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დღეს ბევ რი ეკ ონ ომ ის ტი და ობს იმ აზე, თუ რა 
მო გე ბით მუ შა ობ ენ უცხო ელი ინ ვეს ტო რე ბი. გა და-
ხე დეთ უცხო ურ ინ ვის ტი ცი ებს, რო მელ სფე რო ებ შია 
ჩა დე ბუ ლი და დარ წმუნ დე ბით რომ უცხო ელი ინ ვეს-
ტო რე ბი კო ლო სა ლურ, გა რან ტი რე ბულ მო გე ბებ ზე 
მუ შა ობ ენ. ეს სფე რო ებია: ბან კე ბი, დაზღვე ვა, ენ ერ-
გე ტი კა, კავ შირ გაბ მუ ლო ბა, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი, 
სას ტუმ რო ები, რეს ტორ ნე ბი, სა თა მა შო ბიზ ნე სი, 
სამ შე ნებ ლო ბიზ ნე სი და ა.შ. წარ მო ებ აში ანუ რე-
ალ ურ, მწარ მო ებ ლურ ეკ ონ ომ იკ აში უცხო ური ინ-
ვის ტი ცი ები ცალ კე ული, იშ ვი ათი გა მო ნაკ ლი სე ბის 
გარ და არ იდ ება.

 ახ ლა ჩა იდო სა ავი აციო ქარ ხა ნა ში ებ რა ული ინ-
ვეს ტი ცია, რო ელ მაც სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ცია უნ და 
შექ მნას. ეს თა ნა მედ რო ვე ნა ნო ტექ ნო ლო გი ური წარ-
მო ებაა და მთლი ან ად ექ სპორ ტზე იმ უშ ავ ებს. 

 კარ გია, რო ცა ინ ვეს ტორს ქვე ყა ნა ში თა ნა მედ რო ვე 
ტექ ნო ლო გი ები შე მო აქ ვს, მი თუ მე ტეს, თუ ამ ტექ ნო-
ლო გი ებს და აქ მი ღე ბულ ცოდ ნას და გა მოც დი ლე ბას 
სხვა სფე რო ებ შიც გა მო ვი ყე ნებთ. კარ გია, რომ ეს 
წარ მო ება მთლი ან ად ექ სპორ ტზე იმ უშ ავ ებს და მი სი 
მო გე ბის ერ ოვ ნულ ვა ლუ ტა ზე უარ ყო ფი თი მოქ მე-
დე ბა მთლი ან ად ნო ლი იქ ნე ბა. ეს ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან 
კარ გია და ამ აში ჩვენ მთავ რო ბას 10-იანი ეკ უთ ნის 10 
ბა ლი ანი სის ტე მით.

 თუმ ცა, ნა ხეთ რა ხდე ბა! პრო ექ ტში მო ნა წი ლე ობს 
სა პარ ტნი ორო ფონ დი, ეს კი იმ ას ნიშ ნავს, რომ პრო ექ-
ტის ღი რე ბუ ლე ბის (თუ არ მეშ ლე ბა 85 მლნ. დო ლა რია) 
70 % -ს სა ხელ მწი ფო აფ ინ ან სებს. სა პარ ტნი ორო ფონ-
დი ად გი ლობ რი ვი მსხვი ლი კომ პა ნი ებ ის (ძი რი თა დად 
სა ხელ მწი ფო კომ პა ნი ებ ის) მი ერ ფი ნან სდე ბა, ანუ 
ად გილ ზე მო ბი ლი ზე ბუ ლი რე სურ სე ბია. ეს ეც ძა ლი ან 
კარ გია, რომ ას ეთი კომ პა ნი ის შექ მნა ზე ჩვე ნი რე სურ-
სე ბი მი დის. 

 მაგ რამ! 
 შე თან ხმე ბის თა ნახ მად, 5 წე ლი წად ში კომ პა ნია სა-

პარ ტნი ორო ფონ დს თან ხას და უბ რუ ნებს და ამ კომ პა-
ნი ის 100 %-იანი მფლო ბე ლი ებ რა ული მხა რე გახ დე ბა!

 ვინც წარ მო ება კარ გად იც ის, ეც ოდ ინ ება, რომ ვა-
ლად აღ ებ ული თან ხის (კრე დი ტის) გას ტუმ რე ბა ძი რი-
თად ში მო გე ბი დან ხდე ბა, ან პრო დუქ ცი ის თვით ღი რე-
ბუ ლე ბა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ძი რი თა დი ფონ დე ბის 
ამ ორ ტი ზა ცი ის თან ხე ბი დან. 

 ამ კომ პა ნი ას, მი ნი მა ლუ რი 20 % მო გე ბი თაც რომ 
ემ უშ აშ ავა, 5 წე ლი წად ში ჩა დე ბუ ლი თან ხა ის ედ აც 
დაბ რუნ დე ბო და და  ფაქ ტი ურ ად სა ხელ მწი ფო ამ კომ-
პა ნი ის 70 %-ის წი ლის მფლო ბე ლი გახ დე ბო და. წარ მო-
ებ ის სრუ ლი კონ ტრო ლის თვის შე იძ ლე ბო და უცხო ელი 
ინ ვეს ტო რის თვის სა კონ ტრო ლო პა კე ტი გა დაგ ვე ცა 

და წარ მო ებ ის 51-55 % მი სი ყო ფი ლი ყო, ეს გა სა გე-
ბი იქ ნე ბო და, ვინც სა კონ ტრო ლო პა კეტს ფლობს, ის 
კო პა ნი ას აც აკ ონ ტრო ლებს, რაც უცხო ელ ებ ის მი ერ 
შე მო ტა ნი ლი ნა ნო ტექ ნო ლო გი ებ ის პი რო ბებ ში სა ჭი-
როა. 20-30 %-ი წი ლი მა ინც და ეტ ოვ ებ ინა სა ხელ მწი-
ფოს, კომ პა ნია რომ ეკ ონ ტრო ლე ბი ნა „შიგ ნი დან“, იქ-
ნებ ფა რუ ლად ქვეყ ნის თვის სა ში ში იარ აღ ის, ქი მი ური 
ნივ თი ერ ებ ის, ან იქ ნებ სხვა რამ სა ში შის დამ ზა დე ბა 
და იწყოს? ან იქ ნებ ეკ ოლ ოგი ის თვის მავ ნე საქ მი ან ობა 
გა ნა ხორ ცი ელ ოს, რა საც სხვა გან ვერ გა აკ ეთ ებს?! 

 აქ ძნე ლია რა მის თქმა, მხო ლოდ „მკითხა ობა“  შე იძ-
ლე ბა. შე იძ ლე ბა უცხო ელი ინ ვეს ტო რი სხვა პი რო ბებ ზე 
არ წა მო ვი და? მაგ რამ ამ ის შე სა ხებ ხე ლი სუფ ლე ბა 
არ აფ ერს იძ ახ ის და რჩე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა რომ სა-
ხელ მწი ფო ჩი ნოვ ნი კებ მა არ ას აკ მა რი სად და იც ვეს და 
გა ით ვა ლის წი ნეს სა ხელ მწი ფოს ინ ტე რე სე ბი!  

 რო გორც ვხე დავთ: 
 1.  უცხო ელი ინ ვეს ტო რი ჩვენ თან ხებს 5 წე ლი აბ-

სო ლუ ტუ რად უფ ას ოდ (უპ რო ცენ ტოდ) იყ ენ ებს.  
 2. თუ კომ პა ნია გა კოტ რდა, სა ხელ მწი ფო ჩა დე ბულ 

თან ხას კარ გავს, ვი ნა იდ ან თან ხის დაბ რუ ნე ბამ დე, სა-
ხელ მწი ფო უცხო ელი ინ ვეს ტო რის პარ ტნი ორია. 

 3. ძა ლი ან დი დია რის კი და ცდუ ნე ბაა  იმ ისა, რომ 
მოხ დეს თაღ ლი თო ბა, ანუ ამ თან ხის მით ვი სე ბის ან 
სხვაგ ვა რად გა მო ყე ნე ბის ალ ბა თო ბა.

 მი უხ ედ ავ ად ყვე ლაფ რი სა, ას ეთი პრო ექ ტე ბი 
ქვეყ ნის თვის ძა ლი ან კარ გია, თუ ის ინი რე ალ ურია და 
ად გი ლი არა აქ ვს თაღ ლი თო ბას, ად გი ლობ რი ვი ჩი ნოვ-
ნი კე ბის პი რად ინ ტე რე სებს.

 ამ ავე დროს უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ სა პარ ტნი ორო 
ფონ დი თა ნა და ფი ნან სე ბას და პარ ტნი ორ ობ ას უწ ევს 
უცხო ელ ინ ვეს ტო რებს სა ქარ თვე ლო ში მსხვი ლი ათ-
ობ ით და ას ობ ით მი ლი ონი ანი პრო ექ ტე ბის გან ხორ-
ცი ელ ებ აში, არ ის მი ლი არდ დო ლა რი ანი პრო ექ ტიც. 
ეს კომ პა ნი ები თა ვი სი პრო დუქ ცი ის უდ იდ ესი ნა წი ლის 
რე ალ იზ ებ ას სა ქარ თვე ლო ში მო ახ დე ნენ და მო გე ბის 

რო ცა უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებს რო ცა უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებს 
სა ხელ მწი ფოს და საქ ცე ვად ვი ყე ნებთ!სა ხელ მწი ფოს და საქ ცე ვად ვი ყე ნებთ!

პირ და პირ ვაცხა დებ: „სა პარ ტნი ორო ფონ დი” და არ სე ბუ ლი 
ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა ქვეყ ნის თვის სა ში შია!
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სა ხით ქვეყ ნი დან გა იტ ან ენ დი დი ოდ ენ ობ ით უცხო ურ 
ვა ლუ ტას.

 მარ ტო ბო ლო პე რი ოდ ში სა პარ ტნი ორო ფონ დის 
თა ნა და ფი ნან სე ბით  და ფი ნან სე ბუ ლი უცხო ური ინ ვის-
ტო რე ბით შექ მნი ლი კომ პა ნი ებ ის წყა ლო ბით, უახ ლო ეს 
3-4 წე ლი წად ში,  ში და სა ვა ლუ ტო ბა ზარ ზე, უცხო ურ 
ვა ლუ ტა ზე და მა ტე ბი თი მოთხოვ ნა ყო ველ წლი ურ ად 
350 -  400 მი ლი ონ დო ლა რამ დე გა იზ რდე ბა, რაც ლა-
რის დე ვალ ვა ცი ის წყა რო გახ დე ბა, მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გაზ რდის ინ ფლა ცი ას და კი დევ უფ რო მე ტად და ამ ძი-
ებს მო სახ ლე ობ ის სო ცი ალ ურ მდგო მა რე ობ ას.

 არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა ხელს უწყობს 
ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გა უფ ას ურ ებ ას და დე ვალ ვა ცი ას. 
მე რე გვიკ ვირს, რა მოს დის ლარს, რა ტომ ხდე ბა მი სი 
დე ვალ ვა ცია და მთავ რო ბა რა ტომ იშ ვერს სა ქარ თვე-
ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის კენ (სებ) იშ ვერს ხელს, ხო ლო 
სებ-ი მთავ რო ბას აბ რა ლებს ყვე ლა ფერს!

 სი ნამ დვი ლე ში  ორ ივე დამ ნა შა ვეა იმ აში რაც ქვე-
ყა ნა ში ხდე ბა, ანუ მო სახ ლე ობ ის სო ცი ალ ური პი რო-
ბე ბის ყო ველ წლი ურ ად გაუარესებაში. ორ ივე ერ თად 
ატ არ ებს იმ ეკ ონ ომ იკ ურ და ფუ ლად-საკ რე დი ტო 
პო ლი ტი კას, რაც ამ ძი მებს ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ურ და 
სო ცი ალ ურ მდგო მა რე ობ ას. სებ-ი დამ ნა შა ვეა იმ აშ იც, 
რომ არ აკ ონ ტრო ლებს მთავ რო ბის ეკ ონ ომ იკ ურ და 
ფუ ლად-საკ რე დი ტო პო ლი ტი კას და არ ეწ ინა აღ მდე-
გე ბა იმ პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ას, რაც იწ ვევს 
ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გა უფ ას ურ ებ ას, პი რი ქით, თვი-
თონ სებ-იც აქ ტი ურ ად მო ნა წი ლე ობს ამ პრო ცეს ში და 
მი ზა ნი და პო ლი ტი კაც სწო რედ ესა აქ ვს, ერ ოვ ნუ ლი 
ვა ლუ ტის გა უფ ას ურ ება - „ინ ფლა ცი ის თარ გე ტი რე ბა“.

 ამ პო ლი ტი კის და შე სა ბა მი სი სებ-ის პო ლი ტი კის 
მი ხედ ვით, 2020 წელს და შემ დგომ ინ ფლა ცია უნ და 
აღ მო იფხვრას. თუ ეს ასეა, იმ ას აც ნიშ ნავს, რომ 2020 
წელს და შემ დგომ აღ არ მოხ დე ბა ლა რის დე ვალ ვა ცია, 
იმ იტ ომ, რომ ლა რის დე ვალ ვა ცია იწ ვევს იმ პორ ტულ 
პრო დუქ ცი აზე ფა სე ბის ზრდას და ინ ფლა ცი ას. 

 ამ ლო გი კას თუ მივ ყვე ბით 2020 წელს, სულ ცო ტა, 
და დე ბი თი სა გა რეო სა ვაჭ რო ბა ლან სი უნ და გვქონ დეს, 
რაც დღეს ვე ნა თე ლია, რომ ფან ტა ზიაა და სხვა არ აფ-
ერი. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე „ინ ფლა ცი ის თარ გე თი რე-
ბის“ პო ლი ტი კა დი დი ავ ან ტუ რაა და სხვა არ აფ ერი. 

 დავ უბ რუნ დეთ უცხო ურ ინ ვის ტი ცი ებს და სა პარ-
ტნი ორო ფონ დის პო ლი ტი კას.

 უცხო ური ინ ვის ტი ცი ებ ის სა აფ რთხე ები და 
ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აზე და სო ცი ალ ურ პი რო ბებ ზე 
და მან გრე ვე ლი მოქ მე დე ბა ჩვენ უკ ვე დაწ ვრი ლე ბით 
გან ვი ხი ლეთ 2016 წელს სტა ტი აში (იხ. ინ ტერ ნეტ-გა-
მო ცე მა „ივ ერი ონი“ - სტა ტია: „ყვე ლა ზე უჩ ინ არი და 
სა ში ში საფ რთხე რო მე ლიც ქვე ყა ნას ემ უქ რე ბა“ http://
iverioni.com.ge/16288-yvelaze-uchinari-da-yvelaze-didi-
safrthkhe-romelic-qveyanas-emuqreba.html). 

 სტა ტი აში კარ გად ჩანს, რომ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ას 
და დე ბით თან ერ თად, მრა ვალ ჯერ უფ რო მე ტი უარ-
ყო ფი თი შე დე გე ბი მო აქ ვს. უცხო ელი ინ ვეს ტო რე ბის 
ყო ველ წლი ურ ად გა სა ტა ნი მო გე ბა მუდ მივ წნეხ ში 
ამ ყო ფებს ერ ოვ ნულ ვა ლუ ტას. რო ცა ერ ოვ ნუ ლი ვა-
ლუ ტა ამ წნეხს ვე ღარ უძ ლებს ხდე ბა ეკ ონ ომ იკ ური 
„კო ლაფ სი“ და ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური პი რო-
ბე ბის გაუარესება და ახ ალ უფ რო და ბალ სო ცი ალ ურ 
დო ნე ზე და სატ ბი ლუ რე ბა, ახ ალ, მო მა ვალ ეკ ონ ომ იკ-
ურ კო ლაფ სამ დე. ასე გრძელ დე ბა გა მუდ მე ბით და ასე 
გაგ რძელ დე ბა თუ არ შე იც ვა ლა არ სე ბუ ლი ქვეყ ნის 
და მან გრე ვე ლი ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა.

 რო გორც ვხე დავთ, სა პარ ტნი ორო ფონ დი არ სე ბუ-
ლი პო ლი ტი კით მნიშ ვნე ლოვ ნად უწყობს ხელს მომ-
ხდარ და მო სა ლოდ ნელ ეკ ონ ომ იკ ურ კო ლაფ სებს და 
ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის და სო ცი ალ ური მდგო მა რე ობ ის 
გაუარესებას.

 მთავ რო ბის თვის უცხო ური ინ ვის ტი ცი ებ ის მო ზიდ-
ვა „პა ნა ცეაა“, არ სე ბულ შე ღა ვა თებს ბო ლოს ის იც მოყ-
ვა, რომ უცხო ელ ინ ვეს ტორს ფულ საც ჩვენ ვაძ ლევთ 
ჩვე ნი ვე ქვეყ ნის და საქ ცე ვად. მთავ რო ბის მი ზა ნი უნ-
და იყ ოს ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბა და სო ცი ალ ური 
მდგო მა რე ობ ის მუდ მი ვი გა უნ ჯო ბე სე ბა. ყვე ლა ფე რი 
რაც ამ ას ხელს უშ ლის, მთავ რო ბამ თა ვი უნ და შე იკ ავ-
ოს და აღ მოფხვრას, ხო ლო რაც ხელს უწყობს, ყო ველ-
მხრივ და ეხ მა როს. 

 აი, ეს უნ და იყ ოს მთავ რო ბის მი ზა ნი და ეკ ონომ-
იკ ური პო ლი ტი კა!

 
ნას ყი და დარ ბუ აშ ვი ლი,

ეკ ონ ომ იკ ის აკ ად ემი ური დოქ ტო რი 
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სა ქარ თვე ლო ში სა სა ოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ-
ლე ბის მი წე ბის რე ფორ მა  1992 წელს და იწყო.

 კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლოს მი ნის ტრთა კა ბი ნე ტის 
1992 წლის 18 იან ვრის #48, 1992 წლის 6 თე ბერ ვლის 
#128 და 1992 წლის 10 მარ ტის დად გე ნი ლე ბე ბის 
სა ფუძ ველ ზე, ხო ლო არ ას ას ოფ ლო-სა მე ურ ნეო და-
ნიშ ნუ ლე ბის მი წე ბის - 1998 წლი დან, რო დე საც 1997 
წელს მი ღე ბულ იქ ნა სა ქარ თვე ლოს ახ ალი სა მო ქა-
ლა ქო კო დექ სი (ამ ოქ მედ და 1998 წლის 1 იან ვრი-
დან). ას ევე, 1998 წლის ოქ ტომ ბერ ში მი ღე ბულ იქ ნა 
კა ნო ნე ბი: 1. “სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი 
არ ას ას ოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნი შუ ლე ბის მი წის მარ-
თვი სა და გან კარ გვის შე სა ხებ” (გა უქ მდა 2007 წლის 
11 ივ ლისს), 2. “ფი ზი კუ რი პი რე ბი სა და კერ ძო სა მარ-
თლის იურ იდი ული პი რე ბის სარ გებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი 
არ ას ას ოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნი შუ ლე ბის მი წის კერ ძო 
სა კუთ რე ბად გა მოცხა დე ბის შე სა ხებ” (გა უქ მდა 2007 
წლის 20 სექ ტემ ბერს).

 1992 წლი დან, იმ დროს მოქ მე დი ნორ მა ტი ული 
აქ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე. ყვე ლა სო ფელ სა და და ბა ში 
იქ მნე ბო და მი წის რე ფორ მის კო მი სი ები, რომ ლე ბიც 
ად გენ დნენ მი წის მიმ ღებ თა სი ებს, სი ები მტკიც დე-
ბო და რაიონულ კო მი სი აზე, რის შემ დე გაც ხდე ბო და 
სა ხელ მწი ფო მი წის ნაკ ვე თის მი ღე ბა-ჩა ბა რე ბის აქ-
ტე ბის გა მო წე რა და მი წის მე სა კუთ რე ზე გა და ცე მა 
შე სა ბა მი სი ან აზღა ურ ებ ით.

მი წის მე სა კუთ რე მი წის ფარ თო ბის სი დი დის მი-
ხედ ვით იხ დიდ და 30-70 მა ნე თის ფარ გლებ ში (შემ დეგ 
იყო კუ პო ნე ბით ან აზღა ურ ება). მი წებს ღე ბუ ლობ და, 
რო გორც სოფ ლის, ას ევე და ბი სა და ქა ლა ქის მაცხოვ-
რებ ლე ბი დამ ტკი ცე ბუ ლი ნორ მი თა და წე სით, რო მე-
ლიც რე გის ტრირ დე ბო და რაიონის მი წათ მოწყო ბის 
სამ სა ხურ ში სპე ცი ალ ურ ად შექ მნილ ჟურ ნალ ში (იმ 
დროს მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად). მი-
წათ მოწყო ბის სამ სა ხუ რი ექ ვემ დე ბა რე ბო და სა ქარ-
თვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სა მი ნის ტროს. აღ სა ნიშ-
ნა ვია, რომ აღ რიცხვის დროს კეთ დე ბო და სა კუთ რე-
ბა ში გა და ცე მუ ლი მი წის ნაკ ვე თის მი ღე ბა ჩა ბა რე ბის 
სა ხელ მწი ფო აქ ტი ხუთ ეგ ზემ პლი არ ად და შე სა ბა მი სი 
ტე რი ტო რი ის რუ ქა მე სა კუთ რე ბის რე გის ტრა ცი ით.

აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტე ბი სა და რუ ქე ბის გა კე თე ბა ევ-
ალ ებ ოდა იმ დროს არ სე ბულ მი წათ მოწყო ბი სა და 
მი წათ სარ გებ ლო ბის საპ რო ექ ტო ინ სტი ტუტს, აგ-
რო სერ ვი სის სამ სა ხურს და სპე ცი ალ ურ ად შექ მნილ 
საპ რო ექ ტო ჯგუფს.ყვე ლა დო კუ მენ ტი ინ ახ ებ ოდა 
სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სა მი ნის ტრო ში 
და სა მი ნის ტროს შე სა ბა მის რაიონულ სამ სა ხუ რებ სა 
და შემ დგომ კი არ ქი ვებ ში.

1997 წელს სა ქარ თვე ლო ში შე იქ მნა სა ქარ თვე ლოს 
მი წის მარ თვის სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტი და დე-
პარ ტა მენ ტს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი რაიონული მი წის 
მარ თვის სამ მარ თვე ლო ები.

1997 წლის 25 ნო ემ ბერს მი იღ ეს ახ ალი სა მო ქა ლა-
ქო კო დექ სი. ამ კო დექ სის სა ფუძ ველ ზე (მუხ ლი1514) 
დად გინ და,რომ ტექ ნი კუ რი აღ რიცხვის სამ სა ხუ რე ბის 
პა რა ლე რუ ლად უძ რა ვი ქო ნე ბის (მათ შო რის მი წის) 
რე გის ტრა ცია უნ და გან ხორ ცი ელ ებ ულ იყო სა ჯა რო 
რე ეს ტრის სამ სა ხურ ში. მა ნამ დე მი წის ნაკ ვე თე ბი სა 
და მას ზე მდგო მი შე ნო ბა-ნა გე ბო ბე ბის რე გის ტრა ცი ას, 
(რო გორც პირ ვე ლადს, ას ევე მე ორ ად რე გის ტრა ცი ას) 
ხორ ცი ელ დე ბო და სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა რე გი-
ონ ში მოქ მე დი ტექ ნი კუ რი ინ ვე ტა რი ზა ცი ის ბი ურო-
ებ ში(ტექ ნი კუ რი ინ ვე ტა რი ზა ცი ის სა მა სა ხუ რებ ში) 
მა თი საქ მი ან ობ ის მი ზა ნი იყო მო ეხ დი ნათ გან მცხა დებ-
ლე ბის სა ფუძ ველ ზე მათ მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი 
უძ რა ვი ნივ თე ბის აღ რიცხვა-რე გის ტრა ცია.

 აღ რიცხვის სა ფუძ ვლად მი ეთ ით ებ ოდა, რო გორც 
ფაქ ტი ური მფლო ბე ლო ბა, ას ევე იურ იდი ული დო კუ-
მენ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე მათ სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მუ-
ლი უძ რა ვი ნივ თე ბი.

 სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის 1514 მუხ ლის თა ნახ მად, 
სა ჯა რო რე ეს ტრის სამ სა ხუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბამ დე 
მი წის ნაკ ვე თე ბის გას ხვი სე ბა უნ და მომ ხდა რი ყო ტექ-
ნი კუ რი ინ ვე ტა რი ზა ცი ის ბი ურო ებ ის დახ მა რე ბი თა და 
მათ მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ული რე გის ტრა ცი ებ ის ან ად-
გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებ ში არ სე ბუ ლი 
მი წის ნაკ ვე თე ბის მი მაგ რე ბის აქ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე.

 სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის 1515 მუხ-
ლის თა ნახ მად კი, გან ხორ ცი ელ და უძ რა ვი ნივ თე ბის 
რე გის ტრა ცი ის მო ნა ცე მე ბის სა ჯა რო ობ ის უზ რუნ-
ველ ყო ფა, რაც მო იც ავ და შემ დეგს; “სა ჯა რო რე ეს-
ტრის ერ თი ანი სამ სა ხუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბამ დე სა მო ქა-
ლა ქო კო დექ სით ამ სამ სა ხუ რე ბი სათ ვის და კის რე ბუ ლი 
ფუნ ქცი ები უნ და გა ნე ხორ ცი ელ ებ ინ ტექ ნი კუ რი ინ ვე-
ტა რი ზა ცი ის ბი ურო ებს, სა ქარ თვე ლოს ურ ბა ნი ზა ცი-

ფრთხი ლად, სა ხელ მწი ფო მი წის ფრთხი ლად, სა ხელ მწი ფო მი წის 
წარ თმე ვით იმ უქ რე ბა!წარ თმე ვით იმ უქ რე ბა!

ან ზორ მეს ხიშ ვი ლი
ეკ ონ ომი ურ მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი,
სერ თი ფი ცი რე ბუ ლი ექ სპერ ტი უძ რა ვი 

ქო ნე ბის (მი წის) სა კითხებ ში

 7 7

 s
eq

t
em

b
er

i
  

 2
0

1
8



ისა და მშე ნებ ლო ბის სა მი ნის ტროს და მი წის მარ თვის 
სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტს უნ და უზ რუნ ველ ყოთ 
სა ჯა რო რე ეს ტრის მო ნა ცე მე ბის სა ჯა რო ბა და ხელ-
მი საწ ვდო მო ბა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პირ თათ ვის”.

 სა ქარ თვე ლოს მი წის მარ თვის სა ხელ მწი ფო დე-
პარ ტა მენ ტმა უზ რუნ ველ ყო სა თა ნა დო სამ სა ხუ რის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა, სა ჯა რო რე ეს ტრის ფორ მუ ლა რე ბის 
მომ ზა დე ბა და ორ გა ნი ზა ცი ული სა კითხე ბის მოგ ვა-
რე ბა, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლი იყო სა მო ქა ლა ქო 
კო დექ სის ამ ოქ მე დე ბის პე რი ოდ იდ ან წარ მო შო ბი ლი 
უძ რა ვი ნივ თის მე სა კუთ რე ებ ის რე გის ტრა ცი ას თან.

 მი წის ნაკ ვე თე ბის ყო ვე ლი ახ ალი შე ძე ნის რე გის-
ტრა ცია 1997 წლის 25 ნო ემ ბრი დან გან ხორ ცი ელ და 
მი წის რე გის ტრა ცი ის სამ სა ხუ რის სის ტე მა ში არ სე-
ბუ ლი სად გილ მა მუ ლო წიგ ნის(სა ჯა რო რე ეს ტრის) 
სამ სა ხურ ში, რა მაც გა მო იწ ვია ორ მხრი ვი რე გის ტრა-
ცი ები რო გორც სა ჯა რო რე ეს ტრში, ას ევე ტექ ნი კუ რი 
ინ ვე ტა რი ზა ცი ის ბი ურო ებ ში, რაც გაგ რძელ და 2005 
წლამ დე. ორ მა გი რე გის ტრა ცია კი იწ ვევ და სა ზო გა დო-
ებ ის უკ მა ყო ფი ლე ბას, გან სა კუთ რე ბით მძი მე ტვირ-
თვად და აწ ვა მო სახ ლე ობ ას სა ჯა რო რე ეს ტრის მი ერ 
რე გის ტრა ცი ის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად და წე სე ბუ ლი 
არ ცთუ მცი რე გა და სა ხა დი. და იწყო რე გის ტრი რე ბუ-
ლი მი წე ბის გან მე ორ ებ ითი რე გის ტრა ცია შე სა ბა მი სი 
ან აზღა ურ ებ ით.

 2004 წელს სა ქარ თვე ლოს მი წის მარ თვის სა ხელ-
მწი ფო დე პარ ტა მენ ტის და უს აბ უთ ებ ლად გა უქ მე ბის 
შე დე გად, გა უქ მე ბულ იქ ნა ამ სამ სა ხუ რის რაიონული 
რგო ლე ბი და რაიონულ სამ სა ხუ რებ ში არ სე ბუ ლი 
ყვე ლა დო კუ მენ ტა ცია (სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ-
ნუ ლე ბის მი წის მე სა კუთ რე თა რე გის ტრა ცი ის დო კუ-
მენ ტა ცია) სამ წუ ხა როდ და იკ არ გა ან შეგ ნე ბუ ლად 
გა ნად გურ და.

 რო დე საც შე მო იღ ეს მი წის აზ ომ ვი სა და აღ რიცხვის 
ახ ალი სის ტე მა, მი წის მე სა კუთ რე თა სა სოფ ლო-სა-
მე ურ ნეო და ნი შუ ლე ბის მი წე ბის ნაკ ვე თე ბის ახ ალი 
სის ტე მით აზ ომ ვი სა და რე გის ტრა ცი ის მიზ ნით სა-
ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ აიღო კრე დი ტი 52 მი ლო ნი 
გერ მა ნუ ლი მარ კა და 12 მი ლი ონი დო ლა რი, გა აფ ორ-
მა ხელ შეკ რუ ლე ბა ერთ-ერთ გერ მა ნულ ფირ მას თან. 
აღ ნიშ ნულ მა ფირ მამ და იწყო სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო 
და ნიშ ნუ ლე ბის მი წე ბის აზ ომ ვი თი სა მუ შაოები. ამ 
ღო ნის ძი ებ ის მი ზა ნი იყო, რომ ფი ზი კურ პირ თა სა კუთ-
რე ბა ში არ სე ბუ ლი მი წე ბი და ზუს ტე ბუ ლი ყო აზ ომ ვის 
ახ ალი სის ტე მით უფ ას ოდ და მე სა მედ და რე გის ტრი რე-

ბუ ლი ყო ახ ლად შექ მნილ სა ჯა რო რე ეს ტრის ერ ოვ ნულ 
სა აგ ენ ტო ში.

 და უჯ ერ ებ ელია მაგ რამ ფაქ ტია: ფირ მის ერ თი 
ხელ მძღვა ნე ლის თვი ური ხელ ფა სი შე ად გენ და, სა ქარ-
თვე ლოს მი წის მარ თვის სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტის 
მთე ლი სის ტე მის 1660 თა ნამ შრომ ლის წლი ურ ხელ-
ფასს (კონ ტრო ლის პა ლა ტის შე მოწ მე ბის მა სა ლე ბი-
დან). კი დევ უფ რო და უჯ ერ ებ ელია, მაგ რამ ფაქ ტია: 
სა მუ შაოები გან ხორ ცი ელ და, აღ ებ ული კრე დი ტი მთლი-
ან ად ათ ვი სე ბულ იქ ნა და თი თოეულ მი წის მე სა კუთ-
რე ზე შედ გე ნი ლი მი წის სა კუთ რე ბის დო კუ მენ ტე ბის 
აბ სო ლი ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა არ იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი 
და ნიშ ნუ ლე ბი სა მებრ. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ მდი ნა რე 
მტკვარ ში გა და იყ არა 52 მი ლი ონი გერ მა ნუ ლი მარ კა და 
12 მი ლი ონი დო ლა რი თა ვი სი პრო ცენ ტე ბით.

 რად გა ნაც გა უგ ებ არი მი ზე ზე ბით გერ მა ნუ ლი 
ფირ მის ჩა ტა რე ბუ ლი და გა კე თე ბუ ლი მი წის აზ ომ ვი თი 
ნა ხა ზე ბი, რუ ქე ბი და ელ ექ ტრო ვერ სი ები არ გა მო იყ ენ-
ეს და ნიშ ნუ ლე ბით. დად გინ და, რომ ახ ალი სის ტე მით 
მი წის რე გის ტრა ცი ის თვის მი წის მე სა კუთ რე ებს თა-
ვი სი სახ სრე ბით უნ და მო ეხ დი ნათ აზ ომ ვი თი ნა ხა ზის 
ელ ექ ტრო ვერ სი ის გა კე თე ბა და რე გის ტრა ცი ის სა ფა-
სუ რი - შვი დი ლა რი ფი ზი კურ პირს უნ და გა და ეხ ადა. 
ეს ეც ოტ ავ ათ და შემ დეგ რე გის ტრა ცი ის სა ფა სუ რი 
გახ და ოც და თი ლა რი. მა შინ რო დე საც მი წის მარ თვის 
სა მარ თვე ლოს მთა ვა რი სპე ცი ალ ის ტის ყო ველ თვი ური 
ან აზღა ურ ება იყო 35 ლა რი.

