR Wur vi li pi rov ne ba. Se sa ba-

mi sad swo red ma te ri a lu ri wa xa li se bis for me bi 

da me To de bi war mo ad gens  mas wav leb lis saq mi a no-

bis in te re sis re a li za ci is me qa nizms. Tu ro gor 

iq ne ba uz run vel yo fi li in di vi dis ma te ri a lu ri 

in te re sis dak ma yo fi le bis xa ris xi, mis qce va zea 

da mo ki de bu li. yo ve li ve es bu neb ri via gan sazR v-

ravs, ro gorc swav le bis mi marT, ase ve am pro ce sis 

maq si ma lu rad efeq ti a nad Ses ru le bis miz niT sa-

ku Ta ri kva li fi ka ci is per ma nen tul gan vi Ta re bas, 

es, ra sak vir ve lia, Ta vis mxriv iTxovs sas wav lo 

pro ce sis pa ra le lu rad, pe da go gis  TviT gan vi-

Ta re bas. rad gan Cve ni mo saz re biT, Ta na med ro ve 

swra fad c va le bad epo qa Si, mxo lod er T je ra di 

ser ti fi ci re biT Se uZ le be lia uz run vel yo fi li 

iq nas mas wav leb lis pro fe si u li mom za de bis Se sa-

ba mi so ba Si moy va na, im yo vel dRi ur moTxov neb Tan, 

rom le bic dge ba uSu a lod mis wi na Se mos wav le e bis 

swav la/swav le bi sa da aR z r dis pro ces Si.

pe da go gis kva li fi ka ci is amaR le ba un da efuZ-

ne bo des ma te ri a lur da mo ra lur wa xa li se bas, 

mi si Ta na med ro ve moTxov ne bis Se sa ba mi so bis uz-

run vel yo fas. er Ti ram faq tia: mas wav leb lis pro-

fe sia ma Ral Se mo sav li a ni arc erT qve ya na Si ar aris. 

mas ar sad ar aqvs ise Ti xel fa si, ro go ric, vTqvaT, 

biz ne sis sfe ro Si da saq me bul ada mi a nebs mTa va ri, 

ra sac pe da gogs swav la/swav le bis pro ce si aZ levs, 

mxo lod ma te ri a lu ri kom pen sa cia ar aris. gan ma-

naT leb lis xel fa sis zrda ki war mo ad gens sa qar-

T ve los ga naT le bi sa da mec ni e re bis sa mi nis t ros 

stra te gi ul amo ca nas. mas wav le be li ar ir Cevs aR-

niS nul pro fe si as gam did re bis mo lo di niT. mag ram, 

ro gorc ze moT uk ve iT q va, gan vi Ta re bad qvey neb Si, 

maT So ris sa qar T ve lo Si, sa dac cxov re bis do ne 

jer ki dev da ba lia, xel fa sis si di de inar Cu nebs 

sak ma od ma Ral mas ti mu li re bel fun q ci as pe da go-

gi ur saq mi a no ba Si.

