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ცნობილისაზოგადომოღვაწისადამეცნიერ-
ეკონომისტისნოდარჭითანავასდაბადებიდან85
წელიშესრულდა.რეგალიებისადადამსახურებე-
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ამგვარ-სახელისხსენებაზე,უფროსითაობისად-
ამიანებსპატივისცემის,მოწიწებისგანცდაეუფ-
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სოვს-ბატონინოდარისკარიერულწინსვლასმუდ-
მივადახლდათავდაუზოგავიშრომა,ტოლუპოვარი
კვალიფიკაციადაუბადლოკომპეტენცია;მცირესა
თუუმაღლესსამსახურსთანაბრადმაღალიპასუ-
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თილდღეობისთვისმიზანშეწონილობაზეგათვლით
იღებდა.ამადაცშერჩაიგიკეთილშობილების,ღირ-
სების,ერისშვილობისმაღალოლიმპოსდასაზო-
გადოებისგანდამსახურებულსიყვარულსიმკის.

ნოდარჭითანავაზეთამამადშეიძლებაყველაზე
აღმატებულიფორმითგამოხატოდამოკიდებულე-
ბადამაშინაც,შესაძლოა,გამოგრჩესშესაფერისი
ეპითეტი.იგი,-გამოცდილებითდახუნძულიდამას-

ნო დარ ჭი თა ნა ვანო დარ ჭი თა ნა ვა -  ღვაწ ლმო სი ლი  -  ღვაწ ლმო სი ლი 
სა ზო გა დო მოღ ვა წე, ნო ვა ტო რი მეც ნი ერი, სა ზო გა დო მოღ ვა წე, ნო ვა ტო რი მეც ნი ერი, 

ღირ სე ული მო ქა ლა ქეღირ სე ული მო ქა ლა ქე
შტაბურიხედვის,მოვლენათაგანვითარებისგან-
ჭვრეტისუნარითმადლმოსილიდიდიმოაზროვნე,
საქართველოსსახელმწიფოებრივიგანვითარებისა
დაეროვნულიეკონომიკისგარდაქმნებისუახლო-
ესისტორიაშიყველაზეჩახედული,ობიექტურიდა
პირუთვნელიმემატიანეა.

ნოდარჭითანავა გასული საუკუნის 60-იანი
წლებიდანეპოქისმკაცრიგამოწვევებისპირისპირ
აღმოჩნდა, მენტალურდა სისტემურცვლილე-
ბებსსწრაფადდასწორადაუღოალღო.მალევე
გამჟღავნდამისიორგანიზატორულიდასაქმიანი
თვისებები.მოვლენებისუზადოშეფასების,მოსა-
ლოდნელიშედეგებისგანჭვრეტისთანდაყოლილი
უნარისმეოხებით,წარმატებულადმიიკვლევდა
აღმავალგზასსახელმწიფოებრივსტრუქტურებ-
შიდაყველაზეურთულესდროს-აბობოქრებული
ეროვნულიმოძრაობისაღზევების,საქართველოს
დამოუკიდებლობისდეკლარირებისადა ახალი
სახელმწიფოებრივისაფუძვლებისჩამოყალიპე-
ბისეტაპზემოუწიაყოფილიყოქვეყნისუმაღლე-
სიაღმასრულებელიინსტიტუციის -მინისტრთა
საბჭოსთავმჯდომარე.მანსაზოგადოებრივიდა
სახელმწიფოებრივისამსახურისიერარქიისყველა
საფეხურიისეაიარა,ფეხიარსადწაუკრავს,არწა-
ბორძიკებულა.თანამდებობიდანწამოსვლაცღირ-
სებითშეძლოდამერეცაღმშენებლობაზეფიქრს,
ზრუნვას,სამსახურსარჩამოცილებია-როგორც
ურყევი,ფესვმაგარიბერმუხა,ახლაცრუდუნებით,
ქვეყნისგანვითარებისსტარტეგიისგანსაზღვრის,
გლობალურგამოწვევებთანგამკლავებისპერსპექ-
ტივისუზრუნველყოფისფერხულშიდგას.

მისისიბრძნის,წინდახედულობის,სახელმწი-
ფოებრივიაზროვნებისდამსახურებაა,რომსოცი-
ალისტურიეკონომიკისფორმაციულიტრანსფორ-
მაციისადა საქართველოსდამოუკიდებლობის
დეკლარირების პროცესები განსაკუთრებული
გართულებებისგარეშეწარიმართა.

დიახ,ბატონინოდარისახელმწიფოებრივაზ-
როვნებასთანჰარმონიულადშერწყმულინიჭის
დაგამოცდილებისგანსახიერებაა,ცოცხალიმა-
გალითიაიმისა,თუროგორუნდაემსახუროერს,
სამშობლოს,როგორირუდუნებითადაერთგულე-
ბითაკეთოსაზოგადოსაქმე, იყომასშტაბურად
მოაზროვნედაგამორჩეული.
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სახელმწიფოსტრუქტურებშისაქმიანობისწა-
რუშლელკვალსადადამსახურებებთანერთად,
ფასდაუდებელიანოდარჭითანავასინტელექტუ-
ალურისაგანძური-მეცნიერულიმოღვაწეობა.იგი
ჩვენიდროისდიდინოვატორიმეცნიერია,ქვეყნის
ბედსადამომავალზეღრმადდაფიქრებულიმა-
მულიშვილი,რომელსაცთავდადებულიშრომით,
უნიკალურიგამოცდილებითდააქტიურიმეცნიერ-
ულიმოღვაწეობითსაქართველოსგანვითარებაში
დიდიწვლილიშეაქვს.

მისსამეცნიერონაშრომებსათუმონოგრაფი-
ებშიასახულიაღრმაფიქრის,განსჯის,საკუთარი
გამოცდილებისადაემოციისწიაღშიგამოვლილი
მოსაზრებები,რომლებსაც,შესაძლოა,თამამად
დაეფუძვნოსსაქართველოსგანვითარებისსტრა-
ტეგიადასახელმწიფოსეროვნულიიდეოლოგია.

ნოდარჭითანავასმეცნიერულიმიღწევებიგან-
საკუთრებითგამოიკვეთაგასულისაუკუნის90-იან
წლებში,როცაიგისოციალურ-ეკონომიკურიდა
რეგიონულიპრობლემებისსამეცნიეროკვლევი-
თიინსტიტუტისდირექტორადდაინიშნა.ბატონი
ნოდარისხელმძღვანელობით,უშუალომხარდაჭე-
რით,ათეულობითმაძიებელმასაკანდიდატოდა
სადოქტოროდისერტაციებიდაიცვა.ისინიდღეს
წარმატებითაგრძელებენხელმძღვანელისმიერ
გაკვალულგზას-სამეცნიერო-კვლევითთუპედა-
გოგიურსაქმიანობას.

ნოდარჭითანავასმიერწლებისგანმავლობაში
დაგროვილისამეცნიერო-პრაქტიკულიგამოც-
დილებაასახულიამისფუნდამენტურნაშრომებ-
ში „საბაზრო ეკონომიკადა აგროსამრეწველო
კომპლექსისმართვისსრუყოფისპრობლემები“,
„საბაზროეკონომიკისფორმირებისორგანიზა-
ციულიპრობლემები“,„შერეულიმრავალწყობიან
სოციალურადორიენტირებულიეკონომიკა“,„გარ-
დამავალიპერიოდისსოციალურ-ეკონომიკური
პრობლემები“(3ნაწილად),„სოციალურიეკონომ-
იკა,ფორმირება,განვითარება“, „საქართველოს
ეკონომიკისმეტამორფოზებიდაპერსპექტივები“,
„საქართველოსსოფლისმეურნეობა:ტრანსფორ-
მაცია,პრობლემები,პერსპექტივები“.

ნოდარჭითანავასმეცნიერულიმოღვაწეობის
მთავარიორიენტირიაზოგადსაკაცობრიოდაერ-
ოვნულიფასეულობებისიდენტურობა.ესყველაზე
ნათლადგამოიკვეთა2000-იანწლებშიგამოცემულ
კრებულში:„ვაშინერსბატონებო,საქართველოს
დაშლა“, სადაცმისთვის ჩვეულისიღრმითადა
პირდაპირობითამხელსიმმეტასტაზებს (დაპი-
რისპირებას),რაცყოველთვისუშლიდადადღესაც

უშლისხელსსაქართველოს,როგორცსახელმწი-
ფოს,არსებობას;

ყოველგვარიგადაჭარბებისგარეშე,შეიძლება
ითქვას,რომმისიმონოგრაფია: „საქართველოს
ეკონომიკისგამოწვევებიდასტრატეგია“,უნიკ-
ალური „სამეცნიეროგანძია“,რომელშიც წარ-
მოდგენილიასაქართველოსდამოუკიდებლობის
დეკლარირებისშემდგომიპერიოდისეკონომიკური
გარდაქმნებისშეფასება,ავტორისუკიდეგანოგა-
მოცდილება,იდეებიდასაქართველოსგანვითარე-
ბისსტრატეგიაზემოსაზრებები.

განსაკუთრებითსაყურადღებოგამოდგანო-
დარჭითანავასწერილებისსერია: „გლობალური
გამოწვევებიერთპოლუსიანმსოფლიოში...გარ-
ღვევისსტრატეგიისკონცეპტუალურიწახნაგები“,
რომელიცმიეძღვნაკორონავირუსისეპიდემიით
შექმნილგლობალურგამოწვევებსადა აქედან
გამომდინარეკრიზისულმოვლენებს. მეცნიერი
პირველიგამოეხმაურამასშტაბურობით, საუკ-
უნისდასაწყისისამუდიდესდამანგრეველმოვ-
ლენასდა განსახორციელებელ პრევენციულ,
ანტიკრიზისულდაპოსტპანდემიურიპერიოდის
ღონისძიებებზემეტადსაინტერესომოსაზრებები
შემოგვთავაზა.

მისსამეცნიეროკვლევებშიდიდიადგილიეთ-
მობასაქართველოსსტრატეგიულიგანვითარების
პრობლემებს,ეროვნულითანხმობისაუცილებლო-
ბას,ურომლისოდაცშეუძლებელიასახელმწიფოს
არსებობადაგანვითარება,გლობალურპროცესებ-
თანადაპტირებადასაქართველოსდამკვიდრება
ცივილიზებულსამყაროში.

ნოდარჭითანავა ახალითაობებისთვისგზის
გამკვალავი,დამრიგებელი,ერისშვილობის,პატრი-
ოტულისულისკვეთებისმაგალითია.საუკუნეებს
გადასწვდებაახალგაზრდებისთვისმისიმიმართვა:
„იყავითჩვენზეძლიერი,ჯანმრთელი,მართალი,
მუდამდაყველგანერთგულადემსახურეთსამ-
შობლოს“.

„მაღალინიჭი,ცოდნისთანამედროვეჩარხზე
გალესილიჭკუა,ქვეყნისწინაშეუზენაესიპასუ-
ხისმგებლობა,ჩაკირულ-ჩადუღაბებულიქართული
პატიოსნებისბალავარში-ისპირობა-ფაქტორია,
რომელიც21-ესაუკუნეშისაქართველოსაღმავ-
ლობისდიდგზაზეგაიყვანს“.

ვულოცავთბატონნოდარსსახელოვანიუბილ-
ეს.დღეგრძელობასადანაყოფიერმოღვაწეობას
ვუსურვებთ.

ჟურნალისსარედაქციოსაბჭოსსახელით
იურიპაპასქუა
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ადამიანსდაბადებისთანავეუფალიდააბედებსსიყ-
ვარულს,შრომისმოყვარეობას,ერთგულებას,რომელიც
თავისცხოვრებისგანმავლობაში,მისიშესაძლებლობე-
ბიდანგამომდინარე,უნდაშეძლებისდაგვარადგამოიყ-
ენოს.ზოგიამასკარგადახერხებს,ზოგიკისაერთოდ
ვერუმკლავდებაამგამოწვევებს.

ჩვენსძვირფასუფროსმეგობარს,ქვეყნისადაერის
წინაშეუდიდესიდამსახურებისმქონე,სახელმწიფოდა
საზოგადომოღვაწეს,კოლხურიტრადიციებისერთგულ
გამტარებელს,ღირსეულპიროვნებასადაღვაწლმო-
სილმეცნიერ-ეკონომისტს,აკადემიკოსსბატონნოდარ
ჭითანავას,უფლისმიერმინიჭებულიყველამადლიდა
სიკეთე, მისი ყმაწვილკაცობიდანდღემდეუმაღლეს
დონეზეაქვსგათავისებულიდამისი85წლისცხოვრე-
ბისადამოღვაწეობისყველაეტაპზე,მანმაქსიმალური
რეალიზაციამოახდინა.

ჯერკიდევსკოლისმოსწავლემმიიქციაუფროსებისა
დასკოლისხელმძღვანელობისყურადღება,რომელსაც
ლიდერისთვისებებიჰქონდა.შემდგომ,როდესაცუფ-
რომეტადწარმოაჩინასაკუთარიშესაძლებლობები,
როგორცახალგაზრდასპეციალისტმადაინტელექტუ-
ალმა,მოხდამისიდაწინაურებასამეგრელოსერთ-ერთი
უმშვენიერესირაიონისახალგაზრდობისლიდერადდა
ბატონმანოდარმაესგამოცდაცბრწყინვალედჩააბარა.
შემდგომდაშემდგომ,დაიწყომისისამსახურეობრივი
იერარქიულისაფეხურებისაღმასვლასაქართველოს
რესპუბლიკისმთავრობისთავმჯდომარეობამდე.ბა-
ტონი ნოდარის პროფესიონალიზმიდა მიმდობილი
საქმისადმიუდიდესიპასუხისმგებლობითმიდგომა,არა
მარტოსაქართველოს,არამედყოფილისაბჭოთაკავში-
რისმთავრობასაცარდაუტოვებიაუყურადღებოდდა
იგი,როგორცსაქართველოს,ასევესაბჭოთაკავშირის
უმაღლესისაბჭოსდეპუტატი,ხელმძღვანელობდასა-
კავშიროუმაღლესსაბჭოსერთ-ერთურთულეს-ქვეყ-
ნისშიგნითდაუცხოეთისქვეყნებთანეკონომიკური
თანამშრომლობისკომისიას.აქაც,ბატონმანოდარმა
თავისიდიდიპროფესიონალიზმიგამოავლინა.

სახელმწიფოსამსახურშიდათანისეთთანამდებობებ-
ზე,რომლებზეცბატონნოდარსმოუწიამუშაობა,-სოფ-
ლისმეურნეობისმინისტრობა;ორჯერსხვადასხვადროს,
კომპარტიისცენტრალურიკომიტეტისმდივნობა;მთავ-
რობისთავმჯდომარისპირველიმოადგილეობადაბოლოს
ქვეყნისპრემიერ-მინისტრადმოღვაწეობა,დამერწმუნეთ,
ესიყოპიროვნებისდროშიუდიდესიგამოცდა.იგიყველა
თანამდებობაზეყველაგამოწვევასუმაღლესიპასუხის-
მგებლობითიღებდადაღირსეულადუმკლავდებოდა.

ბატონინოდარის,არამარტოროგორცსახელმწიფო
მოღვაწის, არამედსტრატეგიულიგათვლებისუნარ-
ისმქონემეცნიერისშესაძლებლობები,უფრომეტად
წარმოჩინდაეკონომიკისადადაგეგმვის,სამეცნიერო

ინსტიტუტში,სადაცმანახალიმიდგომებიდაინოვაცი-
ურიხედვებიშემოიტანა,გააძლიერაინსტიტუტშიარსე-
ბულისამეცნიეროპოტენციალისსწორადგამოყენება.
ინსტიტუტისხელმძღვანელადმისმოღვაწეობისპერი-
ოდშიეკონომიკურმეცნიერებასმრავალიახალგაზრდა
ეზიარა.ისინიდღესსხვადასხვაუნივერსიტეტებსადა
სამეცნიეროდაწესებულებებშისაქმიანობენმაღალ
თანამდებობებზე. მათშორის, მეც,რამდენიმეწლის
განმავლობაშიბატონინოდარისხელმძღვანელობით
მომიწია მუშაობა. იგი ჩემთვისმაგალითისმომცემი
იყოყველაფერში-გვერდშიდამიდგა,შემეხიდა.ბატო-
ნინოდარიმისიბუნებიდანგამომდინარე,ყოველთვის
ობიექტურადწყვეტდადა არეგულირებდაყველაზე
რთულსიტუაციებს.

მედასაწყისშიმოვიშველიესულხან-საბასბრძნული
შეგონება.ბატონინოდარისცხოვრებადამოღვაწეობა,
-ესნამდვილადარისიმმადლისარაგადახდა,არამედ
დაფასება,რომელიცძნელბედობისჟამსგვერდშიდა-
გიდგებადაგაგამხნევებს,ესკიმისიწინაპრების,მისი
მშობლებისადაგანსაკუთრებითმისითანამეცხედრის
ქალბატონ ქეთევანისუდიდესიდამსახურებაა.რო-
დესაცოჯახშიყველაფერირიგზეა, შენ, პიროვნება,
ნებისმიერდროშითავისუფალიხარშენსგადაწყვეტი-
ლებებში,იმიტომ,რომიციშენსგვერდითარიანმეუღ-
ლე,შვილები,შვილიშვილებიდაშენისისხლიდახორცი,
რომელიცშენიპირუთვნელიგულშემატკივარიაყველა
დროსადასივრცეში.

ბატონონოდარ,დღესთუსაქართველოსბიზნესის
მეცნიერებათააკადემიაღირსეულადარისწარმოდგე-
ნილიქვეყნისსამსახურში,ამაშითქვენიუდიდესიდამსა-
ხურებაა,აწგანსვენებულიალექსანდრეკუჭუხიძესთან
ერთადდადიდიმადლობათქვენამმხარდაჭერისთვის.

თუროგორუნდაიცხოვროდაიღვაწოსპიროვნებამ
დროში,ამისნათელიმაგალითიბატონინოდარისშემოქ-
მედებაა.ესყველაფერიერთიღირსეულიმამულიშვი-
ლის,ჩვენიპატივცემულინოდარჭითანავასფენომენია,
თავისიდიდიერისკაცობით,მამულიშვილობით,მეგობ-
რობაშიუღალატობითდაიმუმწიკვლოსახელით,რაც
მისიცხოვრებისკრედოსწარმოადგენს.

ბატონონოდარ,გილოცავთ85წლისსაიუბილეო
თარიღსდაგისურვებთ,ჯანმრთელობას,ბედნიერებას,
გახარებასადასიკეთესქვეყნისსამსახურში.

დიდხანსიცოცხლეთმრავალჟამიერ.

უღრმესიპატივისცემით,
თე იმ ურ აზ ბა ბუ ნაშ ვი ლი

საქართველოსბიზნესისმეცნიერებათააკადემიის
პრეზიდენტიეკონომიკისმეცნიერებათადოქტორი,

პროფესორი,ორგზისღირსებისორდენისკავალერი,
ქ.თბილისისადააბაშისრაიონისსაპატიომოქალაქე

პი როვ ნე ბა დრო შიპი როვ ნე ბა დრო ში
 „მად ლის გა დახ და - ესე არს, რო მელ მანც კე თი ლი გვი ყოს, მად ლის გა დახ და - ესე არს, რო მელ მანც კე თი ლი გვი ყოს, 

ნაც ვა ლი ვა გოთ, ანუ სიტყვით, ანუ საქ მით, ანუ თაყ ვა ნის ცე მი თა“ნაც ვა ლი ვა გოთ, ანუ სიტყვით, ანუ საქ მით, ანუ თაყ ვა ნის ცე მი თა“

სულ ხან-სა ბა ორ ბე ლი ანისულ ხან-სა ბა ორ ბე ლი ანი
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და ვით ჯა ლა ღო ნია
ეკონომიკურმეცნიერებათაკადემიურიდოქტორი,
სოხუმისსახელმწიფოუნივერსიტეტისპროფესორი

იური პა პას ქუა
ეკონომიკურმეცნიერებათააკადემიურიდოქტორი,

სოხუმისსახელმწიფოუნივერსიტეტისასოცირებულიპროფესორი

გი ვი მა კა ლა თია
ეკონომიკისაკადემიურიდოქტორი,

თბილისისჰუმანიტარულისასწავლოუნივერსიტეტის
ასოცირებულიპროფესორი

ან ოტ აცია
ნაშრომშიგანხილულიასპონტანურწესრიგსადა

სახელმწიფოდაგეგმვასშორისეკონომიკურიურთი-
ერთქმედებისსაკითხები.

