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rogor movaxdinoT 
terorizmis prevencia

წი ნათ ქმა
 
კი ბერ ეპ ოქ აში, სა ზო გა დო ება ინ ტერ ნეტ სა და 

სო ცა ლურ ქსე ლებს გა ნი ხი ლავ და კე თილ დღე ობ ისა 
და სტა ბი ლუ რო ბის ხელ შემ წყო ბი ტექ ნო ლო გი ებ ის 
სა ხით. 

ბო ლო პე რი ოდ ში ტე რო რის ტულ კამ პა ნი ებ ში მნიშ-
ვნე ლოვ ნად წარ მო ჩინ და სო ცი ალ ური ქსე ლის რო ლი 
და „ფა სე ულ ობა”.  

ნი შან დობ ლი ვია, რომ არ სე ბუ ლი კი ბერ საფ რთხე-
ებ ის პი რო ბებ ში, გა მოვ ლინ და სა ქარ თვე ლოს კი ბე-
რარ მი ის ფორ მი რე ბის აუც ილ ებ ლო ბა. შე სა ბა მი სად, 
სა კითხი ტე რო რის ტუ ლი საფ რთხე ებ ის ზრდას თან 
ერ თად გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ალ ურია.

მო ცე მუ ლი სტა ტი ით წარ მო ჩე ნი ლია, კი ბერ გა რე-

მო, კი ბერ ტე რო რიზ მის საფ რთხე ები და კი ბე რარ მი ის 

ფორ მი რე ბის აუც ილ ებ ლო ბა სა ქარ თვე ლო ში.

 

კი ბერ გა რე მოს  
გლო ბა ლუ რი საფ რთხე ები
 
კი ბერ სივ რცე ში,  ინ ტერ ნეტ-ტექ ნო ლო გი ები გახ და 

ტე რო რის ტუ ლი საქ მი ან ობ ის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი. 
კი ბერ საფ რთხე ებ მა  Facebook-იs, Twitter-იs, YouTube-
ის, ბლო გი სა თუ სხვა სა იტ ებ ის ძა ლა და გავ ლე ნა 
წარ მო აჩ ინა. ტე რო რის ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ები web-
ტექ ნო ლო გი ებს იყ ენ ებს  ტე რო რის ტუ ლი ჯგუ ფე ბის 
ფორ მი რე ბის, ტე რო რის ტუ ლი ქსე ლის მარ თვის,  ტე-

რო რის ტულ კამ პა ნი აში ჩარ თვის, თავ დას ხმე ბი სა და 
სხვა პრო ცე სე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის მიზ ნით. 

 
რე ალ ობა ცხად ყოფს, რომ  Facebook-ი გა მო იყ ენ-

ება უკ ან ონო პრო ცე სე ბის და გეგ მვის თვის, Twitter-ი 

ტე რო რიზ მის კო ორ დი ნა ცი ის თვის, მრა ვალ ფე რო ვა-

ნი დი ალ ოგ ისა და ინ სტრუქ ცი ის წარ მოდ გე ნის თვის, 

YouTube-ი იმ ის ათ ვის, რომ მსოფ ლიო გა ეც ნოს მოვ-

ლე ნებ სა და პრო ცე სებს, ხო ლო ბლო გი - ონ ლა ინ აქ-

ტი ვო ბი სა და მოვ ლე ნე ბის აღ წე რის მიზ ნით, ტე რო-

რის ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნე ბის  უფ რო ფარ თოდ 

წარ მო ჩე ნის თვის.

 
მიმ დი ნა რე სა უკ უნ ის და საწყის ში არ აბ ულ ქვეყ-

ნებ ში, ინ ტერ ნე ტი სა და სო ცი ალ ური ქსე ლის ტექ ნო-
ლო გია იყო ავ ტო რი ტა რუ ლი გა რე მოს წი ნა აღ მდეგ 
ბრძო ლის პლატ ფორ მა და ინ სტრუ მენ ტი, ე.წ.  სუს-
ტე ბი სა და უუფ ლე ბო ებ ის იარ აღი, სა ზო გა დო ებ ის 
გან თა ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ ვე ლი. თუმ ცა გან ვი თა რე-
ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის ფონ ზე, იგი იქ ცა უკ ან ონო ჯგუ-
ფე ბის შექ მნის სა შუ ალ ებ ად, ტე რო რიზ მის წყა როდ 
და რე სურ სად.

დღეს, კი ბერ ტე რო რიზ მის ფორ მი რე ბის სა ფუძ-
ვლად, გა ნი ხი ლე ბა ის ეთი ინ ფორ მა ცი ული  და სა კო-
მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ები, რო გო რი ცაა:

• სო ცი ალ ური მე დია (ბლო გე ბი და მიკ რობ ლო-
გინ გი, მაგ.:Twitter. ას ევე, აუდიო/ვი დეო სტრი მინ გი, 
ჰიბ რი დუ ლი და ნარ თე ბი) - ტე რო რის ტულ ორ გა ნი-
ზა ცი ებ ში ჩარ თულ პი რებს უად ვი ლებს კონ ტენ ტის 
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(ტექ სტი, ვი დეო, ფო ტო) გად მოტ ვირ თვას, პოვ ნას, 
გან ხილ ვას, შექ მნა სა და სხვა მიზ ნე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბას; ე.წ. ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფო ISIS -ს, მხო ლოდ 
Twitter-ზე ჰყავს 90 ათ ასი მხარ დამ ჭე რი მიმ დე ვა რი 
(ინ ტერ ნეტ-ექა უნ თი). ISIS-ს ონ ლა ინ აქ ტი ვო ბი სა და 
სო ცი ალ ური მე დი ის მეშ ვე ობ ით 100 მლნ ად ამი ან თან 
აქ ვს წვდო მა, მა თი წარ მო მად გენ ლე ბი ყო ველ დღე 
Twitter-ზე  100 000 ტვიტს პოს ტავს.  მხარ დამ ჭე რე-
ბის ლო კა ცია მო იც ავს: ე.წ. ის ლა მურ სა ხელ მწი ფოს, 
სი რი ას, ერ აყს, სა უდ ის არ აბ ეთს;

• სო ცი ალ ური ქსე ლე ბი ((Facebook, LinkedIn)- მას 
იყ ენ ებ ენ  ტე რო რის ტულ დაჯ გუ ფე ბა თა ქსე ლის 
გაზ რდა/გა ფარ თო ებ ის თვის, ინ ფორ მა ცი ულ ობ ისა 
და ინ ფორ მა ცი ის ნა კა დის გავ რცე ლე ბის თვის. ე.წ. 
ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფო ISIS -ის წარ მო მად გენ ლე ბი 
ყო ველ დღე  90 ათ ას მე დია მე სიჯს ავ რცე ლებს;

 მო ბი ლუ რი კო მუ ნი კა ცია - ინ ტერ ნეტ-დაშ ვე ბის გა-
ფარ თო ება ახ ალი თა ობ ის მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი თა 
და ჯი ბის კომ პი უტ ერ ებ ით; ას ევე, დე ცენ ტრა ლი ზე-
ბუ ლი ჯგუ ფე ბის მარ თვის სა შუ ალ ება. ISIS - იყ ენ ებს 
სმარ ტფო ნებს, მათ შო რის: ან დრო იდი (69%), Apple 
-ის ტე ლე ფო ნე ბი (30%) და Blackberry (1%).

 
ტე რო რის ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი ერ ინ ტერ ნეტ-

ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბის მიზ ნე ბი:

• ინ ტერ ნეტ ში ად ვი ლია ფარ თო აუდ იტ ორი ის მო-
ზიდ ვა, მიზ ნობ რი ვი  ჯგუ ფე ბის შექ მნა (ტე რო რის ტუ-
ლი, საბ რძო ლო);

• კლა უდ სორ სინ გის იდე ალ ური სა შუ ალ ება. მო-
ხა ლი სე ჯგუ ფე ბის (მათ შო რის ტე რო რის ტუ ლი, მებ-
რძო ლი) მო ძი ებ ისა და შექ მნის ყვე ლა ზე ეფ ექ ტი ანი 
და ად ვი ლი შე საძ ლებ ლო ბა; 

• ინ ტერ ნეტ-მომ ხმა რებ ლებს ძი რი თა დად წარ მო-
ად გე ნენ ახ ალ გაზ რდე ბი (18-34 წლის), რომ ლე ბიც 
ის წრაფ ვი ან გაც ნო ბის, სა კუ თა რი თა ვის წარ მოდ გე-
ნის, სა ზო გა დო ებ აში ად გი ლის დამ კვიდ რე ბის თვის;

• ინ ტერ ნეტ-ტექ ნო ლო გი ებ ით, მი ლი ონ ობ ით ად-
ამი ან თან შე საძ ლე ბე ლია ინ ტენ სი ური და ხან გრძლი-
ვა დი ანი ურ თი ერ თქმე დე ბა, ას ევე შე საძ ლე ბე ლია 
ად ამი ან ებ ის შთა გო ნე ბა  (ინ სპი რი რე ბა გა მოწ ვიო), 
ერ თნა ირ ად აზ როვ ნე ბი სა და მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბა;

• ინ ტერ ნე ტი უზ რუნ ველ ყოფს მა ღალ ინ ტე რაქ-
ტი ულ ობ ას, მიზ ნობ რივ ჯგუ ფებ თან კო მუ ნი კა ცი ის 
შე საძ ლებ ლო ბით. “სო ცი ალ ური ქსე ლის” სა იტ ებს 
გა აჩ ნი ათ ინ ტე რაქ ტი ული მხარ და ჭე რა; მიზ ნობ რივ 
ჯგუ ფებ ზე ზე მოქ მე დე ბის ფარ თო შე საძ ლებ ლო ბა, 
შთა გო ნე ბი სა და ემ ოცი ური ზე გავ ლე ნის პო ტენ ცი-
ალი;

• ტექ ნო ლო გი ები წარ მო ად გენს მა სობ რი ვი ინ ფორ-
მა ცი ის ფორ მას. იგი სო ცი ალ ური ურ თი ერ თო ბე ბის 
(ამ შემ თხვე ვა ში ტე რო რის ტუ ლი მიზ ნე ბით) ორ გა ნი-
ზა ცი ის ინ სტრუ მენ ტია;

• ინ ტერ ნე ტი წარ მო ად გენს სო ცი ალ ურ სტრუქ ტუ-
რას, რო მე ლიც ზე გავ ლე ნას ახ დენს ტე რო რის ტუ ლი 
ჯგუ ფე ბის ფორ მი რე ბა ზე, ტე რო რიზ მის ევ ოლ უცი ასა 
და მის სტრუქ ტუ რა ზე;

• ინ ტერ ნე ტი შე სა ფე რი სი პლატ ფორ მაა ინ ფორ-

მი რე ბუ ლი და ინ ტე რაქ ტი ული კი ბერ პო ლი-ტი კის, 
ტე რო რიზ მში მო ნა წი ლე ობ ის სტი მუ ლი რე ბი სათ ვის; 

• სო ცი ალ ური ტექ ნო ლო გი ებ ის შე დე გად ყა ლიბ-
დე ბა ერ თგვა რი კი ბერ ტე რო რიზ მი, რო მე ლიც ძლი-
ერ დე ბა იდე ოლ ოგი ური ორი ენ ტა ცი ით, „ტე რო რიზ მის 
მარ თვის ავ ტო მა ტი ზა ცი ით”, კი ბერ ტე რო რიზ მის 
კამ პა ნი ის ეფ ექ ტი ანი წარ მო ებ ით;

• ინ ტერ ნე ტის ინ სტრუ მენ ტე ბი და ფორ მე ბი, გლო-
ბა ლურ თუ ლო კა ლურ პი რო ბებ ში ტე რო რის ტუ ლი 
ძა ლე ბის ფორ მი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა;

 
 
ქარ თუ ლი კი ბე რარ მი ის 
შექ მნის სა ჭი რო ება
 
გლო ბა ლუ რი კი ბერ საფ რთხე ებ ის ფონ ზე, სა ქარ-

თვე ლოს ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვას წარ მო-
ად გენს ქვეყ ნის კი ბე რუ საფ რთხო ება და კი ბე რარ მი ის 

ფორ მი რე ბა.აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი კი დევ უფ რო აქ ტუ-
ალ ური გახ და სა ქარ თვე ლოს თვის ე.წ. „ის ლა მუ რი სა-
ხელ მწი ფოს”  საფ რთხე ებ ის ზრდას თან მი მარ თე ბა ში.

ბო ლო პე რი ოდ ში, მე დი აში გავ რცე ლე ბულ ინ ფორ-
მა ცი აზე დაყ რდნო ბით, შე იძ ლე ბა აღ ინ იშ ნოს, რომ 

სა ქარ თვე ლო (უკ ვე) გა ნი ხი ლე ბა ჩრდი ლო კავ კა-

სი ას თან სატ რან ზი ტო კო მუ ნი კა ცი ის უზ რუნ ველ-

ყო ფი სა  და  სა კო მუ ნი კა ციო კი ბერ სივ რცედ. თუ, 

ქარ თულ მე დი აში გავ რცე ლე ბულ ინ ფორ მა ცი ას და-

ვეყ რდნო ბით, „ალ-ქა იდ ას” დაჯ გუ ფე ბას კი ბე რარ მია 

უკ ვე  ჰყავს კავ კა სი აში,  რაც სა ქარ თვე ლოს თვის 

რე ალ ურ საფ რთხეს წარ მო ად გენს. შე სა ბა მი სად, სას-

წრა ფოდ უნ და ჩა მო ყა ლიბ დეს ქარ თუ ლი კი ბე რარ მია.

 

აღ სა ნიშ ნა ვია სა ხელ მწი ფოს მი ერ გა ტა რე ბუ ლი 
ქმე დი თი ღო ნის ძი ებ ები (სა იტ ებ ის დაბ ლოკ ვა, ოპ ერ-
ატი ული ღო ნის ძი ებ ები და სხვა), რაც ქვეყ ნის კი ბერ-
სივ რცის უს აფ რთხო ებ ას ემ სა ხუ რე ბა.

 
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის ფონ ზე, ძირ თად 

პრობ ლე მად რჩე ბა ის, რომ ქვე ყა ნას არ ჰყავს კი ბე-

რარ მია. ქვეყ ნის სტრა ტე გი ულ დო კუ მენ ტშიც (ელ ექ-
ტრო ნუ ლი სა ქარ თვე ლოს სტრა ტე გია და სა მოქ მე დო 
გეგ მა 2014-2018) არ არ ის ჩა დე ბუ ლი კი ბე რარ მი ის 
შექ მნის სტარ ტე გი ული პრი ორ იტ ეტ ულ ობა.

 
რა ტომ გვჭირ დე ბა კი ბე რარ მია? 
• სა ხელ მწი ფო უს აფ რთხო ებ ის თვის;

• ინ ტერ ნეტ-ბიზ ნე სის უს აფ რთხო ებ ის თვის;

• ინ ფორ მა ცი ული სა ზო გა დო ებ ის უს აფ რთხო ებ-

ის თვის;

• ახ ალი საფ რთხე ებ ის პრე ვენ ცი ის თვის.

 
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გარ და, ქვე ყა ნა ში კი ბე რარ მი ის 

შექ ნა ხელს შე უწყობს:
• ტე რო რის ტე ბი სა და ორ გა ნი ზე ბუ ლი კრი მი ნა ლუ-

რი ქსე ლე ბის გა მოვ ლე ნას;

• თავ დაც ვი სუ ნა რი ან ობ ის ზრდა სა და სამ ხედ რო 

ძლი ერ ებ ას;
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• ლო კა ლუ რი და გლო ბა ლუ რი კი ბერ თავ დახ სმე ბის 

პრე ვენ ცი ას;

• კი ბერ შე ტე ვის წყა როს გა შიფ ვრას;

• სის ტე მე ბის კრი ტი კუ ლი ავ არი ის თა ვი დან აც-

ილ ებ ას;

• ჰა კე რე ბის ქმე დე ბე ბის ლო კა ლი ზე ბას;

• სამ რეწ ვე ლო შპი ონ აჟ ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლას;

• მავ ნე კონ ტენ ტის გან არ ას რულ წლო ვან თა დაც-

ვას;

 
კი ბე რარ მი ის და კომ პლექ ტე ბა 

ას აკ ობ რი ვი ცენ ზის მი უხ ედ ავ ად, იგი უნ და მო იც-
ავ დეს ყვე ლა თა ობ ის წარ მო მად გე ნელს, ვი საც კომ-
პი უტ ერ ის ეფ ექ ტი ან ად გა მო ყე ნე ბა შე უძ ლია. ვინც 
ფლობს ტექ ნო ლო გი ებს და სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში 
ქვეყ ნის კი ბე რუ საფ რთხო ებ აზე ზრუნ ვა შე უძ ლია. კი-
ბე რარ მია  შეძ ლე ბა და კომ პლექ ტდეს:

• სა ვალ დე ბუ ლო სამ ხედ რო სამ სა ხურს დაქ ვემ დე-

ბა რე ბუ ლი თუ  სა ვალ დე ბუ ლო სამ ხედ რო სამ სა ხუ-

რის გან გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი პი რე ბით;

• შრო მი სუ ნა რი ანი და აქ ტი ური მო ქა ლა ქე ებ ით;

• სპე ცი ალ ური სა ჭი რო ებ ებ ის მქო ნე პი რე ბით;

• ხან დაზ მუ ლი და სა პენ სიო ას აკს გა და ცი ლე ბუ ლი 

პი რე ბით; 

• ჯამ ში, სა ხელ მწი ფო, კერ ძო და სა მო ქა ლა ქო სექ-

ტო რის ყვე ლა წარ მო მად გე ნე ლე ბით, ვინც ფლობს 

კომ პი უტ ერ ულ ტექ ნო ლო გი ებს და ქმე დუ ნა რი ანია 

კი ბერ საფ რთხე ებ ის პრე ვენ ცი ის თვის.

 
 რე ზი უმე
 
დეს ტრუქ ცი ული ძა ლე ბის, ინ ფორ მა ცი ული აგ რე-

სი ის, ინ ფორ მა ცი ული ოკ უპ აცი ის, ინ ფორ მა ცი ული 

გე ნო ცი დის ლო კა ლი ზა ცი ის თვის, ას ევე, გლო ბა ლურ 
კი ბერ გა რე მოს თან ლო კა ლურ ინ ტე რეს თა თავ სე ბა-
დო ბის მიზ ნით სა ჭი როა კი ბე რარ მი ის შექ მნა. 

 კი ბე რა მი ის შექ მნის თვის აუც ილ ებ ელია: 
• კი ბერ ჯგუ ფე ბის მომ ზა დე ბა, მო ნა ცემ თა ბა ზე-

ბის ფორ მი რე ბა, კი ბე რარ მი ის ორ გა ნი ზე ბა ში სპე ცი-

ალ ური სა ჭი რო ებ ებ ის მქო ნე პი რე ბის და საქ მე ბა და 

ეფ ექ ტი ან ად გა მო ყე ნე ბა;

• კი ბე რარ მი ის და კომ პლექ ტე ბის თვის, სა ქარ თვე-

ლო ში მცხოვ რე ბი მო ქა ლა ქე ებ ის გარ და, სა ჭი როა 

უცხო ეთ ში არ სე ბულ ქარ თუ ლი „კი ბერ სათ ვის ტო-

მო ებ ის” შექ მნა და ფორ მი რე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი, სა ქარ-

თვე ლოს სა ელ ჩო ებ ის ხელ შეწყო ბით უნ და გან ხორ-

ცი ელ დეს;

• სათ ვის ტო მო ებ ის კო ორ დი ნი რე ბით, უცხო ეთ ში 

მყო ფი ასე ულ ათ ას ობ ით  თა ნა მე მა მუ ლე ებ ის გან უნ-

და შე იქ მნას სა ინ იცი ატ ივო ჯგუ ფე ბი, და კომ პლექ-

დეს მო ბი ლუ რი ჯგუ ფე ბი, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს 

კი ბერ საფ რთხე ებ იდ ან გა მომ დი ნა რე , ოპ ერ ატი ულ 

კი ბერ მხარ და ჭე რას აღ მო უჩ ენ ენ ქვე ყა ნას (ქვე ყა ნა ში 

ჩა მოს ვლის გა რე შე);

• ქვე ყა ნა ში უნ და გა იზ არ დოს ინ ტერ ნეტ-მომ ხმა-

რებ ლე ბის საქ მი ან ობ ის მო ნი ტო რინ გი, გან ხორ ცი ელ-

დეს გან საზღვრულ web-სა იტ ებ თან მომ ხმა რებ ლის 

დაშ ვე ბის უარ ყო ფა (ბლო კი რე ბა),სა იტ ის ოპ ერ-

ატ ორ ებ ის თვის მო ნა ცემ თა ნა კა დის ფილ ტრა ცია, 

გამ კაც რდეს ცენ ზუ რის წე სე ბის დაც ვა,  ინ ტერ ნეტ-

ბლო კი რე ბა და ჩახ შო ბა. აღ ნიშ ნულ ფონ ზე, მი ზან შე-

წო ნი ლი და აუც ილ ებ ელია, პრო ცე სი გან ხორ ცი ელ დეს 

სა ზო გა დო ებ ის სა მი ვე სექ ტო რის (კერ ძო, სა ხელ მწი-

ფო და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის) თა ნა ბა რუფ ლე ბი ანი 

მო ნი ტო რინ გით.

• ქვეყ ნის თვის საფ რთხის შემ ცვლე ლი ინ ტერ ნეტ-

ინ ფორ მა ცი ის ფილ ტრა ცია უნ და გან ხორ ცი ელ დეს 

დი ფა მა ცი ის კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე - უნ და შე იქ მნას 

ინ ტერ ნე ტის რე გუ ლი რე ბის კა ნონ პრო ექ ტე ბი და 

მოხ დეს მი სი სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტი ზა. უზ რუნ-

ველ ყო ფი ლი იქ ნას კი ბერ-ბრძო ლის პრე ვენ ცი ის სა-

ერ თა შო რი სო მიდ გო მე ბის უნ იფ იც ირ ება;

• ქვე ყა ნა ში სას წრა ფოდ უნ და შე იქ მნას კო მი სია 

(რო მე ლიც სა ზო გა დო ებ ის სა მი ვე სექ ტო რის მი ერ 

უნ და და კომ პლექ ტდეს) ინ ტერ ნეტ-რე გუ ლი რე ბის 

კრი ტე რი უმ ებ ის შე მუ შა ვე ბის მიზ ნით;

• ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ებ ის სიფხიზ ლის, კი ბერ-

ტე რო რიზ მის, კი ბერ საფ რთხე ებ ის, აგ რე სი ული ინ-

ტერ ნეტ-კონ ტენ ტის პრობ ლე მის გათ ვიც ნო ბი ერ ებ ის 

დო ნის ამ აღ ლე ბი სათ ვის უნ და გა ტარ დეს სა გან მა ნათ-

ლებ ლო და სო ცი ალ ური აქ ტი ვო ბა. მო ცე მულ ლპრო-

ცეს ში ფარ თოდ უნ და ჩა ერ თოს მეც ნი ერ ები;

• და სას რულს, კავ კა სი ის რე გი ონ ში, უნ და შე იქ მნას 

ინ კლუ ზი ური ელ ექ ტრო ნუ ლი მთავ რო ბა, რო მე ლიც 

კი ბერ საფ რთხე ებ ისა და კი ბერ ტე რო რიზ მის წი ნა აღ-

მდეგ ბრძო ლის ეფ ექ ტი ანი სის ტე მა იქ მნე ბა და მი სი 

უზ რუნ ველ ყო ფის გა რან ტი ებს შექ მნის.

ra ti ab ul aZe,

ek on om ik is doq to ri, pro fe so ri
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TviTmmarTveloba

daviT WiWinaZe, 

ekonomikis doqtori

gvinda Tu ara realuri 
TviTmmarTveloba?