mi u xe da vad imi sa, rom ma te ri a lur anazRa u-

re bas pe da go gis T vis Za li an di di mniS v ne lo ba 

ga aC nia iseT si tu a ci a Si, ro de sac mo sax le o bis 

udi de si na wi li da saq me bu lia sa baz ro eko no mi-

kis sxva das x va sfe ro Si, sa dac, ro gorc vi ciT, 

anazRa u re ba sak ma od ma Ra lia, yo ve li ve es ki iw vevs 

mo sax le o bis udi de si na wi lis di fe ren ci a ci as Se-

mo sav le bis mi xed viT. aseT pi ro beb Si pe da go gi, 

ro gorc sa zo ga do e bis aq ti u ri wev ri, xe davs, 

rom mi si eko no mi ku ri mdgo ma re o ba Se da re biT 

uares de ba da igi rig Sem Tx ve va Si ad gils ika vebs 

da bal Se mo sav li a ni mo sax le o bis fe na Si, e.i. ga-

mo dis, rom mas wav le be li xvde ba `mowy v lad Ta 

ka te go ri a Si.~ ra Tqma un da, es yve la fe ri ar aris, 

Tum ca gan ma naT le bels, cxa dia, ar un da awu xeb des 

pi ra di moTxov ni le be bis dak ma yo fi le ba, amav d-

ro u lad man dro un da da uT mos TviT gan vi Ta re bas 

da umiS v ne lo va ne sia, mud mi vad iyos pro fe si u li 

gan vi Ta re bis pro ces Si Car Tu li, sa Wi roa sa zo ga-

do e bis gan vi Ta re bis Ta na med ro ve etap ze, is auci-

le be li xa ris xiT, pa su xob des sa Ta na do cod nis 

ga da ce mas mos wav le e bi saT vis da em sa xu re bo des 

ma Ti sa fuZ v li a nad aR z r dis saq mes. swo red ami tom, 

zo gad sa gan ma naT leb lo sis te mis mar T vis erT-erT 

um niS v ne lo va nes ele ments un da war mo ad gen des 

pe da go gi u ri kad re bis ma te ri a lu ri wa xa li se bis 

ara mar to for me bi sa da me To de bis, ara med Sro mis 

anazRa u re bis si di dis ga we u li Sro mis xa ris x Tan 

Se sa ba mi so ba Si moy va na. 