ავტორთამოსაზრებით, პანდემიითგამოწვეული
ეკონომიკურიკრიზისისპერიოდში „ინსტინქტსადა
გონს“შორისუპირატესიადგილი„გონს“ენიჭება.ჩვე-
ულებრივრეჟიმშიმათითანაფარდობაკი,საშუალოდ,
თითქმისთანაბარია.მართვისპროცესებშისახელმწიფო
არა„დანამატი“,არამედეკონომიკისიმანენტურინაწი-
ლია.ბაზრის„უხილავიხელის“მსგავსად,სახელმწიფოს
ეკონომიკურიგანვითარებისეკონომიკურიპოლიტიკა

შეიძლებაიყოსეფექტიანიანნაკლებადეფექტიანი.
საერთაშორისოგამოცდილებამოწმობს,რომქვეყ-

ნისგრძელვადიანიგანვითარებისგეგმა,მისიმდგრადი
დასტაბილურიგანვითარებისმნიშვნელოვანიეკონ-
ომიკურიორიენტირია,მითუფრო,-კრიზისულმდგო-
მარეობაში.

სტატიაშიდასაბუთებულია,საქართველოსთვისას-
ეთიგეგმისშემუშავებისაუცილებლობა.

საკვანძოსიტყვები: ეკონომიკურიგანვითარების
სტრატეგია,სპონტანურიწესრიგი,კონკურენცია,სა-
ხელმწიფოსეკონომიკურიპოლიტიკა, ეკონომიკური
კრიზისი.
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AcademicDoctorofEconomics,

ProfessorofSokhumiStateUniversity
IuriPapaskua

AcademicDoctorofEconomics,Associate
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ANNOTATION 
Thepaperdiscussestheissuesofeconomicinteraction

betweenspontaneousorderandstateplanning.
According to theauthors,during theeconomic crisis

causedbythepandemic,„mind“takesprecedencebetween

„instinctandmind“.Innormalmode,theirratiois,onaver-
age,almostequal.Ingovernanceprocesses,thestateisnot
an„appendage“butanimmanentpartoftheeconomy.Like
the„invisiblehand“ofthemarket,theeconomicpolicyof
a stateofeconomicdevelopmentcanbeeffectiveor less
effective.

International experience proves that the long-term
developmentplanofthecountryisanimportanteconomic
orientationforitssustainabledevelopment,especiallyina
crisissituation.

Thearticlesubstantiatestheneedtodevelopsuchaplan
forGeorgia.

Keywords:EconomicDevelopmentStrategy,Spontane-
ousOrder,Competition,StateEconomicPolicy,Economic
Crisis.

PECULIARITIES OF DOMINANT ECONOMIC THEORY IN CRISIS MANAGEMENT

შე სა ვა ლი
კოვიდპანდემიამთანამედროვე ეკონომიკურურ-

თიერთობებშიგლობალურიპრობლემებიშექმნა.ასეთ
მოცემულობაში,კრიზისულიმდგომარეობიდანგამოს-
ვლისთვის,ინტერესსწარმოშობსეკონომიკურითეორი-
ებისადაფაქტობრივადმიღებულგადაწყვეტილებების
ეფექტიანობისშესაბამისობისგარკვევა,რამდენადაც

შექმნილი კრიტიკულიგარემოება არწარმოადგენს
მხოლოდწმინდაეკონომიკურმოვლენასდაუპირველეს
ამოცანადისახებადოვლათისშემცირებისმასშტაბების
მინიმალურდონეზეშენარჩუნება.ამასთან,აქტუალური
ხდებასახელმწიფოსადათავისუფალბაზარსშორის
ეკონომიკურიპრობლემებისგადაჭრისთვისმთავარი
აქტორისროლისგანსაზღვრისსაკითხი.
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სავსებითლოგიკურია,მოგვიწევსდომინანტიეკონ-
ომიკურითეორიებისადამიმდინარეკრიზისისგამოწ-
ვევებისგანხილვა.

ძი რი თა დი ტექ სტი
სხვადასხვატიპის ეკონომიკური პოლიტიკათი-

თოეულიქვეყნისარჩევანიადაამმხრივ,ცხადია, არ
არსებობსნებისმიერიქვეყნისათვისუნივერსალური
მოდელი [Polterovich, 2005]. მაგრამ ეკონომისტებს
შორისხანგრძლივადმიმდინარეობსცხარედისკუსია
იმაზე,თუდაგეგმვასადაშემთხვევითობისპრინციპებს
შორისრომელსეკუთვნისუპირატესობა.ეკონომიკურ
თეორიებშიამორმიდგომიდანერთ-ერთის,ცალკეულ
შემთხვევებშიკი, შერეულივარიანტისმიმართარის
მხარდაჭერაგამოხატული. ნეოკლასიკურითეორია
ფრიდრიხფონ ჰაიეკის,ლუდვიგფონ მიზესისადა
მილტონფრიდმანისეკონომიკურიდეებსეფუძნება.
ჰაიეკისეულისპონტანურიწესრიგითანამედროვეპი-
რობებთანუფროთანხვედრაშია.

მიმდინარეპერიოდისეკონომიკურიკრიზისიარაეკ-
ონომიკურიფაქტორითააგანპირობებული.შესაბამი-
სად,მისიდასრულებამნიშვნელოვანწილადმედიცინის
სფეროსძალისხმევაზეადამოკიდებული.

ეკონომიკურიკრიზისისგამომწვევისხვადასხვაფაქ-
ტორებისმიუხედავად,მისგანთავდაღწევისმოდელი
მოცემულფორსმაჟორულვითარებასთანადეკვატური.

ჰაიეკისმიხედვითცივილიზაციისწარმოშობა,განვი-
თარება„ადამიანურითანამშრომლობისგაფართოებულ
წესრიგზეა“დამოკიდებული.მისიაზრით,„გაფართოებ-
ულიწესრიგი“არწარმოადგენსადამიანისცნობიერი
განზრახვისადაჩანაფიქრისშედეგს,იგისპონტანურად,
გარკვეულიტრადიციების,უმთავრესადკი,ზნეობრივი
პრაქტიკებისმოქმედებისშესაბამისადვითარდება.ამ-
ასთან,ჰაიეკიხაზსუსვამს„სათანადოდგამოყენებული
გონის“აუცილებლობას,არუარყოფსგონისზნეობრივი
ნორმებისადაინსტიტუტებისგაუმჯობესებისშესაძ-
ლებლობას,თუმცაამტკიცებს,რომგანვითარებასმა-
ინცსპონტანურიწესრიგიგანაპირობებს.

ჩვენმიგვაჩნია,რომსაზოგადოებისსტაბილურიგან-
ვითარებისათვისსპონტანურწესრიგთანერთად,ფორ-
სმაჟორულსიტუაციებში,მათშორის,კოვიდპანდემიის

შემთხვევაში,უნდაშემუშავდესუწყვეტიგრძელვადიანი
სტრატეგიულიგეგმა,რომელშიცგადამწყვეტიროლი
ადამიანისრაციონალურგადაწყვეტილებებსდაეთ-
მობა.ასეთიგეგმებიწარმატებითმუშაობსბევრსხვა
ქვეყანაში,მათშორის,იტალიისმიერშემუშავებულია
2030წლისათვისგანვითარებისგეგმა[www.minambi-
ente.it],იაპონიისმთავრობისმიერ -2050წლისათვის
მწვანეეკონომიკისგანვითარებისსტრატეგია [www.
scj.go.jp]დაა.შ.

აღნიშნულიქვეყნებისდაშორსრომარწავიდეთ,
აწგარდასულისაბჭოურისისტემისგამოცდილებამოწ-
მობს,რომმკაცრიკონკურენციისპირობებში,განსხვა-
ვებულიხედვებისადამიზნებისმისაღწევად,აუცილებ-
ელიაგარკვეულიღონისძიებებისწინასწარშემუშავება.

ბაზრის„უხილავხელთან“შედარებითსახელმწიფოს
„ხილულიხელის“უპირატესიგანვითარებისშესახებნა-
თელწარმოდგენასიძლევაინგლისისდააშშ-ისსტატის-
ტიკურიმონაცემები1946-2021წლებში(იხ.დიაგრამაN
1,დიაგრამაN2).

წარმოდგენილისტატისტიკურიინფორმაციაცალსა-
ხადადასტურებსსაზოგადოებისგანვითარებაშისპონ-
ტანურწესრიგსადაგონსშორისგარკვეულიბალანსის
აუცილებლობას.თუმცააშკარაა,რომგრძელვადიან
პერიოდში,განვითარებისკვალდაკვალ,საერთაშორისო
კონკურენციისგამძაფრებისპროცესში,პრიორიტეტი
„გონის“სასარგებლოდიხრება,რადგანსახელმწიფოს
ეკონომიკაშიჩარევისწილისტრენდიაღმავალია.

სახელმწიფოსმიერწინასწარშემუშავებულისაბი-
უჯეტოპოლიტიკადაინტერვენციებისზრდა,როგორც
წესი,განსაკუთრებითაქტუალურიხდებაკრიზისების
პერიოდში,რაცნათლადჩანსგანვითარებულიქვეყ-
ნების2008-2009და2019-2020წლებისსტატისტიკურ
მონაცემებში(იხ.ცხრილიN1).

აღნიშნულიმონაცემებითდასტურდება„გონის“უპ-
ირატესობაკრიზისულსიტუაციაში.

ქვეყნისეკონომიკურიპოლიტიკაუნდაითვალისწი-
ნებდესგააზრებულიპრიორიტეტებისდამოუკიდებელ
არჩევანსდადაუშვებელიაუპირატესობამიენიჭოსიმ
დარგებს,რომლებიც,შესაძლოა,შემოსავლებისაკუმ-
ულირებასუზრუნველყოფდნენ, მაგრამ ქვეყნის ეკ-
ონომიკასარაპროგნოზირებადიფაქტორებისმიმართ

დიაგრამაN1
ინგლისისსახელმწიფოშესყიდვებისწილიმთლიანსა-

მამულოპროდუქტში1946-2021წლებში
წყარო:www.tradingeconomics.com

დიაგრამაN2
აშშ-სსახელმწიფოშესყიდვებისწილიმთლიან
სამამულოპროდუქტში1946-2021წლებში

წყარო:www.tradingeconomics.com
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სახელმწიფოსშესყიდვებისწილიმთლიან
სამამულოპროდუქტში 2008წელი 2009წელი 2019წელი 2020წელი

აშშ 39,5% 43,0% 35,6% 44%
იაპონია 36,7% 40,7% 37,2% 39,6%
გერმანია 43,6% 47,6% 45,4% 51,1%

საფრანგეთი 53,3% 57,2% 55,4% 62,1%
ფინეთი 53,3% 56,7%
შვედეთი 50,1% 48,3% 54,8% 52,9%
ნორვეგია 40,2% 46,1% 51,8% 58,4%
შვეიცარია 30,4% 32,2% 32,7% 36,2%

ნიდერლანდები 43,6% 48,2% 41,9% 48,1%
სამხრეთკორეა 19,9% 20,3% 22,6% 25,7%

ინგლისი 44,6% 47,5% 39,5% 39,8%
იტალია 47,8% 51,2% 48,7% 57,3%
ბელგია 50,3% 54,2% 52,2% 60%
ავსტრია 49,9% 54,1% 48,2% 57,9%
დანია 50,4% 56,5% 49,6% 54%

საბერძნეთი 50,8% 54,1% 46,3% 60,7%
უნგრეთი 48,8% 50,7% 46,1% 51,6%
სლოვენია 37% 44,4% 43,7% 52%

პორტუგალია 45,3% 50,2% 42,7% 48,4%
ლუქსემბურგი 39,9% 45,1% 42,6% 47,8%
პოლონეთი 44,8% 45,8% 42% 48,7%
ჩეხეთი 40,6% 44,2% 41,9% 47,5%
ესპანეთი 41,4% 46,2% 41,9% 52,3%
კვიპროსი 38,4% 42,1% 39,5% 46,3%
ესტონეთი 39,4% 45,6% 38,9% 45,1%
ლატვია 38,5% 45,3% 38,4% 43,6%
ლიეტუა 38,1% 44,9% 34,6% 43,5%
ირლანდია 41,8% 47% 24,6% 28,4%

წყარო:www.tradingeconomics.com

მოწყვლადსტოვებდეს.ამგვარიმიდგომაუფრომეტად
ახასიათებსმოკლევადიანპერსპექტივაზეგათვლილ
ეკონომიკურგადაწყვეტილებებს.ის,რაცმოკლევადი-
ანიპერიოდისათვისშესაფერისია,შესაძლოა,საერთოდ
არუზრუნველყოფდესგრძელვადიანიპერიოდისათვის
სტაბილურიეკონომიკურიკონიუნქტურისჩამოყალი-
ბებას.სწორედ,ამისკარგიმაგალითიასაქართველოს
ტურიზმზედამოკიდებულება.2019წლისმონაცემებით,
ტურიზმიდანმიღებულიშემოსავლებისწილიმთლიან
ექსპორტში37%-ია.მოკლევადიანპერიოდშიაღნიშნუ-
ლიდარგიუზრუნველყოფსმაღალშემოსავლებსუცხო-
ურვალუტაში,თუმცაგრძელვადიანიპერიოდისთვის

ეკონომიკისსტრუქტურა„არაჯანსაღი“რჩება.სადღე-
ისოდ,საქართველოსეკონომიკა,სწორედამპრობლემის
წინაშედგას.ეკონომიკურიპოლიტიკაუნდამოიცავდეს
ქვეყნისეკონომიკისსტრუქტურისკონსტრუქციულ-
ობისუზრუნველყოფას,რაზეცდამოკიდებულიასტა-
ბილურობადაეკონომიკურიდამოუკიდებლობა,-ესკი
სტრატეგიულიმნიშვნელობისაა.

ცნობილია,რომეკონომიკურგანვითარებასრამდე-
ნიმეაგრეგირებულიმაჩვენებელიახასიათებს,თუმცა
მათშორის,უპირველესიეკონომიკურიზრდაა.ცხადია,
ეკონომიკურზრდასდაშესაბამისად,ცხოვრებისმაღალ
დონესუზრუნველყოფენისეთიდარგები,რომლებიც

ცხრილიN1
განვითარებულიქვეყნებისსახელმწიფოშესყიდვებისწილი

მთლიანსამამულოპროდუქტში2008-2009და2019-2020წლებში
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აგენერირებენმაღალღირებულებას(რათქმაუნდა,აქ
მხედველობაშიმისაღებიაშემოსავლებსშორისუთან-
ასწორობა).

საქართველოსმთავრობამ2014წლის17ივნისის
№400დადგენილებითდაამტკიცა„საქართველოსსო-
ციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია
-საქართველო2020“,რომელშიცკერძოსექტორისგან-
ვითარებისდაგანსაკუთრებითკიმცირედასაშუალო
მეწარმეობისგანვითარებისმხარდაჭერა,საქართველოს
მთავრობისეკონომიკურიპოლიტიკისერთ-ერთიპრიორ-
იტეტადარისმიჩნეული.ესპოსტსაბჭოთასაქართველო-
შიგრძელვადიანიგეგმისშექმნისპირველიცდაა.ცალკე
მსჯელობისთემაამისიშინაარსიდაგარემოებები,რო-
მელშიცისშეიქმნა,მაგრამმან,როგორცგრძელვადიანმა
გეგმამდაგანვითარებისსტრატეგიისშემადგენელმა,
პრაქტიკულადვერიმუშავა[www.economy.ge].

ეკონომიკურიგანვითარებისსტრატეგიის არარ-
სებობის პირობებში მოკლევადიანი ეკონომიკური
პოლიტიკისგატარებაარაეფექტიანია. მოკლევადიან
პერიოდში, ძირითადტაქტიკად ითვლება წარმოებ-
ულიყოველწლიურისაბიუჯეტოპოლიტიკა.ცხადია,
პოსტპანდემიურპერიოდში აუცილებელიაშეიქმნას
დოკუმენტი,რომელშიცსაქართველოსგრძელვადიანი
განვითარებისსტრატეგიაუნდაგაიწეროსდაგამოიკ-
ვეთოსსაორიენტაციოპრიორიტეტები.

Covid19-ისპანდემიამდესაქართველოსეკონომიკის
განვითარებისძირითადიმიმართულებებიუკავშირდე-
ბიოდა:

1.პირდაპირიუცხოურიინვესტიციებისმოზიდვას;
2.მცირედასაშუალობიზნესისხელშეწყობას;
3.ტურიზმისგანვითარებას.
უკანასკნელწლებშისაქართველოშიეკონომიკური

ზრდასაშუალოდ4-5%-ისფარგლებშიფიქსირდებოდა,
რაცგანვითარებადიქვეყნისათვისძალზედაბალია.მო-
სახლეობისნახევარიქმნისსასოფლო-სამეურნეოპრო-
დუქტს,რომლისწილიეკონომიკაში7,4%-ია,რისგამოც,
თითოეულადამიანზეგადანაწილებულიღირებულება
ძალზემცირეა.აქვეუნდაშევნიშნოთ,რომსოფლადუმ-
უშევრობისდონე15%-ია,ხოლომთლიანადუმუშევრო-
ბისდონე18,5%.აგრეთვემაღალიაშემოსავლებსშორის
უთანასწორობისდონე (ჯინისკოეფიციენტი0,37-0,4
ფარგლებში). ყოველწლიურადშრომითიემიგრანტე-
ბიდანმიღებულიფულადიგზავნილებისაშუალოდ1,7
მლრდ.დოლარია,რაცმნიშვნელოვანიკომპონენტია
ისედაცმწირიეკონომიკურიზრდისათვის. ამასთან,
უარყოფითისაგარეოსავაჭროსალდოარათუკლებადი,
არამედმზარდიტენდენციითგამოირჩევა[www.geostat.

ge].სახელმწიფოვალისზრდისტენდენციასაყურადღე-
ბოა(2019წელი-43%,2020წელი-60%).საქართველოს
წლებისგანმავლობაშიაქვსმხოლოდმომხმარებლური
ეკონომიკა.აქედანგამომდინარე,არჩეულიპრიორიტ-
ეტებიგადახედვასმოითხოვს.

დას კვნა
ამრიგად, გვაქვსსაფუძველიგანვაცხადოთ,რომ

პოსტპანდემიურპერიოდში აუცილებელიაშეიქმნას
გრძელვადიანიგანვითარებისსტრატეგია,ხოლოყო-
ველწლიურისაბიუჯეტოპოლიტიკაუნდაშემუშავდეს
აღნიშნულისტრატეგიიდანგამომდინარე.

თანამედროვეპირობებშითითოეულიქვეყნისეკონ-
ომიკისათვისაქტუალურიამეცნიერებატევადიპრო-
დუქტებისშექმნა,რადგანსაერთაშორისობაზარზე
წინწამოიწიაკონკურენტულიუპირატესობისმიღწევის
აუცილებლობა.

სპონტანურწესრიგსადასახელმწიფოდაგეგმვას
მსოფლიოსქვეყნებისეკონომიკაშიძირითადადთანა-
ბარიწილიუკავიათ.მათშორისმკვეთრიუპირატესობა
არცერთსარაქვს.მაგრამესუკვენიშნავს,ეკონომიკაში
სახელმწიფოსროლისგაძლიერებასმომხრეებიჰყავს
დაესპოზიციაანგარიშგასაწევია.ფორსმაჟორულსი-
ტუაციებშისახელმწიფოსინტერვენციებიიზრდება,
კრიზისულსიტუაციებშიუპირატესობა„გონის“სასარ-
გებლოდიხრება.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა
1.ჰაიეკი,ფ.„საბედისწეროთავდაჯერებულობა:სო-

ციალიზმისშეცდომები“,თბ.,2000,გვ.263;
2.Polterovich,V.,&Popov,V.,2005,Appropriateeco-

nomicpoliciesatdifferentstagesofdevelopment.http://
rrojasdatabank.info/appropriate.pdf;

3.იტალიისგანვითარებისსტრატეგია2030
https://www.minambiente.it/sites/default/files/ar-

chivio/allegati/svilupposostenibile/Italy_ina_glanceVNR.
pdf;

4.იაპონიისმეცნიერებისადატექნოლოგიებისგან-
ვითარებისსტრატეგია2020–2050http://www.scj.go.jp/
en/vision2050.pdf;

5. იაპონიის მწვანე ეკონომიკის განვითარების
გრძელვადიანისტრატეგიაhttps://gj-eedf.org/sites/gj-
eedf.org/files/documents/1_kihara_meti.pdf;

6.www.tradingeconomics.com;
7.www.countryeconomy.com;
8.www.economy.ge;
9.www.geostat.ge.
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საბაზროეკონომიკისთანდათანობითიგანვითარება
დაეკონომიკურიგარდაქმნები,განაპირობებენისეთი
ინფორმაციულიინფრასტრუქტურისჩამოყალიბებას,
რომელიცადეკვატურიიქნებაგანვითარებულისაბაზ-
როეკონომიკისმოთხოვნებისადმი.საერთაშორისოთუ
ადგილობრივიორანიზაციებისმიერდიდიძალისხმევის
მიუხედავად,ქვეყნისკერძოდასახელმწიფოსექტო-
რებშიმოქმედისაკანონმდებლო-ნორმატიულიბაზადა
რაცმთავარია,პრაქტიკასაგრძნობლადგანსხვავდება
განვითარებულიქვეყნებისაგან.საბაზროეკონომიკაზე
გადასვლამდასახელმწიფოსმზრუნველობისსფეროდან
მთელირიგიდარგებისგამოსვლამმდგომარეობაკიდევ

უფროგაართულა.ამსფეროშიე.წ.თვითრეგულირების
მექანიზმებისდამკვიდრებისმცდელობამმნიშვნელოვა-
ნიშედეგებივერგამოიღოდამრავალიპრობლემაშექმნა.