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მი რე-
ბის (იგ ივე მმარ თვე ლო ბის სის ტე მის დე ცენ ტრა ლი-
ზა ცი ის), 2004 წელს დაწყე ბულ მა ახ ალ მა პრო ცეს მა, 
პო ლი ტი კურ ძა ლებ თან, არ ას ამ თავ რო ბო ებ თან და 
სა ერ თა შო რი სო მო ნა წი ლე ებ თან დი დი დის კუ სი ებ ის 
შემ დეგ  სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე (სხვა სა ბი უჯ ეტო 
სა კითხე ბის პა რა ლე ლუ რად), გან საზღვრა ახ ალი 
ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტი თვით მმარ თვე ლი ერ თე-
ულ ებ ის გა მო თა ნაბ რე ბი თი ფორ მუ ლის სა ხით, რაც 
უნ და გამ ხდა რი ყო სხვა ად გი ლობ რი ვი სა გა და სა ხა დო 
შე მო სავ ლე ბის გვერ დით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თვის 
სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის და მო უკ იდ ებ ლად 
გან ხორ ცი ელ ებ ის მი ნი მა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
გა მო თა ნაბ რე ბის ქმე დი თი ინ სტრუ მენ ტი. 

 აღ ნიშ ნუ ლი მო მენ ტის თვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 

სა კუ თარ შე მო სავ ლებს გა ნე კუთ ვნე ბო და მო გე ბის, სა-

შე მო სავ ლო და ქო ნე ბის გა და სა ხა დე ბი. სამ წუ ხა როდ, 

2006 წელს რე ფორ მი რე ბუ ლი თვით მარ თვე ლო ბე ბის 

ამ ოქ მე დე ბამ დე გან ხორ ცი ელ ებ ულ მა სა კა ნონ მდებ-

ლო ცვლი ლე ბებ მა სა გა და სა ხა დო კო დექ სში მო გე ბის 

გა და სა ხა დი ჩა მო არ თვა ის ედ აც მწი რი შე მო სავ ლე ბის 

მქო ნე ერ თე ულ ებს და ის სრუ ლად მი მარ თა ცენ ტრა-

ლუ რი ბი უჯ ეტ ის კენ. ამ ას, 2007 წლის ცვლი ლე ბე ბით, 

და ემ ატა სო ცი ალ ური და სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დე-

ბის „გა ერ თი ან ებ ით” გა მოწ ვე ული შე დე გი სა შე მო-

სავ ლო გა და სა ხა დის „წარ თმე ვის” სა ხით და დარ ჩა 

თვით მმარ თვე ლო ბა ქო ნე ბის, არ სე ბი თად უმ ნიშ ვნე-

ლო გა და სა ხა დის ამ არა.

 მა შინ დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის სა შე მო სავ ლო გა და სა-
ხა დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თვის წარ თმე ვის ერთ-ერ-
თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი არ გუ მენ ტი იყო მი სი არ ათ ან აბ არი 
რა ოდ ენ ობ ები მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ხედ ვით და 

და პი რე ბა, რომ ეს თან ხე ბი გა თა ნაბ რე ბი თი ფორ მუ-
ლის მეშ ვე ობ ით სრუ ლად და უბ რუნ დე ბო დათ უკ ან. 

 სამ წუ ხა რო რე ალ ობა გახ და ის, რომ გა თა ნაბ რე-

ბი თი პო ლი ტი კა სი ნამ დვი ლე ში ჩა ნაც ვლდა გა ნა წი-

ლე ბი თი პო ლი ტი კით, სა დაც სა ხელ მწი ფო სა კუ თა-

რი სუ ბი ექ ტუ რი შე ხე დუ ლე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი 

მი ზან შე წო ნი ლო ბის სა ფუძ ველ ზე გან საზღვრავ და 

ყო ველ წლი ურ ად გა სა ნა წი ლე ბე ლი რე სურ სე ბის ოდ-

ენ ობ ას და მის გან საზღვრა ში ნაკ ლე ბად მო ნა წი ლე-

ობ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ობი ექ ტუ რი სა ჭი რო ებ ის 

ფაქ ტო რე ბი.აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, სა ხე ზე გვქონ და 
შად რევ ნე ბის, ფა სა დე ბის და ტაშ-ფან დუ რის ყბა და-
ღე ბუ ლი პრაქ ტი კა; თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მი ერ პრო-
კუ რა ტუ რის თუ შსს, სპეც სამ სა ხუ რე ბი სა თუ კერ ძო 
გავ ლე ნი ანი მო ხე ლე ებ ის ხარ ჯე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ბი უჯ ეტ ით და ფი ნან სე ბა ში „და ხე ლოვ ნე ბა”; წი ნა სა-
არ ჩევ ნოდ აქ ტი ვის ტე ბის „წა ხა ლი სე ბა” შტა ტე ბის 
უაზ როდ გა ბერ ვით თუ ად გი ლობ რი ვი გავ ლე ნი ანი 
პი რე ბის „მო მად ლი ერ ება” სა ჭი რო ებ ის სხვა დას ხვა 
„პრო ექ ტე ბის” და ფი ნან სე ბით. ერ თი სიტყვით, მრა ვა-
ლი სხვა ხარ ჯი, რომ ლე ბიც არ ანა ირ სა მარ თლებ რივ 
კავ შირ ში არ იყ ვნენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ კა ნო-
ნით გან საზღვრუ ლი სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის 
გან ხორ ცი ელ ებ ას თან... 

 შე დე გად მი ვი ღეთ გა ნუ ვი თა რე ბე ლი და პო ლი-
ტი კურ ერ თგუ ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი 
პო ლი ტი კუ რი თუ სა ჯა რო მო ხე ლე თა კო ჰორ ტა... და 
არ ჩევ ნე ბი...

 სხვა დას ხვა ეტ აპ ზე გა თა ნაბ რე ბი თი ფორ მუ ლის 
გა მო ყე ნე ბი სას რი გი თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ებ ის-
კენ მე ტი რე სურ სის მი მარ თვის მიზ ნით დგინ დე ბო და 
მა კო რექ ტი რე ბე ლი კო ეფ იცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც მხო-

sa qar Tve lo Si ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo bis dam kvid re-

bis  um aR le si tri bu ne bi dan mra val jer dek la ri re bul, Tum ca, 

sru lad ar gan xor ci el eb ul re for ma Ta ricxvs uk ve srul yo fi-

lad uer Tde ba 2014 wels ka no nad qce uli ki dev er Ti in ici at iv ac. 

 aR niS nu li in ici at iv is mra val si sus te Ta So ris mka fi od ga mo-

ir Ce va fis ka lu ri de cen tra li za ci is (ig ive mu ni ci pa li te te bis 

da mo uk id eb eli fi nan su ri Se saZ leb lo be bis ga um jo be se bis) ver 

miR we va - ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo bis ko deq sis 154-e mux lis 

Se sa ba mi sad, val de bu le bad qce uli Se mo su lo be bis ga mij vna pro-

cen tu li maC ve neb le bis mi xed viT sa xel mwi fo, av to no mi ur da mu-

ni ci pa lur bi uj et ebs So ris. es un da ga mo xa tu li yo sa Se mo sav lo 

ga da sa xa dis ga na wi le bis pro por ci isa da me qa niz mis dad ge na Si da 

Se de gad, un da ga ez ar da TviT mmar Tve li er Te ul is sa ku Ta ri Se mo-

sav le bis od en oba uk ve ar se bul Tan Se da re biT.
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TviTmmarTveloba

ლოდ „აპ რა ვებ დნენ” გა დაწყვე ტი ლი თან ხის ოდ ენ ობ-
ის ხე ლოვ ნუ რად „დას მას” და არ იყ ვნენ და ფუძ ნე ბუ ლი 
რა იმე სა ხის ობი ექ ტურ კრი ტე რი უმ ებ ზე. 

ასე, მა გა ლი თად, ოფ იცი ალ ურ ად აუხ სნე ლი ლო-
გი კით, თბი ლი სის თვის დგინ დე ბო და დე და ქა ლა ქის 
კო ეფ იცი ენ ტი 12-ჯერ ან მე ტი ჯე რა დო ბის თან ხის 
გა და სა ცე მად სხვა ბევ რად ღა რი ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტე ბის გან გან სხვა ვე ბით, რო მელ თა კო ეფ იცი ენ ტე ბი 
სა ჭი რო ებ ის ამ ებრ „ად გენ და” „და სას მე ლი” თან ხის 
ოდ ენ ობ ას!

 2014 წელს სა ხელ მწი ფომ კი დევ ერ თხელ გა ნაცხა-
და ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ფის კა ლუ რი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის 
გან ხორ ცი ელ ებ ის მზა ობ ის შე სა ხებ, თუმ ცა კა ნო ნით 
გან საზღვრუ ლი ვა დე ბი ის ევ და ირ ღვა. 

 უფ რო მე ტიც, სა ხელ მწი ფომ  სა შე მო სავ ლო გა და-

სა ხა დის მცი რე ნა წი ლის მუ ნი ცი პა ლურ ბი უჯ ეტ ებ ში 

მი მარ თვის სა ნაც ვლოდ შე ამ ცი რა გა თა ნაბ რე ბი თი 

ფონ დის მო ცუ ლო ბა თით ქმის პირ და პირ პრო პორ-

ცი ულ ად. შე დე გად, 2016 წელს, დაგ ვი ან ებ ული 
ფის კა ლუ რი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის ნაც ვლად, ვღე ბუ-
ლობთ მდგო მა რე ობ ას, რო ცა თვით მმარ თვე ლი ერ-
თე ულ ებ ის ფი ნან სუ რი და მო უკ იდ ებ ლო ბის ხა რის ხი 
არ ათუ გა უმ ჯო ბეს და, რო გორც ამ ას აცხა დებ და 
ხე ლი სუფ ლე ბა, არ ამ ედ, მან გაუარესების ტენ დენ-
ცი აც შე იძ ინა. 2016 წლის სა ბი უჯ ეტო საპ როგ ნო ზო 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი ცხად ყოფს, რომ თვით მმარ თვე ლო-
ბის სა კუ თა რი შე მო სავ ლე ბის ოდ ენ ობ ები ად ვი ლად 
მა ნი პუ ლი რე ბა დია ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
მი ერ წლი დან-წლამ დე და აღ ნიშ ნულ მა შე სა ბა მი სად, 
უნ და უზ რუნ ველ ყოს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ზე-

მო აღ წე რი ლი პატ რონ ყმუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა და 
ერ თგუ ლე ბა სა ჭი რო ებ ის ამ ებრ. და რა თქმა უნ და, 
ხარ ჯე ბი - შსს-სთვის, პრო კუ რა ტუ რის თვის,...  და 
შემ დეგ ის ევ არ ჩევ ნე ბი...

 ყო ველ გვა რი ობი ექ ტუ რი სა ფუძ ვლის გა რე შე გა-
თა ნაბ რე ბი თი ფონ დის მო ცუ ლო ბის თით ქმის 300 მლნ 
ლა რით შემ ცი რე ბამ ნი ღა ბი ჩა მოხ სნა, ცენ ტრა ლუ რი 
ხე ლი სუფ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბას თვით მმარ თვე-
ლო ბე ბი სად მი და და ად ას ტუ რა წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტე ბის შე ფა-
სე ბა გა თა ნაბ რე ბი თი პო ლი ტი კის სუ ბი ექ ტუ რო ბა სა 
და პო ლი ტი კურ მი ზან შე წო ნი ლო ბას მიბ მუ ლო ბა ზე. 
სა კუ თა რი და მო უკ იდ ებ ელი ფი ნან სუ რი რე სურ სე-
ბის გა რე შე ვე რა ნა ირ ად ვერ მოხ დე ბა დე მოკ რა ტი-
ული მმარ თვე ლო ბის სა ძირ კვლის, ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის ინ სტი ტუ ტის დამ კვიდ რე ბა 
სა ქარ თვე ლო ში, ქვეყ ნის მმარ თვე ლო ბი თი სის ტე მის 
და ბა ლან სე ბუ ლი გან ვი თა რე ბა და აქ ედ ან გა მომ დი-
ნა რე, სოფ ლის, ქა ლა ქის თუ ნე ბის მი ერი რე გი ონ ის 
გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

 სამ წუ ხა როდ, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მი რე ბის ვერც ბო ლო მცდე ლო ბამ შეძ ლო ცენ-
ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კუ რი ხრი კე ბის 
გა მო ყე ნე ბის მა ხინ ჯი პრაქ ტი კის გან გა თა ვი სუფ ლე ბა 
და ფი ნან სუ რი და მო უკ იდ ებ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
რე ალ ობ ად ქცე ვა. ეს მცდე ლო ბაც ქარ თუ ლი ან და ზის 
„თხა გავ ყი დე, თხა ვი ყი დე”-ს არ სს ვერ გაც და. უარ-
ეს იც, თუ ამ პრაქ ტი კას მმარ თვე ლო ბის სი მა ხინ ჯის 
სხვა ას პექ ტებ საც და ვა მა ტებთ, „ნა ყიდ თხას” აშ კა რად 
რუ ხი ძაღ ლის ელ ფე რი გა დაჰ კრავს...
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yvelas kargad moexseneba, rom qveynis ekonomikuri md-

gomareobis gaumjobeseba faqtiurad warmoudgenelia ad-

gilobriv TviTmmarTvelobebSi socialur–ekonomikuri 

mdgomareobis gaumjobesebis gareSe. mainc raSi gamoixateba 

socialur–ekonomikuri mdgomareobis gaumjobeseba?

es ZiriTadad moicavs adgilobriv TviTmmarTvelobebSi 

mcxovrebi pirebis  ekonomikuri pirobebis gaumjobesebas. 

gaumjobeseba miiRweva im SemTxvevaSi roca gaizrdeba  mo-

qalaqeTa dasaqmebis done, Semcirdeba umuSevroba, gaizr-

deba investiciebis raodenoba, aRorZindeba mwarmoebiTi 

seqtori, adgilebze Seiqmneba eqsportisTvis gankuTvnili  

konkurentunariani produqcia, gaumjobesdeba moqalaqeTa 

komunaluri, satransporto da infrastruqturuli momsa-

xurebis done, Tanamedrove evropul dones miuaxlovdeba 

moqalaqeTa uzrunvelyofa janmrTelobis sferoSi, gaum-

jobesdeba adgilobrivi ekologiuri mdgomareoba da sxva.

adgilobrivi TviTmmarTvelobis 

ganviTarebis problemebi 

da perspeqtivebi saqarTveloSi

boris WiWinaZe

ekonomikis doqtori,

akakiwereTlis saxelobis 

quTaisis

 saxelmwifo universitetis 

maswavlebeli,

 saqarTvelos ekonomistTa 

samecniero 

sazogadoebis wevri

აღ ნიშ ნუ ლის უზ რუნ ველ სა ყო ფად კი სა ჭი როა გა-
მარ თუ ლი და მო ქა ლა ქე თა კე თილ დღე ობ აზე ორი ენ-
ტი რე ბუ ლი კა ნო ნე ბის მი ღე ბა, რა ში დაც თა ვი სი წი ლი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა ეკ ის რე ბა, რო გორც ცენ ტრა ლურ 
ას ევე ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას.

სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის  1012–ე მუხ ლის მი-
ხედ ვით, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბა ნი გა მიჯ ნუ ლია სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო თა 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან. თვით მმარ თველ ერ თე ულს 
აქ ვს სა კუ თა რი და დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბა ნი. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბა თა გან საზღვრის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი და 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ნი დგინ დე ბა ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით.

აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის მი ხედ ვით, თვით მმარ თვე ლი 
ერ თე ული უფ ლე ბა მო სი ლია თა ვი სი ინ იცი ატ ივ ით 
გა დაწყვი ტოს ნე ბის მი ერი სა კითხი, რო მე ლიც სა ქარ-
თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით არ არ ის ხე ლი სუფ ლე ბის  
სხვა ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და აკ რძა ლუ ლი არ 
არ ის კა ნო ნით. სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებ ის მი ერ თვით-
მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის თვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა  
დე ლე გი რე ბა და საშ ვე ბია სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბის, 
აგ რეთ ვე ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე, მხო ლოდ 
შე სა ბა მი სი მა ტე რი ალ ური და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის 
გა და ცე მით, რო მელ თა ოდ ენ ობ ის გა ან გა რი შე ბის წე სი 
გა ნი საზღვრე ბა კა ნო ნით.

იმ ავე კონ სტი ტუ ცი ის 1013–ე მუხ ლის მი ხედ ვით, 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას აქ ვს სა კუ თა რი 
ქო ნე ბა და ფი ნან სე ბი. თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის 
ორ გა ნო ებ ის მი ერ თა ვი ან თი კომ პე ტენ ცი ის ფარ-

გლებ ში მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის შეს რუ ლე-
ბა  სა ვალ დე ბუ ლოა თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის 
ტე რი ტო რი აზე. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
ორ გა ნო ებ ის საქ მი ან ობ ის სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ-
ვე ლო ბა ხორ ცი ელ დე ბა კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით. 
სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის მი ზა ნია ად გი ლობ-
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის 
სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა და დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი-
ლე ბე ბის ჯე რო ვა ნი გან ხორ ცი ელ ება. სა ხელ მწი ფო 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბა ხორ ცი ელ დე ბა მი სი მიზ ნე ბის 
პრო პორ ცი ულ ად.

რო გორც ვხე დავთ, სა ქარ თვე ლო ში მოქ მედ ძი-
რი თად კა ნონ ში–კონ სტი ტუ ცი აში მო ცე მუ ლია ად გი-
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის  ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის 
სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვლე ბი. რაც შე ეხ ება ად გი ლობ-
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა 
გან საზღვრის ძი რი თად პრინ ცი პებს  და უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბებს, ის დგინ დე ბა ,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის კო დექ სის” მი ხედ ვით. 

სა ქარ თვე ლო ში დღეს მოქ მე დი ,,ად გი ლობ რი ვი 

თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის” თა ნახ მად, ად გი-
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა არ ის თვით მმარ თველ 
ერ თე ულ ში რე გის ტრი რე ბულ სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა-
ქე თა უფ ლე ბა და შე საძ ლებ ლო ბა, მათ მი ერ არ ჩე ული 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებ ის 
მეშ ვე ობ ით, სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის სა ფუძ-
ველ ზე გა დაწყვი ტონ ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის 
სა კითხე ბი. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა ხორ-

TviTmmarTveloba
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ცი ელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში–თვით მმარ თველ 
ქა ლაქ სა და თვით მმარ თველ თემ ში.

ამ ავე კა ნო ნის მი ხედ ვით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს გა აჩ-
ნია სა კუ თა რი და დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბე ბი.  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი-
ლე ბე ბი იგ ივე ექ სკლუ ზი ური უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბია. 
სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან სა ხორ ცი ელ ებ-
ლად ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი  ცენ ტრა-
ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბი დან ღე ბუ ლო ბენ გა თა ნაბ რე ბით 
ტრან სფერს. ხო ლო დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბე ბის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად ღე ბუ ლო ბენ მიზ ნობ რივ 
ტრან სფერს.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი-
ლე ბე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი მო ცე მუ ლია ,,ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის” მე–16–ე  მუხ ლში.  
სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი დან შეგ ვიძ ლია გა-
მოვ ყოთ ძი რი თა დი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი, რო გო რი ცაა:

1. ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის ბუ ნებ რი ვი რე-

სურ სე ბის, მათ შო რის წყლის და ტყის რე სურ სე ბის  

და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი მი წის 

რე სურ სე ბის მარ თვა კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით;

2. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სივ რცით–ტე რი ტო რი ული 

და გეგ მვა და შე სა ბა მის სფე რო ში ნორ მე ბი სა და წე სე-

ბის გან საზღვრა. ქა ლაქ მთშე ნებ ლო ბი თი დო კუ მენ ტა-

ცი ის, მათ შო რის, მი წათ სარ გებ ლო ბის გე ნე რა ლუ რი 

გეგ მის, გა ნა შე ნი ან ებ ის რე გუ ლი რე ბის გეგ მის, და სახ-

ლე ბა თა ტე რი ტო რი ებ ის გა მო ყე ნე ბი სა და გა ნა შე ნი-

ან ებ ის რე გუ ლი რე ბის წე სე ბის დამ ტკი ცე ბა;

3. ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა ავ ტო მო ბი ლო 

გზე ბის მარ თვა და ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის 

გზებ ზე საგ ზაო მოძ რა ობ ის ორ გა ნი ზე ბა; 

4. გა რე ვაჭ რო ბის, გა მო ფე ნე ბის, ბაზ რე ბი სა და 

ბაზ რო ბე ბის რე გუ ლი რე ბა;

5. გა რე რეკ ლა მის გან თავ სე ბის რე გუ ლი რე ბა;

6. სა საფ ლაოების მოწყო ბა და მოვ ლა–პატ რო ნო ბა;

7. ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის ობი ექ ტებ ზე 

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის თვის, 

ბავ შვე ბი სა და მო ხუ ცე ბის თვის სა თა ნა დო ინ ფრას-

ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა, მათ შო რის, სა ჯა რო 

თავ შეყ რის ად გი ლე ბი სა და მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან-

სპორ ტის სა თა ნა დოდ ად აპ ტი რე ბი სა და აღ ჭურ ვის 

უზ რუნ ველ ყო ფა;

8. უს ახ ლკა რო თა თავ შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფა 

და რე გის ტრა ცია;

9. წყალ მო მა რა გე ბის (მათ შო რის, ტექ ნი კუ რი 

წყლით მო მა რა გე ბის)  უზ რუნ ველ ყო ფა; ად გი ლობ-

რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა მე ლი ორ აციო სის ტე მის გან-

ვი თა რე ბა.

აქ მო ვიყ ვა ნე  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სა კუ თა რი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის ის ნა წი ლი, რო მელ თა უმ რავ-
ლე სო ბა თით ქმის არ ცერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ 
ხორ ცი ელ დე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი ძი რი თა დად გა მოწ ვე ულია 
ად გი ლობ რი ვი სა კუ თა რი ფი ნან სე ბის უკ მა რი სო ბით 
და  ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის შე სა ბა მი სი ორ-
გა ნო ებ ის  არა ოპ ერ ატი ულ ობ ით. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 
სა კითხე ბის მო უგ ვა რებ ლო ბა კი ად გი ლობ რი ვი მო-
სახ ლე ობ ის სა მარ თლი ან გუ ლის წყრო მას იწ ვევს.

ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს გარ და ზე მო აღ-
ნიშ ნუ ლი სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი სა, ,,ად გი-

ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის” მე–16–ე 
მუხ ლის მე–4 ნა წი ლით უფ ლე ბა აქ ვს გა ნა ხორ ცი ელ ოს 
ღო ნის ძი ებ ები და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბის, სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ ის, მათ შო რის, სა სოფ ლო–სა მე ურ ნეო 
კო ოპ ერ აცი ის, მხარ და ჭე რი სა და ტუ რიზ მის გან ვი-
თა რე ბის, სო ცი ალ ური  დახ მა რე ბი სა და ჯან დაც ვის, 
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ახ ალ გაზ რდუ ლი პო ლი ტი კის 
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის, მა სობ რი ვი სპორ ტის 
ხელ შეწყო ბის, გა რე მოს დაც ვის, სა ზო გა დო ებ რი ვი გა-
ნათ ლე ბის, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ხელ შეწყო ბის, 
ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის არ ქი ვის წარ მო ებ ის, 
ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი წე სის დამ კვიდ რე ბის, ად ამი ან ის 
ჯან მრთე ლო ბის თვის უს აფ რთხო გა რე მოს შექ მნის, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი აზე ინ ვეს ტი ცი ებ ის 
მო ზიდ ვის, ინ ოვ აცი ური გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რის 
და სხვა მიზ ნით. 

რო გორც ვხე დავთ, ად გი ლობ რივ  თვით მმარ თვე-
ლო ბებს, კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა კუ თა რი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გარ და, უფ ლე ბა აქ ვთ გა ნა ხორ-
ცი ელ ონ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ იც, მაგ რამ 
პრაქ ტი კა ში მდგო მა რე ობა სულ სხვაგ ვა რა დაა, ად-
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი ხშირ შემ თხვე ვა ში 
არ ათუ და მა ტე ბით, არ ამ ედ მათ ექ სკლუ ზი ურ უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბებ საც ვერ ახ ორ ცი ელ ებ ენ. ეს ძი რი თა დად 
გა მოწ ვე ულია ად გი ლობ რი ვი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის 
სიმ ცი რით, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ  თვით მმარ თვე-
ლო ბებს გა აჩ ნი ათ სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი და 
მათ უზ რუნ ველ სა ყო ფად ცენ ტრა ლუ რი ბი უჯ ეტ იდ ან  
ეძ ლე ვათ გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რი, ეს ვერ უზ-
რუნ ველ ყოფს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის წი ნა შე მდგა რი 
სა კითხე ბის დრო ულ და ეფ ექ ტურ გა დაწყვე ტას.  აქ-
ვე აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ მნიშ ვნე ლო ვან დახ ვე წას 
სა ჭი რო ებს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის თვის გა და სა ცე მი 
ტრან სფე რის გა მო სა ან გა რი შე ბე ლი ფორ მუ ლა, რო მე-
ლიც  დად გე ნი ლია ფი ნან სთა მი ნის ტრის 2009 წლის 30 
დე კემ ბრის №904 ბრძა ნე ბით (გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან-
სფე რის გა ან გა რი შე ბის ინ სტრუქ ცი ის დამ ტკი ცე ბის 
თა ობ აზე). აღ ნიშ ნუ ლი ბრძა ნე ბით  თვით მმარ თვე-
ლო ბე ბის თვის გა და სა ცე მი ტრან სფე რი გა ინ გა რი შე ბა 
სა ქარ თვე ლოს სა ბი უჯ ეტო კო დექ სით დამ ტკი ცე ბუ ლი 
ფორ მუ ლის მი ხედ ვით, ეს ფორ მუ ლაა T=E-R,    T არ ის 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის ბი უჯ ეტ-
ის ათ ვის გა მო სა ყო ფი გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რი, 
E არ ის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლი ერ თუ ლის  
ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯე ბი სა და  არ აფ ინ ან სუ რი აქ ტი ვე ბის  
ზრდის ჯა მი,  R  არ ის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე-
ლი ერ თე ულ ის ბი უჯ ეტ ის შე მო სავ ლე ბი (გრან ტე ბის 
გარ და), რო მე ლიც ცალ კე ული ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლი ერ თე ულ ის ბი უჯ ეტ ის ათ ვის გა ინ აგ არ იშ-
ება მიმ დი ნა რე წლის პროგ ნო ზი სა და გა სუ ლი 3 წლის 
ფაქ ტობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლის ტენ დენ ცი ის მი ხედ ვით. 

2015 წელს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის-
თვის და აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი ური რეს პუბ ლი კის-
თვის გა და სა ცე მი ტრან სფე რის ოდ ენ ობა მო ცე მუ ლია 
ცხრილ №1–ში.

TviTmmarTveloba

 11 11

#
4

  
ag

vi
s

t
o

-n
o

em
b
er

i
  

 2
0

1
5



მე ტად სა ინ ტე რე სო სუ რათს ვღე ბუ ლობთ, თუ 
გა ვა ან ალ იზ ებთ კონ კრე ტუ ლი თვით მმარ თვე ლო ბე-
ბის თვის გა და სა ცე მი  გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რის 
ოდ ენ ობ ებს, მათ შო რის, თბი ლი სის თვის გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი ტრან სფე რის ჩათ ვლით. თვალ სა ჩი ნო ებ ის ათ-
ვის მო ვი ტა ნეთ ინ ფორ მა ცია თი თოეული რე გი ონ იდ ან 
ერ თი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის. მო ნა ცე მე ბი მო ცე მუ ლია 
ცხრილ №2–ში.

რო გორც ცხრი ლი დან ჩანს, ერთ სულ მო სახ ლე ზე 

თბი ლის ში  2015 წელს  გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რის 

ოდ ენ ობა შე ად გენს  369 ლარს, ხო ლო  სა ქარ თვე ლოს 

სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში  ერთ სულ მო სახ ლე ზე 

გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რის ოდ ენ ობა სა შუ ალ ოდ 

170 ლა რია. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ გა თა ნაბ რე ბი თი 

ტრან სფე რის გარ და, ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე-

ლო ბებს გა აჩ ნი ათ ქო ნე ბის გა და სა ხა დე ბი დან და სხვა 

ად გი ლობ რი ვი მო საკ რებ ლე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო-

სავ ლე ბი. ის ინი სა კუ თა რი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის 

სიმ ცი რეს გა ნიც დი ან.  სა ქარ თვე ლოს თვით მმარ თვე-

ლო ბე ბის სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბის დაკ ვირ ვე ბამ 

გვიჩ ვე ნა, რომ  თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სა კუ თა რი 

შე მო სავ ლე ბი გა და სა ხა დე ბის და მო საკ რებ ლე ბის 

ჩათ ვლით (გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რის გა რე შე) 

შე ად გენს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სა ბი უჯ ეტო შე მო-

სავ ლე ბის და ახ ლო ებ ით 20 %–ს, რაც ძა ლი ან და ბა ლი 

მაჩ ვე ნე ბე ლია (სა შუ ალო ევ რო პუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი შე-

ად გენს 35–40 %–ს). გა მომ დი ნა რე აქ ედ ან, და ბა ლია 

თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სა ბი უჯ ეტო და მო უკ იდ ებ ლო-

ბის ხა რის ხი, რაც თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ცენ ტრზე 

და გუ ბერ ნი აზე და მო კი დე ბუ ლე ბას მნიშ ვნე ლოვ ნად 

ზრდის. შექ მნი ლი  მდგო მა რე ობა კი საფ რთხის ქვეშ 

აყ ენ ებს კა ნონ მდებ ლო ბით აღი არ ებ ული  თვით მმარ-

თვე ლო ბე ბის ბი უჯ ეტ ებ ის და მო უკ იდ ებ ლო ბას. 

ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ჭი როა ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი-
სუფ ლე ბის მხრი დან გა და იდ გას ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის  სა ბი უჯ ეტო და მო უკ იდ ებ-
ლო ბის გაზ რდის კუთხით, რაც პირ ველ ეტ აპ ზე სა შე-
მო სავ ლო და მო გე ბის გა და სა ხა დე ბი დან   (ამ ეტ აპ ის-
ათ ვის 30%–ის ოდ ენ ობ ით) გარ კვე ული ან არ იცხე ბის 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ბი უჯ ეტ ებ ში ჩა რიცხვა ში 
უნ და გა მო იხ ატ ოს.

შექ მნი ლი მდგო მა რე ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე აუც-
ილ ებ ელია თვით მმარ თვე ლო ბებ მა შე ად გი ნონ თა ვი სი 
ტე რი ტო რი ებ ის სტრა ტე გი ული გან ვი თა რე ბის მოკ-

№  და სა ხე ლე ბა სულ 
ტრან სფე რი

 მათ შო რის 
გა თა ნაბ რე ბი თი

მათ შო რის
მიზ ნობ რი ვი

მათ შო რის
სპე ცი ალ ური

1

ავ ტო ნომ. 
რეს პუბ ლი კა
თვით მმართ.
ერ თე ულ ები

854,800.0 834,233.0 11,567.0

9,000.0
აფხა ზე თის
ავ ტო ნომ.

რეს პუბ ლი კის

№ და სა ხე ლე ბა

სულ 2015 წელს 
გა და სა ცე მი

გა თა ნაბ რე ბი თი
ტრან სფე რი

მო სახ ლე ობ ის
რა ოდ ენ ობა
01.01.2015
წლის თვის

ტრან სფე რის
ოდ ენ ობა ერთ სულ

მო სახ ლე ზე
2015 წელს

1 თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 412,282.2 1 118 000 368.80 ლა რი

2 გურ ჯა ან ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 6,985.4 54 100 129.10  ლა რი

3 ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 6,549.5 57 600 113.70 ლა რი

4 მარ ტვი ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 5,322.5 33 400 159.40 ლა რი

5 ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 6,177.0 41 300 149.60 ლა რი

6 გარ დაბ ნის  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 3,741.4 82 200 45.50 ლა რი

7 ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 5,881.1 31 400 187.30 ლა რი

8 ახ ალ ქა ლა ქის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 6,332.7 44 900 141 ლა რი

9 ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 4,081.8 10 300 396.30 ლა რი

10 ყაზ ბე გის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 718.1 3 700 194.10 ლა რი

ცხრი ლი №1

ცხრი ლი №2
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ლე ვა დი ანი და გრძელ ვა დი ანი სა მოქ მე დი გეგ მე ბი. 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ამ გეგ მე ბის შედ გე ნა პრობ-
ლე მებ თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი, რაც ძი რი თა დად 
გა მო იხ ატ ებ ოდა იმ აში, რომ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში  
არ ჩევ ნე ბის გზით მო სუ ლი ყო ვე ლი ახ ალი მთავ რო ბა 
არ ახ დენ და მი სი წი ნა მორ ბე დის მი ერ დაწყე ბი ლი საქ-
მე ებ ის გაგ რძე ლე ბას და ახ ალ ხედ ვებს აყ ალ იბ ებ და, 
რაც მთლი ან ობ აში სტრა ტე გი ული გეგ მე ბის შედ გე-
ნა–დამ ტკი ცე ბას აფ ერ ხებ და. სა ჭი როა ამ მი მარ თუ-
ლე ბით ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა, რად გა ნაც თუ 
არ იქ ნე ბა თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სტრა ტე გი ული 
გეგ მე ბი და არ გა იზ რდე ბა თვით მმარ თვე ლო ბებს 
შო რის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ხა რის ხი, მა შინ აზ-
რს და კარ გავს თვით მმარ თვე ლო ბის მცნე ბაც, ეს კი 
სა ქარ თვე ლოს ავ ტო რი ტეტს პარ ტნი ორი ევ რო პუ ლი 
ქვეყ ნე ბის თვალ ში მნიშ ვნე ლოვ ნად შე ას უს ტებს. ამ 
მი მარ თუ ლე ბით უდ იდ ესი პა სუ ხის მგებ ლო ბა ეკ ის რე-
ბა ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას, ამ ას გვა ვალ დე ბუ-
ლებს ას ევე ევ რო პას თან ხელ მო წე რი ლი ,,ას ოც ირ ებ ის 
ხელ შეკ რუ ლე ბაც”.

ამ ჟა მად მოქ მე დი ,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე-

ლო ბის კო დექ სის”  54–ე მუხ ლის  პირ ვე ლი ნა წი ლის 
,,ე.გ.”  ქვე პუნ ქტის მი ხედ ვით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
გამ გე ბე ლი/მე რი  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბის ფარ გლებ ში უზ რუნ ველ ყოფს შე სა ბა მი სი 
სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბი სა და სხვა 
პროგ რა მე ბის, სტრა ტე გი ებ ისა და გეგ მე ბის მომ ზა დე-
ბას, საკ რე ბუ ლოს თვის  და სამ ტკი ცებ ლად წარ დგე ნას 
და გან ხორ ცი ელ ებ ას.

თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური 
გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით  ამ ეტ აპ ის-
ათ ვის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის  მი ერ 
შედ გე ნილ უნ და იქ ნეს სტრა ტე გი ული გან ვი თა რე ბის 
გეგ მე ბი. სტრა ტე გი ული გეგ მა უნ და შედ გე ბო დეს 
შემ დე გი ინ დი კა ტო რე ბის გან.

1. მო სახ ლე ობ ის სო ცი ალ ურ–ეკ ონ ომ იკ ური და-
ხა სი ათ ება

ა. მო სახ ლე ობ ის სტრუქ ტუ რა.

ბ. მო სახ ლე ობ ის შე მო სავ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი.

2. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ური ბა ზა.
ა. მრეწ ვე ლო ბა და სოფ ლის მე ურ ნე ობა.

ბ. და საქ მე ბა.

გ. მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სი.

დ. სა ინ ვეს ტი ციო საქ მი ან ობა.

ე. სა შუ ამ ავ ლო საქ მი ან ობა.

3. მუ ნი ცი პა ლუ რი ფი ნან სე ბი, არ ას აცხოვ რე ბე-
ლი ფონ დე ბი და მი წათ სარ გებ ლო ბა.

ა. მუ ნი ცი პა ლუ რი ბი უჯ ეტი.

ბ. მუ ნი ცი პა ლუ რი არ ას აცხოვ რე ბე ლი უძ რავ–მოძ-

რა ვი ქო ნე ბა და მი წათ სარ გებ ლო ბა.

გ. მო ზი დუ ლი გრან ტე ბი.

4. მომ სა ხუ რე ბის სფე რო და სა ქა ლა ქო მე ურ ნე-
ობა.

ა. საცხოვ რე ბე ლი და მი სი ხელ მი საწ ვდო მო ბა.

ბ. საცხოვ რებ ლის კო მუ ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა.

გ. სატ რან სპორ ტო მომ სა ხუ რე ბა.

დ. კავ შირ გაბ მუ ლო ბის მომ სა ხუ რე ბა.

ე. კულ ტუ რულ–სა გან მა ნათ ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბა.

ვ. სო ცი ალ ური დაც ვა.

ზ. ჯან დაც ვა.

თ. გა ნათ ლე ბა.

ი. წეს რი გის დაც ვა.

კ. ეკ ოლ ოგია.

ლ. ვაჭ რო ბა.

მ. კე თილ მოწყო ბა.

ნ. სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბა.

ო. გა დამ ზა დე ბის ცენ ტრე ბი.

სა ჭი როა აღ ინ იშ ნოს, რომ სტრა ტე გი ული გეგ მის 
შედ გე ნას გა აჩ ნია თა ვი სი ეტ აპ ები და სა ფე ხუ რე ბი.

პირ ვე ლი ეტ აპი მო იც ავს სტრა ტე გი ული გეგ მის 
კონ ცეფ ცი ის და მუ შა ვე ბას, რო მელ საც ჭირ დე ბა 2–5 
თვე. აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში სა ჭი როა მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტე ბის რე სურ სუ ლი პო ტენ ცი ალ ის გან საზღვრა, 
პროგ ნო ზე ბის შედ გე ნა, რო მე ლიც თა ვის მხრივ მო-
იც ავს დე მოგ რა ფი ას, სი ცოცხლის დო ნეს და ქა ლა-
ქის ეკ ონ ომ იკ ის დარ გობ რივ სტრუქ ტუ რას.  ას ევე 
ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ის ფორ მი რე ბას და 
შე სა ბა მი სი მი მარ თუ ლე ბე ბის გან საზღვრას.

მე ორე ეტ აპი მო იც ავს  სტრა ტე გი ული გეგ მის 
შედ გე ნას, რო მელ საც ჭირ დე ბა 6–7 თვე. აღ ნიშ ნულ 
პე რი ოდ ში უნ და და მუ შავ დეს სხვა დას ხვა მიზ ნობ რი ვი 
პროგ რა მე ბი. უნ და გა ნი საზღვროს სა ჭი რო თან ხე ბის 
და მო სა ზი დი  ფუ ლა დი რე სურ სე ბის სტრუქ ტუ რა.  
უნ და შე მუ შავ დეს სტრა ტე გი ული გეგ მის გრა ფი კი, 
შემ დეგ უნ და მოხ დეს ამ ატ რა ტე გი ული გეგ მის გან-
ხილ ვა და საკ რე ბუ ლო ებ ში დამ ტკი ცე ბა.

მე სა მე ეტ აპი მო იც ავს სტრა ტე გი ული გეგ მის რე-
ალ იზ აცი ას და მო ნი ტო რინ გს. ამ პე რი ოდ ში ხდე ბა 
და სა ხუ ლი გეგ მე ბის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გი, 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის  სო ცი ალ ურ–ეკ ონ ომ იკ ური 
მდგო მა რე ობ ის პე რი ოდ ული შეს წავ ლა  და მი ღე ბუ ლი 
შე დე გე ბის და სა ხულ მიზ ნებ თან შე და რე ბა. 

ჩე მი აზ რით, ამ ეტ აპ ზე თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
დო ნე ზე სა ჭი როა გა ტარ დეს შემ დე გი ღო ნის ძი ებ ები:

1)    თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სა შე მო სავ ლო ბა ზის 

გაძ ლი ერ ებ ის მიზ ნით, კა ნო ნით მკაც რად უნ და  გა ნი-

საზღვროს სა ხელ მწი ფო გა და სა ხა დე ბი დან (ამ ეტ აპ-

ის ათ ვის მო გე ბის და სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დე ბი დან) 

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ბი უჯ ეტ ებ ში 

ჩა სა რიცხი პრო ცენ ტუ ლი ან არ იცხე ბის ოდ ენ ობ ები;

2) ამ ეტ აპ ზე, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-

ბე ბის საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტუ რო ბის ამ აღ ლე ბის თვის, 

პირ ველ რიგ ში, სა ჭი როა გან ხორ ცი ელ დეს ცვლი ლე ბა  

თვით თმმარ თვე ლო ბის მოქ მედ კა ნონ ში, რა თა მნიშ-

ვნე ლოვ ნად გა იმ იჯ ნოს ცენ ტრი სა და თვით მმარ თვე-

ლო ბე ბის კომ პე ტენ ცი ები,  ას ევე  და სახ ვე წია თვით-

მმარ თვე ლო ბე ბი სათ ვის გა და სა რიცხი ტრან სფე რის 

გა მო სა ან გა რი შე ბე ლი ფორ მუ ლა, რა თა თვით მმარ-

თვე ლო ბებ მა მი იღ ონ  ტრან სფე რის ის ოდ ენ ობა, რო-

მე ლიც მათ ეკ უთ ვნით;

3) და სახ ვე წია კა ნო ნი ,,ინ ვეს ტი ცი ებ ის სა ხელ-

მწი ფო მხარ და ჭე რის შე სა ხებ”. კა ნო ნით შე ღა ვა თე ბი 
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უნ და და უწ ეს დეთ იმ ფი ზი კურ და იურ იდი ულ პი რებს, 

რომ ლე ბიც გა ნა თავ სე ბენ კა პი ტალს მუ ნი ცი პა ლი ტე-

ტე ბის ტე რი ტო რი აზე, აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა მათ თვის 

ერ თგვა რი სტი მუ ლი იქ ნე ბა;

4) ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სტრა-

ტე გი ული გეგ მე ბის შედ გე ნის უზ რუნ ველ სა ყო ფად  

სა ჭი როა შედ გეს ქა ლა ქე ბის პას პორ ტე ბი, სა დაც 

თავ მოყ რი ლი იქ ნე ბა ინ ფორ მა ცია  ად გი ლობ რი ვი 

თვით მმარ თვე ლო ბე ბის  ეკ ონ ომ იკ ური შე საძ ლებ ლო-

ბე ბის, ეკ ოლ ოგი ური მდგო მა რე ობ ის,  ად ამი ან ური და 

ბუ ნებ რი ვი კა პი ტა ლის შე სა ხებ;

5) აუც ილ ებ ელი სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე მოხ-

დეს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის კომ პე-

ტენ ცი ებ ის გაზ რდა მო სახ ლე ობ ის და საქ მე ბის და 

სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნის მი მარ თუ ლე ბით. სა-

ჭი როა ად გი ლობ რი ვი გა დამ ზა დე ბის ცენ ტრე ბის და 

პრო ფე სი ული სას წავ ლებ ლე ბის შექ მნა, რომ ლებ მაც 

უნ და უზ რუნ ველ ყონ ად გი ლობ რი ვი მო ქა ლა ქე ებ ის 

და საქ მე ბა და და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის სის ტე მა ტუ რი 

გა დამ ზა დე ბა, ამ ის ათ ვის კი სა ჭი როა ცენ ტრა ლუ რი 

ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მოხ დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 

შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა;

6) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სტა ტის ტი კუ რი ინ-

ფორ მა ცი ის მო ძი ებ ის სრულ ყო ფის მიზ ნით სა ჭი როა 

შე იქ მნას ად გი ლობ რი ვი სტა ტის ტი კუ რი სამ სა ხუ რე-

ბი, რად გა ნაც ამ ეტ აპ ის თვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 

უმ რავ ლე სო ბა ვერ ფლო ბენ ინ ფორ მა ცი ას მათ სა-

მოქ მე დო ტე რი ტო რი აზე გან თავ სე ბუ ლი ად გი ლობ-

რი ვი და უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის, ას ევე  არ სე ბუ ლი 

სა წარ მო ებ ის და მათ ბა ლან სზე რიცხუ ლი ქო ნე ბის 

შე სა ხებ, მა შინ რო დე საც ამ სა წარ მო ებ ის ბა ლან სზე 

რიცხუ ლი ქო ნე ბა წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი ბი-

უჯ ეტ ებ ის ქო ნე ბის გა და სა ხა დის ძი რი თად წყა როს. 