am prob le mis aq tu a lo bi dan ga mom di na re, mi-

zan Se wo ni lad mig vaC nia gan vi xi loT  pe da go gi u ri 

kad re bis ma te ri a lu ri wa xa li se bis for me bi sa da 

me To de bis srul yo fa, ase ve mi si amo sa va li po zi-

cia, rac ima Si mdgo ma re obs, rom is un da iT va lis-

wi neb des Ta na med ro ve swav la/swav le bis pro ce sis 

Sro ma te va do ba sa da xa risxs. anu, mar ti vad rom 

vTqvaT, sa u ba ria amo sa val nor ma ti ul sa fuZ v leb-

ze,  ro me lic ro gorc per s peq ti va Si gve sa xe ba un da 

iyos Se mu Sa ve bu li Se sa ba mis uwye ba Si (sa qar T ve los 

ga naT le bi sa da mec ni e re bis sa mi nis t ro Si) da gar k-

ve u li pro ce du re bis gav lis Sem deg, is un da gax des 

Sro mis ma te ri a lu ri anazRa u re bis for me bi sa da 

me To de bis sa fuZ ve li (reg la men ti). es ma Sin, ro-

de sac sti mu li re bis do ne Se e sa ba me ba pe da go gis 

mi er Ses ru le bu li sa mu Sa os mo cu lo bas, am uka-

nas k ne lis sir Tu le sa da xa risxs. yve la fer ma aman, 

asax va un da hpo vos Se sa ba mis nor ma ti ul do ku men-

t Si, sa dac sa Wi roa aR we ri li iyos Se sas ru le be li 

sa mu Sa os pro ce du ra da mis da mi moTxov ne bi. amiT 

Cven ki dev er Txel vus vamT xazs ma te ri a lu ri sti-

mu li re bis T vis nor ma ti u li do ku men te bis Seq m-

nas. es gan sa kuT re biT exe ba pe da go ge bis Zi ri Ta di 

sa xel fa so ga nak ve Tis (mi ni mu mis) for mi re bas. rac 

Se e xe ba mis Ca mo ya li be bas, auci le be lia swo red 

mas ze aigos mTli a nad pe da go gis Sro mis sti mu li-

re bis me qa niz mi, ra sak vir ve lia, mi si for me bi sa da 

me To de bis gaT va lis wi ne biT

cno bi lia, rom ne bis mi e ri for mis sti mu li re ba 

miz nad isa xavs pe da go gis qce vis sa sur ve li mi mar-

Tu le biT war mar T vas da mi si gan me o re ba do bis 

uz run vel yo fas. aq igu lis x me ba, rom wa xa li se bis 

mi za nia mas wav leb le bis mo ti vi re ba sas ko lo da-

we se bu le bi saT vis sa sur ve li qce vis gan sa xor ci-

e leb lad. pe da gog Ta qce vis mar T vi sad mi am g va ri 

mid go ma, ar se bi Tad upi ris pir de ba or ga ni za ci is 

mar T vis ad mi nis t ra ci ul mo dels, ro me lic uf ro 

me tad efuZ ne ba gar k ve u li dis cip li nu ri zo me bis 

ga mo ye ne bis. bev ri mec ni e ri mi iC nevs, rom mxo lod 

SiS ze da fuZ ne bu li qce vis xan g r Z li vi dro iT Se-

nar Cu ne ba sak ma od rTu lia zo gad sa gan ma naT leb lo 

da we se bu le ba Si da ad re, Tu gvi an mar T vis am g va ri 

sti li uk ve moZ ve le bu lia (war su li a), mi si ga mo-

ye ne ba ris k q veS da a ye nebs sas ko lo or ga ni za ci is 

mo ma val war ma te bas. Ta na med ro ve me nej men tis sis-

te ma Si dRi TidRe Zli er de ba ko leq ti vis wev re bis 

mar T vis pro ces Si far To mo na wi le o bis me To de bi, 

rac mo ra lu ri sti mu li re bi sa da ada mi a ne bis aq ti-
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u ro bis amaR le bis Zli er in s t ru men tad mi iC ne va, 

mag ram ma te ri a lu ri wa xa li se bis, mi si for me bi sa da 

me To de bis srul yo fa, ro me lic mi mar Tu lia Sro mis 

ra o de no bi sa da xa ris xis maq si ma lur gaT va lis wi-

ne ba ze, rCe ba me tis me tad aq tu a lur prob le mad 

yve la qve ya na Si. es gan sa kuT re biT upi ris pir de ba 

sa qar T ve los zo gad sa gan ma naT leb lo sis te mas 

da Se iZ le ba Se fas des, ro gorc qvey nis erT-er Ti 

um w va ve si prob le ma. praq ti ku li ga moc di le bi dan 

cno bi lia, rom mo ti va ci a ze ori en ti re bu li mid-

go ma, pe da go gi ur kad reb Si sa mu Sa os Ses ru le bis 

mi marT da in te re se bas aR vi vebs da efeq ti a no bis 

ga ran tad iq ce va xan g r Z li vi dro is gan mav lo ba Si. 

swo red am mi mar Tu le biT vi Tar de ba ma te ri a lu ri 

wa xa li se bis sis te ma. er Tis mxriv, sul uf ro da uf

ro Sro ma te va di da in ten si u ri xde ba, rac iTxovs 

Se sa ba mi si do nis ma te ri a lur wa xa li se bas da me o-

re mxriv, swav la/swav le bis ino va ci u ri me To de bi 

aZ li e re ben sas wav lo dis cip li ne bis aT vi se bis 

do nes, Ta nac pe da go gi u ri swav le bis Ta na med ro ve 

stan tar te bi Ta da teq no lo gi e biT. sxva Sem Tx ve va Si 

Tu es ase araa, ma Sin Se uZ le be li iq ne ba mo ti vi re-

bu li pe da go gis sti mu li re bis ga re Se moR va we o ba. 

ori ve maT ga ni er T ma neTs av se ben da ga na pi ro be ben 

Cvens Sem Tx ve va Si, pe da go gis saq mi a no bis ma Ra li 

xa ris xi sad mi ltol vas (ra sak vir ve lia, Tu ki es gaT-

va lis wi ne bu lia Sro mis anazRa u re bis sis te ma Si).