მოქმედი კანონმდებლობით საჯარო სექტორის
ბუღალტრულიაღრიცხვა-ანგარიშგებისმეთოდოლო-
გიურიუზრუნველყოფასაქართველოსფინანსთასა-
მინისტროსკომპენტენციასგანეკუთვნება.გეგმიანი
ეკონომიკისპირობებშიამფუნქციასსსრკფინანსთა
სამინისტროასრულებდა.ამისგამოსაბაზროეკონომიკ-
აზეგადასვლისმომენტშისაქართველოსბუღალტრული
აღრიცხვისადაანგარიშგებისდამოუკიდებელირეგუ-
ლირებისგამოცდილებაარგააჩნდა.

სა ჯა რო სექ ტო რის აღ რიცხვი სა და ან გა რიშ გე ბის სა ჯა რო სექ ტო რის აღ რიცხვი სა და ან გა რიშ გე ბის 
რეფორ მი რე ბის აქ ტუ ალ ური პრობ ლე მე ბირეფორ მი რე ბის აქ ტუ ალ ური პრობ ლე მე ბი

ლე ვან გრი გა ლაშ ვი ლი
ეკონომიკისმეცნიერებათა

დოქტორი,
საქართველოსტექნიკური

უნივერსიტეტის
პროფესორი

ან ოტ აცია
გასულისაუკუნისბოლოს,საქართველოშიეკონომიკურიდაპოლიტიკური

წყობილებისშეცვლამდღისწესრიგშიდააყენარეფორმებისგატარებასაზოგა-
დოებრივიცხოვრებისყველასფეროში.სახელმწიფოხარჯებისგანუწყვეტელმა
ზრდამგააქტიურაამხარჯებისეფექტიანადგამოყენებისადმიდაინტერესება.
ეკონომიკისრეფორმაგარკვეულწილადმიმართულიიქნასახელმწიფოსექტო-
რის„კომერციალიზაციაზე“,რამაცშესაბამისიგანვითარებამისცასაბუღალ-
ტროაღრიცხვას.საჯაროსექტორისბუღალტერიაკომერციულსდაუახლოვდა,
დაისესხარამისგანაღრიცხვისმეთოდოლოგიადასტანდარტები.თანამედროვე
პირობებშიამანთავისებურისირთულეებიწარმოქმნადამოითხოვა ბუღალ-
ტრულიაღრიცხვისსისტემისრეფორმირებისაუცილებლობა.

ნაშრომშიგაკეთებულიასაქართველოსსაჯაროსექტორისბუღალტრული
აღრიცხვისადაფინანსურიანგარიშგებისრეფორმირებისრეტროსპექტიული
მიმოხილვა.გამოკვლეულიამოცემულისფეროსრეგულირებისთანამედროვე
მდგომარეობადაგამოკვეთილიაარსებულინაკლოვანებები.ანალიზისსაფუძ-
ველზეშემუშავებულიასაჯაროსექტორშისაბუღალტროაღრიცხვისადაფი-
ნანსურიანგარიშგებისსრულყოფისწინადადებები.

საკვანძოსიტყვები:საჯაროსექტორი,ბუღალტრულიაღრიცხვა,ფინანსუ-
რიანგარიშგება,საერთაშორისოსტანდარტები,რეფორმირება,სააღრიცხვო
პოლიტიკა.

LevanGrigalashvili
Doctorofeconomicscience,

professorGeorgianTechnicalUniversity

ANNOTATION
Attheendofthelastcentury,afterchangingthepolitical

andeconomicformationinGeorgia,carryingoutreformsin
everyfieldofsociallifebecameanimportanttask.Thecon-
stantgrowthofstatecostsincreasedtheinterestinutilizing
thesecostsmoreefficiently.Theeconomicreformwaspartly
directedtothecommercializationofthestatesector,which
laterdevelopedaccounting.Accountingbecameclosetothe
publicsectorasitadopteditsmethodologyandstandards

ofaccounting. Inmodernconditions,thiscreatedspecific
challengesandrequiredthereformationoftheaccounting
system.

Thepaperincludesaretrospectivereviewoftherefor-
mationofaccountingandfinancialreportingofthepublic
sectorofGeorgia.Themodernstateof regulationof this
particularfieldisanalyzedandexistingdisadvantagesare
emphasized.Also,basedontheanalysis,proposals inre-
gardstoperfectingtheaccountingandthefinancialreport-
inginthepublicsectoraredeveloped.

Keywords:publicsector,accounting,financialreport-
ing, international standards, reformation, accounting
policy

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC SECTOR ACCOUNTING AND REPORTING  REFORMS
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გამოკვლევებმაGგვიჩვენა,რომსაჯაროსექტორის
აღრიცხვა-ანგარიშგებისმოქმედირეგულაციებიმუდ-
მივცვლილებებსგანიცდიდნენ.პირველინორმატიული
აქტი,რომლითაცდამოუკიდებელსაქართველოშიდა-
იწყოსაჯაროსექტორისბუღალტრულიაღრიცხვის
რეგულირება, იყოსაქართველოსფინანსთასამინის-
ტროსმიერგამოცემული „ინსტრუქციასაბიუჯეტო
ორგანიზაციებშიბუღალტრულიაღრიცხვისშესახებ“.
ამითგანისაზღვრასაბიუჯეტოდაწესებულებებშიბუ-
ღალტრულიაღრიცხვისმოწყობისორგანიზაციულისა-
კითხები,ბუღალტრულიაღრიცხვისანგარიშთაგეგმა,
საბიუჯეტოსახსრებისადასპეციალურიშემოსავლების
ოპერაციებისაღრიცხვისწესებიდასხვ.აღსანიშნავია,
რომმისთვისჯერკიდევდამახასიათებელიიყოგეგ-
მიანიეკონომიკისნიშნებიაღრიცხვისისეთიუბნების
მიხედვით,როგორიცაა: „სპეციალურიშემოსავლები“,
„დაფინანსებაკაპიტალურიხარჯებისათვის“,დაფინან-
სებასაპენსიოფონდიდან“,„მატერიალურიწახალისების
ფონდი“,„წარმოებისგანვითარებისფონდი“,„სპეციალ-
ურიშემოსავლებიდანგაწეულიხარჯები“დასხვ.

2010წლიდანდღისწესრიგშიდადგასაერთაშორი-
სოსტანდარტების(IPSAS)შესაბამისიინსტიტუციური
ცვლილებებისგანხორციელებასაქართველოსსაჯარო
სექტორისბუღალტრულიაღრიცხვისადაანგარიშგების
სისტემაში.რეფორმისძირითადიშედეგიუნდაყოფი-
ლიყოსაჯაროფინანსებისეფექტიანად,გამჭვირვალედ
დაპასუხისმგებლიანადმართვისათვისხელშეწყობა.
დასახულიმიზნისმისაღწევადსაქართველოსფინანსთა
სამინისტრომდაამტკიცა„საჯაროსექტორისბუღალ-
ტრულიაღრიცხვისსაერთაშორისოსტანდარტებისდა-
ნერგვისსამოქმედოგეგმა“,რომელმაცგანსაზღვრარე-
ფორმისგანხორციელებისძირითადიეტაპები,კერძოდ:

პირველიეტაპიინიცირებასუკავშირდება,რომელიც
გულისხმობსსამართლებრივიჩარჩოსგანსაზღვრას,
სტანდარტებისშემმუშავებელიორგანოსადასათა-
ნადორესურსების შექმნას. ამისათვის შეიქმნა სა-
თათბიროორგანო„საქართველოსსაჯაროსექტორის
ბუღალტრულიაღრიცხვისსტანდარტებისსაბჭო“.

მეორეეტაპზესაჯაროსექტორისორგანიზაციებში
საცდელიპროცედურებიგანხორციელდადამოდიფი-
ცირებულისაკასომეთოდისდანერგვადაიწყო;

მესამეეტაპზეპრაქტიკულადგანხორციელდამო-
დიფიცირებულისაკასომეთოდისშესაბამისიკონსო-
ლიდირებულიფინანსურიანგარიშგებებისმომზადება;

მეოთხეეტაპზეშეზღუდულიდარიცხვისმეთოდი
იქნაშემოღებული,რომელიცმოიცავდამხოლოდძი-
რითადიაქტივებს.

მეხუთეეტაპზეგანხორციელდასაჯაროსექტორის
ბუღალტრულიაღრიცხვისსაერთაშორისოსტანდარ-
ტების(IPSAS)სრულიდარიცხვისმეთოდიზეგადასვლა.

დღეისათვის მოქმედებაშია ბუღალტრული აღ-
რიცხვისშემდეგისტანდარტები:

სსბასს1ფინანსურიანგარიშგებისწარდგენა;
სსბასს2ფულადისახსრებისმოძრაობისშესახებ

ანგარიშგება;
სსბასს3სააღრიცხვოპოლიტიკა,ცვლილებებისა-

აღრიცხვოშეფასებებშიდაშეცდომები;
სსბასს4უცხოურივალუტისკურსისცვლილებებით

გამოწვეულიშედეგები;
სსბასს5სესხითსარგებლობასთანდაკავშირებული

დანახარჯები;
სსბასს9შემოსავალიგაცვლითიოპერაციებიდან;
სსბასს12სასაქონლო-მატერიალურიფასეულობები;
სსბასს13იჯარა;
სსბასს14ანგარიშგებისთარიღისშემდგომიმოვ-

ლენები;
სბასს16საინვესტიციოქონება;
სსბასს17ძირითადისაშუალებები;
სსბასს19ანარიცხები,პირობითივალდებულებები

დაპირობითიაქტივები;
სსბასს20დაკავშირებულმხარეთაშესახებგანმარ-

ტებითიშენიშვნები;
სსბასს21ფულადისახსრებისარწარმომქმნელიაქ-

ტივებისგაუფასურება;
სსბასს23შემოსავალიარაგაცვლითიოპერაციებ-

იდან;
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სსბასს24ბიუჯეტისშესახებინფორმაციისწარ-
დგენაფინანსურანგარიშგებაში;სსბასს26ფულადი
სახსრებისწარმომქმნელიაქტივებისგაუფასურება;

სსბასს31არამატერიალურიაქტივები;
სსბასს32შეღავათიანიმომსახურებისშეთანხმებე-

ბი:უფლებისგადამცემი;
სსბასს34ინდივიდუალურიფინანსურიანგარიშგება;
სსბასს35 კონსოლიდირებულიფინანსური ანგა-

რიშგება;
სსბასს36ინვესტიციებიმეკავშირეერთეულებსადა

ერთობლივსაქმიანობებში;
სსბასს37ერთობლივიშეთანხმებები.
სსბასს39დაქირავებულთასარგებელი.
რეფორმირებისეტაპებისანალიზიგვიჩვენებს,რომ

მოდიფიცირებულისაკასომეთოდისგამოყენებამხო-
ლოდ2012და2013წლებისფინანსურანგარიშგებებს
შეეხო. 2014და 2015 წლებისათვის სახეშეცვლილი
ინსტრუქციადაანგარიშგებისფორმებიიქნაშემოღე-
ბული,თუმცაავტონომიურირესპუბლიკებისადაადგი-
ლობრივითვითმმართველიერთეულებისბიუჯეტების
დაფინანსებაზემყოფისაბიუჯეტოორგანიზაციების,
ამავებიუჯეტებისდაფინანსებაზემყოფისაჯაროსა-
მართლისიურიდიულიპირებისადა არასამეწარმეო
იურიდიულიპირების ბუღალტრული ანგარიშგების
მომზადებისწესებსცვლილებებიარშეხებია.

ზემოაღნიშნულთანდაკავშირებითუნდაგამოვ-
ყოთერთიმნიშვნელოვანისაკითხი,რომელიცდღესაც
აქტუალურია. საქმე იმაშია,რომსაჯაროსექტორში
ბუღალტრულაღრიცხვასადაანგარიშგებას,როგორც
სახელმწიფო,ისეადგილობრივიბიუჯეტებისდონეზე
ერთიანი მეთოდოლოგურისაფუძვლებიუნდაგააჩ-
ნდეს,რომელიცგასულპერიოდებშიმიღწეულიიყო.
რეფორმისსაფუძველზეშემუშავებული-„საბიუჯეტო
ორგანიზაციების მიერ საჯაროსექტორის ბუღალ-
ტრულიაღრიცხვისსაერთაშორისოსტანდარტების
საფუძველზეფინანსურიაღრიცხვა-ანგარიშგებისწარ-
მოებისშესახებ“ინსტრუქცია(05.05.2020წ)კიმხოლოდ
ცენტრალურიხელისუფლებისსაბიუჯეტოორგანიზა-

ციებსეხება.ესვერუზრუნველყოფსსახელმწიფოდა
ადგილობრივბიუჯეტზემყოფორგანიზაციებშიანგა-
რიშგებისმაჩვენებელთა,ფულადისახსრებისადამატე-
რიალურ-ნივთობრივიფასეულობების,შემოსავლებისა
დახარჯებისაღრიცხვა-ანგარიშგებისთავსებადობას.
აქედანგამომდინარერეფორმაისეუნდაწარიმართოს,
რომმიღწეულიიქნესთავსებადობასხვადასხვადონის
ბიუჯეტებზემყოფორგანიზაციებსშორის,რასაცაგ-
რეთვემოითხოვსსაქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსი.

ხალირეგულაციებიდანჩანს,რომმოქმედიწესები
ვრცელდება არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურ-
იდიულპირებზეც,რომლებიცთავიანთიორგანიზა-
ციულ-სამართლებრივიფორმითკერძოსამართლის
იურიდიულპირებსმიეკუთვნებიან.ესცვლილებაეწ-
ინააღმდეგება„ბუღალტრულიაღრიცხვისადაფინან-
სურიანგარიშგებისაუდიტისშესახებ“საქართველოს
კანონს,რომლისმიხედვითაცსაქართველოსფინანსთა
სამინისტროადგენსმხოლოდსახელმწიფოსექტორის
ბუღალტრულიაღრიცხვისსტანდარტებს,მითუმეტ-
ეს,რომსაქართველოსპარლამენტთანარსებულიბუ-
ღალტრულიაღრიცხვისსტანდარტებისკომისისმიერ
დამტკიცებულიიყო (22.03.05წ)არასამეწარმეოიურ-
იდიულიპირებისბუღალტრულიაღრიცხვისანგარიშთა
გეგმა.ცხადიაესხარვეზიგამოსწორებასსაჭიროებს.

რეფორმისსაფუძველზეშემუშავებულინორმატი-
ულიაქტებისმიხედვით,კერძოდსაჯაროსექტორისბუ-
ღალტრულიაღრიცხვისსაერთაშორისოსტანდარტების
საფუძველზეფინანსურიაღრიცხვა-ანგარიშგებისწარ-
მოებისშესახებინსტრუქციისმე-2მუხლისშესაბამი-
სად,სახელმწიფოსექტორისცალკეულიკატეგორიების
დაწესებულებებსშესაძლებლობაეძლევათგამოიყენონ
„კერძოსექტორისბუღალტრულიაღრიცხვისსტანდარ-
ტები“.ცნობილია,რომკერძოსექტორისბუღალტრული
აღრიცხვა-ანგარიშგებააგებულიასამეწარმეოსუბიექ-
ტის,როგორცმოგებაზეორიენტირებულისუბიექტის
საქმიანობაზე, შემოსავლების მიღების წყაროებზე,
რაცაბსოლუტურადგანსხვავდებასაბიუჯეტოსექ-
ტორისორგანიზაციებისსაქმიანობისაგან,რომელთა
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შემოსავლისძირითადწყაროსბიუჯეტიდანმიღებუ-
ლიდაფინანსებაწარმოადგენს.აქედანგამომდინარე,
აღნიშნულისფეროსორგანიზაციებისათვის კერძო
სექტორისბუღალტრულიაღრიცხვისსტანდარტების
გამოყენებისუფლებამოსილებისმინიჭებაგამართლე-
ბულადარმიგვაჩნია.ესშექმნისგარკვეულპრობლე-
მებსბუღალტრულიანგარიშგებისშედგენისას,რამეთუ
ბუღალტრულიბალანსიდასხვაანგარიშგებისფორმები
ყველაშემთხვევაშიუნდაშედგესსაბიუჯეტოსფერო-
სათვისდადგენილიფორმებით,მითუმეტესროცასაქმე
კონსოლიდირებულიფინანსურიანგარიშგებისშედგე-
ნასეხება.ზემოაღნიშნულიუფროთვალშისაცემიხდება
როდესაცმარეგულირებელაქტებშიგვხვდებაისეთი
ტერმინებიდადეფინიციები,როგორიცაა: „ინვესტი-
ციებიკონტროლირებულერთეულებშიდაერთობლივ
საქმიანობაში“, „კონტროლირებულიდასხვასაოპერ-
აციოერთეულებისშეძენებიდაგასვლები“,„ერთეულ-
ისმფლობელობისწილისცვლილება“, „პროცენტები,
როლიალტები,დივიდენდებიდამსგავსიგანაწილებე-
ბი”,„ფინანსურიანგარიშგებისგამოცემისნებართვა”,
„მნიშვნელოვანიგავლენა“, „ერთობლივისაქმიანობა“,
„გაუფასურებისზარალი“, კაპიტალ-მეთოდი“, „დანა-
ხარჯ-მეთოდი“, „წილობრივიინსტრუმენტები“, „პრო-
პორციულიკონსოლიდაცია“დასხვ.ასეთიტიპისურ-
თიერთობებისაბიუჯეტოსფეროშიარგამოიყენება.იგი
თავსებადიარარისსაბიუჯეტოორგანიზაციებისათვის,
რადგანმათარგააჩნიათთავისუფალიმიდგომებისის
ხარისხი(თუნდაცსააღრიცხვოპოლიტიკაში,შეფასე-
ბებში,ანგარიშგებისშედგენაში,სახსრებისგანკარგვა-
ში,შეცდომებისდაშვებაშიდასხვ.),როგორიცკერძო
სამართლისიურიდიულპირებს.ზემოაღნიშნულიდან
გამომდინარემიგვაჩნია,რომისინიმარეგულირებელი
აქტებიდანამოღებულიქნეს,რადგანსრულიადუცხონი
არიანსაბიუჯეტოსფეროსათვის.

დამოუკიდებელრეგულირებაზეგადასვლისსაწყის
ეტაპზესაჯაროსამართლისიურიდიულიპირებისათვის

(სსიპ)ბუღალტრულიაღრიცხვისცალკეინსტრუქცი-
ები იქნა შემუშავებული,რომელიცდამტკიცებული
იყოფინანსთასამინისტროსმიერ.მომდვნოპერიოდში
საბიუჯეტოორგანიზაციებისადასაჯაროსამართლის
იურიდიულიპირებისბუღალტრულიაღრიცხვისშესა-
ხებინსტრუქციებიგაერთიანდა,ხოლო2008წლიდან
მისიმოთხოვნებიგავრცელდააგრეთვეადგილობრივი
თვითმმართველიერთეულებისსაბიუჯეტოორგანი-
ზაციებზე.

ცნობილია, რომ საჯარო სამართლის იურიდიული
პირები (სსიპ) საბიუჯეტო ორგანიზაციებისაგან გან-
სხვავებით,ეკონომიკურსაქმიანობასაცეწევიან.ამას-
თანდაკავშირებით მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მათი
აღრიცხვის წესების გამიჯვნა, საბიუჯეტო ორგანი-
ზაციებისაღრიცხვისწესებისაგან,რაცამსუბიექტე-
ბისსაქმიანობასუფროგამჭვირვალესგახდის.გარდა
ამისასაჯაროსამართლისიურიდიულპირებშიუპრი-
ანია ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული
ოპერაციების გამიჯვნა ბიუჯეტიდან მიღებულითან-
ხებისაგანცალკე ანგარიშთაგეგმით,რაცუფროთა-
ვალნათელს გახდის გაწეულ ხარჯებსა და მიღებულ
შემოსავლებს.ესხელსშეუწყობსსაგადასახადოვალ-
დებულებებისშესრულებისადასხვასახელმწიფოსახ-
სრებისგამოყენებისადმიეფექტიანკონტროლს.