სწო რედ მუ ნი ცი პა ლუ რი სტა ტის ტი კუ რი სამ სა ხუ რე-

ბი უნ და  აწ ვდი დეს თვით მმარ თვე ლო ბებს სწორ და 

უტყუ არ ინ ფორ მა ცი ას  თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სო ცი-

ალ ურ–ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გან მსაზღვრა ვი 

ინ დი კა ტო რე ბის შე სა ხებ. აღ ნიშ ნუ ლი სტა ტის ტი კუ რი 

ინ ფორ მა ცი ები შემ დეგ ას ახ ვას ჰპო ვებს შე სა ბა მი სი 

თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მი ერ დამ ტკი ცე ბულ პროგ რა-

მულ ბი უჯ ეტ ებ ში.

7) სის ტე მა ტუ რად მოხ დეს თვით მმარ თვე ლო-

ბებ ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის დო ნის 

ამ აღ ლე ბა. სა ჭი როა აღ ინ იშ ნოს, რომ წი ნა წლებ ში ამ 

მი მარ თუ ლე ბით თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ბი უჯ ეტ ებ-

იდ ან  ფაქ ტი ურ ად ერ თი ლა რი არ და ხარ ჯუ ლა. 

8) თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მი ერ მოხ დეს უცხო-

ეთ ის და მე გობ რე ბუ ლი ქა ლა ქე ბის გა მოც დი ლე ბის 

გა ზი არ ება, იქ არ სე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი ური მიღ წე ვე-

ბის  ჩვენ თან და ნერ გვის მი მარ თუ ლე ბით. სა ჭი რო ებ ის 

შემ თხვე ვა ში შე იქ მნას ერ თობ ლი ვი სა წარ მო ები, რაც 

მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზ რდის თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ხა რის ხს.  დღე ის ათ ვის ამ 

მი მარ თუ ლე ბით თვით მმარ თვე ლო ბებ ში არ სე ბუ ლი 

მდგო მა რე ბა  მე ტად სა ვა ლა ლოა და ვე რა ნა ირ კრი-

ტი კას ვერ  უძ ლებს.

9) თვით მმარ თვე ლო ბებ მა  არ სე ბუ ლი კა ნონ-

მდებ ლო ბის ფარ გლებ ში  მაქ სი მა ლუ რად უნ და შე-

უწყონ ხე ლი ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვას.

10) თვით მმარ თვე ლო ბებ მა შე ად გი ნონ შე სა ბა მი-

სი ტუ რის ტუ ლი რუ ქე ბი, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზ-

რდის თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ცნო ბა დო ბას და ხელს 

შე უწყობს   ად გი ლობ რი ვი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბას.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1. სა ქარ თვე ლოს ,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სი”.
2. სა ქარ თვე ლოს ,,სა ბი უჯ ეტო კო დექ სი”.

3. სა ქარ თვე ლოს ,,სა გა და სა ხა დო კო დექ სი”.

THE DEVELOPMENT PROBLEMS OF SELF-GOVERNMENT INSTITUTIONS IN 
GEORGIA AND FUTURE PERSPECTIVES

Boris  Chichinadze
Doctor of economics

Lecturer of Akaki Tsereteli State University of Kutaisi

SUMMARY

Despite of the reforms passed during the last 20 years in Georgia additional reforms are needed for the 
future development of self-government institutions,The government has a lot to do to solve social-ecomical 
problems and improve situation in this regard.

TviTmmarTveloba
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რო გორც წე სი, ამ ამ ოც ან ის შე სას რუ ლებ ლად სა ჭი როა: 1) ფი ნან სუ რი შე დე გე ბის შე ჯა მე ბა;  2) მომ-

ხმა რებ ლებ თან ურ თი ერ თო ბის ან ალ იზი; 3) ში გა ბიზ ნეს პრო ცე სე ბის გა მარ თუ ლო ბის შეს წავ ლა; 4) 

ზრდა-გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვის შე ფა სე ბა.

სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ელ ებ ის პრო ცეს ში მო გე ბის ცვლი ლე ბის გა მომ წვე ვი ფაქ ტო რე ბი სამ ძი რი თად 
კა ტე გო რი ად იყ ოფა: მო ცუ ლო ბა, ფა სე ბი და პრო დუქ ტი ულ ობა.

აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბის სიღ რმი სე ული ან ალ იზ ის თვის მო ვიყ ვა ნოთ კონ კრე ტუ ლი მა გა ლი თი:
კომ პა ნია „მარ ტყო ფი” აწ არ მო ებს გარ კვე ული სა ხის მა ღალ ხა რის ხი ან ავ ეჯს ოფ ის ებ ის თვის. 2013 წლის 

ბო ლოს კომ პა ნი ამ შე იძ ინა იტ ალი ური წარ მო ებ ის თა ნა მედ რო ვე და ნად გა რე ბი. გა დაწყვი ტა მაქ სი მა ლუ-
რად მა ღალ ხა რის ხი ანი ნედ ლე ულ ის გა მო ყე ნე ბა, ბა ზარ ზე მოქ მე დე ბე ბის გა აქ ტი ურ ება და 2014 წელს 
მომ ხმა რებ ლე ბის თვის მა ღა ლი ხა რის ხი სა და მა ღა ლი ფა სის შე თა ვა ზე ბა (strategy of product differentiation).            

ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლია სა აღ რიცხვო მო ნა ცე მე ბი კომ პა ნი ის  2013 და 2014 წლის მაჩ ვე ნებ ლე ბი დან:  

2013 2014

წარ მო ბუ ლი და გა ყი დუ ლი ერ თე ულ ები 210 265

გა სა ყი დი ფა სი $4,800 $6,500

გა მო ყე ნე ბუ ლი ნედ ლე ული-ხე (კუ ბურ მეტ რებ ში) 1,050 1,272

ერ თი მ³ ხის ფა სი $600 $800

და მა ტე ბი თი ნედ ლე ული ერ თე ულ ზე $100 $150

წარ მო ებ ის უნ არი (ერ თე ულ ებ ში) 300 300

გარ დაქ მნის და ნა ხარ ჯე ბი $93,000 $126,000

მომ ხმა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბის უნ არი (მომ ხმა რე ბე ლე ბის რა ოდ ენ ობ აში) 30 42

მომ ხმა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბის და ნა ხარ ჯე ბი $31,500 $46,200

წლი ური გარ დაქ მნის და ნა ხარ ჯე ბი და მო კი დე ბუ ლი იყო სა წარ მოს უნ არ ზე აწ არ მო ოს გარ კვე ული 

რა ოდ ენ ობ ის პრო დუქ ცია  და არა რე ალ ურ წარ მო ებ ულ ერ თე ულ თა რა ოდ ენ ობ აზე. ან ალ ოგი ურ ად, გა-
ყიდ ვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბიც (მომ ხმა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბის უნ არი)  და მო კი დე ბუ ლი იყო 
სა წარ მოს უნ არ ზე მო ემ სა ხუ როს გარ კვე ული რა ოდ ენ ობ ის კლი ენ ტებს და არა მათ ფაქ ტი ურ რა ოდ ენ-
ობ აზე. შევ ნიშ ნოთ, რომ 2013 წლის გან მავ ლო ბა ში ერ თი გა ყიდ ვე ბის მე ნე ჯე რი სა შუ ალ ოდ 5 კლი ენ ტის 
მომ სა ხუ რე ბას ახ ერ ხებ და და და ქი რა ვე ბუ ლი იყო 6 მე ნე ჯე რი. 2013 წლის ბო ლოს ჩა ტა რე ბულ მა ტრე-
ნინ გებ მა და და ნერ გილ მა შე სა ბა მის მა პროგ რა მამ ერთ მე ნე ჯერს 6 კლი ენ ტის მომ სა ხუ რე ბის სა შუ ალ ება 

menejmentis mier arCeuli 
strategiis warmatebulobis Sefasebis 

saaRricxvo aspeqtebi

kompaniebi TavianTi saqmianobis warmarTvisTvis 

garkveul strategias irCeven. strategiis ZiriTadi 

mimarTulebebia xarjebis minimizacia an produqciis 

identificireba. Tu pirvel SemTxvevaSi menejmentis 

mizans minimaluri TviTrirebulebis miRweva war-

moadgens, meore SemTxvevaSi produqciis unikalobis 

xazgasma, analogiurebs Soris saukeTesos imijis 

Seqmna da amis xarjze maRali sarealizacio fasis 

miRwevaa mizani. 

didi mniSvneloba aqvs imis Sefasebas, Tu ramdenad  

warmatebulad xorcieldeba arCeuli strategia.  
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მის ცა. ამ ას თან და ქი რა ვე ბულ იქ ნა მეშ ვი დე სპე ცი ალ ის ტიც ამ მი მარ თუ ლე ბით და სწო რედ ამ იტ ომ 42 
პო ტენ ცი ური კლი ენ ტის მომ სა ხუ რე ბის სა შუ ალ ება მი ეცა კომ პა ნი ას. 2013  წელს კომ პა ნი ას ჰყავ და 27 
მომ ხმა რე ბე ლი, 2014–ში კი 33. 

სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბით, 2013  წლის გან მავ ლო ბა ში „მარ ტყო ფის” მი ერ წარ მო ებ ული სა ოფ ისე 
ავ ეჯ ის და მა თი ან ალ ოგ ებ ის ბა ზა რი და ახ ლო ებ ით 10%–ით  გა იზ არ და. 

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი მო ნა ცე მე ბით შე ვად გი ნოთ 2013 და 2014 წლის მო გე ბა-ზა რა ლის უწყი სე ბი

2013 2014 ცვლი ლე ბა

შე მო სა ვა ლი რე ალ იზ აცი იდ ან $1,008,000 $1,722,500 $714,500 

და ნა ხარ ჯე ბი:

და ნა ხარ ჯი გა მო ყე ნე ბულ ხის მა სა ლა ზე $630,000 $1,017,600 $387,600 

და ნა ხარ ჯი და მა ტე ბით ნედ ლე ულ ზე $21,000 $39,750 $18,750 

გარ დაქ მნის და ნა ხარ ჯე ბი $93,000 $126,000 $33,000 

მომ ხმა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბის და ნა ხარ ჯე ბი $31,500 $46,200 $14,700 

სულ და ნა ხარ ჯე ბი: $775,500 $1,229,550 $454,050 

სა ოპ ერ აციო მო გე ბა $232,500 $492,950 $260,450 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა ვარ კვი ოთ რამ დე ნად წარ მა ტე ბუ ლი იყო შერ ჩე ული სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ელ ებ ის 
პრო ცე სი  და რა წი ლი აქ ვს $260,450-ით მო გე ბის ზრდა ში შერ ჩე ულ სტრა ტე გი ას. ამ ის თვის მო გე ბა ში 
მი ღე ბუ ლი ნაზ რდი დავ შა ლოთ გარ კვე ულ კომ პო ნენ ტე ბად.

• გა ვარ კვი ოთ თუ რა გავ ლე ნა მო ახ დი ნა მხო ლოდ წარ მო ებ ისა და გა ყიდ ვე ბის მო ცუ ლო ბის ზრდამ 
2014 წლის მო გე ბა ზე. 

ამ ის ათ ვის სხვა ფაქ ტო რე ბის უც ვლე ლო ბის პი რო ბებ ში გა მო ვით ვა ლოთ რა ოდ ენ ობ რი ვი ზრდის ეფ-
ექ ტი შე მო სავ ლებ ზე და ხარ ჯებ ზე.

 

ბუ ნებ რი ვია, რად გან გა ყი დულ ერ თე ულ თა რა იდ ენ ობა გა იზ არ და (სხვა მაჩ ვე ნებ ლე ბის   უც ვლე ლო-
ბის შემ თხვე ვა ში) ეს გა მო იწ ვევ და მო გე ბის ზრდას. 

ეხ ლა შე ვა ფა სოთ რა ოდ ენ ობ რი ვი ზრდის შე დე გად მი ღე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ხარ ჯებ ში:

რა ოდ ენ ობ რი ვი ზრდის ეფ ექ ტი ნედ ლე-

ულ ზე გა წე ულ და ნა ხარ ჯებ ში

= ( 2014-ში გა მოშ ვე ბულ ერ თე ულ თათ ვის სა ჭი რო ნედ ლე-

ულ ის რა ოდ ენ ობა თუ მოხ მა რე ბა  ერ თე ულ ზე იქ ნე ბო და 

2013-ის იდ ენ ტუ რი - 2013-ში მოხ მა რე ბუ ლი ნედ ლე ულ ის 

რა ოდ ენ ობა) X ნედ ლე ულ ის ერ თე ულ ის თვით ღი რე ბუ-

ლე ბა 2013-ში
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2013-ში ერთ კომ პლექტ ავ ეჯ ზე იყ ენ ებ დნენ 5 მ³ (1050/210) ხის მა სა ლას. ამ იტ ომ:

 სხვა დას ხვა და მა ტე ბით ნედ ლე ულს ერ თე ულ ზე  2014-შიც იგ ივე რა ოდ ენ ობ ით მო იხ მარ დნენ რა საც 
2013-ში. ამ იტ ომ

       გარ დაქ მნის და ნა ხარ ჯებ თან და მომ ხმა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბის და ნა ხარ ჯებ თან და კავ ში რე ბით 
რა ოდ ენ ობ რი ვი ზრდის ეფ ექ ტის გა მო სათ ვლე ლად შემ დე გი ფორ მუ ლით ვი სარ გებ ლოთ:

რა ოდ ენ ობ რი ვი ზრდის ეფ ექ ტი  ფიქ სი-

რე ბულ და ნა ხარ ჯებ ში

= ( 2013 წელ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი სიმ ძლავ რე ებ ის რა ოდ-
ენ ობა თუ ის საკ მა რი სია 2014-ში გა მოშ ვე ბულ ერ თე-
ულ თათ ვის ან 2014-ში გა მოშ ვე ბულ ერ თე ულ თათ ვის 
სა ჭი რო სიმ ძლავ რე ებ ის რა ოდ ენ ობა იმ შემ თხვე ვა ში თუ 
ერ თე ული სიმ ძლავ რის გა მო ყე ნე ბის ეფ ექ ტუ რო ბა იქ ნე-
ბო და 2013-ის იდ ენ ტუ რი - 2013 წელ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი 
სიმ ძლავ რე ებ ის რა ოდ ენ ობა) X სიმ ძლავ რის ერ თე ულ ის 
თვით ღი რე ბუ ლე ბა 2013-ში

ჩვენ შემ თხვე ვა ში გარ დაქ მნის და ნა ხარ ჯე ბის თვის გვექ ნე ბა:

მომ ხმა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბის და ნა ხარ ჯე ბის თვის კი იქ ნე ბა:

თუ შე ვა ჯა მებთ ზრდის ეფ ექ ტს მი ვი ღებთ შემ დეგ სუ რათს:

რა ოდ ენ ობ რი ვი ზრდის ეფ ექ ტი შე მო სავ ლებ ში $264,000

რა ოდ ენ ობ რი ვი ზრდის ეფ ექ ტი ნედ ლე ულ ზე გა წე ულ და ნა ხარ ჯებ ში $165,000

რა ოდ ენ ობ რი ვი ზრდის ეფ ექ ტი და მა ტე ბით ნედ ლე ულ ზე გა წე ულ და ნა-
ხარ ჯებ ში $5,500

რა ოდ ენ ობ რი ვი ზრდის ეფ ექ ტი  გარ დაქ მნის და ნა ხარ ჯებ ში 0

რა ოდ ენ ობ რი ვი ზრდის ეფ ექ ტი  მომ ხმა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბის და ნა-
ხარ ჯებ ში $5250

სულ ზრდის ეფ ექ ტი სა ოპ ერ აციო მო გე ბა ზე $88,250

• გან ვი ხი ლოთ რო გორ შე იც ვა ლა მო გე ბა გა სა ყი დი თუ შე სას ყი დი ფა სე ბის ცვლი ლე ბის გა მო. 

შე მო სავ ლე ბის თვის გვექ ნე ბა:
ფა სის ეფ ექ ტი შე მო სავ ლებ ში=(გა სა ყი დი ფა სი 2014-გა სა ყი დი ფა სი 2013) X
გა ყი დულ ერ თე ულ თა  რა ოდ ენ ობა 2014
ჩვენ შემ თხვე ვა ში მი ვი ღებთ:
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ნედ ლე ულ თან და კავ ში რე ბით უნ და ვი სარ გებ ლოთ ფორ მუ ლით:

ფა სის ეფ ექ ტი ნედ ლე ულ ზე და ნა ხარ ჯებ ში=(შე სას ყი დი ფა სი 2014-შე სას ყი დი ფა სი 2013)×2014-ში 
გა მოშ ვე ბულ ერ თე ულ თათ ვის სა ჭი რო ნედ ლე ულ ის რა ოდ ენ ობა თუ მოხ მა რე ბა ერ თე ულ ზე იქ ნე ბო და 
2013-ის იდ ენ ტუ რი

ჩვე ნი მა გა ლი თის თვის:

და მა ტე ბი თი ნედ ლე ულ ის თვის გვექ ნე ბა:

ფიქ სი რე ბუ ლი ხარ ჯე ბის თვის ფა სე ბის ცვლი ლე ბის ეფ ექ ტის და სათ ვლე ლად შემ დე გი ფორ მუ ლა გა-
მო ვი ყე ნოთ:

ფა სის ეფ ექ ტი ფიქ სი რე ბულ ხარ ჯებ ში = (სიმ ძლავ რის ერ თე ულ ის თვით ღი რე ბუ ლე ბა 2014-ში-სიმ ძლავ-
რის ერ თე ულ ის თვით ღი რე ბუ ლე ბა 2013-ში)X2013 წელ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი სიმ ძლავ რე ებ ის რა ოდ ენ ობა თუ 
ის საკ მა რი სია 2014-ში გა მოშ ვე ბულ ერ თე ულ თათ ვის ან 2014-ში გა მოშ ვე ბულ ერ თე ულ თათ ვის სა ჭი რო 
სიმ ძლავ რე ებ ის რა ოდ ენ ობა იმ შემ თხვე ვა ში თუ ერ თე ული სიმ ძლავ რის გა მო ყე ნე ბის ეფ ექ ტუ რო ბა იქ-
ნე ბო და 2013-ის იდ ენ ტუ რი

გარ დაქ მნის და ნა ხარ ჯე ბის თვის მი ვი ღებთ:
ფა სის ეფ ექ ტი გარ დაქ მნის და ნა ხარ ჯებ ში=($420-$310)X300=$33,000
მომ ხმა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბის უნ არ ის თვის გვექ ნე ბა:
ფა სის ეფ ექ ტი მომ ხმა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბის და ნა ხარ ჯებ ში=($1,100-$1,050)X35=$1,750
თუ შე ვა ჯა მებთ ფა სე ბის ეფ ექ ტს მი ვი ღებთ შემ დეგ სუ რათს:

ფა სის ეფ ექ ტი შე მო სავ ლებ ში $450,500

ფა სის ეფ ექ ტი ნედ ლე ულ ზე გა წე ულ და ნა ხარ ჯებ ში $265,000

ფა სის ეფ ექ ტი და მა ტე ბით ნედ ლე ულ ზე გა წე ულ და ნა ხარ ჯებ ში $13,250

ფა სის ეფ ექ ტი  გარ დაქ მნის და ნა ხარ ჯებ ში $33,000

ფა სის ეფ ექ ტი  მომ ხმა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბის და ნა ხარ ჯებ ში $1,750

სულ ფა სის ეფ ექ ტი სა ოპ ერ აციო მო გე ბა ზე $137,500
• გან ვი ხი ლოთ რო გო რი ცვლი ლე ბა გა ნი ცა და სა ოპ ერ აციო მო გე ბამ ნედ ლე ულ ისა და სა წარ მო სიმ-

ძლავ რე ებ ის უფ რო ეფ ექ ტუ რი ან არა ეფ ექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბის შე დე გად

ნედ ლე ულ ის მოხ მა რე ბის  ეფ ექ ტუ რო ბის თვის გა მო ვი ყე ნოთ შემ დე გი ფორ მუ ლა:
ეფ ექ ტუ რო ბის შე დე გი ნედ ლე ულ ზე და ნა ხარ ჯებ ში=(2014 წელს ფაქ ტი ურ ად მოხ მა რე ბუ ლი ნედ ლე ულ-

ის რა ოდ ენ ობა - 2014-ში გა მოშ ვე ბულ ერ თე ულ თათ ვის სა ჭი რო ნედ ლე ულ ის რა ოდ ენ ობა თუ მოხ მა რე ბა 
ერ თე ულ ზე იქ ნე ბო და 2013-ის იდ ენ ტუ რი) X შე სას ყი დი ფა სი 2014

ჩვენ შემ თხვე ვა ში:
ეფ ექ ტუ რო ბის შე დე გი ნედ ლე ულ ზე და ნა ხარ ჯებ ში=(1,272-1,325)X$800=-$42,400
ეფ ექ ტუ რო ბის შე დე გი და მა ტე ბით ნედ ლე ულ ზე და ნა ხარ ჯებ ში=(265-265)X$150=0
ფიქ სი რე ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბის თვის კი უნ და გა მო ვი ყე ნოთ ფორ მუ ლა:
ეფ ექ ტუ რო ბის შე დე გი ფიქ სი რე ბულ და ნა ხარ ჯებ ში=(2014 წელ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი სიმ ძლავ რე ებ ის 

რა ოდ ენ ობა-2013 წელ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი სიმ ძლავ რე ებ ის რა ოდ ენ ობა თუ ის საკ მა რი სია 2014-ში გა მოშ-
ვე ბულ ერ თე ულ თათ ვის ან 2014-ში გა მოშ ვე ბულ ერ თე ულ თათ ვის სა ჭი რო სიმ ძლავ რე ებ ის რა ოდ ენ ობა 
იმ შემ თხვე ვა ში თუ ერ თე ული სიმ ძლავ რის გა მო ყე ნე ბის ეფ ექ ტუ რო ბა იქ ნე ბო და 2013-ის იდ ენ ტუ რი) X 
სიმ ძლავ რის ერ თე ულ ის თვით ღი რე ბუ ლე ბა 2014-ში

გარ დაქ მნის და ნა ხარ ჯე ბის თვის მი ვი ღებთ:
ეფ ექ ტუ რო ბის შე დე გი გარ დაქ მნის და ნა ხარ ჯებ ში=(300-300)X$420=0
მომ ხმა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბის და ნა ხარ ჯე ბის თვის კი გვექ ნე ბა:
ეფ ექ ტუ რო ბის შე დე გი მომ ხმა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბის  და ნა ხარ ჯებ ში=(42-35)X$1,100=$7,700
შე ვა ჯა მოთ ეფ ექ ტუ რო ბის შე დე გი სა ოპ ერ აციო მო გე ბა ზე:

menejmenti

 18 18

#
4

  
ag

vi
s

t
o

-n
o

em
b
er

i
  

 2
0

1
5



ეფ ექ ტუ რო ბის შე დე გი შე მო სავ ლებ ში

ეფ ექ ტუ რო ბის შე დე გი ნედ ლე ულ ზე გა წე ულ და ნა ხარ ჯებ ში -$42,400

ეფ ექ ტუ რო ბის შე დე გი და მა ტე ბით ნედ ლე ულ ზე გა წე ულ და ნა ხარ ჯებ ში $0

ეფ ექ ტუ რო ბის შე დე გი გარ დაქ მნის და ნა ხარ ჯებ ში $0

ეფ ექ ტუ რო ბის შე დე გი მომ ხმა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბის და ნა ხარ ჯებ ში $7,700

სულ ეფ ექ ტუ რო ბის შე დე გი სა ოპ ერ აციო მო გე ბა ზე -$34,700

თუ შე ვა ჯა მებთ მი ღე ბულ შე დე გებს გვექ ნე ბა შემ დე გი სუ რა თი:

რა ოდ ენ ობ რი ვი ზრდის ეფ ექ ტი სა ოპ ერ აციო მო გე ბა ზე $88,250

ფა სე ბის ეფ ექ ტი სა ოპ ერ აციო მო გე ბა ზე $137,500

ეფ ექ ტუ რო ბის შე დე გი სა ოპ ერ აციო მო გე ბა ზე $34,700

სულ სა ოპ ერ აციო მო გე ბის ცვლი ლე ბა $260,450 

რო გორც ზე მოთ იყო აღ ნიშ ნუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში „მარ ტყო ფის” მი ერ წარ მო ებ ული სა ოფ ისე 
ავ ეჯ ის და მა თი ან ალ ოგ ებ ის ბა ზა რი და ახ ლო ებ ით 10%–ით  გა იზ არ და. შე სა ბა მი სად, შე იძ ლე ბა იმ ის 
მტკი ცე ბა, რომ გა ყიდ ვებ ში მი ღე ბუ ლი 55 ერ თე ული ანი  ზრდა ნა წი ლობ რივ, კერ ძოდ 210*10%=21 ერ-
თე ულ ით, მიღ წე ული იქ ნა ბაზ რის ზრდის ხარ ჯზე, ნა წი ლობ რივ, 55-21=34 ერ თე ულ ით, კი ბაზ რის წი ლის 
ზრდის ხარ ჯზე.

