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მეჩაიეობა ქართული ეკონომიკის წამყვანი დარგად 
ითვლებოდა, სადაც გასული საუკუნის 80-იან წლებ-
ში დასაქმებული იყო 180–180 ათასი კომლი, ხოლო 
ჩაის პლანტაციების ფართობი 73.0 ათას ჰექტარს 
შეადგენდა.

მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ ამ დარგში განხო-
რციელებული არაერთი პროგრამისა, ბოლო 25 წლის 
განმავლობაში ჩაის პლანტაციების ფართობი ინტენ-
სიურად მცირდებოდა და საბოლოოდ დარგი სრული 
განადგურების წინაშე დადგა. ამის მიზეზს ერთის 
მხრივ – სახელმწიფო ქონების, კერძოდ გადამმუშა-
ვებელი საწარმოების პრივატიცაციის წარმართვისას 
დაშვებული სერიოზული შეცდომები, ხოლო მეორეს 
მხრივ, მეჩაიეობის დარგის განვითარების არასწორად 
დაგეგმილი სახელმწიფო თუ არასამთავრობო სექტო-
რის პროგრამები წარმოადგენს.

კერძოდ, არ განხორციელდა ჩაის ფოთლის წარმო-
ებისა და გადამუშავების ინტეგრირებული, ერთიანი 
საწარმოო ციკლის ხელშემწობი სისტემური პრგრამები, 
რაც შესაძლებელი იყო მხოლოდ ჩაის ფოთლის წარმო-
ებაში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის ხელშეწყო-
ბისა და კოოპერატივის ფარგლებში გადამმუშავებელ 
საწარმოსთან ინტეგრირების, ანუ ვერტიკალური ინტე-
გრაციის ხელშეწყობის გზით.

აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამებში ორ ათეულ 
მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა ჩაის გადამმუშავე-
ბელი საწარმოების ხელშეწყობაზე, როცა ცალკე, 
საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ხდებოდა 
ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის დაფინანსება. 
სწორედ ასეთი გაუაზრებელი, არასისტემური პოლი-
ტიკის შედეგია, რომ არ განხორციელდა მეჩაიეობის 
დარგის ეფექტური ორგანიზაციული მოწყობა, რომე-
ლიც უპირატესად ორიენტირებული იქნებოდა დარგში 
დასაქმებული ათი ათასობით ადამიანის ეკონომიკური 
და სოციალური ინტერესების დაკმაყოფილებაზე – 
მხოლოდ ამგზით აღნიშნულ პროექტებს შეექმნებოდა 
მდგრადი სიცოცხლისუნარიანობისა და ინტენსიური 
განვითარების საფუძვლები.

იმის გამო, რომ ჩაის ფოთლის წარმოებიდან მოსა-
ხლეობამ ვერ მიიღო ადეკვატური სარგებელი, მოხდა 
ჩაის პლანტაციების გადაწვა და ამ მიწებზე სხვა კულ-
ტურების განთავსება. შედეგად მივიღეთ უკვალოდ 
და უშედეგოდ გამქრალი რამდენიმე ათეულ მილიონი 
ლარი სახელმწიფო თანხა და ათიათასობით ჰექტარი 
ჩაის პლანტაციიდან დარჩენილი მხოლოდ 8 ათასი 
ჰექტარი და ეს ხდება მაშინ, როდესაც მსოფლიოში 
ჩაის პროდუქციაზე მოთხოვნა ყოველწლიურად 2–3 
პროცენტით იზრდება.

დღეს, როდესაც ქვეყანაში ინტენსიურად მიმდინა-
რეობს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნის 

ქართული ჩაი ჩინური „არომატით“, 
ანუ რის მოლოდინშია გურია, 

სამეგრელო და იმერეთი!

პროცესი, მეჩაიეობის დარგის განვითარების სახელ-
მწიფო პროგრამის დაწყება იყო იმედისმომცემი, რომ 
ბოლოსდაბოლოს გატარდებოდა რეფორმისტული 
პოლიტიკა და აგროსამრეწველო ინტეგრაციისა და 
კოოპერირების ფორმების გამოყენებით მოხდებოდა 
მეჩაიეობის დარგის რაციონალური ორგანიზაციული 
მოწყობა.

სამწუხაროდ, უნდა ითქვას, რომ ამ მხრივ მოლოდი-
ნი არ გამართლდა. პროგრამის ბიუჯეტი დაგეგმილი 
იყო 3.5 მლნ ლარის ოდენობით, რომლის ათვისების 
ეფექტიანობა დაბალია, რასაც განაპირობებს პროგ-
რამაში ისეთი ნორმების გაუთვალისწინებლობა, რაც 
მორგებული იქნებოდა ბენეფიციარების, განსაკუთ-
რებით სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შე-
საძლებლობებზე.

მნიშვნელოვანია, რომ სასოფლო-სამეურნეო კოო-
პერატივების სახით დღეს ქვეყანაში უკვე არსებობს 
ისეთი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა, რო-
მელიც ორიენტირებულია არა დაქირავებული შრომის, 
არამედ სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის შრომითი 
რესურსის კაპიტალიზაციაზე და სამეწარმეო განვი-
თარების სტიმულირებაზე, რაც არსებულ პირობებში 
წარმოადგენს მათი შემოსავლების მნიშვნელოვანი 
ზრდის, ადგილზე ეკონომიკური და სოციალური გა-
ნვითარების რეალური პერსპექტივის შექმნის და რე-
გიონებში უმძიმესი დემოგრაფიული მდგომარეობის 
გაჯანსაღების ყველაზე კარგ საშუალებას.

ასეთი ტიპის სამეურნეო სისტემაში კოოპერატივის 
თითოეული წევრი შემოსავლების გაზრდის მიზნით 
დაინტერესებულია აწარმოოს უფრო მეტი რაოდენო-
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ბისა და მაღალი ხარისხის პროდუქცია და ამავე დროს, 
აქტიურადაა ჩართული გადამამუშავებელი საწარმოო 
პროცესების ტექნიკურ-ტექნოლოგიურ სრულყოფაში, 
საბოლოო პროდუქციის რეალიზაციაში და ახორციე-
ლებს ერთიანი საწარმოო ციკლის მონიტორინგს სამე-
წარმეო საქმიანობის ყველა დონეზე. მეურნეობრიობის 
ეს ფორმა ერთის მხრივ – საფუძველს უქმნის შემდგომ 
ეტაპზე სასოფლო-სამეურნეო წარმოების კონცენტრა-
ციის უფრო მაღალი (მეორე, მესამე) დონის მქონე 
კოოპერაციული ფორმების შექმნას, ხოლო მეორეს 
მხრივ – ქმნის აგრარულ საწარმოთა დაფინანსებაში 
ახალი, ეფექტური ელემენტების შეტანის მოტივაციას.

საქართველოს აგრარული სექტორის არსებილი 
მდგომარეობიდან გამომდინარე, რაც ძირითადად 
დაკავშირებულია 800000-მდე მცირემიწიანი ფერმე-
რის მცირემასშტაბიან სამეურნეო საქმიანობასთან, 
მხოლოდ კოოპერაციული, ანუ ეკონომიკური და სოცი-
ალური სოლიდარობის სისტემის ხელშეწყობით არის 
შესაძლებელი რეგიონებში სიღარიბის დაძლევისა და 
ჯანსაღი საშუალო ფენის ჩამოყალიბების რთული 
პროცესის განხორციელება.

„ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამის” 
მიხედვით, (ციტ.): „სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
თანადაფინანსება განხორციელდება მხოლოდ იმ შემ-
თხვევაში, თუ სამუშაოებს შეასრულებს სააგენტოს 
მიერ წინასწარ შერჩეული რეაბილიტაციის განმახო-
რციელებლი კომპანიებიდან ერთ-ერთი.”

სასოფლო-სამეურნეო სატატუსის მქონე კოოპერა-
ტივების შემთხვევაში მიზანშეწონილი და აუცილებელი 
იყო, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები შეესრულები-
ნათ თვითონ კოოპერატივებს, რასაც ისინი განახორცი-
ელებდნენ მხოლოდ საკუთარი მეპაიეების შრომითი 

რესურსების გამოყენებით, ყოველგვარი გასამჯელოს 
გარეშე, რაც პროგრამით გათვალისწინებულ მნიშ-
ვნელოვან სახელმწიფო თანხებს გამოიყენებდა იმ 
რეალური პრობლემების მოსაგვარებლად (ნაკვეთების 
შემოღობვა, სასუქების და შხამქიმიკატების შესყიდვა 
და სხვა), რაზეც კოოპერატივებს მათი შეზღუდული 
შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, სჭირდებათ ქმე-
დითი ფინანსური დახმარების აღმოჩენა. მითუმეტეს, 
ხშირ შემთხვევაში (განსაკუთრებით ფერდობებზე 
განლაგებული ჩაის პლანტაციების პირობებში) ეს 
სამუშაოები შესასრულებელია მცირე მექანიზაციითა 
და ხელით.

შეზღუდული მატერიალური რესურსების პირობებ-
ში, კოოპერატივების მეპაიეების შრომითი რესურსების 
სტიმულირება და ამოქმედება, მიმდინარე პერიოდში 
წარმოადგენს ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორია, 
რომელმაც ჯეროვანი ასახვა უნდა ჰპოვოს შესაბამის 
სახელმწიფო პროგრამებში. გაწეულ სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შესრულებაზე განხორციელდებოდა 
მონიტორინგი სოფლის მეურნეობის „პროექტების 
მართვის სააგენტოს” მხრიდან, ხოლო სსიპ „სასო-
ფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების 
სააგენტოს” მხრიდან მათ მიმართ ისედაც ხორციე-
ლდება მონიტორინგი. კოოპერატივების ამ უაღრესად 
მნიშვნელოვანი რესურსის არდანახვა (შეგნებულად 
თუ შეუგნებლად) და გამოუყენებლობა იმთავითვე 
წარმოადგენდა სახელმწიფო ფულადი რესურსების 
არარაციონალური განკარგვის წინაპირობას, რაზეც 
მაშინვე გამოვაქვეყნე ჩემი მოსაზრება გაზეთ „რე-
ზონანსში”.

გარდა ამისა, აღნიშნული სამუშაოების კოოპერა-
ტივების მიერ შესრულების შემთხვევაში შესაძლებელი 
იყო აღნიშნული თანხა სრულად მიმართულიყო უშუ-
ალოდ სარეაბილიტაციო ღონისძიებებზე, რომლის 
საერთო ღირებულება რეალურად 2–3-ჯერ აღემატება 
სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული თანხე-
ბის მოცულობას, ხოლო პლანტაციების რეაბილიტა-
ციის მიზნით ცალკე კომპანიის შერჩევა და მათზე ამ 
სამუშაოს დაკისრება, ნაკლებადეფექტურია, რადგან 
ისინი გადაიხდიან დღგ–ს, საშემოსავლო და მოგე-
ბის გადასახადებს, რაც ნიშნავს, რომ სახელმწიფო 
დაფინანსების (2500 ლარი 1 ჰექტარზე) სულ მცირე 
მეოთხედი გადასახადებს მოხმარდება. მართალია, ეს 
თანხა საბოლოოდ სახელმწიფო ბიუჯეტში აისახება, 
მაგრამ პროგრამაში მონაწილე სუბიექტებისთვის 
მნიშვნელოვან დანაკარგს წარმოადგენს.

ამავე პროგრამით, (ციტ.): „კოოპერატივს უნდა 
ჰქონდეს საკმარისი ფულადი სახსრები (საკუთარი ჩაის 
პლანტაციის რეაბილიტაციის შემთხვევაში სარეაბილი-
ტაციო სამუშაოების არანაკლებ 20% და პროგრამის 
ფარგლებში იჯარის უფლებით მისაღები სახელმწიფო 
საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციის შემთხვევა-
ში – არანაკლებ 10%) სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
საკუთარი თანამონაწილეობის დასაფინანსებლად, რაც 
დადასტურებული უნდა იყოს ამონაწერით/ცნობით 
ბაკიდან ანგარიშზე თანხის არსებობის შესახებ.”

კოოპერატივის თანამონაწილეობის შესაბამისი 
თანხის არსებობის ბანკის ამონაწერით დადასტურება, 
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პრობლემატურია, რადგან კოოპერატივები პრაქტიკუ-
ლად იმყოფებიან სტარტაპ-ის მდგომარეობაში და მათი 
აბსოლუტური უმრავლესობა ფინანსური რესურსების 
მწვავე დეფიციტს განიცდის. პროგრამით გაუთვა-
ლისწინებელ სარეაბილიტაციო ღონისძიებებისთვის 
საჭირო ფინანსური სახსრების მობილიზება-მოძი-
ებასთან ერთად, პროგრამით გათვალისწინებული 
მინიმუმ 5 ჰექტარი ჩაის პლანტაციის რეაბილიტაციაში 
თანამონაწილეობისთვის მათ დამატებით ჭირდებათ 
2500 ლარი.

აღნიშნული თანხები კოოპერატივების უმრავლე-
სობას არ გააჩნია, ხოლო კომერციული ბანკები ამ 
მიზნით არ გასცემენ სესხებს თუნდაც იმ მოტივით, 
რომ რეაბილიტაციის პროცესი მოიცავს 2–3 წლიან 
პერიოდს, რომლის განმავლობაში კოოპერატივები 
იქნებიან გადახდისუუნარონი.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მნიშვნე-
ლოვანი ნაწილი ვერ მიიღებს მონაწილეობას „ჩაის 
პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამაში” იმის 
გამო, რომ მათ თავისი კოოპერატივის ფარგლებში 
არა აქვთ დაგეგმილი გადამმუშავებელი საწარმოს 
მოწყობა, რადგან ამას ისინი გეგმავენ სხვა კოოპერა-
ტივებთან ერთად რესურსების გაერთიანებით მეორე 
დონის კოოპერატივის ფარგლებში, მასშტაბური წა-
რმადობის საწარმოს შექმნის გზით, რაც წარმოების 
კონცენტრაციისა და სახელმწიფო სახსრების რაცი-
ონალური გამოყენების თვალსაზრისით უფრო მიზა-
ნშეწონილი და მხარდასაჭერია, ვიდრე, პროგრამაში 
მონაწილე ყველა კოოპერატივის მიერ ცალ-ცალკე 
გადამმუშავებელი საწარმოების შექმნა.

ჩამოთვლილი მიზეზებიდან გამომდინარე, აშკარაა, 
რომ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების უმრა-

ვლესობა ვერ მიიღებს მონაწილეობას ჩაის პლანტა-
ციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში. 
მაშასადამე, ადრე განხორციელებული პროგრამების 
მსგავსად, ეს პროგრამაც გათვლილია დიდი ფართო-
ბების მქონე ინდივიდებზე ან შპს-ებზე, რომლებიც 
მხოლოდ დაქირავებული შრომის გამოყენებაზე არიან 
ორიენტირებული და ყველაზე უარეს შემთხვევაში, 
სხვა ქვეყნების კომპანიების მოზიდვაზე მათთვის 
სახელმწიფო მიწების გადაცემაზე, რასაც აუცილებ-
ლად მოჰყვება უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მასიური 
შემოდინება სამეურნეო სამუშაოებში მათი დასაქმების 
მოტივით იმ ტერიტორიებზე მათი მუდმივი დამკვი-
დრების მიზნით.

კოოპერაციული პროცესის მნიშვნელობის არასა-
თანადო შეფასებიდან და ხშირ შემთხვევაში იგნორი-
რებიდან გამომდინარე, უკვე აღარ არის გასაკვირი 
„საპარტნიორო ფონდისა” და საქართველოს მთავრო-
ბის აქტიური მხარდაჭერა მეჩაიეობის დარგში ჩინური 
კომპანიების შემოყვანის თაობაზე, რაც გულისხმობს 
მათზე სარგებლობის უფლებით 12 ათასი ჰექტარი 
ჩაის პლანტაციის გადაცემას, რაც აუცილებლად გა-
მოიწვევს ქვეყანაში ჩინელი მუშახელის შემოყვანას 
და მათ დასახლებას დასავლეთ საქართველოს ჩაის 
პლანტაციების გავრცელების ტერიტორიებზე – გუ-
რიის, სამეგრელოსა და იმერეთისრეგიონებში.

ეს ხდება მაშინ, როდესაც მარტო ლანჩხუთის მუ-
ნიციპალიტეტში უკვე შექმნილია ჩაის ფოთლის მწა-
რმოებელი 19 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი. ეს 
ყველაფერი აჩენს საფუძვლიან ეჭვს, რომ პროექტი 
თავიდანვე მიზანმიმართულად იქნა დაგეგმილი ისეთი 
დიზაინით, რომ გარანტირებული ყოფილიყო მისი 
წარუმატებლობა, რათა ნომენკლატურული კორუფ-

ჩაქვის ქართული ჩაის ჩაქვის ქართული ჩაის 
პლანტაციებში, 1909-1915 წლები.პლანტაციებში, 1909-1915 წლები.
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ციული ინტერესებიდან გამომდინარე მომხდარიყო 
ადგილობრივი მოსახლეობის შესაძლებლობებით სა-
მეწარმეო განვითარების პერსპექტივის დისკრედიტი-
რება და ამ გზით შექმნილიყო უცხოური კომპანიების 
შემოყვანისა და მათზე ათასობით ჰექტარი ქართული 
მიწების გადაცემის მოტივაცია (ეს აშკარად ღალატის 
ტოფასია!).

ინვესტიციები სოფლის მეურნეობის დარგში ძალიან 
დიდ სიფრთხილეს და სიღრმისეულ გაანალიზებას მოი-
თხოვს, რაშიც, უპირველეს ყოვლისა, გასათვალისწინე-
ბელია ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულება 
და მზაობა განსახორციელებელი პროექტების მიმართ. 
მეჩაიეობის დარგში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერა-
ტივები შეიქმნა სწორედ იმ მიზნით, რომ მოსახლეობამ 
მოახდინოს ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია, მა-
ღალხარისხიანი ჩაის ფოთლის წარმოება, გადამუშა-
ვება და ამ გზით შეიქმნას შემოსავლების ზრდისა და 
ადგილებზე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
პერსპექტივა. გაუგებარი და ყოველგვარ რაციონალურ 
აზრს მოკლებულია, თუ რატომ არ შეიძლება, ნაცვლად 
ქვეყნის ერთერთი შემოსავლიანი დარგის მართვის 
სადავეების უცხოურ კომპანიებზე გადაცემისა და 
უცხო ტომის ადამიანების ჩამოსახლებისა, ბოლოსდა-
ბოლოს ხელისუფლება ენდოს საკუთარ მოსახლეობას, 
რომლის გარკვეული ნაწილი იძულებულია მეზობელ 
ქვეყნებში წავიდეს ჩაის ფოთლის საკრეფად, როცა 
გააზრებული, უშუალოდ პროდუქციის მწარმოებელ 
ადამიანებზე გათვლილი პროგრამების განხორციე-
ლების შემთხვევაში არსებობს საკუთარ ქვეყანაში 
მათი დასაქმებისა და შემოსავლების ზრდის რეალური 
პერპექტივა.

საბოლოოდ ისევ მივდივართ მთავარ საკითხთან, 
რომ აგრარული სექტორის დაფინანსება მნიშვნელო-
ვნადაა დამოკიდებული რიგ კონკრეტულ საკითხებზე, 

რომელთა შორის ყველაზე მთავარია დაფინანსების 
მიმღები სუბიექტის სწორად განსაზღვრა, რაც უზრუნ-
ველყოფს ფინანსური და ორგანიზაციული რესურსების 
რაციონალურ გამოყენებას და ეფექტურ მართვას.

აღნიშნული პრობლემის სისტემური გადაწყვეტა 
ხელს შეუწყობს მეჩაიეობის დარგში მეურნეობრიობი-
სათვის საჭირო პირობების შექმნას, ძლიერი კოოპერა-
ციული გაერთიანებების ჩამოყალიბებას, მოსახლეობის 
აქტივობის გაძლიერებას, სამეურნეო საქმიანობაში 
მათ მასობრივ ჩართულობას, აღწარმოების მასშტა-
ბების გადიდებას და კონკურენტული გარემოს ფო-
რმირებას, რაც საბოლოო ანგარიშით შექმნის მყარ 
გარანტიებს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარებისთვის.

რა თქმა უნდა, შპს-ებსა და მოგებაზე ორიენტირე-
ბულ სხვა სამეწარმეო ფორმებს თავისი ადგილი და 
მნიშვნელობა ენიჭებათ საბაზრო ეკონომიკის პირო-
ბებში, მაგრამ თუ არსებობს სოციალურ-ეკონომიკუ-
რი განვითარების სხვა, უფრო ძლიერი მოტივები და 
შესაბამისად, პროგრამები, რომლებიც ზემოქმედებენ 
საზოგადოების მრავალრიცხოვანი წევრების, როგორც 
სამეწარმეო სუბიექტების ეკონომიკურ და სოცია-
ლურ განვითარებაზე, მაშინ სახელმწიფოს მხრიდან 
ამ მიმართულებათა იგნორირება, ან მათი განხილვა 
შპს-ებისა და მოგებაზე ორიენტირებულ სხვა სამე-
წარმეო ფორმების, მათ შორის უცხოური კომპანიე-
ბის ინტერესების პარიტეტულად, უნდა ჩაითვალოს 
როგორც უკეთეს შემთხვევაში გაუაზრებელი, ხოლო 
უარეს შემთხვევაში კარგად გააზრებულ „შეცდომად”.

შესაბამისად, მთავრობისა და საპარტნიორო ფო-
ნდის ასეთი პოლიტიკა არანაირ გამართლებას არ 
ექვემდებარება, როგორც სახელმწიფო რესურსების 
რაციონალური განკარგვის, ასევე, ეროვნული ინტე-
რესების დაცვის თვალსაზრისით.
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sa qar T ve los ka no ni `sa xel m wi fo qo ne bis 

Se sa xeb“ awes ri gebs sa qar T ve los sa xel m wi fo 

qo ne bis mar T vas Tan, gan kar g va sa da sar geb lo ba-

Si ga da ce mas Tan da kav Si re bul ur Ti er To bebs. 

sa xel m wi fo qo ne ba, Ta vis mxriv, ki war mo ad gens 

sa xel m wi fo sa kuT re ba Si ar se bul moZ rav da uZ rav 

niv Tebs, ase ve ara ma te ri a lur qo neb riv si ke Tes. 

uZ ra vi qo ne ba auci le be li kom po nen tia, ro gorc 

sa war mo e bis, ise mo sax le o bis ar se bo bis T vis. uZ-

rav qo ne bas Tan da kav Si re bu li ne bis mi e ri sa kiTxi 

yu radRe bis obi eq ti xde ba, ro gorc mo sax le o bis, 

ase ve in ves to re bis mxri dan. swo red ami tom un da 

Se mu Sav des uZ ra vi qo ne bis sfe ro Si ar se bu li 

mdgo ma re o bis Se sa ba mi si sa mar T leb ri vi mid go-

me bi, ra Ta sa Ta na dod gaT va lis wi ne bu li iq nes 

mo sax le o bi sa da in ves to re bis in te re se bi.

uZ rav nivTs (qo ne bas) sa qar T ve los sa mo qa la qo 

ko deq si Sem deg na i rad gan mar tavs: `uZ rav niv-

Tebs mi e kuT v ne ba mi wis nak ve Ti mas Si ar se bu li 

wi a Ri se u liT, mi wa ze aR mo ce ne bu li mce na re bi, 

ase ve Se no ba-na ge bo ba ni, ro me lic mya rad dgas 

mi wa ze“ 1.

aR niS nu li Ca na we ri dan ga mom di na re, uZ rav qo-

ne bas mi e kuT v ne ba mi wis nak ve Ti da mas Tan mya rad 

da kav Si re bu li ne bis mi e ri qo ne ba. Tu ga ri ge bis 

mo na wi le mxa re e bis mi er sxva ram ar aris gaT va-

lis wi ne bu li, uZ rav qo ne ba Si igu lis x me ba mi wis 

nak ve Ti, mas ze ar se bu li mce na re e bi da na ge bo be bi. 

ro ca iyi de ba Se no ba, axal me sa kuT re ze ga da dis 

mi wis nak ve Tic (e zo) da pi ri qiT, ro ca iyi de ba mi wis 

nak ve Ti, mas ze ar se bu li mce na re e bi da na ge bo be bi 

Ta vis Ta vad Sem Ze nis sa kuT re ba xde ba Tu nas yi do-

bis xel Sek ru le ba Si cal ke ar aris gan sazR v ru li 

sxva ra me pi ro ba. anu xel Sek ru le ba Si auci leb-

lad un da aisa xos ori ve mxa ris in te re se bi, yve la 

1 saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi, 149-e muxli

uZ rav qo ne ba Si in ves ti re bas Tan 
da kav Si re bu li sa mar T leb ri vi sa kiTxe bi
ne bis mi e ri sa kiTxis Ses wav lis pro ces Si mniS v ne-

lo va nia sa ka non m deb lo ba za, rom li Tac re gu lir-

de ba aR niS nul sa kiTxeb Tan da kav Si re bu li ur Ti er-

To be bi. aR sa niS na via, rom ur Ti er To be bi, rom le bic 

da kav Si re bu lia mi wa sa da zo ga dad uZ rav qo ne bas Tan, 

re gu lir de ba sa qar T ve los kon s ti tu ci iT, sa qar T-

ve los sa mo qa la qo da sa ga da sa xa do ko deq se biT, ase ve 

sa qar T ve los ka no ne biT: `sa sof lo-sa me ur neo da niS-

nu le bis mi wis sa kuT re bis Se sa xeb“, ̀ sa ja ro re es t ris 

Se sa xeb“, `sa sof lo-sa me ur neo da niS nu le bis mi wis 

ara sa sof lo-sa me ur neo miz niT ga mo yo fi sas sa nac lo 

mi wis aT vi se bis Ri re bu le bi sa da mi ye ne bu li zi a nis 

anazRa u re bis Se sa xeb“, `sa xel m wi fo qo ne bis Se sa xeb“ 

da sxva sa ka non m deb lo da ka non q vem de ba re aq te biT.

ni u an si da wa moW ri li prob le me bis re gu li re bis 

me qa niz mi.

sa mo qa la qo ko deq si yu radRe bas amax vi lebs ase-

ve, niv Tis ar se bi Ti Se mad ge ne li na wi lis sa kiTx ze. 

ko deq sis Se sa ba mi sad, niv Tis Se mad ge nel na wils 

war mo ad gens niv Ti, rom lis ga mo cal ke ve bac 

Se uZ le be lia mTli a ni niv Tis an am na wi lis ga-

nad gu re bis an da ma Ti da niS nu le bis mos po bis 

ga re Se. amas Tan, niv Tis ar se bi Ti Se mad ge ne li 

na wi li, cal ke uf le bis obi eq tad Se iZ le ba iyos 

mxo lod ka no niT gaT va lis wi ne bul Sem Tx ve veb-

Si. ma ga li Tad xa zo va ni na ge bo be bi — rki nig za, 

eleq t ro-ga dam ce mi xa ze bi, mil sa de ne bi da sxva. 

amas Tan, mi wis nak ve Tis ar se biT Se mad ge nel na-

wils ga ne kuT v ne ba Se no ba-na ge bo ba ni da niv Te bi, 

rom le bic mya ra daa da kav Si re bu li mi was Tan da 

ar aris ga miz nu li dro e bi Ti sar geb lo bi saT vis, 

rac xel Sek ru le bi Tac Se iZ le ba ga ni sazR v ros.

uZ rav niv T Tan da kav Si re biT ama Tu im pirs Se-

saZ loa ga aC n des sar geb lo bis uf le ba, rac mas 

ne bas rTavs ka no niT an xel Sek ru le biT dad ge-

ni li we se bis Se sa ba mi sad, flob des da gan kar gos 

igi. ase ve ama Tu im pirs Se saZ loa ga aC n des sxvi si 

sa kuT re bis SezRu du li sar geb lo bis uf le ba, 

rac vlin de ba aR na go bis, uzur f ruq ti sa da ser-

vi tu tis Se saZ leb lo beb Si.

sak re di to ses xe bi sa Tu sxva sa xis mom sa xu re-

bis Ses ru le bis uz run vel yo fis ga ran tad mi wi sa 

da uZ ra vi qo ne bis ga mo ye ne ba ap ro bi re bu lia da 

war ma te biT moq me debs yve la ma Ral gan vi Ta re bu-

li eko no mi kis mqo ne qve ya na Si. aR niS nuls ipo Te ka 

ewo de ba, ro me lic war mo ad gens sa baz ro, gan sa-

kuT re biT ki sak re di to ur Ti er To be bis um niS v-

ne lo va nes kom po nents. sa qar T ve los sa mo qa la qo 

ko deq sis mi xed viT gan sazR v ru lia, rom: `uZ ra vi 

niv Ti Se iZ le ba ise iq nes ga mo ye ne bu li (dat vir-
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Tu li) moTxov nis da sak ma yo fi leb lad, rom uz-

run vel yo fil kre di tors mi e ces uf le ba, sxva 

kre di to reb Tan Se da re biT pir vel rig Si mi i Ros 

Ta vi si moTxov nis dak ma yo fi le ba am niv Tis re-

a li za ci iT an mis sa kuT re ba Si ga da ce miT“ 1. aq ve 

av R niS noT, rom uZ rav qo ne bas Tan da kav Si re bul 

sa xel Sek ru le bo ur Ti er To bebs war mo ad gens: gac-

v la, Cu qe ba, qi rav no ba, ija ra, li zin gi da Txo ve ba.