სტანდარტებისდანერგვისსამოქმედოგეგმისშესა-
ბამისად,საჯაროსექტორისბუღალტრულიაღრიცხვის
საერთაშორისოსტანდარტების(IPSAS)დარიცხვისმე-
თოდის,როგორცძირითადიმეთოდისსრულადდანერ-
გვამდე,გარდამავალპერიოდშისახელმწიფობიუჯეტის
დაფინანსებაზემყოფორგანიზაციებშიბუღალტრული
აღრიცხვისწარმოებადაფინანსურიანგარიშგებისშედ-
გენამოდიფიცირებულისაკასომეთოდითხორციელდე-
ბოდა,რომელიცგულისხმობდაერთდროულადსაკასო
დადარიცხვისმეთოდებისგამოყენებას.

2020წლიდანუკვე ძალაში შესულისტანდარტე-
ბისშესაბამისადმოითხოვებადარიცხვისმეთოდზე
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მთლიანადგადასვლა,რომელიცსხვაარაფერია,თუ
არა მისაღებითანხების ასახვა შემოსავლებად ამ
თანხების მიღებისუფლების მოპოვების მომენტში,
ხოლოხარჯადაღიარებაგადახდისვალდებულების
წარმოქმნისმომენტში.კერძოსამართლისიურიდიულ
პირებში,რომლებიცეკონომიკურსაქმიანობასახორ-
ციელებენ,დარიცხვისმეთოდისგამოყენებასავსებით
გასაგებია,რადგანმიუღებელიშემოსავლისაღიარების
შემთხვევაშისაწარმოსსაგადასახადოვალდებულება
წარმოექმნება, მაშასადამეისვალდებულია,ჯერკი-
დევგაუწეველიხარჯებიცხარჯადაღიაროს,რითაც
დაბეგვრისტვირთი შეიმციროს,თუმცა,რამდენად
მიზანშეწონილია საბიუჯეტოორგანიზაციისათვის
მიუღებელითანხების შემოსავლებად აღიარებადა
გადაუხდელითანხებისხარჯებადაღიარება,ესკიდევ
მსჯელობისსაგანია.

2020წლიდანსამოქმედოდიქნაშემოღებულიბუ-
ღალტრულიაღრიცხვისახალიანგარიშთაგეგმადამი-
სიგამოყენებისინსტრუქცია,რომელიცგადატვირთუ-
ლიადაწვრილმანებულიანგარიშებით.თუაღარაფერს
ვიტყვითგაუმართავწინადადებებზე,ანგარიშთაგეგმა
მეთოდოლოგიურიხასიათისუზუსტობებსაცშეიცავს,
ასემაგალითად,ბიუჯეტიდანმიღებულიდაფინანსება
აისახებაგატარებით:დებეტი-„საბიუჯეტოორგანიზა-
ციებისმოკლევადიანიდებიტორულიდავალიანებები
ხაზინისმიმართ“დაკრედიტი-„საბიუჯეტოორგანიზა-
ციისმიერხაზინიდანმიღებულიმიმდინარეტრანსფე-
რები“.ე.ი.გამოდის,რომორგანიზაციამდაფინანსება
მიიღოდაიმავდროულადმოთხოვნაცგააჩნიახაზინის
მიმართ?ამასთანერთადუნდაავღნიშნოთ,რომყველა
საბიუჯეტოორგანიზაციასხაზინაშიგახსნილიაქვს
თავისიანგარიში.ამანგარიშებზეთანხებისმოძრაობა
(ჩარიცხვადაგადარიცხვა)შესაბამისბუღალტრულ
ანგარიშზეუნდაიყოსაღრიცხული,ისეროგორცამას
წინამორბედიანგარიშთაგეგმაითვალისწინებდა.ზე-
მოაღნიშნულიბუღალტრულიგატარებისმიხედვით
თანხისგადარიცხვისდროსჩნდება მოთხოვნა,რო-
მელიციმავდროულადიფარება, ხაზინის ანგარიშზე
თანხის მოძრაობა კი შესაბამის ბუღალტრულ (ანუ
ფულადისახსრების)ანგარიშზეარჩანს.ცხადიააღ-
ნიშნულიმეთოდოლოგიურიუზუსტობაგამოსწორებას
საჭიროებს.

საქართველოსფინანსთამინისტრის2020წლის5
მაისისN108ბრძანებითდამტკიცდაინსტრუქცია„სა-
ბიუჯეტოორგანიზაციებისმიერსაჯაროსექტორის
ბუღალტრულიაღრიცხვისსაერთაშორისოსტანდარტე-
ბისსაფუძველზეფინანსურიაღრიცხვა-ანგარიშგების
წარმოებისშესახებ“.იგიგანსაზღვრავსცენტრალური
ხელისუფლებისსაბიუჯეტოორგანიზაციების მიერ
ბუღალტრულიაღრიცხვისწარმოებისადაფინანსუ-
რიანგარიშგებისმომზადებისდაწარდგენისწესებს.
ინსტრუქციააღწერსერთეულებისმიერსსბასს-ების
გამოყენებისძირითადსააღრიცხვოპოლიტიკებს.ამ-
ასთან,იმშემთხვევაში,თუმოცემულიინსტრუქციით
არარისგანსაზღვრულიკონკრეტულიეკონომიკური
მოვლენისბუღალტრულიაღრიცხვისდაფინანსური

ანგარიშგების სააღრიცხვოპოლიტიკა, საბიუჯეტო
ორგანიზაციებსუფლებააქვთშეიმუშაონთავიანთი
სააღრიცხვოპოლიტიკა.

ამასთანდაკავშირებითუნდა ავღნიშნოთ,რომ
საჯაროსექტორისორგანიზაციებიფინანსური ან-
გარიშგებისელემენტებისაღიარებისადაშეფასების
საკითხებშიმოქცეულიარიანგარკვეულჩარჩოებში.
ესმოთხვნაკონკრეტულადარისმითითებულიშესაბა-
მისსახელმძღვანელოდოკუმენტებში–“სახელმწიფო
სექტორშიაღრიცხვა-ანგარიშგებახასიათდებამკაც-
რინორმატიულირეგლამენტაციით,რომლისმიზანია
მოქმედიკანონმდებლობისმოთხოვნებისსრულიდაც-
ვითსახელმწიფოსახსრებისსწორიდაგამჭვირვალე
აღრიცხვადაანგარიშგება”,რადგანსაქმესაბიუჯეტო
თანხებსეხებადაარაკერძოკორპორაციისფინანსებს.
მიგვაჩნია,რომსამეურნეოოპერაციების,სხვამოვლე-
ნებისადაპირობებისმიმართსააღრიცხვოპოლიტიკის
დამოუკიდებლადგანსაზღვრა მრავალპრობლემას
წარმოქმნისმაკონტროლებელორგანოებთანურთი-
ერთობაში. შესაბამისად,მიგვაჩნია,რომმარეგული-
რებელმაორგანომგანსაზღვროსსააღრიცხვოპოლი-
ტიკისჩარჩოები.

ზემოაღნიშნული ინსტრუქციის ნაკლოვან მხა-
რედუნდა ჩაითვალოსმისიცალკეულიმუხლებისა
თუპუნქტებისარაკონკრეტულიხასიათი.სხვამრა-
ვალშენიშვნასთანერთადმოვიყვანოთსტანდარტი
1 „ფინანსურიანგარიშგებისწარდგენა“,პუნქტი22,
რომელშიც აღნიშნულია - „ფინანსური ანგარიშგე-
ბისკომპონენტებისთვისსხვადასხვაიურისდიქციის
ფარგლებშისხვადასხვატერმინოლოგიაგამოიყენება.
ფინანსურიმდგომარეობისანგარიშგებასშეიძლება
ასევეეწოდებოდეს„ბალანსი”ან„აქტივებისადავალ-
დებულებების ანგარიშგება”.ფინანსურიშედეგების
ანგარიშგება ასევეშეიძლება მოიხსენიებოდეს,რო-
გორც „შემოსავლებისადა ხარჯების ანგარიშგება”,
„შემოსავლებისანგარიშგება”,„საოპერაციოანგარიშ-
გება” ან „მოგებ/ზარალის ანგარიშგება”.ზოგიერთ
იურისდიქციაშიგანმარტებითშენიშვნებშიშემავალი
მუხლებიასევეშეიძლებამოიხსენიებოდეს,როგორც
დანართები“.ცხადია,რომსხვადასხვასუბიექტების
მიერსხვადასხვადასახელებებისგამოყენება სერი-
ოზულდაბრკოლებებსშექმნისკონსოლიდირებული
ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას. ანალოგი-
ური ხასიათისუზუსტობები მთელ ინსტრუქციაში
საკმაოზე მეტია. ყველაფერსრომთავიდავანებოთ
ინსტრუქციის მოცულობა 1666 გვერდია,რაც არ-
თულებს მის აღქმასდა პრაქტიკაში გამოყენებას.
რეფორმისფარგლებში მართალია ინტენსიურად
მიმდინარეობს ბუღალტერთატრენინგებიდა გა-
დამზადება, მაგრამესყველაფერიმოწესრიგებული
საკანონმდებლო-ნორმატიულბაზაზედაყრდნობით
უნდაგანხორციელდეს.ასერომამსფეროშირეფორ-
მებისდასრულებაზეჯერვერვილაპარაკებთ. ამის
მისაღწევადროგორცხელისუფლების,ისეცალკეული
სპეციალისტებისადასამეცნიერო-აკადემიურიპერ-
სონალისდიდიძალისხმევაიქნებასაჭირო.
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1.LevanGrigalashvili-OntheProblemsofAccountingReforminTransitionPeriod.Bulletinofthe
GeorgianAcademyofSciences.Tbilisi,Volume165N2,,2002.p.430-432

2.LevanGrigalashvili-IssuesofPerfectionofbookkeepingofTransactionsinforeignCurrency.
BulletinoftheGeorgianAcademyofSciences.Tbilisi,Volume168,N1,2003,p.148-150.

3.ლევანგრიგალაშვილი-„საბიუჯეტოორგანიზაციებისძირითადაქტივებთანდაკავშირე-
ბულიოპერაციებისაღრიცხვა“,ჟურნალი„ბიზნესიდაკანონმდებლობა“,№11,2008წ.

4.ლევანგრიგალაშვილი -საჯაროსექტორისაღრიცხვა-ანგარიშგებისპრობლემები.ევ-
რორეგიონულისასწავლოუნივერსიტეტისსამეცნიეროშრომებისკრებული,გამომცემლობა
„უნივერსალი“,2009წ.გვ128-131;

5.ლევანგრიგალაშვილი-საქართველოსსაბიუჯეტოსისტემისსრულყოფისზოგიერთისა-
კითხი.ჟურნალი„სოციალურიეკონომიკა“,N2,2012წ.გვ.137-140

6.ლევანგრიგალაშვილი-სახელმწიფოხაზინისმიერგადახდებისგანხორციელებისზოგი-
ერთიპროცედურულისაკითხისსრულყოფისშესახებ.ჟურნალი„ბუღალტრულიაღრიცხვა“,
N6,2014წ.გვ.29-32

7.იურიპაპასქუა,აღრიცხვისადააუდიტისრეგულირებასაქართველოში-გაუნაწილებელი
გავლენისსფეროთუშეგნებულიარაკომპეტენტურობა,ჟურნალი„ბიზნესიდაკანონმდებლო-
ბა“,2015წ.იანვარ-მარტი,N1,გვ.8-18,b-k.ge;

8.იურიპაპასქუა,ბუღალტრულიაღრიცხვისადაფინანსურიანგარიშგებისთვითრეგული-
რება -კანონისმონოპოლიურიმეტასტაზები,ჟურნალი „ბიზნესიდაკანონმდებლობა“,2013
წლისივნისი,გვ.30-36,b-k.ge;

9.ფინანსურიანგარიშგებისკონცეპტუალურისაფუძვლები;
10.ასოცირებისშესახებშეთანხმებაერთისმხრივ,ევროკავშირსდაევროპისატომურიენ-

ერგიისგაერთიანებასდამათწევრსახელმწიფოებსადამეორესმხრივ,საქართველოსშორის;
11.საქართველოსკანონიბუღალტრულიაღრიცხვისადაანგარიშგებისრეგულირებისშესა-

ხებ.05.02.1999წ.https://matsne.gov.ge/ka/document/view/11488?publication=3
12.საქართველოსფინანსთამინისტრის1999წლის13მაისისN112ბრძანება-საბიუჯეტო

ორგანიზაციებშიბუღალტრულიაღრიცხვისინსტრუქციიისდამტკიცებისშესახებ;https://
matsne.gov.ge/document/view/1347855?publication=0

13.საქართველოსფინანსთამინისტრის2004წლის28ივნისისN508ბრძანება-საჯაროსამარ-
თლისიურიდიულიპირებისბუღალტრულიაღრიცხვისინსტრუქციიისდამტკიცებისშესახებ;

https://matsne.gov.ge/document/view/1355066?publication=0
14.საქართველოსფინანსთამინისტრის2004წლის27დეკემბრისN1278ბრძანება - ინ-

სტრუქციასაბიუჯეტოორგანიზაციებისადასაჯაროსამართლისიურიდიულპირებისბუ-
ღალტრულიაღრიცხვისინსტრუქციისდამტკიცებისშესახებ.https://matsne.gov.ge/document/
view/75250?publication=0

15.საქართველოსფინანსთამინისტრის2009წლის3ნოემბრისN701ბრძანება-sajaroseqtoris
buRaltruliaRricxvissaerTaSorisostandartebis(IPSAS)danergvissamoqmedogegmისდამტკიცების
შესახებ“.

https://matsne.gov.ge/en/document/view/1016446?publication=0
16.საქართველოსმთავრობის2010წლის19თებერვლისN38დადგენილება-საქართველოს

საჯაროსექტორისბუღალტრულიაღრიცხვისსტანდარტებისსაბჭოსშექმნისშესახებ.https://
matsne.gov.ge/en/document/view/1016446?publication=0

17.საქართველოსფინანსთამინისტრის2009წლის15იანვრისN17-საბიუჯეტოორგანიზა-
ციებისბუღალტრულიაღრიცხვისანგარიშთაგეგმისდამისიგამოყენებისშესახებინსტრუქ-
ციისდამტკიცებისთაობაზე.

https://matsne.gov.ge/document/view/4761772?publication=2
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მე-17საუკუნისბოლოდანპრიმიტიულიდაზღვევის
ფორმებისახეს იცვლისდაგარდაიქმნებარეალურ,
სანდოდასაჭიროპროდუქტად,იქმნებამსხვილისა-
დაზღვევოკომპანიებიდაასევეკანონთანუსხა,ახალი
საქმიანობისდასარეგულირებლად,ესყველაფერიკი
ინგლისში,კერძოდლონდონშიხდებოდა.ალბათწარმო-
გიდგენიათ,დღევანდელრეალობამდეგანვითარებისრა
მწვერვალებსმიაღწიასაქმიანობისამსფერომ?!

დაზღვევაგლობალურიგანვითარებისადამოთხოვ-
ნისმიუხედავად,საქართველოშიმხოლოდმე-20საუკ-
უნისმიწურულსჩნდება,თანაცესმექანიზმიამდრო-
ისთვისსრულიადუკონტროლოგახლდათ.1990-1997
წლები,საქართველოშისადაზღვევოსისტემისარარსე-
ბობისწლებია.1997წლიდანმთავრობამშემოიღოახალი
კანონ-პროექტი(დაზღვევისშესახებ).დაიწყოსისტემის
რეგულირების,მართვისადაკონტროლისპროცესი.

ამმცირედიისტორიულიექსკურსითშეიძლებამოხ-
დესშედარება,თურადროიდანიწყებასადაზღვევო
კულტურისგანვითარებააღმოსავლეთევროპისქვეყ-

ნებშიდაჩვენთანსაქართველოში.ალბათსწორედესგა-
ნაპირობებსდღემდეჩვენსქვეყანაშიამსფეროსდაბალ
პოპულარობასადადაზღვევისმიმართუნდობლობას.

ქართველიერიყოველთვისიყოდაარისკრიტიკული
სიახლეებისადარადიკალურიცვლილებებისმიმართ.
მაგალითად, ავიღოთკანონი, ავტომობილისმართვა
ღვედისგარეშეანნასვამ,არაფხიზელმდგომარეობაში,
ისჯება ადმინისტრაციულიჯარიმითდა ასევე მარ-
თვისმოწმობისჩამორთმევით.საზოგადოებაამკანონს
ორიათასიანწლებშიკრიტიკულადშეხვდადამრავალი
უკმაყოფილებაგამოიწვია,თითქოსმათიუფლებებიდა
თავისუფლებაირღვეოდა,ესყველაფერიგამოიწვიაჩვე-
ვამ,ხალხი90-იანიწლებისსაქციელსმიჩვეულიიყოდა
გაუჭირდათ,საზოგადოებრივისიკეთისდანახვაახალ
კანონში,მაგრამფაქტისახეზეახალხმაკანონისძალის
მეშვეობითგამოიმუშავამართვისკულტურადადღეს
ყველაღვედითდაბმულიდადის,სამაგიეროდშემცირდა
სიკვდილიანობისდონედაგაიზარდასაზოგადოებაშიმო-
რალისდონე.ამისათვისკისაჭიროიყოსაზოგადოების

სა ქარ თვე ლოს სად აზღვე ვო კულ ტუ რა და სა ქარ თვე ლოს სად აზღვე ვო კულ ტუ რა და 
გა ნათ ლე ბის სიმ წი რეგა ნათ ლე ბის სიმ წი რე

კო ბა ბა სი ლაია,
ეკონომიკისაკადემიურიდოქტორი,სსუ

ასოცირებულიპროფესორი

ლა შა-გი ორ გი სი მო ნიშ ვი ლი-ჯა ყე ლი, 
სოხუმისსახელმწიფოუნივერსიტეტის

დოქტორანტი

ან ოტ აცია
საბაზროეკონომიკისპირობებშიდაზღვევასამე-

წარმეოსაქმიანობისადაკვლავწარმოებითიპროცესის
განვითარების,საქონელწარმოებისადასაქონელგაც-
ვლითიოპერაციებისგაფართოებისუმნიშვნელოვანეს
ხელშემწყობდამისდამცავსაგარანტიოსისტემასწარ-
მოადგენს.აღსანიშნავია,რომარასიცოცხლისდაზღვე-
ვისმიმართულებადღესდღეობითარაპოპულარული
საგანია.მცირეამოსახლეობისდაინტერესებაც,ამაზე

მიუთითებს, ასევეამმიმართულებითდაზღვეულთა
მცირერაოდენობა.

სტატიისმიზანიაარასიცოცხლისდაზღვევისშესა-
ხებ,წარმოგიდგინოთსაზოგადოებისდამოკიდებულება
დაცოდნისდონე.

სტატიისობიექტიასაქართველოსმოსახლეობადა
ქართულიარასიცოცხლისბაზარი.

საკვანძოსიტყვები:არასიცოცხლისდაზღვევა;სა-
დაზღვევოპროდუქტი;სადაზღვევოკულტურა.
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ANNOTATION

Inamarketeconomy,insuranceisthemostimportant
contributortothedevelopmentofentrepreneurialactivities
andthereproductiveprocesses,theproductionofgoodsand
theexpansionofcommodityexchangeoperations,andits

protectiveguaranteesystem.
Iwanttounderline,thatthenonhealthinsurancedirec-

tioniscurrentlyanunpopularobjectinGeorgia.Thereis
alsolittleinterestfromthepopulation,asevidencedbythe
smallnumberofpeopleinsuredinthisdirection.

Theaimof thearticle is foranalyzingknowledgeand
attitudeofGeorgianpeople, inthefieldofthenonhealth
insurance.

Theobjectof the article isGeorgianpeople and the
Georgiannonhealthinsurancemarket.

Keywords:non-life insurance; Insuranceproduct; In-
suranceculture.

GEORGIAN INSURANCE CULTURE AND THE LEVEL OF KNOWLEDGE
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ფართომასებისფსიქოლოგიაზეზემოქმედება,რათაამ
კანონისსიკეთედაენახებინათმათთვის.ესკიმოხერხდა:
სტატიების,მასმედიის,ჟურნალ-გაზეთების,ტელეგა-
დაცემებისადასხვადასხვათანამედროვეაქტივობების
მეშვეობით,მარტივად,რომვთქვათმოხერხდასაზოგა-
დოებისინტელექტისადაშეგნებისდონისამაღლება.