ამ იტ ომ გა ყიდ ვე ბის რა ოდ ენ ობ რი ვი ზრდის ხარ ჯზე  სა ოპ ერ აციო მო გე ბა ში მი ღე ბუ ლი ნაზ რდის 
ნა წი ლი (21/55)X$88,250=$33,695 ბაზ რის მო ცუ ლო ბის ზრდის ხარ ჯზეა მიღ წე ული და არა შერ ჩე ული 
სტა რა ტე გი ის გან ხორ ცი ელ ებ ის ეფ ექ ტი.

პრო დუქ ცი ის უნ იკ ალ ურ ობ ის, შე სა ბა მი სად მა ღა ლი გა სა ყი დი და შე სას ყი დი ფა სე ბის, შე დე გად მო-
გე ბა ში მი ღე ბუ ლი ნაზ რდი შე იძ ლე ბა შემ დე ნა ირ ად დავ თვა ლოთ:

ფა სე ბის ეფ ექ ტი სა ოპ ერ აციო მო გე ბა ზე - $137,500

ბაზ რის წი ლის ზრდის შე დე გად სა ოპ ერ აციო მო გე ბა ში 
მი ღე ბუ ლი ნაზ რდი (34/55)X$88,250 $54,555

 სულ $192,055

ხარ ჯე ბის მი ნი მი ზა ცი ის (ნედ ლე ულ ისა და სიმ ძლავ რე ებ ის ეფ ექ ტუ რად მოხ მა რე ბის) შე დე გად მო გე-
ბის ნაზ რდი კი $34,700-ია.

სა ბო ლო ოდ მი ვი ღეთ 2013,  2014 წლის  მო გე ბებს შო რის სხვა ობ ის ფაქ ტო რე ბი:

ბაზ რის მო ცუ ლო ბის ზრდის ეფ ექ ტი $33,695

პრო დუქ ცი ის უნ იკ ალ ურ ობ ის ეფ ექ ტი $192,055

ხარ ჯე ბის მი ნი მი ზა ცი ის ეფ ექ ტი $34,700

სულ სა ოპ ერ აციო მო გე ბის ცვლი ლე ბა $260,450 

რო გორც, ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი ან ალ იზ იდ ან ჩანს მო გე ბა ში მიღ წე ული 112%=($260,450/232,500)X100%
ზრდა დიდ წი ლად (თით ქმის 74%=($192,055/$260,450)X100%-ით) სწო რედ პრო დუქ ცი ის უნ იკ ალ ურ-

ობ ის შე დე გად იქ ნა მიღ წე ული. ამ დე ნად ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი შერ ჩე ული სტრა ტე გი ის წარ მა ტე ბულ 

გან ხორ ცი ელ ებ აზე მიგ ვი თი თებს.

თბი ლი სის თა ვი სუ ფა ლი უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი ტრის ტან ჯინ ჭა რა ძე

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი მა ნა ნა ხარ ხე ლი
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ლი ტე რა ტუ რა:

1. Charlez T. Horngren, Srikant M. Dater, George Foster, Cost Ac-

counting (A Managerial Emphasis), 14-th ed. 2012;

2. Colin Drury, Managment Accounting For Buziness, 5-th ed. 2013.

რე ზი უმე

დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს იმ ის შე ფა სე ბას თუ რამ დე ნად  წარ მა ტე ბუ ლად ხორ ცი ელ-
დე ბა კომ პა ნი ის მი ერ არ ჩე ული სტრა ტე გია.  რო გორც წე სი, ამ ამ ოც ან ის შე სას რუ ლებ-
ლად ხდე ბა 1) ფი ნან სუ რი შე დე გე ბის შე ჯა მე ბა;  2) მომ ხმა რებ ლებ თან ურ თი ერ თო ბის 
ან ალ იზი; 3) ში გა ბიზ ნეს პრო ცე სე ბის გა მარ თუ ლო ბის შეს წავ ლა; 4) ზრდა-გან ვი თა რე ბის 
პერ სპექ ტი ვის შე ფა სე ბა.

სტა ტი აში გან ხი ლუ ლია სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ელ ებ ის პრო ცეს ში მო გე ბის ცვლი ლე-
ბის გა მომ წვე ვი სა მი ძი რი თა დი ფაქ ტო რი: მო ცუ ლო ბა, ფა სე ბი და პრო დუქ ტი ულ ობა. 
მოყ ვა ნი ლია მე თო დი რომ ლი თაც ხერ ხდე ბა მო გე ბის ნაზ რდში არ ჩე ული სტრა ტე გი ის  
წი ლის შე ფა სე ბა. 

SUMMARY

It is very important to evaluate how well the implementation process of the strategy a 
company has chosen is going. To make such evaluations it is important to 1) Analyse and 
summarise financial results. 2) Analyse customer relations. 3) Study how well internal busi-
ness processes are organized. 4) Evaluate growth and development perspectives.

This article considers three factors which cause changes to profit while implementing 
the strategy: These are: volume, prices and productivity. By using the method mentioned 
in this article it becomes possible to evaluate the contribution that strategy makes to the 
growth of profit.
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შე სა ვა ლი
დღეს დღე ობ ით, სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე, კომ პა-

ნი ები ძალ ზედ აქ ტი ურ ად სთა ვა ზო ბენ სა ლი ზინ გო 
მომ სა ხუ რე ბას ფი ზი კურ და იურ იდი ულ პი რებს. ას ეთი 
კომ პა ნი ებ ის გახ სნით ძი რი თა დად და ინ ტე რე სე ბუ ლე-
ბი  არი ან კო მერ ცი ული ბან კე ბი, შე სა ბა მი სად ის ინი 
დიდ ინ ვეს ტი ცი ებს დე ბენ მათ და არ სე ბა ში.

სტა ტი აში სა უბ არია, მი ზე ზებ ზე, რის გა მოც კო-
მერ ცი ული ბან კე ბი ინ ტენ სი ურ ად ხსნი ან სა ლი ზინ გო 
კომ პა ნი ებს, ას ევე გან ხი ლუ ლია სა ქარ თვე ლოს ბა-
ზარ ზე არ სე ბუ ლი რამ დე ნი მე სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ის 
მდგო მა რე ობა და წარ მოდ გე ნი ლია სა ლი ზინ გო ოპ ერ-
აცი ებ ის მოკ ლე და ხა სი ათ ებაა.

ძი რი თა დი სა ძი ებო სიტ ყვე ბი: ლი ზინ გი, ფი ნან სუ-
რი ლი ზინ გი, უკ ულ იზ ინ გი, სა ოპ ერ აციო ლი ზინ გი, 
მე იჯ არე, მო იჯ არე, მომ წო დე ბე ლი

ლი ზინ გის გან ვი თა რე ბის და სა ლი ზინ გო 
ოპ ერ აცი ებ ის მოკ ლე მი მო ხილ ვა
1877 წელს, კომ პა ნია ბულ მა,რო მე ლიც ტე ლე კო-

მუ ნი კა ცი ის სფე რო ში მოღ ვა წე ობ და, პირ ველ მა ჩა უყ-
არა ლი ზინ გით მომ სა ხუ რე ბას სა ფუძ ვე ლი. კერ ძოდ, 
მან გა დაწ ყვი ტა სა ტე ლე ფო ნო აპ არ ატ ებ ის იჯ არ ით 
გა ცე მა, რაც ლი ზინ გის ის ტო რი აში პირ ველ ფაქ ტად 
და სა ხელ და, ვი ნა იდ ან, ტერ მი ნი “ლი ზინ გი” ქო ნე ბის 
ქი რავ ნო ბას ნიშ ნავს. თუმ ცა, ამ სფე რო ში პირ ვე ლად 
სა ლი ზინ გო საქ მი ან ობა და იწ ყო კომ პა ნია United 
States Leasing Corporation-მა.

ლი ზინ გუ რო პე რა ცი ებს,სა ბან კო ოპ ერ აცი ებ ის 
ერთ - ერთ სა ხე ობ ას მი აკ უთ ვნე ბენ მი უხ ედ ავ ად იმ-
ისა, რომ  ის ინი ძი რი თა დად არ ას აბ ან კო სექ ტორ ში 
ხორ ცი ელ დე ბა. ეს ფაქ ტი გა მომ დი ნა რე ობს იქ იდ ან, 
რომ  ლი ზინ გი ბან კის მხრი დან წარ მო ად გენს დაკ-
რე დი ტე ბის ალ ტერ ნა ტი ვის სა შუ ალ ებ ას. ის ძა ლი ან 
წა აგ ავს ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ებ ის კრე დი ტით შე ძე ნას, 
თუმ ცა გან სხვა ვე ბა ამ ორ ოპ ერ აცი ას შო რის არ სე ბი-
თია, კონ კრე ტუ ლად:  

• კრე დი ტით შე ძე ნი ლი ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ები 

ხდე ბა კრე დი ტის ამ ღე ბის სა კუთ რე ბა, ლი ზინ გით 

აღ ებ ული ქო ნე ბა -  რჩე ბა ლი ზინ გის გამ ცე მის სა-

კუთ რე ბა ში.

• ლი ზინ გის მიმ ღე ბი, ლი ზინ გის მეშ ვე ობ ით ძი რი-

თად სა შუ ალ ებ ას იღ ებს გარ კვე ული ვა დით, რომ ლის 

გას ვლის შემ დეგ მას უფ ლე ბა აქ ვს ქო ნე ბა და უბ რუ ნოს 

ლი ზინ გის გამ ცემს.

• კრე დი ტით აღ ებ ული ქო ნე ბის მოვ ლა - პატ რო ნო-

ბა ზე სრუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბა ეკ ის რე ბა კრე დი ტის 

ამ ღებს (მყიდ ველს).

• ლი ზინ გის დროს, ლი ზინ გის ობი ექ ტზე სა კუთ-

რე ბას ინ არ ჩუ ნებს ლი ზინ გის გამ ცე მი. ლი ზინ გის 

მიმ ღე ბი, ლი ზინ გის ობი ექ ტს იღ ებს დრო ებ ით მფლო-

ბე ლო ბა სა და სარ გებ ლო ბა ში, რის თვი საც ლი ზინ გის 

გამ ცემს უხ დის სა თა ნა დო საზ ღა ურს. 

ლი ზინ გი არ ის სა კუთ რე ბის, ურ თი ერ თო ბე ბის 
რთუ ლი კომ პლექ სი, რო მე ლიც და კავ შრე ბუ ლია 
ქო ნე ბის შე ძე ნა სა და მის შემ დგომ გა და ცე მას თან 
დრო ებ ით სარ გებ ლო ბა ში, გრძელ ვა დი ანი იჯ არ ის 
სა ფუძ ველ ზე. სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა ნარ ჩუნ დე ბა ხელ-
შეკ რუ ლე ბის ვა დის გან მავ ლო ბა ში.

გა მო იყ ოფა ლი ზინ გის სა მი ძრი თა დი სა ხე ობა:
ფი ნან სუ რი ლი ზინ გი - სა ლი ზინ გო კომ პა ნია 

ყი დუ ლობს ძი რი თად სა შუ ალ ებ ას, შემ დეგ კი მომ ხამ-
რე ბელს გა დას ცემს სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბით, ყო ველ-
თვი ური ან აზ ღა ურ ებ ის სა ფუძ ველ ზე. ვა დის გას ვლის 
შემ დეგ, ნივ თი რჩე ბა პი რის სა კუთ რე ბა ში.

უკ ულ იზ ინ გი - უკ ულ იზ ინ გის შემ თხვე ვა ში 
ლი ზინ გის მიმ ღე ბი იმ ავ დრო ულ ად წარ მო ად გენს 
ლი ზინ გის საგ ნის გამ ყიდ ველს.სა ლი ზინ გო კომ პა ნია 
მიმ წო დებ ლის გან   ყი დუ ლობს გა სა ყიდ აქ ტივს (სატ-
რან სპორ ტო სა შუ ალ ება, სპეც ტექ ნი კა, სამ რეწ ვე ლო 
და ნად გა რე ბი) და ამ ავ დრო ულ ად ლი ზინ გის საგ ნის 
მიმ წო დე ბელ თან აფ ორ მებს ლი ზინ გის ხელ შეკ რუ-
ლე ბას, რის სა ფუძ ველ ზეც მიმ წო დე ბელს, უკ ვე 
რო გორც  ლი ზინ გის მიმ ღებს გა დას ცემს ლი ზინ გის 
სა განს სარ გებ ლო ბა ში.

სა ოპ ერ აციო ლი ზინ გი - რო დე საც კომ პა ნი ას 
გა და ეც ემა აქ ტვი რა მო დი ნი მე თვით სარ გებ ლო ბის-
თვის, ვი ნა იდ ან მი სი შე ძე ნის სა ჭი რო ება არ აქ ვს მას. 
ლი ზინ გის ვა დის გას ვლის შემ დეგ ხდე ბა აქ ტი ვის უკ ან 
დაბ რუ ნე ბა.

ლი ზინ გის დროს სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა რჩე ბა იჯ-
არ ის გამ ცემ ზე, ხო ლო, ლი ზინ გის მიმ ღე ბი, ლი ზინ გის 
ობი ექ ტზე იღ ებს მხო ლოდ დრო ებ ითი სარ გებ ლო ბის 
უფ ლე ბას. რო გორც წე სი, სა ლი ზინ გო ხელ შეკ რუ ლე-
ბის ვა დის გას ვლის შემ დეგ, ლი ზინ გის მიმ ღებს შე-
უძ ლია  შე იძ ინ ოს ლი ზინ გის ობი ექ ტი შე თან ხმე ბუ ლი 
ფა სით, გა აგ რძე ლოს ლი ზინ გის ხელ შეკ რუ ლე ბა, ან 
და უბ რუ ნოს მფო ლო ბელს.

ლი ზინ გის ოპ ერ აცი ის ელ ემ ენ ტებს მი ეკ უთ ვნე ბა:
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ლი ზინ გის ობი ექ ტი - ეს შე იძ ლე ბა იყ ოს  მოძ რა ვი, 
ან უძ რა ვი ქო ნე ბის ობი ექ ტე ბი. მოძ რა ვი ობი ექ ტე ბია 
- სატ რან სპორ ტო სა შა ლე ბე ბი, სამ შე ნებ ლო ტექ ნი კა, 
სხვა სა წარ მოო მოწ ყო ბი ლო ბე ბი. უძ რა ვია - სა წარ მოო 
და ნიშ ნუ ლე ბის შე ნო ბა - ნა გე ბო ბე ბი.

ლი ზინ გის სუ ბი ექ ტე ბი -  ძი რი თა დად სა ხელ დე ბა 
ლი ზინ გის სა მი სუ ბი ექ ტი, გა მო ნაკ ლი სი შემ თხვე-
ვე ბის გარ და. ეს ენი: ლი ზინ გის ობი ექ ტის მომ წო-

დე ბე ლი - მწარ მო ებ ლე ბი, ან სა ვაჭ რო კომ პა ნი ები; 
ლი ზინ გის გამ ცე მი  -  მხა რე, რო მე ლიც ყი დუ ლობს 
ძი რი თად სა შუ ალ ბებს მომ წო დებ ლის გან, ხდე ბა მი სი 
მე სა კუთ რე, ხო ლო შემ დეგ გას ცემს მას ლი ზინ გის  
მიმ ღებ ზე იჯ არ ით გარ კვე ული ვა დით; ლი ზინ გის 

მიმ ღე ბი - მხა რე, რო მე ლიც სა წარ მოო სიმ ძლავ რე ებს 
იღ ებს ლი ზინ გის გამ ცე მი სა გან იჯ არ ით გარ კვე ული 
ვა დი თა და პი რო ბე ბით. 

ლი ზინ გის პე რი ოდი - ეს არ ის სა ლი ზინ გო ხელ-
შეკ რუ ლე ბე ბის მოქ მე დე ბის ვა და, მას დი დი მნიშ-
ვნე ლო ბა გა აჩ ნია, რად გან ლი ზინ გი, გრძელ ვა დი ანი 
ურ თი ერ თო ბის ფორ მაა. ამ ის გა მო ლი ზინ გის პე რი-
ოდ ში ხდე ბა შემ დე გი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა: 
ძი რი თა დი სა შუ ალ ებ ებ ის ექ სპლო ატ აცი ის და ამ ორ-
ტი ზა ცი ის ვა და, სა სეს ხო კა პი ტა ლის ბაზ რის გან ვი-
თა რე ბის ტენ დენ ცი ები და ინ ფლა ცი ური მო ლო დი ნი.

ლი ზინ გის ფა სი - ლი ზინ გის ფა სის გან საზ ღვრა, 
ესაა რთუ ლი პრო ცე სი და მო ით ხოვს სპე ცი ფი კურ 
ცოდ ნას.

სა ლი ზინ გო ოპ ერ აცი ებ ის არ სს წარ მო ად გენს 
სა წარ მო ებ ის თვის, წარ მო ებ ის სა შუ ალ ებ ებ ის და 
გრძელ ვა დი ანი პე რი ოდ ით იჯ არ ით გა ცე მა. იგი ით-
ვა ლის წი ნებს მოწ ყო ბი ლო ბე ბის გა მოს ყიდ ვას იჯ არ ის 
ვა დის დას რუ ლე ბი სას ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბით.

ლი ზინ გი, რო გორც კო მერ ცი ული ბან კე ბის 
ერთ - ერ თი სა ინ ვეს ტი ციო საქ მი ან ობა
სა ლი ზინ გო ოპ ერ აცი ები შე და რე ბით და ბალ რის კი-

ანი და მა ღა ლი შე მო სავ ლის მომ ტა ნია, შე სა ბა მი სად 
ბან კე ბი ძა ლი ან და ინ ტე რე სე ბუ ლე ბი არი ან და აფ უძ-
ნე ბენ ცალ კე კომ პა ნებს, ვი ნა იდ ან, ის ინი თა ვი ანთ 
ფუ ლად სა შუ ალ ებ ებს რის კის შე და რე ბით და ბა ლი 
ხა რის ხის პი რო ბებ ში გა მოჰ ყო ფენ, ვიდ რე ფუ ლა დი 
სახ სრე ბის სეს ხად გა ცე მი სას. ეს გა მო დი ნა რე ობს იქ-
იდ ან, რომ სა ლი ზინ გო ობი ექ ტი უზ რუნ ველ ყო ფის სა-
შუ ალ ებ ად გვევ ლი ნე ბა. მწარ მო ებ ლე ბი თა ვის მხრივ 
ხელს უწ ყო ბენ სა ლი ზინ გო ფირ მე ბის გან ვი თა რე ბას, 
რა თა მო ახ დი ნონ სა სა ქონ ლო ბა ზარ ზე გას ვლა კა პი-
ტა ლის ბრუნ ვის დაჩ ქა რე ბის მიზ ნით.

ლი ზინ გის ძი რი თად არ სს წარ მო ად გენს ძი რი თა დი 

სა შუ ალ ებ ებ ის სა შუ ალო და გრძელ ვა დი ანი პე რი ოდ-

ით, იჯ არ ის პი რო ბით გა და ცე მა, შე სა ბა მი სად სა ლი-

ზინ გოს შე უძ ლია გა მო იყ ენ ოს სა გა და სა ხა დო სარ გებ-

ლე ბი, რო გო რი ცაა დღგ-ს გა და ნა წი ლე ბა და  ხარ ჯში 

გაქ ვით ვა სრუ ლი ყო ველ თვი ური შე ნა ტა ნა ებ ით, რაც 

თა ვის მხრივ დი დი სარ გებ ლის მომ ტა ნი ხდე ბა კომ-

პა ნი ის თვის და შე სა ბა მი სად ბან კის თვის.

ლი ზინ გის დროს, გი რა ოს საგ ნე ბი ძი რი თა დი 
სა შუ ალ ებ ებია, რომ ლის და ფი ნან სე ბა საც აკ ეთ ებს 
კომ პა ნია, ბან კის შემ თხვე ვა ში კი ძი რი თა დი უზ რუნ-
ველ ყო ფა არ ის უძ რა ვი ქო ნე ბა, კონ კრე ტუ ლად ბან კს 
არ აქ ვს ექ პერ ტი ზა ძი რი თად სა შუ ალ ებ ებ ში, ამ ის გა-
მო კო მერ ცი ული ბან კე ბი ცდი ლო ბენ ეს ოპ ერ აცი ები 
გა და იტ ან ონ სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ებ ზე.

კო მერ ცი ულ ბან კის წარ მო მად გენ ლე ბი, ცდი ლო-
ბენ ინ ვეს ტი ცია ჩა დონ სა ლი ზინ გო კომ პა ნი აში, რად-
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გან, ამ შემ თხვე ვა ში, მათ შე უძ ლი ათ და იზ ღვი ონ თა ვი 
სხვა დას ხვა რის კე ბის გან, რად გან ამ უკ ან ას კნე ლის 
სა შუ ალ ებ ით გა დის არ ას აბ ან კო კლი ენ ტებ ზე, შე სა ბა-
მი სად თუ რის კი ან ობა მა ღა ლი იქ ნე ბა, მათ ურ ჩევ ნი ათ 
ერ თი კომ პა ნია ყავ დეთ გა რეთ და ამ ის სა შუ ალ ებ ით 
თა ვი შე და რე ბით და ცუ ლად იგ რძნონ.