per so na lis mar T vis Ta na med ro ve teq no lo gi-

e bi sul uf ro me tad iT va lis wi nebs ko leq ti vis 

efeq ti a ni mar T vis pro ces Si aq ti u ri saq mi a no bis 

wa xa li se bis miz niT, ma te ri a lu ri sti mu li re bis 

me To de bis far To speqtrs. li te ra tu ru li wya-

ro e bi dan cno bi lia, rom pe da go gi u ri kad re bis 

mo ti va ci is gaz r dis T vis ma te ri a lu ri wa xa li se bis 

ka te go ri a Si ga er Ti a ne bu lia ise Ti for me bi da me-

To de bi, rom le bic pe da go gi u ri kad re bis fi nan sur 

wa xa li se bas iT va lis wi nebs, ag reT ve maT ze da kis-

re bul mo va le o beb sa da gan sa kuT re bu lad rTu li 

sa mu Sa o e bis Ses ru le ba ze da we se bu li ma te ri a lu ri 

da jil do e bis for mebs. fi nan su ri wa xa li se ba ori-

en ti re bu lia pe da go ge bis ga re gan mo ti vi re ba ze.     

pe da go gi u ri kad re bis ma te ri a lu ri wa xa li-

se bis miz niT mTe li ri gi gan vi Ta re bu li qvey ne bi, 

Zi ri Ta di sa xel fa so ga nak ve Tis gar da, iye ne ben 

sxva das x va for meb sa da me To debs, rom le bic sul 

uf ro aq ti ur po zi ci a Si am yo febs kad rebs ru-

ti nu li sa mu Sa os Ses ru le bis pro ces Si. ra Tqma 

un da, sa u ba ria da na ma teb ze, xel fas ze, pre mi eb sa 

da sxva das x va ma te ri a lu ri wa xa li se bis jil do ze. 

fi nan sur sti mu li reb ze dam ya re bu li wa xa li se bis 

sis te me bi sul uf ro da uf ro aq tu a lu ri xde ba 

TiT q mis yve la sa xis or ga ni za ci a Si, gan sa kuT re biT 

aSS-sa da ev ro pis qvey neb Si, ro mel Ta gan mo wi na ve 

po zi cia ame ri kis Se er Te bul Sta tebs uka via, sa dac 

uk ve 1995 wlis maC ve neb le biT eko no mi ku ri sti mu-

li re bis am for mas or ga ni za ci e bis 77% mi mar Tav da. 

aR sa niS na via, rom es maC ve neb li da ax lo e biT or jer 

aRe ma te ba ima ve pa ra metrs 1998 wli saT vis. sam wu-

xa rod, Cven ar vflobT uf ro axal, ofi ci a lur 

sta tis ti kas wa xa li se bis am for mis ga mo ye ne bis 

six Si ris Se sa xeb, Tum ca ar se bu li zrdis ten den ci-

is gaT va lis wi ne biT da ara mec ni e ru li dak vir ve bis 

sa fuZ vel ze Se iZ le ba vi fiq roT, rom gar k ve u li sa-

xis ma te ri a lu ri wa xa li se bis for me bi dRes yve la 

or ga ni za ci a Si, maT So ris zo gad sa gan ma naT leb lo 

si te ma Sic, ga mo i ye ne ba [2, 181-182].  msgav si for me bi 

gav r ce le bu lia sa qar T ve los zo gad sa gan ma naT-

leb lo sis te mis si nam d vi le Si, ro mel Ta gan Zi ri-

Ta dia:

• in di vi du a lu ri an jgu fu ri pre mi e bi/bo-

nu se bi. aR niS nu li me To di ga mo i ye ne ba pe da go gis/

mas wav le bel Ta gar k ve u li jgu fis mi er ga we u li 

gan sa kuT re biT sa pa su xis m geb lo sa mu Sa os sa ni-

mu Sod Ses ru le bis Sem Tx ve va Si da iT va lis wi nebs 

yo vel T vi ur anazRa u re ba ze da ma te bi Ti fu la di 

`jil dos~ ga ce mas. Ppremireba mas wav leb le bis ga-

re ga ni mo ti vi re bis kla si ku ri da tra di ci u li 

ma ga li Tia _ qce vis ga mow ve va da `gam ya re ba~ ukav-

Sir de ba gan ma naT leb li saT vis sa sur vel fi nan sur 

jil dos. kvle ve biT dad ge ni lia, rom pre mi e bis 

mo cu lo bis zrda sa da sa mu Sa os Ses ru le bas So ris 

ya lib de ba gar k ve u li ten den ci e bi. pre mi e bis mo cu-

lo bis zrda mo ti va ci as aZ li e rebs mxo lod gar k ve-

u li do nis miR we vam de. mniS v ne lo va ni hi po Te tu ri 

zRva ris ga da lax vis Sem deg ki, jil dos mo cu lo-

bis zrda, uk ve ve Rar iw vevs mo ti va ci is siZ li e ris 

cvli le bas. Se sa ba mi sad, Cve ni az riT, pe da go ge bis 

wa xa li se bis mxo lod es me To di ar un da iyos sak ma-

ri si ma mo ti vi re be li ga re mos Seq m ni saT vis;

• ka len da ru li pre mi e bi/bo nu se bi. wi na 

wa xa li se bis for mis gan gan s x va ve biT, es me To di 

da kav Si re bu lia we li wa dis dro eb Tan da ara pe da-

go ge bis mu Sa o bis xa ris x Tan. ro gorc we si, isi ni ga-

i ce ma er T d ro u lad yve la da saq me bul ze. sas ko lo 

da we se bu le be bi, rom le bic iye ne ben wa xa li se bis 

aseT for mas, mi iC ne ven, rom am gziT Se saZ le be li 

xde ba pe da go gebs So ris ara sa sur ve li kon ku ren-

ci i sa da wa xa li se bas Tan da kav Si re bu li bev ri sxva 

sir Tu li sa gan Ta vis dac va;

• ma te ri a lu ri jil do. es me To di, ase ve, 

ga mo i ye ne ba er T je ra dad, pe da go gis gan sa kuT re-

bu li wvli li sa da dam sa xu re bis aR sa niS na vad da 

ga mo i xa te ba ra i me sa xis sa Cuq ris ga da ce ma Si. jil-

do e bi met-nak le bad da kav Si re bu lia or ga ni za ci is 

spe ci fi kas Tan, mis sa mu Sa os Tan. Tum ca ase ve xSi ria 

or ga ni za ci is mu Sa o bas Tan da u kav Si re be li sa Cuq-

re bic. ma ga li Tad, mas wav leb le bis T vis es Se iZ le ba 

iyos bi le Tis mi Re ba ro me li me cno bil Te at ra lur 

war mod ge na ze, an sas wav lo tu ri av to ri te tul 

sa gan ma naT leb lo or ga ni za ci a Si. xSi rad ga mo i-

ye ne ba ise Ti sa Cuq re bic, rom le bic sa sur ve li da 

sa si a mov noa ara mxo lod pe da go gi saT vis, ara med 

mi si oja xis T vi sac. vfiq robT, rom ase Ti zrun va 

pe da gog sa da mis ojax ze po zi ti ur gan wyo bas Ca mo a-
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ya li bebs zo gad sa gan ma naT leb lo or ga ni za ci is mi-

marT da bu neb ri via ki dev uf ro me tad ga aZ li e rebs 

sa Cuq ris ma mo ti vi re bel efeqts;

• spe ci a lu ri Se Ra va Te bi da so ci a lu ri 

prog ra me bi. es me To di sa qar T ve los zo gad sa gan ma-

naT leb lo sis te ma Si yve la ze far Tod ga mo i ye ne ba. 

aR niS nu li me To dis ar si mdgo ma re obs pe da go ge bis-

T vis spe ci a lu ri Se Ra va Te bis da we se ba sa da so ci a-

lu ri dax ma re be bis ga we va Si maT mi er Ses ru le bu li 

sa mu Sa os xa ris x Tan kav Si ris ga re Se. spe ci a lu ri 

Se Ra va Te bis yve la ze po pu la ru li ma ga li Te bia: 

sa dazR ve vo pa ke te bi (sa xel m wi fos sru li, an 

na wi lob ri vi da fi nan se biT), kor po ra ci u li 

prog ra me bi mo bi lur ope ra to reb Tan, Se Ra va Te-

bi da fas dak le be bi kon k re tul ma Ra zi eb Si an/da 

kon k re tul pro duq ci a ze, ufa so an Se Ra va Ti a ni 

mgzav ro ba sa ja ro tran s por t Si (Tbi li sis me ri-

is mi er ga ce mu li plas ti ku ri, sam g zav ro ba ra Te-

bi) da a.S. am g va ri prog ra me bis ar se bo ba, ra sak vir-

ve lia, mim zid vels xdis mas wav leb lis pro fe si as 

da xels uwyobs ma Ral k va li fi ci u ri pe da go gi u ri 

kad re bis Se nar Cu ne bas xan g r Z li vi dro is gan mav-

lo ba Si. 