ზუსტადამპრობლემისწინაშევდგავართდღესდღე-
ობითსაქართველოში,როცასაქმეგვაქვსდაზღვევას-
თან.დაზღვევაროგორცპროდუქტიიშვიათადგვხვდება
სკოლებში,კოლეჯებშიანთუნდაცუნივერსიტეტებში,
ანუმივდივართიქამდე,რომქართულსაზოგადოებას
არაქვსსაკმარისიცოდნაანინფორამციაამსფეროს
შესახებ.ამიტომაცგასაკვირიარარის,რომქართველი
ხალხისუმეტესობასკეპტიკურადარისგანწყობილი
ამპროდუქტისმიმართდაფიქრობს,რომდაზღვევა
ფუფუნებისსაგანიადაძირითადშემთხვევაშიმორიგი
ფანდია,ბიზნესმენებისათუბანკირებისჯიბისგასას-
ქელებლად;

ნაშრომშიგადმოვეცითპრობლემაიმისშესახებ,რომ
საზოგადოებასარაქვსსაკმარისიინფორმირებულობა
დაგანათლება,დაზღვევისსფეროსმიმართ,რათარაცი-
ონალურადშეძლონამპროდუქტისსიკეთისგანსაზღვრა.

საერთოდარ არისგასაკვირი,რომსადაზღვევო
კომპანიებითავგამოდებითცდილობენ,რეკლამისსა-
შუალებითდაგვანახონრასგვთავაზობენ,თუროგორ
ცდილობენგაგვიადვილონცხოვრება,იმშემთხვევაში
როცაზარალისწინაშევდგავართ.ესსრულიადაცარ
არისგასაკვირი,რადგანსწორედამსაქმიანობისპოპუ-
ლარიზაციაარისმათიმიზანიცდაინტერესიც.ალბათ
ყველაჩვენგანსრამდენჯერმემაინცდაგვკონტაქტებია
სადაზღვევოაგენტიდაპირობებისგაცნობაშემოუთ-
ავაზებია,ზოგმათგანსესუტაკტოდაცგამოსდის.ხშირ
შემთხვევაში ესსაკმაოდშემაწუხებელიცაა, მაგრამ
საქმეისევიმაშია,რომესყველაფერისაზოგადოების
მიერაღიქმება,როგორცბიზნესგეგმა, ისევდაისევ
მოწყობილიმდიდარიბიზნესმენისგასამდიდრებლად.

ზემოაღნიშნულიდანგამომდინარეჩვენისაზრით,
საზოგადოებისათვისსაჭიროასადაზღვევოპროდუქ-
ტისსიკეთისჩვენება,არაისერომდავავალდებულოთ
ანპასუხისმგებლობამოვახვიოთთავს, არამედაუც-
ილებელობაშეუქმნათდაპოზიტივიდავანახოთამყვე-
ლაფრის.რათქმაუნდამარტოსადაზღვევოკომპანიის
მეშვეობითარუნდახდებოდესესყველაფერი,რადგან
ეჭვსგამოიწვევსიმისას,რომესსაგანმანათლებლო
ექსკურსი, მარკეტინგულიხრიკია მომხმარებლების
მოსაზიდად.ასერომ,საზოგადოებისინტელექტისას-
ამაღლებლად,დაზღვევისსფეროში,აუცილებელიასა-
ხელმწიფოსჩართვა.აქარიგულისხმება,კანონისძალით
მაშინვე, მყისიერად,საზოგადოებისდავალდებლება,
არამედმასმედიისადატელევიზიისმეშვეობითსრული
დამარტივადაღსაქმელიინფორმაციისმიწოდება,რაც
მათდაანახებსამპროდუქტისსიკეთესადასაჭიროებას.

მოგეხსენებათ,დაზღვევაორსფეროდიყოფასი-
ცოცხლისდაარასიცოცხლისდაზღვეად.მეტითვალსა-
ჩინოებისთვისორივესპექტრიდანგანვიხილოთთითო
თითოპროდუქტი.სამედიცინოდაზღვევამეტნაკლე-
ბადცნობილიასაზოგადოებისთვის,ვინცსარგებლობს
დაზღვევისამტიპით,სადაზღვევოპაკეტისშესაბამის

ფასდაკლებებს იღებს, სამედიცინომომსახურებებ-
ზე, აქწარმოიქმნებაყველაზედიდიმნიშვნელოვანი
პრობლემა,საზოგადოებისრაღაცნაწილიიყენებსამ
ტიპისდაზღვევასრაღაცნაწილიარა,ზოგადადდღეს-
დღეობითფასებიიზრდებამითუმეტესმედიკამენტე-
ბისდავინცდაზღვეულიარარისსაკმაოდზიანდება
შედარებითდაზღვეულებისა.ასე,რომსაზოგადოების
ნაწილისინფორმირებულობამოხდადასაქართველოს
სახელმწიფომსადაზღვევოკომპანიებთანერთადშემო-
იღოსაყოველთაოდაზღვევა2013წელში,რაცსაკმაოდ
დიდიწინგადადგმულინაბიჯიგამოდგაროგორცსა-
ზოგადოებისთვის,ასევესადაზღვევოსისტემისთვის.

ჩვენისაზრით,სახელმწიფომმსგავსინაბიჯიუნდა
გადადგასქონებისდაზღვევისკუთხითაც,კერძოდავტო-
მობილებისდაზღვევაზე.დღესყველაქართველისოჯახ-
შიერთიავტომანქანამინიმუმარისდაყოველდღიურად
ავტოსაგზაოშემთხვევებისრიცხვიიმატებსდაიზრდება,
მაგრამსამწუხაროდდაზღვეისროლიდიდადარიკვეთე-
ბა,იმიტომრომჯერკიდევსაზოგადოებასკეპტიკურად
უყურებსამსფეროს;სახელმწიფომაქაცმსგავსიწესები
უნდაგაატაროსროგორცწინაშემთხვევაში,რომსაზო-
გადოებასაჩვენოს,რომთუავტომობილსდააზღვევს
აღარმოუწევსზარალისშემთხვევაშიდამატებითიგა-
უთვალისწინებელიხარჯებისგაღებაანნერვიულობა
დაჩხუბისხვადაზარალებულთან,რადგანამყველაფერს
საკუთართავზესადაზღვევოკომპანიაიღებს.

ერთხელმაინცთუმოგსვლიათავტოსაგზაოშემ-
თხვევა,ძალიანუხერხულიდადაძაბულისიტუაციაგექ-
ნებათგამოვლილი,ასერომმოკლედშეიძლებაითქვას,
ამყველაფერსაგარიდებთდაზღვევა,ესინფორმაცია
და სიტყვები საზოგადოებამდე სახელმწიფომუნდა
მიიტანოსსხვადასხვახერხითიმსაზოგადოებამდე,
ვისაცსაკუთართავზეარგამოუცდიაესწნეხი,მაგრამ
სჭიროებადაანახოს,რომარცმოუნდესაღმოჩენა.ამ
ყველაფერსთავირომაარიდოსდაიყოსმშვიდადდა
თამამადუნდადააზღვიოსავტომობილი.

სწორედასეთიმარტივიმაგალითებითადაკონტაქ-
ტითუნდახდებოდესსაზოგადოებისკულტურასადა
განათლებაზემუშაობა,რათამათიმრავალსაუკუნოვანი
დაცოტათიმოძველებულიჩვევებიშევცვალოთ.

საჭიროამეტისწაკითხვა,მეტისმოსმენადამეტის
გაგება, ამისშემდეგთავადგადაწყვეტთდაეზღვიოთ
დაიყოთმშვიდად.დაეზღვიეთრათაარგეშინოდეთ
სეტყვის , ავტოსაგზაოშემთხვევის, მაღალიძაბვის
მოვარდნისდასხვა,რადგანჩვენიყოველდღიურიცხოვ-
რება,ტექნოლოგიურიგანვითარებისმიუხედავად,ხი-
ფათითარისსავსე.გისურებთწარმატებასსულერდა
ფიზიკურჯანმრთელობას.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:
1.შათირიშვილიჯ.კაკაშვილინ.სადაზღვევოსაქმე

თბ.,2012;
2.http://insurance.gov.ge-საქართველოსდაზღვევის

ზედამხედველობისსამსახური;
3.www.aldagibci.ge-სს„სადაზღვევოკომპანიაალ-

დაგი“;
4.www.gpih.ge-სს„სადაზღვევოკომპანიაჯიპიაი

ჰოლდინგი“.
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გამართული,სამართლიანისაგადასახადოსისტემის
ჩამოყალიბება,გადასახადისგადამხდელთამართლზო-
მიერისაგადასახადოადმინისტრირებისდამკვიდრება
განვითარებულიქვეყნებისთვისაცკიმეტადმნიშვნე-
ლოვან,ამასთან,საკვანძოდაპრობლემატურსაკითხს
წარმოადგენს,ხოლოისეთიგანვითარებადიქვეყნის-
თვის,როგორიცსაქართველოაისკიდევუფროპრობ-
ლემატურია.

პრაქტიკამდაადასტურა,რომჩვენიქვეყნისსაგა-
დასახადოსისტემისშექმნასადაჩამოყალიბებას,მისი
განვითარებისსამიათეულიწლისგანმავლობაში,მუდ-
მივადთანახლდაარაერთისაკანონმდებლოხარვეზიდა
არამართლზომიერინორმისგადასახადისგადამხდელ-
თადასასჯელადგამოყენება.

გადასახადისგადამხდელთასაგადასახადოადმინის-
ტრირებისსაქმეშიარსებულპრობლემებსმეცნიერების,
ექსპერტებისდასპეციალისტებისათეულობითსამეც-
ნიერონაშრომი,სატატიადაპუბლიკაციამიეძღვნა;
დაცულიაბევრისადისერტაციონაშრომიც,რომლებმაც

თავისისასიკეთოზეგავლენამოახდინესამჟამადმოქ-
მედისაქართველოსსაგადასახადოსისტემისგარკვე-
ულწილადსრულყოფასადაჩამოყალიბებაზე,თუმცა,
სამწუხაროდ,საქართველოსსაგადასახადოსისტემა
კვლავაცშორსაასასურველისაგან.

საქართველოსსაგადასახადოკოდექსსადაკანონ-
ქვემდებარენორმატიულაქტებშიჯერკიდევშემორ-
ჩენილიაორაზროვანიდაგაურკვეველინორმები,რომ-
ლებიცმათიინტერპრირებისდაარამართლზომიერი
გამოყენებისშესაძლებლობასიძლევა.

საბჭოურიგეგმიურიმეურნეობრიობისპირობებში
წარმოებისსაშუალებებიცდაწარმოებულიპროდუქცი-
აცსახელმწიფოსაკუთრებასწარმოადგენდა.ამდენად,
ყველარესურსი,ადმინისტრაციულიმეთოდებისგამო-
ყენებით,სახელმწიფოსნებისმიერდროს,ნებისმიერი
მოცულობითშეეძლომოეზიდაბიუჯეტში. საბაზრო
ეკონომიკისპირობებში,ბიუჯეტისშემოსავლებისადა
გასავლებისფორმირებისკანონზომიერებანიდამეთო-
დოლოგიარადიკალურადგანსხვავებულია-გადასახა-

სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბის სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბის 
სა დამ სჯე ლო გა მოვ ლი ნე ბე ბისა დამ სჯე ლო გა მოვ ლი ნე ბე ბი

სუ ლი კო ფუტ კა რა ძე 
საქართველოსსაპატრიარქოსთანარსებულიწმინდატბელ

აბუსერიძისსახელობისუნივერსიტეტისპროფესორი

მირ ზა ფუტ კა რა ძე 
ბათუმისსახელმწიფოუნივერსიტეტისდოქტორანტი

ან ოტ აცია

საქართველოს საგადასახადო კოდექსსადა კა-
ნონქვემდებარენორმატიულაქტებშიჯერკიდევშე-
მორჩენილიაორაზროვანიდა გაუმართავინორმები,
რომლებიცმათიარამართლზომიერიგამოყენებისშე-
საძლებლობასიძლევა.ასეთინორმებისსაფუძველზე
ადრეცხდებოდადაახლაცგრძელდებაგადასახადის
გადამხდელთადასჯა,რომლისშედეგადზარალდება
ქვეყნისეკონომიკა.

სტატიაშიასახულიასაგადასახადოადმინისტრირე-
ბისმანკიერიპრაქტიკამათშორის,მოგებისგადასახა-
დისესტონურმოდელთანდაკავშირებულიერთ-ერთი
ნორმისმზაკვრულისადამსჯელოგამოვლინება,რო-
მელთაგამო,საგადასახადოსისტემაგადასახადისგა-
დამხდელებისმიმართმიზანმიმართულადფინანსურ
სანქციებსიყენებს.

საკვანძოსიტყვები:მოგებისგადასახადი,ესტონუ-
რიმოდელიგადასახადიგადამხდელი,საგადასახადო
ადმინისტრირება.

PUNITIVE MANIFESTATIONS OF TAX LEGISLATION
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ANNOTATION 
TheTaxCodeofGeorgiaand theby-lawsstill contain

ambiguousanderroneousnorms,whichallowtheirillegal

use.Basedonsuchnorms,taxpayershavebeenpunished
inthepast,andasaresult,thecountry’seconomysuffers.

Thearticlehighlights theviciouspracticesof taxad-
ministration,includingtheinsidiousmanifestationofone
of thenormsrelated to theEstonianmodelofprofit tax,
duetowhichthetaxsystemdeliberatelyimposesfinancial
sanctionsontaxpayers.

Keywords: profit tax,Estonianmodel taxpayer, tax
administration.
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დებიფისკალურდანიშნულებასთანერთად,ეკონომიკის
სახელმწიფოებრივირეგულირებისადასტიმულირების
ფუნქციასაციძენს.ხდებარაერთობლივიშიდაპრო-
დუქტისდაერთობლივიშემოსავლებისგადანაწილება,
გადასახადებიმნიშვნელოვნადზემოქმედებენქვეყნის
ეკონომიკურიზრდისშედეგებზე,ეკონომიკურისაქმი-
ანობისცალკეულსახეობებსშორისპროპორციებზე,
საგადასახადოკვლავწარმოებისსტრუქტურაზე,სო-
ციალურსფეროზე,კაპიტალისდაგროვებისპროცესზე,
მოსახლეობისმოხმარებასადაგადახდისუნარიანობაზე.

სწორედაღნიშულიგანსხვავებულისამართლებ-
რივი-საფინანსო მემკვიდრეობის, - სოციალისტური
ეკონომიკური მოდელის ძირეულიტრანსფორმაცი-
ისპირობებში,დაიწყოსაქართველოსსაგადასახადო
სისტემისფორმირება1991-1992წლებშიმაშინ,როცა
ქვეყანასპრაქტიკულადარგააჩნდარეალურისაგადა-
სახადოურთიერთობებისსამართლებრივირეგული-
რებისგამოცდილება.ქვეყნისსაკანონმდებლობაზის
შესაქმნელადშემჭიდროებულმავადებმა, ქვეყანაში
არსებულმასოციალურ-ეკონომიკურმაკრიზისმაარ-
სებითადიმოქმედასაქართველოსსაგადასახადოსის-
ტემის ჩამოყალიბებაზეც. პრტაქტიკულადკი, ჩვენს
ქვეყანაშისაგადასახადოსისტემა,შესაბამისითეორი-
ულ-მეთოდოლოგიურიწანამძღვრებისშემუშავებისდა
ადაპტირებისგარეშე,ყოველგვარიანალიზის,ეროვნუ-
ლიიდენტობისთვისდამახასიათებელიდაანგარიშგა-
საწევიფაქტობრივიშედეგებისგაუთვალისწინებლად,
მთლიანადდაეფუძვნა საზღვარგარეთის ქვეყნების
გამოცდილებას.პრაქტიკულად,ქვეყანისსაგადასახა-
დოსისტემისფორმირებისპროცესშიგრძელდებოდა
დაუსაბუთებელიექსპერიმენტი,რისშედეგადაცსა-
ქართველოსსაგადასახადოსისტემა ამ კუთხითერ-
თგვარსაცდელპოლიგონადაცკიიქცა. აღნიშნულის
გამო,დაშვებულიიქნაბევრიშეცდომადასახეზეიყო
არაეფექტიანისაგადასახადოსისტემა.აღნიშნულიდან
გამომდინარე,გამუდმებითდღისწესრიგშიიდგადა
ამჟამადაცკიაუცილებელიასაქართველოსსაგადასა-
ხადოსისტემისსრულყოფაზეზრუნვა.

სამწუხაროდ,ჩვენიქვეყნისდამოუკიდებელსახელ-
მწიფოდჩამოყალიბებისსაწყისეტაპზე–გარდამავალ

პერიოდში, პოლიტიკოსთადაპრაქტიკოსეკონომის-
ტთანაწილს,რომლებიცუშუალოდმონაწილეობდნენ
ქვეყნისსაგადასახადოპოლიტიკისშემუშავებისადა
ჩამოყალიბებისპროცესში, საგადასახადოთეორიის
საკითხებიმეორეხარისხოვნადმიაჩნდათ.სახელმწი-
ფოსშესაბამისისტრუქტურებისმხრიდანკიგამუდ-
მებითიყომცდელობა,რაცშეიძლებამეტიფულადი
სახსრებიამოეღოთმეწარმეებიდანდამოსახლეობიდან
სახელმწიფობიუჯეტშიისე,რომარიყოდასაბუთე-
ბულიამგვარიშემოსავლებისეფექტურობისარსიდა
პერსპექტულობა. საგადასახადოკანონმდებლობაში
გამუდმებითმიმდინარეობდადაახლაცმიმდინარეობს
შესწორებებისადაცვლილებებისშეტანა. შედეგად,
სახეზეგვაქვს ქვეყნის არამდგრადისაგადასახადო
სისტემა,რაცმუდმივადწარმოშობსწინააღმდეგობებს
გადასახადისგადამხდელსადასახელმწიფოსშორის.
მაგრამამასთან,უნდააღინიშნოს,რომმეტადმნიშვნე-
ლოვანი,გაბედულიეკონომიკურიდასამართლებრივი
რეფორმებიგანხორციელდასაგადასახადოსისტემის
დასახვეწად, - აშკარადგაუმჯობესდაგადასახადის
გადამხდელთამომსახურებისსერვისი,აგრეთვეადმი-
ნისტრირებისმექანიზმი.გადასახადებისსახელმწიფო
ბიუჯეტშიმობილიზებისთვისმიმართულიძალისხმევა
წარმატებულიგამოდგადაშედეგებიცთვალშისაცემია,
თუმცა,როგორცუკვეზემოთაღვნიშნეთ,სამწუხაროდ,
მოქმედისაგადასახადოსისტემისპრაქტიკულიზემოქ-
მედებაქვეყნისეკონომიკურგანვითარებასადამოსახ-
ლეობისფართოფენებისცხოვრებაზესასურველისგან
ჯერკიდევსაკმაოდშორსაა.იგივერუზრუნველყოფს
სახელმწიფოპროგრამებისმაქსიმალურადდადრო-
ულადდაფინანსებას. ასევე, აშკარადმცირეაფინან-
სურირესურსებიმოსახლეობისსოციალურიდაცვის
საიმედოდასრულყოფილიუზრუნველყობისთვისაც;
საგადასახადოკანონმდებლობაკვლავაცარასტაბილუ-
რია;გადასახადებისადმინისტრირებისას,არცხრება
წინააღმდეგობაგადამხდელსადასაგადასახადოორ-
განოებსშორის;კვლავაცსახეზეასაგადასახადოკა-
ნონმდებლობისცალკეულინორმისინტერპრირებისდა
სხვადასხვაგვარიგაგებისსაფუძველზეგადამხდელთა
მაქსიმალურადდასჯისმანკიერიპრაქტიკა.ფაქტია,
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რომსაქართველოსმოქმედისაგადასახადოსისტემა
ვერუწყობსხელსმეწარმეობისადაბიზნესისმდგრად
განვითარებას.

არაერთიშემთხვევაგვახსენდება,როცა მოქმედ
საქართველოსსაგადასახადოკოდექსებშიარსებული
ცალკეულინორმა, ან ასეთინორმის არასწორიგან-
მარტებაგამხდარაგადასახადისგადამხდელისარამ-
ართლზომიერიდაარაკანონზომიერიდასჯისსაფუძ-
ველი,შემდგომკი-საგადასახადოკოდექსებშიასეთი
ნორმისგაუქმებითათუნორმატიულაქტებშიშესული
ცვლილებებით,უსამართლოდდასჯილგადასახადის
გადამხდელთასამართლებრივიუფლებებისაღდგენი-
სათვისმათუკუქმედებისძალამინიჭებიათ.საგადა-
სახადოდავებშიგადასახადისგადამხდელთანაწილი
სამართლიანობის აღდგენას აღწევდა, მაგრამ ამაში
გადასახადისგადამხდელთამხრიდანმნიშვნელოვანი
დროდარესურსებიიხარჯებოდა.იყოისეთიშემთხვე-
ვებიც,როცაგადასახადისგადამხდელებიიმისშიშით,
რომმათზესხვაკომპრომატებისძებნასდაიწყებდნენ
დაისინიკიდევუფრომეტადარდაესაჯათ,თავსიკავებ-
დნენსაგადასახადოდავისდაწყებაზე,რისგამოცბევრი
გადასახადისგადამხდელი, პრაქტიკულად,უსაფუძ-
ვლოდდაუსამართლოდდარჩადასჯილი,შესაბამისად,
სამართლიანობაბოლომდევერაღსდგა.