ეკ ონ ომ იკ ური ბუ ნე ბით, ლი ზინ გი არ ის სახ სრე ბის 
და ბან დე ბა ძი რი თად სა შუ ალ ებ ებ ში დაბ რუ ნე ბი თო ბის 
პრინ ცი პით. ვა დი ან ობ ისა და დაბ რუ ნე ბა თო ბის პრინ-
ცი პი დან გა მომ დი ნა რე ობს, რომ ძი რი თა დი სა შუ ალ-
ებ ები დრო ებ ით გა და ეც ემა სარ გებ ლო ბა ში ლი ზინ გის 
მიმ ღებს, შემ დეგ კი მას უკ ან იბ რუ ნებს წი ნას წარ 
გან საზ ღვრუ ლი დრო იდ ან გა მომ დი ნა რე. ფა სი ან ობ ის 
პრინ ცპის შემ თხვე ვა გა მომ დი ნა რე ობს იქ იდ ან, რომ 
ლი ზინ გის მფლო ბე ლი იღ ებს გა სამ რჯე ლოს. აქ ედ ან 
გა მომ დი ან რე შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ ლი ზინ გი 
ატ არ ებს საკ რე დი ტო ურ თი ერ თო ბე ბის სთვის და მა ხა-
სი ათ ებ ელ ნი შან - თვი სე ბებ საც, თუმ ცა შე და რე ბით 
და ბა ლი რის კი ან ობ ის პი რო ბე ბით.

ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი და სხვა ბევ რი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მი ზე ზის გა მო, კო მერ ცი ული ბან კე ბი დიდ ინ ვეს ტი-
ცი ებს დე ბენ სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ებ ის გახ სნის თვის.

ლი ზინ გი სა ქარ თვე ლო ში
დღეს დღე ობ ით სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე ძალ ზედ 

აქ ტი ურ ად სთა ვა ზო ბენ კომ პა ნი ები სა ლი ზინ გო მომ-
სა ხუ რე ბას ფი ზი კურ და იურ იდი ულ პი რებს. დო მი ნან-
ტი სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ები მა ინც ბან კის შვი ლო ბი ლი 
სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ები არი ან, რად გან კო მერ ცი ული 
ბან კე ბი ამ კუთ ხით ძალ ზე დიდ სა ინ ვეს ტი ციო საქ მი-
ან ობ ას ეწ ევი ან.

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ლი ზინ გი ახ ლად შე მო სუ-
ლი მომ სა ხუ რე ბაა სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე, არა ერ-
თმა სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ამ და იწ ყო ფუნ ქცი ონ ირ ება 
და წარ მა ტე ბით ეწ ევი ან ამ მომ სა ხუ რე ბას. თუმ ცა, 
რა მო დე ნი მე კომ პა ნია მა ინც მთა ვა რი მო თა მა შეა ამ 
ბა ზარ ზე, მათ გან შე იძ ლე ბა და ვა სა ხე ლოთ, თი ბი სი 
ლი ზინ გი, სა ქარ თე ლოს სა ლი ზინ გო, მო გო, ალი ან სი 
ჯგუ ფი და სხვ.

გარ და ამ ისა, ბა ზარ ზე გა მოჩ ნდნენ ის ეთი კომ პა-
ნი ები, რომ ლე ბიც ფი ზი კურ პი რებს სთა ვა ზო ბენ სა-
ლი ზინ გო მომ სა ხუ რე ბას. ამ მხრივ ბა ზარ ზე ლი დე რია 
მო გო, რო მე ლიც ა მომ ხამ რე ბელს სთა ვა ზობს ავ ტო 
ლი ზინ გს უკუ ლი ზინ გით.

თი ბი სი ლი ზინ გი
თი ბი სი ლი ზინ გი და ფუძ ნდა 2003 წელს და კომ პა-

ნია დღე ის ათ ვის ლი დე რია ბა ზარ ზე. კომ პა ნი ას აქ ვს 
60 მი ლი ონ ლა რი ანი პორ ტფე ლი და 450 კლი ენ ტთან 
აქ ვს გა ფორ მე ბუ ლი 1200 ზე მე ტი აქ ტი ური ხელ შეკ-
რუ ლე ბა.

იგი კლი ენ ტებს ემ სა ხუ რე ბა სხვა დას ხვა სფე რო-
ში: სა მე დი ცი ნო, პო ლიგ რა ფი ული, წარ მო ება, კვე ბა, 
ვაჭ რო ბა და სხვ.

დღე ის ათ ვის თი ბი სი ლი ზინ გი სა ქარ თე ლო ში 
არ სე ბუ ლი  სა ლი ზინ გო ბაზ რის 75 % პორ ტფე ლის 
მფლო ბე ლია.

სა ქარ თვე ლოს სა ლი ზინ გო კომ პა ნია
სა ქარ თვე ლოს სა ლი ზინ გო კომ პა ნია, არ ის სა ქარ-

თვე ლოს ბან კის შვი ლო ბი ლი პრო ექ ტი. იგი და არ სდა 
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LEASING AS ONE OF THE INVESTMENT ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS

RESUME

Nowadays on a Georgian market companies very actively offering lease service to physical and legal people. On the 
whole commercial banks are interested to open such kind of companies; consequently they are making big investments 
to set up them.  

In the article, there is written about reasons why commercial banks intensively setting up leasing companies. Also 
discussed about a few lease companies on Georgian market and represented lease operations short summary.

2001 წელს და სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე იყო პირ ვე ლი 
ვინც მომ ხმა რე ბელს ლი ზინ გი შეს თა ვა ზა.

სა ქარ თვე ლოს სა ლი ზინ გო კომ პა ნია მომ ხმა რე-
ბელს სთა ვა ზობს შე დეგ მომ სა ხუ რე ბებს: ფი ნან სუ რი 
ლი ზინ გი, ავ ტო ლი ზინ გი, რეს ტორ ნის აღ ჭურ ვი ლო ბა, 
დაბ რუ ნე ბი თი ლი ზინ გი, სა ოპ ერ აციო ლი ზინ გი.

ალი ანს ჯგუ ფი ლი ზინ გი (AGL)
პირ ვე ლად არ ას აბ ან კო სექ ტო რი დან ალი ან სი 

ჯგუ ფი იყო ვინც და იწ ყო სა ლი ზინ გო საქ მი ან ობა. იგი 
მომ სა ხუ რე ბას თბი ლი სის გარ და ეწ ევა 5 ქა ლაქ ში: ქუ-
თა ის ში, რუს თავ ში, ბა თუმ ში, ზუგ დიდ ში და წალ კა ში. 
ალი ან სი ჯგუ ფი ლი ზინ გს და ფი ნან სე ბუ ლი აქ ვს 4 000 
ზე მე ტი პრო ექ ტი.

ალი ან სი ჯგუ ფი ლი ზინ გი მომ ხმა რე ბელს სთა ვა-
ზობს შემ დეგ სა ლი ზინ გო მომ სა ხუ რე ბებს: კორ პო-
რა ტი ული ფი ნან სუ რი ლი ზინ გი, ექ სპრეს მიკ რო ლი-
ზინ გი, ავ ტო ლი ზინ გი, ავ ტო მან ქა ნის უკუ ლი ზინ გი, 
სა ოპ ერ აციო ავ ტო ლი ზინ გი.

ლი ზინ გი ამ ცი რებს კრე დიტ ზე მოთხოვ ნა სა, რაც 
თავ სი მხრივ ხელს უწყობს კრე დი ტის გაიაფებას. სწო-
რედ ამ იტ ომ, ხში რია შემ თხვე ვა, რო დე საც სა ლი ზინ გო 
ობი ექ ტე ბად გვევ ლი ნე ბი ან ბან კის ფი ლი ალ ები.

დას კვნა
დას კვნის სა ხით შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სა ქარ თე-

ლო ში კო მერ ცი ული ბან კე ბი აქ ტი ურ ად ხსნი ან სა ლი-

ზინ გო კომ პა ნი ებს, რად გან, სა ქარ თვე ლო ში ბან კს არ 

აქ ვს უფ ლე ბა სა ლი ზინ გო საქ მი ან ობ ის წარ მო ებ ის, 

ანუ, სა ლი ზინ გო პრო დუქ ტის შე თა ვა ზე ბის, შე სა ბა მი-

სად აფ უძ ნებს ცალ კე კომ პა ნი ას, რა შიც სა კა ოდ დიდ 

ინ ვეს ტი ცი ას დე ბენ. თუმ ცა უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ეს 

ინ ვეს ტი ცია სა ბო ლოო ჯამ ში დი დი მო გე ბით უბ რუნ-

დე ბათ, რად გან ბევ რი კომ პა ნია სა ლი ზინ გო მომ სა-

ხუ რე ბით სარ გებ ლობს მა შინ, რო დე საც სჭირ დე ბათ 

სხვა დას ხვა ძვი რადღი რე ბუ ლი მან ქა ნა - და ნად გა-

რე ბი. ლი ზინ გი მათ ეხ მა რე ბა ათ, რომ ეტ აპ ობ რი ვად 

და ფა რონ საზღა ური და პა რა ლე ლუ რად გა მო იყ ენ ონ 

სა ჭი რო ტექ ნი კა.

ლი ზინ გი მარ ტი ვი და ხელ მი საწ ვდო მი მომ სა ხუ რე-
ბაა კომ პა ნი ებ ის თვის, რო დე საც ის ინი ვერ ახ ერ ხე ბენ 
სეს ხის აღ ებ ას ბან კე ბის სა შუ ალ ებ ით, მი თუ მე ტეს, 
მო სა ხერ ხე ბე ლია ახ ლად დაწყე ბუ ლი ბიზ ნე სის თვის, 
რო დე საც არ აქ ვთ საკ მა რი სი რე სურ სე ბი ბიზ ნე სის 
ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის თვის.

და ვი თი პი ტი ურ იშ ვი ლი

სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტი
ბიზ ნეს - ინ ჟი ნე რინ გის ფა კულ ტე ტი (სპე ცი ალ-

ობა: ფი ნან სე ბი), დოქ ტო რან ტი

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა

1. დე ბუ ლე ბა კო მერ ცი ულ ბან კებ ში რის კე ბის მარ თვის თა ობ აზე“, სა ქარ-
თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კი, ბრძა ნე ბა N71, 2008 წ. 17 მარ ტი

2. კოვ ზა ნა ძე ი., კონ ტრი ძე გ., თა ნა მედ რო ვე სა ბან კო საქ მე: თე ორია და 
პრაქ ტი კა, თბ. 2014.

3. გო გო ლა ძე ს., მო მა ტე ბუ ლი კონ კუ რენ ცი ისა და ფი ნან სუ რი კრი ზი სის 
ბან კის საქ მი ან ობ ის მო დე ლე ბის შე მუ შა ვე ბა, სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ-
ერ ის ტე ტი, 2013

4. ნარ მა ნია დ., სა ბან კო რის კე ბის მარ თვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი პოს ტკრი ზი სულ 
პე რი ოდ ში, თბი ლი სი, თსუ, 2011

5. HTTP://WWW.TBCLEASING.GE/GE/ABOUT-US/FOR-CONSUMERS
6. HTTP://WWW.BANKOFGEORGIA.GE/CORPORATE/GE/OTHER-SER-

VICES/ONE-STOP-SHOPPING/LEASING
7. HTTP://WWW.AGL.GE/
8. HTTPS://WWW.MOGO.GE/KA/LEASING/
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fulad sakredito politika

magram ramdenad Seesabameba realuri eko-

nomikuri faqtorebi upasuxismgeblo politi-

kur braldebebs ? 

laris kurss namdvilad hqonda dacemis sagareo 

winapirobebi, magram bevris azriT, ara aseT 

katastrofiul donemde, radgan Sinagani faq-

torebi ase Tu ise mdgradi iyo. magaliTad pirda-

piri ucxouri investiciebi ki Semcirda, magram 

paralelurad gaizarda adgilobrivi investici-

ebi ekonomikaSi _ saxelmwifo Tu sapartnioro 

fondebis dafinansebiT gaixsna aTeulobiT axali 

sawarmo da a.S. 

mniSvnelovnad Semcirda eqsporti problema-

tur krizisul qveynebSi _ rogorebicaa: ruseTi 

da ukraina, magram evrozonis da sxva qveynebSi 

gaizarda.. aseve progresi iyo turizmis da gada-

mamuSavebel sferoebSi...

am da kidev bevri sxva faqtorebis Sedegad 

mTliani Sida produqtis zrda mainc 2,8 %-ze 

dafiqsirda, rac Tanamedrove msoflioSi sakmaod 

didi miRwevaa, radgan, bevr ufro Zlier qveyanaSi 

piriqiT - mSp-s Secireba xdeba. CineTSic da ev-

rokavSirSic ki zrdis tempebis mniSvnelovani 

Semcireba fiqsirdeba.

Tumca, laris kursisTvis dauZlevel faqtorad 

miiCneva dolaris gamyareba msoflio masStabiT. 

bevri miiCnevs, rom navTobis gaiafeba da dol-

aris gamyareba isev da isev antirusuli „sabotaJis“ 

Sedegia, Tumca, xelovnuri ekonomikuri „provoka-

ciebi“ ver ganxorcieldeboda realuri winapiro-

bebis gareSe.. iseve, rogorc laris SemTxvevaSi. 

dolaris gamyarebas ki bevri faqtori uZRoda win. 

• CineTis safondo bazrebis CamoSlam bevri 

investori aiZula rom ufro ukeTesi alterna-

tiva eZia. 

• evrokavSirSi energomatareblebis gaZvi-

rebam da ruseTTan konfrontaciam zomierze 

metad gaaZliera inflacia, ramac mniSvnelovnad 

Seanela ekonomikuri zrda... Sesabamisad, evropis 

birJebmac dakarges mimzidveloba. 

• TviTon aSS-Si ki situacia SedarebiT uke-

Tesia.. eqspertebi ironiulad amboben, rom iq 

yvelaferi stabilurad cudad aris, da zustad es 

Tundac cudi stabiluroba izidavs investorebs, 

radgan maT aSinebT jer kidev gaurkvevli „kar-

gad yofnis“ perspeqtivebi aziasa Tu evropaSi. 

simandvileSi ki saqme arc ise cudadaa. mimdi-

nare wels amerikis mSp-s zrdam 1,9% Seadgina. 

ipoTekuri krizisis Sedegad uZravi qonebis 

gaiafebam bevri azieli investori moizida, rac 

moxmarebis Zlieri stimuli gaxda, ris Sedega-

dac umuSevrobis done isev Zalian dabal - 5,1% 

niSnulze rCeba..

• garda amisa, dgeba periodi, rodesac aSS 

Tavis valdebulebebze gadaxdebs iwyebs. maTi 

moculoba 9 trilion dolars aRwevs da ra 

Tqma unda, bevrs surs, rom marJa rac SeiZleba 

swrafad miiRos. 

• navTobis gaiafebam gazarda moxmareba sxva 

sferoebSi. sawvavze dazogili fuli daixarja 

saojaxo nivTebis SeZenaze, mogzaurobebze da 

a.S... principSi, es faqtori mTeli msoflios 

masStabiT moqmedebs da ara mxolod aSS-Si. 

 Tumca, ramdenxans gastans iafi navTobis epoqa 

gavyidoT Tu viyidoT dolari?!
miuxedavad imisa, rom ban-

kebis zedamxedvelobis sabWo 

erovnul banks gamoeyo, la-

ris kursi mainc ar Camodis 

eqspertebis mier rekomendi-

rebul 2 niSnulamde, rac um-

ravlesobis azriT, arsebuli 

ekonomikuri situaciis adek-

vaturi iqneboda!

es faqti badebs eWvs, rom 

laris maRali kursi namdvi-

lad ekonomikuri procesebiT 

iyo ganpirobebuli da ara 

erovnuli bankis „provoka-

ciuli sabotaJiT“!
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fulad sakredito politika

_ es sakmaod bundovani sakiTxia.. am sferoSi obi-

eqturi faqtorebis moqmedeba arc ise TvalsaCino 

da Zlieria. 

zogierTis mtkicebiT, „opekma“ imisTvis dasca 

navTobis fasi ase katastrofulad, rom fiqalis 

navTobis mompoveblebi CamoeSorebina, radgan, 

maT sakmaod didi konkurencia gauwies „sufTa“ 

navTobs. 

fiqalis navTobis mopoveba ki rentabeluria 

maSin, Tu barelis fasi 75 dolars aRemateba. e.i. 

maTi gakotrebisTvis sakmarisi iyo navTobis 

gaiafeba Tundac 65 dolaramde, miT umetes, rom 

am sferoSi Cadebuli investiciebi jer kidev 

sanaxevrodac ar aris amoRebuli. 

navTobis gaiafebis kidev erT faqtorad 

saxeldeba CineTis ekonomikis recesia da Sesa-

bamisad, Cinelebis mxridan sawvavze moTxovnis 

Semcireba.

aseve mniSvnelovnad miiCneva alternatiuli 

energetikis gavlena, romlis moculobac weli-

wadSi saSualod 20%-iT izrdeba. es zrda ki pro-

prociulad amcirebs moTxovnas mazuTze, razedac 

Tboeleqtrosadgurebi muSaoben. 

Tumca, moTxovnis aseTi metamorfozebis 

miuxedavad navTobis miwodeba imdenad monopo-

lizirebulia, rom am sferoSi madis nebayoflo-

biTi SezRudvis principi ufro moqmedebs, vidre 

moTxovna-miwodebis kanoni.

navTobis siZvire yvela mompovebel qveyanas awy-

obs, magram isini acnobiereben, rom Zalian maRali 

fasi mTeli msoflios ekonomikas moaxrCobs da 

TviTon navTobis seqtorsac kolafsSi Caagdebs. 

amitomac aZvireben fass im donemde, sadamdec amas 

msoflio ekonomika itans! 

aseTi midgoma albaT momavalSic gagrZeldeba. 

ukve SeiniSneba navTobis zrdis tendencia _ bare-

lis fasma 55 dolars miaRwia. 

Tumca, rac ar unda ucnauri iyos, am tendencias 

isev aSS SeewinaaRmdega. sul axlaxans miiRes kanoni, 

romelic auqmebs akrZalvas amerikuli navTobis 

eqsportze, rac Zalian mniSvnelovnad Seaferxebs 

navTobze fasebis zrdas. es uprecendento movle-

naa, radgan, bolo dromde araTu navTobis eqsporti 

ikrZaleboda aSS-dan, aramed, Sida moxmarebisTvis 

mopovebis zrdac ki Zalian SezRuduli iyo. 

ismis logikuri kiTxva: ramdenad moaxdens es 

gavlenas dolaris kursze? 

TavisTavad cxadia, rom dolaris kursi da nav-

Tobis fasi pirdapirproporciul korelaciaSi 

ar imyofebian. Tumca navTobis fasi dolarSia 

nominirebuli da arapirdapiri urTierTgavlena 

arsebobs...

 erTmniSvnelovnad SeiZleba moxdes is, rom 

navTobeqsportiorebis valutebi gamyardebian 

dolaris mimarT, magram dolaris arsebul saer-

TaSoriso status-kvos es movlena arsebiTad ver 

Secvlis, radgan, rogorc zemoT aRiniSna, masze 

arasanavTobo faqtorebi ufro metad moqmedeben!

aRniSnul faqtorebs emateba kidev erTi. 

saqme imaSia rom Zalian bevr ganviTarebad qveyanas 

„Cinuri seni“ Seeyara da isini cdiloben, TavianTi 

valutebis xelovnuri devalvaciiT saeqsporto 

potenciali gazardon. es, ra Tqma unda, xels uwy-

obs dolaris kursis zrdas, Tumca, eqsportis 

dolaruli fasi amiT ar mcirdeba. ase rom, dolari 

myardeba sxva valutebis mimarT da ara saqon-

lebis mimarT. 

Tumca, arian iseTi didi moTamaSeebic, rom-

lebic piriqiT _ dolaris kursis davardnaze 

muSaoben.. maTi mizania dolaris mimzidvelobis 

Semcireba evros, funti sterlingis da sxva wamyvani 

valutebis sasargeblod. 

niSandoblivia isic, rom saerTo globaluri 

tendenciebi mainc aSS-s ekonomikis mxarezea. 

ra Tqma unda, myari dolari amcirebs amerikeli 

eqsportiorebis poziciebs, maTi Semosavlebi wels 

saSualod 6 % -iT Semcirda sakurso cvlilebebis 

gamo, magram sanacvlod myari dolari izidavs 

ucxour investiciebs arasamrewvelo sferoSi. 

eqsportidan mogebis Semcirebis gamo amerikuli 

kompaniebis 25%-ma uari ganacxada reinvestici-

ebze, ris gamoc dasaqmebis done ar gaizarda mosa-

lodnel donemde, magram meore mxriv es movlena 

amcirebs inflaciuri naxtomebis riskebs, rac isev 

dadebiT momentad iTvleba. 