sa qar T ve lo Si mi wi sa da uZ ra vi qo ne bis mi marT 

war mo So bi li uf le be bis re gis t ra cia xde ba sa-

qar T ve los ius ti ci is sa mi nis t ros sa ja ro sa-

mar T lis iuri di ul pir — sa ja ro re es t ris erov-

nul sa a gen to Si. sa ja ro re es t ri aris niv T sa da 

ara ma te ri a lur qo neb riv si ke Te ze uf le ba Ta, 

ya da Ri sa da sa ga da sa xa do gi rav no bis/ipo Te kis 

war mo So bis, maT Si cvli le bis da ma Ti Sewy ve tis, 

ase ve uZ rav niv T ze sa kuT re bis uf le bis mi to-

ve bis war mo So bis da mas Si cvli le be bis Se sa xeb 

mo na cem Ta er Tob li o ba.

sa ja ro re es t r Si re gis t ra ci as eq vem de ba re ba 

sa kuT re bis, ija ris, uzur f ruq tis, aR na go bis, 

ser vi tu tis da sxva sa niv To uf le be bi. sa niv To 

uf le be bis gar da, sa ja ro re es t r Si aisa xe ba mi-

wis nak ve Tis da sxva uZ ra vi qo ne bis Se sa xeb ise Ti 

mo na ce me bi, ro go ri caa niv Tis — ad gil m de ba re-

o ba, gan la ge ba, far To bi, fun q cia, kon k re tu li 

me sa kuT ris/Ta na me sa kuT ris da/an mo sar geb lis 

vi na o ba, mi sa mar Ti da a.S. sa mo qa la qo ko deq sis 

Ta nax mad, sa kuT re bis, sar geb lo bis da sxva sa niv-

To uf le ba iuri di ul Za las iZens mxo lod sa ja ro 

re es t r Si re gis t ra ci is Sem deg, amas Tan sa ja ro 

re es t r Si ar se bu li in for ma cia xel mi saw v do mia 

ne bis mi e ri da in te re se bu li pi ris T vis. aR sa niS na-

via, rom re es t ris mo na ce me bis mi marT moq me debs 

utyu a ro bi sa da sis ru lis pre zum f cia, rac gu-

lis x mobs imas, rom re es t ris Ca na we ri iT v le ba 

swo rad, vid re ar dam t kic de ba ma Ti uzus to ba.

aR sa niS na via, rom sa qar T ve lo Si 1996 wlis 22 

marts mi Re bul iq na ka no ni `sa sof lo-sa me ur-

neo da niS nu le bis mi wis sa kuT re bis Se sa xeb“, 

ro me lic war mo ad gens im sa mar T leb ri vi aq te bis, 

brZa ne bu le be bi sa Tu dad ge ni le be bis sa bo loo 

ga mo xa tu le bas, rom le bic iq m ne bo da 1992 wli dan 

1 saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi, 286-

e muxli, pirveli nawili

dawye bu li da ro mel Ta mTa var mi zans war mo ad-

gen da mi wa ze sa kuT re bis uf le bis aRi a re bi sa da 

sa kuT re bis mar T vis prin ci pe bis Ca mo ya li be ba. 

amas Tan, sa sof lo-sa me ur neo da niS nu le bis mi wis 

sa kuT re bis uf le ba aqvT, ro gorc sa qar T ve los 

mo qa la qes, komls, sa qar T ve los ka non m deb lo-

bis Se sa ba mi sad, sa qar T ve lo Si re gis t ri re bul 

iuri di ul pirs, ase ve ucxo el sa da sazR var ga reT 

re gis t ri re bul pirs.

ur ba nu li gan vi Ta re bi sa da sacxov ri sis sfe-

ro Si moq me di sa ka non m deb lo ba zis Ta vi se bu re bas 

war mo ad gens is ga re mo e ba, rom am sfe ros ma re gu-

li re be li sa mar T leb ri vi nor me bi Ca de bu lia ara 

mar to spe ci a lur ka no neb Si, ara med isi ni mi mob-

ne u lia TiT q mis yve la ka non Si. amas Tan, TiT q mis 

yve la ka nons ga aC nia siv r ci Ti gan zo mi le ba, rac 

auci le bels xdis in ves tors Se eq m nas am Wril Si sa-

ka non m deb lo-nor ma ti u li ba zis sis te mu ri xed va.

sa qar T ve lo Si 1992 wels bi ne bis pri va ti ze bis 

dawye bis Ta na ve wa mo iW ra mra val bi ni a ni sax le bis 

ax le bur pi ro beb Si mar T vis sa kiTxis ga daW ris 

auci leb lo ba. am g var mar T vas awes ri gebs `sa-

qar T ve los sa mo qa la qo ko deq si“ da 2007 wels 

mi Re bu li ka no ni `bi naT me sa kuT re Ta am xa na go-

be bis Se sa xeb“. aR niS nu li nor ma ti u li aq tis de-

bu le be bi ume te sad gan sazR v ravs sa bi nao fon dis 

Ri re bu le bas.

in ves to ri gan sa kuT re biT yu radRe biT un da 

mo epy ros obi eqts (Se no ba, bi na), ro me lic mde ba-

re obs da cul an sxva spe ci a lur zo neb Si, rad gan 

am zo neb Si moq me debs gan vi Ta re bis Sem zRu da vi 

sa mar T leb ri vi nor me bi, rom leb sac is to ri u lad 

Ca mo ya li be bu li qa la qe bi saT vis ad gens sa qar T ve-

los ka no ni `kul tu ru li mem k vid re o bis Se sa xeb“.

sa ja ro re es t ris sa a gen tos meS ve o biT war mo-

ebs uZ ra vi qo ne bis amo na we ris mom za de ba. ker Zod, 

amo na we ri uZ rav niv Teb ze uf le bis re es t ri dan 

mzad de ba uZ rav niv Teb ze uf le bis, sa ja ro-sa mar-

T leb ri vi SezRud vis da sa ga da sa xa do gi rav no bis/

ipo Te kis re es t re bis mo na ce me bis er Ti a ni ban kis 

sa fuZ vel ze da asa xavs mi si mom za de bis mo men ti-

saT vis uZ rav niv Teb ze uf le bis, sa ja ro-sa mar-

T leb ri vi SezRud vis, sa ga da sa xa do gi rav no bis/

ipo Te kis da sa kuT re bis uf le bis mi to ve bis Se sa xeb 

Za la Si myof mo na ce mebs.

uZ ra vi qo ne bis Se Ze niT da in te re se bul in ves-
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tor TaT vis mniS v ne lo va nia Sem de gi, rom ma re gis-

t ri re be li or ga no da mi si Ta nam S ro me li pa suxs 

ar age ben war mod ge ni li sa re gis t ra cio do ku men-

ta ci is nam d vi lo ba ze. isi ni pa su xis m ge be li ari an 

mxo lod re gis t ri re bu li mo na ce me bi sa da maT Tan 

da cu li sa re gis t ra cio Tu sxva do ku men ta ci is 

ur Ti er T Se sa ba mi so ba sa da usaf r Txo e ba ze.

uZ rav qo ne ba Si in ves ti re bis msur vel TaT vis 

ga nas kuT re biT sa yu radRe boa mi wis nak ve Tis da-

niS nu le bi sa da sa sof lo-sa me ur neo da niS nu le bis 

mi wis nak ve Tis ka te go ri is re gis t ra cia da ma Ti 

Sec v lis sa kiTxi. xaz ga sas me lia, rom 2015 wlis 

30 iv li si dan ius ti ci is mi nis t ris brZa ne biT, sa-

sof lo-sa me ur neo mi wis ara sa sof lo-sa me ur neo 

da niS nu le biT Sec v la ze axa li re gu la ci e bi amoq-

med da. mom zad da in s t ruq cia, ro mel mac ax le bu-

rad da a re gu li ra mi wis miz nob ri vi da niS nu le bis 

cvli le bis we se bi da pro ce du re bi. aR sa niS na via, 

rom 2013 wlis 6 seq tem b ram de ar ar se bob da ara na-

i ri re gu la cia da ga dawy ve ti le bis mi Re ba mxo lod 

mo qa la qis gan cxa de bis sa fuZ vel ze praq ti ku lad 

av to ma tu rad, yo vel g va ri Se fa se bis ga re Se xde-

bo da. 2013 wlis 6 seq tem b ri dan sa sof lo-sa me ur-

neo mi wis miz nob ri vi da niS nu le bis cvli le bis 

sa zo ga do eb riv sa Wi ro e bas afa seb da da Se sa ba mis 

ga dawy ve ti le bas sa qar T ve los mTav ro ba iReb da, 

xo lo, ro gorc ze moT av R niS neT, 2015 wlis 30 iv-

li si dan im gan cxa de be bis gan xil va, rom le bi Tac 

mi wis miz nob ri vi da niS nu le bis Sec v las iTxo ven, 

ius ti ci is sa mi nis t ros mmar T ve lo bis sfe ro Si 

moq med ssip `sa ja ro re es t ris erov nul sa a gen-

to Si” xor ci el de ba.

sa in ves ti cio saq mi a no bis sti mu li re ba, sa in-

ves ti cio ga re mos ga sa um jo be seb lad ga dag mul 

na bi jeb Tan er Tad, sa qar T ve lo Si in ves ti ci e bis 

mo zid vi sa da gan xor ci le be bis erT-erT um Tav res 

pi ro bas war mo ad gens, rac, Ta vis mxriv, sa xel m wi-

fos eko no mi ku ri po li ti kis erT-er Ti mniS v ne-

lo va ni Se mad ge ne li ele men tia.

amas Tan, 1995 wlis 30 iv niss mi Re bul iq na sa-

qar T ve los par la men tis dad ge ni le ba `ucxo u ri 

in ves ti ci e bis Se sa xeb“ sa qar T ve los res pub li-

kis ka no nis Ta o ba ze, ro me lic iT va lis wi neb da 

ucxo u ri in ves ti ci e bis T vis sa qar T ve lo Si xel-

Sem wyo bi re Ji mis Seq m nas, Tum ca aR niS nul ka nons 

ar mo yo lia ucxo e li in ves to re bis da in te re se ba, 

ri si mi ze zic gax l daT rTu li eko no mi ku ri, po-

li ti ku ri da kri mi no ge nu ri vi Ta re ba. am da sxva 

faq to reb ma, ad gi lob ri vi in ves to re bi dac vis 

auci leb lo bas Tan er Tad axa li moTxov ne bis wi na Se 

da a ye na. swo red aR niS nu li faq to re bis gaT va lis-

wi ne biT 1996 wlis 12 no em bers mi Re bul iq na axa li 

ka no ni `sa in ves ti cio saq mi a no bis xel Sewyo bi sa 

da ga ran ti e bis Se sa xeb“, ro me lic mi mar Tu li iyo 

erov nu li in ves ti ci e bis re gu li re bis ken da ase ve, 

ka no niT ga ni sazR v ra saq mi a no bis ise Ti sfe ro e bi, 

sa dac in ves ti ci e bi aik r Za la an Se izRu da, ri Tac 

sti mu li mi e ca ucxo u ri in ves ti ci e bis re Jims, 

ma Ti re gu li re bis, dac vi sa da mo zid vis er Ti a ni 

ba zis Seq m niT.

sa gu lis x moa, rom sa qar T ve lo Si uZ ra vi qo ne bis 

baz ris gan vi Ta re bis pa ra le lu rad gaC n da kom-

pa ni e bi, rom le bic da in te re se bul in ves to rebs 

sxva das x va sa xis mom sa xu re bas sTa va zo ben. ker-

Zod, da in te re se bis Sem Tx ve va Si uz run vel yo fen 

uZ ra vi qo ne bis sfe ro Si ad gi lob ri vi da ucxo u ri 

in ves ti ci e bis gan xor ci e le bas Tan da kav Si re bu li 

pro eq te bis sa mar T leb riv mxar da We ras, maT So-

ris ker Zo da sa xel m wi fo sa kuT re ba Si ar se bu li 

sa sof lo-sa me ur neo da ara sa sof lo-sa me ur neo 

mi we bis da sam Se neb lo pro eq te bis (sas tum ro e bi, 

sa a vad m yo fo e bi, sa vaW ro cen t re bi, sacxov re-
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ga mo ye ne bu li li te ra tu ra

1. sa qar T ve los ka no ni „sa in ves ti cio saq mi a no bis xel Sewyo bi sa 

da ga ran ti e bis Se sa xeb“, 12.11.1996;

2.` sa qar T ve los sa ga da sax do ko deq si”, 17.09.2010

3. sa qar T ve los ka no ni `sa sof lo-sa me ur neo da niS nu le bis mi wis 

ara sa sof lo-sa me ur neo miz niT ga mo yo fi sas sa nac lo mi wis aT vi se bis 

Ri re bu le bi sa da mi ye ne bu li zi a nis anazRa u re bis Se sa xeb“, 11.07.2007;

4. sa qar Te los ka no ni `sa sof lo-sa me ur neo da niS nu le bis mi wis 

sa kuT re bis Se sa xeb“, 22.03.1996;

5. sa qar T ve los ka no ni `bi naT me sa kuT re Ta am xa na go be bis Se sa xeb“, 

11.07.2007;

6. sa qar Te los ka no ni `sa xel m wi fo qo ne bis Se sa xeb“, 21.07.2010;

7. sa qar T ve los ka no ni `sa ja ro re es t ris Se sa xeb“, 19.12.2008;

8. var do sa ni Ze l., uZ ra vi qo ne bis Se fa se bis qa laq T m Se neb lo bi Ti 

da ar qi teq tu rul-geg ma re bi Ti faq to re bi, Tb., 2010;

LEGAL ISSUES RE LA TED TO INVESTING IN RE AL ESTATE

Levan Kalandadze
PhD stu dent of  PhD Program in Business Administration 

of the Faculty of Economics and Business,  TSU

ABSTRACT

To pi ca lity. In the pro cess of stud ying any is sue, a sig ni fi  cant ro le is gi ven to the le gis la ti ve ba sis, ac cor ding to which 
the  re la ti ons re la ted to the se is su es  are re gu la ted. The Law of Georgia “On Sta te Property” re gu la tes the ma na ge ment, 
dis po sal, and tran s fer with right of use of all sta te pro perty in Georgia. Sta te pro perty, in its turn, rep re sents the sta te-ow-
ned mo vab le and im mo vab le pro per ti es, as well as in tan gib le pro perty. Re al es ta te is a ne ces sary com po nent for both the 
en ter p ri ses and the po pu la ti on. Any is sue re la ted to im mo vab le pro perty is the sub ject of at ten ti on from both the po pu la ti on 
and the in ves tors. That is why the le gal ap p ro ac hes re le vant to the si tu a ti on in the re al es ta te sec tor sho uld be wor ked out, 
in or der to pro perly  con si der the in te rests of the po pu la ti on and the in ves tors. Sti mu la ti on of in ves t ment ac ti vi ti es, along 
with the steps ta ken to im p ro ve the in ves t ment en vi ron ment is one of the ma in con di ti ons for at t rac ting and im p le men ting 
in ves t ments in Georgia, which, in turn, is one of the key com po nents of the eco no mic po licy of the sta te.

Purpose of the study. The pur po se of the re se arch is to study the exis ting shor t co mings in mat ters re la ting to as ses s ment 
of land plot and ways to im p ro ve them.

Re se arch met hods. Based on the prac ti cal sig ni fi  can ce of the re se arch prob lem we used syste mic, his to ri cal and lo gi cal 
ge ne ra li za ti on met hods of re se arch in the per for man ce of the work. Sci en ti fi c ab s t rac ti on, anal y sis and synthe sis met hods 
are al so used.

Con c lu si on. The con c lu si ons and re sults ob ta i ned in the co ur se of the study will con t ri bu te to the im p le men ta ti on of 
land plot as ses s ment met hods in prac ti ce in ac cor dan ce with in ter na ti o nal stan dards, which, in turn, will fa ci li ta te  the is sue 
of de ter mi ning the mar ket va lue of a spe ci fi c land plot. 

Keywords. Re al Estate, Investment Portfolio, Investment Activities, Investment Environment, Diversifi cation

be li da sa o fi se Se no ba-na ge bo be bi) sa mar T leb-

riv mar T vas. aR niS nu li kom pa ni e bis yu radRe bis 

cen t r Sia uZ ra vi qo ne bis sfe ro Si usaf r Txo da 

mdgrad in ves ti re bas Tan da kav Si re bu li yve la as-

peq ti, ro go ri caa: uZ ra vi qo ne bis sa mar T leb ri vi 

sta tu sis ana li zi, sam Se neb lo per s peq ti ve bis 

kvle va, ur ba nu li gan vi Ta re bis dab r ko le be bis 

mar T va, sam Se neb lo ne bar T ve bis mi Re ba sa da 

sazR v re bis dad ge nis mi mar Tu le biT mxar da We ra.

Ta na med ro ve msof li o Si uZ ra vi qo ne ba auci-

le be li kom po nen tia, ro gorc sa war mo e bis, ise mo-

sax le o bis ar se bo bis T vis. uZ rav qo ne bas Tan da kav-

Si re bu li ne bis mi e ri sa kiTxi yu radRe bis obi eq ti 

xde ba, ro gorc mo sax le o bis, ase ve in ves to re bis 

mxri dan. swo red ami tom Se mu Sa ve bu li un da iq nes 

uZ ra vi qo ne bis sfe ro Si ar se bu li mdgo ma re o bis 

Se sa ba mi si sa mar T leb ri vi mid go me bi, ra Ta sa Ta-

na dod gaT va lis wi ne bu li iq nes mo sax le o bi sa da 

in ves to re bis in te re se bi.

le van ka lan da Ze

Tsu-s eko no mi ki sa da 

biz ne sis fa kul te tis

biz ne sis ad mi nis t ri re bis 

sa doq to ro prog ra mis doq to ran ti
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საქართველოს საკონსტიტუციო კომისიამ გამო-
აქვეყნა კონსტიტუციის პროექტის სამუშაო ვერსია. 
კომისიამ, რომელიც ძირითადად „ქართული ოცნე-
ბის” წევრებითა და ხელისუფლებისადმი ლოიალური 
„ესპერტებით” იყო დაკომპლექტებული, მხოლოდ 
4 თვე იმუშავა და ოფიციალურად გამოცხადებულ 
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და 
დამატებების ნაცვლად კონსტიტუციის ახალი რე-
დაქცია შემოგვთავაზა.

საქართველოს სახელმწიფოსთვის ეს რიგით მე-
ოთხე საკონსტიტუციო პროცესია. რამდენი ხელი-
სუფლებაც გვყავდა ზუსტად იმდენი. ყოველი ხელი-
სუფლება (გამსახურდია, შევარდნაძე, სააკაშვილი, 
ივანიშვილი) საკუთარი პოლიტიკური გემოვნებისა და 
კონიუქტურული აუცილებლობის მიხედვით ცვლიდა 
და „ირგებდა” ქვეყნის მთავარ დოკუმენტს.

ნიშანდობლივია რომ ყოველი კონსტიტუციის 
ტექსტზე მომუშავე „პროფესიონალ კონსტიტუცი-
ონალისტთა” ძირითადი ნაწილიც უცვლელია. კონ-
სტიტუციის „განხილვაც” ერთი და იგივე ფორმატში 
ხდება უკვე მრავალი ათეული წელია. როგორც ადრე, 
საბჭოთა პერიოდში (მშრომელებთან, მწველავებთან, 
მეტალურგებთან და ა.შ), ისე დღესაც ე.წ განხილ-
ვებში ძირითადად საბიუჯეტო ორგანიზაციების წა-
რმომადგენლები და ადმინისტრაციული რესურსია 
ჩართული. თითო-ოროლა თავისუფალი პიროვნება, 
რომელიც საკუთარი ნება-სურვილით მონაწილეობს 
ამ პროცესში ამინდს ვერ ქმნის, ძირითადი მასა მხარს 
უჭერს ხელისუფლების „მშრომელებზე ზრუნვის” 
მორიგ გამოხატულებას.

სხვათაშორის, კონსტიტუციის შექმნაში სახალხო 
ჩართულობის ბოლო პრეცენდენტი სულ ახლახან 
ისლანდიაში მოხდა, როდესაც ცხრაასზე მეტმა ადა-
მიანმა თავისი ინიციატივით ძირითადი თეზისები 
წარმოადგინა, განხილვაში ჩართული იყო საზოგა-
დოების ყველა ფენის წარმომადგენელი, ყველა პო-
ლიტიკური პარტია. ეს თეზისები შეაჯერა 150-მდე 
პროფესიონალმა იურისტმა და კონსტიტუციონალის-
ტმა, საერთო დოკუმენტი გაკეთდა და შემდეგ, ეს 
დოკუმენტი საერთო სახალხო განხილვით შეაჯერეს 
და მერე დაამტკიცეს.

პროექტის ტექსტი, სინამდვილეში, უცნობია მოსა-
ხლეობის უმრავლესობისთვის. ხალხი გამოთიშულია 
სახელმწიფოებრივ საქმეებში მონაწილეობისგან. 
კონსტიტუციით გარანტირებული რეფერენდუმი 
(მუხლი 3.) პრაქტიკულ ცხოვრებაში აუხდენელი ოც-
ნებაა! არადა, კონსტიტუციის პრეამბულა ცალსახად 
ამტკიცებს: „ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები ვაცხა-
დებთ ურყევ ნებას, რომ საქართველო იქნება”… ანუ, 
პრეამბულის მიხედვით ეს ერის დოკუმენტი უნდა 
იყოს და არა რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიერ 
მიღებული. კონსტიტუციაში ქართველი ხალხის ნება 

კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში 
ჩადებული ნაღმები მალე აფეთქდება

უნდა ჩანდეს და არა რომელიმე პარტიის.
კონსტიტუცია ფუძემდებლურ სამართლებრივ დო-

კუმენტია, რომელიც განსაზღვრავს იმ წესრიგის სა-
ფუძვლებს, რომელზეც დგას სახელმწიფოს, როგორც 
ორგანული სოციალური სისტემის ინდივიდუალობა 
და მთლიანობა. იგი უნდა ასახავდეს ხელისუფლების 
ორგანიზებისა და საზოგადოების მართვის, სამა-
რთლისა და სამართლებრივი სისტემის მოწყობის 
ზოგად წესებს, ასევე იმ სულიერ და ზნეობრივ ფა-
სეულობებსა და ნორმებს, რომელზეც დგას ჩვენი 
საზოგადოება – რომლებიც უზრუნველყოფენ მოქა-
ლაქეების ცხოვრების ერთიანობას, არეგულირებენ 
და იცავენ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებას 
და მის უნიკალობას. ამ მხრივ, სამწუხაროდ, უნდა 
ვაღიაროთ, რომ საყოველთაო-სახალხო განხილვაზე 
გამოტანილი საქართველოს კონსტიტუციის პროექტი 
ვერ აკმაყოფილებს ამ სახის დოკუმენტისადმი წაყე-
ნებულ პირობებს.

უპირველეს ყოვლისა, აღსანიშნავია, რომ კონსტი-
ტუციის პროექტი არ წარმოადგენს პოლიტიკურ-სამა-
რთლებრივი კონსესუსის პროდუქტს. კერძოდ, მასში 
შეუთანხმებელია, თუ როგორი უნდა იყოს სახელმწი-
ფო საქართველო და როგორ ვაპირებთ ქართული 
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სახელმწიფოს მშენებლობას. კომისიამ და ქვეყნის 
პოლიტიკურმა ლიდერებმა თავი აარიდეს სახელმწი-
ფოს განვითარებისთვის ამ ყველაზე მნიშვნელოვან 
საკითხებზე საუბარს. ამ მხრივ, თვალშისაცემია თუ-
ნდაც საკითხი, თუ ვინ დაადგინა სახელმწიფო-პოლი-
ტიკური მოწყობის ფორმა? (საპრეზიდენტო, საპარ-
ლამენტო, მონარქია თუ სხვა). სახელმწიფო მოწყობა 
ხალხისთვის არავის არ უკითხავს.

დამაჯერებელი არგუმენტების გარეშეა დარჩე-
ნილი ლეგიტიმური კითხვები, კერძოდ:

- რა აუცილებლობა და რა მიზეზ-ფაქტორი გან-
საზღვრავს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მიღე-
ბას?!, ანუ: – რა სახელმწიფოებრივ, პოლიტიკურ თუ 
სამართლებრივ მიზანს ისახავს კონსტიტუციის ახალი 
რედაქციის მიღება. რა ამოცანების გადაწყვეტას 
ემსახურება ფაქტობრივად ახალი კონსტიტუციის 
მიღება (პოლიტიკური სტაბილურობა, სახელმწიფო 
ინსტიტუტების მდგრადობა, ქვეყნის უსაფრთხოება, 
საგარეო ურთიერთობათა პრობლემების ახლებური 
რეგულირება, სამართლერბრივი და სოციალურ- 
ეკონომიკური სფეროს მოწესრიგება და/ან სხვა)?

მართალია, პრეამბულა გვაუწყებს, რომ „ქართვე-
ლი ერის მრავალსაუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობის 
ტრადიციებსა და საქართველოს 1921 წლის კონსტი-
ტუციის ისტორიულ-სამართლებრივ მემკვიდრეობაზე 
დაყრდნობით ღვთისა და ქვეყნის წინაშე ვაცხადებთ 
ამ კონსტიტუციას, მაგრამ რას ნიშნავს ეს ჩანაწერი, 
ტექსტში აუხსნელია. გაურკვეველია რა მიბმა გვაქვს 
1918–21 წლების საქართველოსთან. ვერ ჩამოვყალიბ-

დით მრავალათასწლოვანი სახელმწიფოებრიობის 
მქონე ქვეყანა ვართ თუ საბჭოთა იმპერიის დაშლის 
შედეგად წარმოქმნილი სუბიექტი!

მოქმედი კონსტიტუციისა და შემოთავაზებული 
პროექტის მუხლების ნუმერაცია ისეა აღრეული, რომ 
აშკარად შეგნებულად გაკეთებულის შთაბეჭდილე-
ბას სტოვებს. პროექტის მუხლების დასახელება და 
შინაარსი კი ერთმანეთს არ შეესაბამება.

განსაკუთრებით შეშფოთებას იწვევს მუხლი 19-ის 
(საკუთრების უფლება) პუნქტი 4: რომლის თანახმად 
მიწაზე, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის 
რესურსზე, საკუთრების უფლებას აწესრიგებს ორ-
განული კანონი. საკონსტიტუციო სასამართლომ 
(კონსტიტუციის დანაშაულებრივი ინტერპრეტაციით) 
დააკმაყოფილა დანიელი და ავსტრიელი მოქალაქის 
სარჩელი და არაკონსტიტუციურად სცნო უცხოელებ-
ზე მიწის მიყიდვის შეზღუდვა. ორგანული კანონი 
ვერ შეაჩერებს საკონსტიტუციო სასამართლოს გა-
დაწყვეტილებას.

ამიტომ, კონსტიტუციაში შესაბამისი ჩანაწერის 
გაკეთების გარეშე განუკითხავად მოხდება სასო-
ფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის უცხოელებსა 
და საერთაშორისო თუ ადგილობრივ საფინანსო ორ-
განიზაციებზე გასხვისება (ამ თემაზე დეტალურად 
არ შევჩერდები, მისი უწმიდესობის მკაფიო პოზიცია 
ცნობილია და ჩვენც მრავალი პუბლიკაცია გვაქვს 
გამოქვეყნებული).

დავამატებ, რომ საქართველოს კანონმდებლობა 
თემატური კოდექსების (სამოქალაქო კოდექსი, სა-
გადასახადო კოდექსი, საარჩევნო კოდექსი და ა.შ., 
მხოლოდ მიწასთან დაკავშირებით ხდება შეუძლებელი 
ყველა საკანონმდებლო აქტის ერთ, მიწის კოდექსში 
მოქცევა, რათა აცილებული იქნას სხვადასხვა ცალკე 
კანონებში გაბნეული ნორმებით მანიპულირება.

ყველაზე კარგი ჩანაწერიც კი ბოლომდე ვერ მოა-
გვარებს პრობლემას, თუ არ აიკრძალა, ან აუცილე-
ბელ მინიმუმამდე არ დავიდა, ორმაგი მოქალაქეო-
ბის დაკანონება (მუხლი 32) წინააღმდეგ შემთხვე-
ვაშიკანონმდებლობაში დარჩება ისეთი ხვრელები, 
რომლითაც შესაძლებელი გახდება ქართული სახე-
ლმწიფოსთვის ამ დამღუპველი პროცესის გაგრძე-
ლება (არსებობს პრეცენდენტი: ერთ დღეში 35 000 
თურქეთის მოქალაქეს გამონაკლისი სახით მიენიჭა 
საქართველოს მოქალაქეობა). საქართველოს მოქა-
ლაქეობის მიღების შემდეგ მიწის შეძენა პრობლემა 
აღარ იქნება!