sko lis me ne je re bis ume te so ba (97%) pe da go gi-

u ri kad re bis mo ti vi re bi sa da wa xa li se bis yve la ze 

mniS v ne lo van  for mad ma te ri a lur sti mu li re bas 

mi iC nevs da am Se xe du le bas xsnis imiT, rom qve ya na Si 

ar se bul eko no mi kur pi ro beb Si mas wav leb lis T vis 

fi nan su ri da na ma ti bev rad uf ro sa sur ve li da 

ma mo ti vi re be lia, vid re mo ra lu ri wa xa li se bis 

for me bi. Tum ca, or ga ni za ci ul fsi qo lo gi a Si am 

mi mar Tu le biT Ca ta re bu li uam ra vi kvle viT dad-

gin da, rom ma te ri a lur wa xa li se bas aqvs sak ma od 

mok le ma mo ti vi re be li efeq ti da Ta nam S ro mel Ta 

mo ti vi re ba xan g r Z li vi dro iT wa xa li se bis uf ro 

sxva – Si na ga ni mo ti va ci is zrda ze ori en ti re bul 

for mebs Se uZ lia (Cven am Sem Tx ve va Si, ra Tqma un da, 

vgu lis x mobT gan vi Ta re bul qvey nebs). aR niS nu li 

mi mar Tu le biT erT-er Ti yve la ze po pu la ru li 

kvle ve bi ekuT v nis ame ri kel fsi qo logs fre de-

rik her c bergs [2,183-188] . misi naS ro mi `ro gor 

gav zar doT Ta nam S ro mel Ta mo ti va cia?~ (1968w.) 

im dro is T vis ar na xu li 1.2 mi li o ni a ni ti ra JiT 

da i beW da da cno bi li ame ri ku li ga mo ce me bis mi er 

yve la ze xSi rad ci ti re bul wya rod iq ca. av to ris 

az riT, or ga ni za ci a Si (ga nur Cev lad imi sa, Tu ra 

ti pis or ga ni za ci as Tan gvaqvs saq me) mo ti va ci is 

gam R vi ve be li faq to re bi pi ro bi Tad Se iZ le ba or 

far To ka te go ri a Si mo va Tav soT _ ma mo ti vi re be li 

da hi gi e nu ri faq to re bi. am g va ri da yo fis Se mo Ta-

va ze bis T vis mis Te o ri as xSi rad `o ri faq to ris 

Te o ri as~ uwo de ben. qve moT mo ce mu li cxri li #1 

aja mebs f. her c ber gis mi er Ti To e ul ka te go ri a-

Si mo az re bul faq to rebs. Te o ri is Zi ri Ta di idea 

mdgo ma re obs ima Si, rom Ta nam S ro mel Ta xan g r Z li vi 

dro iT mo ti vi re ba Se uZ lia mxo lod e.w. mo ti va to-

rebs, hi gi e nu ri faq to re bi ki mxo lod sa mu Sa o Ti 

uk ma yo fi le bis do nis Sem ci re bis T vis aris efeq-

ti a ni. Se sa ba mi sad, ma Ti ga mo ye ne ba Ta nam S ro mel Ta 

mo ti va ci is T vis ar aris qme di Ti. 