Tumca, bevri analitikosi miiCnevs, rom infla-

ciis done ufro dabalia vidre ekonomikas sWirdeba 

_ 5,6% zrdis arasaTanado stimulia TiTqos. 

amis sapasuxod federalurma sarezervo siste-

mam uari ganacxada fulad-sakredito politikis 

dagegmil gamkacrebaze da „iafi fulis“ miwodeba 

gaagrZela 2%-ad. am dros ki evropaSi saaRricxvo 

ganakveTi 4,25 %-ze rCeba...

am faqtma bevri investoris imedgacrueba 

gamoiwvia, radgan, kursze TamaSis dros isini iT-

valiswinebdnen saaRricxvo ganakveTis zrdas da 

maT dolarebis gayidvebi daiwyes. Tumca, navTobze 

fasebis zrdam paralelurad gazarda moTxovna 

dolarebze....

ase rom, aseTi meryevi koniuqturis miuxe-

davad, yvela maCveneblis korelacia xdeba da 

jer-jerobiT fundamenturi disbalansebi aSS-s 

ekonomikaSi mosalodneli ar aris. 

garda amisa, aSS-s ekonomikis perspeqtivebs 

aZlierebs is faqtic, rom indoeTi sul ufro metad 

cdilobs miizidos amerikuli investiciebi. 

diax, indoelebs surT gaimeoron Cinuri eko-

nomikuri saswauli, magram maTgan gansxvavebiT 
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fulad-sakredito politika

amisaTvis aucilebeli Sinagani teqnologiuri 

resursebi naklebad gaaCniaT. 

aSS-s teqnologiuri investiciebis gareSe in-

doeTis ekonomikas swrafi zrdis imedi ar unda 

hqondes. amerikuli kompaniebic sul ufro daine-

tersebuli xdebian, rom reinvesticia moaxdinon 

indoeTis ekonomikaSi, radgan TviTon aSS-Si Zlieri 

dolari maT mogebas amcirebs...

jer kidev ganuviTarebeli induri ekonomikis 

aTviseba ki uzarmazar mogebebs moutans maT, rac 

aSS-s saxelmwifo biujetzedac ar imoqmedebs 

cudad...

ase rom, myari dolaris poziciebi jer-jerobiT 

sakmaod Zlieria. navTobis fasebis mosalodnelma 

zrdam SeiZleba mniSvnelovani koreqtivebi Sei-

tanos arsebul situaciaSi, magram mdgomareobas 

fundamenturad ver Secvlis!

 dolaris kursis arsebiTi Sesusteba SeuZlia 

CineTis ekonomikis orientaciis Secvlas Sida 

moxmarebisken _ Tumca, am process albaT ramdenime 

weli dasWirdeba. 

aseve evropis ekonomikis stabilizaciac 

Soreul perspeqtivaSi Tu iqneba SesaZlebeli 

isev da isev ukrainis krizisis gajanjlebis gamo. 

niSandoblivia isic, rom dolaris koniuqturul-

spekulaciuri rxevebi _ zogjer SesamCnevic _ 

gamoricxuli ar aris. 

rac Seexeba laris kurss _ misi cvlileba albaT 

ufro metad politikur koniuqturazea damokide-

buli. sufTa makroekonomikuri TvalsazrisiT 

Tundac aseTi maRali kursi dadebiTi movlenaa 

miT umetes navTobis gaiafebis fonze. rogorc 

aRiniSna sakuTari valutis xelovnur deval-

vacias yvela ganviTarebadi qveyana cdilobs 

SeZlebisdagvarad. 

saqarTvelos erovnulma bankma ki aseTi xe-

lovnurobis yvela rekordi moxsna. magram laris 

maRali kursi zrdis eqsportiorebis Semosavals 

larebSi _ rac udro met sareinvesticio kapitals 

niSnavs. 

maRali kursi aseve aZvirebs imports, ramac 

stimuli unda misces adgilobrivi importSem-

cvleli warmoebis ganviTarebas. Tumca, saqarT-

veloSi importSemcveleli potenciali faqtiurad 

ar arsebobs. 

amitom, laris maRali kursi iwvevs umetesad 

mosaxleobis gaRatakebas- saSualo fena iZulebu-

lia rom Semosavlis ufro meti wili gadauxados 

bankebs _ kreditebze procentebis dasafarad. 

xolo isedac Rataki „ukredito“ fena iZulebulia 

SezRudos importuli sursaTis moxmareba da ad-

gilobrivi xil-bistneulis „dietaze“ gadavides. 

aseve did ukmayofilebas iwvevs medikamentebis 

gaZvirebac. 

amitom xelisufleba albaT gamoiCens politi-

kur nebas da arCevnebis winaperiodisTvis mainc 

daswevs laris kurss saocnebo 2 laramde. 

aseTi dabali kursi arsebiTad ar Secvlis 

makroekonomikur situacias, radgan importis 

moxmareba umetesad isev sazRvargareTidan gad-

moricxuli fuladi masiT xorcieldeba. qveynis 

saeqsporto da importSemcvleli potenciali ki 

iseTi giganturi ar aris, rom 40 TeTrianma vardnam 

didi zaini miayenos _ es sferoebi 1.65 kursis dro-

sac mSvenivrad funqcionirebdnen Tan isic Zviri 

navTobis pirobebSi...

naTia JoJuaSvili, ekonomikis doqtori,

goris saxelmwifo universitetis profesori

BUY OR SELL THE DOLLAR? 

SUMMARY
It is considered, that strengthening of dollar and falling of rate of lari are a result of sanctions and secret sabotage both 

at the international level and inside the country. 
But the existing situation had many objective original causes too. 
The collapse of the stock markets of China and recession of economy of Europe have made attractive only the stock 

markets of the USA where the economy develops anyhow stably. Except for that many less developed countries reduce the 
currencies with the purpose of stimulation of export. This factor strengthens dollar too. 

 Alongside with it the prices for energy carriers have been reduced in a home market the USA - as against in Europe. It 
promoted growth of economy of the USA too, as well as infl ow of the foreign capital to sphere of the real estate. 

So the dollar has long-term prospects of stability. As the economy of China begins reorientation to internal demand.. 
This process will be prolonged a lot of time. 

Recession in Europe can be the long-term phenomenon too as the antiRussian sanctions and the confl ict in Ukraine 
infl uence Europe directly and for a long time. 

And the rate of lari depends on manoeuvering of the government between the macroeconomic purposes and social 
problems.
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cifruli bazari

 აღ ნიშ ნულ ფონ ზე, სა ქარ თვე ლოს ინ ტერ ნეტ-გა-
რე მოს (ინ ტერ ნეტ-ბა ზა რი, ელ ექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე-
ლო ბა, ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცია) გან ვი თა რე ბის ერთ-
ერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს გა მოწ ვე ვას სა ხელ მწი ფოს 
და ფი ნან სე ბა წარ მო ად გენს. 

 2016 წლის ბი უჯ ეტ ის პრო ექ ტის პირ ველ ვა რი ან-

ტში (ის ევე, რო გორც წი ნა წლებ ში)მცი რეა ინ ტერ ნეტ-

ბაზ რი სა და ელ ექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის გან ვი თა-

რე ბის მიზ ნით გა მო ყო ფი ლი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი. 

ბი უჯ ეტ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არაა: ელ ექ ტრო ნუ ლი 

კო მერ ცი ის ხელ შეწყო ბის, მო სახ ლე ობ ის კომ პი უტ ერ-

იზ აცი ის და ფი ნან სე ბის, ინ ტერ ნეტ-კომ პა ნი ებ ისა და 

ელ ექ ტრო ნუ ლი ბიზ ნეს-მო დე ლე ბის წარ მოქ მნის ფი-

ნან სუ რი რე სურ სე ბი. ას ევე, არ ას აკ მა რი სია პო ლი ტი-

კუ რი და სა მარ თლებ რი ვი მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბი.

 იმ ის ათ ვის, რომ ქვე ყა ნა ში, ელ ექ ტრო ნუ ლი ბიზ-
ნე სი გან ვი თარ დეს, საწყის ეტ აპ ზე, სა ჭი როა მი სი 
ხელ შეწყო ბა და და ფი ნან სე ბა, რომ ლის უზ რუნ ველ-
ყო ფაც სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სექ ტო რის პარ ტნი-
ორ ობ ის სა ფუძ ველ ზე მო ზი დუ ლი კა პი ტა ლი თა და 
ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი თაა შე საძ ლე ბე ლი (ას ევე, 
პროგ რა მე ბით). 

 დღეს, ცალ კე ული სა მი ნის ტრო ებ ის მი ერ წარ მო ებ-
ული ელ ექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის ცა ლე კუ ლი კომ-
პო ნენ ტე ბის და ნერ გვის ღო ნის ძი ებ ები არ აკო ორ დი ნი-
რე ბუ ლი, ფრაგ მენ ტუ ლი და უს ის ტე მოა. შე სა ბა მი სად, 
მის გან მი ღე ბუ ლი სარ გე ბე ლი თვალ სა ჩი ნო არაა. 

სა ქარ თვე ლო ში, ელ ექ ტრო ნუ ლი გა რე მოს ტექ-
ნი კურ მხარ და ჭე რა სა და ელ ექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ-
რე ბის შექ მნა ზე იმ აზე მე ტი თან ხა იხ არ ჯე ბა, ვიდ რე 
სა ზო გა დო ებ ის მი ერ აღ ნიშ ნუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის 
ათ ვი სე ბის პრო ცეს ზე. შე სა ბა მი სად, გვაქ ვს ტექ ნო-
ლო გი ები, მაგ რამ და ბა ლია სა ზო გა დო ებ ის მი ერ მი სი 
ათ ვი სე ბის ტემ პი.

 ბაზ რის კვლე ვი სა და ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე, 

ra tom ar wya lobs sa qar Tve los 
mTav ro ba in ter net-ba zars?!

 sa qar Tve los mTav ro bis pri or it etia, qve ya nam, 

mniS vne lo va ni ad gi li da ik av os re gi on Si ICT-isa 

da in ov aci eb is eq spor tis, in ter net-baz ri sa da 

el eq tro nu li mmar Tve lo bis gan vi Ta re bis mi mar-

Tu le biT.

 aR sa niS na via, rom in ter net-baz ris gan vi Ta re-

ba sti mu li rebs ax ali sa mu Sao ad gi le bis Seq mnas, 

bi uj et is Sev se bis ax ali wya ro eb is war mo Ce nas, 

ek on om ik uri aq ti vo bis zrdas, ax ali baz re bis war-

mo Ce nas, si Ra ri bis mas Sta be bis Sem ci re bas,  on la in 

vaW ro bi sa da on la in ga ri ge be bis ga aq ti ur eb as.

შე იძ ლე ბა აღ ინ იშ ნოს, რომ არ სე ბუ ლი სა ბი უჯ ეტო 
და ფი ნან სე ბა საკ მა რი სი არ არ ის ინ ტერ ნეტ-ბაზ რის 
გან ვი თა რე ბის, ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო დერ ნი ზე ბის, 
ინ ტერ ნეტ-კომ პა ნი ებ ის წარ მოქ მნის, ინ ტერ ნეტ-პრო-
დუქ ტე ბის გან ვი თა რე ბის, ელ ექ ტრო ნუ ლი ვაჭ რო ბის 
ზრდის, ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის ექ სპორ ტის, ელ-
ექ ტრო ნუ ლი ბიზ ნე სი სა და ინ ტერ ნეტ-ეკ ონ ომ იკ ის 
მო ცუ ლო ბის ზრდის თვის.

 2016 წლის ბი უჯ ეტ ის პრო ექ ტში ელ ექ ტრო ნუ ლი 
მმარ თვე ლო ბის გან ვი თა რე ბა ზე გა მო ყო ფი ლია 2,5 
მლნ ლა რი, ინ ოვ აცი ებ ისა და ტექ ნო ლო გი ებ ის გან-
ვი თა რე ბა ზე - 8,5 მლნ ლა რი, ერ თი ანი სა ხელ მწი ფო 
სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის მხარ და ჭე რის გან-
ვი თა რე ბა ზე 1,7 მლნ ლა რი, სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის 
გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტოს მომ სა ხუ რებ თა გან ვი თა რე-
ბა ზე 6,5 მლნ ლა რი. 

 მცი რე და ფი ნა სე ბი საა ცალ კე ულ აღ მას რუ ლე ბელ 
უწყე ბებ ში მიმ დი ნა რე ციფ რუ ლი პრო ცე სი, მარ თვის 
ელ ექ ტრო ნუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა, კი ბერ გა რე მოს 
ხელ შემ წყო ბი ღო ნის ძი ებ ები და სხვა ელ ექ ტრო ნუ ლი 
პრო ცე სი. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სის თვის ბი უჯ ეტ ის პრო-
ექ ტში გა მო ყო ფი ლი ას იგ ნე ბა და ახ ლო ებ ით 50 მლნ 
ლა რამ დეა (ხო ლო, ბი უჯ ეტ ით და კა ნონ მდებ ლო ბით 
ნე ბა დარ თუ ლი სხვა შე მო სავ ლე ბის/გა და სახ დე ლე ბის 
ჩათ ვლით 105 მლნ ლა რი). 

 შე და რე ბის თვის, შე იძ ლე ბა მო ვიყ ვა ნოთ სხვა-
დას ხვა ქვეყ ნის ბი უჯ ეტ ის და ფი ნან სე ბა ICT-ის 
გან ვი თა რე ბა ზე, რო მე ლიც საკ მა ოდ სო ლი დუ რია, 
კერ ძოდ: აშშ-ის მთავ რო ბის და ნა ხარ ჯი შე ად გენს 

75 მლრდ დო ლარს, დი დი ბრი ტა ნე თის - 10 მლრდ 

დო ლარს, 4-5 მლრდ დო ლა რის ფარ გლებ ში მერ ყე-

ობს კა ნა დის, საფ რან გე თი სა და ავ სტრა ლი ის ცენ-

ტრა ლუ რი მთავ რო ბის ბი უჯ ეტ ის და ნა ხარ ჯი (2013). 

თურ ქე თის IT სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა ზე იხ არ ჯე ბა 24 

მლრდ დო ლა რი,  რუ სე თის მი ერ მხო ლოდ სა ხელ მწი-
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cifruli bazari

ფო უწყე ბე ბის ინ ფორ მა ტი ზა ცი აზე იხ არ ჯე ბა 1,105 

მლრდ რუ სუ ლი რუბ ლი, (2015), აზ ერ ბა იჯ ან ის მთავ-

რო ბა 2020 წლამ დე 3,6 მლრდ დო ლა რის ჩა დე ბა სა და 

წლი ურ ად  1 მლრდ ინ ვეს ტი ცი ის მო ზიდ ვას გეგ მვას 

ICT-სა და ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ის სექ ტორ ში. 

 ხაზ გა სას მე ლია, რომ IT სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა-
ზე მოლ დო ვა ხარ ჯავს მშპ-ის 2,3%-ს, ბულ გა რე თი - 
1,8%-ს, სლო ვე ნია 1,9%-ს, ხორ ვა ტია - 1,9%, უკ რა ინა 
2,2%-ს (2010), ხო ლო სომ ხე თი - მშპ-ის 1,1%-ს (2009). 

 სამ წუ ხა როდ, მცი რე ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის (სა-

ქარ თვე ლოს ბი უჯ ეტ ის 1%-იც კი არ არ ის მი მარ თუ ლი 

ინ ტერ ნეტ-გა რე მოს გა ვი თა რე ბა ზე) და არ სე ბუ ლი 

სტრა ტე გი ული და გეგ მვის პი რო ბებ ში რთუ ლია, რომ 

სა ქარ თვე ლომ რე გი ონ ში (ICT-სა და ინ ოვ აცი ებ ის ექ-

სპორ ტის კუთხით) და იკ ავ ოს წამ ყვა ნი ად გი ლი, თუ 

მთავ რო ბის პრი ორ იტ ეტი გა მო სა ხუ ლი არ იქ ნე ბა 

გან ვი თა რე ბის ეფ ექ ტი ან სტრა ტე გი ასა და მიზ ნობ-

რივ  სა ბი უჯ ეტო და ფი ნან სე ბა ში.

მრა ვალ ფე რო ვა ნია ინ ტერ ნეტ-გა რე მოს გან ვი თა-
რე ბის უზ რუნ ველ მყო ფი უწყე ბე ბი, თუმ ცა, რე ალ ურ-
ად ქვე ყა ნას ერ თი პა სუ ხის მგე ბე ლი უწყე ბა არ ჰყავს, 
რო მე ლიც შე დეგ ზე პა სუხს აგ ებს  და კო ორ დი ნი რე ბას 
გა უწ ევს ინ ტერ ნეტ-ბაზ რის გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი-
კის გა ტა რე ბა სა და მიზ ნობ რივ და ფი ნა სე ბას. 

და ბო ლოს: შე იძ ლე ბა აღ ინ იშ ნოს, რომ:
• ინ ტერ ნეტ-ბაზ რის გან ვი თა რე ბა სა ჭი რო ებს გა-

ცი ლე ბით მეტ ფი ნან სურ რე სურ სს (ნა ცი ონ ალ ური 

ბი უჯ ეტ ის 2-3%-ს); რი თაც მიღ წე ული იქ ნე ბა მშპ-ის, 

და საქ მე ბი სა და პრო დუქ ტი ულ ობ ის ზრდა;

• ინ ტერ ნეტ-ბაზ რის გან ვი თა რე ბა სა ჭი რო ებს ნო-

ვა ტო რუ ლი აზ როვ ნე ბის მმარ თვე ლო ბას;

• აღ მას რუ ლე ბელ მა უწყე ბებ მა უნ და ით ან ამ შრომ-

ლონ სა მეც ნი ერო სა ზო გა დო ებ ას თან და და ინ ტე რეს-

დნენ ქარ თვე ლი მეც ნი ერ ებ ის კვლე ვე ბით (აღ ნიშ ნულ 

ჯგუ ფებს უფ რო ეფ ექ ტი ან ად შე უძ ლი ათ ინ ტერ ნეტ 

გა რე მოს მოთხოვ ნის ან ალ იზი,  ღი რე ბუ ლე ბის შე-

ფა სე ბა, სტრა ტე გი ული და გეგ მვა თუ ეკ ონ ომ იკ ური 

მო დე ლი რე ბა). 

• პრი ორ იტ ეტ ული უნ და გახ დეს კომ პი უტ ერ იზ აცი-

ის პრო ცე სი, ინ ტერ ნე ტის ფა სის ხელ მი საწ ვდო მო ბა, 

ინ ტერ ნეტ-კომ პა ნი ებ ის წარ მოქ მნი სა და ინ ტერ ნეტ-

გა რე მოს გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა, რაც უნ და ეფ-

უძ ნე ბო დეს მეც ნი ერ ებ ის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ სტრა-

ტე გი ულ გეგ მებს;

 ნი შან დობ ლი ვია ის იც, რომ არ სე ბუ ლი სა ბი უჯ ეტო 
და ფი ნან სე ბის სი დი დე პირ და პირ კავ შირ შია აღ მას-
რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ინ ტერ ნეტ-გა რე-
მოს შე სა ხებ არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ულ დე ფი ციტ თან 
(ქვე ყა ნა ში შე უძ ლე ბე ლია ინ ტერ ნეტ-გა რე მოს სრუ ლი 
სუ რა თის ას ახ ვა).

 
რა ტი აბ ულ აძე,

ელ ექ ტრო ნუ ლი მთავ რო ბის მი მარ თუ ლე ბის 
ხელ მძღვა ნე ლი, ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, 

პრო ფე სო რი
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Глобализационные процессы XXI века актуализирова-
ли вопросы формирования национальной идентичности 
и национальной памяти в контексте постмодерного пе-
реосмысления феномена нации. Речь идет прежде всего 
об учитывании широкомасштабных революционных по 
своему характеру и содержанию, сетевых информацион-
ных воздействий, которые ставят под сомнение традици-
онные домодерные подходы к пониманию национальных 
потребностей и интересов.

Существование такой общности людей, как нация, не-
возможно без национальной памяти. Последнее является 
важным элементом самоидентификации каждого индиви-
дуума в его  отношениях с другими в пределах определён-
ного общества [12, с.225].  При этом необходимо отметить, 
что история нации и её историческая национальная память 
– понятия далеко не одинаковые. История – это истинное, 
объективно-универсальное знание, тогда как память 
всегда является субъективной, «чьей-то памятью», обу-
словленной опытом и  интересами какой-то  социальной 
группы. Историю можно представлять как универсальную 
память рода человеческого. Но такой универсальной па-
мяти просто не существует, так как любая коллективная 
память своим источником имеет определённую социаль-
ную группу, ограниченную во времени и пространстве [22, 
с. 20].  Следовательно, под исторической памятью следует 
понимать одним из сложнейших феноменов обществен-
ного сознания, который состоит из представлений людей, 
принадлежащих к определённой социальной группе, про 
прошлое нации, государства [12, с.223]. Зафиксированная 
в формах знаний, культурных стереотипов, символов, ми-
фов, историческая память является уникальной совокуп-
ностью представлений национального общества про своё 
прошлое [7, с.72]. Национальная память основывается на 
исторической памяти народа, включая практически всю 
ретроспективную информацию, «природным способом» 
запечатлённую в памяти народа, атрибутах его духовной 
и материальной культуры.

В условиях усиления неоднозначных тенденций, об-
условленных глобализацией, которая бросает мощный 
вызов традиционный культурам, именно национальная 
память должна сыграть роль консолидирующего фактора 
относительно этносов, наций, этнонациональных диаспор. 
Ведь для глобализации свойственно тяготение к унифика-
ции вопреки лелеянию национальной памяти как непре-
менного компонента национального и государственного 
сознания [20, с. 56]. В частности, в эпоху постмодерна 
«нация» тяготеет к выходу за территориальные пределы 
государств (детерриториализуется). Этому в значительной 
мере  способствует глобализация информационно-комму-
никативных процессов, которые выполняют роль мощного 
катализатора самоутверждения и сохранения, констру-
ирования и реконструкции «национальной памяти» как 
разновидности «коллективной памяти». Ведь неопреде-
ленность и фрагментарность жизни в эпоху формирова-
ния глобального информационного общества побуждает 
обращаться с целью самоидентификации к прошлому, 
чем, собственно, и обусловлен интерес к исторической 
памяти не только людей, проживающих на исторической 
родине, но и представителей диаспоры.

Богатый опыт изучения проблем «национальной памя-
ти» и родственных с ней понятий («коллективная память», 
«культурная память», «коммуникативная память», «поли-
тика памяти», «историческая амнезия», «историческая 
травма», «травматический опыт» и т.п.) накоплен в стра-
нах Запада. [12, с. 224]. Теоретические основы изучения 
исторической памяти освещены в работах Я. Ассмана, М. 
Хальбвакса и др. Исследованию этой проблемы посвя-
тили свои работы Эллен Руттен (Университет Бергена, 
Норвегия) [33], Виджей Агню (Университет Торонто, 
Канада) [37], Эмма Патчетт (Университет Мюнстера, 
Германия) [30].

В Украине исследование проблем национальной памя-
ти существенно активизировалось только после 2006 года, 
когда по инициативе известного общественного деятеля 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: 

НОВЫЕ РОЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ ДИАСПОРЫ
НЕЧИТАЙЛО АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА
На основе анализа постмодерных подходов к пониманию феноменов нации и национальной идентичности, 

основных тенденций глобализации и развития глобального информационного общества исследовано 
формирование национальной памяти, в особенности новая роль диаспоры в формировании национальной 
памяти.
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NECHYTAILO ANASTASIA
The national memory in the global information society conditions: the new functional roles of diaspora
Based on the analysis of postmodern approaches to understanding the phenomena of the nation, the national identity and 

the main trends of globalization and the development of the Global Information Society the national memory  and the new 
roles of the diaspora in the formation of national memory are analyzed.

Key words: nation, national identity, national memory, globalization, global information society, diaspora, postmodern.
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И. Юхновского был организован Украинский институт 
национальной памяти. Этот круг вопросов исследовали 
такие отечественные специалисты как Ю. Зерний, А. Ко-
ник, А. Маклюк, В. Масенко, К. Новикова, И. Симоненко, 
В. Солдатенко, В. Кривошея, Д. Веденеев и др.

Однако немало вопросов, связанных с осмыслением 
новой роли диаспоры в эпоху глобального информацион-
ного общества, требуют дальнейшего исследования. Речь 
идёт, в частности, об изучении нациеобразующих возмож-
ностей социальных медиа, на базе которых формируются 
виртуальные этносы (Virtual ethnicity), нации (electronic 
homeland) и Цифровые Диаспоры (Digital Diasporas).

Целью данной статьи является научный анализ 
воздействий глобализационных информационных воз-
действий на процессы нациеобразования, формирования 
национальной идентичности и национальной памяти не 
только в среде граждан, проживающих на территории 
Украины (резидентов), но и представителей украинской 
диаспоры. Одна из основных задач исследования заклю-
чается в определении существенных корректив, которые 
вносит анализ роли национальной памяти и особенностей 
национальной памяти диаспоры в условиях информаци-
онного общества в содержательное понимание понятий 
«нация», и «национальное строительство». 