ორმაგი მოქალაქეობის დაშვება უცხოეთში მყოფ 
თანამემამულეებზე ზრუნვის მოტივით ისეთივე სა-
ფრთხის შემცველია, როგორიც სხვა ქვეყნის მო-
ქალაქეებზე მიწის განუკითხავი გასხვისება იმ არ-
გუმენტით, რომ სხვა ქვეყნის მოქალაქე ქართველი 
ჩვენგან ყურადღებას საჭიროებს!

ცალსახად უნდა ითქვას, რომ უცხოეთში მყოფ 
თანამემამულეთა უმეტესობის მდგომარეობის შემ-
სუბუქებას ამით ვერ მოვახერხებთ. ისინი გაჭირვებამ 
გაიყვანა საქართველოდან, არალეგალურ მდგომარე-
ობაში არიან, მათთვის საქართველოს მოქალაქეობა 
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არავის ჩამოურთმევია და ჩაწერილნი არიან კიდეც 
ამომრჩეველთა სიაშიც.

მუხლი 32. პუნქტი 2. საგანგაშოა – ორმაგი მო-
ქალაქეობის დაშვება ზოგადი ფორმით გამოიწვევს 
დემოგრაფიული ვითარების შეცვლას. ტერიტორი-
ებოკუპირებულ ქვეყანაში საშიშია იმ მოქალაქეთა 
რიცხვის ზრდა, რომლებიც სხვა, უფრო დიდი ან დაი-
ნტერესებული სახელმწიფოს წინაშე ვალდებულებით 
არიან დატვირთული. ორმაგი მოქალაქეების, მით 
უმეტეს, საქართველოს გარეთ მცხოვრებთა პოლიტი-
კური ინტერესი და მათი მონაწილეობა საქართველოს 
არჩევნებში – საქართველოს სახელმწიფო ორგანო-
თა სისუსტის ფონზე, სავალალო შედეგის მომტანი 
გახდება. საქართველოს პასპორტით ევროკავშირში 
უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა მოქალაქეობის 
მსურველთა თუ ჩვენი ჩინოვნიკების მხრიდან მრა-
ვალი ცდუნების საფუძველი გახდება (მწარე გამოც-
დილება გვაქვს).

იმ სიტუაციაში, როდესაც მიგრაციის პრობლემა 
კეთილდღეობაში მყოფ სახელმწიფოებსაც კი ურთუ-
ლესი რისკების წინაშე აყენებს, ადვილი წარმოსა-
დგენია რა შედეგების მომტანი შეიძლება გახდეს ის 
საქართველოსთვის. ძირითადი ნაკადი სავარაუდოდ 
იქნება მეზობელი რეგიონების მძიმე მდგომარეობაში 
მყოფი ჭარბმოსახლეობიანი, კულტურულად მკვე-
თრად განსხვავებული ქვეყნებიდან (დღევანდელი 
სტატისტიკა მეტყველებს, რომ ეკონომიურად განვი-
თარებული ქვეყნებიდან შესაძლებელია აქ ერთეუ-
ლები კი არ ჩამოვიდნენ საცხოვრებლად).

მოქმედი ნორმა (მუხლი 12 პუნქტი 2: „საქართვე-
ლოს მოქალაქე იმავდროულად არ შეიძლება იყოს 
სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე, გარდა დადგენილი 
გამონაკლისი შემთხვევის”) შესაძლებელს ხდის ჩვენი 
თანამემამულეების პრობლემების ინდივიდუალურად 
მოგვარებას და, ამავდროულად, უსაფრთხოების 
გარემოსაც იცავს რყევებისგან.

ძალიან საინტერესოა იმ ორი მუხლის ურთიერთ-
მიმართება, რომლებმაც საზოგადოებაში უახლოეს 
წარსულში დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია.

მუხლი 30. ქორწინების უფლება პუნქტი 1: „ქორწი-
ნება, როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის 
შექმნის მიზნით, ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ 
თანასწორობასა და ნებაყოფლობას.” თვით ოჯახის 
დაფინიცია კი განმარტებული არ არის.

მუხლი 11. თანასწორობის უფლება პუქტი 2-ის 
შესახებ განმარტებითი ბარათი გვამცნობს: „კონ-
სტიტუციას დაემატა ნორმა გენდერული თანასწო-
რობის შესახებ, რომელიც ძირითადი უფლების რა-
ნგში, ხელშესახები ფორმით ადგენს სახელმწიფოს 
ვალდებულებას, იზრუნოს არსებითი თანასწორობის 
უზრუნველყოფასა და გენდერული უთანასწორობის 
აღმოფხვრაზე” (ადამიანის სიცოცხლისა და შრომის 
დაცვას ასეთი გარანტიები არ აქვს).

საინტერესო ცვლილება შევიდა მე-8 მუხლში სა-
ხელმწიფოსა და საქართველოს ავტოკეფალური მა-
რთლმადიდებელი ეკლესიის ურთიერთობა. ამ მუხლის 
განმარტებით ბარათში ვკითხულობთ: „მე-8 მუხლი 

კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში წარმოდგენილია 
უცვლელი შინაარსით, რამდენიმე ტექნიკური სახის 
ცვლილებით”.

ტექნიკურ ცვლილებაში იგულისხმება – მოქმედი 
ტექსტიდან (მუხლი 9) „…კონსტიტუციური შეთანხმე-
ბა სრულად უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო 
სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა 
და ნორმებს” ამოღებულია შემდგომი ბოლო ფრაზა: 
„კერძოდ, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თა-
ვისუფლებათა სფეროში”. გაუგებარია, კიდევ სხვა 
რომელ საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ 
აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს უნდა შეე-
საბამებოდეს შეთანხმება და რატომ გაფართოვდა 
ნორმების არეალი.

ტერიტორიული მოწყობის საფუძვლების (მუხლი 
7) მუხლის ჩამონათვალში ყველაფერი წერია ტერი-
ტორიული მოწყობის გარდა (საუბარია, რა განეკუთ-
ვნება ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციას 
და, რომ თვითმმართველობა არსებობს). ხოლო ამავე 
მუხლის 2 და 3 პუნტქები გვეუბნება:

მუხლი 7-ის პუნქტი 2: „აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლი-
კის უფლებამოსილებები და მათი განხორციელების 
წესი განისაზღვრება საქართველოს კონსტიტუციური 
კანონებით, რომლებიც კონსტიტუციის განუყოფელი 
ნაწილია”. რომელ კანონებზეა საუბარი და როდის 
უნდა მივიღოთ ეს კანონები, როდესაც ორივე სუბი-
ექტს აქვს მოქმედი კონსტიტუცია?!

აქვე აღსანიშნავია, რომ კონსტიტუციაში არ არის 
მოხსენიებული, მაგრამ კანონმდებლობაში, (მაგა-
ლითად ბიუჯეტის შესახებ კანონში) სამხრეთ ოსეთს 
ეგრეთ წოდებულიც კი არ აქვს მიწერილი!

დროა, საქართველოს კონსტიტუციით განისა-
ზღვროს აჭარისა და აფხაზეთის სტატუსი, განვითა-
რების გარანტიები და მათი მიმართება საქართველოს 
ცენტრალურ ხელისუფლებასთან.

მუხლი 7-ის პუნქტი 3 გვპირდება – „საქართველოს 
ტერიტორიული სახელმწიფოებრივი მოწყობა გადა-
ისინჯება კონსტიტუციური კანონით უფლებამოსი-
ლებათა გამიჯვნის პრინციპის საფუძველზე ქვეყნის 
მთელ ტერიტორიაზე საქართველოს იურისდიქციის 
სრულად აღდგენის შემდეგ”.

რა უნდა გადაისინჯოს, როცა ოფიციალურად 
არაფერი არ გვაქვს. ე.ი. ირიბად დაკანონდა არაო-
ფიციალურად არსებული ე.წ. სამხარეო მოწყობა და 
არაკონსტიტუციური გუბერნიები თავისი გუბერ-
ნატორებით. კონსტიტუციისა და სახალხო მსჯე-
ლობის გვერდის ავლით ხდება რეგიონალიზმისა და 
ფედერალიზმის დამკვიდრების მცდელობა (მსგავსი 
მცდელობა ადრეც იყო თვითმმართველობის კოდექ-
სის მიღების დროს და ის ქართული საზოგადოებისა 
და, განსაკუთრებით, მისი უწმიდესობის ჩარევის 
შემდგომ იქნა აღკვეთილი).

ამ ეჭვებს აღრმავებს მუხლი 76-ის პუნქტი 3: „…
თვითმმართველ ერთეულს ორგანული კანონით და-
დგენილი წესით უფლება აქვს გაწევრიანდეს თვით-
მმართველ ერთეულთა გაერთიანებებში”. რა იგუ-
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ლისხმება ამ „გაერთიანებების” ქვეშ – ორი ან მეტი 
თვითმმართველობის ერთ თვითმმართველობად თუ 
რეგიონულ სტრუქტურად – უცნობია. საერთოდ, გა-
ურკვეველია რა სახის „გაერთიანებებზეა” საუბარი?!

კონსტიტუციაში თვითმმრთველობის თავისუფალი 
და დამოუკიდებელი ფუნქციონირების უზრუნვე-
ლყოფის გარანტიები არ არის ჩადებული, სოფელს 
არა აქვს სტატუსი და სათემო ქონება.

მთლიანად კონსტიტუციის პროექტი ზოგად დეკ-
ლარაციულ ხასიათს ატარებს, საუბარია სახელმწი-
ფოს კეთილ სურვილებზე და არა მოქალაქეთა მიმართ 
პასუხისმგებლობაზე. ძირითადად გამოყენებულია 
არაფრისმთქმელი ტერმინები, კერძოდ: „ზრუნავს” და 
არა ვალდებულებითი „უზრუნველყოფს”. მაგალითად:

მუხლი 5. სოციალური სახელმწიფო, მუხლი 6. 
ეკონომიკური თავისუფლება, მუხლი 26. შრომის თა-
ვისუფლება, პროფესიული კავშირების თავისუფლება, 
გაფიცვის უფლება და მეწარმეობის თავისუფლება 
და სხვა, რომელთა სახელწოდება ვერ ამართლებს 
მის შინაარსს.

ერთი სიტყვაც არ არის ნათქვამი, თუ როგორ უნდა 
იყოს დაცული შრომა, რა გარანტიებია ჩადებული 
კონსტიტუციაში. არც ანაზღაურების პირობებზეა 
რაიმე მითითებული, არც შრომით ინსპექციასა და 
პროფკავშირების როლზე. უმუშევრობაზე, შემწეო-
ბაზე, დასვენების უფლებაზე. არ უზრუნველვყოფთ 
მოსახლეობის დასაქმებას, სოციალურ დაცვას, სა-
მუშაო პირობებს, საარსებო მინიმუმს, უფასო სა-
მედიცინო დახმარებას, საერთოდ იგნორირებულია 
სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური ფუნქციის გა-
ნხორციელება.

შევადაროთ მოქმედი კონსტიტუციის მუხლებს:
- მუხლი 30 2: სახელმწიფო ვალდებულია ხელი 

შეუწყოს თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკუ-
რენციის განვითარებას. 3: შრომითი ურთიერთო-
ბის მომწესრიგებელ საერთაშორისო შეთანხმებათა 

საფუძველზე სახელმწიფო იცავს საქართველოს მო-
ქალაქეთა შრომით უფლებებს საზღვარგარეთ. 4: 
შრომითი უფლებების დაცვა, შრომის სამართლიანი 
ანაზღაურება და უსაფრთხო, ჯანსაღი პირობები, 
არასრულწლოვნისა და ქალის შრომის პირობები 
განისაზღვრება ორგანული კანონით.

- მუხლი 32: სახელმწიფო ხელს უწყობს უმუშევრად 
დარჩენილ საქართველოს მოქალაქეს დასაქმებაში. 
საარსებო მინიმუმით უზრუნველყოფის პირობები 
და უმუშევრის სტატუსი განისაზღვრება კანონით.

- მუხლი 37 1: …კანონით დადგენილი წესით გან-
საზღვრულ პირობებში უზრუნველყოფილია უფასო 
სამედიცინო დახმარება.

მართალია, მოქმედი კონსტიტუციის ნორმები 
მისი რეალიზაციის გარანტად ვერ იქცა, მაგრამ ამ 
დებულებების ამოღება პროექტიდან კიდევ უფრო 
დაუცველს გახდის მოსახლეობას.

არც ძველ და არც ახალ ვარიანტში არ ჩანს სა-
კუთრეების უფლების მყარი დაცვის მექანიზმები და 
საკრედიტო ურთიერთობებში ისეთი მკაცრი რეგულა-
ციები, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება ისედაც 
გაჭირვებაში მყოფი მოსახლეობის ინტერესები.

გარკვეულ დაზუსტებას საჭიროებს ადამიანის 
თავისუფლებათა ხელშეუვალობა. მაგალითად, პირის 
დაკავება (მოქმედი კონსტიტუციის მე-18 მუხლი), 
როდესაც სასამართლოს ნებართვის გარეშე ხდება 
პირის დაკვება და ჩხრეკა, ამას შესაბამისი „კანო-
ნით საგანგებოდ უფლებამოსილი პირის მიერ” ჩატა-
რებული აქტი სჭირდება. პროექტის მე-13 მუხლით 
კი იგივე ქმედება „კანონით უფლებამოსილი პირის 
მიერ” შეიძლება განხორციელდეს. ანუ, ახლა ყველა 
პოლიციელს აქვს უფლება ადამიანი დააკავოს და 
გაჩხრიკოს. ხვალ ნებისმიერ პოლიციელს ექნება 
უფლება დააკავოს ნებისმიერი ადამიანი. ძალიან 
მძიმე წარსული გვახსენებს თავს.

მკაფიო ჩანაწერს საჭიროებს, როგორც სახელმწი-
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ფოს მხრიდან მოქალაქეზე ძალადობის აღკვეთის, 
ასევე, უკანონოდ მიყენებული ზარალის სრული ანა-
ზღაურების მექანიზმები. თავისუფლების უკანონო 
აღკვეთა კონსტიტუცვიითა და სისხლის სამართლის 
კოდექით დასჯადი ქმედებაა, სახელმწიფოს სახე-
ლით გამოტანილ უკანონო გადაწყვეტილებაზე კი 
პასუხისმგებლობა მოხსნილია. პოლიტპატიმრის 
სტატუსით გათავისუფლებული 200 პირის საქმის 
მოსამართლეები დღესაც „წარმატებულ” სამოსამა-
რთლო კარიერას აგრძელებს. აგრეთვე, უიმედოდ 
ელის მრავალი მოქალაქე წინა წლებში სახელმწიფოს 
მხრიდან მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას. ვითა-
რებს ამძაფრებს ის, რომ პროექტიდან ამოღებულია 
მოქმედი ნორმა – მუხლი 42 პუნქტი „9. ყველასთვის 
გარანტირებულია სახელმწიფო, ავტონომიური რეს-
პუბლიკების და თვითმმართველობის ორგანოთა და 
მოსამსახურეთაგან უკანონოდ მიყენებული ზარალის 
სასამართლო წესით სრული ანაზღაურება შესაბამი-
სად სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის სახსრებიდან”.

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ყველა თავის 
თავის პატივისმცემელ და თავის მოქალაქეებზე 
მზრუნველ სახელმწიფოსგან განსხვავებით, საქა-
რთველოს სახელმწიფო უარს ამბობს თავისი მო-
ქალაქის უპირობო დაცვაზე და თავისი მოქალაქის 
უცხო სახელმწიფოსათვის გადაცემას საერთაშორი-
სო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ნორმებს 
უკავშირებს (მუხლი 32. პუნქტი 5). ასევე, ქართული 
სახელმწიფო უარს ამბობს დაიცვას სიმართლისთვის 
დევნილი ადამიანები (ამოღებულია მოქმედი მუხლი 
47 პუნქტი 3. „დაუშვებელია სხვა სახელმწიფოს გა-
დაეცეს შემოხიზნული პირი, რომელსაც დევნიან 
პოლიტიკური მრწამსისათვის, ან იმ ქმედობისათვის, 
რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დანაშა-
ულად არ ითვლება”).

ამგვარად, ნათელია: კონსტიტუციის პროექტი 
ზღუდავს მოქალაქის შესაძლებლობას დაიცვას თავი 
ძალადობისაგან სახელმწიფოს მხრიდან. ადგენს მი-
მართებას არაფრით არ შეზღუდულ სახელმწიფო 
ძალასა და არაფრით არ დაცულ მოქალაქეს შორის. 
ნათელია, სამწუხაროდ ისიც, რომ კონსტიტუციის 
„შემსწორებლები” ბრმა სიჯიუტით უგულვებელყოფენ 
და ეწინააღმდეგებიან სწორედ იმას, რაშიც დასავლუ-
რი დემოკრატიის თეორიისა და პრაქტიკის გაზიარება 
გვმართებს, და იმავდროულად ცდილობენ მისდიონ 
იმას, რასაც სახელმწიფოს, როგორც ეროვნული ნე-
ბის, პარალიზაცია მოსდევს.

როცა მსგავსი კონსტიტუციური დებულებები 
გაიშლება სხვა, რანგით უფრო დაბალ კანონებში, 
რომელთა მიმართაც საზოგადოების ყურადღება 
მცირეა, მრავალ გაუგებრობას, აჟიოტაჟს და ქვეყნის 
ინტერესების დამაზიანებელ ქმედებებს გამოიწვევს.

ცალკე უნდა გამოიყოს პროექტის ავტორთა 
მიმართება სახელმწიფო ენასთან. მუხლი 62 მე-4 
პუნქტიდან ამოღებულია ჩანაწერი: „იმ რაიონებში, 
სადაც მოსახლეობა არ ფლობს სახელმწიფო ენას, 
უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ენის შესწავლი-

სა და სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული 
საკითხების გადაწყვეტა”. განმარტებითი ბარათი 
აცხადებს: „აღნიშნული ნორმის ადგილი არ არის სა-
სამართლო ხელისუფლების მომწესრიგებელ თავში”. 
ვეთანხმებით, მაგრამ მსგავსი „ლოგიკური ჩანაწერე-
ბით”, „იმ რაიონებში, სადაც მოსახლეობა არ ფლობს 
სახელმწიფო ენას”, ათეულობით წელია აღარაფერი 
ავალდებულებს ხელისუფლებას სახელმწიფო და-
წესებულებებში სახელმწიფო ენის დაცვის ქმედითი 
ღონისძიებების გატარებას. პირიქით, კონსტიტუციის 
პროექტის მუხლი 62. პუნქტი 4-ში დარჩენილი ნო-
რმა – „სამართალწარმოება ხორციელდება სახელ-
მწიფო ენაზე. პირს, რომელმაც სახელმწიფო ენა არ 
იცის, მიეჩინება თარჯიმანი” – ცალსახად მოითხოვს 
სახელმწიფოსგან უზრუნველყოს სამართალწარმო-
ების დროს თარჯიმანი (მათ შორის საქართველოს 
მოქალაქეებისთვის). ვითარებას ამძაფრებს ისიც, 
რომ დღემდე არ არის შექმნილა სახელმწიფო ენის 
დეპარტამენტი, რომელიც 2015 წლის 22 ივლისს 
საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული „სა-
ხელმწიფო ენის შესახებ” კანონის მიხედვით 2016 
წლის 1 თებერვლამდე უნდა შექმნილიყო (ასეთ პი-
რობებში, ძნელი წარმოსადგენი არ არის, რამდენად 
იქნება გათვალისწინებული სახელმწიფო ენის ცოდნა 
ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭების დროს).

ყოველგვარი არგუმენტირებული განხილვის გა-
რეშე მოიხსნა სამხედრო სამსახურის გავლის მკაცრი 
ვალდებულება. მუხლი 70 სამხედრო ძალები პუნქტი 
2: „საქართველოს დაცვა საქართველოს ყოველი მო-
ქალაქის ვალია. სამხედრო სამსახურის გავლის წესს 
ადგენს კანონი”.

ძველი რედაქცია მუხლი 101 პუნქტი 2: „ქვეყნის 
დაცვა და სამხედრო ვალდებულების მოხდა საამისო 
უნარის მქონე ყველა მოქალაქის ვალია. სამხედრო 
ვალდებულების მოხდის ფორმას ადგენს კანონი”.

„ვალდებულება” არის კანონის მიერ შეუვალად 
დაკისრებული ქმედება, „ვალია”_ მორალური მო-
წოდება. ამ სხვაობის მიჩქმალვით კონსტიტუციის 
„შემსწორებლები” ძირს უთხრიან ქვეყნის თავდაცვი-
სუნარიანობას იმ დროს, როდესაც ჩვენს გარშემო 
ყველა ზრდის მას.

გადაწყვეტილება საგანგაშოა, დაძაბულ და ფე-
თქებადსაშიშ რეგიონში მყოფი ტერიტორიებოკუ-
პირებულ ქვეყნის ასეთი გადაწყვეტილება ძალიან 
ძვირი დაუჯდება ქართულ სახელმწიფოსა და მის 
მოსახლეობას.

გაანალიზებას საჭიროებს თავი მერვე. სახელმწი-
ფოს თავდაცვა და უსაფრთხოება. მოქმედ რედაქციას 
თავი მეშვიდე სახელმწიფოს თავდაცვა, დაემატა 
სიტყვა „უსაფრთხოება”, თუმცა თავის შინაარსში 
ეს ცვლილება არ ასახულა, რაც დიდ გაკვირვებას 
იწვევს. მით უმეტეს, რომ საქართველოს მიერ კონ-
ტროლირებულ ტერიტორიაზე სხვა ქვეყნის აგენტუ-
რის უვნებელყოფის კანონმდებლობის არ არსებობა 
ქვეყნის მდგრადობისა და სტაბილურობის მთავარი 
საფრთხეა.

მუხლი 70. სამხედრო ძალები პუნქტი 3 გაჩნდა 
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ახალი ჩანაწერი: „…საქართველოს ჰყავს სამხედრო 
და სხვა შეიარაღებული ძალები”. ტერმინი „და სხვა 
შეიარაღებული ძალები” – ფართო ინტერპრეტაციის 
საშუალებას იძლევა. არც განმარტებით ბარათშია 
ახსნილი.

პარლამენტის ფუნქციას აკნინებს და ჯანსაღ სა-
მოქალაქო პროცესს საფრთხეს უქმნის პროექტის 
მუხლი 72 – „საომარი მდგომარეობის გამოცხადების 
შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პრემიერ-მინისტრი 
და ეს გადაწყვეტილება არ საჭიროებს დამტკიცებას 
პარლამენტის მიერ”.

არ იცვლება ხელისუფლების ფორმირების ფუნდა-
მენტური არსი მთლიანად მორგებული დღევანდელი 
ხელისუფლების კონკრეტულ ინტერესებზე და არა 
საქართველოს ისტორიულმასშტაბიან თუ მიმდინარე 
ამოცანათა გადაწყვეტაზე.

პროექტით წახალისებული ტენდენციები არ შე-
უწყობს ხელს პოლიტიკური ინფრასტრუქტურის, 
ძლიერი პარტიებისა და სამოქალაქო საზოგადოების 
განვითარებას. ის ორიენტირებულია ძალაუფლების 
გამყარებისკენ, მტკიცდება კლანურ-მონოპოლისტუ-
რი სისტემა (რომლისთვისაც ადამიანი პროცესებიდან 
გარიყული მომსახურე პერსონალია), კონკურენტული 
და დაბალანსებული პოლიტიკური ინფრასტრუქტუ-
რის (სადაც ადამიანი პროცესების წარმმართველი 
ხელისუფლების წყაროა) ნაცვლად.

დარღვეულია დემოკრატიის საფუძველი – საზოგა-
დოებრივ ჯგუფებს შორის წონასწორობა და ბალანსი, 
ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი. ჩვენთან 
ფაქტობრივად ერთ ადამიანზე, ერთ ვერტიკალურ 
სტრუქტურაზეა ყველაფერი აგებული. ეს არის საბ-
ჭოთა ბოლშევიზმი, ცნობილი სახელწოდებით _ „დე-
მოკრატიული ცენტრალიზმი”.

საპრეზიდენტო მმართველობიდან გადავედით 
საპარლამენტო მმართველობაზე, ისიც გაუგებარია 
რატომ ასეთ ფორმაზე. მცირდება აღმასრულებელ 
ხელისუფლებაზე პარლამენტის ზედამხედველო-
ბის მექანიზმები. ძალაუფლება მთლიანად კონცე-
ნტრირდება პრემიერის ხელში. პრემიერ-მინისტრს 
პირდაპირი არჩევის წესით არ ირჩევენ, ირჩევენ 
კოლექტიურ ორგანოს პარლამენტს, პარლამენტი 
ნიშნავს პრემიერს. მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც არ 
არის დაკონკრეტებული, ვინ რაზეა პასუხისმგებელი.

რას ნიშნავს ეს, გასაგები ხდება თუ გავითვალისწი-
ნებთ, რომ საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის, 
პარტია „ქართული ოცნების” ავტორიტეტის და გა-
ვლენის საფუძველი მათი კოლექტიური ან წევრთა 
ინდივიდუალური პოლიტიკური კაპიტალი და ავტო-
რიტეტი კი არაა, არამედ, მთავარი პოლიტიკური 
მოთამაშის ბიძინა ივანიშვილის (რომელიც დღეს 
ოფიციალური პირი არ არის) პიროვნული აქტივი.

ცივილიზებულ სამყაროში (საითკენაც თითქოს 
მივისწრაფით) ის სახელმწიფოა წარმატებული, სადაც 
აღმასრულებელი, საკანონმდებლო, სასამართლო, 
მედია და სამოქალაქო სექტორი აკონტროლებს ერ-
თმანეთს, სადაც შემუშავებულია ის მექანიზმები, 
რომ თუ ვინმეს რაიმე, შეცდომა გაეპარა მაშინვე 
მოხდეს ამ შეცდომაზე რეაგირება და გამოსწორება.

კონსტიტუციის პროექტის ტექსტი საქმეში ჩახე-
დულ ადამიანებს პირდაპირ ეუბნება, რომ არ განვითა-
რდება პოლიტიკური ინფრასტრუქტურა, სახელმწიფო 
ინსტიტუტები, სასამართლო, თვითმმართველობა, 
სამოქალაქო სექტორი, კონკურენტული ბიზნესი… 
ხელისუფლების არც ერთ შტოს არ აქვს ის მექანი-
ზმები, რომ გააწონასწოროს და დაამყაროს მდგრადი 
და სტაბილური ბალანსი ქვეყანაში.
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კონსტიტუციის ავტორთა ძირითადი ენერგია 
დაიხარჯა „დახვეწილი იურიდიული ტექნიკის” გა-
მოყენებით ერთი სუბიექტის ხელში ძალაუფლების 
კონცენტრაციისა და ხელისუფლებაში დარჩენის 
გარანტიების უზრუნველყოფისთვის – თან ისე, რომ 
კონკრეტული პასუხისმგებლობა არავის დაეკისროს.

ძალაუფლბის მონოპოლიზებას ემსახურება პრე-
ზიდენტის არჩევის წესში ცვლილება მუხლი 50-ის 
პუნქტი 1: საქართველოს პრეზიდენტს მოსახლეო-
ბისგან პირდაპირი არჩევის ნაცვლად, 5 წლის ვადით 
დებატების გარეშე ფარული კენჭისყრით აირჩევს 
ხელისუფლების წარმომადგენელთა 300-კაციანი 
საარჩევნო კოლეგია.

განმარტებით ბარათში ახსნილმა პარლამენტის 
არჩევის წესში (მუხლი 37). ამ ცვლილების მოტივაცია 
საქართველოს პოლიტიკური კლასის სახე სრულად 
წარმოაჩინა: „ქვეყნის წარსული გამოცდილების გათ-
ვალისწინებით, მოქმედმა შერეულმა პროპორცი-
ულ-მაჟორიტარულმა საარჩევნო სისტემამ გახადა 
შესაძლებელი საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპო-
ვება და ამ უმრავლესობის სუბიექტური პოლიტიკური 
მიზნებისათვის ბოროტად გამოყენება. იმისათვის, 
რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში თავიდან იქნეს 
არიდებული ამგვარი საფრთხე, კონსტიტუციის ახალი 
რედაქცია ითვალისწინებს ისეთი საარჩევნო სისტემის 
შემოღებას, რომელიც გამორიცხავს ერთი პოლიტი-
კური პარტიის მიერ საკონსტიტუციო ან ზოგადად, 
ჭარბი უმრავლესობის მოპოვებას”.