 2004 წლი დან რე გის ტრა ცი ის მომ სა ხუ რე ბის სა-
ფა სუ რი გახ და 50 ლა რი, დაჩ ქა რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე-
ობა 250 ლა რი.მი წის მე სა კუთ რე ებ ის უმ რავ ლე სო ბამ 
თა ვი სი სა კუ თა რი მი წის ნაკ ვე თი ოთხჯერ და არ ეგ ის-
ტრი რა - პირ ვე ლად, რაიონში არ სე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს 
სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სა მი ნის ტროს მი წათ მოწყო ბის 
სამ სა ხურ ში, მე ორ ედ, სა ქარ თვე ლოს მი წის მარ თვის 
სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტის რაიონულ სამ სა ხუ-
რებ ში და მე სა მედ, სა ჯა რო რე ეს ტრის ერ ოვ ნულ სა-
აგ ენ ტო ში შე სა ბა მი სი თან ხე ბის გა დახ დით. მე ოთხედ 
სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტროს სა ჯა რო 
რე ეს ტრში. (ეს მდგო მა რე ობა არ ეხ ება იმ ფი ზი კურ 
პი რებს, ვი საც სა ერ თოდ არ და ურ ეგ ის ტრირ ბი ათ სა-
კუ თა რი მი წის ნაკ ვე თე ბი).

 სა სა ცი ლოა თუ სა ტი რა ლი, არ ვი ცი - 2008-2009 
წლამ დე ფი ზი კუ რი და იურ იდი ული პი რე ბის მი ერ 
და რე გის ტრი რე ბუ ლი მი წის ნაკ ვე თე ბის რე გის ტრა-
ცია ჩა ით ვა ლა და უზ უს ტებ ლად და სა ჭი რო გახ და 
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ახ ალი რე გის ტრა ცი ის გან ხორ ცი ელ ება. რის თვი საც 
მი წის მე სა კუთ რეს მი წის ნაკ ვე თის ახ ალი სის ტე მით 
აზ ომ ვა ში უნ და გა და ეხ ადა 50-200 ლა რი, და რე გის-
ტრა ცი სათ ვის 50 ლა რი პლი უს ერ თი ლა რი სა ბან კო 
მომ სა ხუ რე ობ ის თვის.

 ვი საც შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონ და, ან და სჭირ დე ბო და 
ამ ონ აწ ერ ის გა ნახ ლე ბა, სა ჯა რო რე ეს ტრი დან გა და იხ-
ადა აღ ნიშ ნუ ლი თან ხა და მე ოთხედ და არ ეგ ის ტრი რა 
თა ვის სა კუთ რე ბა ში რა მო დე ნი მე ჯერ და რე გის ტრი-
რე ბუ ლი ნაკ ვე თი. ყო ვე ლი ვე ამ ან გა მო იწ ვია ის, რომ 
სა ჯა რო რე ეს ტრში 2016 წლის თვის სა სოფ ლო-სა მე-
ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მე სა კუთ რე თა მი წე ბის მხო ლოდ 
27% აღ მოჩ ნდა რე გის ტრი რე ბუ ლი.

 გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია, “ქო ნე ბის ლე გა-
ლი ზა ცი ის შე სა ხებ”სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი, (რო მე ლიც 
მი ღე ბუ ლია 2007 წლის 22 ივ ნის), 2011 წლის 22 მარ ტს 
შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბით (კა ნო ნის მე-6 მუხ ლს და ემ-
ატა მე-6 პრი მა მუხ ლი და კა ნო ნის მე-7 მუხ ლს და ემ ატა 
მე-3 პუნ ქტი) ით ვა ლის წი ნებ და:

 იმ შემ თხვე ვა ში, თუ მე სა კუთ რის მი წის ნაკ ვე თის 
მი ღე ბა ჩა ბა რე ბის აქ ტი არ იყო სრულ ყო ფი ლად შევ სე-
ბუ ლი, (მი ღე ბა-ჩა ბა რე ბის აქ ტს ად გენ და ად მი ნის ტრა-
ცი ული ორ გა ნო, რო მელ საც გა აჩ ნდა სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ კა ნო ნი ერი ნდო ბა, რომ მის მი ერ გა მო ცე მუ ლი 
აქ ტი სა მარ თლებ რი ვად სწო რად უნ და ყო ფი ლი ყო 
შედ გე ნი ლი), აქ ტის მე პატ რო ნეს უნ და გა და ეხ ადა 
თი თოეულ კვად რა ტულ მეტ რზე 15 ლა რი, წი ნა აღ-
მდეგ შემ თხვე ვა ში მის მი მართ აღ იძ რე ბო და სის ხლის 
სა მარ თლის საქ მე.

და უჯ ერ ებ ელია, მაგ რამ ფაქ ტია, რომ ფი ზი კურ 
პირს, რო მელ საც სა ხელ მწი ფოს შე სა ბა მის მა ორ გა-
ნი ზა ცი ამ ხარ ვე ზით მის ცა სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და-
ნიშ ნუ ლე ბის მი წის ნაკ ვე თის სა ხელ მწი ფო მი ღე ბა-ჩა-
ბა რე ბის აქ ტი, მის სა კუ თარ ერთ ჰექ ტარ ზე არ სე ბულ 
მი წის ნაკ ვე თის რე გის ტრა ცის თვის უნ და გა დე ხა და 
150 000 ლა რი.

თა ნაც ეტყვი ან, მად ლო ბა გვითხა რი რომ არ გაძ-
ლევთ პა სუ ხის გე ბა შიო. ხო ლო იმ პირ მა, რო მელ მაც 
უკ ან ონ ოდ მი იტ აცა სა ხელ მწი ფოს სა კუთ რე ბა ში არ-
სე ბუ ლი სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის 
ნაკ ვე თი და უკ ან ონ ოდ ააშ ენა სახ ლი “ფი ზი კუ რი და 
კერ ძო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რე ბის მფლო ბე-
ლო ბა ში (სარ გებ ლო ბა ში) არ სე ბუ ლი მი წე ბის ნაკ ვე-
თებ ზე სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის აღი არ ებ ის შე სა ხებ, 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, რო მე ლიც ას ევე 
მი ღე ბუ ლია 2007 წლის 11 ივ ლისს, უნ და გა და იხ ად ოს 
ერთ კვად რა ტულ მეტრ მი წის ნაკ ვეთ ში 5 თეთ რი დან 
10 თეთ რამ დე (არ იფ იქ როთ სტი ლის ტუ რი შეც დო მაა, 
სწო რედ თეთ რი და არა ლა რი).

ამ ით არ დამ თავ რე ბუ ლა მი წე ბის გა უგ ებ არი და 
გა უთ ავ ებ ელი რე გის ტრა ცია. მთავ რო ბა იძ ულ ებ-
ული გახ და მი ეღო ახ ალი კა ნო ნი 2016 წლის 3 ივ ნის 
# 5153 “სა ხელ მწი ფო პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მი წის 
ნაკ ვე თებ ზე უფ ლე ბა თა სის ტე მუ რი და სპო რა დუ ლი 
რე გის ტრა ცი ის სპე ცი ალ ური წე სი სა და სა კა დას ტრო 
მო ნა ცე მე ბის სრულ ყო ფის შე სა ხებ”.

ამ კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, შერ ჩე ულია სა პი ლო ტო 12 

სო ფე ლი გა მო ყო ფი ლია 12 მი ლი ონი და სა ხელ მწი ფო 
უზ რუნ ველ ყოფს უფ ასო სის ტე მურ რე გის ტრა ცი ას. 
და ნარ ჩენ 4488 სო ფელ ში მი წე ბის სპო რა დუ ლი რე გის-
ტრა ცია უნ და დამ თავ რდეს 2018 წლის 1 ივ ლი სამ დე.

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ პირ ვე ლა დი რე გის ტრა ცია 
უფ ასოა, შე უძ ლე ბე ლია აღ ნიშ ნულ ვა დებ ში რე გის ტრა-
ცი ის დამ თავ რე ბა. მრა ვალ მი ზეზ თა გან ერთ-ერ თი ის 
არ ის, რომ უმ რავ ლეს კერ ძო ამ ზომ ვე ლებს არ გა აჩ-
ნი ათ აზ ომ ვი თი ნა ხა ზის შე სად გე ნად თა ნა მედ რო ვე 
ძვი რად ღი რე ბუ ლი ხე ლას წყო. ას ევე თავს იკ ავ ებ ენ 
უფ ას ოდ ნა ხა ზის გა კე თე ბა ზე, რად გან არ აქ ვთ იმ ედი, 
რომ დრო ულ ად აუნ აზღა ურ დე ბათ გა წე ული შრო მა!

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი სე რი ოზ ული პრობ-
ლე მე ბი, შეც დო მე ბი და უთ ავ ბო ლო ბა ამ ით არ დამ-
თავ რე ბუ ლა. ფი ზი კურ პი რებს, რო მელ თაც მი წე ბი 
რე გის ტრი რე ბუ ლი აქ ვთ სა ჯა რო რე ეს ტრში და ხელთ 
აქ ვთ ამ ონ აწ ერი, სა დაც აღ ნიშ ნუ ლია, რომ ფარ თო ბი 
და ზუს ტე ბუ ლია, მაგ რამ არ არ ის გა ტა რე ბუ ლი ელ ექ-
ტრო ვერ სი აში ან და ელ ექ ტრო ვერ სი აში, არ სე ბუ ლი 
მო ნა ცე მე ბი გან სხვავ დე ბა ამ ონ აწ ერ ის მო ნა ცე მებ თან 
შე და რე ბით, რაც მი სი ბრა ლი არ არ ის, ახ ალ ამ ონ აწ-
ერს არ აძ ლე ვენ და სა ჯა რო რე ეს ტრი ითხოვს ახ ალ 
ელ ექ ტრო ვერ სი ას (აზ ომ ვით ნა ხაზს) და რე გის ტრა-
ცია ფა სი ანია, ამ ას თან, ფა სი ანია აზ ომ ვი თი ნა ხა ზიც. 
ას ევე, თუ სა ჯა რო რე ეს ტრის გა ცე მულ ამ ონ აწ ერ სა 
და ელ ექ ტრო ვერ სი ას შო რის არ ის ცდო მი ლე ბა ერ თი 
კვად რა ტუ ლი მეტ რიც კი, რო მე ლიც რე ეს ტრის მი ერ 
დაშ ვე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი შეც დო მაა, ითხო ვენ ახ ალ 
აზ ომ ვით ნა ხაზს და ახ ალ რე გის ტრა ცი ას, რაც ას ევე 
გარ კვე ულ თან ხებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი.

 რა გა მო დის?
 მო ქა ლა ქე ები იხ დი ან ფულს სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო-

ებ ის მი ერ დაშ ვე ბულ შეც დო მებ ში. ყო ვე ლი ვე ზე მოთ 
აღ ნი შუ ლი დან, შეგ ვიძ ლია გა ვა კე თოთ დას კვნა, რომ 
ძა ლი ან ბევრ მი წის მე სა კუთ რეს ერ თი და იმ ავე მი წა-
ზე, მო უწია (ან მო უწ ევს) ხუთ ჯერ რე გის ტრა ცია და  
შე სა ბა მი სი თან ხის ოთხჯერ გა დახ და.

 უს ამ არ თლო ბის ერთ-ერთ ფაქ ტს ას ევე წარ მო ად-
გენს ის იც, რომ 2000 წელს ტექ ნი კუ რი ინ ვე ტა რი ზა ცი ის 
ბი ურ ოს მი ერ აღ რიცხუ ლი მი წის ნაკ ვე თებ სა და შე ნო-
ბა ნა გე ბო ბებ ზე არ ხდე ბა მი სი რე გის ტრა ცია სა ჯა რო 
რე ეს ტრში და ეს მა შინ, რო დე საც აღ ნიშ ნულ ქო ნე ბა ზე 
უკ ვე გა ცე მუ ლია ცნო ბა და ხა სი ათ ება და ინ ვე ტა რი ზა-
ცი ის გეგ მა. მი ზე ზად სა ხელ დე ბა ის, რომ მი წის ნაკ ვეთ-
ზე არ სე ბუ ლი შე ნო ბა-ნა გე ბო ბა დღე ის მდგო მა რე ობ ით 
აღ არ არ სე ბობს. ეს ნაკ ვე თე ბი აჰ ყავთ სა ხელ მწი ფო ან 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუთ რა ბა ში და აუქ ცი ონ ის წე სით 
ყი დი ან. ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში ერთ ლა რად.

 გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია ის, რომ იმ შემ თხვე-
ვა ში, თუ 2018 წლის 1 ივ ლი სამ დე ფი ზი კუ რი პი რე ბი 
და კერ ძო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რე ბი თა ვი ანთ 
სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ მი წის ნაკ ვე თებს ახ ალი წე სით 
არ და არ ეგ ის ტრი რე ბენ, მათ სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი 
მი წე ბი და რე გის ტრირ დე ბა სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა-
ში. ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა 
გა სა ჩივ რე ბა. ეს ნიშ ნავს ერ თი წლის შემ დეგ მოხ დე ბა 
მი წე ბის ნა ცი ონ ალ იზ აცია.
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კო რე ის ნა ხე ვარ კუნ ძუ ლის იაპ ონ ელი დამ პყრობ-
ლე ბის გან გან თა ვი სუფ ლე ბის შემ დეგ კო რეა ორ ნა წი-
ლად გა იყო 38-ე პა რა ლე ლის გას წვრივ და მი უხ ედ ავ-
ად იმ ისა, რომ ამ გა ყო ფამ ორ ივე კო რე აზე, რო გორც 
ჩრდი ლო ეთ, ისე სამ ხრეთ ზე, ცხა დია ნე გა ტი ურ ად 
იმ ოქ მე და, სამ ხრეთ კო რე ამ არ ნა ხულ ეკ ონ ომ იკ ურ 
წარ მა ტე ბას მი აღ წია და ,,აზი ურ ვეფხვებ თან’’ ერ თად 
(მა ლა იზია, სინ გა პუ რი, ინ დო ნე ზია), ე.წ. აზი ური სას-
წა ულ ის ერ თერ თი წარ მო მად გე ნე ლიც გახ და. 

სამ ხრეთ კო რე ის მო სახ ლე ობა 51 მი ლონს შე ად-
გენს, ხო ლო ფარ თო ბი, - და ახ ლო ებ ით 100 ათ ას კვად-
რა ტუ ლი კი ლო მეტ რია. მთლი ანი ში და პრო დუქ ტი 
(მშპ), თუ 2005 წელს, და ახ ლო ებ ით 900 მი ლი არდ დო-
ლარს შე ად გენ და, 2016 წელს მან უკ ვე 1,4 ტრი ლი ონ 
დო ლარს გა და აჭ არ ბა (სამ წუ ხა როდ ეს გა და ჭარ ბე ბა, 
რო მე ლიც ჩვენ დამ რგვა ლე ბის მიზ ნით გა ვა კე თეთ 
ჩვე ნი ქვეყ ნის მშპ-ს აღ ემ ატ ება), დო ლა რის 2016 
წლის სა მომ ხმა რებ ლი ფა სე ბის ინ დექ სით, ანუ ათ 
წე ლი წად ში მშპ 50 პრო ცენ ტზე მე ტად გა იზ არ და. 
შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ად გი ლი აქ ვს ეკ ონ ომ იკ ის 
მდგრად ზრდას, სა შუ ალო წლი ური სამ პრო ცენ ტზე 
მე ტი ზრდის ტემ პის არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში და, რომ 
არა 2008 წლის თით ქმის მი ნუს თერ თმეტ პრო ცენ-
ტი ანი ვარ დნა და 2012 წლის მი ნუს ორ პრო ცენ ტი ანი 
ვარ დნა, ზრდის ტე მი გა ცი ლე ბით მე ტი იქ ნე ბო და.

სამ ხრეთ კო რე ის ას ეთი ეკ ონ ომ იკ ური აღ მავ ლო-
ბის ფონ ზე ვე რა ვი თარ ახ სნას ვერ ექ ვემ დე ბა რე ბა 
ის გა სა ოც არი (თუ გა მა ოგ ნე ბე ლი არა), ფაქ ტი, რომ 
1948 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, სამ ხრეთ კო რე ის არც 
ერთ პრე ზი დენ ტს ,,მშვი დო ბი ან ად,’’ არ ჩა უთ ავ ებია 

საპ რე ზი დენ ტო ვა და. ყვე ლა მათ გა ნი, გა მო ნაკ ლი სის 
გა რე შე, კო რუფ ცი ული გა რი გე ბე ბის მსხვერ პლი შე-
იქ მნა. თუ გა სუ ლი სა უკ უნ ის შუა ხა ნებ ში კო რუფ ცი ის 
არ სე ბო ბა კი დევ გა სა გე ბი იყო, რად გან, კო რეა მა შინ 
საკ მა ოდ ჩა მორ ჩე ნი ლი ქვეყ ნე ბის რან გში გა დი ოდა, 
დღეს, ანუ, ბო ლო პრე ზი დენ ტი ქა ლის, - პაკ კინ ჰე-ს 
სკან და ლუ რი გა დად გო მა, მი სი კო რუფ ცი ულ სკან-
დალ ში გახ ვე ვის გა მო, ყოვ ლად გა უგ ებ არია. მას 
ბრა ლად ედ ება (უფ რო სწო რად, უკ ვე და უმ ტკიც და), 
76 მი ლი ონი დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის კო რუფ ცი ულ 
აფ ერ აში მო ნა წი ლე ობა და მას 24 წლით თა ვი სუფ ლე-
ბის აღ კვე თა მი ეს აჯა და დღეს იგი უკ ვე პა ტიმ რო ბა ში 
იმ ყო ფე ბა სა პა ტიმ რო დამ ღით, - ,,ნო მე რი 503’’. 

ამ საპ რე ზი დენ ტო კო რუფ ცი ულ ვაკ ხა ნა ლი აში 
ორი რამ არ ის გა საკ ვი რი, უფ რო სწო რად სა მი რამ!

პირ ვე ლი ის, რომ ვერ ცერ თმა შემ დგომ მა პრე ზი-
დენ ტმა წი ნა პრე ზი დენ ტის და ნა შა ულ ებ რი ვი ქმე დე-
ბე ბი დან ვე რა ნა ირი დას კვნა ვერ გა მო იტ ანა და ისე 
იქ ცე ოდა, რო გორც ახ ალ ბე და მძღო ლი, რო მე ლიც 
ავ ტო ავ არი ებ ის ხილ ვი სას საკ მა ოდ დამ შვი დე ბუ ლი 
გა მო იყ ურ ება, რად გა ნაც დარ წმუ ნე ბუ ლია, რომ მას 
ეს არ შე ემ თხვე ვა! 

მე ორე ის, რომ საპ რო ტეს ტო ტალ ღას სა თა ვე ში 
ყო ველ თვის სტუ დენ ტო ბა ედ გა, რო გორც ყვე ლა ზე უკ-
ომ პრო მი სო და შე ურ იგ ებ ელი ნა წი ლი სა ზო გა დო ებ ისა, 
რო მელ საც წე სით, ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად უნ და ეც ალ ოს 
საპ რო ტეს ტო აქ ცი ებ ში მო ნა წი ლე ობ ის მი სა ღე ბად.

მე სა მე, ყვე ლაფ რის მი უხ ედ ავ ად ქვე ყა ნა არა თუ 
მა ინც ვი თარ დე ბა, არ ამ ედ მსოფ ლი ოს გან ვი თა-
რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის პირ ველ ოცე ულ ში იმ ყო ფე ბა; 

კო რუფ ცი ული ვაკ ხა ნა ლი ებიკო რუფ ცი ული ვაკ ხა ნა ლი ები
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უფ რო მე ტიც, 2016 წლის მო ნა ცე მე ბით, მთლი ანი 
ში და პრო დუქ ტის მო ცუ ლო ბით სამ ხრეთ კო რე ას 
მსოფ ლი ოში მე თორ მე ტე ად გი ლი უჭ ირ ავს, ხო ლო 
ერთ სულ მო სახ ლე ზე გა ან გა რი შე ბით, სა ვა ლუ ტო 
ფონ დის შე ფა სე ბით, 29 ად გი ლი. 

ცხა დია კო რუფ ცი ას, ამა თუ იმ მას შტა ბე ბით, ყვე-
ლა ქვე ყა ნა ში აქ ვს ად გი ლი. საკ მა რი სია გან ვი ხი ლოთ 
საფ რან გე თის რამ დე ნი მე პრე მი ერ ის, თუ პა რი ზის 
მე რის მა გა ლი თე ბი, ინ გლი სის პრე მი ერ ის მა გა ლი თი 
და ბო ლოს და ბო ლოს ის სა ში ნე ლე ბა, რაც ამ ერ იკ-
ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში სა ბან კო სფე როს მი ერ 
დატ რი ალ ებ ულ მა ფი ნან სუ რი კრი ზის მა გა მო იწ ვია, 
მაგ რამ ის რა საც ად გი ლი აქ ვს კო რე აში, ერ თი ის ეთი 
დას კვნის გა კე თე ბის მი ზეზს იძ ლე ვა, რომ ვში შობთ, 
უკ ეთ ურ ებს კი დევ უფ რო შე მა ტებს რწმე ნას თა ვი ან-
თი ქმე დე ბე ბის აუც ილ ებ ლო ბა ში სა ზო გა დო ებ ის ად-
მი გა კე თე ბუ ლი სი კე თის კუთხით.  

და მარ თლად, ის მის რი ტო რი კუ ლი კითხვა: რო-
გორ შე იძ ლე ბა ქვე ყა ნამ, რო მე ლიც 1960 წლამ დე 
ერთ-ერთ უღ არ იბ ეს ქვე ყა ნას წარ მო ად გენ და, ას ეთი 
ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის დო ნეს მი აღ წი ოს საპ-
რე ზი დენ ტო ხე ლი სუფ ლე ბის ას ეთი პერ მა ნენ ტუ ლი 
კო რუფ ცი ული ვაკ ხა ნა ლი ის ფონ ზე? 

თუ კი დევ შე იძ ლე ბა იმ შე ხე დუ ლე ბის გა ზი არ ება, 
რომ თავ და პირ ვე ლი სი დუხ ჭი რი დან ქვეყ ნის აღ მავ-
ლო ბის აუც ილ ებ ელ პი რო ბას, სწო რედ კო რუფ ცია 
წარ მო ად გენს, რო მე ლიც ის ეთ ივე როლს თა მა შო ბის 

ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აში, რო გორც საწ ვავ-საცხე ბი ავ-
ტო მო ბი ლის ძრა ვა ში, მა შინ, რით შე იძ ლე ბა აიხ სნას 
მი სი ას ეთი მას შტა ბე ბით არ სე ბო ბა უკ ვე ეკ ონ ომ-
იკ ური აღ მავ ლო ბის იმ დო ნე ზე, რო მელ საც კო რე-
ამ დღეს მი აღ წია? თუ  უნ და და ვას კვნათ ყოვ ლად 
და უჯ ერ ებ ელი შე გო ნე ბა, რომ, რო გორც ძრა ვი ვერ 
იმ უშ ავ ებს საწ ვავ-სა პო ხის გა რე შე, ას ევე ქვეყ ნის ეკ-
ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის მას ტი მუ ლი რე ბელ ძა ლად 
კო რუფ ცი ული გა რი გე ბე ბი უნ და ჩავ თვა ლოთ? 

სამ ხრეთ კო რე ის სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე ბის 
სა სა ხე ლოდ და მა თი პო ლი ტი კუ რი და მო უკ იდ ებ-
ლო ბის ნი შან სვე ტად თუნ დაც ის გა მოდ გე ბა, რომ 
ერთ-ერთ პრე ზი დენ ტს, ჩონ დუ ჰუ ან-ს სა სა მარ-
თლომ თავ და პირ ვე ლად დახ ვრე ტა მი უს აჯა, რო მე-
ლიც შემ დგომ 20- წლი ანი პა ტიმ რო ბით შე უც ვა ლა, 
მის შემ დგომ პრე ზი დენ ტს, - რო დე უ-ს სა სა მარ თლომ 
ას ევე ხან გრძლივ ვა დი ანი პა ტიმ რო ბა მი უს აჯა და 
მხო ლოდ ოთხი წლის შემ დეგ ის ინი ამ ნის ტი ის შე დე-
გად გა ან თა ვი სუფ ლეს პა ტიმ რო ბი დან. სულ უკ ან ას-
კნელ პე რი ოდ ში უკ ვე 2017 წელს, რო გორც აღ ვნიშ-
ნეთ  - პაკ კინ ჰე-ს 24 წლი ანი პა ტიმ რო ბა მი ეს აჯა!

 რა გა მო დის? კო რუფ ცი ის არ სე ბო ბის წარ მო უდ-
გე ნე ლი დო ნის არ სე ბო ბის პი რო ბებ შიც კი ქვე ყა ნა 
შე იძ ლე ბა ეკ ონ ომ იკ ურ აღ მავ ლო ბას გა ნიც დი დეს! 
აბა ჩვენ რა გვჭირს? რა გვე მარ თე ბა?

 
თა მაზ აქ უბ არ დია,

ეკ ონ ომ იკ ის აკ ად ემი ური დოქ ტო რი
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ყვე ლა სათ ვის კარ გა დაა ცნო ბი ლი, რომ ეკ ონ ომ-
იკა ორ დიდ ჯგუ ფად იყ ოფა: რე ალ ური ეკ ონ ომ იკა 
— სა დაც რე ალ ური პრო დუქ ცია იქ მნე ბა (წარ მო ება 
და სოფ ლის მე ურ ნე ობა) და არ არე ალ ური ეკ ონ ომ იკა 
ანუ მომ სა ხუ რე ბის სფე რო (ბან კე ბი, ვაჭ რო ბა, სა ყო-
ფაცხოვ რე ბო მომ სა ხუ რე ბა და ა.შ.).

ეკ ონ ომ ის ტთა და პო ლი ტი კოს ტთა მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ნა წი ლი თვლის, რომ ქვე ყა ნა და მი სი ეკ ონ ომ იკა შე იძ-
ლე ბა გან ვი თარ დეს არა რე ალ ური ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი-
თა რე ბის ხარ ჯზე და სა ჭი როდ არ თვლი ან რე ალ ური 
ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბას.

ას ეთი მო საზ რე ბე ბი არა მხო ლოდ ჩვე ნი ქვეყ ნის-
თვი საა და მა ხა სი ათ ებ ელი, არ ამ ედ სა ერ თა შო რი სო 
დო ნე ზე მრა ვა ლი ეკ ონ ომ ის ტი სწო რედ ასე მი იჩ ნევს: 
ქვეყ ნებს, რომ ლებ საც და ბა ლი გან ვი თა რე ბის დო ნე 
აქ ვთ (გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს) არ სჭირ დე ბათ წარ-
მო ებ ის გან ვი თა რე ბა და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ით ან მომ-
სა ხუ რე ბის სფე რო თი უნ და და კავ დნენ და აქ შექ მნან 
ერ ოვ ნუ ლი პრო დუქ ტი. ამ ას ვე გვირ ჩე ვენ უცხე ლი 
ექ სპერ ტე ბიც.

იმ ის გა მო, რომ ამ სა კითხებ ზე და ვა ჩვენ თან და 
უცხო ეთ ში დი დი ხა ნია მიმ დი ნა რე ობს მი ზან შე წო-
ნი ლია ამ პრობ ლე მის სა ფუძ ვლი ანი გა მოკ ვლე ვა და 
ყო ველ მხრი ვი შეს წავ ლა, კერ ძოდ, პა სუ ხი უნ და გა ეც ეს 
კითხვას: შე იძ ლე ბა თუ არა თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში 
ეკ ონ ომ იკა და ქვე ყა ნა გან ვი თარ დეს რე ალ ური ეკ ონ-
ომ იკ ის, კერ ძოდ კი მრეწ ვე ლო ბის გა რე შე?!

არ არე ალ ური ეკ ონ ომ იკ ის ყვე ლა ზე დი დი სფე როა 

ვაჭ რო ბა და სა ბან კო სექ ტო რი. თუ რე ალ ური პრო-
დუქ ცია არ შე იქ მნა, რას გა ყი დის ვაჭ რო ბის სფე რო? 
არ აფ ერს. თუ რე ალ ურ მა ეკ ონ ომ იკ ამ არ იმ უშ ავა, ვაჭ-
რო ბა არ იმ უშ ავ ებს და არ მოხ დე ბა და საქ მე ბა, მა შინ 
რას მო ემ სა ხუ რე ბი ან ბან კე ბი ან მომ სა ხუ რე ბის სხვა 
სფე რო ები?

პა სუ ხი ცალ სა ხაა: არ აფ ერს და ეს სფე რო ებ იც ვერ 
გან ვი თარ დე ბი ან.

ეკ ონ ომ ის ტთა ერ თი ნა წი ლი თვლის, რომ იმ პრო-
დუქ ცი ას, რა საც რე ალ ური ეკ ონ ომ იკა ქმნის, უცხო-
ეთ იდ ან შე მო ვი ტანთ!

რო გორ?
უცხო ეთ იდ ან რომ შე მო ვი ტა ნოთ, ამ ას უცხო ური 

ვა ლუ ტას ჭირ დე ბა. უცხო ეთ ში აღ ებ ული სეს ხე ბი არ-
სე ბულ პრობ ლე მებს დრო ებ ით წყვეტს, შემ დგომ ში კი 
უფ რო მე ტად ამ წვა ვებს და უფ რო მეტ ეკ ონ ომ იკ ურ 
პრობ ლე მებს წარ მო შობს.

არ სე ბობს ქვე ყა ნა ში უცხო ური ვა ლუ ტის შე მო ტა-
ნის მე ორე გზა, ად გი ლობ რი ვი პრო დუქ ცი ის ექ სპორ-
ტით მი ღე ბუ ლი სა ვა ლუ ტო შე მო სავ ლე ბი, მაგ რამ რო-
გორც ვხე ედ ავთ აქ აც რე ალ ური პრო დუქ ციაა სა ჭი რო, 
რო მე ლიც მხო ლოდ რე ალ ურ ეკ ონ ომ იკ აში იქ მნე ბა.

შე იძ ლე ბა ექ სპორ ტზე გა ვი ტა ნოთ ბუ ნებ რი ვი რე-
სურ სე ბი. ამ მხრივ და დე ბი თი ეფ ექ ტი მო აქ ვს მხო ლოდ 
იმ ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის ექ სპორ ტზე გა ტა ნას, რო-
მე ლიც თვით დი ნე ბით ამ ოდ ის და გა მო უყ ენ ებ ლო ბის 
შემ თხვე ვა ში ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტის გა რე შე, უშ ედ ეგ-
ოდ სა მუ და მოდ იკ არ გე ბა. ას ეთ ებია მი ნე რა ლუ რი და 

რა საფ რთხეს უქ მნის ტუ რიზ მი თა ნა მედ რო ვე რა საფ რთხეს უქ მნის ტუ რიზ მი თა ნა მედ რო ვე 
სა ქარ თვე ლოს და რა ტომ უნ და გან ვი თარ დეს სა ქარ თვე ლოს და რა ტომ უნ და გან ვი თარ დეს 

რე ალ ური ეკ ონ ომ იკა!რე ალ ური ეკ ონ ომ იკა!
რე ალ ური ეკ ონ ომ იკა, ეკ ონ ომ იკ ის, ქვეყ ნის გა დარ ჩე ნის და 

გან ვი თა რე ბის ერ თა დერ თი და უალ ტერ ნა ტი ვო სა ფუძ ვე ლია!
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ბუ ნებ რი ვი წყლის რე სურ სე ბი. ყვე ლა სხვა შემ თხვე-
ვა ში ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის არ აყა ირ ათი ან გა მო ყე-
ნე ბას თან გვექ ნე ბა საქ მე და ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში 
ეკ ონ ომ იკ ის დრო ებ ით წინ სვლას მი ვი ღებთ, რო მე ლიც 
დას რულ დე ბა ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის ამ ოწ ურ ვის თა-
ნა ვე. გა ნახ ლე ბა დი ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის აღ დგე ნა-
საც კი ხან გრძლი ვი პე რი ოდი სჭირ დე ბა და თა ობ ათა 
შრო მის შე დე გად არ ის შე საძ ლე ბე ლი. ცალ სა ხაა, რომ 
ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბით ქვე ყა ნა ში უცხო ური ვა ლუ-
ტის შე მო ტა ნა ცალ კე ული გა მო ნაკ ლი სე ბის გარ და 
ეკ ონ ომ იკ ურ ედ სრუ ლი ად არა ეფ ექ ტუ რია.