mo ce mu li Te o ria, ro mel zec mi dis sa u ba ri, ra 

Tqma un da, ar ak ni nebs hi gi e nu ri faq to re bis zo gad 

mniS v ne lo bas. Tum ca, cxa dia, mxo lod hi gi e nur faq-

to rebs ar Se uZ lia Ta nam S ro mel Ta mo ti vi re ba da 

ma Ti qce vis mi mar T va or ga ni za ci is T vis sa sur ve li 

mi mar Tu le biT. un da iT q vas, rom sak ma od iS vi a Tia 

Sem Tx ve ve bi, ro de sac sa mu Sao pi ro be biT uk ma yo fi-

lo ada mi a ni gan sa kuT re biT mo ti vi re bu lia imu Sa os 

am or ga ni za ci a Si. Se sa ba mi sad, mi u xe da vad imi sa, 

rom Te o ri is Ta nax mad, sti mu li re bis Za la Zi ri-

Ta dad mo ti va to rebs aqvT, hi gi e nu ri faq to re bis 

ar se bo ba auci le bel da xel say rel ga re mos qmnis 

mo ti va to re bis amoq me de bis T vis, ami to mac, ra sak-

vir ve lia, ma Ti mniS v ne lo ba Za li an di dia.

ma Sa sa da me, Cven gan vi xi leT zo gad sa gan ma naT-

leb lo sis te ma Si dRe i saT vis yve la ze far Tod 

ga mo ye ne bu li da gav r ce le bu li ma te ri a lu ri 

wa xa li se bis for me bi da me To de bi. ma Ti gac no ba, 

ga a na li ze ba da lo gi ku ri ga az re ba, vfiq robT, 

mniS v ne lo va ni iyo sti mu li re bis Se sa xeb zo ga di 

STa beW di le bis Se saq m ne lad. Tum ca, vfiq robT, 

sas ko lo da we se bu le be bis xel m ZR va ne leb ma ar 

un da Se izRu don Ta vi mxo lod ze moT aR we ri li 

me To de bis ga mo ye ne biT. ax la uk ve, ro de sac Cven-

T vis cno bi li gax da is zo ga di prin ci pe bi, rom le-

bic wa xa li se bis sis te mebs udevs sa fuZ v lad, kar gi 

iq ne ba, Tu zo gad sa gan ma naT leb lo or ga ni za ci is 

me nej men ti, sa ku Tar pe da go gi ur per so nal Tan 

cxri li #1 [3,53]

motivatorebi higienuri faqtorebi

• miRwevis SesaZlebloba;

• kolegebisa da ufrosis dafaseba;

• mamotivirebeli/saintereso samuSao;

• pasuxismgeblobis ganawileba;

• dawinaurebis SesaZlebloba;

• profesiuli zrdis SesaZlebloba.

• anazRaureba da sxva saxis finansuri danamatebi;

• komfortuli samuSao garemo;

• urTierTobebi kolegebTan;

• xarisxiani  obieqturi zedamxedveloba;

• statusi organizaciis SigniT;

• stabiluroba;

• samuSaos fizikuri maxasiTeblebi da aRWurva;

• piradi cxovrebisaTvis darCenili dro.
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er Tad, mo i fiq rebs da Se i mu Sa vebs sti mu li re bis 

ori gi na lur da sa in te re so me To debs, Cvens mi er 

gan xi lu li for me bis kom bi na ci i Ta, Tu ino va ci u ri 

mid go me bis sa fuZ vel ze, ra sak vir ve lia, sas ko lo 

da we se bu le bis sa bi u je to Se saZ leb lo bi dan da 

po ten ci a li dan ga mom di na re.    

am ri gad, yve la ze mTa va ri mo ti vi mas wav leb-

lis T vis mis mi er aR saz r de li mos wav le e bis T vis 

sa fuZ v li a ni cod nis mi ce ma da ma Ti sas ko lo cxov-

re ba Si Car Tu lo biT da in te re se baa. aq ve aR v niS navT 

ima sac, rom pe da go gi ar un da eZeb des ar se bo bis T-

vis da ma te biT gzeb sa da sa Su a le bebs. mas wav leb-

lis mTa va ri saq mi a no ba un da iyos sa ku Tar Tav ze 

mud mi vi mu Sa o ba, ra Ta is ar Ca mor Ces Ta na med ro ve 

moTxov nebs, rad gan,  pe da go gi TiT q mis 24 sa a Ti an 

re Jim Si Car Tu lia sas ko lo da we se bu le ba Si mim di-

na re pro ce seb Si, ase ve mos wav le-gan ma naT leb lis 

ko mu ni ka ci is ga um jo be se bis for me bi sa da me To-

de bis gze bis Zi e ba Si.