ამიტომ განმარტავენ, რომ „პროპორციული სისტე-
მით გაუნაწილებელ მანდატებს იღებს არჩევნებში 
გამარჯვებული პარტია. აღნიშნული ნორმა ემსა-
ხურება იმავე ლეგიტიმურ მიზანს, რა მიზნითაც 
დემოკრატიულ სისტემებში საარჩევნო ბარიერი წე-
სდება – ესაა დემოკრატიული სისტემის სტაბილური 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა”.

ამ მარქსიზმ-ლენინიზმის დიალექტიკური „რკინის 
ლოგიკის” წინააღმდეგ არგუმენტის მოძებნა ჩვეუ-
ლებრივი ადამიანის შესაძლებლობას სცილდება. აღ-
ნიშნული თეზისი იმავე კატეგორიიდანაა, როგორიც 
შემდეგი: როცა შენ გჭამენ, ბარბაროსობაა, ხოლო, 
როცა შენ ჭამ სხვას, პროგრესი და დემოკრატია.

ცივილიზებულ სამყაროში არჩევნების წესს ერთა-
დერთი მიზანი აქვს: უზრუნველყოს ამომრჩეველთა 
ნების ზუსტი გამოხატვა. საზოგადოებაში არსებული 
განწყობებისა და პოლიტიკურ ძალთა არარეალისტუ-
რი ასახვა პარლამენტის მანდატებად საშიშროების 
შემცველია, პროცესები დარბაზიდან ქუჩაში გადაი-
ნაცვლებს და, ემოციური ფონის გათვალისწინებით, 
დაპირისპირებისა და პოლიტიკური კრიზისის გამო-
მწვევად იქცევა.

ამავე კატეგორიიდანაა საარჩევნო ბლოკის ინსტი-
ტუტის გაუქმება. განმარტებით ბარათი გვაუწყებს: 
„ბლოკის ინსტიტუტი პოლიტიკურ პარტიებს აძლევს 
მანიპულირების შესაძლებლობას, რის საფუძველზეც 
ისინი ახერხებენ დამატებითი პრივილეგიების ხელო-
ვნურად მოპოვებას…”, მაგრამ რჩება კვალიფიციური 
პარტიის სტატუსი, რომლითაც ციტატა განმარტე-

ბით ბარათიდან: „…სარგებლობს 20 პოლიტიკური 
პარტია, რომელთა უმეტესობა ვერ აკმაყოფილებს 
პარტიის ინსტიტუტისადმი წაყენებულ მინიმალურ 
მოთხოვნებს, მათი ნაწილი კი სულაც ფიქტიურია”.

კეთილშობილური მიზანია პარტიული ცხოვრების 
მოწესრიგება, მაგრამ ამ მიზნის მისაღწევად ბლოკე-
ბი უქმდება და კვალიფიციური პარტიის სტატუსი 
რჩება?! დეტალებში ჩაუხედავი ხალხისთვის უც-
ნობია, რომ „კვალიფიციური პარტიების” სტატუსი 
და მისგან გამომდინარე პრივილეგიები ერთ-ერთი 
მექანიზმია სატელიტი პარტიებით მანიპულაციისა 
და თვალსასეირო პოლიტიკური სპექტაკლების გან-
სახორციელებლად. საკითხის მოგვარების მარტივი 
გადაწყვეტა იგნორირებულია – პარტიას და ბლოკს 
(მასში შემავალი სუბიექტების რაოდენობის მიუხედა-
ვად) კონკურენციის თანაბარი პირობები დაედგინოს.

განმარტებითი ბარათით ვგებულობთ, რომ პრო-
ექტის ავტორთა აზრით, საქართველოს პარლამენტის 
არჩევის ფუნდამენტური ცვლილება (თავი მესამე) 
ევროპული სტანდარტების შესაბამისად განხორცი-
ელდა.

ევროპულ კანონმდებლობაში არსებული ზო-
გიერთი, კონტექსტიდან ამოღებული, ელემენტით 
უნიჭო დემაგოგია და კონსტიტუციაში გაცხადებული 
„ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 
ინტეგრაციის” (მუხლი 78) სურვილის დეკლარირება, 
მოსახლეობაში არაპოპულარული ქმედებების და-
სავლეთზე (ვენეციის კომისია) გადაბრალებისა და 
საქართველოში ჯერ კიდევ შემორჩენილი საბჭოთა 
„დემოკრატიული ცენტრალიზმის” გადაფარვის უსუ-
სური მცდელობაა.

გაკვირვებას იწვევს კონსტიტუციიდან იმ ნორმის 
ამოღება, რომელიც პარლამენტის და სხვა კონსტი-
ტუციური ორგანოს ადგილსამყოფელს ადგენს ან 
ჩანაწერი, რომ „პარლამენტი ირჩევს პარლამენტის 
თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს და მოადგილე-
ებს, მათ შორის თითო მოადგილეს აფხაზეთისა და 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკებიდან”. მუხლი 40. 
როგორ უნდა განხორციელდეს ეს, როცა პროპორცი-
ული არჩევნები თავისთავად პარტიულ მანდატებს 
გულისხმობს და არა რეგიონებისას.

ზემოთ ჩამოყალიბებული და კიდევ სხვა შეუსა-
ბამობა თუ გაურვევლობა მრავალია კონსტიტუციის 
წარმოდგენილ პროექტში. ეს უკანასკნელი საჭიროებს 
ფუნდამენტურ დამუშავებას და განხილვას საზო-
გადოების ფართო ჩართულობით, რათა მიღწეული 
იქნას საერთო სახალხო კონსესუსი.

სხვა შემთხვევაში ადამიანებში დაგროვილი უა-
რყოფითი მუხტი და მათში არსებული არარეალი-
ზებული ენერგია მოსახლეობის პოლარიზაციისა 
და საზოგადოებრივი დაპირისპირების საფუძველი 
გახდება. საქართველოს უახლესი წარსულის მწარე 
გამოცდილებით, პროცესების ესკალაციამ დღეს 
თუ არა ხვალ შესაძლებელია კვლავ რუსთაველის 
გამზირზე გაიყვანოს ხალხი.

მამუკა გიორგაძე
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 ბესიკ ბოლქვაძე
ეკონომიკის დოქტორი,

ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი

სწორედ აღნიშნული ფაქტი განაპირობებს იმ გა-
რემოებას, რომ ნებისმიერი ქვეყნის საზოგადოებაში 
სათამაშო ბიზნესი ითვლება ერთ-ერთ პრობლემატურ 
და აქტუალურ საკითხად. ამ მხრივ გამონაკლისი არც 
საქართველოა. ქვეყნების ერთმა ჯგუფმა აღნიშნული 
პრობლემა მოაგვარა შედარებით ხისტი მიდგომით, 
აკრძალა რა სათამაშო ბიზნესი ქვეყნის კანონმდებლო-
ბით, ხოლო რიგ ქვეყნებში მოქნილი რეგულაციებით 
მოხდა ბიზნესის აღნიშნული სეგმენტის მეტ-ნაკლები 
განვითარება.

აღსანიშნავია, რომ მსოფლიო პრაქტიკაში სათამა-
შო ბიზნესის ორგანიზაციული და ფუნქციონალური 
მოწყობის სხვადასხვა სტრუქტურა და მოდელია აპ-
რობირებული. კერძოდ, კი განასხვავებენ კონცეპტუა-
ლურ და ზონალურ მიდგომებს 1. ზონალური მოწყობის 
პრინციპი გულისხმობს სათამაშო ბიზნესის (მთლი-
ანად ან ცალკეული სახეობების) კონცენტრირებას 
წინასწარ განსაზღვრულ ტერიტორიულ საზღვრებში, 
რასაც საფუძვლად შეიძლება დაედოს პერიფერიული 
ადგილების და სპეციალური ზონალური ტერიტორი-
ების განვითარება. რაც შეეხება სათამაშო ბიზნესის 
მოწყობის კონცეპტუალურ მოდელს, აღნიშნულ შემ-
თხვევაში სათამაშო ბიზნესის სუბიექტები შეიძლე-
ბა დაფუძნდეს ქვეყნის ნებისმიერ ტერიტორიაზე, 
თუმცა გავრცელებული პრაქტიკის მიხედვით, ისინი 

1 Problem Gambling in Europe (Challenges, Prevention and 
Interventions). Edited by Gerhard Meyer, Tobias Hayer, Mark 
Griffi ths. New York, 2009, p. 252.

სათამაშო ბიზნესის საფინანსო-ეკონომიკური 
და სოციალურ-ეკონომიკური დეტერმინანტები

სათამაშო ბიზნესი ქვეყნის ბიზნეს სექტორის და, 
ზოგადად, ეკონომიკის სპეციფიკურ სეგმენტია, რომლის 
მიმართაც არსებობს ამბივალენტური დამოკიდებულება.

კერძოდ, სათამაშო ბიზნესი ქმნის ეკონომიკაში 
განსაზღვრულ დამატებულ ღირებულებას და, ამავე 
დროს, მიიჩნევა, რომ მისი ფუნქციონირება ყოველთვის 
დაკავშირებულია გარკვეულ სოციალურ დანაკარგებთან. 
ასევე, განსხვავებულია საზოგადოების სხვადასხვა 
ჯგუფის დამოკიდებულება ხსენებული ბიზნესის მიმართ, 
კერძოდ, სამთავრობო და ბიზნეს წრეები უფრო მეტად 
პოზიტიურად არიან განწყობილნი სათამაშო ბიზნესის 
მიმართ, ვიდრე საერთო მოსახლეობა, თუმცა აღნიშნული 
მიდგომა ითვლება ზოგადად და განსხვავებულია 
ცალკეული ქვეყნების მიხედვით *.

* Robert J. Williams, Jurgen Rehm, Rhys M. G. Stevens. The 
Social and Economic Impacts of Gambling (Report). 2011. p. 7.

ერთვებიან სამეწარმეო-ეკონომიკურ აქტიურობაში იმ 
რეგიონებსა და მუნიციპალიტეტებში, სადაც მაღალია 
მოთხოვნა შესაბამის მომსახურებაზე, განვითარებუ-
ლია ტურისტული ინფრასტრუქტურა ან დაწესებულია 
გარკვეული საშეღავათო პირობები. ხაზგასასმელია, 
რომ საქართველოში სათამაშო ბიზნესის ფუნქციონი-
რება თანამედროვე ეტაპზე კონცეპტუალურ მიდგომას 
იყენებს.

გლობალურად, უკანასკნელ ათწლეულებში, სა-
თამაშო ბიზნესისთვის დამახასიათებელია მზარდი 
ტენდენციები, კერძოდ, 2016 წლის მონაცემების მი-
ხედვით, სათამაშო ბიზნესის მიერ გენერირებულმა 
შემოსავლებმა მსოფლიო მასშტაბით შეადგინა 99.6 
მლრდ აშშ დოლარი, ხოლო საშუალოწლიურმა ზრდის 
ტემპმა — 8.5% 2. მსოფლიოს ყველაზე მსხვილ სათა-
მაშო ბაზრებად, სათამაშო ბიზნესის შემოსავლების 
მიხედვით, ითვლება: ჩინეთი (24.3%), აშშ (23.5%), 
იაპონია (12.4%) 3. მოსახლეობის ერთ სულზე აზა-
რტულ თამაშებში დახარჯული თანხების მიხედვით, 
გლობალური სანაძლეო და სათამაშო საკონსულტა-
ციო კომპანიის მონაცემებით (2013 წ.), მსოფლიოში 
მოწინავე პოზიცია უკავიათ ავსტრალიას (866 აშშ 
დოლარი), ჰონგ კონგს (485 აშშ დოლარი) და კანადას 
(464 აშშ დოლარი) 4.

ამთავითვე უნდა აღინიშნოს, რომ სათამაშო ბიზ-

2 https://cdn2.hubspot.net/hubfs/700740/Reports/Newzoo_
Free_2016_Global_Games_Market_Report.pdf.

3 https://www.statista.com/statistics/308454/gaming-reve-
nue-countries/.

4 http://www.businesswire.com/news/ho me/201506 10005010/
en/GBGC–Country-Gambles.
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ნესი ქვეყნის ბიზნეს-სექტორის სპეციფიკური და კომ-
პლექსური შემადგენელია, რამდენადაც, ერთი მხრივ, 
იგი დაფუძნებულია სპეციფიკური მომსახურების გაწე-
ვაზე და უაღრესად მაღალი რისკების გენერირებაზე, 
ხოლო, მეორეს მხრივ, არ წარმოადგენს ჰომოგენურს, 
აერთიანებს და მოიცავს რა საქმიანი აქტიურობის 
განსხვავებულ მიმართულებებს.

შევნიშნოთ, რომ საქართველოში სათამაშო ბიზნე-
სის სისტემური საკანონმდებლო რეგულირება ხორციე-
ლდება შემდეგ საკანონმდებლო აქტებზე დაყრდნობით: 
საქართველოს კანონები —,,ლატარიების, აზარტული 
და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ’’,,,ლი-
ცენზიებისა და ნებართვების შესახებ’’,,,სალიცენზიო 
და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ’’,,,სათამაშო 
ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ’’,,,მეწარმეთა შესა-
ხებ’’, საგადასახადო კოდექსი და კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტები. რაც შეეხება სათამაშო ბიზნესის 
სფეროში დაწესებულ ნებართვებს, მათ მიეკუთვნება: 
სამორინეს (კაზინოს), სათამაშო აპარატების სალო-
ნის, აზარტული კლუბის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, 
ბინგოს და წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის 
სახეობები.

საქართველოში სათამაშო ბიზნესის განვითარება 
განპირობებულია რიგი ძირითადი უპირატესობითი 
ფაქტორებით, რომელთა შორისაც აღსანიშნავია: 1. 
სათამაშო ბიზნესის ხელშემწყობი კანონმდებლობა 
(ქვეყნის კანონმდებლობით მკაფიოდაა განსაზღვრუ-
ლი სათამაშო ბიზნესის მოწყობის საკითხები და ით-
ვალისწინებს შედარებით ნაკლებ შემზღუდავ რე-
გულაციებს); 2. მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო 
(რაც ქმნის დამატებით სტიმულს სათამაშო ბიზნესის 
ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად და შესაბამისი 
მიმართულების ინვესტორების დასაინტერესებლად); 
3. ტურიზმის განვითარების მზარდი ტენდენციები 
(სათამაშო ბიზნესი წარმოქმნის ე.წ. დამატებით ტუ-
რიზმს, ხელს უწყობს რა დამატებითი ტურისტული 
ნაკადების მოზიდვას და ტურისტულ ინდუსტრიაში 
შემოსავლების ჯაჭვურ გენერირებას); 4. მეზობელ ქვე-
ყნებში არსებული შეზღუდვები სათამაშო ბიზნესთან 
დაკავშირებით (ახლომდებარე ქვეყნებში სათამაშო 
ბიზნესი აკრძალულია კანონით ან ხასიათდება მკაცრი 
ადმინისტრირებითა და დაწესებული შეზღუდვებით); 
5. ლიბერალური სავიზო პოლიტიკა (რიგ ქვეყნებთან 
მოქმედი უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი და სავიზო ლიბე-
რალიზაცია მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს შესაბამისი 
ნაკადების შემოსვლას ქვეყანაში).

სათამაშო ბიზნესის როლის გააზრებისთვის ქვეყნის 
სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემაში მნიშვნელოვა-
ნია, ერთი მხრივ, იმის განსაზღვრა, თუ რამდენად 
ეფექტიანად ახდენს სახელმწიფო ბიზნესის მოცემუ-
ლი სეგმენტის რეგულირებას (იგულისხმება რეგის-
ტრაცია, სანებართვო პროცუდურები, ფისკალური 
ადმინისტრირება), ხოლო მეორე მხრივ, თუ რამდენად 
სრულყოფილია სათამაშო ბიზნესის სეგმენტის და 
მისი ცალკეული საქმიანობის სახეობების სტატისტი-
კურ-რაოდენობრივი ასახვა და მისი ეკონომიკაზე 
თვისებრივ-ხარისხობრივი ზეგავლენის შეფასება. 
აღნიშნული თვალსაზრისით უნდა ითქვას, რომ საქა-

რთველოში სათამაშო ბიზნესის სუბიექტების რეგის-
ტრაცია ხორციელდება სამეწარმეო რეესტრში, სხვა 
სამეწარმეო სუბიექტების რეგისტრაციის ანალოგიური 
პროცედურებით, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარ-
დგენით. სანებართვო პროცედურები და ფისკალური 
ადმინისტრირება კი მკაცრად რეგლამენტირებულია 
კანონმდებლობით და მის რეგულირებას ახორციელებს 
შემოსავლების სამსახური, ხოლო სათამაშო ბიზნესის 
სტატისტიკური მდგენელები განისაზღვრება საქსტა-
ტის შესაბამისი მეთოდოლოგიების გამოყენებით.

სახელმწიფო მმართველობის დონეზე დამოკიდე-
ბულების მიხედვით, სათამაშო ბიზნესის სფეროში 
მიღებული გადაწყვეტილებები შეიძლება რანჟირე-
ბული იქნეს შემდეგნაირად: სახელმწიფო დონეზე, 
რეგიონულ დონეზე და თვითმმართველი ერთეულების 
დონეზე მიღებული სახელმწიფო გადაწყვეტილებები, 
რომლებიც ამავე დროს უნდა იყოს კოორდინირებული 
საერთო-სახელმწიფოებრივი ინტერესების გათვა-
ლისწინებით.

კერძოდ, სახელმწიფო დონეზე გადაწყვეტილებები 
შეიძლება მოიცავდეს: სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკას 
და სტრატეგიას, ცვლილებებს კანონომდებლობაში, 
სარეგისტრაციო და სანაბართვო პროცედურებს, სა-
გადასახადო ადმინისტრირებას, საუკეთესო უცხოური 
პრაქტიკების შესწავლას და გამოყენებას სისტემის 
უკეთესი ფუნქციონირებისთვის და სხვა. რეგიონულ 
დონეზე გადაწყვეტილებები გულისხმობს: რეგიონის 
ეკონომიკაში სათამაშო ბიზნესის როლის განსაზღვრას, 
თანამდევი საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღე-
ბას, ბიზნეს სუბიექტებთან კოორდინაციას პრობლემუ-
რი საკითხების ინენტიფიცირების მიზნით, საჭიროების 
შემთხვევაში კლასტერული მიდგომის ინიცირებას 
და სხვა. თვითმმართველი ერთეულების დონეზე კი 
სათამაშო ბიზნესთან მიმართებით მიღებული გადა-
წყვეტილებები უნდა აერთიანებდეს: სათამაშო ბიზნე-
სის მოსაკრებლების შემოღების საკითხს, შესაბამისი 
სამშენებლო ნებართვების გაცემას, სათამაშო ბიზნე-
სის ფისკალური კონტრიბუციის ანალიზს, სხვადასხვა 
მუნიციპალურ ინიცირებას და ა.შ.

იმისათვის, რომ მოვახდინოთ სათამაშო ბიზნესის, 
როგორც ბიზნეს სექტორის სპეციფიკური სეგმენტის, 
როლისა და მნიშვნელობის იდენტიფიცირება ქვეყნის, 
რეგიონის თუ ცალკეული თვითმმართველი ერთე-
ულების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში, 
აუცილებელია სისტემური გააზრება და გაანალიზება 
ყველა ის პოზიტიური და ნეგატიური ზეგავლენისა 1, 
რაც გააჩნია სათამაშო ბიზნესს კონკრეტულ სისტე-
მაზე, ყველა შესაძლო თვისებრივი და რაოდენობრივი 
მახასიათებლების კომპლექსური გამოყენების გზით, 
რათა მოცემულ სფეროში მიღებული სახელმწიფო 
გადაწყვეტილებები იყოს ადეკვატური, ეფექტიანი და 
მაქსიმალურად ნაკლები ზიანის მომტანი სახელმწი-
ფოს, ბიზნესისა და საზოგადოებისთვის.

სათამაშო ბიზნესის სეგმენტი, ჩვენი აზრით, 
უნდა შეფასდეს ყველა იმ დადებითი და უარყოფითი 
ფაქტორებით, რომლებიც ქმნიან შესაბამისი სოცია-

1 Victor Zheng, Po-san Wan. Gambling Dynamism, The 
Macao Miracle. 2014, pp. 11–12.
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ლურ-ეკონომიკური ზეგავლენის ეფექტებს. კერძოდ, 
აღნიშნული თვალსაზრისით, დადებით ეფექტებს შეი-
ძლება მივაკუთვნოთ შემდეგი: ზოგადეკონომიკური, 
საინვესტიციო, ფისკალური, სოციალური, ტურიზ-
მის ხელშემწყობი და ჯაჭვური (მულტიპლიკაციური) 
ეფექტი. ამასთან, სათამაშო ბიზნესით წარმოქმნილი 
პოზიტიური ეფექტი შეიძლება იყოს როგორც მოკლე-
ვადიანი, ასევე გრძელვადიანი. მოკლევადიან ეფექტად 
შეიძლება ჩაითვალოს უშუალოდ სათამაშო ბიზნესის 
სუბიექტის დაფუძნება, ანუ თავდაპირველ ინვესტი-
რებასთან დაკავშირებული შედეგები, ხოლო გრძე-
ლვადიანი გულისხმობს მის შემდგომ ოპერირებასთან 
დაკავშირებულ მრავალჯერად ეკონომიკურ ეფექტებს 
(მაგალითად, გადასახადების გადახდა, დასაქმების 
ზრდა, რეინვესტირება, სხვა სექტორების სტიმული-
რება და ა.შ).

ზოგადეკონომიკური ეფექტი გულისხმობს იმას, 
რომ სათამაშო ბიზნესი, როგორც ბიზნეს სექტორის 
ერთ–ერთი სეგმენტი, ქმნის გარკვეულ დამატებულ 
ღირებულებას ქვეყნის, რეგიონის თუ მუნიციპალი-
ტეტის ეკონომიკაში და, ამავე დროს, ხელს უწყობს 
მომიჯნავე სექტორებისა და ქვესექტორების ეკონო-
მიკური აქტიურობის ზრდას.

საინვესტიციო ეფექტი პირველადია სათამაშო 
ბიზნესის ეფექტებს შორის, რადგან სათამაშო ბიზ-
ნესი წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საინ-
ვესტიციო ნიშას ინვესტორთათვის, ინვესტირებისა 
და რეინვესტირების შესაძლებლობები კი შეიძლება 
დამოკიდებული იყოს სათამაშო ბიზნესის სახეობაზე, 
სექტორში კონკურენციის ხარისხზე, მარეგულირებელი 
კანონმდებლობის ცვლილებაზე და სხვა ფაქტორებზე. 
მაგალითად, სამორინე წარმოადგენს რა სასტუმრო 
ბიზნესის ერთ-ერთ მომგებიან ელემენტს, ითვლე-
ბა ინვესტიციების მოზიდვის მამოძრავებელ ძალად 

აღნიშნულ სეგმენტში, თუმცა ინვესტიცია შეიძლება 
ასევე განხორციელდეს სასტუმრო კომპლექსისგან 
იზოლირებულად. ამასთან, ნებისმიერი ასეთი ტი-
პის ინვესტირება ქმნის ხელსაყრელ პირობებს შესა-
ბამის არეალში აქტივების (ქონების) ღირებულების 
ზრდისთვის.

სათამაშო ბიზნესის ფისკალური ეფექტი აიხსნება 
მის მიერ შეტანილი წვლილით საბიუჯეტო შემოსა-
ვლებში. ამასთან, სათამაშო ბიზნესის სუბიექტები 
იხდიან გადასახადებს და მოსაკრებლებს, რომლებიც 
სხვადასხვა პროპორციით ახდენენ სამივე დონის ბიუ-
ჯეტების ფორმირებას. კერძოდ, სათამაშო ბიზნესის 
სხვადასხვა სახის მოსაკრებელი და ქონების გადა-
სახადი აგენერირებენ თვითმმართველი ერთეულების 
ბიუჯეტებს, მათ მიერ გადახდილი საშემოსავლო გადა-
სახადი — ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებს, 
ხოლო მოგების გადასახადი — სახელმწიფო ბიუჯეტს,

სოციალური ეფექტი ვლინდება იმაში, რომ სათა-
მაშო ბიზნესის სუბიექტები ქმნიან ახალ სამუშაო 
ადგილებს, ხოლო გაფართოების შემთხვევაში ზრდიან 
შექმნილ სამუშაო ადგილებს. აღნიშნული სეგმენტი 
ერთ-ერთი წამყვანია სფერო, განსაკუთრებით გრძე-
ლვადიანი სამუშაო ადგილების რაოდენობისა და სა-
შუალო ხელფასის დონის მიხედვით.

სათამაშო ბიზნესი მნიშვნელოვანი მასტიმულირე-
ბელია ტურიზმის ინდუსტრიისა მთლიანობაში. მაგა-
ლითად, ხშირ შემთხვევაში, სამორინეები უზრუნვე-
ლყოფენ თავიანთი მუდმივი კლიენტების უსასყიდლოდ 
განთავსებას სასტუმროებში, რაც მნიშვნელოვანია 
განთავსების ობიექტებისათვის, განსაკუთრებით სე-
ზონურობის პრობლემის დასაძლევად. ასევე ჩამოსული 
ტურისტი თანხას ხარჯავს არა მარტო კონკრეტულ 
სათამაშო ბიზნესის სუბიექტში, არამედ ასევე ტუ-
რისტული ინდუსტრიის სხვა სუბიექტებშიც.
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ზემოაღნიშნულ ეფექტებთან ერთად, არანაკლებ 
მნიშვნელოვანია სათამაშო ბიზნესის მულტიპლი-
კაციური ეფექტი. მაგალითად, სამორინეები ძირი-
თადად უფასოდ ახდენენ საკვები პროდუქტებით და 
სასმელებით უზრუნველყოფას, რაშიც სოლიდური 
თანხების გახარჯვით ადგილობრივ სავაჭრო ქსელებში 
ასტიმულირებენ ადგილობრივ ეკონომიკას. ამასთან, 
სათამაშო ბიზნესის მიერ ტურისტების მოზიდვა ჯა-
ჭვურად უწყობს ხელს სატრანსპორტო, საბანკო, სა-
კომუნიკაციო და სხვა მომსახურებების განვითარებას 
და შესაბამისი სტანდარტების ამაღლებას.

მიუხედავად სათამაშო ბიზნესის ეკონომიკის გა-
ნვითარებაზე პოზიტიური ზეგავლენისა, მნიშვნელო-
ვანია მის მიერ გამოწვეული ნეგატიური ეფექტების 
იდენტიფიცირება და სისტემატიზება, მათი შედარება 
დადებითი ზეგავლენით გამოწვეულ ეფექტებთან. 
ნეგატიური ეფექტებიდან შეიძლება გამოვყოთ: სო-
ციალური დანაკარგები, შენაცვლების ეფექტი, გა-
ჟონვის ეფექტი და სხვა თანამდევი რისკები. როგორც 
აღნიშნული მიმართულებით უცხოეთში ჩატარებული 
კვლევები ადასტურებს, სათამაშო ბიზნესით გამო-
წვეული საზოგადოებრივ-სოციალური დანაკარგები 
ჰეტეროგენული ხასიათისაა, კერძოდ, ესაა: ადამიანის 
აზარტულ თამაშობებზე მიჯაჭვულობა (ლუდომანია), 
პიროვნების გაუცხოება, ჯანმრთელობის დანახარჯე-
ბის ზრდა, ვალების დაგროვება, კრიმინალური ფონის 
მატების ხელშეწყობა, მოწყვლადი ჯგუფების ჩართუ-
ლობა და სხვა 1. შენაცვლების ეფექტი გულისხმობს იმ 
პოტენციურ დანაკარგებს, რომლებიც წარმოიშობა 
პირის მიერ თანხების აზარტულ თამაშობებში და-
კარგვით, ვიდრე მას შეეძლო აღნიშნული სახსრები 
გამოეყენებინა პირადი სამომხმარებლო ხარჯების 
სახით ანდა მოეხდინა ინვესტირება ამა თუ იმ შედა-
რებით სტაბილურ საქმიანობაში ან აქტივში.

რაც შეეხება ე.წ. გაჟონვის ეფექტს, იგი დაკავ-
შირებულია იმის ალბათობასთან, რომ პირმა აზა-
რტული თამაშობებით მონაგები თანხები შეიძლება 
არ დახარჯოს ადგილობრივ ეკონომიკაში და მოახ-
დინოს მისი რეპატრიაცია. ეს შემთხვევა შეიძლება 
დამახასიათებელი იყოს არარეზიდენტი ვიზიტორების 
მაღალი აქტიურობის პირობებში. სათამაშო ბიზნესის 
უარყოფით ეფექტად ასევე შეიძლება ჩაითვალოს 
ფულის,,გათეთრებასთან’’ დაკავშირებული რისკების 
წარმოქმნის ალბათობა (განსაკუთრებით მისი სისტე-
მურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობის შემთხვევაში).