უცხო ური ვა ლუ ტის შე მო ტა ნის კი დევ ერ თი გზაა 
მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტი. მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტზე 
გა ტა ნა ბევ რად უფ რო რთუ ლი და ძნე ლად მი საღ წე ვია, 
ვიდ რე რე ალ ური პრო დუქ ცი ის შექ მნა და მი სი ექ სპორ-
ტზე გა ტა ნა. სა ქარ თვე ლოს პი რო ბებ ში მომ სა ხუ რე ბის 
ექ სპორ ტს, სა მუ შაო ძა ლის ექ სპორ ტი წარ მო ად გენს, 
მაგ რამ, თუ ამ სა კითხს შე ვის წავ ლით დავ რწმუნ დე ბით, 
რომ სა ქარ თვე ლო დან უცხო ეთ ში სა მუ შა ოდ გა სუ ლი 
მო სახ ლე ობ ის თით ქმის მთლი ანი ოდ ენ ობა არ ალ ეგ ალ-
ურ მუ შა ობ ას ეწ ევა, ანუ უკ ან ონ ოდ არი ან და საქ მე ბუ-
ლე ბი და ნე ბის მი ერ დროს სა ვა ლუ ტო შე მო სავ ლე ბის 
ეს წყა რო შე იძ ლე ბა შეწყდეს (მათ უმ რავ ლე სო ბას 
დე პორ ტა ცია გა უკ ეთ დეს, მი თუ მე ტეს, ახ ლა რო ცა 
ევ რო პას თან უვ იზო მი მოს ვლის ხელ შეკ რუ ლე ბით 
დე პორ ტა ცი ის ხარ ჯე ბის გა წე ვა სა ქარ თვე ლოს ხე ლი-
სუფ ლე ბას ეკ ის რე ბა)!

სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ ეს ხარ ჯე ბი ემ იგ რი-
რე ბულ მო სახ ლე ობ ას და აკ ის რა ათ ას ობ ით დო ლა რის 
სხვა დას ხვა ჯა რი მე ბის და სან ქცი ებ ის სა ხით. რო გორც 
კი ჯა რი მე ბი და სან ქცი ები რე ალ ურ ად ამ უშ ავ დე ბა, 
ცო ტა ვის მეს თუ დარ ჩე ბა ევ რო პა ში არ ალ ეგ ალ ურა ად 
მუ შა ობ ის გაგ რძე ლე ბის სურ ვი ლი. ას ეთ პი რო ბებ ში სა-
ვა ლუ ტო ნა კა დე ბი არ ამ ცთუ არ ას ტა ბი ლუ რია, არ ამ ედ 
უკ ვე რე ალ ური საფ რთხეა იმ ისა, რომ ამ კუთხით სა ვა-
ლუ ტო ნა კა დე ბი შემ ცირ დეს და ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური 
მდგო მა რე ობა მკვეთ რად გაუარესდეს.

რო გორც ვხე დავთ, მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტი პრაქ-
ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლია და ის რაც არ სე ბობს არ ასა-
იმ ედო, არ ას ტა ბი ლუ რია და ას ეთი შე მო სავ ლე ბით 
ეკ ონ ომ იკ ის სტა ბი ლუ რი არ სე ბო ბა და გან ვი თა რე ბა 
შე უძ ლე ბე ლია. ას ეთი სა ხის არ ასა იმ ედო შე მო სავ ლე-
ბის პი რო ბებ ში ქვე ყა ნა ყო ველ თვის იდ გე ბა ეკ ონ ომ იკ-
ური და სო ცი ალ ური კა ტას ტრო ფის საფ რთხის წი ნა შე.

ქვე ყა ნა ში სა ვა ლუ ტო შე მო სავ ლე ბის კი დევ ერ თი 
წყა როა ტუ რიზ მი და მი სი გან ვი თა რე ბა. თუ ტუ რიზ მს 
სა ფუძ ვლი ან ად გან ვი ხი ლავთ, ვნა ხავთ, რომ სა ვა ლუ-
ტო შე მო სავ ლე ბის ეს წყა როც არ ას ტა ბი ლუ რია და 
„ტუ რიზ მით ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია“ 
მცდა რია. მცდარ სტრა ტე გი აზე და ფუძ ვნე ბუ ლი ეკ-
ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის პი რო ბებ ში კი ქვე ყა ნა ვერ 
გან ვი თარ დე ბა. ამ სტრა ტე გი ის უშ ედ ეგ ობ ის ნა თე ლი 
მა გა ლი თია ის, რომ ჩვენ ქვე ყა ნა ში ტუ რის ტთა რა ოდ-
ენ ობა ყო ველ წლი ურ ად მკვეთ რად მა ტუ ლობს, ქვეყ ნის 
ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური მდგო მა რე ობა კი გა უმ-
ჯო ბე სე ბის მა გივ რად სულ უფ რო უარ ეს დე ბა.

რა ტომ?

ტუ რიზ მს მა შინ მო აქ ვს ქვეყ ნის თვის დი დი და დე-
ბი თი ეფ ექ ტი, რო ცა გან ვი თა რე ბუ ლია ად გი ლობ რი ვი 
მრეწ ვე ლო ბა და სოფ ლის მე ურ ნე ობა, ანუ რე ალ ური 
ეკ ონ ომ იკა და ჩა მო სუ ლი ტუ რის ტი ად გი ლობ რივ 
პრო დუქ ცი ას და მომ სა ხუ რე ბას ყი დუ ლობს. ას ეთ შემ-
თხვე ვა ში ტუ რიზ მით მი ღე ბუ ლი უცხო ური ვა ლუ ტა 
ქვე ყა ნა ში რჩე ბა და ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ას და მო სახ ლე-
ობ ას სა სი კე თოდ ად გე ბა. რე ალ ურ ად, ამ პი რო ბებ ში 
ად გი ლობ რივ პრო დუქ ცი ას ქვე ყა ნა ში ისე შე მო აქ ვს 
უცხო ური ვა ლუ ტა, რომ ექ სპორ ტი და მას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი არ სჭირ დე ბა და ექ სპორ ტთან და-
კავ ში რე ბუ ლი მრა ვა ლი პრობ ლე მაც არ წარ მო იშ ობა.

რო ცა ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის 70–80 
პრო ცენ ტი უცხო ურია და მომ სა ურ ებ ის ობი ექ ტე ბიც 
(სას ტუმ რო ები, რეს ტორ ნე ბი, ავი აკ ომ პა ნი ები, გა სარ-
თო ბი ბიზ ნე სი და ა.შ.) უცხო ელ ებს ეკ უთ ვნით, ტუ რის-
ტე ბის მი ერ ქვე ყა ნა ში შე მო ტა ნი ლი ვა ლუ ტის უდ იდ ესი 
ნა წი ლი უკ ან ვე, უცხო ეთ ში გა დის და ქვე ყა ნა ში მცი რე 
ნა წი ლი რჩე ბა, რო მე ლიც არ სე ბით გავ ლე ნას არ ახ დენს 
ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აზე და სო ცი ალ ურ პრობ ლე მებ ზე.

თუ ტუ რიზ მთან და კავ ში რე ბულ სა კითხებს კი დევ 
უფ რო ღრმად შე ვის წავ ლით, სე რი ოზ ულ უარ ყო ფით 
ეკ ონ ომ იკ ურ შე დე გებს აღ მო ვა ჩენთ. შე იძ ლე ბა ით-
ქვას, ამ სფე როს გან ვი თა რე ბა სე რი ოზ ულ საფ რთხე-
ებ საც უქ მნის ქვეყ ნას.

რა უარ ყო ფი თი შე დე გე ბი მო აქ ვს ტუ რიზ მს? და 
რა ტომ არ ის ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა ქვეყ ნის თვის 
საფ რთხის შემ ცვე ლი?

ტუ რიზ მი ზო მი ერ ებ ის პი რო ბებ ში საფ რთხის შემ-
ცვე ლი არ არ ის, მაგ რამ რო ცა ტუ რის ტე ბის რა ოდ ენ-
ობა წე ლი წად ში 2–3 ჯერ აღ ემ ატ ება ად გი ლობ რი ვი 
მო სახ ლე ობ ის რა ოდ ენ ობ ას, ას ეთი ვი თა რე ბა მცი რე-
რიცხო ვა ნი ხალ ხის თვის უკ ვე საფ რთხის შემ ცვე ლია.

ტუ რის ტთა დი დი რა ოდ ენ ობა მკვეთ რად ზრდის 
პირ ვე ლა დი მოთხოვ ნი ლე ბის სა ქო ნელ ზე, გან სა კუთ-
რე ბით სურ სათ ზე მოთხოვ ნას, რაც გა ნა პი რო ბებს მის 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გაძ ვი რე ბას, რაც აუარ ეს ებს ად გი-
ლობ რი ვი მო სახ ლე ობ ის სო ცი ალ ურ მდგო მა რე ობ ას. 
ნი შან დობ ლი ვია, რომ სა ქარ თვე ლო ში ბო ლო ორი წე-
ლია. ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის კურ სი უცხო ვა ლუ ტებ თან 
მი მარ თე ბა ში სტა ბი ლურ ნიშ ნუ ლებს შო რის მერ ყე ობს, 
სურ სათ ზე ფა სე ბი კი სის ტე მა ტუ რად იზ რდე ბა, რო-
ცა სხვა ეკ ონ ომ იკ ური ფაქ ტო რე ბი არ იც ვლე ბა. ამ ის 
მი ზე ზია სურ სათ ზე მოთხოვ ნის ზრდა, რა საც იწ ვევს 
ბო ლო პე რი ოდ ში მკვეთ რად გაზ რდი ლი ტუ რის ტე ბის 
რა ოდ ენ ობა.

ბევ რი ად ამი ანი, ვინც ეკ ონ ომ იკ აში ერ კვე ვა იტყვის, 
რომ ამ შემ თხვე ვა ში გა იზ რდე ბა სურ სა თის იმ პორ ტი, 
მი თუ მე ტეს რო ცა ტუ რის ტე ბის ზრდით ქვე ყა ნა ში შე-
მო სუ ლი ვა ლუ ტა იზ რდე ბა. მაგ რამ, ეს ასე მარ ტი ვი არ 
არ ის. სურ სა თის იმ პორ ტი რომ მკვეთ რად გა იზ არ დოს, 
ტუ რის ტე ბის მკვეთ რი ზრდის პრო პო ცი ულ ად, იმ პორ-
ტი ორ კომ პა ნი ებს ჭირ დე ბათ საბ რუ ნა ვი და ძი რი თა-
დი კა პი ტა ლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა, ანუ თა ვიაანთ 
საქ მი ან ობ აში და მა ტე ბი თი კა პი ტა ლის მო ზიდ ვა, რაც 
ფუ ლის დე ფი ცი ტის და ძვი რი ფუ ლის პი რო ბებ ში არ-
ამ ცთუ ძნე ლია, შე უძ ლე ბე ლი ცაა. არ სე ბუ ლი მო გე ბა 
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კი საკ მა რი სი არ არ ის მოკ ლე დრო ში საბ რუ ნა ვი კა პი-
ტა ლის მნიშ ვნე ლოვ ნად გა საზ რდე ლად. ეკ ონ ომ იკ აში 
ას ეთი ვი თა რე ბა აუც ილ ებ ლად გა მო იწ ვევს სურ სა თის 
გაძ ვი რე ბას და სო ცი ალ ური მდგო მა რე ობ ის გაუარე-
სებას.

ტუ რის ტთა მკვეთრ ზრდას ვერ აკ მა ყო ფი ლებს 
სას ტუმ რო თა ქსე ლი, ჩნდე ბა მოთხოვ ნა კერ ძო ბი ნე-
ბის ქი რავ ნო ბა ზე. ნი შან დობ ლი ვია რომ ბო ლო წლებ ში 
მკვეთ რად იზ რდე ბა ბი ნე ბის დღი ური გა ქი რა ვე ბა და 
მა თი დღი ური ფა სი. ამ სა ხით გა ქი რა ვე ბუ ლი ბი ნე ბის 
თვი ური შე მო სავ ლე ბი მრა ვა ჯერ აღ ემ ატ ება თვი ურ 
ბი ნის ქი რას და მნიშ ვნე ლოვ ნად აძ ვი რებს ბი ნე ბის 
თვი ურ ქი რას, ამ მხრი ვაც მკვეთ რად უარ ეს დე ბა ქი რა-
ზე მყო ფი ად გი ლობ რი ვი გა ჭირ ვე ბუ ლი მო სახ ლე ობ ის 
მდგო მა რე ობა.

ტუ რიზ მი და ტუ რის ტე ბის მომ სა ხუ რე ბა ზრდის 
ფულ ზე მოთხოვ ნას, რაც იწ ვევს ფუ ლის გაძ ვი რე ბას, 
ამ ას თან, კრე დიტ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ზრდას. 
ეს ფაქ ტო რიც უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს სო ცი ალ ურ 
გა რე მო ზე და აუარ ეს ებს მო სახ ლე ობ ის ცხოვ რე ბის 
პი რო ბებს.

ტუ რიზ მის ზრდა და დე ბი თად მოქ მე დებს იმ ბიზ ნე-
სებ ზე რომ ლე ბიც და კა ვე ბულ ნი არი ან ტუ რის ტე ბის 
მომ სა ხუ რე ბით. ამ შემ თხვე ვა შიც, რო გორც ვხე დავთ, 
მდიდ რე ბი უფ რო მდიდ რდე ბი ან, ღა რი ბი მო სახ ლე ობა 
კი დევ უფ რო ღა რიბ დე ბა და მა თი სო ცი ალ ური მდგო-
მა რე ობა კი დევ უფ რო უარ ეს დე ბა.

რას იღ ებს ას ეთი ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კით — ტუ-
რიზ მის გან ვი თა რე ბით სა ხელ მწი ფო?!

თუ კარ გად შე ვის წავ ლით, და ვი ნა ხავთ რომ სა ხელ-
მწი ფოს ტუ რიზ მი დან ბევ რი არ აფ ერი რჩე ბა. მარ თა-
ლია, სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბი იზ რდე ბა, მაგ რამ 
ამ ავე დროს ტუ რიზ მს სჭირ დე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა (გზე ბი, ხი დე ბი, 
ის ტო რი ული ძეგ ლე ბის მოვ ლა-პატ რო ნო ბა და ა.შ.) და 
მი სი მა ღალ დო ნე ზე მომ სა ხუ რე ბა, რაც სა ხელ მწი ფოს 
მი ლი ონ ებ ით და მი ლი არ დო ბით ლა რი უჯ დე ბა!

გზე ბი და კო მუ ნი კა ცი ები და ის ტო რი ული ძეგ ლე-
ბი ტუ რის ტე ბის ზრდას თან ერ თად უფ რო სწრა ფად 
ცვდე ბა და ზი ან დე ბა და ხშირ რე აბ ილ იტ აცი ას სა ჭი-
რო ებს. ცალ სა ხაა, რომ რაც უფ რო მე ტი ტუ რის ტია, 

მით მე ტი ტრან სპორ ტია სა ჭი რო, ას ევეა ძეგ ლებ თან, 
სა ნა პი რო-სა კუ რორ ტო ზო ნებ თან, ბუ ნე ბას თან და ა.შ. 
და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი, რო მელ საც ტუ რიზ მის 
ზრდა იწ ვევს.

ცალ კე უნ და აღ ინ იშ ნოს დე მოგ რა ფი ული ვი თა რე-
ბა. ტუ რიზ მის ზრდა ზრდის შე რე ულ ქორ წი ნე ბებს და 
ჩვენს ქვე ყა ნა ში ცხოვ რე ბის მსურ ვე ლებს. ეს ყვე ლა-
ფე რი უარ ყო ფი თად აის ახ ება დე მოგ რა ფი ულ მდგო მა-
რე ობ აზე. მცი რე ერ ებ ის ათ ვის ას ეთი ვი თა რე ბა სა ხი ფა 
და პირ და პირ უკ ავ შირ დე ბა ქვეყ ნის უს აფ რთხო ებ ას. 
ხო ლო ჩვენ ნა ირი ერ ის თვის რო მე ლიც მო მაკ ვდავ 
ერ ებ ის ხუ თე ულ შია შე სუ ლი ვი თა რე ბა გა ცი ლე ბით 
უფ რო სა ხი ფა თოა და სა ში შია.

სამ წუ ხა როდ, არ ავ ინ ბო ლომ დე არ ით ვლის ურ-
ყო ფით ეკ ონ ომ იკ ურ, სო ცი ალ ურ და დე მოგ რა ფი ულ 
შე დე გებს, რა საც ტუ რიზ მი დან ქვე ყა ნას შე იძ ლე ბა 
და ემ არ თოს.

რო გორც ჩვე ნი ან ალ იზ იდ ან ჩანს, ქვეყ ნის გან ვი თა-
რე ბა და არ სე ბუ ლი მძი მე პრობ ლე მე ბის გა დაწყვე ტა 
მხო ლოდ და მხო ლოთ ეკ ონ ომ იკ ის რე ალ ური სექ ტო-
რის გან ვი თა რე ბით შე იძ ლე ბა.

ბევ რი თვლის, რომ სა ქარ თვე ლო აგ რა რუ ლი ქვე ყა-
ნაა და უნ და გან ვა ვი თა როთ ეკ ონ ომ იკ ის აგ რა რუ ლი 
სექ ტო რი. აგ რა რუ ლი სექ ტო რი შეძ ლე ბის დაგ ვა რად 
უნ და გან ვა ვი თა როთ, მაგ რამ ქვეყ ნის წი ნა შე დღეს 
არ სე ბულ და მო მა ვალ ში მო სა ლოდ ნელ პრობ ლე მებს 
აგ რა რუ ლი სექ ტო რი ვერ გა დაწყვეტს. ამ ავე დროს ამ 
სექ ტორ შიც სე რი ოზ ული პობ ლე მე ბია, რო მელ თა გა-
დაჭ რაც რთუ ლია, ზო გი მათ გა ნის კი შე უძ ლე ბე ლი ცაა.

სა ქარ თვე ლო მთა გო რი ანი ქვე ყა ნაა. ამ პი რო ბებ-
ში დი დი მე ქა ნი ზა ცი ის გა მო ყე ნე ბა მო გეხ სე ნე ბათ, 
შეზღუ დუ ლია მცი რე მე ქა ნი ზა ცი ის და ხე ლით შრო მის 
პი რო ბებ ში კი სა ქარ თვე ლო ში მო წე ული პრო დუქ ცი ის 
თვით ღი რე ბუ ლე ბა მა ღა ლია და არ აკ ონ კუ რენ ტუ ლი 
იქ ნე ბა, რო გორც სა ერ თა შო რის ბა ზარ ზე, ისე ქვეყ ნის 
ში და ბა ზარ ზე, გახ სნი ლი, ღია ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში. 
მა გა ლი თად, უკ რა ინ აში ან კა ნა და ში 2–3 მე ქა ნი ზა ტო-
რი და 10–15 მუ შა რა რა ოდ ენ ობ ის სოფ ლის მე ურ ნე-
ობ ის პრო დუქ ცი ას აც მო იყ ვანს, იგ ივე რა ოდ ენ ობ ის 
მუ შა ხე ლი სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი რე ლი ეფ ურ პი-
რო ბებ ში რამ დენ ჯერ მე ნაკ ლებ მო სა ვალს მოგ ვცემს, 
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რაც ბუ ნებ რი ვად აძ ვი რებს და არ აკ ონ კუ რენ ტულს 
ხდის ად გი ლობ რი ვი ფერ მე რის პრო დუქ ცი ას.

ამ პრობ ლე მე ბის გარ და არ ის კი დევ სხვა პრობ ლე-
მაც. კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მი 60 წე ლი მო უნ და, რომ და-
ქუც მა ცე ბუ ლი მი წე ბი გააერთიანებინა. მე ქა ნი ზა ცი ის 
გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი რომ გამ ხდა რი ყო და ამ ით 
მი წი სა და შრო მის ნა ყო ფი ერ ება რომ გა ეზ არ და და 
მი წა რომ და უმ უშ ავ ებ ელი არ დარ ჩე ნი ლი ყო. ამ მცდე-
ლო ბებ მა მკვეთ რად გა ზარ და სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო 
პრო დუქ ცი ის მო სა ვა ლი და ქვე ყა ნა სოფ ლის მე ურ ნე-
ობ ის პრო დუქ ცი ის ერთ-ერთ მსხვილ ექ სპორ ტი ორ ად 
იქ ცა საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კებს შო რის.

თა ვი სუფ ლე ბის მი ღე ბის შემ დეგ კო ლექ ტი ვე ბი და-
შა ლეს და ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ობ ებ ის შექ მნის მა გივ-
რად, მი წე ბი და აქ უც მა ცეს და გლე ხებს და ურ იგ ეს. ანუ 
ის, რაც დი დი ძა ლის ხმე ვის შე დე გად იქ ნა მიღ წე ული, 
მთლი ან ად „გა ცამ ტვერ და“. იქ სა დაც მე ქა ნიზ ცი ის 
გა მო ყე ნე ბა შე იძ ლე ბო და, ეს შე საძ ლებ ლო ბაც მო ის-
პო. ახ ლა კია მცდე ლო ბა ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ობ ებ ის 
შექ მნი სა, მაგ რამ ამ ას კო ლო სა ლუ რი ძა ლის ხმე ვა და 
დი დი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი ჭირ დე ბა. 25 წლის წი ნათ 
კი, და მო უკ იდ ებ ლო ბის მი ღე ბის დროს ამ ის გა კე თე ბა 
იოლი იყო და დიდ ფი ნან სებს და ძა ლის ხმე ვას არ მო-
ითხოვ და.

აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ სა ქარ თვე ლო ზო მი ერ 
კლი მა ტურ სარ ტყელ ში მდე ბა რე ობს სა დაც ერ თმა-
ნეთს ინ ტენ სი ურ ად „ეჯ ახ ება“ ცი ვი და ცხე ლი ჰა ერ ის 
მა სე ბი, რის გა მოც ცვა ლე ბა დი კლი მა ტით ხა სი ათ დე ბა. 
კლი მა ტის ცვა ლე ბა დო ბის გა ნაც დაც ვაა სა ჭი რო და 
ამ ას აც დი დი კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე ბი ჭირ დე ბა!

პრობ ლე მე ბია სოფ ლო-სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის 
რე ალ იზ აცი აში. მე- 2 და მე-3 ხა რის ხის პრო დუქ ცია 
ფაქ ტი ურ ად იყ რე ბა, იმ ის გა მო, რომ მი სი რე ალ იზ-
აცი ის ხარ ჯე ბი (და მუ შა ვე ბა, ტრან სპორ ტი რე ბა და 
ბა ზარ ზე ად გი ლის ხარ ჯე ბი) აღ ემ ატ ება სა რე ალ იზ-
აციო ფასს. ას ეთი ვი თა რე ბა თა ვის მხრივ აძ ვი რებს 
უმ აღ ლეს და პირ ვე ლი ხა რის ხის პრო დუქ ცი ას იმ ის 
გა მო, რომ მე-2 და მე-3 ხა რის ხის პრო დუქ ცი ის მოყ-
ვა ნის ხარ ჯე ბი აის ახ ება სა რე ალ იზ აცი ოდ გა ტა ნილ 
მა ღა ლი ხა რის ხის პრო დუქ ცი აში. ამ მი მარ თე ბი თაც 
გა სა კე თე ბე ლი ბევ რია, მათ შო რის სა ჭი როა გა და მა მუ-
შა ვე ბე ლი სა წარ მო ებ ის მშე ნებ ლო ბა. აქ აც წარ მო ებ ის 
გა რე შე არ აფ ერი გა მო დის და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის 
გან ვი თა რე ბის თვის წარ მო ებ ებია სა ჭი რო.

რო გორც ვხე დავთ, სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის გან ვი-
თა რე ბა დიდ ხარ ჯებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი და დიდ 
ძა ლის ხმე ვას მო ითხოვს. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, სოფ ლის 
მე ურ ნე ობა შეძ ლე ბის დაგ ვა რად უნ და გან ვა ვი თა როთ, 
ვი ნა იდ ან ეს სფე რო უკ ავ შირ დე ბა მო სახ ლე ობ ის გა-
მოკ ვე ბის და გა და უდ ებ ელი სა ჭი რო ებ ის პრო დუქ ცი ის 
წარ მო ებ ას და აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, სტრა ტე გი ული 
მნიშ ვნე ლო ბი საა.

სა სურ სა თო და ენ ეგ ეტ იკ ულ და მო უკ იდ ებ ლო ბას 
თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოში გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა 
აქ ვს ეკ ონ ომ იკ ური და მო უკ იდ ებ ლო ბის თვის. ამ ას თან 
მი მარ თე ბა ში აღ სა ნიშ ნა ვია ის, რომ თა ნა მედ რო ვე 
მსოფ ლი ოში თუ პო ლი ტი კუ რი სა ჭი რო ება არ არ ის, 

ისე სხვა ქვე ყა ნას აღ არ ავ ინ იპყრობს. სხვა ქვეყ ნის 
დაპყრო ბა და გან სა კუთ რე ბით მი სი შე ნარ ჩუ ნე ბა ძა-
ლი ან ძვი რი ჯდე ბა და არა ეფ ექ ტუ რია. გა ცი ლე ბით 
უფ რო იაფი და ეფ ექ ტუ რია ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური 
ან ექ სია, ეკ ონ ომ იკ ური ბერ კე ტე ბის — კრე დი ტე ბის 
და ინ ვეს ტი ცი ებ ის გა მო ყე ნე ბით.

რო გორც ჩვე ნი ან ალ იზი აჩ ვე ნებს, მრეწ ვე ლო ბის 
გან ვი თა რე ბას ალ ტერ ნა ტი ვა არა აქ ვს და ყვე ლა 
სხვა სფე როს და დარ გის და ეკ ონო ომ იკ ის გან ვი თა-
რე ბა მთლი ან ადაა და მო კი დე ბუ ლი მრეწ ვე ლო ბის 
გან ვი თა რე ბა ზე. მრეწ ვე ლო ბა არ ის სა ძირ კვე ლი და 
ყვე ლა ფე რი სხვა და ნარ ჩე ნი “ზედ ნა შე ნია“. დი ახ, 
მრეწ ვე ლო ბა არ ის ხერ ხე მა ლი, რა ზეც ჩა მო კი დუ ლია 
ყვე ლა ფე რი სხვა და ნა ნარ ჩე ნი (მთე ლი) ეკ ონ ომ იკ ის 
გან ვი თა რე ბა.

მრეწ ვე ლო ბას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს ას ევე ერ-
ის ინ ტე ლექ ტის გან ვი თა რე ბის თვის. მას ჭირ დე ბა 
სხვა დას ხვა სფე როს ინ ჟინ რე ბი, ტექ ნო ლო გე ბი, მხატ-
ვრე ბი, დი ზა ინ ერ ები, მეც ნი ერ ები, გა მომ გო ნებ ლე ბი, 
კონ სტრუქ ტო რე ბი და სხვა მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის 
სპე ცი ალ ის ტე ბი. მრეწ ვე ლო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად გა-
ნა პი რო ბებს საპ რო ექ ტო, სა მეც ნი ერო კვლე ვით ინ-
სტი ტუ ტებს და ა. შ. ეს ყვე ლა ფე რი კი ან ვი თა რებს 
გა ნათ ლე ბას, კულ ტუ რას, სპორ ტს და ა.შ. ამ რი გად 
მრეწ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბა ქვეყ ნის ინ ტე ლექ ტუ ალ-
ურ გან ვი თა რე ბა საც ნიშ ნავს.

სამ წუ ხა როა, რომ და მო უკ იდ ებ ლო ბის მი ღე ბის 
შემ დეგ ფაბ რი კა- ქარ ხნებს მო დერ ნი ზე ბა კი არ გა-
უკ ეთ და, უბ რა ლოდ გა ნად გურ და. გა ან ად გუ რა არც 
მომ ხდურ მა მტერ მა და არც სტი ქი ამ, გა ნად გუ რა და-
მო უკ იდ ებ ლო ბის შემ დეგ მო სულ მა ქვეყ ნის ხე ლი სუფ-
ლე ბებ მა, რომ ლებ საც წარ მოდ გენც კი არ ჰქონ დათ 
ქვეყ ნის მარ თვა ზე. უკ ვე მა შინ ქვე ყა ნა და სა ღუ პად 
იქ ნა გან წი რუ ლი. ყვე ლა პრობ ლე მა რაც დღეს ქვე ყა-
ნას აქ ვს, ჩვე ნი ვე მთავ რო ბე ბის პო ლი ტი კის, უფ რო 
სწო რი იქ ნე ბა თუ ვიტყვით, და ნა შა ულ ებ რი ვი პო ლი-
ტი კის შე დე გია.

შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ: მრეწ ვე ლო ბის გან ვი თა-
რე ბას ალ ტერ ნა ტი ვა არ აქ ვს. იმ ის ათ ვის, რომ ქვე ყა ნა 
გა დარ ჩეს და გან ვი თარ დეს, სა ჭი როა გან ვა ვი თა როთ 
რე ალ ური ეკ ონ ომ იკა და მი სი ფლაგ მა ნი მრეწ ვე ლო ბა. 
წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში გა ვაგ რძე ლებთ იმ გზას რო-
მელ ზეც ვდგა ვართ, ქვეყ ნის და ღუპ ვის გზას.

P.S. სტა ტია დას რუ ლე ბუ ლი იყო, რო ცა გა ერ ოს 
კვლე ვე ბი გა მოქ ვეყ ნდა, რომ ლის თა ნახ მა დაც, ქვეყ ნის 
ბო ლო წლე ბის სო ცი ალ ური მდგო მა რე ობა საგ რძნობ-
ლად გაუარესებულია. თუმ ცა, ამ კვლე ვებ ში არ ჩანს 
მი ზე ზე ბი, რა მაც გა მო იწ ვია ცხოვ რე ბის დო ნის გაუ-
არესება. სწო რედ ამ მი ზე ზებს ვი ხი ლავთ სტა ტი აში 
და ვაჩ ვე ნებთ გა მო სავ ლის ერ თა დერთ და უალ ტერ-
ნა ტი ვო გზას.

ყვე ლას ვთხოვ, თა ვი სი აზ რი გა მო ხა ტოს ამ სტა-
ტი აზე და ქვეყ ნის მდგო მა რე ობ აზე. რო ცა ქვე ყა ნა 
მძი მე მდგო მა რე ობ აშია, დუ მი ლი და „გვერ დზე დგო მა“ 
და ნა შა ულია.

ნას ყი და დარ ბუ აშ ვი ლი,
ეკ ონ ომ იკ ის აკ ად ემი ური დოქ ტო რი 
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 ამ ჟა მად მოქ მე დი ,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე-
ლო ბის კო დექ სის“  მე–2 მუხ ლის თა ნახ მად  ად გი-
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა არ ის თვით მმარ თველ 
ერ თე ულ ში რე გის ტრი რე ბულ სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა-
ქე თა უფ ლე ბა და შე საძ ლებ ლო ბა, მათ მი ერ არ ჩე ული 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებ ის 
მეშ ვე ობ ით, სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის სა ფუძ-
ველ ზე გა დაწყვი ტოს ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის 
სა კითხე ბი. მარ თვის ოპ ტი მი ზა ცი ის ათ ვის მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტი შე იძ ლე ბა (ე.ი. აუც ილ ებ ლო ბას არ წარ მო ად-
გენს) და იყ ოს ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე ულ ებ ად (იმ ავე 
კო დექ სის მუხ ლი 4). მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბა თა გან ხორ ცი ელ ებ ის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 
სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის  ორ გა ნო ები ვალ დე ბუ ლი 
არი ან, შექ მნან შე სა ბა მი სი სა მარ თლებ რი ვი, სა ფი-
ნან სო–ეკ ონ ომ იკ ური და ორ გა ნი ზა ცი ული პი რო ბე-
ბი (იმ ავე კო დექ სის მუხ ლი 7).  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს 
მათ ზე და კის რე ბუ ლი მო ვა ლე ობ ებ ის შეს რუ ლე ბის 
მიზ ნით გა აჩ ნი ათ  ორი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, ეს ენია:  
ა) სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა: ბ) დე ლე გი რე ბუ ლი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა (მუხ ლი 15).  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა  ექ სკლუ ზი ური უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბაა, რომ ლის გან ხორ ცი ელ ებ ის ვალ დე ბუ ლე ბა 
მხო ლოდ ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ეკ ის რე ბა. 
სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის  გან ხორ ცი ელ ებ ის მიზ-
ნით ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს ცენ ტრა ლუ რი 
ბი უჯ ეტ იდ ან ეძ ლე ვათ გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რი, 
რომ ლის ოდ ენ ობ აც და და ან გა რი შე ბის სპე ცი ფი კა 
და რე გუ ლი რე ბუ ლია ფი ნან სთა მი ნის ტრის შე სა ბა მი სი 
ბრძა ნე ბით. ხო ლო დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის მიზ ნით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს 
ეძ ლე ვათ მიზ ნობ რი ვი ტრან სფე რი. 