Я. Ассман условно поделил коллективную память на 
культурную и коммуникативную, отмечая, что коммуни-
кативная память – это устная традиция, которая возни-
кает в контексте взаимоотношений между индивидами  
в повседневной жизни, «живая память», воспоминания 
про события, ориентированных на недавнее прошлое. 
Тогда как культурная память - это символичная форма 
трансляции и актуализации культурных смыслов, кото-
рые выходят за пределы опыта индивидуума или группы 
и  ориентированы на сохранение мифологизированной 
истории в форме образов и традиций [1, с. 368]. 

Концепция «культурной памяти» очень важна именно 
для диаспорных  исследований. Ибо важно учитывать, что 
каждый диаспорный писатель (или любой представитель 
диаспоры вообще) осознает особый «груз исторической 
ответственности», морально-этническую обязанность 
сохранять культурную память, которая в это время может 
систематически истребляться на исторической родине. 
Итак, именно осознание представителями диаспор не-
обходимости сохранить прошлое нации является одним 
из факторов диаспорной идентификации [30]. Например, 
скандально известный «Сатанинскими стихами» предста-
витель индо-кашмирской диаспоры в Великобритании 
Салман Рушди, выступая против «культурных границ», 
одновременно считает идентичность представителей 
диаспоры «переломной» по своей природе, отмечая «со-
храняющую роль культурной памяти» как сохранение 
себя на Родине [32].

Необходимо также отметить, что концепцию куль-
турной памяти диаспоры необходимо рассматривать в 
контексте коллективного повествования, памяти и травмы, 
поскольку национальная память связана прежде всего с 
историческими травмами и «большинство этнических 
меньшинств сосредотачивают свои коллективные иден-

тичности на памяти о прошлом», а «жертвы социальной 
травмы и их потомки целенаправленно и явно вербуют 
запоминания как форму расширения прав и возможностей, 
формирования идентичности» [31, с. 335].

К взаимосвязанным элементам исторической памяти 
относятся:

• воспоминания о собственных истоках и истоках 
предков; 

• представления об историческом становлении 
собственного этноса;

• воспоминания о временах разнообразного «вели-
чия» (политического, экономического, духовного);

• «персонифицированная» историческая память 
– образы и поступки героев, святых, выдающихся обще-
ственных деятелей, военных и др.; 

• воспоминания о взаимоотношениях с окружаю-
щими государствами (чаще о войнах); 

• конфессиональная память, основой которой яв-
ляются представления про культовые обряды, принятие 
религии, про её судьбу [16, с.5-7]. 

Структуру исторической памяти также рассматри-
вают как совокупность её составляющих: знания, язык, 
традиции, обряды и обычаи, ценности, символы, устное 
народное творчество, исторические образы и т.п. [9, с.156].

Именно эти элементы исторической памяти сформиро-
вали как среди населения Украины, так и представителей 
украинской диаспоры коллективные представления о 
прошлом нации. При этом важно подчеркнуть, что разные 
диаспоры имеют разные взгляды на украинские истори-
ческие реалии. Поскольку историческая память является 
устоявшейся в определённом обществе, то можно даже 
утверждать, что каждая из диаспор является носителем 
собственной исторической памяти [4].

Существует множество факторов, которые в течение 
долгого времени влияли и продолжают в той или иной 
мере влиять на формирование отличий исторического 
сознания как среди граждан Украины, так и представи-
телей диаспоры. 

Одним из установившихся факторов формирова-
ния разных моделей памяти является долговременное 
пребывание украинских земель в составе нескольких 
государственных образований – Речи Посполитой, Мо-
сковского царства, Османской  империи, а со време-
нем - Российской империи и СССР, Австро-Венгрии и 
тех государственных образований, которые возникли на 
ее «обломках». К этнической идентификации следует 
приобщить языковую как ту определяющую особенность 
нации, которая непосредственно затрагивает ее истори-
ческое сознание. Определенную ценностно-оценочную 
амбивалентность исторической памяти обуславливают  
различия социального состава, идеологических ориен-
таций, принадлежность к нескольким конфессиям и т.п. 
[19, с.53].

На деле дифференциалов, влияющих на формирование 
исторического сознания граждан, намного больше: геогра-
фических, генерационных (поколенческих), социальных, 
экономических и т.п. Но наличие многих связующих 
звеньев в отношении понимания национальной истории 
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даёт возможность как жителям всех земель Украины, так 
и представителям диаспоры ощущать себя частичкой 
единой нации [19, с. 57].

Вместе с тем важно подчеркнуть свойственное со-
временным диаспорам «зависание» в эпохе домодерна и 
культивирования нарративов, идеализирующих ситуации, 
связанные со страной происхождения. Такая «нездоровая 
романтизация» часто приводит к различным недоразу-
мениям, поскольку обычно выясняется, что идеализиро-
ванная диаспорой историческая Родина не соответствует 
фактам действительности.

Украинская идентичность той или иной мерой свой-
ственна представителям как западной, так и восточной 
диаспоры, которая имеет мощное  влияние на формиро-
вание внутреннего и международного имиджа и бренда 
«Украина». Главная проблема украинской идентичности 
представителей украинской диаспоры – возрастающий от 
поколения до поколения недостаток возможностей обрат-
ной связи между эмигрантами и Родиной происхождения, 
её культурой, что в определённой степени восполняет 
среда Интернета. Хотя отсутствие национальной памяти 
или существенных отличий в  «памяти диаспор» является 
едва ли не главной причиной культурного разрыва между 
базовой нацией и её диаспорой.

Те представители диаспоры, которые всё-таки сохра-
няют этническую идентичность, национальную память, 
культуру, обычаи и язык, организовывают сообщества, 
основывают школы, университеты, исследовательские 
институты, центры для изучения родной истории, культу-
ры, наследия. Все их силы сориентированы на сохранение 
этнических корней, исторической памяти и развитие иден-
тичности. Значительные возможности для этого создают 
интернет и различные социальные сети, способствующие 
сохранению украинской диаспорой этнического самосо-
знания в течение длительного времени без ассимиляции 
окружающей средой, хотя этот процесс в определенной 
степени является неизбежным.

Так, по данным опросов, проведенных украинскими 
организациями, более половины украинцев Грузии счи-
тает украинский язык своим родным, хотя большинство 
владеют грузинским языком и участвуют в общественной 
жизни страны. 

На территории Грузии работают десятки украинских 
общественных организаций, которые стремятся удовлет-
ворять языковые, культурные, образовательные и другие 
потребности диаспоры. Среди наиболее активных и 
стабильных организаций украинцев в Грузии следует 
выделить: Ассоциацию Украинцев - жителей Грузии (г. 
Тбилиси); Культурно-просветительские организации 
«Единство» (г. Батуми) и «Золотое Руно» (г. Поти); Ассо-
циацию Украинских Квемо-Картли имени Л. Украинки 
(г. Рустави).

Центрами развития украинства в Грузии являются 
прежде всего украинкие школы (тбилисская школа им. 
М.Грушевского и др.). С 2007 года при Тбилисском госу-
дарственном университете им. И. Джавахишвили работает 
Институт украинистики. С 2010 года в Культурно-инфор-
мационном центре при Посольстве Украины в Грузии 

проводятся курсы по изучению украинского языка [39]. 
Украинскую диаспору в Грузии и грузинскую диаспо-

ру в Украине сближает то, что грузинский и украинский 
народы весьма схожи образом мышления, ценностями и 
мировоззрением. Их объединяет не только вековая дружба, 
но и схожесть «исторических травм» и политических си-
туаций. В частности, - тех, что связаны с постсоветскими 
реалиями и отношениями с бывшей метрополией, - Рос-
сией, стремящейся использовать в отношении с обеими 
суверенными государствами принцип «разделяй и вла-
ствуй», играющей на межрегиональных и межэтнических 
противоречиях и т.п. 

Таким образом, феномен диаспоры никоим образом 
нельзя игнорировать в процессе управления политиче-
ским и культурным развитием нации. Ведь эмигранты 
и их потомки образуют то своеобразное незаметное 
«культурное посольство», которое функционирует в той 
или иной стране и создаёт привлекательный имидж своей 
исторической Родине за границей, рекламируя её вполне 
определённую геополитическую, культурную и истори-
ческую значимость [3, с.222].

Поэтому сегодня весьма актуальным является изуче-
ние жизни украинской диаспоры в ближнем и дальнем 
зарубежье, её деятельности для сохранения националь-
ной памяти, духовных и культурных традиций. Ведь в 
условиях информационной глобализации национальная 
память становится одним из механизмов защиты нации.

Тут уместно процитировать известное высказывание 
Джорджа Сантаяны: «Те, кто не помнит истории, не будут 
знать будущего». Следовательно, самым главным для 
украинской диаспоры является сохранение исторической 
памяти своего народа.

Историческое прошлое необходимо обществу для 
моделирования  дальнейшего пути развития, для того, 
чтобы очистить свои сомнения перед будущим и выбрать 
правильный путь для своего общества [4].

После «Революции достоинства» 2013-2014 гг. и 
последовавшего за ней длительного военного противо-
стояния с Россией как непосредственно в Украине, так 
и в украинской диаспоре национальный нарратив «пе-
реформатируется», поскольку интенсивно развивается 
в плане национального самоопределения информацион-
но-коммуникативное пространство. Отсюда возникает 
необходимость такой формы культурной дипломатии как 
введение в глобальное информационное пространство 
национального исторического контента для активного 
привлечения зарубежных украинцев не только к культур-
ному диалогу, а и к активному участию в политической 
жизни исторической Родины на крутом изломе ее истории.

Одновременно, хотя историческая память рядом с язы-
ком и культурными традициями является одним из важных 
факторов консолидации общества, необходимо принимать 
во внимание значительные и незначительные расхожде-
ния в коллективных представлениях о прошлом граждан 
Украины и представителей её диаспоры. При этом очень 
важно  акцентировать внимание на разногласиях и острых 
конфликтах вокруг существенных и несущественных 
различий в истолковании определённых «исторических 
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травм» на Западе и в Центре и на Юго-Востоке нынешней 
Украины. 

Ведь именно эти различия стремятся превратить в 
антагонистические противоречия внутренние и внешние 
враги украинской независимости. Именно на них акцен-
тирует внимание московская антиукраинская пропаганда 
в ходе ведения направленной против Украины «гибридной 
войны». В частности пропагандистская машина России 
активно обыгрывает тот факт, что герои националь-
но-освободительного движения из числа представителей 
ОУН-УПА воспринимаются неоднозначно на Западе, в 
Центре и на Юго-Востоке Украины. То же самое касается 
украинской диаспоры: в западной украинской диаспоре 
(особенно в США и Канаде) ОУН-УПА имеет однознач-
но позитивный имидж, тогда как среди представителей 
восточной диаспоры – преимущественно негативный.

В итоге, первостепенной задачей украинской госу-
дарственной и общественной политики национальной 
памяти является превращение   национальной памяти в 
фактор консолидации, а не деконсолидации украинского 
общества и его диаспоры.

Одновременно трудно согласиться с традиционны-
ми для определённой части украинских националистов 
утверждениями о «неукраинскости» или «неполноцен-
ной украинскости» населения Востока и Юга Украины, 
которые являются неправильными с фактологической 
точки зрения и вредными с точки зрения интересов 
национального единства, противодействия сепаратизму 
и т.п.  Ведь, если одним из основоположных признаков 
нации модерного типа является отсутствие ксенофобии, 
то условный украинский «Восток» является в чём-то 
даже прогрессивнее и более модерным в отличии от 
условного украинского «Запада». А.Умланд и А. Шехов-
цов в этой связи, ссылаясь на данные социологического 
исследования Н. Паниной, обратили внимание на такое 
парадоксальное явление как тесная корреляции сильных 
прозападных установок западных украинцев и молодого 
поколения украинского населения в целом, с одной сто-
роны, и степенью приемлемости для них ксенофобских 
настроений, с другой. «Те регионы и социальные группы, 
которые считаются обычно наиболее «проевропейскими», 
парадоксальным образом находятся сейчас на значительно 
большем расстоянии от некоторых базовых европейских 
ценностей послевоенного периода, чем «пророссийски» 
настроенные восточные регионы. Например, электорат 
Ющенко является более антисемитским, чем электорат 
Януковича». Авторы объяснили этот противоречивый 
феномен преобладанием на Западе Украины сельского 
населения с присущей ему этнократичностью, а на Восто-
ке - городского, отметив одновременно «распространение 
ксенофобских стереотипов среди молодежи является 
плохим предзнаменованием» [29].

Ряд трагических событий, травматических для созна-
ния украинцев,  проживающих не только на территории 
Украины, но и за её границами – представителей украин-
ской диаспоры, влекут «исторические травмы», которые 
приводят к диаметрально противоположным установкам 
в истолковании национальных  проблем представителями 

разных диаспор, -   восточной и западной.
Примером объединения инициатив широких слоёв 

общественности с активной поддержкой представите-
лями диаспоры является национальный исторический 
нарратив Голодомора, который удалось уже во времена 
президентства Виктора Ющенко мемориализировать  как 
трагическую страничку отечественной истории, признав 
её актом геноцида не только на внутриукраинском, но и 
международном уровне.

При этом важно подчеркнуть роль диаспоры. Ведь 
проблема Голодомора 1932-1933 гг. в УССР (СССР) отри-
цалась и замалчивалась, но зато она постоянно находилась 
в поле зрения украинской западной диаспоры [8, с.121]. 
Именно благодаря активным действиям этой части диа-
споры и, в частности, канадской, которые продолжаются 
и поныне, мир узнал о страшных событиях Голодомора 
[24 с.168].

Одним из международных мероприятий по распро-
странению правды о Голодоморе под лозунгом «Украина 
помнит - мир признает» стало проведение акции «Неуга-
симая свеча памяти», инициированной Международным 
координационным комитетом Всемирного конгресса укра-
инцев, которая началась 6 апреля 2008 года в Австралии , 
побывала в 150 городах 33 стран мира и в ноябре того же 
года вернулась в Украину. 18 апреля «Неугасимая свеча 
памяти» прибыла в Канаду, где побывала в 17 городах 
[24 с.167].

При Канадском институте украинских студий (КИУС) 
Альбертского университета создан консорциум по изу-
чению Голодомора в Украине. Он  не только исследует 
эти проблемы, но и распространяет информацию о Го-
лодоморе, чтобы канадское общество знало как можно 
больше об этой украинской трагедии и, чтобы эта тема 
была достойно представлена в школьных программах 
и  т.п. В консорциум вошли известные на Западе и в 
Украине ученые из университетов Торонто, Ратгерского, 
Стэнфордского, Гарвардского университетов и Института 
истории НАН Украины. 

В Альбертском университете вышел англоязычный 
сборник о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине «Хре-
стоматия Голодомора» (The Holodomor Reader), содержа-
щая основны источники и материалы, многие из которых 
ранее никогда не издавались на английском языке [25].

Таким образом, в том, что ныне более ста стран мира 
признали  Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинско-
го народа, безусловно есть большая заслуга украинской 
зарубежной общины. Несмотря на то, что нас отделяет 
почти 80 лет от этой большой трагедии украинского 
народа, вопрос Голодомора и сегодня является одним 
из центральных направлений деятельности украинской 
диаспоры [8, с.132]. 

В контексте оценки значимости кампании, направлен-
ной на признание Голодомора на всех правительственных 
уровнях актом геноцида украинского народа [8, с. 132] 
невозможно не отдать дать уважения американцу инди-
анского происхождения Джеймсу Мейсу, выдающемуся 
украиноведу, профессору Киево-Могилянской академии, 
который один из первых среди западных исследователей 
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обнародовал концепцию искусственного Голодомора 
1932-33 гг. на Украине как акта геноцида.  Заслуга Дж. 
Мейса заключается прежде всего в том, что он четко осоз-
навал: искусственно созданный голод первой половины 
20 ст. сеял не только смерть, но и духовное разрушение 
Украины, направленное на уничтожение украинского на-
рода как нации, веры в национальные идеалы, культуры, 
языка, традиций [27]. 

Благодаря социальным сетям зарубежные украинцы 
организовывают широкомасштабные международно-ин-
формационные кампании, направленные не только на 
международное признание Голодомора геноцидом укра-
инского народа преступной советской властью, но и на 
реализацию многих иных кампаний, подчиненных целям 
сохранения национальной памяти. В этом клонтексте 
важно подчеркнуть, что укрепление и расширение ком-
муникативных связей украинского общества с украинской 
диаспорой является не только определенным долгом 
Украины как исторической Родины по отношению ко всем 
зарубежным украинцам, но и имеет целью сохранение 
национальной памяти ради достижения определенных 
политических и экономических целей.

Работа Украины с украинской диаспорой, направлен-
ная на реализацию спектра прямых и обратных инфор-
мационных воздействий с целью формирования контента 
национальной памяти должна стать стратегическим 
приоритетом государства и в последние годы стала пред-
метом внимания не только научных кругов, но и активного 
обсуждения в Интернете и социальных сетях. В эти дис-
куссии вовлекаются не только украинцы, проживающие 
на территории Украины, но и зарубежные украинцы, что 
позволяет объединить не только гражданское общество, 
но и всех этнических украинцев в единое глобальное 
электронное гражданское украинское общество.

Эпоха глобального информационного общества - это 
преодоление разрыва в расстоянии. Интернет и в особен-
ности социальные сети стали одним из наиболее актуаль-
ных средств формирования исторического мировоззрения, 
патриотического воспитания молодежи. Именно благодаря 
Интернету в массовое сознание внедряются исторические 
нарративы,  положительно влияющие на формирование 
национальной памяти мирового украинства.

Интернет превратился также в эффективное средство 
свободного доступа пользователей к достижениям укра-
инской диаспоры. Ведь на протяжении уже более 125 лет 
украинская эмиграция в разных странах мира, стремясь 
сохранить национальную и культурную идентичность, 
издавала и издает большое количество книжных, пери-
одических и непериодических зданий. Но этот большой 
пласт информации по объективным и субъективным 
причинам остаётся малоизвестным не только широкой 
общественности, но и ученым. Учитывая указанное, 
Институт журналистики и массовой коммуникации 
Классического частного университета (Запорожье) при 
поддержке энтузиастов и людей доброй воли инициировал 
создание электронной библиотеки украинской диаспоры 
«Diasporiana» (DIASPORIANA.ORG.UA) [23].

В социальной сети Facebook создано большое количе-

ство групп, участники которых являются представителями 
украинской диаспоры и гражданами Украины: «Укра-
инцы за рубежом», «Все Украинцы планеты «Земля»», 
«Украинская диаспора: вчера, сегодня, завтра» и др. 
Также существует большое количество групп, проектов 
иностранных украинцев из почти каждой страны мира, 
где они проживают: «Украинцы в Грузии», «Украинцы 
в Италии», «Украинцы Андорры», «Украинцы Калифор-
нии», «Украинцы во Франции», «Украинцы в Нью-Йор-
ке», «Украинцы в Кувейте», «Украинцы в Польше» и др. 
Участники этих групп активно привлекаются к обсужде-
нию различных политических, исторических, культурных 
и других вопросов, отстаивают свои позиции, делятся 
опытом, информацией, мыслями, что свидетельствует 
о неравнодушие представителей украинской диаспоры 
к своей Родине. Численность групп и участников в сети 
растет очень быстро, что свидетельствует об активном 
вовлечении мирового украинства в единое виртуальное 
украинское общество без границ.

Группа Facebook «Украинцы в Грузии», хотя и не яв-
ляется  моногочисленной, достаточно активна. Участники 
группы размещают полезную информацию о культурной 
жизни украинской диаспоры в Грузии, организуют инфор-
мационные компании на поддержку Украины, обсуждают 
вопросы внешней и внутренней политики Украины.

Политические конфликты вокруг вопросов националь-
ной памяти, национальной идентичности в сети касается 
непосредственно событий 2013-2014 гг., памяти о Второй 
мировой войне, советском социализме (коммунизме) и т.п.

Целям сохрания памяти, благодаря проекту «Война» 
подчинена сетевая активность университетов Кембриджа, 
Хельсинки, Тарту, Гронингена и Бергена, где предста-
вители научной общественности с разных точек зрения 
изучают и освещают «войны памяти», касающиеся стран 
Восточной Европы и в частности Украины.

«Научная команда» исследователей из Бергена реали-
зует в частности проект «Цифровые войны: Цифровые 
диаспоры и языки памяти», где исследуются миры укра-
инских и российских социальных медиа, чьи пользова-
тели нашли себя в мире цифровых войн. Проект Берген 
фокусируется на Web-опосредованной памяти, особенно 
в регионе, изучение которого требует углубленного по-
нимания «нарративных травм» и посттравматических 
идентичностей [33, с.171-172].

Интернет кардинально поменял возможность памя-
ти путешествовать между поколениями и общинами, и 
именно поэтому цифровые медиа имеют определяющее 
значение для культуры памяти в Украине, где прошлое 
живет как настоящее и активно в него вторгается, о чем, 
в частности, свидетельствуют трагические события 2014 
года. Таким образом, не удивительно, что цифровые об-
щины быстро политизируются. Язык памяти - онлайн - это 
именно тот язык, который разворачивается в «диаспоре» 
или в транснациональной «публичной сфере» глобального 
украинства, где определенные национальные идентично-
сти размываются, а их нарративы памяти переплетаются 
и объединяются в цифровую диаспору, где политиче-
ские оппоненты обмениваются мыслями, репликами на 
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одном языке, не зная друг друга «в лицо» (оффлайн), и 
в частности с точки зрения языковой, географической, 
политической идентичности друг друга и т.д. [33, с.173]. 
Таким образом формируется «Электронное (виртуальное) 
украинское общество» (electronic homeland) из числа мно-
гих людей, добровольно (deliberative) идентифицирующих 
себя «украинцами» в политико-культурном смысле этого 
понятия.

«Украинец» в измерениях глобального информацион-
ного общества - это не только титульный этнос, давший 
название стране, государству и его символам. Это прежде 
всего качественно новое политическое общество - гло-
бальная украинская нация, которая формируется не только 
благодаря усилиям государства Украина, ее граждан и 
диаспоры, но коммуникативно, - благодаря возможностям 
новейших политико-коммуникативных сетевых техноло-
гий. Речь идет, в частности, о нациеобразующих возмож-
ностях социальных медиа типа Facebook, Twitter и др.

Выводы
Мировой опыт свидетельствует, что в эпоху формиро-

вания глобального информационного общества необходи-
мым условием существования и развития нации является 
национальная самоидентификация людей, независимо 

от территории проживания и языка общения, но которая 
невозможна без сохранения национальной памяти.

Следовательно, украинская нация не ограничивается 
границами государства Украина, а украинцами по само-
определению является не только те граждане Украины, 
которые проживают на территории нашего государства, 
но и те, кто проживает за ее пределами и идентифицирует 
себя с «украинскостью».

Особенно важным моментом проводимой Украинским 
государством политики национальной памяти, направ-
ленной на осмысление и переосмысление истории нации 
как основы формирования национального самосознания, 
является преодоление стереотипов жертвенного сознания 
(«сознания нации-жертвы»).

В эпоху формирования глобального информационного 
пространства, когда Интернет включая социальные сети 
превратился в одно из наиболее влиятельных средств 
осуществления политики памяти и конструктивного диа-
лога с представителями диаспоры, исключительно важна 
информационная поддержка представителей украинской 
диаспоры со стороны государства с целью создания и 
развития мощной Мировой Электронной Ассоциации 
Украинцев.
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