სათამაშო ბიზნესის დადებითი და უარყოფითი გა-
ვლენების შეპირისპირების პროცესში მთავარ პრობლე-
მას ქმნის ის გარემოება, რომ უარყოფითი ფაქტორების 
უმრავლესობა წარმოადგენს ე.წ. არამონეტარულ 
ფაქტორებს, ანუ რომელთა გაზომვა თუნდაც ემპი-
რიული მიდგომებით შეუძლებელია მაშინ, როდესაც 
დადებითი ფაქტორების უმეტესობა მონეტარული ხა-
სიათისაა (მაგალითად, სათამაშო ბიზნესში ჩადებული 
ინვესტიცია, გადახდილი გადასახადები და მოსაკრებ-
ლები, დასაქმებულთა რაოდენობა, საშუალო შრომის 

1 Research on the Social Impacts of Gambling. Dr. Gerda 
Reith. University of Glasgow with the Scottish Centre for Social 
Research (ScotCen), 2006. pp. 42–63.

ანაზღაურება და სხვა). აღნიშნული კუთხით, ასევე 
შედარებით სირთულეს შეიძლება წარმოადგენდეს 
სათამაშო ბიზნესის ჯაჭვური ეფექტის გაანგარიშება 
მომიჯნავე სექტორებთან ერთად გენერირებული და-
მატებული ღირებულების გაზომვის მიზნით. ამდენად, 
ამ თვალსაზრისით,,დანახარჯი-სარგებლის’’ ანალიზის 
პირდაპირი მიდგომით გამოყენება მიზანშეუწონელია.

სათამაშო ბიზნესის სეგმენტის შეფასება და ანა-
ლიზი შესაძლებელია განხორცილედეს თვისებრივ 
მახასიათებლებთან ერთად რაოდენობრივი ინდიკატო-
რებითაც. რაოდენობრივი კრიტერიუმების სისტემამ 
უნდა მოიცვას ყველა ის პოტენციური მაჩვენებელი, 
რომელთა გაანგარიშება ხორციელდება სახელმწიფო 
მმართველობის სხვადასხვა დონეზე გამოყენებული 
გაზომვადი ინდიკატორებით. სეგმენტის სრულყო-
ფილი ანალიტიკური შეფასებისათვის სასურველია 
მოვახდინოთ მაჩვენებელთა კომპლექსური შეფასება, 
როგორც ტრენდის ჩვენების, ასევე სტრუქტურული 
ანალიზისა და კორელაციური კავშირების დადგენის 
მიზნით, შემდეგი ინდიკატორების მიხედვით: ა) სტა-
ტისტიკური მაჩვენებლები; ბ) ტექნიკური მაჩვენებ-
ლები; გ) ფისკალური მაჩვენებლები.

სტატისტიკური მაჩვენებლები სათამაშო ბიზნესთან 
მიმართებით შეიძლება გამოყენებული იქნეს სხვადა-
სხვა პერიოდულობით იმაზე დამოკიდებულებით, თუ 
რომელი ინდიკატორია საინტერესო ანალიტიკური მიზ-
ნებისათვის. როგორც ცნობილია, ეკონომიკის ნების-
მიერი სექტორის როლი და მნიშვნელობა ქვეყნის ეკო-
ნომიკაში, ზოგადი მიდგომით, შეიძლება შევაფასოთ 
აღნიშნული სექტორის მიერ შექმნილი დამატებული 
ღირებულების ხვედრითი წონით მთლიან დამატებულ 
ღირებულებაში და ამ სიდიდის ცვლილებით დინამი-
კაში. მოცემული მიდგომის გამოყენება, სათამაშო 
ბიზნესთან მიმართებით, 2016 წლამდე არ იძლეოდა 
სტატისტიკური თვალსაჩინოების საშუალებას იქედან 
გამომდინარე, რომ წმინდა სტატისტიკური მიდგომით, 
კერძოდ, ეკონომიკური საქმიანობის სახეების ეროვ-
ნული კლასიფიკატორის მიხედვით, სათამაშო ბიზნესი 
არ ითვლებოდა ეკონომიკის ცალკე ქვესექტორად 
(იგი შედიოდა,,სხვა კომუნალური, სოციალური და 
პერსონალური მომსახურების გაწევის’’ ქვესექციაში), 
რაც განსხვავებით სხვა სექტორებისაგან, ართულებ-
და ბიზნესის აღნიშნული სეგმენტის რაოდენობრივი 
წვლილის პირდაპირ გაზომვას. კლასიფიკაციის ახალი 
ვერსიით, რომელიც დაუახლოვდა ევროსტატისა და 
გაეროსტატის მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, სათა-
მაშო ბიზნესი გამოიყო ცალკე კლასიფიკატორულ 
ერთეულად (სექცია R — ხელოვნება, გართობა და 
დასვენება, განყოფილება 92 — აზარტული თამაშების 
საქმიანობები), რაც უფრო მკაფიოს გახდის სამომა-
ვლოდ სათამაშო ბიზნესის ეკონომიკური წვლილის 
პრეზენტატულობას 2.

ზემოაღნიშნულთან ერთად, ასევე მნიშვნელოვანია 
სექტორული პოლიტიკის გამტარებელთა მხრიდან 
სისტემური ანალიზი უკეთდებოდეს პერიოდულად 

2 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 
საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი, ეკონომიკური 
საქმიანობის სახეები (რედაქცია 2), სეკ 006–2016. თბილი-
სი, 2016.
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სათამაშო ბიზნესის სეგმენტის ისეთ მაჩვენებლე-
ბს, როგორიცაა: ბრუნვა, გამოშვებული პროდუქცია, 
ფიქსირებულ აქტივებში ინვესტიციები და ბიზნეს 
სექტორის სხვა ინდიკატორები, რომლებიც სტატისტი-
კურად იანგარიშება ძირითადად კვარტალურად ან/და 
წლიურად. მაგალითად, 2010–2014 წლებში სათამაშო 
ბიზნესის ბრუნვის მაჩვენებელი გაიზარდა საშუალო-
წლიურად 142.5%-ით, რაც ცალსახად აღნიშნული 
ბიზნესის მზარდ დინამიკაზე მიუთითებს.

სტატისტიკურ მიდგომასთან ერთად, არანაკლებ 
მნიშვნელოვნად გვესახება სათამაშო ბიზნესის ისეთი 
ტექნიკური მახასიათებლების სრულყოფილი ფლობა, 
ანალიზი და მონიტორინგი, როგორიცაა სათამაშო 
ბიზნესის სუბიექტების, გაცემული ნებართვების, სა-
თამაშო მაგიდებისა და აპარატების, ასევე მოთამაშე 
ვიზიტორების რაოდენობა, რაც მნიშვნელოვანია რო-
გორც წმინდა ფისკალური ადმინისტრირების, ასევე 
ანალიტიკური კუთხით. აღნიშნული თვალსაზრისით, 
ნიშანდობლივია შესაბამის სახელმწიფო დაწესებულე-
ბებსა და ბიზნეს სუბიექტებს შორის მჭიდრო კოორდი-
ნაცია, განსაკუთრებით რეზიდენტ და არარეზიდენტ 
ვიზიტორთა აღრიცხვის მხრივ, რაც მნიშვნელოვანი 
ინდიკატორია ენდოგენური და ეგზოგენური სოცია-
ლური ზეგავლენების შესაფასებლად. მაგალითისათ-
ვის, 2016 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
ტერიტორიაზე მოქმედ სამორინეებში ვიზიტორთა 
რაოდენობამ შეადგინა 680 000 კაცზე მეტი, საიდანაც 
76%-ს შეადგენდნენ არარეზიდენტი ვიზიტორები 1.

შევნიშნოთ, რომ სათამაშო ბიზნესის ფისკალური 
ეფექტი მისი ფუნქციონირების შეფასების განმსა-
ზღვრელი დეტერმინატია, რამდენადაც ერთი მხრივ 
ბიზნესის აღნიშნული სეგმენტისთვის დაწესებულია 
განსაზღვრული პრეფერენციები, ხოლო მეორე მხრივ 

1 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა 
და ეკონომიკის სამინისტროს მონაცემები (http://adjara.
gov.ge/branches/description.aspx?gtid=345462&gid=5#.
WQ7wBdKGPIU).

უზრუნველყოფილია სამივე დონის ბიუჯეტებისათ-
ვის მისი ფისკალურ წყაროდ გამოყენება. სათამაშო 
ბიზნესის მიმართ საქართველოს საგადასახადო და 
სანებართვო კანონმდებლობა ითვალისწინებს შე-
მდეგ შეღავათებს: საშემოსავლო გადასახადისაგან 
გათავისუფლებულია — ფიზიკური პირის შემოსავალი 
ლატარიიდან მიღებული მოგების სახით ათასი ლარის 
ოდენობით; საშემოსავლო გადასახადის წყაროსთან და-
კავების ვალდებულებისგან — სამორინეს და აზარტუ-
ლი კლუბის (გარდა აზარტული ტურნირის მოწყობისა), 
სათამაშო აპარატების სალონის, ტოტალიზატორის 
ნებართვის მფლობელი პირები, თამაშობიდან მიღებუ-
ლი მოგების გადასახადის ნაწილში; საშემოსავლო და 
მოგების გადასახადებისაგან — სათამაშო აპარატების 
სალონის, აზარტული კლუბის და ტოტალიზატორის 
(გარდა სისტემურ-ელექტრონული ფორმისა) მოწყობის 
ნებართვის მფლობელი პირები; დამატებული ღირებუ-
ლების გადასახადისაგან — ლატარიებით, აზარტული 
და მომგებიანი თამაშობებით მომსახურების გაწევა 
(გარდა ლატარიის ორგანიზატორის მიერ გაწეული 
მომსახურებისა, რომლის წილის 50%-ზე ნაკლებს 
ფლობს სახელმწიფო). სანებართვო შეღავათებიდან კი 
ნიშანდობლივია სამორინეების მოწყობის სანებართვო 
მოსაკრებლისაგან გათავისუფლება, ახლად აშენებულ 
80 და 100-ნომრიანი სასტუმროების ტერიტორიაზე 
რიგ მუნიციპალიტეტბში, სამორინეს მოწყობის ნება-
რთვის გაცემიდან ათი წლის განმავლობაში.

რაც შეეხება სათამაშო ბიზნესის ფისკალური კო-
ნტრიბუციის თავისებურებებს, სხვადასხვა დონის 
ბიუჯეტები ამ თვალსაზრისით ფორმირდება გადასახა-
დების, სანებართვო და სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებ-
ლების, ჯარიმებისა და საურავებისაგან. 2010–2014 
წლებში სათამაშო ბიზნესიდან საერთო-სახელმწი-
ფოებრივი გადასახადების სახით მობილიზებულმა 
ჯამურმა შემოსავლებმა შეადგინა 162.7 მლნ ლარი, 
მოსაკრებლების სახით აკუმულირებულმა ჯამურმა 
შემოსავლებმა — 482.1 მლნ ლარი, ხოლო ჯარიმე-
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ბისა და საურავების სახით მიღებულმა სახსრებმა, 
ბოლო სამი წლის განმავლობაში, შეადგინა 1 115 ათასი 
ლარი. აქვე შევნიშნავთ, რომ 2014 წელს გადახდილმა 
გადასახადების და მოსაკრებლების თანხამ (177.6 
მლნ ლარი) შეადგინა ნაერთი ბიუჯეტის 2.3%, თუმცა 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სათამაშო ბიზნე-
სის ფისკალური წვლილი ეკონომიკურად აქტიური 
თვითთმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ფორ-
მირების საქმეში. მაგალითად, 2014 წელს ქვეყნის 7 
მსხვილი თვითმმართველი ერთეულისთვის სათამაშო 
ბიზნესის მოსაკრებლის სახით მიღებულმა თანხებმა 
საკუთარი საბიუჯეტო შემოსავლების საშუალოდ 24% 
შეადგინა 1. აღსანიშნავია, რომ წმინდა ფისკალური 
თვალსაზრისით სათამაშო ბიზნესის მიერ გენერი-
რებულ საბიუჯეტო შემოსავლებში ყველაზე მაღალი 
ხვედრითი წონით წარმოდგენილია სამორინე ბიზ-
ნესი. ამის საილუსტრაციოდ შეიძლება მოვიტანოთ 
თვითმმართველ ქალაქ ბათუმის მაგალითი, რომლის 
ბიუჯეტში 2016 წელს საკუთრივ სამორინეებიდან მი-
ღებულმა სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლმა 17 736.7 
მლნ ლარი შეადგინა, რაც სათამაშო ბიზნესის ჯამუ-
რი მოსაკრებლის 80%-ზე მეტია, ხოლო სათამაშო 
ბიზნესის ფისკალურმა კონტრიბუციამ იმავე წელს 
მუნიციპალური საბიუჯეტო შემოსულობების 17.5%-
ის შევსება უზრუნველყო 2.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან და უცხოური ქვე-
ყნების სათამაშო ბიზნესის გამოცდილების განზოგა-
დებიდან გამომდინარე, აუცილებელია სახელმწიფოს 
ჰქონდეს ბიზნეს სექტორის აღნიშნული სეგმენტის 
მიმართ არა მოკლევადიანი, არამედ სტაბილური გრძე-
ლვადიანი ხედვა, რაც პოტენციურ ინვესტორებს და 
ოპერირებად კომპანიებს საშუალებას მისცემს უფრო 
პროგნოზირებადი გახდეს მათი საქმიანობა. აღნიშ-
ნულის უზრუნველსაყოფად ასევე მნიშვნელოვანია 
შესაბამის კანონმდებლობაში ხშირი და სპონტანური 

1 საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველო. 
აზარტული თამაშები საქართველოში (მეორე ანგარიში). 
2015, გვ. 8–9.

2 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუ-
ჯეტის შესრულების ანგარიში. გვ. 3, გვ. 17.

ცვლილებების იგნორირება, სახელმწიფო სექტორის 
მჭიდრო კოორდინაცია შესაბამის ბიზნეს სექტორთან, 
რეგულირებასთან დაკავშირებით საუკეთესო უცხო-
ური გამოცდილებების შესწავლა, რაც დაკავშირე-
ბულია: მოცემული ბიზნესის რეკლამის შეზღუდვის, 
რეზიდენტ და არარეზიდენტ მოთამაშე ვიზიტორებ-
თან დაკავშირებით დასაშვები ასაკობრივი ზღვრების 
დიფერენცირების და/ან გაზრდის, პერიოდული გა-
დახდების საფუძველზე ე.წ. სანებართვო ბარათების 
სისტემის შემოღების, ზონალური განლაგების/მო-
წყობის მიზანშეწონილობის, ლოტოს ორგანიზებაში 
სახელმწიფოს მონაწილეობის ოპტიმალური მოდელის 
შექმნის, ონლაინთამაშების მკაცრი რეგულირების, 
სათამაშო ბიზნესის მომსახურების ხარისხის ამაღლე-
ბის, სტატისტიკური ანალიზის სრულყოფის და სხვა 
მიმართულებებით.

ამრიგად, როგორც სათამაშო ბიზნესის კვლე-
ვა-ანალიზი ცხადყოფს, იგი წარმოადგენს ქვეყნის 
ბიზნეს სექტორის ერთ-ერთ ყველაზე სპეციფიკურ 
ქვესექტორს და, ამავე დროს, საზოგადობრივად 
დელიკატურ საკითხს, რისთვისაც აუცილებელია 
სახელმწიფოს გააჩნდეს მკაფიო პოლიტიკა და შე-
საბამისი მიდგომები. აღნიშნული თვალსაზრისით 
კი უმნიშვნელოვანესია ჩატარდეს კომპლექსური 
ემპირიული კვლევა სათამაში ბიზნესის სფეროში, 
საჭიროა დარგის საუკეთესო უცხოული პრაქტიკების 
შესწავლა და გაანალიზება არსებული ეროვნულ-სა-
ხელმწიფოებრივი თავისებურებების გათვალისწინე-
ბით, სათამაშო ბიზნესის ბაზრის შესწავლა ფართო 
რეგიონული მასშტაბით, სათამაშო ბიზნესის ქვეყნის 
სოციალურ-ეკონომიკურ და ფისკალურ დეტერმინა-
ნტებზე ზეგავლენების შეფასება, მონეტარული და 
არამონეტარული ინდიკატორების ფუნდამენტური 
ანალიზი, რაციონალურად გააზრებული რეგულაცი-
ების დაწესება და შემოღება, რაც, საბოლოო ჯამში, 
ხელს შეუწყობს და უფრო მეტად ქმედითს გახდის 
ქვეყნის საზოგადოებრივ-ეკონომიკურ სისტემასთან 
მისადაგებული ბიზნეს ქვესექტორის ფუნქციონი-
რებას და მის მოქნილ და ეფექტიან სახელმწიფო 
ადმინისტრირებას.

FINANCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL-ECONOMIC DETERMINANTS OF 
GAMBLING BUSINESS

 Besik Bolkvadze
 Doctor of Economics Associate Professor 

at Batumi Shota Rustaveli State University

SUMMARY

The article presents the irst attempt in Georgian scienti ic sphere that considers social, economic and inancial 
aspects of gambling business functioning. It is well known without any exaggeration that gambling is one of the 
most actual and delicate issues all over the world. Georgia is not exception in this regard. Based on analyzing gam-
bling business peculiarities and studying some foreign best practices of the speci ic business subsector, the author 
discusses the positive and negative impacts of gambling on the state, business and society. The work also contains 
some relevant recommendations, which, as the author suggests, will help policy implementation at state, regional 
and local governmental levels respectively.
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reziume
statiaSi `organizaciisadmi personalis erT-

guleba rogorc misi aramaterialuri aqtivi~ das-

mulia sakiTxi imis Sesaxeb, rom radgan perso nalis 

erTguleba organizacias aZlevs Sedegs (zrdis mis 

Semosavlianobas), igi unda Sevides mis aramateri-

alur aqtivebis CamonaTvalSi.

statiaSi ganxilulia ucxoel mecnierTa mier 

Catarebuli kvlevebi personalis erTgulebaze, 

masze moqmed faqtorebze da Sedegis momtan cv-

lilebebze. am gamokvlevebidan irkveva, rom iqac 

es sakiTxi axalia. am fenomens isini ki aRiareben, 

magram isinic ver gascdnen erTgulebis socio-

metrul kvlevebs, anu jer kvlevebiT ar momxdara 

erTgulebis identify cireba da kompaniebis mier 

arc masze kontrolis meqanizmi SemoTavazebula. 

arada buRaltruli aRricxvis saerTaSoriso stan-

dartebi aramaterialur aqtivs, garda Sedegis 

mocemisa, rac kvlevebiT ukve dadgenilia, am or 

moT xovnasac uyenebs.

am statiaSi avtorebs moyvanili aqvT praqti-

kuli kvlevebis Sedegebi, romelic maT Caatares 

mecnier movdeus kiTxvaris gamoyenebiT psp af-

Tiaqebis qselSi da benzingasamarT sadgurebis 

qselSi. gakeTebulia daskvnebi.

sakvanZo sityvebi: organizaciisadmi erT-

guleba, aramaterialuri aqtivi, organizaciiT 

kmayofileba, samuSaoTi kmayofileba.

Sesavali
adamianebs asobiT sxvadasxva damokidebule-

bebi aqvT. am statiis farg lebSi Cven vixilavT 

dasaqmebuli adamianebis samsaxurTan dakavSire-

bul damokidebulebebidan erT-erT ZiriTads _ 

organizaciisadmi erTgulebas da vayenebT sakiTxs 

misi aramaterialur aqtivebSi Setanis Sesaxeb.

1. aramaterialuri aqtivebis arsi.
aramaterialuri aqtivi, rogorc TviT saxelwo-

deba gviCvenebs organi zaciis is qonebaa, romelsac 

materialuri substancia ar gaaCnia, magram mate-

rialur qonebasTan SedarebiT aTjer da xSirad 

asjer metad fasobs. specia lur literaturaSi ara-

materialuri aqtivi ase aris ganmartebuli: `arama-

te rialuria iseTi aqtivebi, romlebic warmoebas 

emsaxurebian xangrZlivi periodis ganmavlobaSi, 

ar gaaCniaT materialur-nivTobrivi forma, magram 

aqvT RirebulebiTi Sefaseba da sawarmosaTvis 

moaqvT ekonomikuri sargebeli (mogeba)~ [1, gv. 128].

buRaltruli aRricxvis saerTaSoriso stan-

dartebis mixedviT, aramate rialuri aqtivi aris 

identificirebadi arafuladi aqtivi, romelsac 

ar gaaCnia fizikuri forma da romelsac orga-

organizaciisadmi personalis erTguleba, 
rogorc misi aramaterialuri aqtivi

nizacia flobs warmoebis an miwodebis (saqonlis 

an momsaxurebis) procesSi gamosayeneblad, ijariT 

gasacemad an administraciuli miznebisTvis, arama-

terialuri aqtivis am ganmar tebidan gamomdinare, 

igi unda akmayofilebdes sam ZiriTad pirobas:

1. unda iyos organizaciis mier kontroli-

rebadi.

2. sawarmos aZlevdes ekonomikur sargebels.

3. unda iyos identificirebadi.

aRricxvis saerTaSoriso standartebis mixedviT 

dRes aramaterialur aqtivebs miekuTvneba: savaWro 

niSani (marka, emblema, saxelwodeba); kompiu teruli 

programuli uzrunvelyofa; licenzia, koncesia, 

franCaizingi, ijaris ufleba, saavtoro ufleba, 

patenti, modeli, naxazi, prototipi, sakuTrebis 

ufleba an warmoebis (momsaxurebis, eqsploataciis) 

ufleba, publikacia perioduli gamomcemloba, 

reputacia, gudvili (reputacia).

2. organizaciisadmi personalis erTguleba 
(ucxoeli mecnierebis kvlevebi)

am CamonaTvalis garda organizaciaSi arsebobs 

iseTi fenomeni, romelsac ewodeba organizaci-

isadmi personalis erTguleba da romelic did 

gavlenas axdens organizaciis qmedunarianobaze, 

sicocxlisunarianobaze, Sedegiano baze, konkuren-

tunarianobaze, aRricxviT ki, arsad ar aRiricxe-

ba. ra feno menia personalis erTguleba da unda 

aRiricxebodes Tu ara igi organi zaciis aqtivebSi?

personalis erTguleba organizaciisadmi 

TiToeuli dasaqmebulis damo ki debulebas asax-

avs. es damokidebuleba emociuria da mas ayalibebs 

individis mier organizaciis faseulobebis miReba-

 26 26

#
2

 a
p
r

i
l

i
 -

 i
vn

i
s

i
  

 2
0

1
7



armiReba. es iseTi mdgo ma reobaa, roca individi 

organizacias aigivebs Tavis TavTan, mTlianad 

da srulad iRebs mis mocemulobebs, maT Tvlis 

sakuTar mocemulobebad da Tavis rols orga-

nizaciaSi didi erTgulebiT, TavdadebiT, SeiZleba 

iTqvas siyvaruliT asrulebs.

arsebobs sxva mosazrebebic:

mecnieri salanCiki Tvlis, rom organizaci-

isadmi individis emociuri erTguleba miT ufro 

Zlieria, rac ufro naTelia mis mier am orga-

nizaciaSi dasaqmebis motivebi, rac ufro meti 

hqonda mas am organizaciis Sesaxeb informacia mis 

iq dasaqmebamde [3].

porteri, stirsi da bonliani amtkiceben, rom 

dasaqmebulis erTguleba organizaciisadmi sami 

elementisagan Sedgeba:

1. organizaciis faseulobebis mtkiced aRi-

areba;

2. survili nebayoflobiT emsaxuros orga-

nizacias.

3. Zlieri miswrafeba iyos mxolod am orga-

nizaciis koleqtivis wevri [4].

stirsi individis erTgulebas organizaci-

isadmi safuZvlad udebs gataceba misiT, misi fa-

seulobebiT, misi saqmianobiT da misi liderebiT [5].

sxva mecnierebi akritikeben stirss da amtkice-

ben, rom erTguleba da gataceba sxvadasxva ramea. 

gataceba saqmem icis. individi SeiZleba mTlianad 

gatacebuli iyos Tavisi saqmiT, seriozulad as-

rulebdes mas da aZlevdes did mniSvnelobas, magram 

ar iyos organizaciis faseulobebisadmi erTguli. 

maSasadame, Tu individs aqvs samuSaosTan erTobis 

grZnoba, maSin saqme gvaqvs samuSaoTi gatacebas-

Tan, xolo Tu ganicdis organizaciasTan erTobis 

grZnobas, maSin _ organizaciisadmi erTgulebas-

Tan [6].

rogorc samuSaoTi gataceba, samuSaoTi kmayo-

fileba, ise organizaci isadmi erTguleba indivi-

dis poziciebia, magram gansxvaveba imaSia, rom es 

ukanaskineli xangrZlivia, xSirad mudmivic ki, mas 

dro ver Wams. pirveli anu, samuSaoTi kmayofileba 

individs Seecvleba maSinve, rogorc ki am samuSaos 

Sesrulebis pirobebSi, an samuSaos operaciebSi, 

raime cvlileba moxdeba.

organizaciisadmi erTgulebis sami tipi 

SemogvTavaza mecnierma etcionma [7]:

1. moraluri erTguleba.

2. angarebiT erTguleba.

3. gaucxovebuli anu iZulebiTi erTguleba.

moraluri erTguleba gviCvenebs TanamSrom-

lis Tavdadebas Tavisi damsaq mebeli organiza-

ciis mimarT, imis gamo, rom is xedavs mis socialur 

miznebs.

angarebiT erTguleba efuZneba ormxriv 

sargebels. dasaqmebulebi organizaciis miznis 

da amocanebis erTgulni arian da organizaciac 

ar rCeba valSi, maTi Sroma da aseTi Tadvadeba 

saTanadod fasdeba.

iZulebiTi erTguleba gaucxoebuli erT-

gulebis pirobiTi saxelwodebaa. igi SeiZleba 

hqondeT tyveTa banakebis da sasjelaRsrulebis 

dawesebule bebis TanamSromlebs.

meore ucxoelma mecnierma kanterma aseve 

SemogvTavaza erTgulebis sami forma [8]: 1. Sro-

mis staJze dafuZnebuli erTguleba. 2. jgufis 

Sekrulobaze dafuZnebuli erTguleba. 3. marTuli 

erTguleba.

staJze dafuZnebuli erTguleba angariSiania. 

dasaqmebuli individi angariSobs, ra sjobia misT-

vis, wavides organizaciidan Tu darCes mis wevrad.

jgufis (gundis) Sekrulobaze dafuZnebuli 
erTguleba gviCvenebs individis mier wina social-

uri kavSirebis darRvevas da mis damsaqmebel or-

ganizaciis Siga gundSi mTeli arsebiT _ Sexedule-

bebiT, faseulobebiT da a. S. mikuTv nebas.

marTuli erTguleba gviCvenebs individis 

iseT pozicias, roca man uari Tqva Tavis sakuTar 

adreul `me~-ze da moaxdina misi axali formireba 

damsaqmebeli organizaciis normebis da faseulo-

bebis CarCoSi.

aseve sami saxis erTgulebas gvixasiaTeben 

stiven robinzi da timoTe jaji [9, gv. 25]:

1. afeqturi erTguleba: organizaciasTan emo-

ciuri kavSiri da misi faseulobebisadmi rwmena.

2. xangrZlivi erTguleba: organizaciaSi dar-

Cenis ekonomikuri Rirebu lebis Sedareba mis da-

tovebasTan. daqiravebuli SeiZleba damqira veblis 

erTguli iyos, roca mas kargad uxdian da fiqrobs, 

rom samsaxuris mitoveba mis ojaxs daazaralebs.