   მას შემ დეგ რაც სა ქარ თვე ლომ მო იპ ოვა და მო-
უკ იდ ებ ლო ბა (1991 წლი დან)   დღის წეს რიგ ში დად გა 
ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბე ბის ძი რე ული რე ფორ მი-
რე ბის აუც ილ ებ ლო ბა. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ აღ ნიშ-
ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით  გა სუ ლი 27 წლის გან მავ ლო ბა ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე ფორ მე ბი გა ტარ და,  შე დე გი მიღ წე-
ული ჯე რაც არ არ ის, ჯერ კი დევ ბევ რია გა სა კე თე ბე-
ლი ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის  რე ალ ური 
და მო უკ იდ ებ ლო ბი სათ ვის. გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის 
თვით მმარ თვე ლო ბებ ზე დაკ ვირ ვე ბამ გვიჩ ვე ნა, რომ 
ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი ულ ად გან ვი თა რე ბა ფაქ ტი ურ ად 
წარ მო უდ გე ნე ლია  თვით მმარ თვე ლო ბე ბის რე ალ ურ ად 
გან ვი თა რე ბის გა რე შე. თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი-
თა რე ბი სათ ვის კი სა ჭი როა ად გი ლებ ზე იყ ოს საკ მა-
რი სი ფი ნა სე ბი, ქო ნე ბა და პრაქ ტი კა ში  ხორ ცი ელ დე-
ბო დეს შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი და ეფ ექ ტუ რი ად-
გი ლობ რი ვი მე ნეჯ მენ ტი.   გა მომ დი ნა რე იქ ედ ან, რომ 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა ეს არ ის ნამ დვი ლი 
დე მოკ რა ტი ის სკო ლა, ამ იტ ომ თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
უფ ლე ბე ბი ვრცელ დე ბა ყვე ლა იმ პირ ზე, რომ ლე ბიც 

და ინ ტე რე სე ბულ ნი არი ან ამ ით. მსოფ ლიო პრაქ ტი კამ 
ცხად ყო, რომ არ არ სე ბობს უკ ეთ ესი მე თო დი, ვიდ რე 
ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხე ბის ად გი ლობ-
რი ვი მო ქა ლა ქე ებ ის მი ერ გა დაწყვე ტაა.  თვით მმარ-
თვე ლო ბა ეს არ ის ორ გა ნი ზე ბუ ლად და ერ თობ ლი ვად 
მო ქა ლა ქე ებ ის მი ერ ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის 
სა კითხე ბის გა დაწყვე ტა.  1991 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი 
ად გი ლებ ზე ფა ტი ურ ად არ ჩა მო ყა ლიბ და ორ გა ნი ზე-
ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ება, რომ ლე ბიც ად გი-
ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხე ბის ეფ ექ ტუ რად 
გა დაწყვე ტა ზე იქ ნე ბოდ ნენ ორი ენ ტი რე ბულ ნი და 
მნიშ ვნე ლო ვან ოპ ონ ირ ებ ას გა უწ ევ და ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის  შე სა ბა მის ორ გა ნო ებს (საკ რე-
ბუ ლო, მე რია), ად გი ლობ რი ვი სა კითხე ბის ეფ ექ ტუ რად 
გა დაწყვე ტი სას. ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში 
მო ქა ლა ქე ები ყო ველ თვის ბე ლადს ეძი ებ დნენ ზე მოდ, 
ხო ლო თვი თონ კი ტო მებს ემ სგავ სე ბოდ ნენ, გა მომ-
დი ნა რე აქ ედ ან ად გი ლებ ზე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი 
პრობ ლე მე ბად რჩე ბო და.   მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
სა ქარ თვე ლო ში  ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი გან ხორ ცი ელ და, მა ინც ვერ 
გად მო ვი ღეთ ევ რო პი დან  სო ცი ალ ური ურ თი ერ თო ბის 
პრაქ ტი კა, თუ რო გორ ვიცხოვ როთ ერ თად და რო გორ 
გა დავ წყვი ტოთ ერ თობ ლი ვად ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე-
ლო ბის სა კითხე ბი. გა მომ დი ნა რე აქ ედ ან მნიშ ვნე ლოვ-
ნად გაუარესდა მო ქა ლა ქე ებს შო რის ურ თი ერ თნდო-
ბის ხა რის ხი.   ად გი ლებ ზე შე ინ იშ ნე ბა სა ზო გა დო ებ ის 
კო ლექ ტი ური პა სუ ხის მგებ ლო ბის  დე ფი ცი ტი, რაც 
მნიშ ვნე ლოვ ნად აფ ერ ხებს სა კითხე ბის ოპ ერ ატი ულ ად 
გა დაწყვე ტას.  სა ქარ თვე ლო ში გან ვი თა რე ბულ მა მოვ-
ლე ნებ მა გვიჩ ვე ნა, რომ რაც არ უნ და მონ დო მე ბუ ლი 

რამ დე ნად შო რია რე ალ ურ რამ დე ნად შო რია რე ალ ურ 
თვით მმარ თვე ლო ბამ დეთვით მმარ თვე ლო ბამ დე

ბო რის ჭი ჭი ნა ძე
ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი,

აკ აკი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
მას წავ ლე ბე ლი,ეკ ონ ომ ის ტთა სა მეც ნი ერო 
სა ზო გა დო ებ ის წევ რი, ჟურ ნალ ,,ბიზ ნე სი და 
კა ნონ მდებ ლო ბის“ სა მეც ნი ერო საბ ჭოს წევ რი
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იყ ოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთავ რო ბა ოპ ერ ატი ულ ად 
გა დაწყვი ტოს ად გი ლობ რი ვი პრობ ლე მა ტუ რი სა-
კითხე ბი, თუ მას ჯან საღ ოპ ონ ირ ებ ას არ უწ ევს ად გი-
ლობ რი ვი სა ზო გა დო ება, შე დე გი მა ინც არ მი იღ წე ვა.  
ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ება ჯერ კი დევ ვერ აღ იქ ვამს, 
რომ  სა ჭი როა კო ლექ ტი ურ ად, ად გი ლობ რი ვი მნიშ-
ვნე ლო ბის სა კითხე ბის, ად გი ლობ რივ მთავ რო ბას თან 
ერ თად გა დაწყვე ტა.    სა კითხის აქ ტუ ალ ობ აზე მი უთ-
ით ებს ას ევე ის, რომ ხში რად მო ქა ლა ქე ები სა ჯა რო 
შეხ ვედ რებ ზე  ქვეყ ნის პრე ზი დენ ტს და მთავ რო ბის 
თავ მჯდო მა რეს ეკ ითხე ბი ან ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე-
ლო ბის  სა კითხე ბის (წყა ლი, გა რე გა ნა თე ბა, გზა, და 
ასე შემ დეგ)  გა დაწყვე ტა ზე, მა შინ რო ცა ამ სა კითხე-
ბის მოგ ვა რე ბა თვით მმარ თვე ლო ბე ბის კომ პე ტენ ციაა. 
რო გორც ზე მოდ აღ ვნიშ ნე, ერთ–ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი პრობ ლე მა, რო მე ლიც ხელს უშ ლის ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის გან ვი თა რე ბას, ად გი ლობ რი ვი 
სა კუ თა რი შე მო სავ ლე ბის ქრო ნი კუ ლი დე ფი ცი ტია. 
1994 წლი დან  მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი გა ნი ცა-
და ად გი ლობ რივ ბი უჯ ეტ ებ ში  სა ერ თო გა და სა ხა დე-
ბი დან ან არ იცხე ბის გა ნა წი ლე ბამ, მი უხ ედ ავ ად ამ ისა 
ად გი ლობ რი ვი სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბის  გაზ რდის 
კუთხით ჯერ კი დევ ბევ რია გა სა კე თე ბე ლი.  1994-2018 
წლებ ში სა ერ თო-სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი და ად გი ლობ რი-
ვი გა და სა ხა დე ბი დან ად გი ლობ რივ ბი უჯ ეტ ებ ში  პრო-
ცენ ტუ ლი ან არ იცხე ბის გა ნა წი ლე ბის  სტრუქ ტუ რა 
შემ დე გი სა ხით არ ის წარ მოდ გე ნი ლი  (და ნარ თი №1).

რო გორც ცხრი ლი დან  ჩანს  2008 წლი დან   ად-
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ბი უჯ ეტ ებ ში 
სა ხელ მწი ფო  გა და სა ხა დე ბი დან  შე მო სავ ლე ბი არ 
ირ იცხე ბა, აქ ვე სა ჭი როა აღ ინ იშ ნოს რომ 2016 წლი-
დან ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ბი უჯ ეტ-
ებ ში ირ იცხე ბა  ინ დი ვი დუ ალ ური მე წარ მე ებ ის  მი ერ 
გა დახ დი ლი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დე ბი (ას ევე სხვა 
ფი ზი კუ რი პი რე ბის მი ერ გა დახ დი ლი სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხა დე ბი), მაგ რამ კა ნონ მდე ბე ლის გა დაწყვე-
ტი ლე ბით ად გი ლობ რივ ბი უჯ ეტ ებ ში არ ირ იცხე ბა  
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის  ტე რი ტო რი აზე, ფი ზი კუ რი და 
იურ იდი ული  პი რე ბის მი ერ და ქი რა ვე ბულ პი რებ ზე  
გა დახ დი ლი ხელ ფა სე ბი დან და კა ვე ბუ ლი სა შე მო სავ-
ლო გა და სა ხა დე ბი. გა და სა ხა დე ბის ას ეთი გა ნა წი ლე ბა 
კი დევ ერ თხელ მი უთ ით ებს, რომ ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბე ბი სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბის კუთხით  
თით ქმის სრუ ლად არი ან და მო კი დე ბულ ნი ცენ ტრა-
ლურ ბი უჯ ეტ ზე.   ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე-
ბი  გა ნიც დი ან შე მო სავ ლე ბის ქრო ნი კულ დე ფი ციტს, 
ად გი ლობ რი ვი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის მიზ ნით  
ცენ ტრა ლუ რი ბი უჯ ეტ იდ ან თვით მმარ თვე ლო ბებს 
ერ იცხე ბათ გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რი.  რომ ლის 
მი ზა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი ფი ნან-
სუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა თა ნაბ რე ბა ეკ ონ ომ იკ ური 
პო ტენ ცი ალ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით.  გა თა ნაბ რე ბი თი 
ტრან სფე რით მი ღე ბულ შე მო სავ ლებს  მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტი იყ ენ ებს  სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ, სა-

გა და სა ხა დე ბი 1994–1997 წწ. 1997–2000 წწ. 2001–2003 წწ. 2004–2005 წწ. 2006–2007 წწ. 2008 წლი დან 
დღემ დე

დღგ 30 0 0 0 0 0

სა შე მო სავ ლო 50 60 85 100 100 0

მო გე ბა 50 60 85 100 0 0

ქო ნე ბა/მი წა 50 60 100 100 100 100

სა ქარ თვე ლოს ად გი ლობ რივ ბი უჯ ეტ ებ ში გა და სა ხა დე ბის  პრო ცენ ტუ ლი გა ნა წი ლე ბის სტრუქ ტუ რა
ცხრი ლი  №1

№ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი გა თა ნაბ რე ბი თი 
ტრან სფე რი (მლნ.ლა რი)

 შე ფარ დე ბა სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის 
მთლი ან შე მო სავ ლებ თან (%) შე ნიშ ვნა

1 თბი ლი სი 345.806  2.77
2 ბოლ ნი სი  0
3 გარ და ბა ნი 0
4 ახ ალ ქა ლა ქი 0
5 ბორ ჯო მი 0
6 შუ ახ ევი 0
7 ყაზ ბე გი 0

8 და ნარ ჩე ნი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი 359.274 2.88

 სულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი: 705.080 5.67

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რი 2018 წლი სათ ვის
                                                                                                                                       ცხრი ლი  №2
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კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად. 
სა ჭი როა აღ ინ იშ ნოს, რომ ტრან სფე რის გა ნა წი ლე ბის 
არ სე ბუ ლი მე თო დო ლო გია   ვერ აკ მა ყო ფი ლებს თა ნა-
მედ რო ვე მოთხოვ ნებს.  შექ მნი ლი მდგო მა რე ბა კი დევ 
ერ თხელ მი უთ ით ებს, რომ არ სე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო 
და ბეგ ვრის სის ტე მა არ ქმნის ად გი ლებ ზე შე სა ბა მის 
სტი მუ ლი რე ბას. 

 მე ტად თვალ სა ჩი ნო  სუ რათს ვღე ბუ ლობთ თუ გან-
ვი ხი ლავთ 2018 წლის  სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ით, მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის გა მო ყო ფი ლი გა თა ნაბ რე ბი თი 
ტრან სფე რე ბის  ოდ ენ ობ ებს. 

 რო გორც ცნო ბი ლია, გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს ეძ ლე ვათ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ 
მა თი სა კუ თა რი შე მო სავ ლე ბი ვერ ფა რა ვენ ად გი ლობ-
რი ვი ბი უჯ ეტ ით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ხარ ჯებს. დამ ტკი-
ცე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის მი ხედ ვით 2018 წელს 
გა თა ნაბ რე ბით ტრან სფერს ვერ მი იღ ებ ენ: ბოლ ნი სის, 
გარ დაბ ნის, ახ ალ ქა ლა ქის, ბორ ჯო მის, შუ ახ ევ ის და 
ყაზ ბე გის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი.  რო გორც ცხრი ლი დან 
ჩანს (ცხრი ლი №2) 2018 წელს თბი ლი სის გარ და, ცენ-
ტრა ლუ რი ბი უჯ ეტ იდ ან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის 
ჩა სა რიცხი გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რის ოდ ენ ობა 
(359.274 მლნ.ლა რი) უდ რის სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის 
შე მო სავ ლე ბის 2.88 %–ს, ხო ლო ტრან სფე რის სა ერ თო 
ოდ ენ ობა თბი ლი სის  ჩათ ვლით (705.080 მლნ.ლა რი) კი 
ტო ლია მთლი ანი სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის 5.67 %–ისა. 

მე ტად სა ინ ტე რე სო სუ რათს ვღე ბუ ლობთ თუ მო-
ვახ დენთ 2018 წლის დამ ტკი ცე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო 
ბი უჯ ეტ ით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი   
გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რის ოდ ენ ობ ის გა ან გა რი შე-
ბას ერთ სულ მო სახ ლე ზე შე ფარ დებთ. წარ მოდ გე ნი ლი  
მო ნა ცე მე ბი დან (ცხრი ლი №3)  ირ კვე ვა, რომ  თბი-
ლი სის შემ თხვე ვა ში, რომ ლის მო სახ ლე ობა შე ად გენს 
1.114 მლნ კაცს, 2018 წელს გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე-
რის ოდ ენ ობა ერთ სულ მო სახ ლე ზე გა ან გა რი შე ბით 
შე ად გენს  წლი ურ ად  და ახ ლო ებ ით 310 ლარს, ხო ლო 
და ნარ ჩე ნი სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ-
ვის მთლი ან ად, რომ ლის მო სახ ლე ობა შე ად გენს 2.604 
მლნ. კაცს, გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რის ოდ ენ ობა 
წლი ურ ად ერთ სულ მო სახ ლე ზე შე ად გენს და ახ ლო-
ებ ით 138 ლარს. თვალ სა ჩი ნო ებ ის ათ ვის მთლი ან ად 
სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის შემ თხვე ვა ში ერთ 
სულ მო სახ ლე ზე წლი ურ ად გა მო ყო ფი ლი გა თა ნაბ რე-

ბი თი ტრან სფე რის ოდ ენ ობა  შე ად გენს და ახ ლო ებ ით 
190 ლარს. აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად 
ჩა მორ ჩე ბა ევ რო პის სა შუ ალო დო ნის ქვეყ ნე ბის ან-
ალ ოგი ურ მო ნა ცე მებს.

  წარ მოდ გე ნი ლი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი 
კი დევ ერ თხელ მი უთ ით ებს, რომ  გა თა ნაბ რე ბი თი 
ტრას ფე რი დან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის შე მო სავ ლე ბი 
ძა ლი ან მწი რია,  ამ ას ემ ატ ება ას ევე ის, რომ სხვა სა-
კუ თა რი შე მო სავ ლე ბის (გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე-
რიც მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის  
სა კუ თარ შე მო სა ვალს წარ მო ად გენს) სი დი დი დაც 
ვერ  და იკ ვეხ ნი ან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი, მთლი ან ობ აში 
კი ვღე ბუ ლობთ მცი რე ად გი ლობ რივ ბი უჯ ეტ ებს და 
ქრო ნი კუ ლად შე უს რუ ლე ბელ ად გი ლობ რივ, სა კუ თარ 
ვალ დე ბუ ლე ბებს.

 აქ ვე სა ჭი როა აღ ინ იშ ნოს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ბი უჯ ეტ ში გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი გა და სახ დე ლე ბის და-
სა ფი ნან სებ ლად იქ მნე ბა სა რე ზერ ვო ფონ დი, რომ ლის 
მო ცუ ლო ბა არ უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ ეს  წლი ური ბი უჯ ეტ-
ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ას იგ ნე ბის სა ერ თო მო ცუ ლო-
ბის 2 პრო ცენ ტს.  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უჯ ეტ ის სა რე-
ზერ ვო ფონ დი დან თან ხას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის 
გა დაწყვე ტი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც შე იც ავს 
ინ ფორ მა ცი ას თან ხის ოდ ენ ობ ისა და მიზ ნობ რი ობ ის 
შე სა ხებ, გა მო ყოფს მე რი ის შე სა ბა მი სი  სტრუქ ტუ რუ-
ლი ერ თე ული.   სა რე ზერ ვო ფონ დთან და კავ ში რე ბით 
სა ჭი როა აღ ინ იშ ნოს, რომ სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტე ბის საკ რე ბუ ლო ებ ის  აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე-
სო ბას არ აქ ვს მი ღე ბუ ლი და დამ ტკი ცე ბუ ლი მე რი ის 
სა რე ზერ ვო ფონ დის  ხარ ჯვის წე სი. 

  ად გი ლობ რი ვი სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბის გაზ-
რდის უზ რუნ ველ სა ყო ფად სა ჭი როა გა ზი არ ებ ულ 
იქ ნას უცხო ური გა მოც დი ლე ბა და ად გი ლებ ზე შე-
მო ღე ბულ იქ ნას ად გი ლობ რი ვი სა შე მო სავ ლო გა და-
სა ხა დი, რო მე ლიც მნიშ ვნე ლოვ ნად უზ რუნ ველ ყოფს 
ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ებ ის  ეფ ექ ტუ რო ბის ზრდას.

  სწო რედ ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის ნაკ ლე ბო ბა არ-
ის მთა ვა რი მი ზე ზი იმ ისა, რომ თვით მმარ თვე ლო ბე ბი 
ვერ  ახ დე ნენ სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის შეს-
რუ ლე ბას,  გა მომ დი ნა რე აქ ედ ან ხშირ შემ თხვე ვა ში 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მუ შა ობა არა ეფ ექ ტუ რი ხდე-
ბა. ,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის“ 
90–ე მუხ ლის თა ნახ მად,  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უჯ ეტი 

№ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი მო სახ ლე ობა
(მლნ.კა ცი)

გა თა ნაბ რე ბი თი 
ტრან სფე რი
  (მლნ.ლა რი) 

 ერთ სულ მო სახ ლე ზე 
გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რის 

ოდ ენ ობა  წლი ურ ად (ათ ასი ლა რი)

1 თბი ლი სი 1.114 345.806 0.310

2 და ნარ ჩე ნი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სულ 2.604 359.274 0.138

3 სულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი: 3.718 705.080 0.190

გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რის ოდ ენ ობა  მო სახ ლე ობ ის რა ოდ ენ ობ ის მი ხედ ვით  2018 წელს
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და მო უკ იდ ებ ელია რო გორც სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის, 
ისე ავ ტო ნო მი ური რეს პუბ ლი კის რეს პუბ ლი კუ რი და 
სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის გან. რე ალ-
ურ ად კი მდგო მა რე ობა სულ სხვაა. სტა ტის ტი კურ 
მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით შეგ ვიძ ლია აღ ვნიშ ნოთ, 
რომ  თი თოეული ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-
ბის სა კუ თა რი შე მო სავ ლე ბი (გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან-
სფე რის გარ და)  შე ად გენს მა თი  ბი უჯ ეტ ის მთლი ანი 
შე მო სავ ლე ბის 17–20 %–ს, მა შინ რო ცა  ან ალ ოგი ური  
სა შუ ალო მო ნა ცე მი ევ რო პის  ქვეყ ნებ ში (მათ შო რის 
პოს ტსო ცი ალ ურ ქვეყ ნებ ში)  შე ად გენს  35–40 %–ს. 
სა კითხი სა ჭი რო ებს სა მარ თლებ რივ–ეკ ონ ომ იკ ურ 
მოგ ვა რე ბას.  შექ მნი ლი მდგო მა რე ობა კი  მნიშ ვნე ლოვ-
ნად უშ ლის ხელს    რე ალ ური თვით მმარ თვე ლო ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 

რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნე  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში  
ად გი ლობ რი ვი სა კითხე ბის გა დაწყვე ტი სას მნიშ ვნე-
ლოვ ნა დაა დაქ ვე ით ებ ული მო ქა ლა ქე თა თა ნა მო ნა წი-
ლე ობ ის ხა რის ხი. ,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
კო დექ სის“ 86–ე მუხ ლის თა ნახ მად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის  
ტე რი ტო რი აზე რე გის ტრი რე ბულ ამ ომ რჩე ველ თა 
არ ან აკ ლებ 1 %–ს  უფ ლე ბა აქ ვს  წა რად გი ნოს პე ტი-
ცია ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხე ბის გა-
დაწყვე ტის მიზ ნით. ანუ მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით 
გან საზღვრუ ლია მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი 
ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხე ბის ერ თობ ლი-
ვად (საკ რე ბუ ლო, მე რია, ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო-
ება)   გა დაწყვე ტის  მი მარ თუ ლე ბით. სა ქარ თვე ლო ში  
კა ნონ მდებ ლო ბის ამ უფ ლე ბით ფაქ ტი ურ ად არ ცერ თი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ქა ლა ქე ებს არ უს არ გებ ლი ათ. 
რაც კი დევ ერ თხელ მი უთ ით ებს მათ გულ გრილ და-

მო კი დე ბუ ლე ბა ზე ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა-
კითხე ბის გა დაწყვე ტის კუთხით. 

 კი დევ უფ რო რთუ ლად არ ის საქ მე საკ რე ბუ ლოს  
სხდო მებ სა და კო მი სი ებ ის შეკ რე ბა ში მო ქა ლა ქე თა 
მო ნა წი ლე ობ ის კუთხით.   ,,ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის“   87–ე  მუხ ლის მი ხედ ვით  
ნე ბის მი ერ პირს უფ ლე ბა აქ ვს  წი ნას წა რი შეტყო ბი ნე-
ბის  ან/და წი ნას წა რი  ნე ბარ თვის გა რე შე  და ეს წროს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს და მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტის საკ რე ბუ ლოს კო მი სი ის სა ჯა რო სხდო მებს. მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
საკ რე ბუ ლოს კო მი სი ის სა ჯა რო სხდო მებ ზე დამ სწრე 
პი რებს უფ ლე ბა აქ ვთ წი ნას წა რი ნე ბარ თვის გა რე შე, 
მაგ რამ მხო ლოდ სხდო მის თავ მჯდო მა რის თან ხმო ბის 
შემ თხვე ვა ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს რეგ-
ლა მენ ტით დად გე ნი ლი წე სით და უს ვან შე კითხვე ბი 
მომ ხსე ნე ბელს და თა ნა მომ ხსე ნე ბელს, გა აკ ეთ ონ გან-
მარ ტე ბა და გან ცხა დე ბა, წა რად გი ნონ ინ ფორ მა ცია.  
აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბე ბი თაც ფაქ ტი ურ ად არ სარ გებ-
ლო ბენ სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები.  მო ქა ლა ქე ებ ის 
ას ეთი და მო კი დე ბუ ლე ბა კი ხში რად  უბ იძ გებს მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტე ბის  თა ნამ დე ბო ბის პი რებს სრულ ყო ფი-
ლად არ შე ას რუ ლონ მათ ზე და კის რე ბუ ლი და კა ნო ნით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. 

   ,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის“ 
88–ე მუხ ლის თა ნახ მად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი და 
საკ რე ბუ ლოს წევ რი ვალ დე ბულ ნი არი ან წე ლი წად ში 
ერ თხელ მა ინც, არა უგ ვი ან ეს 1 ნო ემ ბრი სა, მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს შე სა ბა მი სი  დად გე ნი ლე ბით 
გან საზღვრუ ლი წე სით მო აწყონ სა ჯა რო შეხ ვედ რე ბი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ამ ომ რჩევ ლებ თან და წა რუდ გი-
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ნონ მათ ან გა რი ში გა წე ული მუ შა ობ ის შე სა ხებ. ან-
გა რი შის გან ხილ ვი სას უპ ას უხ ონ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ამ ომ რჩე ველ თა მი ერ დას მულ შე კითხვებს.  მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი აზე რე გის ტრი რე ბულ ამ ომ-
რჩე ველს უფ ლე ბა აქ ვს, შე უზღუ და ვად და ეს წროს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის და საკ რე ბუ ლოს წევ რის 
სა ჯა რო ან გა რი შე ბის გან ხილ ვას. აღ ნიშ ნულ მუხ ლში 
ას ევე აღ ნიშ ნუ ლია, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სა ბა-
მი სი ორ გა ნო ები ვალ დე ბულ ნი არი ან, უზ რუნ ველ ყონ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის და საკ რე ბუ ლოს წევ რის 
მი ერ გა წე ული მუ შა ობ ის  შე სა ხებ ამ კა ნო ნით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი ან გა რი შე ბის  გა მოქ ვეყ ნე ბა.  მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტებ ში ამ კუთხი თაც ძა ლი ან მძი მედ არ ის 
მდგო მა რე ობა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უმ რავ ლე სო-
ბა ში ფაქ ტი ურ ად  არ ხდე ბა კა ნო ნით გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბა,  საქ მეს არ თუ-
ლებს ის იც, რომ მო ქა ლა ქე ებ იც არ თხო ვენ მატ მი ერ 
არ ჩე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მერ სა და საკ რე ბუ ლოს 
წევ რებს, შე ას რუ ლონ  ამ კუთხით მათ ზე და კის რე ბუ-
ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი.

 კი დევ უფ რო რთუ ლად არ ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
საქ მე ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ის პრო ექ ტის შედ გე ნი-
სას, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ზო გი ერ თი მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტი სა ჯა როდ აქ ვეყ ნებს მო მა ვა ლი წლის ბი უჯ ეტ ის 
პრო ექ ტს, მო ქა ლა ქე ები მა ინც არ მო ნა წი ლე ობ ენ 
ბი უჯ ეტ ის ფორ მი რე ბა ში და თა ვის წი ნა და დე ბებს და 
მო საზ რე ბებს არ თა ვა ზო ბენ  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი-
ებს.  გა მომ დი ნა რე აქ ედ ან  ხშირ შემ თხვე ვა ში  საკ რე-
ბუ ლოს მი ერ დამ ტკი ცე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტი 
მო ქა ლა ქე ებ სა და მე რი ას შო რის და პი რის პი რე ბის  სა-
გა ნი ხდე ბა, რად გა ნაც რო გორც მო ქა ლა ქე ები ამ ბო ბენ, 
ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ით არ ხდე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სა ჭირ ბო რო ტო სა კითხე ბის გა დაჭ რა.

 ,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის“ 
140–ე  მუხ ლის თა ნახ მად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ-
ლოს გა დაწყვე ტი ლე ბით, არა უმ ეტ ეს წე ლი წად ში ერ-
თხელ,  სა ქარ თვე ლოს  კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი 
წე სით მოწ ვე ულ მა აუდ იტ ორ მა შე იძ ლე ბა ჩა ატ არ ოს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორ გა ნო ებ ის საქ მი ან ობ ის და მო-
უკ იდ ებ ელი აუდ იტი. საკ რე ბუ ლო და მო უკ იდ ებ ელი 
აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის შე სა ხებ გა დაწყვე ტი ლე ბას იღ ებს 
სი ითი შე მად გენ ლო ბის არ ან აკ ლებ ერ თი მე სა მე დის 
მოთხოვ ნით. და მო უკ იდ ებ ელი აუდ იტ ორ ის ან გა რი ში 
და დას კვნა წა რედ გი ნე ბა საკ რე ბუ ლოს, ეგ ზავ ნე ბა 
სა ხელ მწი ფო აუდ იტ ის სამ სა ხურს და ქვეყ ნდე ბა სა ჯა-
როდ.  ხშირ შემ თხვე ვა ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უმ რავ-
ლე სო ბა ში  არ  ხდე ბა  და მო უკ იდ ებ ელი აუდ იტ ის მი ერ 
შედ გე ნი ლი ან გა რი შის  სა ჯა როდ გა მოქ ვეყ ნე ბა. აღ-
ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით არც მო ქა ლა ქე ები არ იჩ ენ ენ 
შე სა ბა მის ინ ტე რესს, რაც კი დევ ერ თხელ მი უთ ით ებს, 
რომ მო ქა ლა ქე ები სუ ბი ექ ტუ რი თუ ობი ექ ტუ რი მი ზე-
ზე ბის გა მო არ არი ან და ინ ტე რე სე ბულ ნი, თუ რო გორ 
მუ შა ობ ენ მათ მი ერ არ ჩე ული მე რი და საკ რე ბუ ლო და  
იხ არ ჯე ბა თუ არა ეფ ექ ტუ რად ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ-
ეტ ის სა ჯა რო ფი ნან სე ბი. 

 ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე შეგ ვიძ ლია 
აღ ვნიშ ნოთ, რომ  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის დო ნე ზე ფაქ-

ტი ურ ად დარ ღვე ულია სუ ბი ექ ტებს შო რის ურ თი ერ-
თო ბის   შემ დე გი პრინ ცი პი;

 მო ქა ლა ქე თვით მმარ თვე ლო ბა რე გი ონი ცენ-
ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბა

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა 
და სახ ვე წი  სა ხელ მწი ფო ში   თვით მმარ თვე ლო ბის აღ-
ქმის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი და აუც ილ ებ ელია მო ქა ლა ქე ები 
გა ვათ ვით ცნო ბი ერ ოთ   მათ უფ ლე ბებ სა და მო ვა ლე-
ობ ებ ში, რა თა ის ინი გავ ხა დოთ ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე-
ლო ბის სა კითხე ბის  გა დაწყვე ტი სას საკ რე ბუ ლოს თან  
და მე რი ას თან ერ თად პრო ცე სე ბის თა ნა მო ნა წი ლე ნი, 
ას ეთი მიდ გო მით მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბეს დე ბა 
ად გი ლებ ზე სა ერ თო სო ცი ალ ური მდგო მა რე ობა, რაც 
მთლი ან ობ აში ად გი ლობ რი ვი ეკ ონ ომ იკ ური და პო ლი-
ტი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის გა რან ტიაა.

შექ მნი ლი მდგო მა რე ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე შეგ ვიძ-
ლია აღ ვნიშ ნოთ, რომ რე ალ ური თვით მმარ თვე ლო ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის  მი მარ თუ ლე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი  
პრობ ლე მე ბი, რო მე ლიც ჯერ კი დევ ხელს უშ ლის ად-
გი ლობ რი ვი ეკ ონ ომ იკ ის და მო სახ ლე ობ ის სო ცი ალ-
ურ–ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბას, 
არ ის შემ დე გი:

ა)  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ფი ნან-
სუ რი სი სუს ტე;

ბ)  მო ქა ლა ქე ებ ის აქ ტი ვო ბის და ბა ლი დო ნე;
გ) ად გი ლობ რი ვი კვა ლი ფი ცი ური კად რე ბის ნაკ-

ლე ბო ბა;
დ) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში  და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის 

კა რი ერ ული წინ სვლის ფაქ ტი ური არ–არ სე ბო ბა;
ე)  ცენ ტრა ლურ, რე გი ონ ულ და ად გი ლობ რივ დო-

ნე ებ ზე ბი ურ ოკ რა ტი ის მა ღა ლი ხა რის ხი;
ვ)  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის კომ პე ტენ ცი ებ ის და ბა-

ლი დო ნე, ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხე ბის 
გა დაწყვე ტი სას;

ზ)  ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე-
ბის  უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღ რე ვა;

თ) ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში და საქ მე ბუ-
ლი  პი რე ბის გა დამ ზა დე ბის და ბა ლი დო ნე;

ი) ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში და საქ მე ბულ 
პი რებ ში სტა ბი ლუ რო ბის გან ცდის არ–არ სე ბო ბა,  და-
კა ვე ბუ ლი სამ სა ხუ რებ რი ვი პო ზი ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბას-
თან და კავ ში რე ბით;

კ) ყო ვე ლი ად გი ლობ რი ვი არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბი-
სას,  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ხში რი რე ორ გა ნი ზა ცია და 
შტა ტე ბის შემ ცი რე ბა;

ლ) არ ას ტა ბი ლუ რი და არ ამ დგრა დი მუ ნი ცი პა ლუ-
რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რი.

 ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე მუ ნი ცი პა ლუ რი 
მარ თვის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუთხით ცენ ტრა ლურ, რე გი-
ონ ულ და ად გი ლობ რივ დო ნე ებ ზე ჯერ კი დევ ბევ რია 
გა სა კე თე ბე ლი, რა თა არ სე ბუ ლი თვით მმარ თვე ლო ბა 
დაუახლოვდეს რე ალ ურ თვით მმარ თვე ლო ბას. აღ ნიშ-
ნულ პრო ცეს ში კი უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო-
ქა ლა ქე ებ ის ჩარ თუ ლო ბის ხა რის ხის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ზრდა. მსოფ ლიო პრაქ ტი კა ცხად ყობს, რომ მო ქა ლა-
ქე ებ ის ჩარ თუ ლო ბის გა რე შე რე ალ ური თვით მმარ-
თვე ლო ბა ფაქ ტი ურ ად წარ მო უდ გე ნე ლია.
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ან ოტ აცია: გა და სა ხა დე ბი სა ხელ მწი ფოს არ სე ბო-
ბის ერთ-ერ თი ძი რი თა დი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი და 
მი სი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ეკ ონ ომ იკ ური სა ფუძ ვე ლია, 
ხო ლო სა ხელ მწი ფოს მი ერ ეკ ონ ომ იკ ური პრო ცე სე ბის 
რე გუ ლი რე ბის ძი რი თა დი ინ სტრუ მენ ტია სა გა და სა ხა-
დო პო ლი ტი კა, რო მე ლიც თა ვის მხრივ წარ მო ად გენს 
სა ხელ მწი ფოს მი ზან მი მარ თულ ქმე დე ბა თა სის ტე მას 
სა გა და სა ხა დო და ბეგ ვრა ში ეკ ონ ომ იკ ურ, სა მარ თლებ-
ლივ და მა კონ ტრო ლე ბელ საქ მი ან ობ აზე დაყ რდნო ბით. 
სა გა და სა ხა დო სის ტე მა ის ეთი უნ და იყ ოს, რომ ბი უჯ-
ეტ ის შე მო სავ ლე ბის ზრდამ არ ჩა ახ შოს კერ ძო მე წარ-
მე ობ ის საქ მი ან ობა. ნაშ რომ ში მთა ვა რი ყუ რადღე ბა 
გა მახ ვი ლე ბუ ლია 1997 წ., 2005 წ. და 2011 წლის სა გა და-
სა ხა დო კო დექ სებ ში არ სე ბულ ხარ ვე ზებ სა და ბო ლო 
წლებ ში ამ ხარ ვე ზე ბის დაძ ლე ვის ძი რი თად გზებ ზე. 
გა ან ალ იზ ებ ულია ბო ლოწ ლებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული 
სა გა და სა ხა დო რე ფორ მე ბის შე დე გად 2017 წლის სა-
ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბი, 
და სა ხუ ლია ცალ კე ული ქმე დე ბე ბი სა გა და სა ხა დო 
პო ლი ტი კის სრულ ყო ფის მიზ ნით სა ხელ მწი ფოს გა სა-
ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის მი მართ. 

Abstract: Taxes are one of the major components of 
state existence and economic basis for its functioning, and 
the main instrument for regulating economic processes 
by the state is taxation policy, which in turn is a system of 
deliberate actions of taxes based on economic, legal and 
controlling activities in taxation. The tax system should be 
such, that the growth of budget revenue does not suppress 
private entrepreneurship activity. The work is focused on 
deficiencies found in tax codes of 1997, 2005 and in  2011 tax 
code and the main ways of overcoming these shortcomings 
in recent years. There is analyzed the results of the tax 
revenue of the state budget 2017, based on a result of tax 
reforms implemented in recent years, individual actions 
have been set in respect of measures to be implemented in 
order to improve tax policy.

გა და სა ხა დე ბი სა ხელ მწი ფოს არ სე ბო ბის ერთ-ერ თი 
ძი რი თა დი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი და მი სი ფუნ ქცი ონ-
ირ ებ ის ეკ ონ ომ იკ ური სა ფუძ ვე ლია. გდა სა ხა დე ბით 
სა ხელ მწი ფო თავს უყ რის მა ტე რი ალ ურ და ფი ნან სურ 
სახ სრებს, მი მარ თვს სა ხელ მწი ფო ინ ტე რე სე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე აუც ილ ებ ელ მოთხოვ ნი ლე ბა თა და საკ-
მა ყო ფი ლებ ლად. გა და სა ხა დე ბის არ სი მის გან მარ-
ტე ბა შია ას ახ ული, „გა და სა ხა დი არ ის სა ვალ დე ბუ ლო, 
უპ ირ ობო ფუ ლა დი შე ნა ტა ნი ბი უჯ ეტ ში, რო მელ საც 
იხ დის გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლი, გა დახ დის აუც ილ ებ-
ელი, არა ექ ვი ვა ლენ ტუ რი და უს ას ყიდ ლო ხა სი ათ იდ ან 
გა მომ დი ნა რე“. გა და სა ხა დის მთა ვა რი მიზ ნი დან (უზ-
რუნ ველ ყოს სა ხელ მწი ფო სა ჭი რო ფი ნან სუ რი რე სურ-
სე ბით),  გა მომ დი ნა რე ობს, გა და სა ხა დის მთა ვა რი ფუნ-

ქცია - ფის კა ლუ რი ფუნ ქცია. სწო რედ ამ ფუნ ქცი ით 
აიხ სნე ბა გა და სა ხა დე ბის წარ მოქ მნის მი ზე ზე ბი, მი სი 
მეშ ვე ობ ით რე ალ იზ დე ბა გა და სა ხა დე ბის მა ხა სი ათ-
ებ ლე ბი და სხვა, თუმ ცა რამ დე ნა დაც გა და სა ხა დე ბის 
აკ რე ფა წარ მო ად გენს სა ხელ მწი ფოს პრე რო გა ტი ვას, 
ამ ით იძ ენს სა შუ ალ ებ ას სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ პრო-
ცე სებ ზე მო ახ დი ნოს გავ ლე ნა, სა გა და სა ხა დო მე ქა ნიზ-
მის დახ მა რე ბით, აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, გა და სა ხა დე ბის 
ფის კა ლუ რი ფუნ ქცია არ წარ მო ად გენს ერ თა დერ თს. 
გა მო ყო ფენ ას ევე გა და სა ხა დე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ 
ფუნ ქცი ას. გა და სა ხა დე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ფუნ-
ქცია გუ ლის ხმობს, რომ გა და სა ხა დე ბი, რო გორც სა-
კუთ რე ბის ფორ მის შეც ვლა ან სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის 
გა დას ვლა ფი ნან სურ რე სურ სებ ზე, გა და სა ხა დე ბის 
გა დამ ხდე ლე ბი დან სა ხელ მწი ფო-სა ბი უჯ ეტო სფე-
რო ში, ახ დენს ქვეყ ნის წარ მო ებ ის პრო ცე სებ ზე, ას ევე 
მოხ მა რე ბის დო ნე სა და დი ნა მი კა ზე, და ნა ზო გებ ზე, 
ინ ვეს ტი ცი ებ სა და სტრუქ ტუ რულ ცვლი ლე ბებ ზე, 
გავ ლე ნას. 

სა ხელ მწი ფოს მი ერ ეკ ონ ომ იკ ური პრო ცე სე ბის 
რე გუ ლი რე ბის ერთ-ერ თი ძი რი თა დი ინ სტრუ მენ ტია 
სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კა, რო მე ლიც თა ვის მხრივ წარ-
მო ად გენს სა ხელ მწი ფოს მი ზან მი მარ თულ ქმე დე ბა თა 
სის ტე მას სა გა და სა ხა დო და ბეგ ვრა ში. ეკ ონ ომ იკ ურ, 
სა მარ თლებ რივ და მა კონ ტრო ლე ბელ საქ მი ან ობ აზე 
დაყ რდნო ბით. სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კა მი ეკ უთ ვნე ბა 
სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი რე ბის არ აპ ირ და პირ მე თოდს. 
მი სი მიზ ნე ბი და ში ნა არ სი და მო კი დე ბუ ლია სა ხელ მწი-
ფოს წი ნა შიე მდგომ ობი ექ ტურ თუ სუ ბი ექ ტურ ფაქ-
ტო რებ ზე, რო გო რი ცაა სა ხელ მწი ფოს პო ლი ტი კუ რი 
წყო ბა, ამ ოც ან ები. სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კის მთა ვა რი 
სა კითხი გა და სა ხა დე ბის გა ნაკ ვე თის გან საზღვრაა, 
რო მე ლიც არ გა მო იწ ვევს წარ მო ებ ის რეპ რე სი ას და 
და საქ მე ბის დო ნის შემ ცი რე ბას. 

სა გა და სა ხა დო სის ტე მა ის ეთი უნ და იყ ოს, რომ 
ბი უჯ ეტ ის შე მო სავ ლე ბის ზრდამ არ ჩა ახ შოს კერ ძო 
მე წარ მე ობ ის საქ მი ან ობა. სა გა და სა ხა დო სის ტე მამ 
უნ და უზ რუნ ველ ყოს ეკ ონ ომ იკ ური პი რო ბე ბის გა თა-

სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კა და სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კა და 
სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის შე მო სავ ლე ბისა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის შე მო სავ ლე ბი
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ნაბ რე ბა და ეკ ონ ომ იკ ის ნო მი ნა ლუ რი ფუნ ქი ონ ირ ებ ის 
პი რო ბე ბის შექ მნა. ოპ ტი მა ლუ რი სა გა და სა ხა დო პო-
ლი ტი კის გან ხორ ცი ელ ებ ით შე იძ ლე ბა ეკ ონ ომ იკ ის 
ზრდამ და გან ვი თა რე ბამ მიგ ვიყ ვა ნოს ბა ლან სი რე ბულ 
ბი უჯ ეტ ამ დე და არა პი რი ქით, ბი უჯ ეტ მა ხე ლოვ ნუ რად 
და აბ ალ ან სოს ეკ ონ ომ იკა. 

სა ხელ მწი ფოს მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ულ მა სა გა-
და სა ხა დო პო ლი ტი კამ ხე ლი უნ და შე უწყოს ქვეყ ნის 
ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდა-გან ვი თა რე ბას, ამ იტ ომ აც ერ თი 
მხრივ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქვეყ ნი სათ ვის სწო რად და რა-
ცი ონ ალ ურ ად შე მუ შა ვე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო სის ტე მა 
და ქმე დე ბე ბი, რომ ლე ბიც უარ ყო ფით გავ ლე ნას არ 
მო ახ დე ნენ მწარ მო ებ ლუ რო ბა სა და ინ ვის ტი ცი ებ ზე, 
მე ორე მხრივ, კი სა ხელ მწი ფომ უნ და შეძ ლოს თა ვი-
სი ფუნ ქცი ებ ისა და ამ ოც ან ებ ის შეს რუ ლე ბი სათ ვის 
სა ჭი რო ღო ნის ძი ებ ებ ისა და პროგ რა მე ბის და ფი ნან-
სე ბა, გა და სა ხა დე ბით აკ უმ ულ ირ ებ ული თან ხე ბის 
სა შუ ალ ებ ით. 

სა ქარ თვე ლო ში, 1997 წლის 13 ივ ნისს მი ღე ბუ ლი 
პირ ვე ლი სა გა და სა ხა დო კო დექ სი გან საზღვრავ და 
კა ნო ნის მოქ მე დე ბის სფე როს, გა და სა ხა დე ბის სა ხე-
ებს და გა ნაკ ვე თებს, ას ევე გა და სა ხა დის პი რო ბებ სა 
და დეკ ლა რი რე ბის ვა დებს, და ვე ბის გა დაჭ რის პრო-
ცე დუ რებ სა და სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო-
მად გენ ლე ბი სა და გა და სა ხა დე ბის გა დამ ხდე ლე ბის 
უფ ლე ბა-მო ვა ლე ობ ებს, თუმ ცა არ ით ვა ლის წი ნებ და 
თუ რა ტი პის კონ ტრო ლი სა და უზ რუნ ველ ყო ფის მე ქა-
ნიზ მე ბი არ სე ბობ და გა დამ ხდე ლის მი მართ. სა გა და სა-
ხა დო კო დექ სის დახ ვე წის აუც ილ ებ ლო ბამ გა მო იწ ვია 
არ სე ბუ ლი კო დექ სის ჯერ ცვლი ლე ბა, შემ დგომ მი სი 
სრუ ლი გა უქ მე ბა. გარ და ამ ისა, პირ ვე ლი სა გა და სა-
ხა დო კო დექ სი ით ვა ლის წი ნებ და 21 გა და სა ხადს, რაც 
ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენ და გა დამ ხდე ლებ ზე, რის 
გა მო გა და სა ხა დე ბი ვე ღარ ას რუ ლებ დნენ ფის კა ლურ 
ფუნ ქცი ას. სა გა და სა ხა დო კო დექ სის სრულ ყო ფი სათ-
ვის გან ხორ ცი ელ ებ ულ მა ცვლი ლე ბებ მა გავ ლე ნა ვერ 
მო ახ დი ნეს სა გა და სა ხა დო გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე, 
გან ხორ ცი ელ და რა დი კა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი სა გა-
და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბა ში, კერ ძოდ 2005 წლის 1 
იან ვრი დან ამ ოქ მედ და სა გა და სა ხა დო კო დექ სი, ახ ალი 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სით შემ ცირ და გა და სა ხა დე ბის 
ოდ ენ ობა, გა მარ ტივ და ად მი ნის ტრა ცი ული მე ქა ნიზ-
მე ბი, ჩა მო ყა ლიბ და მყა რი სა მარ თლებ რი ვი ბა ზა, 
ლე გა ლუ რი ბიზ ნე სის მხარ და ჭე რი სათ ვის, გა დამ ხდე-
ლე ბის მი მართ გამ კაც რდა კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მე ბი, 
შე მო ღე ბულ იქ ნა სა გა და სა ხა დო და ვე ბის წარ მო ებ ის 
წე სი. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის, რომ სა გა და სა ხა დო კო-
დექ სით არ სე ბუ ლი 21 გა და სა ხა დი 6-მდე შემ ცირ და. 
ახ ალ კო დექ სში დე ტა ლუ რად გა იწ ერა გა და სა ხა დის 
გა დამ ხდე ლი სა და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს წარ მო-
მად გენ ლე ბის უფ ლე ბა-მო ვა ლე ობ ები, კონ ტრო ლი სა 
და უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ებ ები, გა და სა ხა დე ბის 
ად მი ნის ტრი რე ბის წე სი და სხვა. 2005 წელს მი ღე ბუ ლი 
კო დექ სით 5 გა და სა ხა დი სა ერ თო სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი 
ხა სი ათ ისაა, ხო ლო 1, ად გი ლობ რივ გა და სა ხადს მი ეკ-
უთ ვნე ბა. 

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა გა და სა ხა დო კო დექ სში 

შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბით გა და სა ხა დე ბის ნა წი ლი გა-
მარ ტივ და და გა ნაკ ვე თე ბი სულ უფ რო ლი ბე რა ლუ რი 
გახ და, ად მი ნის ტრი რე ბის ნა წი ლი კვლავ რთუ ლი და 
მე წარ მე ებ ის ათ ვის მო უქ ნე ლი აღ მოჩ ნდა. სა გა და სა ხა-
დო გა სა ჩივ რე ბის პრო ცე სი რე ალ ურ ად არა ეფ ექ ტუ რი 
იყო, სა გა და სა ხა დო კო დექ სი უფ რო სა დამ სჯე ლო 
მე ქა ნიზ მს გავ და. გა და სა ხა დე ბის მომ დევ ნო ლი ბე-
რა ლი ზა ცია 2007 წელს გან ხორ ცი ელ და. არ სე ბუ ლი 
სა შე მო სავ ლო და სო ცი ალ ური გა და სა ხა დე ბი გა ერ თი-
ან და ერ თი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის სა ხით, რომ ლის 
სა გა და სა ხა დო ტვირ თმა 25% შე ად გი ნა. სა შე მო სავ ლო 
და სო ცი ალ ური გა და სა ხა დე ბის სა ერ თო ტვირ თი მე-
წარ მე ფი ზი კუ რი პი რე ბი სათ ვის შე ად გენ და 29.6%-ს 
ხო ლო ხელ ფა სის სა ხით მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი სათ-
ვის 26.7%. მა თი გა ერ თი ან ებ ით კი სა ბო ლოო ჯამ ში 
ნე ბის მი ერი ფი ზი კუ რი პი რი 25%-იანი გა ნაკ ვე თით 
იბ ეგ რე ბო და, რაც უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენ და, რო-
გორც დამ ქი რავ ბლებს, ისე და ქი რა ვე ბულ თა შო რის. 
2005 წელს მი ღე ბუ ლი კო დექ სით, სა გა და სა ხა დო და-
ბეგ ვრა ში მრა ვა ლი პრობ ლე მა იქ ნა გა მოს წო რე ბუ ლი, 
თუმ ცა მო უგ ვა რე ბე ლი პრობ ლე მე ბის ში ნა არ სი დან გა-
მომ დი ნა რე აუც ილ ებ ელი გახ და რი გით მე სა მე, ახ ალი 
კო დექ სის მი ღე ბა, რო მე ლიც დამ ტკიც და 2010 წლის 
17 სექ ტემ ბერს და ამ ოქ მედ და 2011 წლის 1 იან ვრი-
დან, ახ ალი კო დექ სი სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 
შე სა ბა მი სად, გან საზღვრავს სა ქარ თვე ლოს სა გა და-
სა ხა დო სის ტე მის ფორ მი რე ბი სა და ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის 
ზო გად პრინ ცი პებს, არ ეგ ულ ირ ებს სა გა და სა ხა დო 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბულ 
სა მარ თლებ რივ ურ თი ერ თო ბებს და სხვ. 

უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ არც 2011 წელს მი ღე ბუ ლი 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სია დაზღვე ული ხარ ვე ზე ბი სა-
გან, კერ ძოდ კო დექ სის მი ღე ბი დან 1 წლის მან ძილ ზე 
რამ დე ნი მე ასე ული მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა იქ-
ნა შე ტა ნი ლი, დღის წეს რიგ ში დად გა კონ კრე ტუ ლი 
კითხვე ბი - ვინ გან თა ვი სუფ ლდე ბა სა შე მო სავ ლო გა-
და სა ხა დის გან, ვინ გა ნა ხორ ცი ელ ებს აქ ცი ზუ რი მარ-
კე ბის მი წო დე ბას, რო დის ჩა ით ვლე ბა სა გა და სა ხა დო 
ელ ექ ტრო ნუ ლი დეკ ლა რა ცია ჩა ბა რე ბუ ლად და სხვ. 
უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ მი უხ ედ ავ ად ხარ ვე ზე ბი სა კო-
დექ სში შე სულ მა ახ ალ მა შეს წო რე ბებ მა მნიშ ვნე ლოვ-
ნად შეც ვა ლა კო დექ სში მა ნამ დე არ სე ბუ ლი რე ლო ბა. 
გა მოვ ყოფ დი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნესს, რამ დე ნი მე სა ხის 
შე ტა ნილ ცვლი ლე ბას; მაგ. კერ ძო აუდ იტ ის მი ერ გან-
ხორ ცი ელ ებ ულ შე მოწ მე ბებ თან და კავ ში რე ბით, თუ 
გა დამ ხდე ლი პი რი ალ ტერ ნა ტი ულ მა აუდ იტ მა შე ამ-
ოწ მა და გან სა კუთ რე ბუ ლი დაღ ვე ვე ბი გა მო ავ ლი ნა, 
ჯა რი მა არ და ეკ ის რე ბა თუ პი რი დას კვნის შე სა ბა მი სად 
დეკ ლა რა ცი ებს და აზ უს ტებს, შე ას წო რებს და წა რად-
გენს, ნი შან დობ ლი ვია ის, რომ თუ იგ ივ ეს სა გა და სა ხა-
დო ორ გა ნო გა მო ავ ლენს, ან ალ ოგი ურ დარ ღვე ვებ ზე 
აუც ილ ებ ლად და არ იცხავს  ჯა რი მას და სა ურ ავს, გა-
ატ არ ებს კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ღო ნის ძი ებ ებს. 
სა ყუ რადღე ბოა ის იც, რომ სა გა და სა ხა დო კო დექ სში 
ჩა ნა წე რი გაჩ ნდა, რო მელ მაც და აზ უს ტა ქო ნე ბის ჩუ-
ქე ბით ან ან დერ ძით ვინ მი იჩ ნე ვა მემ კვირ დედ, ამ ით 
კონ სტი ტუ ცი ურ ად გან საზღვრა ვინ შე იძ ლე ბა ის არ-
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გებ ლოს ამ შემ თხვე ვა ში სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თით. 
ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ფიქ სი რე ბუ ლი გა და სა ხა დის 
და ბეგ ვრის სფე რო ში მოქ ცე ულ თა გან საზღვრა, კერ-
ძოდ, გა ნი საზღვრა სპე ცი ალ ური და ბეგ ვრის რე ჟი მე ბი. 
მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სი სათ ვის, რო მელ თაც და ემ ატა 
ფიქ სი რე ბუ ლი გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის სტა ტუ-
სის მქო ნე პი რის მცნე ბა. სპე ცი ალ ური რე ჟი მე ბის 
პი რო ბებ ში პი რი დღგ-ს გა და სა ხა დი სა გან, კო დექ სით 
გან თა ვი სუფ ლდა. მნიშ ვნელ ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი გან-
ხორ ცი ელ და სა გა და სა ხა დო კო დექ სში 2016 წლის ივ ნი-
სი და ნაც, კერ ძოდ, მო გე ბის გა და სა ხა დის რე ფორ მა სა 
და სა გა და სახ დო ად მი ნის ტრი რე ბის გა მარ ტი ვე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით და გეგ მილ ღო ნის ძი ებ ები ით ვა ლის-
წი ნებს: ცვლი ლე ბე ბის თა ნახ მად, სა გა და სა ხა დო და-
ვის პე რი ოდ ში სა ბან კო ან გა რიშ ზე ყა და ღის და დე ბა 
მოხ დე ბა მხო ლოდ სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბით. 
დღგ-ით და სა ბეგრ ოპ ერ აცი ებ ში გა მო სა ყე ნებ ლი ძი-
რი თა დი სა შუ ალ ებ ებ ის იმ პორ ტი გან თა ვი სუფ ლდე ბა 
დღგ-ს თან ხის გა და სა ხა დი სა გან, სა გა და სა ხა დო ცვლი-
ლე ბის ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლია ერ თგვა რი 
სა გა და სა ხა დო ამ ნის ტი აც. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა 
თვლის მი ზან შე წო ნი ლად, სრუ ლად ჩა მო წე როს 2011 
წლამ დე წარ მოქ მნი ლი ყვე ლა სა გა და სა ხა დო და ვა-
ლი ან ება, რომ ლის მო ცუ ლო ბაც 1.4 მი ლი არდ. ლარს 
აღ ემ ატ ება. ას ევე ჩა მო წე რას და ექ ვემ დე ბა რა 2013 
წლის 1 იან ვრამ დე წარ მო შო ბი ლი და ვა ლი ან ებ ები, 
თუ კი კომ პა ნი ები თან ხის ძი რის გა დახ დას და თან ხმდე-
ბი ან, აღ ნიშ ნუ ლი კი 600.0 მლნ. ლა რის და ვა ლი ან ებ ის 
ჩა მო წე რას გუ ლის ხმობს.

ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის იც, რომ გა და სა ხა დის 
გა დამ ხდე ლებს, რომ ლებ საც არ უფ იქ სირ დე ბათ აქ-
ტი ვო ბე ბი, ჩა მო ეწ ერ ებ ათ 2011 წლამ დე არ სე ბუ ლი 
და ვა ლი ან ებ ები, ხო ლო 2013 წლამ დე და რიცხუ ლი სა-
გა და სა ხა დო სან ქცი ები ჩა მო ეწ ერ ება ძი რი თა დი გა და-
სა ხა დის თან ხის გა დახ დის პი რო ბით, იმ შემ თხვე ვა ში 
თუ პირს აქ ტი ვო ბე ბი არ უფ იქ სირ დე ბა.

სა გა და სა ხა დო ამ ნის ტი ის შე დე გად, და ვა ლი ან ება 
70 ათ ას პირს სრუ ლად, ხო ლო ნა წი ლობ რივ 27 ათ ას 
პირს ჩა მო ეწ ერ ება, რაც 2.0 მი ლი არდ ლარს აღ ემ ატ ება. 
ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის იც, რომ ბიზ ნეს მე ნებ თან 
შე თან ხმე ბით, კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე გა და სა ხა დის 

რე ფორ მა ძა ლა ში შე ვი და 2017 წლის 1 იან ვრი დან, 
რო მე ლიც გუ ლის ხმობს რე ინ ვეს ტი რე ბულ თან ხებ ზე 
მო გე ბის გა და სა ხა დის გა უქ მე ბას. უნ და ვი ვა რა უდ ოთ, 
რომ რე ინ ვეს ტი რე ბულ მო გე ბა ზე გა და სა ხა დის გა-
უქ მე ბით პირ ვე ლი 2 წე ლი ბი უჯ ეტ ში სა გა და სა ხა დო 
შე მო სავ ლე ბი შემ ცირ დე ბა, თუმ ცა 2 წლის შემ დეგ, 
ეკ ონ ომ იკ აში და ტო ვე ბუ ლი ფი ნან სე ბი გა მო იწ ვევს 
ბიზ ნე სის გაზ რდა სა და სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბის 
მა ტე ბას.

რო გორც მაკ რო-ეკ ონ ომ იკ ური მაჩ ვე ნებ ლე ბი დან 
ჩანს, აღ ნიშ ნულ მა  კა ნონ მდებ ლო ბა ში გა ტა რე ბულ-
მა სა გა და სა ხა დო ცვლი ლე ბებ მა თა ვი სი პო ზი ტი ური 
რო ლი შე ას რუ ლა 2017 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის 
სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის მო ცუ ლო ბის ზრდა ში.  

რო გორც 2017 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის სა გა-
დას ხა დო შე მო სავ ლე ბის შეს რუ ლე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი-
დან ირ კვე ვა, (იხ. ცხრი ლი №1)

2017 წელს გა და სა ხა დე ბის საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე-
ნებ ლე ბი გა ნი საზღვრა 8.980.0 მლნ ლა რით, სა ან გა-
რი შო პე რი ოდ ში მო ბი ლი ზე ბუ ლია 8.991.0 მლნ ლა რი 
(101.1%). მათ შო რის:

• სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის სა ხით მო ბი ლი ზე-
ბუ ლია 2.526.0 მლნ ლა რი (98.3%)

• მო გე ბის გა და სა ხა დის სა ხით მო ბი ლი ზე ბუ ლია 
756.5 მლნ ლა რი (102.2%)

• და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დი - მო-
ბი ლი ზე ბუ ლია 4.122.6 მლნ ლა რი (102.6%)

• აქ ცი ზის გა და სა ხა დის სა ხით მო ბი ლი ზე ბუ ლია 
1.450.9 მლნ ლა რი (101.9%)

• იმ პორ ტის გა და სა ხა დის სა ხით მო ბი ლი ზე ბუ-
ლია 71.6 მლნ ლა რი (110.2%)

• სხვა გა და სა ხა დე ბი - მო ბი ლი ზე ბუ ლია 63.6 
მლნ ლა რი (42.4%)

რო გორც მო ნა ცე მე ბი დან ირ კვე ვა, 2017 წელს 
დგეგ მი ლი სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბი გა და ჭარ ბე-
ბი თაა შეს რუ ლე ბუ ლი 4 გა და სა ხა დის მი ხედ ვით. გა მო-
ნაკ ლისს წარ მო ად გენს სა შე მო სავ ლო გა და სა სა ხა დი, 
რომ ლის შე უს რუ ლებ ლო ბამ სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტს 
და აკ ლო 44.0 მლნ ლა რი. თუმ ცა სა შე მო სავ ლო გა და-
სა ხა დი 2011 წელ თან (1.555.0 მლნ ლა რი) შე და რე ბით 
2017 წელს (2.918.8 მლნ ლა რი) 1.367.8 მლნ ლა რით 

და სა ხე ლე ბა გეგ მა ფაქ ტი +/- %

გა და სა ხა დე ბი 8,980,000.0 8,991,307.5 11,307.5 100.1

სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი 2,570,000.0 2,525,970.7 44,029.3 98.3

მო გე ბის გა და სა ხა დი 740,000.0 756,555.5 16,555.5 102.2

და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დი 4,020,000.0 4,322,612.8 102,612.8 102.6

აქ ცი ზი 1,435,000.0 1,450,921.9 15,921.9 101.1

იმ პორ ტის გა და სა ხა დი 65,000.0 71,618.9 6,618.9 110.2

სხვა გა და სა ხა დი 150,000.0 63,627.6 86,372.4 42.4

2017 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის შეს რუ ლე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი (ათ ასი ლა რი)
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არ ის გაზ რდი ლი. სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დე ბის წი ლი 
ჯა მურ გა და სა ხა დებ ში 2017 წელს შე ად გენს 29.8%-ს. 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დე ბის მსგავ სად, „სხვა გა დას-
ხა დე ბი“-ს მი ხედ ვი თაც - სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტს და აკ-
ლდა 86.4 მლნ ლა რი. 

სა გა და სა ხა დო რე ფორ მე ბი კვლავ გრძელ დე ბა, 
რა მაც პო ზი ტი ური ძვრე ბი უნ და მო იტ ან ოს რო გორც 
მიმ დი ნა რე, ისე მომ დევ ნო წლებ ში. კერ ძოდ, უნ და 
გა იზ არ დოს ფი ნან სურ რე სურ სებ ზე კომ პა ნი ებ ის 
ხელ მი საწ ვდო მო ბა და ხა ზი ნა ში არ სე ბუ ლი აქ ტი ვე ბის 
ლიკ ვი დუ რო ბა, ინ ვეს ტი ცი ები, კა პი ტა ლის მო ცუ ლო ბა, 
შემ ცირ დეს გა რე ფი ნან სუ რი შეზღუდ ვე ბი, გა მარ ტივ-
დეს სა გა და სა ხა დო აღ რიცხვა და ად მი ნის ტრი რე ბა. 

აღ ნიშ ნუ ლი რე ფორ მე ბი სა სი კე თოდ უნ და აის ახ ოს 
ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდა ზე, ამ ის ათ ვის სა ქარ თვე ლოს მთავ-
რო ბამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს, რომ 2030 წლის თვის მშპ 
1 სულ მო სახ ლე ზე 4-ჯერ გა იზ არ დოს. აუც ილ ებ ელია, 
ბიზ ნე სის ხელ შემ წყო ბი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბამ მი იღ-
ოს სის ტე მუ რი ხა სი ათი, ამ ის ათ ვის კი გარ და უვ ალია 
კონ ტრო ლი და სა თა ნა დო რე აგ ირ ება. 

მი ხე ილ ჩიკ ვი ლა ძე
ივ.ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ-

მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ის და ბიზ ნე სის 
ფა კულ ტე ტის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა

1. Atanelishvili, T., Chikviladze, M., Silagadze, N. (2017). About State Financial Control. 
J. Ecoforum. Vol.6. №1.

2. Bedianashvili, G. (2017). BENCHMARKING AS A RESEARCH METHOD FOR 
OBTAINING SYSTEM KNOWLEDGE OF THE STATE INSTITUTIONAL DEVELOPMENT. J. 
“Information Models and Analyses” Volume 6, Number 1, pp. 84-89.

3. Chikviladze, M. (2018). The Share in Percentage of Taxes in GDP. J. Ecoforum. Vol. 
7, Issue 1(14). 

4. Chikviladze, M.(2014). STRATEGY FOR GEORGIAN ECONOMIC DEVELOPMENT. 
ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ECONOMY AND ECONOMIC SCIENCE. TSU. 
PAATA GUGUSHVILI INSTITUTE OF ECONOMICS. Tbilisi, pp.61-63.

5. Chikviladze, M.(2014). THE UP-TO-DATE ASPECTS OF BUDGET INCOMES IN 
GEORGIA. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMIES OF POST-COMMUNIST COUNTRIES AT 
CURRENT STAGE. TSU. PAATA GUGUSHVILI INSTITUTE OF ECONOMICS. Tbilisi, pp.205-206.

6. ბახ ტა ძე, ლ., კა კუ ლია, რ., ჩიკ ვი ლა ძე, მ. (2007). სა გა და სა ხა დო საქ მე. თბი ლი-
სი (ქარ თულ ენ აზე).

7. კო პა ლე იშ ვი ლი, თ., ჩიკ ვი ლა ძე, მ., გა და სა ხა დე ბი და და ბეგ ვრა. თბი ლი სი. 2011.
8. Papava, V. (2009). Georgia’s economy: post-revolutionary development and post-

war difficulties.Central Asian Survey. Vol.28. pp.199-213 - Taylor & Francis
9. Silagadze, A. (2017). “Post-Soviet Paradoxes” of Unemployment Rate. BULLETIN 

OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 11, no. 1, pp.136-141.
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არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის 
ზო გა დი მი მო ხილ ვა - სა ქარ თვე ლოს 

კონ ტექ სტი
სა ქარ თვე ლო ში ლო ჯის ტი კუ რი და სა გა მო ფე ნო 

კომ პლექ სის შექ მნის სა კითხის აქ ტუ ალ ობა გან პი-
რო ბე ბუ ლია აბ რე შუ მის გზის მზარ დი დატ ვირ თვით, 
აღ მო სავ ლეთ სა და და სავ ლეთს შო რის ვაჭ რო ბის 
შემ დგო მი გაღ რმა ვე ბის რე ალ ური პერ სპექ ტი ვით და 
აღ ნიშ ნულ დე რე ფან ში სა ქარ თვე ლოს სტრა ტე გი ული 
გე ოპ ოლ იტ იკ ური მდე ბა რე ობ ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
გა მო ყე ნე ბით.