Sro mis sti mu li re ba, ro me lic mniS v ne lo-

van wi lad gan sazR v ravs ada mi a nis or ga ni za ci a Si 

saq mi a no bis efeq ti a no bas, faq ti u rad mo i cavs or 

Zi ri Tad as peqts _ ma te ri a lur da ara ma te ri a lur 

wa xa li se bas da, cxa dia, amiT uk ve das tur de ba is, 

rom yo ve li or ga ni za ci is, maT So ris sas ko lo da-

we se bu le bis xel m ZR va nel ma, pe da go gi u ri kad re bis 

wa xa li se bis for me bi sa da me To de bis dad ge nis pro-

ces Si, maq si ma lu ri xa ris xiT un da ga iT va lis wi nos 

ma Ti asa kob ri vi struq tu ra, gan wyo ba da da mo ki de-

bu le ba sti mu li re bis for me bis mi marT,  rom le bic 

un da iyos sa ja ro gan xil vis pro duq ti da Ti To e u-

li gan ma naT leb lis T vis xel mi saw v do mi. yo ve li ve 

aR niS nu li, ra Tqma un da, sa Wi roa aisa xos sas ko lo 

da we se bu le bis Se sa ba mis de bu le ba Si. es uka nas k-

ne li ki auci le be lia mi Re bu li da dam t ki ce bu li 

iyos sko lis sa me ur veo da pe da go gi u ri sab Wo e bis 

mi er, anu mas sa Wi roa mi e ces sa xel m ZR va ne lo do-

ku men tis sa xe.
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STI MU LA TE THE MA TE RI AL IN TE RESTS OF PE DA GO GI CAL PER SON NEL IN AN EDU CA-
TI O NAL SYSTEM`S  STAFF PO LICY

Asmat Sha mu gia, 
Postdoctoral stu dent of Suk hu mi Sta te University

Sum mary 

The mar ket eco no mics, de ve lop ment on mo dern sta ge in front of ge ne ral edu ca ti on system`s ra i ses in a new man ner 
the who le of row prob lems, from which the most im por tant is ef fec ti ve use the staff po ten ti al as much as it pos sib le. In 
or der to, the aim  su it ac hi e ve ment, the scho ol sho uld  ha ve in all its as pects well-fo un ded staff po licy.

Hence, the staff po licy is the staff work prin cips, met hods, forms, aims and prob lems col la bo ra te, or ga ni za ti on mec-
ha ni zes in who le, which is di rec ti on to the staff po ten ti al col la bo ra te, stren g t he ning and de ve lop ment.

The staff po licy ca res for ma king skil led and hig h p ro duc ti vity con nec ted staff po licy, which will ha ve the abi lity for 
ti mely res pond to mar ket pul sa ting re qu ests for scho ol de ve lop ment and its per so nal ma na ge stra te gi es for ming, which 
for one`s part fo unds scho ol ge ne ral de ve lop ment stra tegy.

The es ti ma ti on po licy, which is used  by  the  te ac hers  has  mo re me a ning for  mo ti va ti on. The es ti ma ti on po licy me ans 
es ti ma ti on stan dards, cri te ri ons, con c re te met hods and the ir  fre qu en ce using.

In ad di ti on to es ti ma ti on, the re is al so very im por tant to dis cuss the en co u ra ge ment po li ce is sue. To the fi  nal aim ac hi-
e ve ment  re ar ran ge ment each step can, kin d les hu man’s mo ti va ti on for the fu tu re ef fec ti ve steps re a li za ti on. To say with 
anot her words, small suc cess co uld ca u se mo re sti mu la ti on to  ac hi e ve much mo re suc cess.   
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