3. normatiuli erTguleba: organziaciaSi 

eTikuri an moraluri mize zebiT darCenis valde-

buleba. daqiravebuli, romelic axal iniciativas 

xelmZRvanelobs. SeiZleba damqiravebelTan darCes, 

radgan fiqrobs, rom Tu igi miatovebs, damqirave-

beli bedis anabara darCeba.

rogorc Cans, organizaciisadmi erTgulebasa da 

produqtulobas Soris dadebiTi kavSiri arsebobs, 

magram es kavSiri mokrZalebulia, iseve rogorc 

samsaxurSi Zlieri CarTulobis dros, gamokvlevam 

aqac organiza ciisadmi erTgulebasa da samsax-

uris gacdena-datovebas Soris uaryofiTi kavSiri 

aCvena. zogadad, rogorc Cans afeqturi erTguleba 

ufro mWidrodaa dakavSirebuli organizaciis 

iseT SedegbTan, rogoric aris samuSaos Sesru-

leba da samsaxuris datoveba, vidre erTgulebis 

danarCeni ori ganzo mileba. erT-erTma gamokvl-

evam aCvena, rom afeqturi erTguleba SemTxvevaTa 

72%-Si axdens Sedegebis (amocanis niSan-Tvisde-

bebis aRqma, karieriT kmayo fileba, samsaxuris 

mitovebis ganzraxva) prognozirebas, normatiuli 

erTgu leba SemTxvevaTa 36%-Si, xolo xangrZlivi 

erTguleba 7%-Si. xangrZlivi erTgulebis dabali 

Sedegi gvafiqrebinebs, rom sinamdvileSi es Zl-

ieri erTguleba ar aris damqiravebelze `mibmul~ 

daqiravebulis Tavdadebisa (afeqturi erTguleba) 

an movaleobis (normatiuli erTguleba) nacvlad 
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xangrZlivi erTguleba axasiaTebs mxolod imitom, 

rom ukeTesi gamosavali ar arsebobs.

erTgulebis ori tipi SemogvTavazes mecnierebma 

stoum da salanCikma: pirvelia, erTguleba, ro-
gorc pozicia da meore _ qceviTi erTguleba. 

roca individi Tavis samsaxurs Tavis `me~-sTan 

aigivebs, es ukve aris misi aqtiuri pozitiuri pozi-

cia. igi mzadaa mudmivad iyos am organizaciis wevri 

da iSromos misi keTildReobisTvis. qceviTi erT-

gulebis individi fsiqolo giur efeqts iRebs imiT, 

rom man swori arCevani gaakeTa am organizaciaSi 

dasaqmebiT.

organizaciisadmi erTgulebis sociometrul 

kvlevebs mravali qveyana axorcielebs. kvlevebi 

ZiriTadad dasaqmebuli individebis anketirebiT 

xorcieldeba. amJamad SedarebiT intensiurad 

gamoiyeneba mecnier movdesus mier SemuSavebuli 

organizaciisadmi erTgulebis anketa, romelic 

15 kiTx visgan Sedgeba. arsebobs mecnier uoromis 

mier Sedgenili 9 kiTxviani anketac.

dasanania, rom saqarTveloSi arc kvleviTi or-

ganizaciebi, arc univer si tetebi da arc calkeuli 

mecnierebi am sakiTxze ar muSaoben. aseTi kvle-

vebiT dainteresebuli unda iyon calkeuli kom-

paniebic. gana maT intere sebSi ar udna iyos, rom 

gaigon, rogoria maTTan dasaqmebulebis erT-

gulebis xarisxi maT mimarT. personalis erTguleba 

xom maT did Semosavals aZlevT? saqarTveloSi es 

sakiTxi arc makro da arc mikro doneze ar dasmula. 

arada, Cveni azriT, organizaciisadmi persona-

lis erTguleba misi aqtivia, qonebaa. erTguleba 

dadebiTad moqmedebs organizaciis saqmianobis 

Sedegebze. rac maRalia erTgulebis xarisxi da 

rac masiuria igi, miT naklebia konf liqtebi da 

maRalia organizaciis sicocxlisunarianoba da 

Semosavlianoba.

organizaciisadmi erTgulebis kvlevebiT da-

kavebuli mecnierebi asaxe leben dasaqmebulTa 

erTgulebaze moqmed faqtorebs da Sedegis momcem 

cvladebs. maT ricxvSia:

pirovnuli maxasiaTeblebi;

rolebi;

organizaciis Taviseburebebi;

samuSao gamocdileba;

muSaobis gagrZelebis survili;

muSaobis gagrZelebis ganzraxva;

samsaxurSi CarTuloba;

samsaxuris SenarCuneba;

muSaobaSi Zalisxmeva (naxazi 1).

am CamonaTvalSi pirvelia pirovnuli maxasi-

aTeblebi. 1979 wels mecnierma stirsma Caatara 

gamokvleva saavadmyofoebSi 382 TanamSromelze 

movdeus anketis gamoyeebiT da daadgina, rom mar-

Tlac Zalze didia kavSiri dasaqme bulTa pirad 

maxasiaTeblebsa da organizaciisadmi maT erT-

gulebas Soris.

organizaciisadmi erTgulebis dadgenis mov-

deus mier Sedgenili testuri Semowmeba moicavda 

Semdeg kiTxvebs:

1. biografiuli monacemebi (wlovaneba, sqesi, 

ojaxuri mdgomareoba da a. S.).

2. dakavebuli Tanamdeboba.

3. ram gadaawyvetina am organizaciaSi dasaqme-

ba?

4. rogori aqvs muSaobis staJi?

5. ramdenad mniSvnelovania misTvis Tavisi 

organizaciis prestiJi da momavali?

6. ra ganaTleba aqvs miRebuli?

7. uzrunvelyofs organizacia dasaqmebulis 

SemoqmedebiT srulyofas, iniciativis gamoCe-

nas?

8. ra profesiul warmatebas miaRwia orga-

nizaciaSi?

9. kmayofilia anazRaurebiT.?

10. SeuZlia Tu ara Tavisi unarebiT win waswios 

organizacia?

11. moswons Tavisi organizacia?

12. ra mizezebiT, ratom moswons Tavisi or-

ganizacia?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naxazi 1. organizaciisadmi personalis erTgulebis gamomwvevi faqtorebi da Sedegis 

momcemi cvladebi [10] 

f
a
q
t
o
r
e
b
i
 

pirovnuli 

maxasiaTeblebi 

rolebi 

organizaciis 

Taviseburebebi 

muSaobis 

gamocdileba 

organizaciisadmi 

erTguleba 

Sedegebis cvladebi: 

 

muSaobis gagrZelebis 

survili. 

muSaobis gagrZelebis 

ganzraxva. 

samsaxurSi CarTuloba. 

samsaxuris SenarCuneba. 

muSaobaSi Zalisxmeva 
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13. davalebis SesrulebisTvis aqvs yvela 

saWiro informacia?

14. SeiZleba daawinauron?

15. naTelia misTvis organizaciis perspeq-

tivebi?

msgavsi kvlevebi Caatares morsma da Sermanma 

1981 wels, grebiniakma da aliutom 1972 wels da 

sxvebma. grebniakma da alutom aRmoaCines, rom 

qalebi ufro erTguli arian organizaciisadmi, 

vidre kacebi, morisma da Sermanma ki daadgines, 

rom rac ufro maRalia dasaqmebulis ganaTlebis 

done, miT ufro dabalia misi organizaciisadmi 

erTgulebis done. man icis, rom Sansi aqvs ukeTes 

organizaciaSi dasaqmdes da amitom ar iCens ukve 

dasaqmebul organizaciis mimarT did erTgulebas.

3. damoukidebeli kvleva da misi Sedegi
mecnier movdeus kiTxvaris gamoyenebiT Cven 

damoukideblad, or fokus-jgufSi CavatareT kon-

findencialuri interviureba. erTi fokus-jgufi 

SeirCa q. Tbilisis psp afTiaqebis TanamSromlebi-

dan, meore ki _ q. Tbilisis benzingasamarTi sad-

gurebis TanamSromlebidan. afTiaqebidan SerCeul 

fokus-jgufSi gamoikiTxa 20 TanamSromeli (15 

qali, 5 mamakaci), benzingasamarTi sadguridan ki 

_ 30 TanamSromeli (25 mamakaci, 5 qali).

gamokiTxvis Sedegi afTiaqebis qselSi:

1. mamakacebi, romlebic amJamad am qselSi dis-

tributorebad muSaoben, eZeben sxva samsaxurs.

2. gamokiTxuli 15 qalidan 7-s aqvs adgilze 

muSaobis 8–10 wlis staJi da isini sxva orga-

nizaciaSi gadasvlas ar apireben.

3. gamokiTxuli 15 qalidan 3 aris 45–50 wlis 

da arc Tu didi xelfasis miuxedavad, maT mos-

wonT TavianTi organizacia.

4. respodenti qalebidan orma gamoTqva uke-

Tesi samsaxuris survili, radgan muSaoben mo-

lareebad, rac ar Seesabameba maT umaRles ganaT-

lebas.

amrigad, saafTiaqo qselis dasaqmebulTa fokus-

jgufis anketirebiT dadginda, rom:

mamakacebi naklebad erTgulni arian or-

ganizaciis;

respodenti qalebidan met erTgulebas or-

ganizaciisadmi iCenen sapensio asaks mitanebuli 

qalebi, adgilze maRali staJis mqone da Sedar-

ebiT dabali ganaTlebis mqone qalebi.

gamokiTxvis Sedegebi benzingasamarT sad-
gurebSi:

1. gamokiTxul 25 mamakacidan mxolod samma 

gamoTqva samsaxuriT sruli kmayofileba. maTi 

asaki 35–40 weli, ganaTleba _ saSualo.

2. gamokiTxuli qalebidan, romlebic molar-

eebad muSaoben, yvela uaryo fiTad iyo ganwyobi-

li Tavisi organizaciis mimarT. sami, romelTac 

umaRlesi ganaTleba hqondaT Tvlidnen, rom 

Tanamdeboba da misi adeqvaturi xelfasi maTTvis 

ar iyo Sesaferisi, ors ki ar moswonda koleq-

tivSi arsebuli klimati.

amrigad, benzingasamarT sadgurebSi dasaqmeb-

ulTa anketirebiT dadginda, rom:

qalebi naklebad arian erTgulni am orga-

nizaciis;

mamakacebidan erTgulni arian SedarebiT 

maRali asakis da dabali ganaTlebis mamakacebi.
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daskvna
organizaciisadmi dasaqmebulTa erTgulebis 

Cveni kvlevidan im saerTo daskvnis gamotana Sei-

Zleba, rom marTalia qalebi organizaciisadmi meti 

erTgulebiT gamoirCevian, magram aqac mniSvneloba 

aqvs organizaciis profils da koleqtivs. qalebs 

arc yvela samuSaos Sesruleba SeuZliaT da arc 

yvelanair koleqtivSi muSaoba. es daskvna gagva-

keTebina benzin gasa marTze dasaqmebul qalebze 

dakvirvebam, romlebic marTalia qalur saqmeze 

_ molareebad muSaoben, magram ar moswonT mamak-

acebis koleqtivSi muSaoba.

rekomendacia
Cveni winadadebaa, rom saqarTvelos kvleviTi 

institutebi, universi te tebis kvleviTi centrebi, 

calkeuli mecnierebi (ekonomistebi, fsiqolo-

gebi) da kompaniebis kvleviTi laboratoriebi 

dainteresdnen organizaciebisadmi dasaqmebuli 

personalis erTgulebis kvleviT, radgan es aris 

maTi maRal Sede giani aqtivi. samwuxaroa, rom dRes 

organizaciisadmi personalis erTgu leba Teoriul 

donezec ar moixseneba aqtivad. arada, vfiqrobT is 

unda Sediodes kompaniis aramaterialur aqtivebSi.

manana xarxeli

Tsu asistent-profesori

tristan jinWaraZe

Tbilisis Tavisufali 

universiteti, profesori

STAFF DEVOTION TO THE ORGANIZATION, AS IT’S INTANGIBLE ASSETS
(ACCORDING TO THE RULE OF THE QUESTION)

MANANA KHARKHELI, TSU ASSISTANT-PROFESSOR
TRISTAN JINCHARADZE, PROFESSOR

S U M M A R Y
In the article “Staff devotion to the organization, as it’s INTANGIBLE ASSETS” is raised a question that staff 

devotion gives the result to the organization (increases it’s income), it must be included in the list of its.
In the article it is discussed the researches of foreign scientists about staff devotion, its in luenced factors and 

changes causing the result. From these researches it is clear that this question is new there too. They admit this 
phenomenon, but they can’t look far from these sociological researches about devotion, it means that the identi ica-
tion of devotion hasn’t happened yet and the mechanism of controlling it hasn’t been suggested by the companies. 
The international standards of accounting records of nonmaterialistic activities besides the results demands two 
things according the researches.

The author of this article has a research about staff devotion to the organization using the questionnaire of 
scientist Mouvdeus in PSP drugstores and Petrol station. The conclusions are drawn.

Key words: Devotion to the organization, intangible assets, organizational satisfaction, work satisfaction.
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istoriulad, sxvadasxva saxelmwifoebi drois 

sxvadasxva monakveTebSi energetikuli seqto-

ris marTvis gansxvavebul formas mimarTavdnen, 

sruli saxelmwifo mmarTvelobidan maqsimalur 

liberalizaciamde, magram miuxedavad energeti-

kul seqtorSi arsebuli konkurentuli Tu mo-

nopoliuri regulirebadi garemos da sakuTrebis 

formebisa, mdgradi energetikuli uzrunvelyofa 

saxelmwifos erT-erT umniSvnelovanes funqciad 

da pasuxismgeblobad rCeba 1.

qveynis energouzrunvelyofisa da energeti-

kuli usafrTxoebis TvalsazrisiT, didi mniSvn-

eloba eniWeba srulyofili sakanonmdeblo da 

normatiuli bazis arsebobas. saqarTvelos kanon-

mdebloba energetikis sferoSi Sedgeba — saqarT-

velos konstituciis, saerTaSoriso SeTanxmebebis 

da xelSekrulebebis, saqarTvelos kanonebisa da 

kanonqvemdebare normatiuli aqtebisgan.

saqarTvelos eleqtroenergetikis seqtorSi 

1999 wlis 1 maisamde ZiriTad normatiul doku-

ments warmoadgenda saqarTvelos kanoni „ele-

qtroenergetikis Sesaxeb”, romelic qveynis 

parlamentma 1997 wlis 27 ivniss miiRo. kanoniT 

ganisazRvra urTierToba eleqtroenergetikis 

struqturul erTeulebs Soris, Seiqmna samarT-

lebrivi safuZvlebi dargSi sabazro urTierTo-

bebis danergvisTvis, investiciebis mozidvisTvis, 

eleqtroenergiis konkurentuli bazris Camoya-

libebisTvis da sxva 2.

kanonis farglebSi saministros ZiriTad fun-

qcias warmoadgenda: eleqtroenergetikis ganvi-

Tarebis strategiisa da prioritetebis gansaz-

Rvra da koordinacia, investiciebis mozidvis 

xelSewyoba, saxelmwifo sawarmoebis restruqtur-

izaciisa da privatizaciis, bazarze konkurenciis 

ganviTarebis xelSewyoba da sxva.

sxvadasxva saerTaSoriso organizaciebis dax-

marebiT, intensiurad mimdinareobda ekonomikuri 

reformebi sakanonmdeblo cvlilebebis saxiT, 

raTa Seqmniliyo xelsayreli sainvesticio garemo 

da gaumjobesebuliyo seqtoris marTva. gatare-

buli cvlilebebis Sedegad, 1999 wlis 30 aprils 

Seicvala kanonis dasaxeleba da Camoyalibda Sem-

degi saxiT — saqarTvelos kanoni „eleqtroener-

getikisa da bunebrivi gazis Sesaxeb”, romelic 

warmoadgens ZiriTad kanons seqtorSi.

axal kanonSi aisaxa energetikis iseTi sferoebi, 

rogoricaa eleqtroenergetikis eqsport-impor-

ti. is awesrigebs saqmianobasa da urTierTobebs 

1 pirveli i., sumbaZe n., muxigiSvili g., qelbaq-

iani g., galdava i., eleqtroenergetikuli politi-

kis modelireba da analizi, Tb., 2013, gv. 26–27

2 saqarTvelos kanoni „eleqtroenergetikis 

Sesaxeb“, 1.05.1997

eleqtroenergetikuli seqtoris 
regulireba da sakanonmdeblo mimoxilva

eleqtroenergiis warmoebis, gadacemis, dispet-

Cerizaciis, ganawilebis, importis, eqsportisa da 

dargis funqcionirebasa da ganviTarebas sabazro 

ekonomikis principebis Sesabamisad. kanonis winaSe 

mdgari amocanebia: dargSi saxelmwifo politi-

kis SemuSavebisa da regulirebis funqciebis 

gamijvna; regulirebis ZiriTadi principebis 

gansazRvra; dargis licenziatebisTvis saqmi-

anobis efeqtianobis zrdis da konkurenciis 

ganviTarebis xelSewyoba; momxmarebelTa dacva 

monopoliuri tarifebisgan da dargis grZelva-

diani finansuri mdgradobisa da ganviTarebis 

xelSewyoba 3.

seqtoris maregulireblia saqarTvelos en-

ergetikis da wyalmomaragebis maregulirebeli 

erovnuli komisia (SemdgomSi komisia), romelic 

daarsda 1997 wels erovnuli maregulirebeli 

organoebis Sesaxeb kanonis safuZvelze #1666. 

dRes ukve maregulirebeli komisiaa pasuxismge-

beli eleqtroenergetikuli bazris monitor-

ingis, gadamcemi da gamanawilebeli qselis we-

sebis, gadacemis, dispetCerizaciis, sabalanso 

eleqtroenergiis da garantirebuli simZlavris 

yidva-gayidvis standartuli pirobebis da erTiani 

sabuRaltro-saaRricxvo sistemis danergvaze.

saqarTvelos kanoni „damoukidebeli erovnu-

li maregulirebeli organoebis Sesaxeb” war-

moadgens CarCo normas, romliTac myari samarT-

lebrivi safuZvlebi Seiqmna qveyanaSi arsebuli 

maregulirebeli institutebis stabiluri fun-

3 ComaxiZe d., Sesavali energomenejmentSi, Tb., 

2011, gv. 103
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qcionirebisTvis 1, xolo kanoniT „regulirebis 

safasuris Sesaxeb”, uzrunvelyofil iqna komi-

siis finansuri damoukidebloba 2.

saqarTvelos kanoni „licenziebisa da nebarT-

vebis Sesaxeb” 2005 wlis 24 ivnisidan awesrigebs 

qveyanaSi licenziebisa da nebarTvebis gacemis, 

maTSi cvlilebebis Setanisa da gauqmebis zogad we-

sebs, sadac gawerilia licenziebisa da nebarTvebis 

saxeebis CamonaTvali 3. energo seqtorSi komisiis 

mier gacemuli licenziebis gareSe akrZalulia 

samewarmeo saqmianobis ganxorcieleba. licen-

ziebi gaicema Semdeg saqmianobebze: eleqtroen-

ergiis warmoeba, gadacema, dispetCerizacia da 

ganawileba 4.

kanonis Sesabamisad, bazari aris nawilobriv 

deregulirebuli da deregulirebuli, kerZod: 

pirveli gulisxmobs saqmianobas komisiis mier 

dadgenili tarifis zeda zRvariT, xolo dereg-

ulirebul sadgurebs miekuTveba (saqmianoben 

licenziisgan gaTavisuflebulni da Tavisufali 

tarifebiT) 13 mgvt-ze naklebi saproeqto sim-

Zlavris da 2008 wlis 1 agvistos Semdeg aSenebuli 

eleqtrosadgurebi (garda garantirebuli sim-

Zlavris wyarod gansazRvruli Tboeleqtro-

sadgurebisa) 5.

saqarTvelos kanoni „sainvesticio saqmi-

anobis xelSewyobisa da garantiebis Sesaxeb” 

gansazRvravs saqarTvelos teritoriaze rogorc 

ucxouri, ise adgilobrivi investiciebis ganxor-

cielebis samarTlebriv safuZvlebsa da maTi dac-

1 saqarTelos kanoni „damoukidebeli erovnuli 

maregulirebeli organoebis Sesaxeb“, 13.09.2002

2 saqarTvelos kanoni „regulirebis safasuris 

Sesaxeb“, 20.11.2013

3 saqarTvelos kanoni „licenziebisa da nebarT-

vebis Sesaxeb“, 24.06.2005

4 saqarTvelos kanoni „eleqtroenergetikisa da 

bunebrivi gazis Sesaxeb“, 21.04.2017, muxli 24

5 saqarTvelos kanoni „eleqtroenergetikisa da 

bunebrivi gazis Sesaxeb“, 21.04.2017, muxli 493

vis garantiebs. kanoni Tanabar pirobebSi ayenebs 

adgilobriv da ucxoel investorebs, garda erTi 

gamonaklisisa, rodesac energetikis sadispetCero 

saqmianobaSi investireba mxolod saqarTvelos 

saxelmwifosTvisaa dasaSvebi 6.

saqarTvelos energetikuli politikis ZiriTa-

di mimarTulebebia: energiis miwodebis wyaroebis 

diversifikacia, energetikuli resursebis (m.S. 

ganaxlebadi) optimaluri aTviseba da rezervebis 

Seqmna; qveynis kanonmdeblobis evrokavSiris 

kanonmdeblobasTan etapobrivi daaxloeba; saqa-

rTvelos energetikuli bazris ganviTareba da 

energiiT vaWrobis meqanizmis gaumjobeseba; mom-

saxurebis xarisxis gaumjobeseba da momxmareblis 

interesebis dacva 7.

saerTaSoriso praqtikidan sxvadasxva qvey-

nebis regulirebis principebisa Tu gamocdilebis 

analizis safuZvelze, komisiis mier 2014 wels 

SemuSavebul da damtkicebul iqna „eleqtroener-

giis tarifebis gaangariSebis meTodologiebi” 8. 

meTodologiis Sesabamisad, konkretul sawarmos 

individualurad ganesazRvreba satarifo regu-

lirebis periodi (3-dan 5 wlamde). meTodologiebi, 

rogorc investorisaTvis, aseve momxmareblisaT-

vis, qmnis tarifSi asaxuli danaxarjebis sizustes 

da samarTlianobis maRal gancdas.

sakanonmdeblo cvlilebebi da zogadad ganvi-

Tarebis trendi xels uwyobs energetikis seqto-

ris struqturisa da maregulirebeli CarCoebis 

harmonizacias evrosabWosa da evroparlamentis 

6 saqarTelos kanoni „sainvesticio saqmiano-

bis xelSewyobisa da garantiebis Sesaxeb“, 4.3.2015, 

muxli 9

7 saqarTvelos parlamentis #3758 dadgenile-

ba „saqarTvelos energetikis dargSi saxelmwifo 

politikis ZiriTadi mimarTulebebis“ Taobaze, 

24.06.2015

8 semekis 2014 wlis 30 ivlisis #14 dadgenile-

ba „eleqtroenergiis tarifebis gaangariSebis 

meTodologiebis damtkicebis“ Sesaxeb
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moTxovnebTan, Tumca jer kidev ar Seicavs im Ziri-

Tad debulebebs, rac aucilebelia energetikuli 

bazris liberalizaciisaTvis da konkurenciis 

ganviTarebisTvis 1.

2014 wels gaformebuli „erTi mxriv, saqarT-

velosa da, meore mxriv, evrokavSirsa da evropis 

atomuri energiis gaerTianebas da maT wevr sax-

elmwifoebs Soris asocirebis Sesaxeb SeTanxmebis” 

farglebSi saqarTvelom aiRo valdebuleba, Seu-

sabamos qveynis energetikuli seqtoris norma-

tiuli aqtebi evrokavSirisa da energetikuli 

Tanamegobrobis regulaciebisa da direqtivebis 

moTxovnebs.

2016 wlis 14 oqtombers q. saraevoSi, xeli 

moewera saqarTvelos energetikuli Tanamego-

brobis damfuZnebel xelSekrulebasTan mi-

erTebis oqms da saqarTvelos parlamentis mier 

aRniSnuli mierTebis oqmis ratificirebis (2017 

wlis 21 aprili) Semdeg, saqarTvelo gaxda en-

ergetikuli Tanamegobrobis sruluflebiani 

wevri da daekisreba energetikuli Tanamegobrobis 

sakanonmdeblo aqtebis Sesrulebis valdebuleba 

da mis kanonmdeblobasTan sakuTari, erovnuli 

kanonmdeblobis miaxloeba. gaerTianebis miza-

nia evrokavSiris wevri saxelmwifoebisa da misi 

mezobeli qveynebis integrirebuli evropuli 

stabiluri regulirebadi bazris Seqmna, romelic 

daicavs kompaniebisa da momxmarebelTa uflebebs. 

energetikul TanamegobrobaSi gawevrianebiT 

gaumjobesdeba sainvesticio garemo, rac xels 

Seuwyobs dargSi investiciebis mozidvas da seq-

toris mdgrad ganviTarebas.

maregulirebel organos mieniWa energetikuli 

bazrebis regulirebisa da monitoringis, samar-

Tliani, gamWvirvale da xelmisawvdomi tarifebis 

dadgenis, momxmarebelTa da kompaniebis ufle-

bebis dacvis, energiis miwodebis usafrTxoebisa 

da xarisxis uzrunvelyofisa da Sesabamisi wesebis 

SemuSavebis valdebuleba 2.

direqtiva warmoadgens evrokavSiris samarT-

lebriv dokuments. pirveli direqtivis (ZalaSi 

Sevida 1997 wels) mizani iyo erTiani evropuli 

konkurentuli bazris Seqmna, sadac yvela momx-

marebels saSualeba eqneboda Tavad aerCia mom-

wodebeli da konkurenciis Sedegad, ufro dabal 

fasad iqneboda SesaZlebeli eleqtroenergiis 

miwodeba.

meore direqtiva miRebul iqna 2003 wels da 

ZalaSi Sevida 2004 wlidan, sadac ufro meti 

moTxovna iyo SemoRebuli konkurenciis va-

debTan dakavSirebiT (2007 wlisTvis evrokav-

Siris wevr qveynebSi mcxovreblebs saSualeba 

unda hqonodaT Tavad aerCiaT momwodebeli).

1 saqarTvelos energetikisa da wyalmomaragebis 

maregulirebeli erovnuli komisiis 2014 wlis an-

gariSi, gv. 11

2 http://gnerc.org/fi les/wliuri%20angariSi/ANNUAL%20
REPORT%202016_opt.pdf

direqtivis mesame paketi (evroparlamentisa 

da evropis sabWos direqtiva 2009/72/EC) 2009 

wlis 13 ivliss miiRes da ZalaSi Sevida 2011 wlis 

martidan. is Seicavs sistemaTaSorisi vaWrobis 

regulirebasTan dakavSirebul miTiTebebs da 

mizania erTiani gamWvirvale da aradiskrimi-

naciuli bazris Seqmna 3.

saqarTveloSi dRes arsebulma bazris mod-

elma, romelic 2006 wels iyo SemuSavebuli, Tavi 

amowura. sacalo bazari arasakmarisad gaxsnilia, 

rac aferxebs konkurenciis donis amaRlebas. am 

process aferxebs miwodebis saqmianobisa da ga-

nawilebis saqmianobis gaumijnaoba. Sesabamisad, 

Cndeba safrTxe, rom ganawilebis licenziatebma 

arakeTilsindisierad gamoiyenon sacalo bazarze 

Tavisi monopoliuri mdgomareoba.

rekomendaciis saxiT SeiZleba iTqvas, rom 

saqarTveloSi direqtivis valdebulebebis Ses-

asrulebad gasatarebeli RonisZiebebia:

1) gadacemis sistemis operatoris proce-

duris gamoyeneba da gadacemis arsebuli op-

eratorebis gaerTianeba erT operatorad saqa-

rTvelos gadacemis eleqtroenergetikuli 

qselisTvis;

2) sakuTrebis dayofa, rac uzrunvelyofs ga-

dacemis sistemis operatoris damoukideblobas 

miwodebisa da warmoebis saqmianobisaTvis;

3) gadacemis sistemis operatoris serti-

ficirebis wesebi da procedurebis SemuSaveba 

da damtkiceba komisiis mier;

4) gadacemis sistemis operatorisa da ga-

nawilebis sistemis operatoris saqmianobis 

sertificirebis gegmis SemuSaveba, romelsac 

gadaxedavs da daamtkicebs maregulirebeli 

komisia.

seqtoris regulirebas gaaCnia mTeli rigi upi-

ratesobebi, kerZod: momxmarebelTa interesebi 

ufro metad aris daculi; ukeTesi SesaZleblobe-

bia Seqmnili seqtorSi problemebis gamovlenisa 

da gadaWrisTvis; satarifo ganacxadis semekSi 

ganxilvis dros licenziats saSualeba aqvs miiRos 

xarjebis finansuri asaxva tarifSi; stimuli eZl-

eva dargSi kerZo investiciebis ganxorcielebas; 

dawesebulia gamokveTili da samarTliani TamaSis 

wesebi seqtorSi Semavali yvela subieqtisTvis; 

erTmaneTisagan gamijnulia saxelmwifos komer-

ciuli da maregulirebeli funqciebi; aseve gam-

Wvirvalea saqmianoba, rac niSnavs farTo sazoga-

doebis monawileobis SesaZleblobas regulirebis 

procesSi.

lana sulakaZe

Tsu-s ekonomikisa da biznesis 

fakultetis biznesis administrirebis 

sadoqtoro programis doqtoranti

3 evroparlamentisa da evrosabWos 2009/72/

EC direqtiva „eleqtroenergiis Sida bazrisTvis 

saerTo wesebis Sesaxeb“, 13.07.2009
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ELECTRICITY SECTOR REGULATION AND LEGAL REVIEW 

Lana Sulakadze
PhD student of 

PhD Program in Business Administration 
of the Faculty of Economics and Business,  TSU

ABSTRACT
Topicality. Generally regulation is a direct or indirect control of the private and public enterprises activities by 

the government in the speci ic sectors to consider the interests of the public or consumers. The regulation of power 
in the energy sector is essential because the provision of energy resources is the basis for creating a reliable market 
and sustainable energy infrastructure. Developing a comprehensive legislative base, ensuring reliability of supply 
and thus facilitating the establishment of a sustainable investment environment in the energy sector, attracting 
investments and developing the sector. Georgia will take over the Association Agreement commitments in various 
spheres, especially make signi icant changes in the energy sector and harmonize them with the European legislative 
base. The energy sector is one of the priorities of cooperation between the EU and Georgia.