აბ რე შუ მის გზის გა აქ ტი ურ ებ ის კვალ დაკ ვალ სა-
ქარ თვე ლო ში შე იძ ლე ბა შე იქ მნეს ად გი ლე ბი, რომ ლე-
ბიც ხელს შე უწყო ბენ ევ რო პა სა და აზი ას შო რის ვაჭ-
რო ბის გაღ რმა ვე ბას. ამ ის ათ ვის არ სე ბობს სა თა ნა დო 
გეოეკონომიკური წა ნამ ძღვრე ბი. 

ჩი ნე თის მზარ დი ეკ ონ ომ იკ ის ათ ვის ევ რო პუ ლი ბა-
ზა რი სულ უფ რო დიდ მნიშ ვნე ლო ბას იძ ენს. ჩი ნე თი დან 
ევ რო პი სა კენ ერთ-ერ თი უმ ოკ ლე სი გზა კი სა ქარ თვე-
ლო ზე გა დის. მე ორე მხრივ, ჩი ნეთს, ირ ანს, ინ დო ეთს 
და აზი ის ცალ კე ულ ქვეყ ნებს ეს აჭ ირო ებ ათ ევ რო პუ ლი 
ტექ ნო ლო გი ები.

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ლო ჯის ტი-
კუ რი და სა გა მო ფე ნო კომ პლექ სის და არ სე ბა, სა დაც 
ერ თი მხრივ წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა და სავ ლუ რი ტექ-
ნო ლო გი ები, ხო ლო მე ორე მხრივ, სა მომ ხმა რებ ლო 
სა ქო ნე ლი აზი ის რე გი ონ იდ ან, მე ტად აქ ტუ ალ ურია.

ბუ ნებ რი ვია ას ეთი კომ პლექ სი ბევრ ქვე ყა ნა შია, 
მაგ რამ ჩვენს შემ თხვე ვა ში სა კითხის დას მის აქ ტუ-
ალ ურ ობ ას გა ნა პი რო ბებს ის ეთი ად გი ლის ქო ნა, რო-
მე ლიც ზე მოთ მოხ სე ნე ბუ ლი ორ ივე რე გი ონ ის ათ ვის 
ყვე ლა ზე ხელ საყ რე ლი იქ ნე ბა. ამ ას თან, სა ქარ თვე ლო 
სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ში ერ თგვა რი ცენ ტრის 
ფუნ ქცი ას ას რუ ლებს და სა მიზ ნე რე გი ონ ებ ის სა ხელ-
მწი ფო ებ თან არ სე ბუ ლი კე თილ მე ზობ ლუ რი ურ თი ერ-
თო ბე ბი პო ზი ტი ურ ად წა ად გე ბა იდე ის წარ მა ტე ბით 
გან ხორ ცი ელ ებ ას.

სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის შეს წავ ლამ ცხად-
ყო, რომ ლო ჯის ტი კუ რი და სა გა მო ფე ნო ცენ ტრე ბი 
ძი რი თა დად იქ მნე ბა შემ დეგ შემ თხვე ვებ ში:

1. ქვე ყა ნა ან მი სი რე გი ონი აწ არ მო ებს გარ კვე ულ 
სპე ცი ფი კურ სა ქო ნელს და აქ ვს ამ ბი ცია მსოფ ლიო 
ბა ზარ ზე მო სახ ვედ რად;

2. რე გი ონ ში არ სე ბობს სა ერ თო ინ ტე რე სე ბის მქო ნე 
რა მო დე ნი მე ქვე ყა ნა (მა გა ლი თად, ნავ თო ბი სა და გა-
ზის მომ პო ვებ ლე ბი, თევ ზჭე რით და კა ვე ბუ ლი და ა.შ.);

3. ქვე ყა ნა ში ას ებ ობს ძლი ერი სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ-

ტე ბი, სა მეც ნი ერო წე ები, რომ ლე ბიც ქმნი ან სა ზო გა დო-
ებ ის დი დი მა სე ბი სათ ვის სა ინ ტე რე სო პრო დუქ ტს და ა.შ. 

სა ქარ თვე ლო ში არ არ სე ბობს სპე ცი ალ იზ ებ ული 
კომ პლექ სი, სა დაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა რო გორც მრა-
ვალ ფე რო ვა ნი გა მო ფე ნე ბის მოწყო ბა, ას ევე თა ნა მედ-
რო ვე ლო ჯის ტი კუ რი ინ ფრას ტუქ ტუ რით სარ გებ ლო-
ბა. ყო ფილ საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კებ ში, რო გორც წე სი, 
დე და ქა ლა ქებ ში აშ ენ ებ დნენ სა გა მო ფე ნო სივ რცე ებს 
სა ხალ ხო მე ურ ნე ობ ის მიღ წე ვე ბის სა დე მონ სტრა-
ცი ოდ, რაც მო ცე მუ ლი რეს პუბ ლი კე ბის სპე ცი ფი კას 
ით ვა ლის წი ნებ და. თბი ლის ში არ სე ბუ ლი სა გა მო ფე ნო 
კომ პლექ სი, სა დაც დრო დად რო იმ არ თე ბა კი დეც გა-
მო ფე ნე ბი, ვერ პა სუ ხობს თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ ნებს, 
აქ ვს მცი რე ტე რი ტო რია და გა ფარ თო ება პრაქ ტი კუ-
ლად შე უძ ლე ბე ლია, ვი ნა იდ ან ტე რი ტო რია მოქ ცე ულია 
სა ქა ლა ქო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის ობი ექ ტებს, მათ შო რის 
საცხოვ რე ბელ კვარ ტლებს შო რის, რაც გა მო რიცხავს 
თა ნა მედ რო ვე ლო ჯის ტი კუ რი კომ პლექ სის შექ მნას. 

მდგო მა რე ობ ის შეს წავ ლამ გვიჩ ვე ნა, რომ სა ქარ-
თვე ლო ში მომ წიფ და სა თა ნა დო ინ ფრას ტრუქ ტუ რით 
აღ ჭურ ვი ლი, თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის სპე ცი-
ალ იზ ებ ული ლო ჯის ტი კუ რი და სა გა მო ფე ნო (მ.შ. სა-
ვაჭ რო) კომ პლექ სის შექ მნის აუც ილ ებ ლო ბა, სა დაც 
შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა მსოფ ლიო დო ნის სა გა მო ფე ნო 
ღო ნის ძი ებ ებ ის გა მარ თვა.

მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის გა რე მო ებ აც, რომ ევ რო კავ შირ-
თან ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის შემ დეგ, 
სა ქარ თვე ლოს შე სა ნიშ ნა ვი შე საძ ლებ ლო ბა მი ეცა 
ევ რო პის ბა ზარ ზე ქვეყ ნის ტე რი ტო რი აზე სა ქონ ლი სა 
და მომ სა ხუ რე ბის წარ მო ებ ის გა საზ რდი სა და ევ რო პის 
ბა ზარ ზე შეს ვლი სათ ვის.

რა ტომ ქუ თა ისი?
სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა ზე ხელ საყ რე ლი გე ოგ რა-

ფი ული მდე ბა რე ობა უჭ ირ ავს დი დი აბ რე შუ მის გზის 
ქვეყ ნებს შო რის, სა დაც შე საძ ლე ბე ლია, ევ რო პი სა და 
აზი ის ათ ვის მო ეწყოს მუდ მივ მოქ მე დი ფარ თო სა გა-
მო ფე ნო სივ რცე და ლო ჯის ტი კუ რი ცენ ტრი. სა ქარ-
თვე ლო ამ ჯაჭ ვის ბო ლო კონ ტი ნენ ტუ რი ქვე ყა ნაა, 
სა დაც ზო მი ერი კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბია ზამ თარ სა 
და ზაფხულ ში.

სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ული სპე ცი ფი კის გან-
ხილ ვა ზე მოთ აღ ნიშ ნულ კონ ტექ სტში გვიჩ ვე ნებს, 
რომ ქუ თა ისი და მი სი მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ები, სამ-
ტრე დი ის მი მარ თუ ლე ბით, შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ იმ 
ცენ ტრად, სა იდ ან აც შე საძ ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს 
ყვე ლა დიდ ქა ლაქ ში არა უმ ეტ ეს 2 სა ათ ში ჩას ვლა. ამ 
არე ალ ში იკ ვე თე ბა და სავ ლე თის და აღ მო სავ ლე თის, 

ქუ თა ისი - სა ერ თა შო რი სო ქუ თა ისი - სა ერ თა შო რი სო 
სატ რან ზი ტო-სატ რან სპორ ტო ჰა ბისატ რან ზი ტო-სატ რან სპორ ტო ჰა ბი
ლო ჯის ტი კუ რი და სა გა მო ფე ნო კომ პლექ სის და შე სა ბა მი სი 

ინ ფრას ტრუქ ტუ რის ფორ მი რე ბის სა ინ ვეს ტი ციო 
პო ტენ ცი ალ ის შე ფა სე ბა
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ჩრდი ლო ეთ ის და სამ ხრე თის გზე ბი. ამ ტე რი ტო რი-
ის სი ახ ლო ვეს არ ის ჩქა როს ნუ ლი ავ ტო მა გის ტრა ლი, 
სარ კი ნიგ ზო კვან ძი და სა ერ თა შო რი სო აერ ოპ ორ ტი. 
რე ლი ეფი ძი რი თა დად სწო რია და მი სი გა მო ყე ნე ბა არ 
იქ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლი სირ თუ ლე ებ თან.

ქუ თა ისი, ამ ავე დროს, გე ოგ რა ფი ულ ად სა ქარ-
თვე ლოს ტუ რის ტუ ლი ცენ ტრია. მას ზე გა დის გზა 
სვა ნე თი სა კენ, რო მე ლიც ბო ლო პე რი ოდ ში ძა ლი ან 
მიმ ზიდ ვე ლია ტუ რის ტე ბი სათ ვის. მის სი ახ ლო ვეს არ ის 
ბალ ნე ოლ ოგი ური კუ რორ ტე ბის დი დი ნა წი ლი (სა ირ მე, 
წყალ ტუ ბო, ბახ მა რო და ა.შ.).

გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს აერ ოპ ორ-
ტთან სი ახ ლო ვეს. ამ ჟა მად და ვით აღ მა შე ნებ ლის სა-
ხე ლო ბის ქუ თა ის ის სა ერ თა შო რი სო აერ ოპ ორ ტი დან 
პირ და პი რი რე ის ები სრულ დე ბა მსოფ ლი ოს სხვა დას-
ხვა ქვეყ ნის 20-ზე მეტ ქა ლაქ ში და მა თი რა ოდ ენ ობა 
მუდ მი ვად იზ რდე ბა. ლო ჯის ტი კუ რი და სა გა მო ფე ნო 
კომ პლექ სის არ სე ბო ბა კი კი დევ უფ რო გაზ რდის აერ-
ოპ ორ ტის დატ ვირ თვას.

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ლო ჯის ტი-
კუ რი, სა საწყო ბე, ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან თავ სე ბა 
სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე, კერ ძოდ კი ქუ თა ის ის 
მიმ დე ბა რედ სავ სე ბით ლო გი კუ რია. 

ას ეთი სა საწყო ბე მე ურ ნე ობა გუ ლის ხმობს თა ნა-
მედ რო ვე ISO სტან დარ ტე ბის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სი 
სა საწყო ბო კონ სტრუქ ცი ებ ის აშ ენ ებ ას. იმ ავე ტე რი-
ტო რი აზე შე საძ ლე ბე ლია ას ევე ღია ტი პის მო ედ ნე ბის 
გა კე თე ბა, სა დაც წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა სხვა დას ხვა 
და ნიშ ნუ ლე ბის მან ქა ნათ მშე ნებ ლო ბის, აგ რეთ ვე სა-
ამ შე ნებ ლო ტექ ნი კა, ავ ტო მო ბი ლე ბი და სხვა სა ხის 
პრო დუქ ცია მი სი შემ დგო მი რე ალ იზ აცი ის ათ ვის.

შერ ჩე ული ად გი ლის უპ ირ ატ ეს ობ ები:
1. სამ ტრე დია სარ კი ნიგ ზო კვან ძია, სა დაც იკ ვე თე ბა 

აღ მო სავ ლე თი დან და სავ ლე თი სა კენ მი მა ვა ლი სარ კი-
ნიგ ზო ხა ზე ბი, ბა თუ მი სა კენ, ფო თი სა კენ, ან აკ ლი ის აკ-
ენ, სამ ხრეთ-და სავ ლე თის და სამ ხრეთ-აღ მო სავ ლე თის 
მი მარ თუ ლე ბით.

2. აქ ვე გა დის ჩქა როს ნუ ლი ავ ტო მა გის ტრა ლი. დღე-
ის ათ ვის სა ქონ ლის ძი რი თა დი ნა წი ლი გა და ად გილ დე ბა 
ავ ტოტ რან სპორ ტით და სავ ლე თი დან აღ მო სავ ლე თი-
სა კენ, თუმ ცა შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ სამ ხრე თი დან 
(თურ ქე თი) და ჩრდი ლო ეთ იდ ან გა და ად გი ლე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბაც.

3. აქ ვე გან თავ სე ბუ ლია და ვით აღ მა შე ნებ ლის 
სა ხე ლო ბის ქუ თა ის ის სა ერ თა შო რი სო აერ ოპ ორ ტი, 
რო მე ლიც წარ მა ტე ბუ ლად ფუნ ქცი ონ ირ ებს და გა ფარ-
თო ებ ის რე ჟიმ ში იმ ყო ფე ბა.

4. ვა კე რე ლი ეფ ის მქო ნე ად გი ლი სა შუ ალ ებ ას იძ-
ლე ვა სა ვაჭ რო-სა გა მო ფე ნო ნა გე ბო ბე ბი და სა საწყო ბე 
შე ნო ბე ბი შე და რე ბით ნაკ ლე ბი და ნა ხარ ჯე ბით აიგ ოს.

5. ზო მი ერი კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბია წლის ყვე ლა 
დროს.

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
ინ იცი ატ ივ ის შე ფა სე ბა

ჩვე ნი აზ რით, არ სე ბუ ლი გა რე მო პი რო ბე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, სრუ ლი ად რე ალ ურია სა ქარ თვე ლო 

გახ დეს რე გი ონ ის სატ რან ზი ტო-სატ რან სპორ ტო 
ჰა ბი, სა თა ნა დო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მოწყო ბის შემ-
თხვე ვა ში. შე სა ბა მი სად, ჩვენ სრუ ლად ვე თან ხმე ბით 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის გა დაწყვე ტი ლე ბას, და სავ-
ლეთ სა ქარ თვე ლო ში, კერ ძოდ  ქუ თა ის ის მახ ლობ ლად, 
და ვით აღ მა შე ნებ ლის სა ხე ლო ბის ქუ თა ის ის სა ერ თა-
შო რი სო აერ ოპ ორ ტის მიმ დე ბა რედ ლო ჯის ტი კუ რი 
ცენ ტრის შექ მნის შე სა ხებ (სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
2017 წლის 16 ნო ემ ბის #2417 გან კარ გუ ლე ბა). სა ქარ-
თვე ლოს მთავ რო ბის აღ ნიშ ნულ გა დაწყვე ტი ლე ბას 
სა ფუძ ვლად და ედო ავ სტრი ული სა კონ სულ ტა ციო 
კომ პა ნია „Dornier Consulting International GmbH“-ის 
მი ერ, სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი გან-
ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს დაკ ვე თით მომ ზა დე ბუ ლი 
ტექ ნი კურ-ეკ ონ ომ იკ ური და სა ბუ თე ბა სა ქარ თვე ლო ში 
ლო ჯის ტი კუ რი ცენ ტრე ბის შექ მნის თა ობ აზე. 

წარ მოდ გე ნილ და სა ბუ თე ბას თან და კავ ში რე ბით, 
ცალ სა ხად უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ დო კუ მენ ტი მომ-
ზა დე ბუ ლია საკ მა ოდ მა ღალ კვა ლი ფი ცი ურ დო ნე ზე, 
გან ხი ლუ ლია პრო ექ ტის თით ქმის ყვე ლა ას პექ ტი და 
მო ცე მუ ლია შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი გათ ვლე ბი. დო კუ-
მენ ტის სა ფუძ ველ ზე სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ 
გა ნი საზღვრა, ძი რი თა დი ამ ოც ან ები, კერ ძოდ: 

• ქუ თა ის ში თა ნა მედ რო ვე და მა ღა ლი დო ნის ლო-
ჯის ტი კუ რი ცენ ტრის, რო გორც ლო ჯის ტი კუ რი კლას-
ტე რის სა მო მავ ლო გან ვი თა რე ბა;

• აღ ნიშ ნუ ლი ლო ჯის ტი კუ რი ცენ ტრის შე საძ ლებ-
ლო ბა, შე ას რუ ლოს ლო ჯის ტი კუ რი ჰა ბის ფუნ ქცია 
რო გორც და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს თვის ისე სამ ხრეთ 
კავ კა სი ის რე გი ონ ის თვის;

• ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო ლო ჯის ტი კუ რი 
კომ პა ნი ებ ის, ას ევე ლო ჯის ტი კას თან მკვეთ რად და-
კავ ში რე ბუ ლი ვაჭ რო ბი სა და წარ მო ებ ის გან ვი თა რე ბა 
და გეგ მი ლი ორი ეტ აპ ის შე სა ბა მი სად;

• ინ ვეს ტო რე ბის, ოპ ერ ატ ორ ებ ისა და სა ფი ნან სო 
კომ პა ნი ებ ის მო ზიდ ვა;

• ქვეყ ნის შემ დგო მი რე გი ონ ული, ეკ ონ ომ იკ ური 
და სო ცი ალ ური გან ვი თა რე ბის გაძ ლი ერ ება და მხარ-
და ჭე რა.1

სა სურ ვე ლი კო რექ ტი ვე ბი 
წარ მოდ გე ნილ პრო ექ ტში:

ჩვე ნის აზ რით, დას მუ ლი ამ ოც ან ებ ის სა უკ ეთ ესო 
გა დაწყვე ტი სათ ვის უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა პრო ექ ტი გახ-
დეს უფ რო მრა ვალ მხრი ვი და კომ პლექ სუ რი, მე ტად 
ოპ ტი მა ლუ რად გან ლაგ დეს სხვა დას ხვა სივ რცე ები 
ცენ ტრის ტე რი ტო რი აზე და უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნეს 
ცენ ტრის მჭირ დო კავ ში რი ქა ლაქ ქუ თა ის თან, რაც ორ-
მხრი ვად სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა რო გორც ქა ლა ქის, ისე 
თა ვად ცენ ტრის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. ჩვენ მი ვი ნევთ: 

1. ლო ჯის ტი კუ რი ცენ ტრის პა რა ლე ლუ რად იმ ავე 
ტე რი ტო რი აზე (ფარ თო ბის გაზ რდის პი რო ბებ ში) 
და მა ტე ბით გან თავ სდეს ღია სივ რცე ები ის ეთი მრა-
ვალ ფე რო ვა ნი სა ქონ ლის გა მო ფე ნა-გა ყიდ ვი სათ ვის, 
რო გო რი ცაა ავ ტო მო ბი ლე ბი, სამ შე ნებ ლო და მან ქა-
ნათ მშე ნებ ლო ბის პრო დუქ ცია. სა ვა რა უდო სა ჭი რო 

1  http://www.economy.ge/?page=economy&s=98&lang=ge 
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ტე რი ტო რია ლო ჯის ტი კუ რი კომ პლექ სი სათ ვის უნ და 
იყ ოს 100 ჰა, მათ შო რის: უშუ ალ ოდ ლო ჯის ტი კუ რი 
ცენ ტრის თვის და ახ ლო ებ ით 50 ჰა, სა ვაჭ რო სივ რცი-
სათ ვის - 30 ჰა, დამ ხმა რე ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სათ ვის 
(სად გუ რი, ავ ტო სად გო მი, სტრა ფი კვე ბის ობი ექ ტე ბი 
და.შ.) - 20 ჰა.

2. სამ გზავ რო გა და ზიდ ვე ბი სათ ვის რკი ნიგ ზის 
სად გუ რი გან თავ სდეს ქუ თა ისი-სამ ტრე დი ის ცენ-
ტრა ლუ რი ავ ტო მა გის ტრა ლის ჩრდი ლო-და სავ ლე თის 
მხა რეს, ხო ლო მგზავ რთა ნა კა დის გა და ად გი ლე ბა 
აერ ოპ ორ ტსა და რკი ნიგ ზის სად გურს შო რის (სა ვა-
რა უდო მან ძი ლი 300 მ.) უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნეს მი-
წის ქვე შა ლენ ტუ რი ტრან სპორ ტი ორ ის სა შუ ალ ებ ით 
(იხ ილ ეთ და ნარ თი №1). სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი სქე მის შე სა ბა მი სად სამ გზა ვო 
მა ტა რე ბე ლი უნ და მოხ ვდეს უშუ ალ ოდ აერ ოპ ორ ტის 
წინ, ქუ თა ისი-სამ ტრე დი ის ავ ტო მა გის ტა ლის სამ ხრეთ-
და სავ ლე თით, რაც არ მიგ ვაჩ ნია მი ზან შე წო ნი ლად, ვი-
ნა იდ ან არ სე ბუ ლი ტე რი ტო რია უკ ვე გა მო ყე ნე ბუ ლია 
ავ ტო სად გო მე ბად და აერ ოპ ორ ტი სათ ვის აუც ილ ებ-
ელი სხვა ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სათ ვის. 

3. სა კონ ტე ინ ერო ტერ მი ნა ლი ას ევე უნ და გან თავ-
სდეს ლო ჯის ტი კუ რი ცენ ტრის მიმ დე ბა რედ სა ავ ტო-
მო ბი ლო გზის ჩდი ლო-და სავ ლე თის მხა რეს (იხ ილ ეთ 
და ნარ თი №1) და არა სამ ხეთ-და სავ ლე თით, რო გორც 
ეს შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ტექ ნი კურ-ეკ ონ ომ იკ ური და სა-
ბუ თე ბით არ ის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.  ერ თი მხრივ, ეს 
არ შე ზუ დავს აერ ოპ ორ ტის შემ დგო მი გა ფარ თო ვე ბის 
პერ სპექ ტი ვას აღ მო სავ ლე თით, ხო ლო მე ორე მხრივ, 
ერთ სივ რცე ში უფ რო კომ პაქ ტუ რად უზ რუნ ველ ყოფს 
სხვა დას ხვა ბლო კე ბის გან თავ სე ბას, მით უმ ეტ ეს, რო-
ცა ტე რი ტო რი ის ფარ თი ამ ის სრულ შე საძ ლებ ლო ბას 
იძ ლე ვა. აერ ოპ ორ ტსა და რკი ნიგ ზას შო რის ტვირ თე-
ბის ნა კა დის მოძ რა ობა ას ევე შე საძ ლე ბე ლია მოხ დეს 
მი წის ქვე შა გვი რა ბის მეშ ვე ობ ით;

პრო ექ ტის გან ვი თა რე ბა - სა გა მო ფე ნო 
კომ პლექ სის შექ მნა ქუ თა ის ში

სა ქათ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ და გეგ მი ლი პრო-
ექ ტის კომ პლექ სუ რო ბის, მრა ვალ ფე როვ ნე ბის და 
სა ინ ვეს ტი ციო მიმ ზიდ ვე ლო ბის გაზ რდი სათ ვის მი-
ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია ქუ თა ის ის ტე რი ტო რი აზე 
თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის სა გა მო ფე ნო კომ პლექ-
სის შექ მნა. ამ ას თან, ლო ჯის ტი კუ რი და სა გა მო ფე ნო 
ცენ ტრე ბის ერ თი ან კომ პლექ სში გან ხილ ვა უფ რო მყარ 
სა ფუძ ველს შექ მნის იმ ის ათ ვის, რომ მან შე ას რუ ლოს 
ჰა ბის ფუნ ქცია არა მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს, არ ამ ედ 
მთლი ან ად რე გი ონ ის ათ ვის.

სა გა მო ფე ნო კომ პლექ სის ად გილ მდე ბა რე ობ ის 
შერ ჩე ვი სას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნა:

1. ქუ თა ის ის ხელ საყ რე ლი გე ოგ რა ფი ული მდე ბა-
რე ობა;

2. ქუ თა ის ის სამ რეწ ვე ლო პო ტენ ცი ალი. ის წარ-
მო ად გენ და სა ქარ თვე ლოს ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან 
სა წარ მოო ცენ ტრს, სა დაც კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი იყო 
ქვეყ ნის სა წარ მოო პო ტენ ცი ალ ის დი დი ნა წი ლი. საბ-
ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ ქა ლაქ ში დარ ჩა ქარ-

ხნე ბის საკ მა ოდ დი დი ტე რი ტო რი ები გა ძარ ცვუ ლი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რით, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბა მო მა ვალ-
ში კვლავ შე საძ ლე ბე ლია სა წარ მოო და ნიშ ნუ ლე ბით;

3. ქუ თა ის ის ტუ რის ტუ ლი მიმ ზიდ ვე ლო ბის ზრდა. 
სა გა მო ფე ნო ცენ ტრის შექ მნა ქუ თა ის ში სა შუ ალ ებ ას 
მის ცემს ტუ რის ტებს გა ეც ნონ არა მარ ტო ქა ლა ქის/
რე გი ონ ის ის ტო რი ულ ღირ სშე სა ნიშ ნა ობ ებს არ ამ ედ 
თა ნა მედ რო ვე ტექ ნი კის და ტექ ნო ლო გი ებ ის მიღ წე-
ვებს. მსოფ ლი ოში არ სე ბობს მსგავ სი სიმ ბი ოზ ის წარ-
მა ტე ბუ ლი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის რამ დე ნი მე მა გა ლი თი  
(მაგ.: ეს პა ნე თი, ვა ლენ სია). თუმ ცა ჩვე ნი რე გი ონ ის-
ათ ვის ის სი ახ ლეა და შე იძ ლე ბა ტუ რის ტთა ინ ტე რე სის 
გაზ რდის გა მომ წვე ვი მზარ დი ფაქ ტო რი გახ დეს;

4. თბი ლის ში მო სახ ლე ობ ის და ბიზ ნეს ობი ექ ტე ბის 
მა ღა ლი კონ ცენ ტრა ცია და ნარ ჩენ სა ქარ თვე ლოს თან 
შე და რე ბით. კომ პლექ სის ქუ თა ის ში აშ ენ ება სა ქარ-
თვე ლოს რე გი ონ ული გა მო თა ნაბ რე ბი სათ ვის და გან-
ვი თა რე ბი სა კენ გა დად გმუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი 
იქ ნე ბა.

აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბი გა ნა პი რო ბე ბენ სა გა მო ფე-
ნო ცენ ტრის გან თავ სე ბას ქუ თა ის ში, კერ ძოდ ყო ფი ლი 
ქუ თა ის ის აერ ოპ ორ ტის ტე რი ტო რი აზე, რომ ლის ძი რი-
თა დი ნა წი ლიც ამ ჟა მად იმ ყო ფე ბა სა ხელ მწი ფო სა კუ-
თე ბა ში და მი სი ფარ თი შე ად გენს და ახ ლო ებ ით 60 ჰა-ს.

ან ალ ოგი ური სა გა მო ფე ნო კომ პლექ სი ამი ერ კავ-
კა სი ის რე გი ონ ში არ ის მხო ლოდ ბა ქო ში. თუმ ცა მი სი 
ან ალ ოგი ები არ სე ბობს ას ევე თურ ქე თის რეს პუბ ლი-
კა ში (სტამ ბულ ში, მერ სინ ში, კო ნი აში).

ქა ლაქ ბა ქო ში და ას ევე სტამ ბულ ში სას ტუმ რო-
ებ ის დი დი რა ოდ ენ ობა არ სე ბობ და ას ეთი სა გა მო-
ფე ნო ცენ ტრე ბი ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ ქა ლა ქებ ში არ 
სა ჭი რო ებ და და მა ტე ბით სას ტუმ რო ებ ის აშ ენ ებ ას. 
ჩვენს შემ თხვე ვა ში, აუც ილ ებ ელია სა გა მო ფე ნო კომ-
პლექ სთან ერ თად აშ ენ დეს სას ტუმ რო ები ერ თი ან 
სივ რცე ში შე სა ბა მი სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რით, რო მე ლიც 
გუ ლის ხმობს სხვა დას ხვა კა ტე გო რი ის (ინ ტე რე სე ბი სა 
და ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის) სტუმ რე ბი სათ ვის 
სრულ ფა სო ფა ნი პი რო ბე ბის შექ მნას, რო გორც სა მუ-
შაო, ას ევე გარ თო ბის და დას ვე ნე ბის მხრივ.

ქუ თა ის ში სა გა მო ფე ნო კომ პლექ სის აშ ენ ებ ის ათ ვის 
აუც ილ ებ ელი იქ ნე ბა აერ ოპ ორ ტთან გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი სარ კი ნიგ ზო სად გუ რი დან რკი ნიგ ზის ხა ზის 
შე მოყ ვა ნა სა გა მო ფე ნო ტე რი ტო რი აზე. შე სა ბა მი სად, 
სა გა მო ფე ნო კომ პლექ სი უნ და მო იც ავ დეს რკი ნიგ-
ზის სად გურ საც, რაც შე ეხ ება სა ავ ტო მო ბი ლო გზას, 
შე საძ ლე ბე ლია ამ ჟა მად არ სე ბუ ლი სა ავ ტო მო ბი ლი 
გზის გა ფარ თო ება. ის უნ და გახ დეს ორ ზო ლი ანი და 
შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტებს (იხ ილ-
ეთ და ნარ თი №2).

სარ კი ნიგ ზო სად გუ რის შემ თხვე ვა ში შე საძ ლე ბე-
ლია და მა ტე ბით ჩქა როს ნუ ლი მა ტა რებ ლის კურ სი რე ბა 
გრა ფი კის შე სა ბა მი სად, აერ ოპ ორ ტი დან ქუ თა ის ამ დე 
და პი რი ქით, რა თა მუდ მი ვად იყ ოს უზ რუნ ველ ყო ფი-
ლი სა ჰა ერო ტან სპორ ტით მო სარ გებ ლე მგზავ რე ბის 
მო სა ხერ ხე ბე ლი გა და ად გი ლე ბა ქა ლაქ სა და აერ ოპ-
ორ ტს შო რის.

მან ძი ლი სა გა მო ფე ნო ცენ ტრსა და და ვით აღ მა შე-
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ნებ ლის სა ხე ლო ბის აერ ოპ ორ ტს შო რის და ახ ლო ებ ით 
17კმ-ია და მი სი და ფარ ვა სა ავ ტო მო ბი ლო ტრან სპორ-
ტით, გზის არ სე ბუ ლი გამ ტა რი ან ობ ის შემ თხვე ვა შიც 
კი შე საძ ლე ბე ლია არა უმ ეტ ეს 15 წთ.-ში, რაც აერ-
ოპ ორ ტის და ქა ლა ქის გან ლა გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
ნორ მებ ში ჯდე ბა. აქ ვე უნ და დავ ძი ნოთ, რომ აერ ოპ-
ორ ტთან ახ ლოს სას ტუმ როს აგ ება, რომ ლის შე სა ხე ბაც 
ინ ფორ მა ცია იქ ნა გაჟღე რე ბუ ლი მთავ რო ბის მხრი დან 
აუც ილ ებ ელია, იმ თვალ საზ რი სით, რომ აერ ოპ ორ ტმა 
რე ის ის გა და დე ბის შემ თხვე ვა ში, ას ევე რე ის ებს შო-
რის დი დი ინ ტერ ვა ლის არ სე ბო ბი სას უზ რუნ ველ ყოს 
მგზავ რთა სას ტუმ რო ში მოკ ლე ვა დი ანი გან თავ სე ბა.

სა გა მო ფე ნო კომ პლექ სში შე მა ვალ სას ტუმ რო ებს 
მაქ სი მა ლუ რი დატ ვირ თვის შემ თხვე ვა ში უნ და შე ეძ-
ლოს ერ თდრო ულ ად 5000 სხვა დას ხვა კა ტე გო რი ის 
სტუმ რის მი ღე ბა. სტუმ რებს უნ და ჰქონ დეთ გარ თო ბის 
და დას ვე ნე ბის მრა ვალ ფე რო ვა ნი სა შუ ალ ებ ები, რაც 
გუ ლის ხმობს სა მო რი ნე ებ ის, სა თა მა შო მო ედ ნე ბის, 
ფიტ ნეს ცენ ტრე ბის, სა ცუ რაო აუზ ებ ის და სხვა მსგავ-
სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის არ სე ბო ბას. უნ და იყ ოს და მა-
ტე ბი თი სივ რცე ები კა ფე ებ ისა და რეს ტორ ნე ბი სათ ვის, 
სა დაც გან თავ სე ბუ ლი იქ ნე ბა რო გორც ტრა დი ცი ული 
ქარ თუ ლი, ას ევე ინ ტერ ნა ცი ონ ალ ური კვე ბის ობი ექ-
ტე ბი. ამ ავე ტე რი ტო რი აზე უნ და გან თავ სდეს დი დი 
ზო მის მრა ვალ პრო ფი ლუ რი სა ვაჭ რო ცენ ტრე ბი, მ.შ. 
ბრენ დი რე ბუ ლი.