ყოველთვის,ვამხელდითრადადავებშიცაქტიურად
ვღებულობდითმონაწილეობას,ახლაცუსამართლოდ
დასჯილგადამხდელთა ინტერესებსგამოვხატავთ.
აღნიშნულარამართლზომიერქმედებებზესხვადასხვა
ჟურნალებსათუსამეცნიერო-პრაქტიკულკონფერეცი-
ებისმასალებშიჩვენიარაერთისტატიაგამოქვეყნდა.
საგადასახადოსისტემასადამისიგანვითარებისპრობ-
ლემებსმიეძღვნაერთერთიავტორის(ს.ფუტკარაძის)
მიერდაცულისადისერტაციონაშრომშიც.ჩვენსგარ-
და, საგადასახადოკოდექსისორაზროვანნორმებზე
დაინტერპრეტირებისშესაძლებლობებზებევრისხვა
ექსპერტიცგამოხატავდამკვეთრადდაპირისპირებულ
დამოკიდებულებას.ამსაერთოძალისხმევისშედეგად
პრობლემურისაკითხებისნაწილიგასწორდა,თუმცა
ადრეცდაახლაცშეგნებულითუუნებლიეგაუმართა-

ობატალღასავისგადაუვლისგადამხდელებს.რაცაზ-
არალებსარამხოლოდგადამხდელებსარამედქვეყნის
ეკონომიკას.

მრავალთაშორის, საქართველოსსაგადასახადო
კანონმდებლობაშიარსებულიცალკეულინორმისან
მათიარასწორიგანმარტებისდაგადასახადისგადამ-
ხდელისარამართლზომიერიდასჯისერთერთიაშკარა
გამოვლინება იყოსაქართველოსსაგადასახადოკო-
დექსის(2004წ.)თავდაპირველირედაქციისშესაბამი-
სად,2005წლის1მარტიდან,სავალდებულობუღალ-
ტრულაღიცხვასთანერთად,დამატებითშემოღებული
ე.წ.,,საქონლისაღრიცხვისადამოძრაობისჟურნალი“,
რომელიცთავისმხრივსაგადასახადოორგანოსმიერ
უნდაყოფილიყოზონარგაყრილი,დანომრილიდადა-
ლუქული.ამჟურნალისარქონის,ანკიდევდადგენილი
წესითმისიარწარმოებისშემთხვევაში,საქართველოს
საგადასახადოკოდექსის143-ემუხლისმე-2ნაწილი
ითვალისწინებდაგადასახადისგადამხდელსდაჯა-
რიმებასფინანსურისანქციით - საქონლისმთლიანი
ღირებულების (100%)ოდენობით. ამასთანავე, აღ-
ურიცხავისაქონელიგადასახადისგადამხდელისმი-
ერექვემდებარებოდაშემოსავალში აღებასდამისი
რეალიზაციიდანმიღებულიშემოსავლებიშემდგომში
ჩვეულებრივიწესითუნდადაბეგრილიყო.სულრაღაც
ცხრათვეში-2005წლის27დეკემბრსსაქართველოს
საგადასახადოკოდექსშიშევიდაცვლილება,რომლის
თანახმადაც, 2005წლის1მარტიდან„საქართველოს
საგადასახადოკოდექსშიცვლილებებისადადამატე-
ბებისშეტანისშესახებ“საქართველოს2005წლის27
დეკემბრისკანონისამოქმედებისდღემდეარსებულ
პერიოდზეგადასახადისგადამხდელებსსაქართველოს
საგადასახადოკოდექსის143-ემუხლისმე-2ნაწილით
განსაზღვრულისანქციაარდაეკისრებათ, ხოლოიმ
გადამხდელებს,რომლებსაცამკანონისამოქმედებამ-
დეარჰქონდათსაქონლისაღრიცხვისადამოძრაობის
ჟურნალი ან საქონლის აღრიცხვისადა მოძრაობის
ჟურნალშიაღურიცხავიჰქონდათშესაბამისიინფორ-
მაცია,რისგამოცსაგადასახადოორგანოებისმიერ
საგადასახადოკოდექსის143-ემუხლისმე-2ნაწილის
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საფუძველზემათმიმართგამოყენებულიასანქცია,
სანქციამოეხსნათიმსაქონლისნაწილში,რომელზე-
დაცარსებობსსაბაჟოდეკლარაცია, საგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურა, სასაქონლოზედნადები ანრო-
მელიცასახულიაპირველადდოკუმენტებში, ხოლო
ბიუჯეტშიგადახდილისანქციისთანხაგადამხდელს
უბრუნდებაამკოდექსის71-ემუხლითგათვალისწინე-
ბულიწესით.“ესნორმაგაუქმდადამასზეუკუქცევის
ძალაგავრცელდა.

რაშეიძლებაასეთმოცემულობასუწოდო?რამდენი
გადამხდელიგაამწარავიღაცისამუაზროახირებამ?

ანალოგიურადუაზროდაგადამხდელთათვისზიანის
მომტანიიყოსაქართველოსსაგადასახადოკოდექსის
(2004წ.)248-ემუხლისპირველინაწილი:,,დღგ-ისგადამ-
ხდელადრეგისტრირებულიპირივალდებულია,საქონ-
ლის/მომსახურებისმიმღებისმოთხოვნისასმოთხოვნი-
დანარაუგვიანესმეორედღისაგამოწეროსსაგადასა-
ხადოანგარიშ-ფაქტურადაწარუდგინოსიგიმიმღებს,
მიუხედავადიმისა,არისთუარამიმღებიგადასახადის
გადამხდელი.ამასთანავე,ამკოდექსის238-ემუხლისმე-2
დამე-3ნაწილებშიაღნიშნულშემთხვევებშისაანგარიშო
თვისმომდევნოთვის12რიცხვამდესაქონლის/მომსახუ-
რებისმიმღებისმოთხოვნისასპირივალდებულიასაგადა-
სახადოანგარიშ-ფაქტურაგამოწეროსდაწარუდგინოს
მიმღებსარაუგვიანესაღნიშნულითარიღისა.“

ამნორმისსაფუძველზეცწლებისგანმავლობაში
გრძელდებოდა გადასახადის გადამხდელთა არამ-
ართლზომიერიდაუსაფუძვლოდასჯა.ჯერიყოდა
საქართველოსსაგადასახადოდეპარტამენტისმიერ
გამოცემულიმეთოდურისახელმძღვანელოსშესაბამი-
სად,სსკ-ის(2004წ.)248-ემუხლისპირველინაწილით
განსაზღვრულინორმისშესაბამისადორიდღისვადის
დარღვევითგამოწერულიდღგ-ისანგარიშ -ფაქტუ-
რებისმიხედვითმიღებულიჩათვლებისსკ-ის(2004წ.)
138-ემუხლის: „უსაქონლოოპერაციისანფიქტიური
გარიგებისშედეგადპირისმიერშესაბამისისაგადა-
სახადოანაგარიშ-ფაქტურითანყალბისაგადასახადო
ანაგარიშ-ფაქტურით/საბაჟოდოკუმენტითჩათვლის
განხორციელება, – იწვევსპირისდაჯარიმებასჩათ-
ვლილიგადასახადისთანხის200პროცენტისოდენობ-

ით“-საფუძველზედღგ-ისადააქციზისგადასახადის
გადამხდელებსშემოწმებებისასუმოწყალოდუუქმდე-
ბოდათდღგ-ისადააქციზისჩათვლებიდადამატებით
ფინანსურისანქციის -ჯარიმისსახითეკისრებოდათ
გაუქმებულიჩათვლების200პროცენტი.

მოგვიანებით აღმოჩნდა,რომ თურმეტერმინში
„უკანონო ჩათვლა“ კანონმდებელს მხედველობაში
ქონდამხოლოდდამხოლოდფიქტიური,უსაქონლო
ოპერაციების შემთხვევებიდა არა სსკ-ის (2004 წ.)
248-ემუხლისპირველინაწილითგანსაზღვრულიორი
დღისვადისდარღვევითგამოწერულიდღგ-ისსაგა-
დასახადოანგარიშ-ფაქტურებიდამათსაფუძველზე
მიღებულიჩათვლები.ესუმსგავსობაერთწელზემეტი
ხნისგანმავლობაშიგრძელდებოდა,მერეგაუქმდადა
მასზეცგავრცელდაუკუქცევისძალა.იმგადასახადის
გადამხდელებმა,როლებმაცგაასაჩივრესაღნიშნული
არასწორადგანსაზღვრულინორმისგამოყენებითმათ-
ზედაკისრებულიფინანსურისანქციები(მიუხედავად
ამისათვისდადგენილიგასაჩივრებისვადებისგასვლი-
სა),შემოსავლებისსამსახურმაარამართლზომიერად
დასჯილიგადამხდელებიგაათავისუფლადაკისრებული
სანქციებისგან,ხოლოისგადასახადისგადამხდელები,
ვინცთავიშეიკავასაგადასახადოდავისდაწყებაზე,
პრაქტიკულადუსამართლოდდაარაკანონზომიერად
დასჯილებიდარჩენენ.

უსამართლოდდაარაკანონზომიერადდასჯილები
დარჩენენგადასახადისისგადამხდელები,რომლებსაც
შეეხოსსკ-ის(2004წ.)140-ემუხლის(დღგ-ისათვისგათ-
ვალისწინებულიმოთხოვნებისდარღვევა)მე-2ნაწილი:
„პირისმიერდღგ-ისსაგადასახადოანგარიშ-ფაქტურის
შევსებისდადგენილიწესისდარღვევა,რამაცგამოიწ-
ვიადღგ-ისთანხისშემცირებაანჩასათვლელიდღგ-ის
თანხისგაზრდა,–იწვევსპირისდაჯარიმებასშემცირე-
ბულიანჩასათვლელადგაზრდილიდღგ-ისთანხის100
პროცენტისოდენობით.“

აღნიშნულიმუხლებისთანახმად,გადამხდელთააწი-
ოკებახდებოდამანამ,სანამსასამართლომ,კერძოდკი,
ერთერთმამოსამართლემარმიიღოგაბედულიდასა-
მართლიანიგადაწყვეტილებამასზედ,რომსსკ-ის248-ე
მუხლის პირველინაწილითგანსაზღვრულინორმის
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შესაბამისად,ორიდღისვადისდარღვევითდღგ-ისსაგა-
დასახადოანგარიშ-ფაქტურისგამოწერისშემთხვევაში,
პრაქტიკულადბრალეულობაიკვეთებოდაარაჩათვლის
მიმღების-საქონლისმყიდველის,მომსახურების/სამუ-
შაოსმიმღებისმხრიდან,არამედგამყიდველის,მომსა-
ხურებისგამწევის/სამუშაოსშემსრულებლისმხრიდან,
რამდენადაცსწორედამუკანასკნელთგააჩნიათმისი
გამოწერისვალდებულებადაარამყიდველებსმომსა-
ხურების/შესრულებულისამუშაოსმიღებებს.

ზემოაღნიშნულინორმებისმსგავსადდამანგრეველ,
არამართლზომიერდაუსამართლონორმადმიგვაჩნია
ამჟამადმოქმედისაგადასახადოკოდექსის (2010წ.)
309-ემუხლის (გარდამავალდებულებები)92-ენაწი-
ლითგანსაზღვრულინორმა:,,თურეზიდენტისაწარმო
დივიდენდსგაანაწილებს2008წლის1იანვრიდან2017
წლის1იანვრამდესაანგარიშოპერიოდებშიმიღებული
წმინდამოგებიდან,მასუფლებააქვს,ჩაითვალოსამ
პერიოდებისმიხედვითდარიცხულიდაგადახდილიმო-
გებისგადასახადისთანხა,მაგრამარაუმეტესამკოდექ-
სის981მუხლისპირველინაწილითგათვალისწინებული
მოგებისგადასახადითდაბეგვრისობიექტისმიხედვით
გადასახდელითანხისა.“

აღნიშნულინორმისშესაბამისადდგინდება,რომ
რეზიდენტსაწარმოთაიმნაწილს,როლებსაც2008–
2016წლებშიმიღებულმოგებებიშესაბამისიწლების
მიხედვითუკვედაბეგრილიქონდათმოგებისგადა-
სახადებით, მაგრამდაბეგვრის შემდეგდარჩენილი
აღნიშნულიწლებისწმინდამოგებადივიდენდებადარ
გაუნაწილებიათ,2017წლის1იანვრისშემდგომპერი-
ოდშიმათიდივიდენდებადგანაწილებისშემთხვევაში,
მოგებისგადასახადისესტონურიმოდელითდაბეგვრის
წესიდანგამომდინარე,2008–2016წლებისმიხედვით
საწარმოთამიერმიღებულიმოგებების,მოგებისგადა-
სახადითგანმეორებითდაბეგვრისადაგადახდისთა-
ვიდანაცილებისმიზნითსაქართველოსსაგადასახადო
კოდექსის309-ემუხლის (გარდამავალდებულებები)
93-ენაწილისთანახმად:,,ამმუხლის92-ენაწილითგათ-

ვალისწინებულიჩასათვლელითანხაგამოიანგარიშება
ფორმულით−A×B/(C-D),სადაც:Aარისდივიდენდის
სახითგასანაწილებელითანხისოდენობა;Bარის2008
წლის1იანვრიდან2017წლის1იანვრამდესაანგარი-
შოპერიოდებისმიხედვითდარიცხულიდაგადახდილი
მოგებისგადასახადისთანხა;Cარის2008წლის1იან-
ვრიდან2017წლის1იანვრამდესაანგარიშოპერიოდ-
ებშიმიღებულიწმინდამოგებისოდენობა;Dარის2008
წლის1იანვრიდან2017წლის1იანვრამდესაანგარიშო
პერიოდებშიმიღებულიწმინდამოგებისხარჯზედივი-
დენდისსანაცვლოდსაწარმოსმიერპარტნიორისთვის
გადაცემულიამსაწარმოსაქციების/წილისღირებუ-
ლება.“ფაქტობრივად,2008–2016წლებისპერიოდში
საწარმოთამიერდაგროვილიგაუნაწილებელიმოგების
2017წლის1იანვრისშემდგომპერიოდშიგანაწილების
შემთხვევაშირეზიდენტსაწარმოებსუფლებააქვთჩა-
ითვალონაღნიშნულწლებშიმიღებულიმოგებისგადა-
სახადებითუკვედაბეგრილიმოგების-წმინდამოგების
დივიდენდებადგანაწილებისასუკვედარიცხულიდა
გადახდილიმოგებისგადასახადისთანხები.

ამჩანაწერებთანმიმართებაშისაფინანსოსფეროსა
დასაგადასახადოდარგისსპეციალისტებს,ექსპერტებს
იმთავითვეგაგვიჩინაკითხვა,თურატომგანისაზღვრა
კონკრეტულივადა,მხოლოდდამხოლოდ2008–2016
წლებისპერიოდშისაწარმოთამიერდაგროვილიგაუნ-
აწილებელმოგებასთანმიმართებითდაარდადგინდა
ზოგადადსაწარმოთამიერ2017წლის1იანვრამდესა-
ქართველოსრეზიდენტსაწარმოთამიერმიღებულიდა
გაუნაწილებელიმოგება,ხომშეიძლებასაწარმოთაგარ-
კვეულნაწილსასევექონოდათ2008წლის1იანვრამდე
პერიოდისწლების-2007,2006დაა.შ.მათიდაფუძნების
დღიდანმოყოლებულიწლებისმიხედვითსხვადასხვა
მიზეზთაგამოდაგროვილიგაუნაწილებელიმოგების
თანხებიდაახლა2017წლის1იანვრისშემდგომმიეც-
ათშესაძლებლობამათიგანაწილებისადივიდენდებად.

აღნიშნულკითხვასხშირადვაჟღერებდითფინანსთა
სამინისტროსადაშემოსავლებისსამსახურისწარმო-
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მადგენელთამიერესტონურიმოდელისგაცნობასთან
დაკავშირებითგამართულპრეზენტაციებსადაშეკრე-
ბებზე,რაზეცმათიპასუხიიყოერთიდაიგივე-,,კანონმა
ასეგანსაზღვრა!“

კანონისაღნიშნულინორმისმიღებიდანგავიდადრო
დააღმოჩნდა,რომესყველაფერიიყოდაყოვნებული
მოქმედებისნაღმი,რომელიცშემდგომგადასახადისგა-
დამხდელთაუსამართლოდაარამართლზომიერდასჯის
იარაღადგახდებოდაგამოსაყენებელი.უფრონათლად,
ესგამოვლინდაშემოსავლებისსამსახურისწარმომად-
გენელთამიერშემოწმებებისჩატარებისას,-აუდიტის
დეპარტამენტისწარმომადგენლები,ხანდაზმულობის
ვადისგათვალისწინებისგარეშე, ითხოვენსაბუღალ-
ტრომონაცემებსსაწარმოსდაფუძნებიდანმოყოლე-
ბულდაგროვილგაუნაწილებელმოგებათაშესახებ.იმ
შემთხვევაშითუისინიაღნიშნულზეგადამხდელები-
საგანუარსმიიღებენიმგანმარტებით,რომხანდაზმუ-
ლობისვადაგასულიადაშესაბამისიდოკუმენტაცია
აღარაქვთშენახული,შემმოწმებლებიაღნიშნულიგა-
უნაწილებელიმოგებებისთანხებისწარმომავლობისა
დამოცულობისდადგენასახდნენდნენშემოსავლების
სამსახურშიგადასახადისგადამხდელთაპორტალზე
დაცულიმონაცემებით.კერძოდ,გადამხდელებისმი-
ერწარდგენილიწლიურიმოგებისგადასახადებისდა
საშემოსავლოგადასახადებისდეკლარაციებისმიხედ-
ვით.შემმოწმებლებიაღნიშნულმონაცემებსადარებენ
გადამხდელებისმიერ2017წლის1იანვრისშემდგომ
პერიოდში განაწილებულიდივიდენდების შესახებ
დეკლარირებისმონაცემებსდამოგებისგადასახადში
სსკ-ის(2010წ.)309-ემუხლის93-ენაწილისშებამისად
მიღებულჩათვლებს. იმშემთხვევებში,როცააღმოჩ-
ნდება,რომგადასახადისგადამხდელებსპრაქტიკულად
ჩათვლებიმიღებულიაქვთ2007დაიმისუკანაწლების
მიხედვითდაგროვილიგაუნაწილებელი მოგებების
ხარჯზე,მოგებისგადასახადისაღნიშნულჩათვლებს
აუქმებენდაგადასახადისგადამხდელებსდამატებით
არიცხავდნენშესაბამისმოგებისგადასახადებსდაფი-
ნანსურსანქციებს-ჯარიმებსმოგებისგადასახადების
შემცირებისათვისსსკ-ის275-ემუხლით,აღნიშნულსავ-
ტომატურრეჟიმშიმოყვებოდაშესაბამისისაურავების
დარიცხვაცგადასახადისგადამხდელთაგადასახადების
პირადიაღრიცხვისბარათებზე.

ესყველაფერიკი,სრულიადალოგიკურიდაარამ-
ართლზომიერია,რომ აღარაფერი ვთქვათმოგების
გადასახადებისჩათვლებისგაუქმებასადაშესაბამისი
ფინანსურისანქციებისდაკისრებისუსამართლობაზე,
თუნდაციმიტომრომ,2007,2006დაიმისუკანაწლებში
გადასახადისგადამხდელებიმოგებისგადასახადსიხ-
დიდნენსაანგარიშოწლისდასაბეგრიმოგების20%-ს,
ხოლო2017წლის1იანვრისშემდგომ,მოგებისგადასა-
ხადითდაბეგრისესტონურიმოდელისშესაბამისად,გა-
დასახადისგადამხდელებსგანმეორებით(დამატებით)
უწევთაღნიშნულიწლებისმოგებების15%-ისგადახდა.

ყოველივეზემოთაღნიშნულიდანგამომდინარე,მიგ-
ვაჩნია,რომსაქართველოსსაგადასახადოკანონმდებ-
ლობისკიდევერთიარასწორიდაგაუმართავინორმა

ხდებაგადასახადისგადამხდელთაუსამართლოდდა
არამართლზომიერადდასჯისსაფუძველი.ვფიქრობთ
რომ, სსკ-ის309-ე მუხლის92-ედა93-ე პუნქტებით
განსაზღვრული2017წლის1იანვრამდესაწარმოთა
გაუნაწილებელი მოგების, საქათველოსრეზიდენტ
სააწარმოთამოგებისდაბეგვრისწესიპრაქტიკულად
უაღრესადხარვეზიანი,ამასთან,არაკონსტიტუციური
ნორმაადასასწრაფოდესაჭიროებამასშესწორება.