Purpose of the study. The purpose of the research is to accommodate the basic principles of legislative norms 
in the energy sector and to justify the changes, as well as needs to change the electricity market model and formate 
the stages of transforming into competitive market. 

Research methods. Based on the practical signi icance of the research problem we used systemic, historical 
and logical generalization methods of research in the performance of the work. Scienti ic abstraction, analysis and 
synthesis methods are also used.

Conclusion. From the survey indings and the results will contribute to transform current electricity market 
model into the competitive market model, which, in turn, will help to be ful illed to the third energy package’s re-
quirements - reliability, safety and power quality of power transmission and distribution networks and improving 
the quality of the electricity.

Keywords. Energy Sector, Legal Base, Energy Regulation, Assosiated agreement, Europian Union.
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sagadasaxado sistemis samarTlebrivi regu-

lireba moicavs erTi mxriv sagadasaxado siste-

mis agebulebas da misi funqcionirebis zogad 

principebs, meore mxriv sagadasaxado kodeqsSi 

Semavali gadasaxadebis gadaxdasTan dakavSire-

bul urTierTobebs, mesames mxriv gadasaxadis 

gadamxdelisa da sagadasaxado organoebis So-

ris warmoSobil samarTlebriv urTierTobebs 

da maT samarTlebriv mdgomareobas, meoTxes 

mxriv sagadasaxado kanonmdeblobis darRvevi-

saTvis pasuxismgeblobas, aseve gasaCivrebis 

wessa da pirobebs.

gadasaxadebis samarTlebrivi regulireba 

xorcieldeba: pirvel rigSi sagadasaxado kod-

eqsis normebiT dawesebuli samarTlebrivi pro-

cedurebiT, rogoricaa sagadasaxado samarTal-

darRvevis, pa su xismgeblobis, sagadasaxado 

davebis ganxi l  vis wesebi da sxva proce sualuri 

samarTlebrivi normebi; aseve saqarTveloSi 

sagadasaxado urTierTobebis samarTlebrivi 

regulireba xorcieldeba saqarTvelos zogadi 

administraciuli kodeqsis, saqarTvelos admin-

istraciul samarTaldarRvevaTa, administraci-

uli da samoqalaqo saproceso kodeqsebiT, aseve 

sisxlis samarTlis kodeqsiT da„samewarmeo saqmi-

anobis kontrolis Sesaxeb” saqarTvelos kanoniT, 

romelis safuZvelzec wesrigdeba mewarmis (anu 

gadasaxadis gadamxdelis) saqmianobis Semowmebis 

yvela samarTlebrivi procedura.

garda kanonmdeblobiT dadgenili normebisa, 

gadasaxadebis gadaxdis regulireba gamoixatule-

bas poulobs aseve sagadasaxado davis ganxilvis 

formebsa da wesebSic, rac urTierTobebis Se-

darebiT axali formaa sagadasaxado samarTalSi.

sagadasaxado kodeqsiT daregulirebulia 

sagadasaxado samarTal darRvevis da pa su-

xismgeblobisaTvis gansazRvruli samarTlebrivi 

procedurebi, sagadasaxado davebis ganxi l  vis 

wesebis saxiT. sagadasaxado kodeqsiT dadgenili 

samarTlebrivi normebis praqtikaSi gamoyeneba, 

sagadasaxado davis ganxilvisas gadamxdele bi sa-

Tvis urTulesi proceduraa da zogjer sa me war-

meo saqmianobis xelSemSlel faq  to rad vlindeba.

sagadasaxado kodeqsiT dadgenili procedure-

bi sagadasaxado davis dawyebisas iTvaliswinebs, 

30 kalendarul dReSi gadamxdelis mimarT uz-

runvelyofis RonisZiebebis gatarebas, qonebasa 

da sabanko angariSebze yadaRis dadebas. Tu gad-

amxdels davis dawyebisas ar gaaCnia qoneba da ver 

waradgens sabanko an sadazRvevo garantias, maSin 

gadamxdelis sabanko angariSebi dayadaRdeba, 

Sesabamisad ezRudeba safinanso operaciebis 

ganxorcieleba, riTac ziani adgeba ara mxolod 

gadasaxadis gadamxdel mewarme subieqts, ziani 

sagadasaxado davis ganxilvis 
samarTlebrivi Taviseburebani

adgeba aseve sawarmoSi dasaqmebul personals 

da saxelmwifosac saboloo jamSi, vinaidan aseTi 

Seferxeba iwvevs sawarmos saqmianobis SeCerebas, 

rac TavisTavad iwvevs dasaqmebuli personalis 

saqmianobis SeCerebas, xolo gaCerebuli sawarmo 

romelic ver qmnis produqcias, Sesabamisad ver 

iRebs produqciis realizebis Sedegad fulad 

mogebas da Sesabamisad am SemTxvevaSi verc sax-

elmwifos biujeti iRebs sawarmodan Semosavals 

mogebis gadasaxadis saxiT.

sagadasaxado kodeqsSi Setanili cvlile-

bebis safuZvelze, droTa ganmavlobaSi Semcir-

da sagadasaxado davebis ricxvi, vinaidan aRniS-

nul sakanonmdeblo inovacias warmoadgens 

sagadasaxado SeTanxmebis instituti romlis 

Sesabamisadac gadamxdelsa da administraciul 

organos Soris sagadasaxado SeTanxmebis miR-

wevis SemTxvevaSi, sagadasaxado dava wydeba.

sagadasaxado dava; sagadasaxado davis daw-

yebis materialuri safuZvelia sagadasaxado or-

ganos an gadasaxadis gadamxdelis/sagadasaxado 

agentis an sxva valdebuli piris mier am kodeqsiT 

dadgenili valdebulebis darRveva 1.

sagadasaxado davis dawyebis formaluri 

safuZvelia:

sagadasaxado organos mier gadasaxadis gad-

amxdelisaTvis sagadasaxado agentisaTvis an sxva 

valdebuli pirisaTvis wardgenili, „sagadasaxado 

moTxovna“; sagadasaxado organos mier gadasaxadis 

gadamxdelisaTvis sagadasaxado agentisaTvis an 

sxva valdebuli pirisaTvis am kodeqsis safuZvel-

ze gamocemuli individualuri administraciul-

1  საქართველოს საგადასახადო კოდექსი. კოდიფიცი-
რებული/.2015 წელი
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samarTlebrivi aqtis (garda im aqtebisa, romlebic 

calke gasaCivrebas ar eqvemdebareba) wardgena.

sagadasaxado davis gadawyvetis formebia:

• davis gadawyveta saqarTvelos finansTa 

saministros sistemaSi ganxilvis wesiT;

• davis gadawyveta sasamarTlos mier.

davis gadawyveta saqarTvelos finansTa sa-

ministros sistemaSi ganxilvis wesiT Sedgeba 

2 etapisgan:

• davis gadawyveta saqarTvelos finansTa 

saministros Semosavlebis samsaxurSi;

• davis gadawyveta saqarTvelos finansTa 

saministrosTan arsebul davebis ganxilvis 

sabWoSi (SemdgomSi — sabWo).

Tu pirma davis gadawyvetis formad airCia 

misi gadawyveta saqarTvelos finansTa saminis-

tros sistemaSi ganxilvis wesiT, mas ufleba aqvs, 

davis gadawyvetis nebismier etapze miRebuli 

gadawyvetileba kanoniT dadgenili wesiT gaas-

aCivros sasamarTloSi imave vadaSi, romelSic 

mas ufleba aqvs, gadawyvetileba gaasaCivros 

saqarTvelos finansTa saministros sistemaSi, 

miuxedavad imisa, miTiTebulia Tu ara amis Tao-

baze saqarTvelos finansTa saministros sistemaSi 

Setanil saCivarSi.

saqarTvelos finansTa saministros sistema-

Si sagadasaxado davis mimdinareobisas, agreTve 

„sagadasaxado moTxovnisa“ da sagadasaxado or-

ganos, Semosavlebis samsaxurisa da davebis ganmx-

ilveli sabWos gadawyvetilebebis sasamarTloSi 

gasaCivrebisaTvis saWiro vadebis gansazRvrisas 

gamoiyeneba mxolod sagadasaxado kodeqsi da 

mis Sesabamisad gamocemuli sxva samarTlebrivi 

aqtebis debulebebi.

sagadasaxado organos individualuri admin-

istraciul-samarTlebrivi aqtis gasaCivreba 

niSnavs mis safuZvelze gamocemuli „sagadasaxado 

moTxovnis“ gasaCivrebas da piriqiT.

sagadasaxado davis dawyeba ar aCerebs saga-

dasaxado organos gasaCivrebuli gadawyvetilebis 

moqmedebas, garda sagadasaxado kodeqsiT gaT-

valiswinebuli SemTxvevebisa.

piris saCivari (mTlianad an nawilobriv) ar 

ganixileba, Tu:

• arsebobs sasamarTlos gadawyvetileba an 

ganCineba imave davis saganze mosarCelis mier 

sarCelze uaris Tqmis, mopasuxis mier sarCe-

lis cnobis an mxareTa morigebis damtkicebis 

Sesaxeb;

• sasamarTlos warmoebaSia saqme imave mxa-

reebs Soris davaze, imave saganze da imave safuZ-

vliT;

• arsebobs saqarTvelos finansTa saminis-

tros Semosavlebis samsaxuris gadawyvetileba 

Semosavlebis samsaxurSi imave piris mimarT 

imave saganze saCivris arganxilvis Taobaze an 

sabWos gadawyvetileba sabWoze saCivris ar-

ganxilvis Sesaxeb;

• mimdinareobs sagadasaxado dava imave sa-

ganze imave piris saCivarTan dakavSirebiT;

• saCivari Seitana qmeduunaro pirma;

• saCivari Seitana arauflebamosilma pirma;

• ar arsebobs davis dawyebis formaluri 

safuZvlebi;

• gasulia saCivris Setanis kanoniT dadge-

nili vada;

• saCivris xarvezi ar gamosworda am kodeqsiT 

dadgenili wesiT;

• gasaCivrebul „sagadasaxado moTxovnaSi“ 

asaxulia aRiarebuli gadasaxadebi da saga-

dasaxado valdebulebebi. saCivari ar ganix-

ileba aseTi Tanxebis nawilSi.

• momCivans an mis warmomadgenels sxdomis 

Catarebis dro da adgili ecnobeba arsebuli 

teqnikuri saSualebebiT (maT Soris, telefoniT, 

faqsiT, eleqtronuli fostiT da sxva). Tu ver 

xerxdeba momCivanTan an mis warmomadgenelTan 

dakavSireba, dava maTi monawileobis gareSe 

ganixileba.

• Tu saCivari ar akmayofilebs kodeqsis 

moTxovnebs, agreTve saCivars ar erTvis ga-

saCivrebuli „sagadasaxado moTxovna“, saga-

dasaxado organos Sesagebeli, werilobiTi 

Setyobineba (aseTis arsebobis SemTxvevaSi) an 

sagadasaxado/sabaJo organos mier gamocemuli 

sxva individualuri administraciul-samar-

Tlebrivi aqti, Semowmebis aqti (aseTis arse-

bobis SemTxvevaSi) da gasaCivrebuli aqtebis 

momCivnisTvis Cabarebis damadasturebeli do-

kumenti, an saCivari xelmouwerelia, momCivans 

werilobiT mieTiTeba maT Sesaxeb da xarveze-

bis gamosasworeblad miecema aranakleb 5 kal-

endaruli dRisa. am periodSi davis ganxilva 

Cerdeba. Tu xarvezi aRmoCnda davis ganxilvis 

mizniT Catarebul sxdomaze da SesaZlebelia 

misi dauyovnebliv gamosworeba, davis ganmx-

ilveli organos TanxmobiT xarvezi SeiZleba 

gamoswordes sxdomis mimdinareobisas.

• saCivris wardgenisaTvis am kodeqsiT dadge-

nili vada daculad CaiTvleba im SemTxvevaSic, 

Tu momCivanma am kodeqsiT dadgenil vadaSi 

saCivari waradgina saqarTvelos finansTa samin-

istroSi an saqarTvelos finansTa saministros 

Semosavlebis samsaxurSi.

• sagadasaxado davis ganaxleba an/da aRi-

arebuli „sagadasaxado moTxovnis“ gadaxedva 

SeiZleba mxolod axlad aRmoCenili an gamov-

lenili garemoebebisa da faqtebis warmodgenis 

SemTxvevaSi, kodeqsiT dadgenili xandazmulo-

bis vadis farglebSi. amasTanave, dava ganaxl-

deba mxolod im SemTxvevaSi, Tu gasaCivrebuli 

sagadasaxado organos gadawyvetilebis gamo-

cemisas gadasaxadis gadamxdelis/sagadasaxado 

agentis an sxva valdebuli piris mier misTvis 

sasargeblo garemoebebis an faqtebis warud-

genloba misi braliT ar momxdara.
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sagadasaxado davis dawyebis wesi:

Tu piri uars acxadebs „sagadasaxado moTxov-

nis“ Sesrulebaze an ar eTanxmeba kodeqsiT gaT-

valiswinebul individualur administraciul-

samarTlebriv aqts, igi valdebulia „sagadasaxado 

moTxovnis“/individualuri administraciul-

samarTlebrivi aqtis miRebidan 30 kalendaruli 

dRis vadaSi, saqarTvelos finansTa saministros 

Semosavlebis samsaxurs an sabWos individualuri 

administraciul-samarTlebrivi aqtis gamomcemi 

sagadasaxado organos meSveobiT gaugzavnos weri-

lobiTi saCivari, Tu davis gadawyvetis formad 

irCevs mis gadawyvetas saqarTvelos finansTa 

saministros sistemaSi ganxilvis wesiT, an saga-

dasaxado organos gaugzavnos werilobiTi Setyo-

bineba, Tu davis gadawyvetis formad irCevs mis 

gadawyvetas sasamarTlos mier.

saCivrisa da misTvis darTuli masalebis yvela 

gverdi unda dainomros da saCivris boloSi, xe-

lis moweramde sityvierad unda mieTiTos Sevse-

buli furclebis saerTo raodenoba. modave mxare 

valdebulia xeli moaweros saCivrisa da misTvis 

darTuli masalebis yvela gverdze.

sagadasaxado davis dawyebis TariRad iTvleba: 

sagadasaxado organos mier pirisaTvis Sesageblis 

gagzavnis TariRi, xolo Sesageblis gaugzavnelo-

bis SemTxvevaSi — misi gagzavnis vadis bolo dRe; 

piris mier saqarTvelos finansTa saministros 

Semosavlebis samsaxurisaTvis saCivris an Setyo-

binebis gagzavnis TariRi.

dadgenili valdebulebis Seusrulebloba 

miiCneva piris mier „sagadasaxado moTxovnis“ an 

individualuri administraciul-samarTlebrivi 

aqtis aRiarebad, igi aRsasruleblad miiqceva da 

„sagadasaxado moTxovnasa“ da aRniSnul aqtze 

vadisa da dadgenili moTxovnebis daucvelad 

saqarTvelos finansTa saministros sistemaSi 

Setanili saCivari ganuxilveli rCeba, xolo sa-

samarTloSi Setanil sarCelze wydeba saqmis war-

moeba dasaSvebobis moTxovnebis darRvevis gamo.

sagadasaxado davis dawyebis SemTxvevaSi gad-

amxdels ezRudeba sa kuTrebis ufleba, garkveuli 

fuladi Tu nebismieri qonebis dayadaRebis Sem-

TxvevaSi, aseve ezRudeba fuladi da qonebrivi 

saSualebebis sakuTari biznes-interesebisaT-

vis gamoyene bis SesaZlebloba, riTac miuReb-

el SemosavlebTan da Sesabamisad menejmentis 

ganuxorcie leblobasTan erTad dadgeba misi 

biznesis Se saZlo likvidaciis procesi, vinaidan 

saga dasaxado dava SeiZleba, rogorc sasamarT-

lo praqtika gviCvenebs 3 wlamde gagrZeldes. 

agreTve aRsaniSnavia is garemoeba, rom argu-

mentirebuli muxliT izRudeba gadamxdelis 

konstituciuri uflebebi.

amdenad, SeiZleba danamdvilebiT iTqvas, 

rom sagadasaxado kodeqsSi gadamxdelTa ufle-

bebi sagadasaxado davis SemTxvevaSi SezRudu-

lia, xolo sagadasaxado organos uflebebi ki 

gamkacrebuli administrirebiT „ukideganod” 

gafa r Toebulia. Tu qveyanaSi arsebul praqti kas 

gaviTvaliswinebT, aseT pirobebSi ga damxdeli arc 

sasamarTlos mxridan iqneba daculi.

sagadasaxado davebTan da  kavSirebiT sasamarT-

lo praqtika warmoadgens imis naTel magaliTs, 

rom sasamarTlos mxridan, saxelmwifoebrivi 

midgomis anu biujetTan dakavSirebuli davebis 

gamo, garkveuli zegavleniT, sasamarTloebi 

xSirad ten den ciur gadawyvetilebebs iReben 1. 

sagadasaxado davebTan da kav SirebiT zogierTi 

instanciis sasamarTlo yovlad dausa buTebel 

gadawyvetilebebs iRebda. aRniSnuli ukanono 

gadawyvetilebiT ki saSualo biz nesSi adgilo-

brivi warmoebis sfero mniSvne lovnad ganadgurda.

sagadasaxado davebTan dakavSirebiT sasamarT-

loSi damkvidrebuli mavne praqtikis Sesaxeb, 

metyvelebs statisitikac, kerZod: rac Se e xe ba 

sa ga da sa xa do saq me ebs, ofi ci a lu ri sta tis ti ka 

ase Tia: 2011 wlis cxra Tve Si pir ve li in s tan ci is 

sa sa mar T lo Si sul Se vi da 2078 am ka te go ri is sa-

Ci va ri. sa ga da sa xa do or ga no e bis mi er Se vi da 1884, 

xo lo fi zi ku ri da iuri di u li pi re bis mi er 194. 

sa ga da sa xa do or ga no e bis sa sar geb lod dam Tav-

r da 1731 da va, fi zi ku ri da iuri di u li pi re bis 

ga mar j ve biT ki 340. 3 saq me dam Tav r da mo ri ge biT 2.

uzenaesi sasamarTlos Tavmjdomaris (nino 

gvenetaZis) gancxadebiT, Sveicariis elCis mier 

gamoTqmuli pretenziis safuZvelze, sagadasaxa-

do davebsa da mcire da saSualo biznesis prob-

lemebTan dakavSirebuli samarTalwarmoebis 

saqmeebis Seswavla daiwyo.

rogorc “interpresniuss” gvenetaZem ga-

nucxada, is Sveicariel diplomat giunter bex-

lerTan, romelsac erTxel ukve Sexvda, mori-

gi audienciis problemasac ver xedavs. “amis 

problemas ver vxedav, Tu es saWiroeba iqneba, 

Cven samarTalwarmoebis praqtikis mokvleva, 

gaanalizeba, ganzogadeba da sarekomendacio 

winadadebebis SemuSaveba davisaxeT miznad. 

procesi mimdinareobs”.

saqarTvelos administraciul saproceso 

kodeqsSi Sesatani cvlilebebiT Semcirebul 

unda iqnas TiToeul sasamarTlo instanciaSi 

sagadasaxado davebis ganxilvis vada, Cveni az-

riT, dRes arsebuli vadebi erTi mxriv, arax-

elsayrelia gadasaxadis gadamxdelTaTvis da 

meore mxriv, sirTuleebs uqmnis saqmis ganx-

ilvisas marTlmsajulebas.

sayuradReboa sagadasaxado davebis problem-

uri sakiTxebi sasamarTlo praqtikis mixedviT, 

kerZod sagasasaxado organoebis mier qonebaze 

1 m. korZaZe „damatebuli Rirebulebis gadasaxa-

dis CaTvlis sistemis samarTlebrivi aspeqtebi”, 

Jurnali„socialuri ekonomika”, 2004, # XI-XII, gv. 

144. სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა (სები) www.
library.court.ge

2 სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა (სები) 
www.library.court.ge
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yadaRis dadebisa da sasamarTloSi misi ganxilvis 

problemuri sakiTxebi. uzenaesi sasamarTlos 

mosamarTlis qalbaton maia vaCaZis mier miCneul 

iqna, rom yadaRis dadeba, zogadad, aris sagadasa-

saxdo organos funqcia da ara sasamarTlos fun-

qcia. yadaRa aris individualur administraci-

ul-samarTlebrivi aqti da igi iseve unda iyos 

dasabuTebuli, rogorc yvela sxva individualur 

administraciul-samarTlebrivi aqti. miuTiTebs, 

rom misi azriT sagadasaxado kodeqsis 241.7 mux-

lis danawesi amovardnilia dadgenili wesrigidan, 

radgan is sasamarTlos akisrebs sagadasasaxdo 

organos funqcias. miaCnia, rom sagadasaxado 

kodeqsis 241.7 muxli zogad wesrigSi unda iyos 

moqceuli. unda xdebodes yadaRis, rogorc indi-

vidualur administraciul-samarTvlebrivi aqtis 

Cveulebrivi wesiT gasaCivreba da ganxilva da ara 

sasamarTlos mier yadaRis dadebis dadastureba. 

yadaRis dadasturebis dros sasamarTlo mxolod 

yadaRis dadebis formalur kanonierebas amowmebs.

amrigad, yovelive aRniSnuli saSualebas gva-

Zlevs davaskvnaT, rom sagadasaxado kodeqsi, ro-

melic erTi SexedviT liberalizaciisken aris 

mimarTuli, amasTan, Cveni azriT, zedmetad gar-

Tulebulia sagadasaxado davebis ganxilvis wesi.

sagadasaxado kanonmdeblobis darRvevisaT-

vis arsebobs pasuxismgeblobis saxeebi gadasaxa-

dis SemcirebisaTvis, deklaraciis dagvianebiT 

wardgenisaTvis, gadamxdelis mier sagadasaxa-

do valdebulebis Seusruleblobis periodSi 

Tanxebis sxva miznebze mimarTvisaTvis, dRg-s 

gadamxdelTa pasuxismgebloba gaTvaliswinebuli 

moTxovnebis SeusruleblobisaTvis, sauravi vada-

gasul sagadasaxado gadasaxadebze.

pasuxismgebloba gadaxdis wyarosTan gadasaxa-

dis daukaveblobisaTvis, sabanko dawesebulebebis 

sagadasaxado pasuxismgebloba, salaro-aparatis 

gamoyenebis wesis darRvevisaTvis, sabuRaltro 

saqmis warmoebis darRvevisaTvis, administraciul 

samarTaldarRvevaTa, administraciul sapro-

ceso da sisxlis samarTlis kodeqsebiT gaTval-

iswinebuli pasuxismgeblobebi.

sagadasaxado kodeqsis garda, gadasaxadebis 

samarTlebrivi regulireba xorcieldeba saqa-

rTvelos administraciul samarTaldarRve-

vaTa, sisxlis samarTlis da administraciuli 

saproceso kodeqsebiT.

saqarTvelos administraciul samarTaldar-

RvevaTa kodeqsis mixedviT dawesebulia da reg-

ulirdeba iseTi samarTaldarRvevebis mimarT 

pasuxismgeblobebi, rogoricaa: muxli 164-e- same-

warmeo saqmianobis, gadasaxadis gadamxdelad 

aRricxvaze ayvanis wesebis darRveva da sxva.

saqarTvelos sagadasaxado kodeqsiT, admin-

istraciuli saproceso kodeqsiT da„samewarmeo 

saqmianobis kontrolis Sesaxeb” kanoniT mowes-

rigebulia mewarmis anu gadamxdelis samewarmeo 

saqmianobis Semowmebis yvela samarTlebrivi 

procedura, rac pirdapiraa dakavSirebuli saga-

dasaxado urTierTobebTan. aseve mowesrigebulia 

sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba saga-

dasaxado danaSaulisaTvis sisxlis samarTlis 

kodeqsiT.

amrigad, SeiZleba iTqvas, rom sagadasaxado 

samarTaldarRvevebis zrdam samewarmeo da eko-

nomikur sferoSi gamoiwvia qveynis ekonomikisaT-

vis uaryofiTi Sedegi, romlis gasajansaReblad 

drouli iqneba iseTi sakanonmdeblo dokumentis 

miReba, rogoricaa kanoni „sagadasaxado amnis-

tiis Sesaxeb”.

yovelive aRniSnuli saSualebas gvaZlevs 

davaskvnaT, rom Zalze mniSvnelovania qveyanaSi 

efeqturi, samarTlebrivad gamarTuli saga-

dasaxado samarTlebrivi sistemis Seqmna da misi 

funqcionirebis uzrunvelyofa. amasTan, saga-

dasaxado samarTlebrivi sistema sxva araferia 

Tu ara: sakanonmdeblo bazis, administrirebis 

meqanizmis, sagadasaxado davebis ganxilvis efeq-

turi sistemis da kanonis winaSe Tanasworobis 

principebis erTdrouli da efeqturi moqmedeba.

sagadasaxado davis administraciuli wesiT 

gadawyvetis arsi mdgomareobs imaSi, rom davis 

gadawyvetis mTeli procedura mimdinareobs 

mxolod sagadasaxado organoebSi. davebis 

gadawyvetis aRniSnuli forma ver uzrunve-

lyofs gadasaxadis gadamxdelTa uflebebis 

srulyofil dacvas da swored amitom sazR-

vargareTis qveynebis sagadasaxado kanonmde-

bloba aucileblad miiCnevs davebis gadatanas 

aRmasrulebeli xelisuflebis farglebs gareT, 

kerZod ki _ sasamarTlo organoebSi. rogorc 

wesi, gadasaxadis gadamxdelisa da sagadasaxado 

organos davebis ganxilva sagadasaxado adminis-

traciebSi warmoadgens mxolod davis gadawyvetis 

pirvel stadias. mTel rig qveynebSi, magaliTad 

gfr-Si, aucilebelia davis sagani ganxiluli 

iqnes, upirveles yovlisa, sagadasaxado admin-

istraciebSi, raTa SemdgomSi miRebul iqnes saqme 

sasamarTlo ganxilvaze. aRniSnuli procedura 

sakmaod efeqturia, vinaidan davebis nawili wydeba 

sagadasaxado administraciebSi gadamxdelTa sa-

sargeblod, xolo gadamxdelTa nawili rwmundeba 

sarCelis (moTxovnis) usafuZvlobaSi, rac sab-

oloo jamSi gantvirTavs sasamarTlo organoebs 

dausabuTebeli davebis ganxilvisagan.

davebis ganxilvis mizniT sazRvargareTis 

qveynebis sagadasaxado administraciebi Seqm-

nilia specialuri qvedanayofebi. magaliTad, 

aSS-is Semosavlebis samsaxuris, safrangeTis 

mTavari sagadasaxado sammarTvelos Semad-

genlobaSi moqmedeben Sesabamisi samsaxurebi; 

daniaSi moqmedebs specialuri sagadasaxado 

sasamarTlo, romelic Sedis sagadasaxado or-

ganoebis sistemaSi. aSS-is sagadasaxado

samsaxuris saCivrebis ganxilvis sammarT-

velos ZiriTadi funqciaa sasamarTlo procesis 
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gareSe gadawyvitos sagadasaxado davebi samar-

Tlianobisa da miukerZoeblobis principebis 

safuZvelze.

sagadasaxado davis gadawyvetis yvelaze efeq-

tur saSualebad miCneulia davis gadawyveta 

sasamarTlos mier. sazRvargareTis mTel rig 

qveynebSi, magaliTad aSS-Si da gfr-Si Seqmnil-

ia specialuri sagadasaxado sasamarTloebi, 

romlebic ganixilaven dabegvris sferosTan 

dakavSirebul davebs.

saqarTveloSi sagadasaxado davebi, maTi 

gansakuTrebulobebis miuxedavad, arc ise iS-

viaTia. swored amitom sagadasaxado davebis 

gadasawyvetad specialuri mosamarTleebis 

daniSvnas gaaCnia didi mniSvneloba am saqmeebis 

obieqturi da kvalificiuri ganxilvis mizniT.

amasTan, sagadasaxado davebis ganxilvis ga-

martivebisa da sagadasaxado kanonmdeblobis 

erTgvarovani gamoyenebis mizniT mizanSewonilia 

gamartivdes administraciuli gasaCivrebis pro-

cedura.

aleqsandre Cxitauri
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Sesavali

nebismieri mkvlevari, cnobilic da arac-

nobilic resursebSi ZiriTadad SromiT, fulad, 

materialur-teqnikur, inteleqtualur da in-

formaciul resursebs moiazrebs. mxedvelobis 

gareSea darCenili drois resursi. misi kvleva 

sazRvargareTis maRalganviTarebulma qveynebmac 

ki, sakmaod gvian daiwyes.

arada, `dro resursia, _ wers ucxoeli mecnieri 

v. nisipei, _ da rac ufro araefeqturad viyenebT 

mas, miT ufro Zviri gvijdeba. igi SeiZleba iyos 

rogorc mokavSire, ise mowinaaRmdege~ [1, gv. 104]. 

ki, is yvelas erTnairi sididiT _ weliwadSi 365 

dRe da dRe-RameSi 24 saaTi _ eZleva, magram saqme 

raodenobaSi ki ar aris, aramed, saqme mis gamo ye-

nebaSia. zogi mas prioritetul da mniSvnelovan 

saqmeebis gasakeTeblad gamoiyenebs, zogi ki gaflan-

gavs… es SeiZleba gaakeTos glexmac, muSamac da in-

teligentmac, romelTa Soris moiazreba menejeric. 

maT es SeiZleba daemarToT an sizarmaciT, an drois 

swori organizaciis arcodniT. Cven gadavwyviteT 

saqarTvelos kompaniebis menejerebis maga liTze, 

gamogvekvlia es sakiTxi da migveca maTTvis `droSi 

axleburad qcevis~ rekomendaciebi. Tqveni Sesa-

fasebelia Tu rogor SevZeliT Cven es.

kvlevis konteqsti

piradi drois marTvis empiriuli gamokvleva 

CavatareT saqarT velos 10 organizaciis menejer-

Tan. esenia:

1. oTar mamulaSvili, Sps `geofloat~-is di-

reqtori.