თუ შექ მნი ლი გა სარ თობ-და სას ვე ნე ბე ლი ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რა და აკ მა ყო ფი ლებს ყვე ლა კა ტე გო რი ის 
ვი ზი ტო რის/ტუ რის ტის მოთხოვ ნი ლე ბებს და უზ-
რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა სა გა მო ფე ნო-ლო ჯის ტი კურ 
ცენ ტრს, და სას ვე ნე ბელ-გა სარ თობ ცენ ტს და ქა ლაქ 
ქუ თა ის ის ცენ ტა ლურ ნა წილს შო რის სამ გზავ რო ნა-
კა დე ბის შე უფ ერ ხე ბე ლი გა და ად გი ლე ბა, კომ პლექ სი 
ჩა მო ყა ლიბ დე ბა, რო გორც ერ თგვა რი პლაც დარ მი 
ტუ რის ტე ბი სათ ვის სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა მხა-
რე ებ ის სა ნა ხა ვად.

სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტის 
სა ვა რა უდო ღი რე ბუ ლე ბა

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ელ ებ ის ხარ ჯე ბი და მო მა ვალ-
ში მი სა ღე ბი შე მო სავ ლე ბი გათ ვლი ლია იმ დაშ ვე ბა ზე 
დაყ დნო ბით, რომ მთავ რო ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 
ლო ჯის ტი კუ რი ცენ ტრის შექ მნის ტექ ნი კურ-ეკ ონ-
ომ იკ ურ და სა ბუ თე ბა ში მო ცე მუ ლი ფი ნა სუ რი მაჩ ვე-
ნებ ლე ბი რე ლე ვან ტუ რი და მი სა ღე ბია, ხო ლო ჩვენს 
მი ერ წარ მოდ გე ნი ლია პრო ექ ტის მხო ლოდ იმ კომ პო-
ნენ ტე ბის და ნა ხარ ჯე ბი და შე მო სავ ლე ბი, რო მელ თა 
და მა ტე ბის წი ნა და დე ბა ჩვენს მი ერ არ ის და ყე ნე ბუ ლი. 
რაც სა შუ ალ ებ ას მოგ ვცემს ნათ ლად ვაჩ ვე ნოთ წი ნამ-
დე ბა რე შე მო თავ ზე ბის სა ინ ვეს ტი ციო მიმ ზიდ ვე ლო ბა.

1. სა ვაჭ რო - სა გა მო ფე ნო, და სას ვე ნე ბე ლი და გა-
სარ თო ბი კომ პლექ სის მშე ნებ ლო ბა უნ და გან ხორ-
ცი ელ დეს მი ახ ლო ებ ით 60 ჰექ ტარ ტე რი ტო რი აზე, 
რო გორც ად რე აღ ვნიშ ნეთ, ქუ თა ის ის ყო ფი ლი აერ ოპ-
ორ ტის ტე რი ტო რი აზე, რო მე ლიც ამ ჟა მად ეკ ონ ომ იკ ის 
სა ხელ მწი ფოს სა კუთ რე ბა შია. ეს ფარ თი აღ ნიშ ნულ 
პრო ექ ტი სათ ვის მთავ რო ბამ შე საძ ლე ბე ლია უს ას ყიდ-

ლოდ გა დას ცეს ინ ვეს ტორს, ინ ვეს ტი ცი ის პი რო ბე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით;

2. სა გა მო ფე ნო კომ პლექ სის მშე ნებ ლო ბა 100 000 
კვ.მ. ფარ თობ ზე დაჯ დე ბა 150 მი ლი ონი ამ ერ იკ ული 
დო ლა რი, 1კვ.მ. ას ეთი სა გა მო ფე ნო კომ პლექ სის აშ-
ენ ებ ის სა შუ ალო ღი რე ბუ ლე ბა შე ად გენს 1 500 აშშ  
დო ლარს. ამ ას თან, მშე ნებ ლო ბა გან ცხორ ცი ელ დე ბა 
ორ ეტ აპ ად, პირ ველ ეტ აპ ზე მოხ დე ბა და ახ ლო ებ ით 
60 000 კვ.მ. ფარ თო ბის გა ნა შე ნი ან ება, ხო ლო შემ დგო-
მი 10 წლის გან მავ ლო ბა ში და მა ტე ბით 40 000 კვ.მ.-ის 
გა ნა შე ნი ან ება. შე სა ბა მი სად, პირ ვე ლი ეტ აპ ის ათ ვის 
სა ჭი რო ინ ვეს ტი ცი ის მო ცუ ლო ბა იქ ნე ბა 90 მლნ. აშშ 
დო ლა რი;

3. სწრა ფი კვე ბის ობი ექ ტე ბის სა ავ ტო მო ბი ლო სად-
გო მე ბის, მო სას ვე ნე ბე ლი ად გი ლე ბის და ა.შ. მოწყო ბა 
დაჯ დე ბა და ახ ლო ებ ით 50 მი ლი ონი აშშ დო ლა რი;

4. სას ტუმ რო კომ პლექ სის მშე ნებ ლო ბა 5000 პერ-
სო ნა ზე. და ახ ლო ებ ით 3500 ნომ რი ანი სას ტუმ რო დაჯ-
დე ბა  350 მლნ. აშშ დო ლა რი;

5. ქუ თა ის იდ ან და ვით აღ მა შე ნებ ლის სა ხე ლო ბის 
სა ერ თა შო რი სო აერ ოპ ორ ტამ დე არ სე ბუ ლი 17 კმ-ი-
ანი გზის გა ფარ თო ება - ორ ზო ლი ანი გზის მოწყო ბა 
- და ახ ლო ებ ით 25 მლნ. აშშ დო ლა რი. კერ ძოდ: ორ ზო-
ლი ანი გზის ერთ-ერთ ზო ლად გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა 
არ სე ბუ ლი გზა, ხო ლო მე ორე ზო ლი მო ეწყო ბა ახ ალი, 
რომ ლი სათ ვის სა ჭი რო ფარ თო ბი იქ ნე ბა და ახ ლო ებ ით 
340 000 კვ.მ. (17 000 მ X 20 მ), რომ ლი და ნაც და ახ ლო-
ებ ით ნა ხე ვა რი იქ ნე ბა კერ ძო სა კუთ რე ბა ში და მი სი 
სა ვა რა უდო გა მო სას ყი დი ღი რე ბუ ლე ბა იქ ნე ბა 10-12 
აშშ დო ლა რი კვად რა ტულ მეტ რზე, რო მელ საც ას ევე 
და ემ ატ ება გა მო სას ყი დი შე ნო ბა-ნა გე ბო ბე ბის ღი რე-
ბუ ლე ბა და ახ ლო ებ ით 0,5 მლნ აშშ დო ლა რი. გზის 1 
გრძი ვი კი ლო მეტ რის მშე ნებ ლო ბის სა ვა რა უდო ღი რე-
ბუ ლე ბა კი აღ ნიშ ნულ რე ლი ეფ ურ პი რო ბებ ში ეღ ირ ება 
და ახ ლო ებ ით 1,2-1,3 მლნ აშშ დო ლა რი;

6. ქუ თა ის იდ ან და ვით აღ მა შე ნებ ლის სა ხე ლო ბის 
სა ერ თა შო რი სო აერ ოპ ორ ტამ დე პირ და პი რი სარ კი-
ნიგ ზო ხა ზის და ქუ თა ის ის სა გა მო ფე ნო ცენ ტრის 
ტე რი ტო რი აზე რკი ნიგ ზის სად გუ რის მშე ნებ ლო ბა - 
და ახ ლო ებ ით 50 მლნ აშშ დო ლა რი.  კერ ძოდ, სა ჭი რო 
ფარ თო ბი იქ ნე ბა და ახ ლო ებ ით 450 000 კვ.მ. (17 000 
მ X 25 მ + 25 000 კვ.მ - სად გუ რი), რომ ლი და ნაც და-
ახ ლო ებ ით ნა ხე ვა რი იქ ნე ბა კერ ძო სა კუთ რე ბა ში და 
მი სი სა ვა რა უდო გა მო სას ყი დი ღი რე ბუ ლე ბა იქ ნე ბა 2-3 
აშშ დო ლა რი კვად რა ტულ მეტ რზე, რო მელ საც ას ევე 
და ემ ატ ება გა მო სას ყი დი შე ნო ბა-ნა გე ბო ბე ბის ღი რე-
ბუ ლე ბა და ახ ლო ებ ით 0,5 მლნ აშშ დო ლა რი. ლი ან და-
გის 1 გრძი ვი კი ლო მეტ რის მშე ნებ ლო ბის სა ვა რა უდო 
ღი რე ბუ ლე ბა კი აღ ნიშ ნულ რე ლი ეფ ურ პი რო ბებ ში 
ეღ ირ ება და ახ ლო ებ ით 2,5 მლნ აშშ დო ლა რი, ხო ლო 
რკი ნიგ ზის სად გუ რის და სხვა დამ ხმა რე ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რის მოწყო ბა - და ახ ლო ებ ით 5-6 მლნ აშშ დო ლა რი;

და ნა ხარ ჯე ბის ჯა მუ რი ოდ ენ ობა სა ინ ვეს ტი ციო 
პრო ექ ტის გან ხორ ცი ელ ებ ის პირ ველ ეტ აპ ზე შე ად-
გენს  565 მლნ აშშ დო ლარს, ხო ლო მი სი გან ხორ ცი ელ-
ებ ის ათ ვის  სა ჭი რო დრო - 3-4 წე ლი.
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სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტის 
სა ვა რა უდო უკ უგ ება

1. სა გა მო ფე ნო სივ რცის სა იჯ არო ღი რე ბუ ლე ბა, 
გა მო ფე ნის დროს შე ად გენს და ახ ლო ებ ით 200 აშშ დო-
ლარს 1 კვ.მ-ზე. წე ლი წად ში შე საძ ლე ბე ლია სა შუ ალ ოდ 
15 გა მო ფე ნის მოწყო ბა. ერთ გა მო ფე ნა ზე სა შუ ალ ოდ 
15 ათ ასი კვ.მ.-ის (სა გა მო ფე ნო სივ რცის სა ერ თო ფარ-
თო ბის და ახ ლო ებ ით 25%) გა ცე მა შე იძ ლე ბა იჯ არ ით. 
შე სა ბა მი სად, ერ თი გა მო ფე ნი დან მი სა ღე ბი შე მო სა ვა-
ლია 3 მლნ აშშ დო ლა რი (15 000 კვ.მ. X 200 $), ხო ლო 15 
გა მო ფე ნა ზე 45 მლნ აშშ დო ლა რი. სა იდ ან აც, სა ოპ ერ-
აციო ხარ ჯი იქ ნე ბა და ახ ლო ებ ით 40%, ხო ლო წმინ და 
შე მო სა ვა ლი (შე მო სა ვალს გა მოკ ლე ბუ ლი სა ოპ ერ აციო 
ხარ ჯი) – 27 მლნ აშშ დო ლა რი;

2. რეს ტორ ნე ბი სა და სწრა ფი კვე ბის ობი ექ ტე ბი დან 
მი სა ღე ბი სა ვა რა უდო წლი ური შე მო სა ვა ლი  იქ ნე ბა 
13,5 მლნ აშშ დო ლა რი, შემ დე გი დაშ ვე ბის სა ფუძ ველ-
ზე: წე ლი წად ში ტარ დე ბა სა შუ ალ ოდ 15 გა მო ფე ნა, 
თი თოეულ გა მო ფე ნის მი ნი მა ლუ რი ხან გრძლი ვო ბა 
არ ის 3 დღე, გა მო ფე ნას ეს წრე ბა და ახ ლო ებ ით 5000 
ად ამი ანი, რომ ლე ბიც დღე ში ხარ ჯა ვენ სა შუ ალ ოდ 60 
აშშ დო ლარს კვე ბის, გა და ად გი ლე ბის, გარ თო ბი სა და 
დას ვე ნე ბი სათ ვის (15 X 5000 X 3 X 60). სა ოპ ერ აციო 
ხარ ჯი იქ ნე ბა შე მო სავ ლის და ახ ლო ებ ით 40%, ხო ლო 
წმინ და შე მო სა ვა ლი – 8,1 მლნ აშშ დო ლა რი;

3. სას ტუმ რო ებ ის მუ შა ობა 30%-იანი დატ ვირ-
თვის პი რო ბებ ში მოგ ვცემს 30,7 მლნ აშშ დო ლარს 
(80$X1050X365, სა დაც: 80$ - ერ თი ნომ რის დღი ური 
ფა სია, 1050 არ ის 3500 ნომ რის 30%, ხო ლო 365 - წე-
ლი წად ში დღე ებ ის რიცხვი). სა იდ ან აც სა ოპ ერ აციო 
ხარ ჯი იქ ნე ბა შე მო სავ ლის და ახ ლო ებ ით 30%, ხო ლო 
წმინ და შე მო სა ვა ლი – 21,5 მლნ აშშ დო ლა რი;

ამ რი გად, წლი ური წმინ და შე მო სა ვა ლი იქ ნე ბა 56,6 
მლნ. აშშ დო ლა რი.

თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ მშე ნებ ლო ბის თვის სა ჭი რო 
4 წელს, პრო ექ ტის გა მოს ყიდ ვის სა ვა რა უდო პე რი ოდი 
იქ ნე ბა 14 წე ლი (მშე ნებ ლო ბის თვის სა ჭი რო დრო ის 
ჩათ ვლით).

ამ ას თან, ჩვენს გათ ვლებ ში აღ ებ ული გვაქ ვს, რო-
გორც სა იჯ არო ქი რის, ას ევე სას ტუმ როს და სა რეს-
ტორ ნო მომ სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის მი ნი მა ლუ რი 
დო ნე ები ან ალ ოგი ურ სერ ვი სებ ზე, რაც იმ ას ნიშ ნავს, 
რომ რე ალ ურ ად სა ინ ვეს ტი ციო მიმ ზიდ ვე ლო ბა ზე მო-
თაღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის გა ცი ლე ბით დი დია.

ნი კო ლოზ ჩიხ ლა ძე
ქუ თა ის ის უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი;

პა ატა კლდი აშ ვი ლი
ქუ თა ის ის უნ ივ ერ სი ტე ტის ას ოც.პრო ფე სო რი

 #1.    
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რე ზი უმე: ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია, სოფ ლის-მე ურ-
ნე ობ ის დარ გის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, რო მე ლიც გან სხვავ-
დე ბა სხვა დარ გე ბის გან,  გა ან ალ იზ ებ ულია 1992 წელს 
გან ხორ ცი ელ ებ ული აგ რა რუ ლი რე ფორ მე ბი,  სა სოფ-
ლო-სა მე ურ ნეო ნა თე სი ფარ თო ბე ბი, მარ ცვლო ვან-
პარ კოს ნე ბის წარ მო ება, მრა ვალ-წლი ანი ნარ გა ვე ბის 
ფარ თო ბე ბი, მო სა ვა ლი და მო სავ ლი ან ობა, სა სურ სა თო 
პრო დუქ ტე ბით სა ქარ თვე ლოს ერთ სულ მო სახ ლე ზე 
მოხ მა რე ბა და და სა ბუ თე ბუ ლია ღო ნის ძი ებ ები თუ რა 
უნ და გა კეთ დეს იმ ის ათ ვის, რომ სა ქარ თვე ლოს მო სახ-
ლე ობა უზ რუნ ველ ვყოთ ად გი ლობ რი ვი ეკ ოლ ოგი ურ-
ად სუფ თა სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბით.

საკ ვან ძო სა კითხე ბი: სოფ ლის მე ურ ნე ობა, აგ რა რუ-
ლი რე ფორ მა, მემ ცე ნა რე ობა, მეცხო ვე ლე ობა.

სოფ ლის მე ურ ნე ობა სხვა დარ გე ბი სა გან გან სხვა ვე-
ბით გარ კვე ული თა ვი სე ბუ რე ბე ბით ხა სი ათ დე ბა. სოფ-
ლის მე ურ ნე ობ ის პრო დუქ ცი ის წარ მო ება და მო კი დე-
ბუ ლია: მი წის ნა ყო ფი ერ ებ აზე, ბუ ნებ რივ-კლი მა ტურ 
პი რო ბებ ზე, პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ის ხან გრძლი ობ აზე 
და სხვა ფაქ ტო რებ ზე, რომ ლე ბიც ხელს უწყო ბენ ან 
უშ ლი ან  პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ის ზრდას ან შემ ცი რე-
ბას. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე სოფ ლის მე ურ ნე ობა არ ის 
რთუ ლი დარ გი და ხშირ შემ თხვე ვა ში ინ ვეს ტო რი თავს 
იკ ავ ებს ინ ვეს ტი ცი ებ ის ჩა დე ბა ზე ამ დარ გში. ამ იტ ომ, 

რო გორც მსოფ ლი ოს გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის გა-
მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, (ინ გლი სი, და ნია, ჰო ლან დია)
აუც ილ ებ ელია სა ხელ მწი ფომ გა უწი ოს პრო ტექ ცო ნიზ-
მი სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სუბ სი დი რე ბას.

1992 წლი დან სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ და აგ-
რა რუ ლი რე ფორ მე ბი და მათ შო რის სოფ ლის მე ურ ნე-
ობ აში. მსხვი ლი სა ხელ მწი ფო მე ურ ნნე ობ ებ ის და კოლ-
მე ურ ნე ობ ებ ის ბა ზა ზე ჩა მო ყა ლიბ და წვრილ გლე ხუ რი 
მე ურ ნე ობ ები. ე.ი. მსხვი ლი კონ ფი გუ რა ცი ის მქო ნე 
მი წის ფარ თო ბე ბი და უნ აწ ილ დათ მცი რე ნაკ ვე თე ბის 
სა ხით გლე ხებს (1.25 ჰა.), რა მაც გა მო იწ ვია წვრილ 
მრა ვალ ნაკ ვე თე ბად და ნა წევ რე ბა, სა დაც წარ მო ებ ის 
ეკ ონ ომ იკ ურ ეფ ექ ტი ან ობ აზე ლა პა რა კი ზედ მე ტია, 
ინ ტენ სი ური მი წის ფარ თო ბე ბი გა და ვი და არა ინ ტენ სი-
ურ (სა ძოვ რებ ში) ფარ თო ბებ ში და მი წის დი დი ნა წი ლი 
და უმ უშ ავ ებ ელი დარ ჩა.

800 ათ ასი ჰა-ი სახ ნა ვი დან მუ შავ დე ბა მხო ლოდ 350 
ათ ასი ჰა-რი მი წის ფარ თო ბე ბი. სამ წუ ხა როდ გა ვი და 
თით ქმის 26 წე ლი და მი წის რე ფორ მას, რო მელ საც 
უნ და გა და ეჭ რა, მო სახ ლე ობ ის კვე ბის პრო დუქ ტე ბით 
უზ რუნ ველ ყო ფა, ხო ლო გა და მა მუ შა ვე ბელ მრეწ ვე ლო-
ბას ნედ ლე ულ ით მო მა რა გე ბა, შე უს რუ ლე ბე ლი დარ ჩა. 
ჯერ კი დევ არ არ ის დად გე ნი ლი მი წათ მფლო ბე ლი სა 
და მი წათ მო სარ გებ ლის ჩვენ თვის მი სა ღე ბი ორ გა ნი-
ზა ცი ული ფორ მე ბი.

სა ქარ თვე ლოს  სოფ ლის-მე ურ ნე ობ ის სა ქარ თვე ლოს  სოფ ლის-მე ურ ნე ობ ის 
გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბიგან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი

ა. ოქ როც ვა რი ძე,   
კავ კა სი ის სა ერ თა შო რი სო უნ ივ ერ სი ტე ტი    ას ოც. პროფ.;

ლ. ოქ როც ვა რი ძე, 
კავ კა სი ის სა ერ თა შო რი სო უნ ივ ერ სი ტე ტი, ას ოც. პროფ.
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     ჩვენს მი ერ მო ტა ნი ლი   პროგ ნო ზუ ლი მო ნა ცე მე ბი გა ან გა რი შე ბუ ლია  საქ სტა ტის მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
სა ფუძ ველ ზე,  1-4 ცხრი ლებ ში: 

სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბის ნა თე სი ფარ თო ბე ბის სტრუქ ტუ რა%-ში 
 (ყვე ლა კა ტე გო რი ის მე ურ ნე ობ ებ ში, ათ ას ჰა-ში)  

                                                                                                              ცხრი ლი№1

1990 წ. 2010 წ. 2015 წ. 2020 წ. 1990 წ. % 2010 წ. % 2020წ. %
ნა თე სი ფართ.სულ

(ათ.ჰა.) 701.9 275.3 700.0 750.0 100 100 100

მარ ცვლო ვა ნი და მარ-
ცვლო ვან-პარ კო სა ნი 
კულ ტუ რე ბის ნა თე სი 
ფარ თო ბე ბი (ათ.ჰა.)

269.9 191.4 340.0 400.0 38.4 69.5 53.33

მ.შ.სა შე მოდ გო მო მარ-
ცვლო ვა ნი(ათ.ჰა) 121.3 34.6 130.0 160.0 17.3 12.5 21.33

ა) ხორ ბა ლი (ჰა) 91.2 34.6 100.0 120.0 13.0 12.5 16.0

ბ) ქე რი 29.5 - 30.0 40.0 4.2 - 5.33

სა გა ზაფხუ ლო მარ-
ცვლო ვა ნი კულ ტუ-

რე ბი
148.5 142.7 210.0 240.0 21.1 51.8 32.0

ა) ხორ ბა ლი 0.6 12.4 20.0 25.0 0.08 4.5 3.33

ბ) ქე რი 17.2 21.7 40.0 50.0 2.4 7.88 6.66

გ) სი მინ დი 107.0 108.6 150.0 165.0 15.2 39.4 22.0

ტექ ნი კუ რი 
კულ ტუ რე ბი - სულ 33.1 27.1 45.8 86.6 4.7 9.84 11.54

ა) შაქ რის ჭარ ხა ლი 1.3 1.5 2.0 0.18 - 0.26

ბ) მზე სუმ ზი რა 13.3 40.0 65.7 1.9 - 8.76

გ) სოია 7.6 1.0 1.1 8.0 1.08 0.36 1.06

დ) თამ ბა ქო 7.2 0.7 1.2 7.9 1.02 0.25 1.05

ე) ეთ ერ ზე თო ვა ნი 
კულ ტუ რე ბი 2.7 2.0 3.0 0.38 - 0.4

კარ ტო ფი ლი და 
ბოს ტნე ულ-ბაღ ჩე ული 

კულ ტუ რე ბი
70.0 48.3 85.0 110.0 9.97 17.5 14.66

ა)კარ ტო ფი ლი 27.8 21.2 40.0 50.0 11.5 7.7 6.66

ბ) ბოს ტნე ული 35.9 24.4 40.0 50.0 13.0 8.86 6.66

გ) ბაღ ჩე ული 
კულ ტუ რე ბი 3.7 2.7 5.0 10.0 12.0 0.98 1.33

საკ ვე ბი 
კულ ტუ რე ბი - სულ 329.0 8.5 197.9 163.5 54.4 3.08 21.8

სხვა კულ ტუ რე ბი - 14.7 31.3 - - -

  

 32 32

 s
eq

t
em

b
er

i
  

 2
0

1
8



    რო გორც ცხრი ლი №1 -ს მაჩ ვე ნებ ლე ბის სტრუქ-
ტუ რა  გვიჩ ვე ნებს, სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო კულ ტუ-
რე ბის ნა თე სი ფარ თო ბე ბი 2010 წელს, 1990 წელ თან 
შე და რე ბით შემ ცი რე ბუ ლია 426.6 ათ.ჰექ ტრით, რა მაც 
შე სა ბა მი სად გა მო იწ ვია პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ის 
მო ცუ ლო ბის შემ ცი რე ბა 575.4 ათ ასი ტო ნით. თუ 
ჩვე ნი პროგ ნო ზის მი ხედ ვით  სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის 
გან ვი თა რე ბას სწო რი მი მარ თუ ლე ბით წარ მარ თავთ, 
რო გორც სტრა ტე გი ული, ისე ფი ნან სუ რი თვალ საზ-
რი სით, აუც ილ ებ ლივ მი ვაღ წევთ 1990 წლის პრო დუქ-
ცი ის წარ მო ებ ის დო ნეს, იმ შემ თხვე ვა ში თუ რე გი ონ-
ებ ის მი ხედ ვით მოხ დე ბა (ფარ თო ბე ბის კო ოპ ერ ირ ება 
დარ გობ რი ვი მი მარ თუ ლე ბე ბის) ოპ ტი მა ლუ რი ორ-
გა ნი ზა ცი ული ფორ მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბით და გან სა-
კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა მი ექ ცე ვა მე თეს ლე ობ აში 
სა სე ლექ ციე მუ შა ობ ას, ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ობ ები 
მო მა რაგ დე ბი ან ორ გა ნუ ლი და მი ნე რა ლუ რი სა სუ-
ქე ბით, და რაიონებული და მუ შა ვე ბუ ლი სა თეს ლე 
მა სა ლით, მო წეს რგდე ბა სარ წყა ვი სის ტე მე ბი და რაც 
მთა ვა რია უზ რუნ ველ ყოფთ ენ ერ გე ტი კუ ლი სა შუ ალ-
ებ ებ ით, (ტრაქ ტო რე ბით, კომ ბა ინ ებ ით, გუთ ნე ბით, 
სა თე სე ბით, კულ ტი ვა ტო რე ბით, დარ გობ რი ვი მი მარ-

თუ ლე ბე ბის მი ხედ ვით). მა შინ  ყვე ლა პი რო ბა შე იქ მნე-
ბა იმ ის ათ ვის, რომ პერ სპექ ტი ვა ში 2020 წლი სათ ვის 
საქ რთვე ლომ აწ არ მო ოს 1400.0 ათ.ტო ნა მარ ცვა ლი 
და მარ ცვლო ვან პარ კო სა ნი პრო დუქ ტე ბი, 171.7 ათ. 
ტო ნა ტექ ნი კუ რი კულ ტუ რე ბის და 1375.0 ათ. ტო ნა 
კარ ტო ფი ლი და ბოს ტნე ულ-ბაღ ჩე ული კულ ტუ რე-
ბის პრო დუქ ტე ბი. გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია ის 
გა რე მო ება, რომ მარ ცვლე ული კულ ტუ რე ბის მოვ ლა-
მოყ ვა ნა,  მო სავ ლის აღ ება და და ბი ნა ვე ბა შე საძ ლე-
ბე ლია კომ პლექ სუ რი მე ქა ლი ზა ცი ით შეს რულ დეს და 
მთლი ან ად გა მონ თა ვი სუფ ლდეს ცოცხა ლი სა მუ შაო 
ძა ლა.

  ე.ი. რო გორც ზე მოთ ავ ღნიშ ნეთ 1990 წელ თან 
შე და რე ბით და სა მუ შა ვე ბე ლია 426.6 ათ.ჰექ ტა რი სა-
სოფ ლო-სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლი, რის თვი საც სა ჭი როა 
და მა ტე ბით შე მო ტა ნილ იქ ნას 15-20 ათ ასი სხვა დას ხვა 
მარ კის და სიმ ძლავ რის ენ ერ გე ტი კუ ლი სა შუ ალ ებ ები, 
რა თა ხელ მი საწ ვდო მი გახ დეს ფერ მე რე ბი სათ ვის, აგ-
რო ტექ ნი კურ ვა დებ ში შეძ ლონ  და და ამ უშა ონ ზე მოთ 
აღ ნიშ ნუ ლი ფარ თო ბე ბი და აწ არ მო ონ დი დი რა ოდ ენ-
ობ ის პრო დუქ ცია, რაც გაზ რდის შრო მის ნა ყო ფი ერ-
ებ ის დო ნეს. 

მარ ცვლო ვან-პარ კოს ნე ბის წარ მო ება 1990-2020 წ.წ. -ში.
                                                                ცხრი ლი№2

1990 წ. 2010 წ. 2015 წ. 2020 წ.
ზრდის ტემპი

2020წ. 
1990წ.%-ში

მარცვლოვან-პარკოსანი კულტურების:
ა) ადგილობრივი წარმოება(ათ.ტ.)

ბ) იმპორტი(ათ.ტ.)
666.3
915

220.6
797

1190.0
800

1400.0
800

2.1-ჯერ

მარცვლოვან პარკოსნების ფართობ(ათ.ჰა.) 269.8 191.4 340.0 400.0 +48.2

მოსავლიანობა (1ჰა-ზე ტ.) 2.5 1.1 3.5 3.5 -

კარტოფილის და  ბოსტნეულ- ბაღჩეულის
წარმოება (ათ.ტ.) 775.8 445.4 1062.5 1375.0 +77.2

კარტოფილის და ბოსტნეულ-ბაღჩეულიფართობი
(ათ.ჰა.) 70.0 48.3 85.0 110.0 +57.1

მოსავლიანობა (1ჰა-ზე ტ.) 11.0 9.2 12.5 12.5 -

მრა ვალ წლი ანი ნარ გა ვე ბის ფარ თო ბე ბი და მო სა ვა ლი 1990-2020 წ.წ.
                                                               ცხრი ლი№3

1990 წ. 2010 წ. 2015 წ. 2020 წ. 2020წ. 1990წ.%-ში.
ვენახის ფართობი (ათ.ჰა.) 103.1 39.8 60.0 70 -32.1

წარმოებულია ყურძენი (ათ. ტ.) 691.0 120.7 480.0 560.0 -19.0
საჰექტარო მოსავლიანობა (1 ჰა.-ზე) 6.7 3.0 8.0 8.0 -

ხილის ფართობი (ათ.ჰა.) 128.0 31.0 50.0 70.0 -45.3
წარმოებულია ხილი (ათ.ტ.) 591.2 124.1 250.0 490.0 -17.1

საჰექტარო მოსავლიანობა (1 ჰა-ზე) 5.8 4.0 5.0 7.0 -
ციტრუსების ფართობი (ატ.ჰა.) 21.5 6.5 10.0 12.0 -44.1

წარმოებულია ციტრუსები (ათ.ტ.) 283.1 52.1 100.0 120.0 -57.6
საჰექტარო მოსავლიანობა  (1 ჰა-ზე) 13.2 8.0 10.0 10.0 -

ჩაის ფართობი (ათ.ჰა.) 18.2 0.7 2.0 5.0 -72.5
წარმოებულია ჩაი (ათ.ტ.) 182.0 3.5 20.0 50.0 -72.5

საჰექტარო მოსავლიანობა (1 ჰა-ზე) 10.0 5.0 10.0 10.0 -
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სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბის მოხ მა რე ბა სა ქარ თვე ლოს ერთ სულ მო სახ ლე ზე (1995-2020 წ.წ.)
                                                                         ცხრი ლი №4

მაჩვენებლები 1995 წ. 2000 წ. 2005 წ. 2010 წ. 2015 წ. 2020 წ.

ზრდის 
ტემპი 

2020წ.-
2010წ.%-ში.