განვითარებულიქვეყნებიმაღალისაგადასახადო
კულტურისხარჯზე,მინიმალურიდანახარჯებითახ-
ერხებენგადასახადებისადმინისტრირებასდაშესაბა-
მისადეკონომიკავითარდებაყოველდღიურიფარული
,,შიშის“გარეშე, ესმისთუარაგადამხდელსსწორად
კანონი.თავისმხრივმაღალისაგადასახადოკულტურა
ყალიბდებაარამხოლოდსანქციებითადასაურავებით,
არამედმეტწილადსაგადასახადოორგანოებისადაგა-
დამხდელთასაქმიანითანამშრომლობით. ვფიქრობთ
ჩვენსქვეყანაშიუკვედიდიხანიადროა ,,ჯარიმისში-
შით“შექმნილისაგადასახადოკულტურაშეიცვალოს
დასაგადასახადოპოლიტიკისფორმირებაგაგრძელდეს
ორმხრივი,პრაქტიკულითანამშრომლობისგზით,რასაც
უპირველესადსწორედზემოთხსენებულიგამოცდი-
ლებადაკანონმდებლობაშიჯერკიდევარსებულიარ-
ალოგიკურიდაუსამართლოჩანაწერებიუშლისხელს.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:
1.ბოლქვაძებ.ფინანსურიმენეჯმენტი.2018.ბსუ-ს

გამომცემლობა;
2.საქართველოსსაგადასახადოკოდექსი (1997წ.),

2004.თბილისი;
3.საქართველოსსაგადასახადოკოდექსი (2004წ.),

2010.თბილისი;
4.საქართველოსსაგადასახადოკოდექსი (2010წ.),

2020.თბილისი;
5.პაპასქუაი.,ფუტკარაძეს.მოგებისგადასახადის

ესტონურიმოდელი:ეკონომიკისგანვითარებისრეალ-
ურიპერსპექტივა,თუმიზანსაცდენილიტრანსფორმა-
ცია.ჟურნალი,,ბიზნესიდაკანონმდებლობა“,იანვარი
-მარტი2016;

6.ფუტკარაძეს.საქართველოსსაგადასახადოსის-
ტემადამისიგანვითარებისპრობლემებითანამედროვე
ეტაპზე,2012წ.ბათუმი;

7.ფუტკარაძეს. ,,მგლისადაკრავის“ალეგორიები
გადამხდელთასაგადასახადოადმინისტრირებაში,ჟურ-
ნალი,,ბიზნესიდაკანონმდებლობა“,მაისი2010;

8.ფუტკარაძეს.კანონისარასწორიგანმარტებით
უკანონოდდასჯილიგადამხდელები.ჟურნალი,,ბიზნესი
დაკანონმდებლობა“,თებერვალი2008;

9.ფუტკარაძეს.დღგ-ისგადამხდელთადასჯისახ-
ალიტექნოლოგიები.ჟურნალი,,ბიზნესიდაკანონმდებ-
ლობა“,ივნისი2008წ.;

10. შემოსავლების სამსახური (2019). სიტუაცი-
ურისახელმძღვანელოებიhttps://www.rs.ge/Default.
aspx?sec_id=5699&lang=1&mid=26;

11.საქართველოსფინანსთასამინისტრო,www.mof.ge;
12.საქართველოსეროვნულიბანკიwww.nbg.gov.ge.
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შე სა ვა ლი
საქართველოშისაბაზროურთიერთობებისჩამოყა-

ლიბებისპირობებშიმენეჯერისუნარზე,მისცოდნასა
დაგამოცდილებაზეადამოკიდებულიგარემოშიმომ-
ხდარცვლილებებზეწარმატებისმომტანირეაგირება
დამოსალოდნელირისკებისწინასწარჭვრეტა,რათა

საწარმოსსტრატეგიისგანხორციელებისგზაზეპრო-
დუქციისადარესურსებისბაზარზეორიენტირებით,
ოპერატიულადგასცესპასუხისაწარმოსმოთხოვნებს
ანთვითონშეიტანოსამსაწარმოშიისეთიელემენტი,
რომელიცშემდგომსარგებლობასთავადმოუტანსსა-
წარმოოსაქმიანობას.ამისათვისმენეჯერსსათანადო

ეკ ონ ომ იკ ური ან ალ იზ ის რო ლი სა წარ მოთა ეკ ონ ომ იკ ური ან ალ იზ ის რო ლი სა წარ მოთა 
მარ თვის სის ტე მა ში მარ თვის სის ტე მა ში 

დეზ დე მო ნა მაღ ლა კე ლი ძე, 
აკაკიწერეთლისსახელმწიფოუნივერსიტეტისასოცირებულიპროფესორი

ნა თე ლა ვა შა კი ძე
აკაკიწერეთლისსახელმწიფოუნივერსიტეტისასოცირებულიპროფესორი

დი ანა უგ ლა ვა
აკაკიწერეთლისსახელმწიფოუნივერსიტეტისმოწვეულისპეციალისტი

ბიზნესისადმინისტრირებისდოქტორი

რე ზი უმე

სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად, საწარმოს
მართვისსისტემისურთიერთდაკავშირებულფუნქცი-
ებსშორისერთ-ერთიმნიშვნელოვანიროლიენიჭება
ეკონომიკურანალიზს. ანალიზისშედეგადხდებასა-
წარმოშიფინანსურიმდგომარეობისგაუმჯობესების
რეზერვებისძიება,დანაკარგების,საწარმოთაშემდგომი
განვითარების,ეფექტიანობისამაღლების,საფინანსო-
საკრედიტოდასაანგარიშსწორებოოპერაციებისსწრა-
ფადგანხორციელებისშესაძლებლობებისგამოვლენა.
ეკონომიკურიანალიზისსაფუძველზედგებასაწარმოს
მართვისადაფინანსურიმდგომარეობისგაუმჯობესე-
ბისრესერვებისეფექტიანადგამოყენებისთვისბიზ-
ნეს-გეგმაც,რომლითაცუნდამოხდესთანამედროვე

მეცნიერულ-ტექნიკურიმიღწევებისბაზაზეწარმოების
ინტესიფიკაცია,პროგრესულიმენეჯერულიგადაწყვე-
ტილებებისგანხორციელება.

საწარმოსეფექტიანადმართვისმოტივაციამგან-
საზღვრაეკონომიკურიანალიზისსრულყოფისაუცილ-
ებლობა,მისიინფორმაციისწყაროებისდამეთოდიკის
მიახლოვებაგანვითარებულსაბაზროურთიერთობის
ქვეყნებშიმოქმედსისტემასთან.

ნაშრომშიგანხილულიაბაზრისგანვითარებისგანუ-
საზღვრელობისპირობებშიანალიზისგამოყენების,მისი
ინფორმაციულიწყაროებისადამეთოდიკისსრულყო-
ფისშესახებავტორთამოსაზრებები.

საკვანძოსიტყვები:საწარმო,ეკონომიკურიანალ-
იზი,მართვა,ბიზნეს-გეგმა,დაგეგმვა,ფარულირეზერ-
ვები,ინფორმაცია.
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SUMMARY

Inordertomaketherightdecision,oneoftheimportant
rolesamong the interrelated functionsof theenterprise
management system is given toeconomicanalysis.The
analysislooksforreservestoimprovethefinancialsitua-
tionintheenterprise,revealsopportunitiesforlosses,fur-
therdevelopmentof theenterprise, increasingefficiency,

financial-creditandsettlementoperations.Basedon the
economic analysis, a businessplan is prepared for the
efficientuseofresourcesforthemanagementoftheenter-
priseandtheimprovementofthefinancialsituation,which
shouldintensifyproductionbasedonmodernscientificand
technicalachievements, implementprogressivemanage-
mentdecisions.

Themotivationforeffectivemanagementoftheenter-
prise identified theneed to improveeconomicanalysis,
bringingitssourcesandmethodologiesclosertothesystem
indevelopedmarketrelations.

Thepaperdiscussestheviewsoftheauthorsontheuse
ofanalysisintermsofmarketdevelopmentuncertainty,its
informationsourcesandmethodology.

Keywords:enterprise,economicanalysis,management,
businessplan,planning,hiddenreserves,information.
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ინფორმაციაუნდაგააჩნდესარსებულალტერნატიულ
შესაძლებლობათაშორისოპტიმალურისარჩევისათვის,
რომელიცუზრუნველყოფსსაწარმოორესურსებისეფ-
ექტიანგამოყენებას.ესმაშინიქნებაშესაძლებელითუ
საალბათორისკებითსავსეგარემოშიმენეჯერიძლიერი
საწარმოოსისტემითფუნქციონირებასმიაღწევსე.ი.
შეძლებსმართვისსაჭესიმგვარადდაეუფლოს,რომსა-
წარმოსმაღალეფექტიანისაქმიანობაგანახორციელოს
ინვესტიციებისმოზიდვითმომგებიანობისმისაღწევად.
„მართვისსისტემაშედგებაშემდეგიურთიერთდაკავ-
შირებულიფუნქციებისაგან:დაგეგმვა, აღრიცხვადა
კონტროლი,ანალიზიდამმართველობითიგადაწყვე-
ტილებისმიღება“[1.გვ.7].აღნიშნულიდანჩანს,რომსა-
წარმოთამართვისსისტემისურთიერთდაკავშირებულ
ფუნქციებსშორისერთ-ერთიმნიშვნელოვანიროლიენ-
იჭებაანალიზს,რომელიცმყარნიადაგსუქმნისსწორი
გადაწყვეტილებისმიღებას,რეზერვებისგამოვლენით
დაგამოყენებითკიგანაპირობებსწარმოებისეფექტი-
ანობისამაღლებას.

ძი რი თა დი ტექ სტი
საწარმოთამენეჯერისწორიგადაწყვეტილებისმი-

საღებადმხოლოდსაკუთარინციატივასვერდაეყრდნო-
ბა, აუცილებლადუნდამოიშველიოსდასაბუთებული
გაანგარიშებები,რაცრისკზეწასვლისასშეამცირებს
საფრთხისუარყოფითგავლენებს.ყველამენეჯერის
სურვილიაისეთიხერხებისდამეთოდებისგამოყენება
მართვისსისტემაში,რომლებიცმოვლენებისგანვითა-
რებისრეალურსურათსდაანახვებსდამისსიღრმეში
შეჭრისსაშუალებას მისცემს,რითაცსაიმედოობის
ხარისხიამაღლდება.

„ეკონომიკურიანალიზიზოგადადკვლევითი აზ-
როვნებისერთ-ერთმეთოდსწარმოადგენს,რომელიც
გარკვეულირიცხობრივიგათვლებისხერხებსეყრდნო-
ბა“[2.გვ.5]

ამდენად, საბაზროურთიერთობებზეგადასვლამ
დიდისაზრუნავიგაუჩინაეკონომიკურმეცნიერებას,
გართულდასაწარმოთადაორგანიზაციათამართვა,
ამასთანდაკავშირებითაუცილებელიგახდასაწარმო-
თასაქმიანობისეკონომიკურიანალიზისგაძლიერება.

აღნიშნულსადასტურებაისრომ„ფინანსურმენეჯერს
პრაქტიკულსაქმიანობაშიუხდებასხვადასხვამმართვე-
ლობითიგადაწყვეტილებებისმიღება,რომელიცძალზე
ხშირადფინანსურიდოკუმენტაციისადაინფორმაციის
ანალიზისშედეგებიდანგამომდინარეობს“[3.გვ.210].
აუცილებელიასაწარმოთამონაცემებისშესწავლა;სა-
მეურნეოსაქმიანობისგაანალიზება;ნაკლოვანებების
გამოვლინებადამათიგამოსწორებისგზებისდასახვა.
აღნიშნულიმოითხოვსსაწარმოთაეკონომიკურიანალ-
იზისჩატარებას,წარმოებისეფექტიანობისშეფასებას
და მათსაფუძველზედასაბუთებულიგადაწყვეტი-
ლებების მიღებას. „ეკონომიკური ანალიზიმნიშვნე-
ლოვანროლსასრულებსმმართველობითი (მართვის)
გადაწყვეტილებებისშემუშავებისადამიღებისდროს,
უზრუნველყოფსინფორმაციისღრმადამრავალმხრივ
კვლევას,ამზადებსმართვისგადაწყვეტილებებისვარი-
ანტებსდაირჩევსმათგანოპტომალურს“[4.გვ.9].

ეკონომიკურანალიზსდიდიმნიშვნელობაენიჭება
ბიზნეს-გეგმისშედგენასადაშესრულებაზეკონტრო-
ლისგანხორციელებისსაქმეში.საბაზროურთიერთო-
ბათა პირობებში საწარმოში ბიზნეს-გეგმისგარეშე
წარმოებისეფექტიანიმართვაშეუძლებელია.იგიუნდა
იყოსთანამედროვემეცნიერულ-ტექნიკურიმიღწევე-
ბისბაზაზეწარმოებისინტესიფიკაციის,საუკეთესო
მენეჯერულგადაწყვეტათაგანხორციელებისაქტიური
ბერკეტი. სწორედეკონომიკური ანალიზიფართოდ
გამოიყენებაბიზნეს-გეგმისშედგენისათვისსაჭირო
მონაცემების მოსამზადებლად. საქმე ის არის,რომ
გაანალიზებისათვისსაჭიროარაცშეიძლებასრული
დაზუსტი ინფორმაცია,რომლის მოპოვება შესაძ-
ლებელიასაერთაშორისოპრაქტიკაში აღიარებული
ნორმებისშესაბამისადწარმოებულიფინანსურიდა
მმართველობითიაღრიცხვისინფორმაციით.ამდენად,
საბაზროურთიერთობებზეგადასვლამდღისწესრიგ-
შიდააყენასაწარმოთასაქმიანობისანგარიშგებისდა
ეკონომიკურიანალიზისსრულყოფისაუცილებლობა,
ეკონომიკურიანალიზისინფორმაციისწყაროებისდა
მეთოდიკისცვლილება.აუცილებელიგახადააღრიცხვი-
სადაანალიზისმიახლოვებაგანვითარებულსაბაზრო
ურთიერთობისქვეყნებშიმოქმედსისტემასთან.
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საბაზროურთიერთობაზეგადასვლასთანდაკავში-
რებითმრავალიღონისძიებაგატარდაბუღალტრულ
აღრიცხვაში,კერძოდ,ფინანსურიდამმართველობის
ანგარიშგების კუთხით. საერთაშორისო სტანდარ-
ტებთანმიახლოების მიზნით, შეიცვალაფინანსური
ანგარიშგებისფორმები. ანგარიშგებისადმი ასეთი
განსაკუთრებულიყურადღებამისიმნიშვნელობამგა-
ნაპირობა.იგიეკონომიკურიანალიზისუმთავრესწყა-
როსწარმოადგენს.მისისაშუალებითგანისაზღვრება
საწარმოსფინანსურიმდგომარეობადაგამოვლინდება
გამოუყენებელირეზერვები.

ეკონომიკურიანალიზისთვისმონაცემებიუნდაპა-
სუხობდესშემდეგმოთხოვნებს:მონაცემთასისრულე,
მათისაიმედოობა,ოპერატიულობა, შესადარისობა,
უწყვეტობა,ერთტიპიურობა,ელექტრონულდამუშა-
ვებაშიგამოყენებისშესაძლებლობა. აღნიშნულიმო-
ითხოვსსაწარმოებისაღრიცხვისმონაცემთასიზუსტეს
დაანგარიშგებისსაიმედოობას. იგიშემუშავებულია
საერთაშორისოსტანდარტებითგათვალისწინებული
მოთხოვნებისშესაბამისად. ანგარიშგებასდაერთვის
ახსნა-განმარტებები. აღნიშნულიდანგამომდინარე,
ეკონომიკურიანალიზისინფორმაციისწყაროებშიმნიშ-
ვნელოვანიადგილიუჭირავსფინანსურანგარიშგებას,
რომელშიც აღრიცხვის მონაცემებზედაყრდნობით
ასახულიასაანგარიშგებოპერიოდშისხვადასხვასაქ-
მიანობისმაჩვენებლებიდაშედეგები.

ფინანსურანგარიშგებასდიდიმნიშვნელობააქვს
საწარმოთასაქმიანობისწარმართვისათვისდაშეფა-
სებისათვის.საფინანსო (საგადასახადო)ორგანოები,
ამოწმებენ საწარმოთაფინანსურვალდებულებათა
შესრულებასბიუჯეტისწინაშედავალდებულნიარი-
ანშეამოწმონსაწარმოსმიერწარმოდგენილი ანგა-
რიშგებისრეალურობა. საწარმოებისფინანსურიდა
მმართველობისანგარიშგებისშემოწმებაშიჩართულნი
არიანსერთიფიცირებულიაუდიტორები,რომლებიც
რეგისტრირებულნი არიანფინანსთა სამინისტროს
ვებგვერდზე. აუდიტორების მიერუნდა შემოწმდეს
ანგარიშგებაშინაჩვენებმონაცემთასისწორე.არასწო-
რადშედგენილიანგარიშგებისმონაცემებისმიხედვით
გაკეთებულიდასკვნებიასევეარასწორიიქნებადაარ
გამოდგებამართვისსაქმეშიდამომავალისაქმიანობის
პროგნოზირებისათვის.

წარმოდგენილიფინანსურიდა მმართველობითი
ანგარიშგებებისრეალურობის -საიმედოობისშემოწ-
მებითუნდადადგინდესანგარიშგებისფორმებისდა
ცხრილებისსისრულე,რისთვისაცსაჭიროაშესწავლილ
იქნასინვენტარიზაციისჩატარებისუტყუარობადაინ-
ვენტარიზაციისშედეგებისბუღალტრულანგარიშებზე
ასახვისსისწორე,ვინაიდანინვენტარიზაციამხოლოდ
საკუთრებისდაცვასკიარემსახურება,არამედუფრო
მნიშვნელოვანიაბუღალტრულიჩანაწერებითფაქტი-
ურიმდგომარეობისასახვა,რასაცდიდიმნიშვნელობა
აქვსსაწარმოთამართვისსათანადოდონეზეწარმარ-
თვისათვის.

ფინანსურიანგარიშგებაშესაძლებელიაგამოიყენ-
ონფინანსურიანალიზისწყაროდ. „ფინანსურიანალ-
იზისაწარმოსსაქმიანობის (ბიზნესის)ეკონომიკური
ანალიზის ერთერთი მიმართულებაა.ტრადიციული
განსაზღვრებით, იგიფინანსური ანგარიშგების სა-
ფუძველზე,საწარმოსფინანსურიმდგომარეობისშე-
ფასებასადაპროგნოზირებასგულისხმობს“[5.გვ.14].
ფინანსური მდგომარეობაგულისხმობს საწარმოთა
უნარს,მისგანკარგულებაშიმყოფიფულადირესურ-
სებითუზრუნველყოსთავისისამეურნეოსაქმიანობა
დაამსაქმიანობასთანდაკავშირებულისაგადასახადო
ვალდებულებათაშესრულება.

ფინანსურიანალიზისუმთავრესიამოცანაა,საწარ-
მოსსაფინანსოსაქმიანობისშესწავლისგზითგამოავ-
ლინოსჯერკიდევგამოუყენებელირეზერვები,დასა-
ხოსმათიამოქმედებისგზებიდამიაღწიოსფინანსური
მდგომარეობისგაუმჯობესებას.რეზერვებისგამოვლე-
ნისადასწრაფადამოქმედებისგარეშეშეუძლებელია
საწარმომწარმატებასმიაღწიოსბაზარზეკონკურენცი-
ულბრძოლაში,რაცაუცილებლადახლავსთანსაბაზრო
ურთიერთობაზეგადასვლას.„ეკონომიკურიანალიზის
მიზანიასაწარმოსსაფინანსო-ეკონომიკურიშედეგების
ანუეფექტიანობისზრდისფარულიშესაძლებლობების
ანურეზერვებისგამოვლენა.საწარმოსეფექტიანობის
ზრდისრეზერვებიფარულიაიმიტომ,რომიგიაშკარად
არჩანსდასათანადოგამოკვლევასჭირდება,რაცეკონ-
ომიკურიანალიზისხერხებისგამოყენებითმიიღწვა“[5.
გვ.26].

ამრიგად,ეკონომიკურიანალიზისმიზანიასაწარმოს
საფინანსო-ეკონომიკურიშედეგებისანუეფექტიანობ-
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ისზრდისფარულიშესაძლებლობებისანურეზერვების
გამოვლენა.საწარმოსეფექტიანობისზრდისრეზერ-
ვებიფარულიაიმიტომ,რომიგიაშკარადარსჩანსდა
სათანადოგამოკვლევასჭირდება,რაცეკონომიკური
ანალიზისხერხებისგამოყენებითმიიღწევა.