2. nato xaindrava, banki `qarTus~ generaluri 

menejeris moadgile.

3. zaira RuduSauri, Sps `bizens-swavleba da 

konsultaciebi~-is direqtori.

4. levan gardafxaZe, `bazis bankis~ sacalo 

mimarTulebis menejeri.

5. niko bakaSvili, auditoruli firma `bakaS-

vili da kompania~ direqtori.

6. sofo maWaraSvili, kolej `orientiris~ aR-

masrulebeli direq tori.

7. arCil konceliZe, viTibi bankis generaluri 

menejeri.

8. medea mamamTavriSvili, kosmetikuri saloni 

`ia~-s generaluri menejeri.

9. sofo balavaZe, saqarTvelos bankis sazoga-

doebasTan urTier Tobis ganyofilebis ufrosi.

10. nana balaxaSvili, Sps `lurja cxenebis~ gen-

eraluri direqtori.

respodentebs daurigdaT kiTxvari. respoden-

tebidan miRebuli pasu xebi SevajameT, SevajereT, 

viangariSeT saSualo sidideebi da warmo vad gineT 

cxrilSi № 1. cxrilidan Cans, rom pasuxebi yvela 

kiTxvaze gacemulia, magram, raRa Tqma unda, sx-

vadasxvanairad.

kiTxvaze _ `xSirad gaqvT drois deficiti? _ 

mxolod gamokiTxul respodentTa 20%-ma upasuxa, 

rom arasodes ara aqvs drois deficiti, 80%-ma ki 

upasuxa, rom yovelTvis aqvT drois deficiti. unda 

vifiqroT, rom maT vinc upasuxes, rom arasodes 

ara aqvT drois deficiti, ician misi fasi da amas 

isini aRweven imiT, rom gegmaven samuSao dRes. es-

eni arian pirveli da mexuTe nomris respodentebi.

meore kiTxvaze _ `saswrafod Sesasrulebeli 

saqmeebis ra raode noba gaqvT?~ _ yvelam erT-

nairi pasuxi gasca _ dReSi erTi-ori. anu 100%-

iT erTnairi pasuxi miviReT. Znelia am pasuxebs 

daveTanxmoT, magram kvlevam es Sedegi mogvca.

mesame kiTxvaze _ `gegmavT Tu ara samuSao 

dRes?~ _ respodentTa 80%-ma gvipasuxa, rom ar 

gegmavs, 20%-gan ki dadebiTi pasuxebi miviReT. 

maSasadame 20% _ gegmavs samuSao dRes da saqmes 

am gegmis mixedviTac akeTebs. swored amitom Cveni 

azriT, maT ara aqvT drois deficiti. eseni arian 

pirveli da mexuTe nomris respodentebi.

meoTxe kiTxvaze _ `aanalizebT Tu ara dRis 

gegmas?~ 20%-ma gvipa suxa, rom ar aanalizeben, 

80%-ma ki dadebiTi pasuxi gagvca. am pasuxebiT 

irkveva, rom respodentebi pasuxebis gacemisas 

maincdamainc did pasu xismgeblobas ar grZno-

ben. dRes mxolod 20% gegmavs, rogor xdeba, rom 

mis Sesrulebas 80% aanalizebs? ase rom, meoTxe 

kiTxvis pasuxebi winaaRmdegobaSia mesame kiTxvis 

pasuxebTan.

menejerebis pirovnuli drois marTvis
empiriuli gamokvleva saqarTveloSi
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respodentTa pasuxebi saSualo 

procenti 

(%)respodenti ##

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10

1

xSirad gaqvT drois deficiti?

a) arasodes + + 20

b) iSviaTad -

g) Zalian iSviaTad -

d) xandaxan -

e) xSirad + + + + + + + + 80

d) yovelTvis

2

saswrafod Sesasrulebeli saqmee-

bis ra raodenoba gaqvT?

a) dReSi erTi-ori + + + + + + + + + + 100

b) kviraSi erTi -

g) kviraSi ramdenime -

d) TveSi ramdenime -

3

gegmavT Tu ara samuSao dRes?

a) arasodes + + + + + + + + 80

b) Zalze iSviaTad

g) iSviaTad

d) yovelTvis + + 20

e) xSirad

4

aanalizebT Tu ara dRis gegmis 

Sesrulebas?

a) ki + + + + + + + + 80

b) ara + + 20

5

xom ar icvleba Tqveni dRis gegmebi 

dRis ganmavlobaSi?

a) arasodes + + + + + + 60

b) Zalian iSviaTad

g) iSviaTad + + 20

d) xSirad + + 20

e) yovelTvis
-

6

ra iwvevs Tqveni dRis gegmis Secv-

las?

a) Tqveni mizeziT - - - - - - - - - - -

b) administracis mizeziT - - - + + - - + + - 40

g) Tqveni pasuxi - - - - - - - - - -

7

saqmes spontanurad iwyebT, Tu wi-

naswar mofiqrebulad? 

a) spontanurad + + + 30

b) winaswar mofiqrebulad + + + + + + + 70

8

Tu Tavs SeuZloT grZnobT, an ar 

xarT xasiaTze datovebT dRis 

gegmas Seusruleblad Tu mainc 

SeasrulebT mas?

a) davtoveb samuSaos + + + + 40

b) Sevasruleb dRis gegmas + + + + + + 60

cxrili 1

saqarTvelos kompaniebis menejerebis mier pirovnuli drois gamoyenebis krebsiTi cxrili
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9

dRis romel monakveTSi xarT ufro 

produqtiuli - diliT Tu saRamos, 

iqneb RamiT? miuTiTeT saaTebi

a) diliT + + + + + + + 70

b) saRamos + + + 30

g) RamiT

10

samuSao dRis ganmavlobaSi rogor 

isvenebT?

a) yovel 0,5 saaTSi - 3-5 wuTi + + 20

b) yovel saaTSi - 10 wuTi + + + + 40

g) yovel 2-3 saaTSi - 20-30 wuTi + + + 30

d) visveneb erTxel dReSi 0,5 saaTi-

dan 1,0 saaTamde
+ 10

e) pasuxis Tqveni varianti

11

TqvenTvis aaqvs mniSvneloba rogor 

Seafaseben Tqvens muSaobas?

a) ki + + + + + + + + + + 100

b) ara

12

xSirad asrulebT sxvis samuSaos?

a) xandaxan + 10

b) arasodes + 10

g) iSviaTad

d) xSirad + + + + + + + + 80

e) yovelTvis

13

dRis gegmis Sedgenisas iTval-

iswinebT Tu ara Tqveni produqti-

ulobis ritms?

a) ki + + 20

b) ara + + + + + + + + 80

14

rogori grafikiT muaobT?

a) 900 saaTidan 1800 saaTamde + + + + + + + + + + 100

b) 1000 saaTidan 1900 saaTamde

g) Tavisufali grafikiT

15

Tqven kmayofili xarT Tqveni Sro-

mis organizaciiT da ras isurveb-

diT misi srulyofisTvis?

a) ki + + + 30

b) ara

g) nawilobriv

d) visurvebdi vicode rogor vsru-

lyo igi
+ + + + + + + 70

mexuTe kiTxvaze _ `xom ar icvleba Tqveni dRis 

gegmebi dRis ganmavlobaSi?~ _ respodentTa 20%-

ma gvipasuxa, rom iSviaTad icvleba, meore 20%-ma, 

rom xSirad icvleba da 60%-ma, rom arasodes ar 

icvleba. aqac Seusabamobaa. Tu gamokiTxul respo-

dentTa mxolod 20% gegmavs samuSao dRes, rogor 

ecvleba igi 60%-s? rogorc Cans, es kategoria 

(esenia №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8) menejerebi gegmaT moiaz-

rebs im nafiqralsac, Tu ra unda gaakeTos dRes. 

ki, esec gegmaa, magram gegmad gadaqcevi saTvis 

mas oficialuri saxe unda mieces qaRaldze an 

kompiuterSi unda dafiqsirdes.

meeqvse kiTxvaze _ ̀ ra iwvevs Tqveni dRis gegmis 

Secvlas?~ mxolod 40%-ma gagvca pasuxi, rom es 

xdeba administraciuli mizeziT, danar Cenma 60%-

ma kiTxvis pasuxisgan Tavi Seikava. swored es 

migvaniSnebs imaze, rom Cvens mier SerCeul mene-

jerTa umravlesobas drois samuSao resursi pri-

oritetul saqmeebis mixedviT ara aqvT ganawile-

buli, amitom dRis ganawesis Secvla arafrad mi-

aCniaT.

meSvide kiTxvaze _ `saqmes spontanurad iw-

yebT Tu mofiqrebulad?~ — 70%-ma gvipasuxa rom 

saqmes iwyeben winaswar mofiqrebulad, 30% ki 
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saqmes iwyebs spontanurad (eseni arian № 6, 9, 10 

respodentebi). gamodis, rom maT ara Tu dRe ara 

aqvT dagegmili, arc saqmeebi aqvT ganawi le buli 

prioritetebis mixedviT. amitom SemTxveviTi 

situaciis moTxovnebis mixedviT muSaoben. ase 

momuSave organizaciaSi mudmivad iqneba qaosi da 

mouwesrigebloba. menejeri, romelmac ar icis, 

xval pirvel rigSi ra saqme unda gakeTdes, is 

aucileblad gaibneva meorexarisxovan, wvril-

man saqmeebSi.

merve kiTxvaze _ `Tu Tavs SeuZloT grZnobT, 

an ar xarT xasiaTze, datovebT dRis gegmas Seus-

ruleblad, Tu mainc SeasrulebT mas?~ _ re-

spodentTa 40%-ma gvipasuxa, rom gadaitans mas 

meore dRisTvis, 60% ki mainc Seasrulebs mas. 

qarTvelebis fsiqologiuri tipaJidan gamom di-

nare, gvqonda molodini, rom gamokiTxuli respo-

dentebi SeuZlod da uxasiaTod yofnis SemTxvevaSi 

yvela (e. i. 100%) gadaitanda saqmes meore dRisT-

vis. 20 wlis win, rom es gamokiTxva Cagvetarebina, 

pasuxebi albaT swored aseTi iqneboda, magram 

sabazro urTierTobiT momuSave am ocma welma 

menejerebs saqmisadmi pasuxismgebloba aswavla. am 

saqmeSi didma konkurenciamac Tavisi sityva Tqva. 

konkurenciam ar icis mizezi _ ver gaakeTe, Tu ar 

gaakeTe. radgan saqme ar gakeTda, sxva gamoCndeba, 

romelic yvela situaciaSi saqmes gaakeTebs.

mecxre kiTxvaze _ `dRis romel monakveTSi 

xarT ufro produq tiuli?” respodentTa 70%-

ma Tavi `dilis adamianad~, anu `torolad~ aRiara. 

eseni arian pirveli, meore, mesame, meoTxe, meeqvse, 

mecxre da meaTe respodentebi. sami respodenti 

(mexuTe, meSvide, merve) ki aris `saRamos adamiani~, 

anu ̀ bu~. Tu am dakvirvebis am Sedegs ganvazogadebT, 

unda vifiqroT, rom saqarTvelos mosaxleobis 

70% aris `torola~, 30% ki _ `bu~.

meaTe kiTxvaze _ `rogor isvenebT samuSao 

dRis ganmavlobaSi?~ _ respodentTa 40% gvipa-

suxes, rom yovel saaTSi isvenebs 10 wuTs, 20%-ma 

gvipasuxa rom 0,5 saaTSi 5 wuTs, 30%-ma gvipasuxa, 

rom 3 saaTSi isvenebs 30 wuTs, 10%-ma ki gvipasuxa, 

rom isvenebs dReSi erTxel 1 saaTiT. saqme is aris, 

Cven ar viciT am organizaciebs sadilobis, Ses-

venebis saaTi aqvT, Tu ara aqvT. Tu ara aqvT, maSin 

gasagebia, visac rogor unda ise isvenebs. magram es 

dasveneba 8 saaTian samuSao dReSi ar unda aRemate-

bodes 1 saaTs. es normativia. aq ki gamodis, rom 

40% yovel saaTSi, rom 10 wuTs isvenebs, maT das-

veneba gamoudiT ara erTi saaTi, aramed, 8 • 10 = 

80 wuTi, anu 1,2 saaTi. asea sxvebic.

meTerTmete kiTxvaze _ `TqvenTvis aqvs mniS-

vneloba, rogor Seafa seben Tqvens muSaobas?~ 

_ respodentTa mTelma raodenobam dadebiTi pa-

suxi gasca.

meTormete kiTxvaze _ `xSirad asrulebT sxvis 

samuSaos?~ — 80%-ma pasuxi gasca rom xSirad as-

rulebs, 10%-ma rom arasodes ar asrulebs, meore 

10%-ma ki _ xandaxan asrulebs. 10%-Si romelic 

xandaxan asru lebs sxvis davalebebs moxvda meoTxe 

nomeri. igi bazis bankis sacalo mimar Tulebis 

menejeria. rogorc Cans, bazis bankis generaluri 

menejeri avalebs mas sxvisi samuSaos Sesrule-

basac da imis gamo, rom samsaxuri ar dakargos, 

igi asrulebs im samuSaosac. gamodis, rom bazis 

bankSi saerTod ar sruldeba gapirovnebuli sa-

muSaoebi, raSic generaluri menejeria, pirvel 

rigSi, damnaSave.

gamokiTxulTa 80% xSirad asrulebs sxvis samuS-

aos da erTaderTma respodentma (№ 8) gvipasuxa, 

rom arc igi ar asrulebs sxvis samuSaos da arc 

Tavis saqmes akeTebinebs sxvas. Tu menejers yavs 

iseTi TanamS romeli, rom igi aranaklebi xarisxiT 

Seasrulebs menejeris saqmes, maSin am saqmis gad-

adelegireba masze gamoanTavisuflebs menejers 

misgan da mas meti dro darCeba sxva saqmeebis Ses-

asruleblad. ase rom, vur CevT № 8 respodents, 

nu Seikavebs Tavs Tavisi saqmis sxvaze gadadele-

girebisgan, TviTon ki, raRa Tqma unda, unda akeTos 

mxolod Tavisi saqme.

mecamete kiTxvaze _ `dRis gegmis Sedgenisas 

iTvaliswinebT Tu ara Tqvens produqtiulo-

bas?~ _ respodentTa mxolod 20% gvipasuxa, rom 

iTvaliswinebs (№№ 2, 8), xolo 80%-ma, rom ar iT-

valiswinebs. maT pirad saubarSic gviTxres, rom 

organizaciaSi ramodenime aTeuli kaci muSaobs 

da rogor SeiZleba man Tavisi samuSao sakuTari 

produqtiu lobis saaTebiT aagos. is menejeria 

da koleqtivs xelmZRvanelobs. marTlac, rom 

vcxovrobdeT iseT qveyanaSi, rom menejeris sam-

saxuri asarCevi iyos, maSin menejeri amas marTlac 

SeZlebda. magaliTad, menejeri, romelic Tavisi 

ritmiT `saRamos adamiania~ igi iq dasaqm de boda, sa-

dac meore da mesame cvlebiT (da ara pirveli cvliT) 

muSaoben, dilis adamiani _ menejeri ki _ diliT. 

magram saqarTveloSi iseTi didi umuSevrobaa, 

rom adamianebs asarCevad ara aqvT saqme.

meToTxmete kiTxvaze _ `rogori grafikiT 

muSaobT?~ _ aTive respo dentma gvipasuxa, rom 

isini muSaoben 9 saaTidan 18 saaTamde. maSa sadame, 

saqarTvelos sawarmoebis menejerebs ara aqvT 

muSaobis Tavisu fali grafiki. es siaxle sazR-

vargareT didi xania danergilia, saqarT veloSi 

ki mas jer ar cnoben.

meTxuTmete kiTxvaze _ `kmayofili xarT Tu 

ara droSi Tqveni Sromis organizaciiT?~ — 70%-

ma gamoacxada, rom survili aqvT icodnen Tu ro-

gor srulyon igi.

maSasadame, saqarTvelos 10 kompaniis sxvadasxva 

donis (zeda, saSualo, qveda) menejerebis gamok-

iTxviT naTeli gaxda, rom radgan isini dRis geg-

mas ar adgenen, arc saqmeebi aqvT prioritetebad 

dalage buli, amitom maT 80%-s mudmivad drois 

deficiti aqvT.

miuxedavad muSaobis am Cveuli ritmisa, isini 

mzad arian imisTvis, rom iswavlon, Tu rogor 

imuSavon ukeTesad erTi da imave droSi.
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radgan Cvens mier Catarebuli kvlevac am mizans 

emsaxureboda, maT drois optimaluri gamoyenebis 

mizniT Cven vaZlevT Semdeg rCevebs:

daskvnebi da rekomendaciebi:

saqarTvelos 10 kompaniis menejerebSi maT mier 

piradi drois marTvis sakiTxebze Catarebulma 

empiriulma gamokvlevam dagvanaxa am sferoSi 

didi CamorCena. am mdgomareobis gamosaswore-

blad sxvadasxva literaturis daxmarebiT Cven 

menejerebs SevurCevT dRis dagegmvas.

menejerad Tqveni muSaobis periodSi, yoveldRe 

Tqven giwevT ara mxolod im saqmis keTeba, im amo-

canebis gadawyveta, romelTa meSveobiT miaRwevT 

Tqvens strategiul mizans, aramed mravali wvril-

mani, ruti nuli samuSaos keTebac. ar ifiqroT, rom, 

roca Tqven menejerebi iqnebiT mxolod grZelva-

diani proeqtebis Sesrulebis xelmZRvanelobaze 

dasaqmdebiT da geqnebaT mxolod SemoqmedebiTi 

samuSao. sruliadac ara. Tqveni drois umetes 

nawils daikavebs mZime, wvrilmani, mosawyeni saqme. 

Tu Tqven, Tqveni piradi drois gamoyenebis yovel-

dRiuri gegma geqnebaT, mxolod maSin SesZlebT 

am TqvenTvis arasasiamovno mZime saqmeebis dele-

girebas sxva TanamSromlebze. swored amisTvis 

saWiroa dRiuri gegmis Sedgena, romelSic mTeli 

Tqveni dRiuri saqmeebi struqturirebuli iqneba.

imisaTvis, rom Tqveni piradi drois dRiuri 

gegma efeqtiani iyos, aucileblad misi Sedgenisas 

unda daicvaT 5 wesi:

1. dagegmvas unda hqondes werilobiTi forma. 

maSasadame, gegmas unda hqondes materialuri 

forma da inaxebodes erTsa da imave adgilze. 

amasTan, ara aqvs mniSvneloba qaRaldze geqne-

baT igi dawerili (bloknotSi), MS Outlook-ze Tu 

MS Excel-Si. es saWiroa imisTvis, rom adamianis 

tvini, rogori Wkvianic ar unda iyos igi, didi 

moculobis informacias droTa ganmavlobaSi 

iviwyebs. amisTvis es informacia Cawerili unda 

iyos.

2. dagegmva unda iyos regularuli. yoveli 

dRis gegmis Sedgenis Cveva Tqven dagexmarebaT 

gamoimuSaoT efeqturi azrovneba da yuradReba 

Tqveni cxovrebisa da saqmianobisadmi. dRiuri 

gegma gantvirTavs Tqvens gonebas, miscems mas 

ufro SemoqmedebiT ideebze muSaobis SesaZle-

blobas.

3. gegmaSi unda gamoikveTos prioritete-

bi. maSasadame, rodesac dRiur gegmas adgenT, 

aucileblad gamokveTeT masSi sakvanZo saq-

meebi, yvelaze mniSvnelovani amocanebi. aseTi 

midgomiT Tqveni gegma ufro mkafiod iqneba 

struqturirebuli.

4. gegma unda iyos realuri, Sesrulebadi. 

gegma ar unda iyos fan-taziiT Sedgenili, iluz-

iebze dayrdnobili. gegmas realurobas aZlevs 

swori gaangariSeba.

5. dagegmva unda iyos moqnili. es imas niSnavs, 

rom Tu moulod neli situaciebi Seiqmneba, Ses-

aZlebeli iqnes misi gadaxedva da gegmaSi kore-

qtivebis Setana. aris kidev erTi wesi: Tqvenma 

dRiurma gegmam rom efeqtianad imuSaos, dRis 

saqmeebis CamonaTvali gonivrulad unda iyos 

Sedgenili da Sedegze orientirebuli.

gaCvenebT Tu rogor unda gaakeToT es:

nabiji pirveli: SeadgineT Tqveni yoveldRi-

uri saqmeebis (gadasawy-veti amocanebis) cxrili.

nabiji meore: SeavseT es cxrili Tqveni 

xvalindeli saqmeebiT:

nabiji mesame: cxrilSi CamoTvlili saqmeebi 

daajgufeT:

prioritetul anu dagegmil dRes aucile-

blad gasakeTebel saqmeebad;

Cveulebriv, mimdinare saqmeebad, romlebic 

SeiZleba meore Tu mesame dResac gakeTdes.

nabiji meoTxe: roca Tqven mier dagegmili 

dRe dagewyebaT, xSirad CaixedeT gegmaSi, Ses-

rulebuli saqmeebi aRniSneT plusebiT (`+~), xolo, 

romlebic dRis ganmavlobaSi ver SeasruleT da 

gadaitaneT meore dRisT-is, minusiT (`_~).

Tqvens kiTxvaze Tu ramdeni prioritetuli 

saqme unda iyos dRis gegmaSi, gipasuxebT, rom Tu 

masSi 15–20 saqmea CamoTvlili, maSin 3–4, Tu 10 

_ saqme, maSin 2–3. es yvelaferi damokidebulia 

im strategiul mizanze, romelic Tqven gaqvT 

dasaxuli da romlisadmi Tqveni yoveli dRis 

saqmianobaa miZRvnili.

Tqveni dRiuri gegma ar aris erTxel da samu-

damod damtkicebuli grafiki. situaciebis Secv-

lis Sedegad masSi SegiZliaT operatiulad Sei-

tanoT cvlilebebi. gaxsovdeT isic, rom adamianis 

tvins, mexsie rebis TvalsazrisiT, aqvs SesaZle-

blobebis zRvari. menejers yovelRiurad 60–70 

sakiTxi aqvs gadasawyveti, anu iseTi, romlis 

gadawyveta ar unda dagaviwydeT. amden mozR-

vavebul sakiTxs adamianis tvini ver imaxsov rebs, 

iRleba da amis gamo informaciis nawili ikargeba 

(mexsierebidan iSleba). tvinis aseTi gadatvirT-

va iwvevs adamianis stress, fsiqoemo cio nalur 

`gadawvas~. es xdeba maSin, roca adamiani cdilobs 

daimax sovros yvela saWiro informacia, mis tvins 

ki amis Zala aRar aqvs. metic, aseT dros adamians 

aRar SeuZlia amdeni sakiTxebidan priorite tuli 

sakiTxebis gamoyofa da maTze gonebis koncen-

trireba.

optimaluri meTodi, romelic adamians exmareba 

moawesrigos uzar-mazari raodenobis sakiTxebi da 

maTTan dakavSirebuli informacia, agreTve maTi 

gadanacvleba aris yuradRebis struqturirebis 

meTodi. igi SeimuSava da SemogvTavaza rusma mec-

nierma a. arxangelskim [2, gv. 111]. misi ZiriTadi 

funqcia aris is, rom adamianma saWiro sakiTxi 

saWiro dros gaixsenos.

am meTodis SemuSavebisas a. arxangelskim da 

misma kolegebma gaiTvaliswines adamianis yur-
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adRebis struqtura. igi sami ZiriTadi mdgenel-

isgan Sedgeba. esenia:

1. cnobieri;

2. winacnobieri;

3. qvecnobieri.

adaminis cnobiers mxolod erT sakiTxze (erT 

obieqtze) SeuZlia muSaoba.

qvecnobiers SeuZlia akontrolos 7 +2 obieq-

ti. maSasadame, cnobieri muSaobs erT prob lemaze, 

winacnobieri ki imave dros, mis paralelurad 

akontrolebs da zedamxevdelobas uwevs 7-dan 

9-mde obieqts. winacnobieridan obieqtebi Zalian 

advilad gadaadgildebian cnobierSi da piriqiT.

maSasadame, piradi drois dagegmvisas Tqveni 

rogorc menejeris qceva, normaluri maSin iqneba, 

Tu imuSavebT erT proble maze, mxedvelo bidan ar 

dakargavT 7–9 problemas, xolo yvela danarCe-

nebs daiviwyebT (isini qvecnobierSi geyolebaT). 

es rom SeZloT, aucileblad saWiroa SeimuSavoT 

sistema, anu moaxdinoT yuradRebis (mexsierebis) 

struqtu rireba iseTive sam nawilad, romlebzec 

ukve visaubreT.

bolos, dRis dagegmvis mimarTulebiT mene-

jerebisTvis gvaqvs aseTi rekomendacia _ Cau-

tareT Tqveni dRis dros aseTi analizi:

gadaxedeT qvemoT CamoTvlil drois 30 

mSTanTqmels [3, gv. 18] da moxazeT iqidan xuTi 

yvelaze mniSvnelovani (Tqveni TvalTaxedviT):

1. miznis arazustad gansazRvra.

2. saqmeSi prioritetebis arqona.

3. erTjerze bevri saqmis gakeTebis mcdeloba.

4. momavlis amocanebsa da maTi gadaWris gze-

bze sruli warmod genis uqonloba.

5. samuSao dris cudi dagegmva.

6. piradi mouwesrigebloba, areul-dareuli 

saweri magida.

7. kiTxviT metismeti gataceba.

8. usistemo gzavnilebi.

9. motivaciis nakleboba.

10. Canawerebis, misamarTebis, telefonis 

nomrebis Zebna.

11. Sromis kooperaciasa da ganawilebaSi 

Secdomebi.

12. telefonis zarebis gamo saqmidan mowyve-

ta.

13. daugegmavi mnaxvelebi.

14. uaris Tqmis arcodna.

15. arasruli, dagvianebuli informacia.

16. TviTdisciplinis arqona.

17. saqmis bolomde miyvanis arcodna.

18. xmauris gamo mocdena.

19. gaWianurebuli TaTbirebi.

20. saubrebisTvis da ganxilvebisTvis ara-

sakmarisi momzadeba.

21. kavSirebis (komunikacia) da ukukavSirebis 

arqona.

22. kerZo Temebze ybedoba.

23. zedmeti komunikabeloba.

24. saqmian CanawerTa siuxve.

25. saqmis gadadebis sindromi (anu `mexvalie~ 

kacoba).

26. yvela faqtis codnis wyurvili

27. lodini (Tundac saqmisTvis).

28. siCqare, mouTmenloba.

29. saqmeebis iSviaTad gadanawileba (dele-

gireba) TanamSromlebze.

30. delegirebuli saqmeebis arasakmarisi 

kontroli.

am CamonaTvalidan Tqvens mier moxazuli drois 

5 mSTanTqmeli gadaitaneT qvemoT motanil me-2 

cxrilSi da Tqven Tavsac da sxvebsac SesTavazeT 

maTi aRmofxvris (Semcirebis, srulyofis Tu gamo-

sworebis) rekomendaciebi.

ar ifiqroT, rom am cxrilis SedgeniT Tqven 

ukve saqmes morCiT. sruliadac ara. Tu Tqven muS-

aobT da drois es 5 mSTanTqmeli Tqven praqtikaSia 

damkvidrebuli, Tqven isini unda aRmofxvraT. 

am amocanam Tqven mxolod impulsi mogcaT, anu 

Teoriulad gamogikveTaT maTi moxsnis saWiroeba. 

exla jeri Tqvenzea. Tqven praqtikulad unda gana-

xor cieloT igi.

manana xarxeli
Tsu ekonomikis biznesis fakultetis

asistent-profesori

cxrili 2 drois aqtiuri STanTqma

№ drois 5 mSTanTqmelis 

dasaxeleba

daaxloebiT ra dros ga-

kargvinebT igi dReSi

rogor, ra gziT SeiZleba 

am danakargis aRmofxvra

1
2
3
4
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