მარცვლეული

მოსახლეობა(ათ.კაცი) 4674 4401 4289 4469 4500 4600 102.9

კგ. წელიწადში 161 149 159 120 161 180 150.0

კკალ. დღეში 1367 1265 1352 1020 1367 1377 135.0

თვითუზრუნველყოფის 
კოეფიციენტი%-ში 36 33 49 30 44 48 160.0

ხორბალი

კგ. წელიწადში 125 122 112 108 130 142 131.5

კკალ. დღეში 1060 1001 955 915 1074 1080 118.0

თვითუზრუნველყოფის 
კოეფიციენტი,% 8 10 21 6 36 39 6.5-ჯერ

სიმინდი

კგ. წელიწადში 37 44 40 18 62 64 3.5-ჯერ

კკალ. დღეში 313 263 341 155 420 450 2.9-ჯერ

თვითუზრუნველყოფის 
კოეფიციენტი,% 100 100 100 80 105 107 133.7

კარტოფილი

კგ. წელიწადში 42 49 53 44 42 48 109.1

კკალ.დღეში 69 80 88 73 69 80 109.5

თვითუზრუნველყოფის 
კოეფიციენტი,% 102 102 101 100 102 102 102.0

ბოსტნეული

კგ. წელიწადში 84 75 90 51 89 95 186.2

კკალ. დღეში 53 47 57 32 57 60 187.5

თვითუზრუნველყოფის 
კოეფიციენტი,% 101 100 95 77 80 85 110.3

ყურძენი

კგ. წელიწადში 54 51 31 31 38 44 141.9

კკალ. დღეში 89 84 51 51 60 70 137.2

თვითუზრუნველყოფის 
კოეფიციენტი,% 109 121 155 133 135 140 105.2
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ხორცი-ყველა სახის

კგ. წელიწადში 29 29 32.5 27 30 32 118.5

კკალ. დღეში 162 163 183 142 180 182 128.1

თვითუზრუნველყოფის 
კოეფიციენტი,% 83 84 76 48 84 85 177.0

მფრპ ხორცი

კგ. წელიწადში 11 11 13 8 12 14 175.0

კკალ. დღეში 61 61 73 47 68 75 159.5

თვითუზრუნველყოფის 
კოეფიციენტი,% 96.5 96.2 87.2 77 96 97 125.9

ღორის ხორცი

კგ. წელიწადში 10 9 9 6 10 12 2-ჯერ

კკალ. დღეში 59 55 55 30 59 67 2.2-ჯერ

თვითუზრუნველყოფის 
კოეფიციენტი,% 94,9 96.3 84.1 49 95 97 197.9

ცხვრისა და თხის ხორცი

კგ. წელიწადში 2 2 2 1 2 2 2-ჯერ

კკალ. დღეში 12 12 12 7 12 18 2.5-ჯერ

თვითუზრუნველყოფის 
კოეფიციენტი,% 100 100 100 99 100 110 111.1

ფრინველის ხორცი

კგ. წელიწადში 6 7 8.5 12 12 14 116.6

კკალ. დღეში 30 35 43 58 58 68 117.2

თვითუზრუნველყოფის 
კოეფიციენტი,% 33 45 46 22 22 34 154.5

რძე და რძის პროდუქტები

კგ. წელიწადში 146 214 238 137 239 280 2.0-ჯერ

კკალ. დღეში 241 336 396 227 396 420 185.0

თვითუზრუნველყოფის 
კოეფიციენტი,% 68 66 75 93 75 95 102.1

კვერცხი

ცალი წელიწადში 101 128 145 97 150 160 164.9

კკალ. დღეში 14 14 16 23 22 25 113.6

თვითუზრუნველყოფის 
კოეფიციენტი,% 51 55 71 98 100 105 107.1
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 თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო-
ბებ ში დღის წეს რიგ ში დგას, მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ობ ის 
ეკ ოლ ოგი ურ ად სუფ თა სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბით 
უზ რუნ ველ ყო ფა, რად გან მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ობ ის 
ნა ხე ვარ ზე მე ტი შიმ ში ლის ზღვარ ზეა. ამ დე ნად, გა-
მო ნაკ ლისს არც ჩვე ნი ქვე ყა ნა წარ მო ად გენს, ამ აზე 
მეტყვე ლებს ზე მოთ მო ტა ნი ლი ცხრი ლი №4 მაჩ ვე ნებ-
ლე ბი. 2010 წლის მდგო მა რე ობ ით სა სურ სა თო პრო-
დუქ ტე ბის წლი ური მოხ მა რე ბა ერთ სულ მო სახ ლე ზე 
თით ქმის ყვე ლა სა ხის პრო დუ ტებ ზე ფი ზი ოლ ოგი ური 
ნორ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბი ვერ კმა ყო-
ფი ლებს, გარ და ყურ ძნი სა და კარ ტო ფი ლი სა.

 2010 წლი ათ ვის ჩვე ნი მო სახ ლე ობ ის 1 სულ ზე 
სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბის სა ხით ყო ველ დღი ურ-
ად მო იხ მარ და 1568 კკალ., რაც ბევ რად ჩა მორ ჩე ბა 
ნორ მით გათ ვა ლის წი ნე ბულ რა ოდ ენ ობ ას. ამ დე ნად, 
ჩვენს მი ერ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის შე-
დე გად პერ სპექ ტი ვა ში მი სი დღი ური მო ცუ ლო ბა ერთ 
მო სახ ლე ზე 2020 წლი სათ ვის გა იზ რდე ბა 2300 კკალ.-
იამ დე. რაც ძი რი თა დად უნდ მი ვაღ წი ოთ: და უმ უშ ავ-
ებ ელი მი წე ბის ათ ვი სე ბით, ფარ თო ბე ბის გაზ რდით 
და მა თი გა მო ყე ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტი ან ობ ის 
ამ აღ ლე ბით, მემ ცე ნა რე ობ აში სა ჰექ ტა რო მო სავ-

ლი ან ობ ის და მეცხო ვე ლე ობ აში პრო დუქ ტი ულ ობ-
ის მაჩ ვე ნებ ლე ბის ზრდით. კერ ძოდ: სადღე ღა მი სო 
წო ნა მა ტის, სა შუ ალო წლი ური წვე ლა დო ბის ერთ 
სა ფუ რა ჟე მეწ ველ ზე, ას ევე მე ღო რე ობ აში, მცხვა-
რე ობ აში, მეფ რინ ვე ლე ობ აში, მე ბოც ვე რე ობ აში, მე-
ფუტ კრე ობ აში უნ და გა იზ არ დოს პრო დუქ ტი ულ ობ ის 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი და ა.შ. ამ ყვე ლა ფერს კი მი ვაღ წევთ 
მა შინ, რო დე საც მოხ დე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის მი-
მარ თუ ლე ბით ოპ ტი მა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ული ფორ-
მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის დარ გის 
მე ქა ნი ზი რე ული სა შუ ალ ებ ებ ით და კვა ლი ფი ცი ური 
კად რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა. 

 სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის დარ გის გან ვი თა რე ბას თან 
ერ თად აუც ილ ებ ლივ უნ და გან ვი თარ დეს მძი მე მრეწ-
ვე ლო ბა, სა დაც დამ ზად დე ბა სხვა დას ხვა სა ხის მან-
ქა ნა-იარ აღ ები, რომ ლებ საც გა მო იყ ენ ებ ენ სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ აში და საქ მე ბუ ლი ფერ მე რე ბი და ამ ით აღ-
მოვ ხრით იმ დე ფი ციტს, რო მე ლიც არ სე ბობს ამ ჟა მად 
სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის დარ გში, ე.ი უნ და გა მო ინ ახ ოს 
ფი ნან სუ რი სახ სრე ბის მო ძი ება, რო გორც სა ხელ მწი-
ფოს მხრი დან, ას ევე ინ ვეს ტო რე ბის მო ძი ებ ით, რო მე-
ლე ბიც ხელს შე უწყო ბენ ის ეთი სტრა ტე გი ული დარ გის 
გან ვი თა რე ბას, რო გო რიც არ ის სოფ ლის მე ურ ნე ობა.

PERSPECTIVES OF AGRICULTURE DEVELOPMENT OF GEORGIA

CAUCASUS INTERNATIONAL UNIVERSTY
 Associate professor A.Okrotsvaridze
 Associate professor L.Okrotsvaridze

 The work is considered from the peculiarities of agriculture sector, which is dif-
ferent from other branches. Analyzed 1992 year implemented agrarianreformes 
.agricultural crops, production of granular larvae, perennial plants area, harvest 
and yield. Consumption of food products per person per capita. The measures 
are justified for what should be done for the population of GEORGIA provide local 
ecologically pure food products.

USED LITERATURE:
1. Agriculture Development Strategy 2015- 2020 years
2. Ministry of Agriculture 2015
3. P.Koghuashvili, G.Zibzibadze – Agriculture Economics Tbilisi 2010
4. Georgian Statistics data 2016
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კო მუ ნი კა ცია არის ინფორმაციის გაცვლის პროცეს 
ისიტყვების, აზ რე ბის  და  შეტყო ბი ნე ბე ბის  გა და ცე მის 
 გზით, იგი  არ ის  ად ამი ან ის  თან და ყო ლი ლი  სო ცი ალური 
 ურ თი ერ თქმე დე ბი სუ ნა რი,რო მე ლიც  რო გორც მარ-
თვის ფუნ ქცია, მო იც ავ ს ინ ფორ მა ცი ის  გა და ცე მას, 
მის  მი ღე ბას  და  მი ღე ბუ ლ ინ ფორ მცი აზ ე რე აგ ირ ებ-
ას (Chichester., W & Frochot., D., 2000) ინ ფორ მა ცი ის 
გავ რცე ლე ბა, გა და ცე მა და მი ღე ბა კო მუ ნი კა ცი ის 
ელ ემ ენ ტე ბია (Cornelissen., J., 2002) ინ ფორ მა ცია მო-
თავ სე ბუ ლია კო მუ ნი კა ცი ის ცენ ტრში, მი სი სწო რი მარ-
თვა მე ნე ჯერს შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს, შე ფერ ხე ბის 
გა რე შე, მი იტ ან ოს  ნე ბის მი ერ ი შ ეტყო ბი ნე ბა ად რე სა-
ტამ დე (Cazeneuve., J. , 2016). სწო რი კო მუ ნი კა ცი ური 
კავ ში რე ბი უზ რუნ ველ ჰყოფს დრო ის და ზოგ ვას და 
რე ზერ ვე ბის შექ მნას. (Gulua., E., Kharadze., N., Dugladze., 
D., 2017)კ ომ უნ იკ აცი ა გ ან აპ ირ ობ ებ ს ორ გა ნი ზა ცი ის  
სი ცოცხლეს, ის  არ ის  მნიშ ვნე ლო ვა ნი პ რო ცე სი, რო მე-
ლიც უზ რუნ ველ ჰყოფს ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბას  
მთელ ორ გა ნი ზა ცი აში (Nelson., B & Economy., P., 2005).

მე ნე ჯერ მა, სი ტუ აცი ის გარ თუ ლე ბი სას, აუც ილ ებ-
ლად უნ და მი იღ ოს გა დაწყვე ტი ლე ბა. გა დაწყვე ტი ლე-
ბა  არ ის  არ სე ბუ ლი  ალ ტერ ნა ტი ვე ბი და ნ ერთ-ერ თი ს 
ა უც ილ ებ ლა დ არ ჩე ვის  ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც  მე-
ნე ჯე რის  მხრი დან  სა ჭი რო ებ ს სა უკ ეთ ეს ო ს ამ ოქ მე დო  
კურ სის  შერ ჩე ვა ს (Nickols., F.W., 2015) ს წო რად  მი ღე ბუ-
ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა  გავ ლე ნა ს ახ დენ ს ორ გა ნი ზა ცი-
ულ ი კ ულ ტუ რის  ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და  კონ ფლიქ ტუ რი  
სი ტუ აცი ებ ის  შემ ცი რე ბა ზე. (Kharadze., N & Gulua., 
E., 2018) მ ენ ეჯ ერ ები, სა შუ ალ ოდ, სა მუ შა ოდ რო ის 
50-80% უთ მო ბენ  კო მუ ნი კა ცი ურ ი პ რო ცე სე ბის  გან-
ხორ ცი ელ ებ ას. მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის  სწო რი  აღ ქმა 
მ ნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნა ს ახ დენ ს გა დაწყვე ტი ლე ბი ს 
ე ფექ ტი ან ობ აზე (Dunod., M, 2010). სწო რე დ ა მი ტომ, 
არ სე ბი თი მ ნიშ ვნე ლო ბა  აქ ვს გა დაწყვე ტი ლე ბის 
 მი ღე ბამ დე  მოხ დეს  ნე ბის მი ერ ი ს ახ ის  ინ ფორ მა ცი ის 
 და ზუს ტე ბა  და  გა რე მოს  გან საზღვრა.

კო მუ ნი კა ცი ა დ ა გ ად აწყვე ტი ლე ბის  მი ღე ბის  
პრ ო  ცე სი მ რა ვა ლი  მეც ნი ერ ის  შეს წავ ლის  სა გა ნია, 
არ სე ბობ ს სხვად ასხვა დ როს  და  ად გი ლას  ჩა ტა რე-
ბუ ლი კ ვლე ვე ბ ი შე სა ბა მი სი შე დე გე ბით. აღ ნიშ ნუ ლი  
სა კითხის  კვლე ვის  მი მარ თუ ლე ბით  ლი დე რო ბენ  საფ-
რან გე თი, გერ მა ნია, აშშ, ჩი ნე თი, სა უდ ის  არ აბ ეთი, 
პა ლეს ტი ნა, იორ და ნი ა დ ა ს ხვა.

ჩვენს ქვე ყა ნა ში აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის შეს წავ ლის 
მდგო მა რე ობა არ ას ახ არ ბი ელოა, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 
რომ არ სე ბობს გარ კვე ული რა ოდ ენ ობ ის თე ორი ული 
მა სა ლე ბი, არ არ სე ბობს უახ ლე სი მეც ნი ერ ული კვლე-
ვის შე დე გე ბი.სწო რედ ამ მი ზეზ მა და სა კითხის აქ ტუ-
ალ ობ ამ გა ნა პი რო ბა ჩვენს მი ერ კვლე ვის ჩა ტა რე ბა.

კვლე ვა ჩა ტარ და სა ქარ თვე ლოს სამ თავ რო ბო და-
წე სე ბუ ლე ბებ ში, მათ შო რის: 

1. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროში;

კო მუ ნი კა ცი ის რო ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის კო მუ ნი კა ცი ის რო ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის  პრო ცეს შიმი ღე ბის  პრო ცეს ში

2. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის  
სამინისტროში;

3. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვი-
თარების სამინისტროში;

4. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში;
5. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში;
6. საქართველო სიუსტიციის სამინისტროში;
7. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტროში;
8. საქართველოს ოკუპირებულ იტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტროში;

9. საქართველო სრეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროში;

10. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში;
11. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში;
12. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრო-

ბაციის სამინისტროში;
13. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტ-

როში;
14. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში;
15. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროში;
16. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამინისტროში;
17. სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო მი ნის ტრის აპ არ ატ-

ის ევ რო პულ და ევ რო ატ ლან ტი კურ სტრუქ ტუ რებ ში;
18. სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო მი ნის ტრის აპ არ-

ატ ში  შე რი გე ბი სა  და  სა მო ქა ლა ქო  თა ნას წო რო ბის  
სა კითხებ ში.

კვლე ვის შე დე გად  გა მო იკ ითხა 365 მე ნე ჯე რი, მათ 
შო რის 225 ქვე და, 136 სა შუ ალო და 2 ზე და რგო ლის 
მე ნე ჯე რი. კვლე ვა ჩა ტარ და აღ წე რით-ან ალ იტ იკ ური 
მე თო დო ლო გი ით. კვლე ვის შე დე გა დ მო პო ვე ბუ ლი ინ-
ფორ მა ცია და მუ შავ და SPPS -ის პროგ რა მა ში. 

კვლე ვის შე დე გებ მა აჩ ვე ნა, რომ არ სე ბობს მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი კავ ში რი კო მუ ნი კა ცი ასა და გა დაწყვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბას შო რის. მე ნე ჯე რე ბი, მაქ სი მა ლუ რი ეფ ექ ტის 
მი სა ღე ბად, ცდი ლო ბენ სახ ვა დას ხვა ტი პის კო მუ ნი-
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კა ცი ის სა შუ ალ ებ ებ ის გა მო ყე ნე ბას. გა მო კითხულ 
მე ნე ჯერ თა უმ რავ ლე სო ბა აღი არ ებს, რომ ღია და 
თა ვის ფა ლი კო მუ ნი კა ცი ური კავ ში რე ბი აად ვი ლებს 
ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის პრო ცესს, თა ნამ შრომ ლე ბი 
ად ვი ლად ერ კვე ვი ან პა სუ ხის მგებ ლო ბებ ში, მათ შო რის 
ყა ლიბ დე ბა მჭიდ რო კო მუ ნი კა ცი ური კავ ში რე ბი და მე-
გობ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი. ხში რი, მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
და თა ვი სუ ფა ლი კო მუ ნი კა ცია ზრდის კო მუ ნი კა ცი ური 
პრო ცე სე ბის ხა რის ხს, იზ რდე ბა თა ნამ შრო მელ თა შე-
საძ ლებ ლო ბა და მო ტი ვა ცია, თა ვი სუფ ლად წა მო აყ ენ ონ 
სა კუ თა რი იდე ები და პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის გზე ბი. 

თა ნამ შრო მელ თა შო რის სწრაფ და ეფ ექ ტურ კო-
მუ ნი კა ცი ურ კავ ში რებს აყ ალ იბ ებს თა ნა მედ რო ვე 
კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ალ ებ ები, მათ შო რის კომ პი უტ ერი 
და ინ ტერ ნე ტი. კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ალ ებ ები სწრა ფად 
ვი თარ დე ბა, თუმ ცა ორ გა ნი ზა ცი ებს უჭ ირთ ცვლი ლე-
ბებ თან ფე ხის აწყო ბა და ხში რად ტექ ნი კურ პროგ რესს 
ჩა მორ ჩე ბი ან. 

სა მი ნის ტრო ებ ში არ სე ბუ ლი კო მუ ნი კა ცი ური ტექ-
ნო ლო გი ები ვერ უზ რუნ ველ ჰყოფს მო ნა ცემ თა ბა ზე ბის 
შე უფ ერ ხე ბელ წარ მო ებ ას, გა ნახ ლე ბა სა და ხარ ვე ზე ბის 
გა მოვ ლე ნას. მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მის არ სე ბო ბი სას 
ინ ტერ ნეტ კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ალ ებ ები ნაკ ლე ბად გა-
მო იყ ენ ება დის ტან ცი ური კო მუ ნი კა ცი ის გან სა ხორ ცი-
ელ ებ ლად, რაც აფ ერ ხებს დრო ული გა დაწყვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბას. დაგ ვი ან ებ ული გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ზე ზად 
ხში რად იერ არ ქი ული სუ ბორ დი ნა ცი აც გვევ ლი ნე ბა.

გა მო კითხულ მე ნე ჯერ თა 81% აცხა დებს, რომ გა-
დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში თა ნამ შრო მელ თა 
კო მუ ნი კა ცი ური ჩარ თუ ლო ბა მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას 
ახ დენს მის ეფ ექ ტი ან ობ აზე, თუმ ცა პრო ცეს ში თა ნამ-
შრო მელ თა რე ალ ურ იჩ არ თვა შეზღუ დუ ლი და იშ ვი-
ათია. აღ ნიშ ნუ ლის მი ზე ზი, სხვა და ნარ ჩენ თან ერ თად, 
ჩა კე ტი ლი კო მუ ნი კა ცი ური პრო ცე სე ბია, რომ ლე ბიც 
ხელს უშ ლის თა ნამ შრომ ლებს შო რის და დე ბი თი ურ თი-
ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, ამ ას თან ზრდის ემ ოცი ური 
სტრე სის დო ნეს და ამ ცი რებს მათ მო ტი ვა ცი ას. იგ ი 
ზ რდის შეც დო მე ბის დაშ ვე ბის და არ ას წო რი გა დაწყვე-
ტი ლე ბის მი ღე ბის რის კს.

მე ნე ჯერ თა 92% მხარს უჭ ერს ზე პი რი კო მუ ნი კა ცი-
ის, მათ შო რის სა უბ რე ბის, გა მო კითხვე ბის, სა მუ შაო შეხ-
ვედ რე ბის და ჯგუ ფუ რი დის კუ სი ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ-
ას. მი იჩ ნე ვენ, რომ ზე პი რი კო მუ ნი კა ცია აუმ ჯო ბე სებს 
ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის პრო ცესს, უზ რუნ ველ ჰყოფს 
ეფ ექ ტუ რი უკ უკ ავ ში რის დამ ყა რე ბას და შე მოქ მე დე-
ბი თი აზ როვ ნე ბის სტი მუ ლი რე ბას.

კვლე ვის შე დე გად და დას ტურ და არ ავ ერ ბა ლუ რი კო-
მუ ნი კა ცი ის მნიშ ვნე ლო ბა. მე ნე ჯე რე ბი კო მუ ნი კა ცი ის 
ამ სა ხეს გა ნი ხი ლა ვენ რო გორც სან დო და დე ტა ლუ რი 
ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის სა შუ ალ ებ ას. მი იჩ ნე ვენ, რომ 
არ ავ ერ ბა ლუ რი სიგ ნა ლე ბი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა-
ცი ის მა ტა რე ბე ლია, შე სა ბა მი სად, მა თი ამ ოც ნო ბით უფ-
რო მე ტი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბაა შე საძ ლე ბე ლი ვიდ რე 
ვერ ბა ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ის ას, შე საძ ლოა კო მუ ნი კა ცი ის 
მო ნა წი ლე სა უბ რობ დეს ერ თს თუმ ცა არ ავ ერ ბა ლუ რად 
სა პი რის პი რო ემ ოცი ებს ავ ლენ დეს. ხელ მძღვა ნე ლის 
თა ნამ შრომ ლებ თან ინ დი ვი დუ ალ ური გა სა უბ რე ბა უზ-
რუნ ველ ჰყოფს ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუ ფალ გაც ვლას, 

ემ ოცი ებ ის და არ ავ ერ ბა ლუ რი მი ნიშ ნე ბე ბის ამ ოც ნო-
ბას, პრობ ლე მის დე ტა ლურ გა აზ რე ბას და ეფ ექ ტი ანი 
გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბას. 

კვლე ვის შე დე გად და დას ტურ და ვერ ტი კა ლუ რი, 
ჰო რი ზონ ტა ლუ რი და არ აფ ორ მა ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ის 
გავ ლე ნა გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ზე. მო-
უწ ეს რი გე ბე ლი კო მუ ნი კა ცი ები არ თუ ლებს პრობ ლე-
მის მოგ ვა რე ბას, ვლინ დე ბა ინ ფორ მა ცი ული სტრე სი, 
იკ ლებს ურ თი ერ თნდო ბის ფაქ ტო რი და ყა ლიბ დე ბა 
არ აჯ ან სა ღი ურ თი ერ თო ბე ბი, ამ ას თან იმ ატ ებს კონ-
ფლიქ ტუ რი სი ტუ აცი ები და მკვეთ რად მცირ დე ბა 
თა ნამ შრო მელ თა მო ტი ვა ცია. მე ნე ჯერ თა 62% არ-
აფ ომ ალ ური კო მუ ნი კა ცი ის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ-
ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე იღ ებს გა დაწყვე ტი ლე ბას. 
მსგავს ვი თა რე ბა ში, თა ნამ შრომ ლე ბი ღი ად სა უბ რო ბენ 
შემ ცი რე ბულ მო ლო დი ნებ ზე და გაზ რდილ კონ ფლიქ-
ტო გე ნებ ზე.

კვლე ვის მნიშ ვნე ლო ვან მიგ ნე ბად შე საძ ლოა ჩა ით ვა-
ლოს მე ნე ჯერ თა კო მუ ნი კა ცი ური უნ არ ებ ის დე ფი ცი ტი, 
მა თი 46% აღი არ ებს, რომ კო მუ ნი კა ცი ური პრო ცე სის 
მსვლე ლო ბი სა სა რა კომ ფორ ტულ გა რე მოს ქმნის ის, 
რომ კა რი ღია აქ ვს, პა სუ ხობს სა ტე ლე ფო ნო ზა რებს 
და ყუ რადღე ბით არ უს მენს. არ ის სი ტუ აცი ები,რო ცა 
თა ნამ შრომ ლებს თავს ახ ვე ვენ და თრგუ ნა ვენ სა კუ-
თა რი შე ხე დუ ლე ბე ბით, ას ევე იყ ენ ებ ენ არ ას ათ ან ადო 
მი მარ თვის ფორ მებს. გა მო კითხულ მე ნე ჯერ თა 68%-ს 
გავ ლი ლი არ აქ ვს არ ანა ირი სას წავ ლო კურ სი კო მუ ნი-
კა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით.

გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბამ დე, პრობ ლე მის შე სა ხებ 
მაქ სი მა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ება არ ხდე ბა. შე სა ბა-
მი სად, ხელ მძღვა ნე ლი პი რე ბი სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბი-
სა მებრ იღ ებ ენ გა დაწყვე ტი ლე ბას, რო მე ლიც ხში რად 
არ ას ას ურ ვე ლი შე დე გე ბის მომ ტა ნია.

სა ჯა რო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში არ სე ბუ ლი კო მუ ნი კა ცი-
ის მე თო დე ბი და სა შუ ალ ებ ები ვერ უზ უნ ველ ჰყოფს 
თა ნამ შრო მელ თა უნ არ ებ ის და კომ პე ტენ ცი ებ ის 
გან ვი თა რე ბას. პრობ ლე მა ტუ რია, გა დაწყვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში, თა ნამ შრო მელ თა იდე ებ ის მო ნა წი-
ლე ობ ის სა კითხი. მე ნე ჯერ თა მი ერ წი ნას წარ არ ხდე ბა 
კო მუ ნი კა ცი ის მე თო დის გან საზღვრა, შე სა ბა მი სად,ის 
თა ვი დან ვე არ ცდი ლობს კო მუ ნი კა ცი ის პრო ცე სის ეფ-
ექ ტუ რად და ნა ყო ფი ერ ად წარ მარ თვას, მაქ სი მა ლუ რი 
ეფ ექ ტის თვის აუც ილ ებ ელია, მე ნე ჯერ მა წი ნას წარ გან-
საზღვროს, თუ რო მე ლი კო მუ ნი კა ცი ის მე თო დი იქ ნე ბა 
მაქ სი მა ლუ რი ეფ ექ ტის მომ ტა ნი.

 გა მო იკ ვე თა სა მუ შაო გა რე მოს პრობ ლე მა. ხში რია 
კონ ფლიქ ტე ბი მე ნე ჯერ სა და თა ნამ შრომ ლებს შო რის, 
ას ევე თა ნამ შრომ ლებს შო რის, რაც კა ტას ტრო ფუ ლად 
ზრდის ორ ივე მხა რის ემ ოცი ურ სტრესს. მე ნე ჯერ თა 
აზ რით, თა ნამ შრო მელ თა შო რის კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ-
აცი ები გა მოწ ვე ულია მა თი კო მუ ნი კა ცი ური უნ არ ებ ის 
დე ფი ცი ტით. კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ აცი ებ ის არ სე ბო ბი-
სას, მე ნე ჯე რი ვერ ალ აგ ებს თა ნამ შრო მელ თა შო რის 
კო მუ ნი კა ცი ის პრო ცესს და ზედ მე ტი გან ხილ ვე ბის გა-
რე შე იღ ებს ერ თპი როვ ნულ გა დაწყვე ტი ლე ბებს. მის მა 
ქმე დე ბამ სი ტუ აცია შე საძ ლოა მკვეთ რად გა არ თუ ლოს, 
რად გან აუც ილ ებ ელია კონ ფლიქ ტის მი ზეზ ში გარ კვე ვა, 
მხა რე თა შე ხე დუ ლე ბე ბი სა და მო საზ რე ბე ბის მოს მე ნა, 
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ჯგუ ფუ რი დის კუ სი ისა და ინ დი ვი დუ ალ ური გა სა უბ რე-
ბის ფონ ზე პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა. 

გა მო კითხულ მე ნე ჯერ თა 24% აღი არ ებს, რომ გა-
დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში თა ნამ შრო მელ თა 
კო მუ ნი კა ცი ური ჩარ თუ ლო ბის დო ნე და ბა ლია. თა ნამ-
შრომ ლე ბი ვერ ბე და ვენ უშუ ალ ოდ ხელ მძღვა ნელ თან 
შე კა მა თე ბას, სა კუ თა რი იდე ის პრინ ცი პუ ლად დაც ვას, 
გა ურ კვევ ლო ბის არ სე ბო ბი სას კითხვის დას მას და დე-
ტა ლებ ში გარ კვე ვას.

ხელ მძღვა ნელ მა პირ მა ორ გან ზა ცი აში უნ და გა   ზარ-
დოს კო მუ ნი კა ცი ის მნიშ ვნე ლო ბა, გა იღ ოს სხვა  დას ხვა 
სა ხის რე სურ სი, მათ შო რის ესა უბ როს, მო უს მი ნოს და 
გა არ კვი ოს, რა აწ უხ ებთ, რა სჭირ დე ბათ თა ნამ შრომ-
ლებს და სა ერ თო დაც, რო გო რია მა თი ხედ ვა ორ გა ნი-
ზა ცი ის საქ მი ან ობ ას თან და არ სე ბულ პრობ ლე მებ თან 
მი მარ თე ბა ში.

ინ ტერ ნეტ კო მუ ნი კა ცი ური პრო ცე სე ბის გა უმ ჯო ბე-
სე ბის მიზ ნით, მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა იზ არ დოს ინ ვეს ტი-
რე ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით. შე დე გად გა იზ რდე ბა ინ ფორ-
მა ცი ის გაც ვლის სიჩ ქა რე, შემ ცირ დე ბა სა ინ ფორ მა ციო 
ხარ ჯე ბი და და ვა ლე ბე ბი სწრა ფად შეს რულ დე ბა. 
თა ნამ შრომ ლებს უნ და მი ეც ეთ შე საძ ლებ ლო ბა დაბ-
რკო ლე ბე ბის გა რე შე და უკ ავ შირ დნენ ზე და რგო ლის 
მე ნე ჯე რებს, მის წე რონ მათ თვის სა ინ ტე რე სო კითხვე ბი 
და წი ნა და დე ბე ბი და მი იღ ონ სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ები. 

მე ნე ჯერ მა ხე ლი უნ და შე უწყოს კო მუ ნი კა ცი ური 
პრო ცე სე ბის დაბ რკო ლე ბე ბის გა რე შე წარ მარ თვას, აღ-
მოფხვრას ყვე ლა ის ფაქ ტო რი, რო მე ლიც აფ ერ ხებს მას. 
ას ევე არ უნ და და აფ რთხოს თა ნამ შრომ ლე ბი თა ვი სი 
თა ნამ დე ბო ბით, ინ სტრუქ ცი ებ ით და ბრძა ნე ბე ბით. თა-
ნამ შრომ ლებს შე საძ ლებ ლო ბა უნ და მის ცეს, გახ სნი ლად 
ისა უბ რონ პრობ ლე მებ ზე, ღი ად და ას აბ უთ ონ ხედ ვე ბი 
და არ გუ მენ ტე ბი. კო მუ ნი კა ცი ური პრო ცე სე ბის წარ მა-
ტე ბით წარ მარ თვის მიზ ნით, შე საძ ლოა, მო ეწყოს სხვა-
დას ხვა სა ხის სო ცი ალ ური ღო ნის ძი ებ ები, მათ შო რის 
ექ სკურ სი ები და სხვა ტი პის შეხ ვედ რე ბი, რომ ლე ბიც 
უზ რუნ ველ ჰყოფს შემ თხვე ვი თი არ აფ ორ მა ლუ რი კო-
მუ ნი კა ცი ის გან ხორ ცი ელ ებ ას. 

დას კვნის სა ხით შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ სა ჯა რო 
სექ ტორ ში კო მუ ნი კა ცი ის რე ალ ური პრობ ლე მე ბია, 
რო მელ თა მოგ ვა რე ბაც აუც ილ ებ ელია. ჩა კე ტი ლი კო-

მუ ნი კა ცი ური პრო ცე სე ბი ამ ცი რებს გა დაწყვე ტი ლე ბის 
ეფ ექ ტი ან ობ ას, ზრდის ინ ფორ მა ცი ულ სტრესს და იწ-
ვევს ორ გა ნი ზა ცი აში თა ნამ შრო მელ თა შო რის არ აჯ-
ან საღ ურ თი ერ თო ბებს, მცირ დე ბა მა თი მო ტი ვა ცია და 
მო ლო დი ნე ბი.მსგავს ვი თა რე ბა ში, გან სა კუთ რე ბუ ლი 
რო ლი მე ნე ჯერს ეკ ის რე ბა, მან ხე ლი უნ და შე უწყოს 
კო მუ ნი კა ცი ური პრო ცე სე ბის დაბ რკო ლე ბე ბის გა რე შე 
წარ მარ თვას, გა ზარ დოს თა ნამ შრო მელ თა ჩარ თუ ლო-
ბის დო ნე გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში, ას ევე 
იზ რუ ნოს რო გორც სა კუ თა რი, ისე თა ნამ შრო მელ თა 
კო მუ ნი კა ცი ური უნ არ ებ ის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის. 
თუ მე ნე ჯე რი ყუ რადღე ბას გა ამ ახ ვი ლებს ჩვენ მი ერ 
და სა ხე ლე ბულ პრობ ლე მებ სა და რე კო მენ და ცი ებ ზე, 
შე საძ ლებ ლო ბა ექ ნე ბა, მკვეთ რად გააუმჯობესოს კო-
მუ ნი კა ცი ური პრო ცე სე ბის და მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი-
ლე ბე ბის ეფ ექ ტუ რო ბა.

კე სო სუმ ბა ძე
ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ობ ის თბი ლი სის
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THE ROLE OF COMMUNICATION IN DECISION-MAKING PROCESS

Keso Sumbadze, Doctoral student of
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University  

SUMMARY 
The state governing systems  of our country have experienced significant reforms over the last few years, but there are 

some shortcomings that can be studied and eradicated to ensure effective and efficient functioning of the state systems.
The existence of the public sector is impossible without communication. Uninterrupted communication, in case of 

any problem, is directly related to the efficiency of the decision. The reality in our country is unfavorable. communi-
cative processes are often closed, while  the communicative contacts are ineffective. Consequently, the decisions are 
centralized and unilateral.

The aim of the article is to focus on the communication in the public sector, to identify existing shortcomings and to 
develop relevant recommendations that will help public sector managers to strengthen communicative contacts  and 
increase efficiency of decision-making. 

Key words: Communication; Manager; Decision
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