რეზერვებიგულისხმობსსაწარმოსეფექტიანობის
ამაღლებისადაკონკურენტუნარიანობისჯერკიდევ
გამოუყენებელშესაძლებლობას.რეზერვები,რომელიც
ყველასაწარმოსგააჩნია,იყოფამიმდინარედაფარულ
რეზერვებად.მიმდინარერეზერვებიდაკავშირებულია
შრომის,წარმოების,ხარისხისმართვის,პერსონალის
კვალიფიკაციის,წარმოებისკულტურისორგანიზაცი-
ისსრულყოფასთან.ასეთირეზერვებისაკმაოდდიდია,
ისინი სინამდვილეშიდანაკარგებს წარმოადგენენ,
რომელთაამოქმედებამკვეთრადგააუმჯობესებსსა-
წარმოსფინანსურმდგომარეობას.ფარულრეზერვებს
მიეკუთვნება,მაგალითად,ხარისხიანი,მაგრამარასაკ-
მაოდკონკურენტუნარიანიპროდუქციისგამოშვება,
ახალიპროდუქციისბაზარზედაგვიანებითგამოტანა,
საწარმოშიმოძველებული,არარაციონალურიტექნიკი-
სადატექნოლოგიისგამოყენებადასხვა.

ზემოთაღნიშნულიდანჩანსრომ, ანალიზისჩატა-
რებისასხდებასაწარმოშიარსებულიგამოუყენებელი
რეზერვებისძიებადადანაკარგებისგამოვლენა. ნე-
ბისმიერსაწარმოსყოველთვისაქვსფინანსურიმდგო-
მარეობისგაუმჯობესებისრეზერვები, მითუმეტეს,
იგიდიდიადაბალმომგებიანსაწარმოებში.რეზერვებს
შორისმთავარიაისეთები,რომლებიცდამოკიდებულია
საწარმოსმუშაობაზე,როგორიცააწარმოებისმოცუ-
ლობა,გამოშვებულიპროდუქციისასორტიმენტიდა
ხარისხი,მიწოდებისხელშეკრულებისვადებისდაცვა.
მნიშვნელოვანროლს ასრულებს აგრეთვე მატერი-
ალურ-ტექნიკურიმომარაგებისსიმყარე,გასაღების
ბაზრებისარსებობადასხვა.რეზერვებისგამოვლენის
ერთ-ერთგზადმიჩნეულიამოწინავეანალოგიურსაწარ-
მოთასაქმიანობასთანშედარება,მათიუპირატესობის
გამოვლენადაჩვენსსაწარმოშიდანეგვა.აღნიშნული
დაკავშირებულიადიდსირთულეებთან,რაცგამოწვე-
ულიაიმით,რომსაბაზროურთიერთობებისპირობებში
მოქმედებსკომერციულისაიდუმლოება.ამგარემოებ-
ათაგათვალისწინებით,საკითხიისმის,როგორმოვი-
პოვოთაუცილებელისაიმედოდასრულიინფორმაცია
სხვასაწარმოსთანშეუთანხმებლად,რომელიცსაჯარო

არაა?ესპრაქტიკულადშეუძლებელია,პრობლემაუნ-
დაგადაწყდესჩვენისაწარმოსსამეურნეოსაქმიანობ-
ისშესწავლითეკონომიკურიანალიზისსაშუალებით.
„ეკონომიკურიხასიათისმოვლენებისშედეგებისან-
ალიზსკიეკონომიკურიანალიზიეწოდება.ბიზნესის
მესაკუთრეებს,მმართველებს,ინვესტორებს,ეკონომ-
იკისსექტორშიდასაქმებულადამიანებსდამთლიანად
საზოგადოებასაინტერესებსარსებულირესურსების
გამოყენებისმდგომარეობა,საწარმოთაგადახდისუნა-
რიანობადამომგებიანობა,რამდენადმდგრადიაცალკე-
ულიკომპანიებისდამთლიანადქვეყნისგანვითარების
ტენდენციებიდაასეშემდეგ“[5.გვ.23].

ეკონომიკურიანალიზისშედეგადუნდაგამოვლინ-
დესსაწარმოთაშემდგომიგანვითარების, ეფექტიან-
ობისამაღლების,საფინანსო-საკრედიტოდასაანგა-
რიშსწორებოოპერაციებისსწრაფადგანხორციელების
შესაძლებლობა,ამასთანდაკავშირებითთანამედროვე
ეტაპზედიდიმნიშვნელობაენიჭებაისეთსაკითხებს,
როგორიცაა:კონკურენტუნარიანიპროდუქციისწარმო-
ება,საფინანსო-საკრედიტობერკეტებისყოველმხრივ
გამოყენება,ფინანსებისგანმტკიცებადასაკრედიტო-
საგადასახადოდისციპლინისდაცვა.

დას კვნა
ამრიგად,საწარმოშიეკონომიკურიანალიზისსაფუძ-

ველზეუნდაგაკეთდესკონკრეტულიდასკვნებიდაშე-
მუშავდესწინადადებებირეზერვებისგამოვლენისადა
გამოყენებისათვის.ანალიზისშედეგადშესაძლებელია
მართვისშედარებითეფექტურიგადაწყვეტილებების
შემუშავება,რაცთავისმხრივჰქმნისსაწარმოსწარმა-
ტებულისაქმიანობისწინაპირობას.

გამოყენებული ლი ტე რა ტუ რა:
1.მ.ჯიქია,რ.ჩეჩელაშვილი,ფ.ბურდული,ეკონომ-

იკურიანალიზი,თბ.2011;
2.ი.ჭილაძე,ფინანსურიანალიზი,თბ.2004;
3.ზ.ლიპარტია,ნ.გვარამია,ე.ლანჩავა,ეკონომიკური

ანალიზი,ნაწილიII,თბ.2007;
4.გ.ტყეშელაშვილი,ქ.კიწმარიშვილი,თ.კილაძე,ტ.

ქოქოლაძე,ეკონომიკურიანალიზი,თბ.2012;
5.ი.ჭილაძე,ფინანსურიანალიზი(ფინანსურიანგა-

რიშგებისანალიზი),სახელმძღვანელო,მესამეგადამუ-
შავებულიგამოცემა,თბ.2018.
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შე სა ვა ლი
საქართველოშისაბაზროურთიერთობათადამკვიდ-

რებაწინაღმდეგობებითაღსავსეგზითმიმდინარეობს.
რამდენჯერმეშეიცვალაწარმოებითურთიერთობათა
ფორმები,რამაც,გზადაგზაბევრიდაზოგჯერშეუსაბ-
ამოდისპროპორციაგამოიწვიაეროვნულიეკონომიკის
განვითარებაში.მსოფლიოშიმიმდინარეგლობალურმა
დაშეუქცევადმაპოლიტიკურმა,ეკონომიკურმადასო-
ციალურმაცვლილებებმაჩვენსქვეყანაშიამპროცესს
მეტიგასაქანიაღარმისცადაიგიმეტნაკლებადსაბაზ-
როურთიერთობათაჩარჩოებშიმოაქცია.დღეისათვის
მძიმე კრიზისულმდგომარეობაშიასხვადარგებთან
ერთადსოფლისმეურნეობაც.სადაცმკვეთრადდაეცა
სასოფლო-სამეურნეოწარმოებისმოცულობა.

ძი რი თა დი ტექ სტი
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მოცულობის

მკვეთრადდაცემა,უწინარესყოვლისა,განპირობებუ-
ლიაიმმოვლენებით,რომელსაცუკანასკნელწლებში
ადგილიჰქონდაჩვენსქვეყანაშიროგორებიცაა:რე-
ფორმებისარაკომპლექსურადწარმართვა,საკუთრე-
ბითურთიერთობათატრანსფორმაცია,საომარიმოქ-
მედებანი,ამბოლოპერიოდშიCOVID-19დაა.შ.ასევე,
რაცშეეხებამიწისპრივატიზაციისპირველეტაპსიგი,
გარკვეულიხარვეზებითჩატარდადაამღონისძიებამ
მიუხედავადუმნიშვნელოდადებითიეფექტისა, ვერ
უზრუნველყოძირითადიმიზნის-სოფლისმეურნეობ-
ისპროდუქციისწარმოებისგაზრდა.ყოველივეამას
ემატებააგრეთვე,ისრომაგრარულისფეროსაკმაოდ
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რე ზი უმე
სასოფლო-სამეურნეოწარმოების ეფექტიანობის

ამაღლებისადმიინტერესისგაღვივებაგამოწვეულია
იმით,რომსხვადარგებთანერთად,სოფლისმეურნე-
ობაცდღეისათვისმძიმეკრიზისულმდგომარეობაშია.
აქმკვეთრადდაეცასასოფლო-სამეურნეოწარმოებ-
ისმოცულობა. აგრარულისფერომხოლოდმისთვის
დამახასიათებელისპეციფიკური ნიშან-თვისებების
მატარებელია.სასოფლო-სამეურნეოწარმოებისეფ-
ექტიანობაზეუარყოფითადმოქმედებსიაფასიანიდა
დაბალხარისხიანისოფლისმეურნეობისპროდუქციის

იმპორტიუცხოეთისქვეყნებიდან.ამიტომაცაგრარული
სფეროსმართვაძალზერთულიადახშირადსპეციფი-
კურდიფერენცირებულმიდგომასმოითხოვს.

სოფლისმეურნეობისგანვითარებისათვისაუცილ-
ებელიასასოფლო-სამეურნეოწარმოებაშიინვესტიციის
მოზიდვა,პრიორიტეტულისფეროებისგამოყოფადა
მათიგანვითარებისათვისსახელმწიფოსმიერმიზნობ-
რივიპროგრამებიშემუშავება.
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SUMMARY 

The growing interest in increasing the efficiency of ag-
ricultural production is due to the fact that, among other 
fields, agriculture is currently in a severe crisis. The volume 

of agricultural production has fallen sharply here. The agrar-
ian field has only specific traits characteristic of it. Import 
efficiency of cheap and low-quality agricultural products 
from foreign countries has a negative impact on the effi-
ciency of agricultural production. This is why managing the 
agrarian sector is very difficult and often requires a specific 
differentiated approach. 

For the development of agriculture, it is necessary to at-
tract investment in agricultural production, allocate priority 
areas and develop targeted programs by the state for their 
development.

Keywords: Agriculture, efficiency, investment, targeted 
programs, subsidies.
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სპეციფიკურინიშან-თვისებებისმატარებელია, ამის
გამოზოგიერთითავისებურებამხოლოდმისთვისარ-
ისდამახასიათებელი.მაგალითად,სეზონურობა,მისი
ნიადაგურ-კლიმატურპირობებზემკაცრიდამოკიდე-
ბულება,არიცვლებამიწისტერიტორიისადგილმდე-
ბარეობადაგანსაზღვრულობა.საწარმოოდასამუშაო
ციკლისდაუმთხვევლობა,მიღებულიპროდუქციისადა
ნედლეულისმრავალმხრივიგამოყენებისშესაძლებ-
ლობადასხვა.„სოფლისმეურნეობაგამოირჩევაყველა
სხვადარგისაგან. ესარისსექტორი,სადაცსაჭიროა
დიდიშრომისჩადება,რომელიცშემდგომგარკვეული
მიზეზებისგამო(სტიქიურიმოვლენები,დაავადებები
დასხვ.)შეიძლებაარდაფასდეს.რისკებისკონტროლი
დამათიმინიმუმამდედაყვანაფერმერისთვისხშირად
შეუძლებელიხდება.“[1.153]ამიტომაცაგრარულისფე-
როსმართვაძალზერთულიადახშირადსპეციფიკურ
დიფერენცირებულმიდგომასმოითხოვს.ყოველივეეს
ართულებსსასაოფლო-სამეურნეოსაწარმოთაეფექ-
ტიანმუშაობას.

ცალკეუნდააღინიშნოსსაქართველოსსასოფლო-
სამეურნეოწარმოებისეფექტიანობაზეუარყოფითად
მოქმედიისეთიგარეფაქტორი,როგორიცააიაფასიანი
დადაბალხარისხიანისოფლისმეურნეობისპროდუქ-
ციის იმპორტიუცხოეთის მეზობელი ქვეყნებიდან,
განსაკუთრებითკითურქეთიდან. ასეთპირობებში,
ჩვენსქვეყანაშიდაბალიტექნიკურიდატექნოლოგიური
უზრუნველყოფისგამო,სასოფლო-სამეურნეოწარმო-
ებისპროდუქციისთვითღირებულებადა,შესაბამისად
პროდუქციისფასიმაღალია,ვიდრეანალოგიურიიმ-
პორტულისაქონლისა.ყოველივეამისდაკიდევსხვა
ფაქტორისგამო,ჩვენსფერმერებსდამეწარმეებსეკ-
არგებათსასოფლო-სამეურნეოწარმოებისგადიდების
სტიმული,რადგანისინიკარგავენეროვნულბაზარს.
იმისათვის,რომგადიდესსამამულოსასოფლო-სამე-
ურნეოწარმოებისმოცულობადაპროდუქციაგახდეს
კონკურენტუნარიანისაშინაოდასაგარეობაზარზე,
საჭიროამოწინავეტექნიკისდატექნოლოგიებისდანერ-
გვა,შრომისორგანიზაციისცივილიზებულიფორმების
შემოღება,აგროსექტორისსტრუქტურულიგარდაქმნა,
ფასწარმოქმნისსრულყოფადა,რაცყველაზემთავარია,
მაღალისტანდარტებისსასოფლო-სამეურნეოინფრას-
ტრუქტურისშექმნა.

ამ ამოცანათა გადასაწყვეტადსაჭიროა სასოფ-
ლო-სამეურნეოწარმოებაშიუცხოურიინვესტიციის
მოზიდვა.პრიორიტეტულისფეროებისგამოყოფადა
მათიგანვითარებისათვისმიზნობრივიპროგრამების
შემუშავება. სუბსიდირების პოლიტიკაფინანსური
პოლიტიკის შემადგენელინაწილია, იგიდიდროლს
ასრულებსფინანსურიპოლიტიკითგანსაზღვრული
საბოლოოშედეგებისმიღწევაში.სოფლისმეურნეობა
კარგადასახავსსუბსიდირებისპოლიტიკისსხვადას-
ხვააქტუალურსაკითხებს.სუბსიდირებისგამოყენების
შედეგებიუნდაშეფასდესსაწარმოებზეზემოქმედების
ეფექტიანობის კუთხით, ასევერამდენადგამოიწვია
სახელმწიფოსუბსიდირებისპროგრამებმასამეურნეო
სუბიექტების საქმიანი აქტივობისზრდა.რომელიც

საბოლოოჯამშიუნდაიყოსასახულიზოგადმაჩვენებ-
ლებშიმთელიდარგისმასშტაბით.

ეფექტიანობისშეფასებისასგასათვალისწინებელია
რამოდენიმესაკითხი.პირველრიგშიუნდადადგინდეს
ისდამატებითიფაქტორები,გარდასუბსიდირებისა,
რომლებმაცგავლენამოახდინესსაწარმოებზედაფერ-
მერულმეურნეობებზე.მსგავსფაქტორებსმიეკუთვნე-
ბა:2008წლისფინანსურიკრიზისი,2008წლისომიდა
სხვა.გამომდინარეაქედან,გარკვეულიმაჩვენებლები
წლებისმიხედვითშესაძლოანაკლებადშესადარისიიყ-
ოსთუმცასაერთოტენდენციებისდამიმართულებების
დადგენაშესაძლებელია.

თეორიისთანახმადსუბსიდიებისთანხებსხელიუნ-
დაშეეწყოსაწარმოებისსაქმიანიაქტიურობისზრდი-
სათვის,რაცგამოიხატებაერთისმხრივწარმოების
ზრდაში,ხოლომეორესმხრივდასაქმებულთარაოდ-
ენობისგადიდებაში,ანუმწარმოებლებსუნდაგაეზარ-
დათსოფლისმეურნეობაშიწარმოებულიპროდუქციის
მოცულობადადაესაქმებინათმეტიადამიანი.

იმისდასადგენადთურამდენადეფექტურიიყოსა-
ხელმწიფოსმიერგამოყოფილისუბსიდიებიდარამდე-
ნადსაჭიროამომავალშიმსგავსიპოლიტიკისგაგრძე-
ლება,უნდაგანისაზღვროსისამოცანებიდამიზნები
რომელსაცითვალისწინებსსუბსიდირებისპოლიტიკა.

სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებისუმთავრეს
მიზანსწარმოადგენსცალკეულიაგრარულიმიმართუ-
ლებებისათვისბიძგისმიცემა.მსოფლიოსმასშტაბით
თითქმისყველაქვეყანა აქტიურადერევა აგრარულ
სფეროში. მოცემულიდარგიგამოირჩევა არასტაბი-
ლურობით,რაცაისახებაპროდუქციისფასზეც. აღ-
ნიშნულისმიზეზსწარმოადგენს ისეთიფაქტორები
როგორიცააამინდისცვლილება,სხვადახვამავნებელი,
დაავდებებიდასხვა.ყოველივედიდზიანსაყენებსფერ-
მერს,რაცზრდისმისდანახარჯებს. ამფაქტორების
გარეშეცეკონომიკისმოცემულისფეროსაკმაოდხარ-
ჯიანია.ამასემატებასაერთაშორისობაზრებზემძაფრი
კონკურენცია,რაცსაბოლოჯამშიფერმერსწამგებიან
მდგომარეობაშიაყენებს.პრობლემამითუფრომწვავ-
დება,რაცუფროშეზღუდულიარესურსები.მაგალი-
თადსაქართველოშისოფლადფერმერთაუმეტესობის
საშუალომიწისფართობიდაახლოებითარაღემატება
5ჰექტარს.ასეთიმცირერესურსისპირობებშიმსხვილ
იმპორტიორთანკონკურენციაშიშესვლაშეუძლებელია.
ამდასხვამიზეზებისგამოაგროსფეროსსუბსიდირება
ფართოდგამოიყენება.სოფლისმეურნეობისსუბსიდი-
რებასგარდაეკონომიკურისა,სოციალურიშინარსიც
აქვს.ჩვენსქვეყანაშისოფლადმოსახლეობისთითქმის
ნახევარიცხოვრობს,2001-2020წლებშიშეინიშნებამო-
სახლეობისრიცხოვნობისშემცირება(იხ.ცხრილი№1).

იმისათვის,რათაარმოხდესსოფლებისმასობრივი
დაცლამკვიდრიმოსახლეობისაგან,მათუნდაჰქონ-
დეთშესძლებლობადასაქმდნენადგილზე.რასაცკი-
დევუფროხელიუნდაშეუწყოსსოფლისმეურნეობის
პროდუქციისგადმამუშავებელმასაწარმოებმა, იმით
რომძირითადადიმუშაოსადგილობრივსამამულოპრო-
დუქციაზე.ასევესოფლისმეურნეობისძირითადმაპრი-
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სოფლის მოსახლეობის რიცხოვნობა წლის დასაწყისისათვის

წელი                                     სოფლის მოსახლეობა 
(ათასი კაცი)                                   

სოფლის მოსახლეობა პროცენტობით მთელ 
მოსახლეობასთან

2001 1 807.2 44.8
2002 1 744.2 43.7
2003 1 730.6 43.6
2004 1 717.7 43.6
2005 1 703.8 43.5
2006 1 691.4 43.5
2007 1 683.2 43.5
2008 1 672.3 43.5
2009 1 665.4 43.5
2010 1 654.5 43.5
2011 1 643.4 43.5
2012 1 610.0 43.1
2013 1 599.7 43.0
2014 1 595.7 42.9
2015 1 586.3 42.6
2016 1 577.1 42.3
2017 1 564.5 42.0
2018 1 554.8 41.7
2019 1 539.1 41.3
2020 1 522.4 41.0

ორიტეტულმადარგებმა,როგორებიცაა:მევენახეობა,
მეციტრუსეობა,მემარცვლეობადაა.შ.შეძლონკონკუ-
რენტუნარიანისაექსპორტოპროდუქციისწარმოება
დაამითშექმნანქვეყნისათვისსაჭიროსტრატეგიული
საქონელისაერთაშორისობაზრისათვის.

აგროსექტორისაქტიურიმხარდაჭერასახელმწი-
ფომ2013წლიდანდაიწყო.ახალიმთავრობისმიერეს
დარგიპრიორიტეტულადგამოცხადდარაცგაიწერა
კიდეცმთავრობისსტრატეგიაში„საქართველო2020“.
სწორედაღნიშნულისსაფუძველზებიძგიმიეცაახალი
პროგრამებისგანხორციელებას,რომლებიცნაწილობ-
რივანსრულადგულისხმობენსუბსიდირებისმექანიზ-
მისგამოყენებას.სუბსიდირებისპოლიტიკისგანხორცი-
ელებისპროცესშიაუცილებელიამისიეფექტიანობის
განსაზღვრა.რადგანბიუჯეტიდანმილიონობითლარი
ყოველწლიურადმიემართებასოფლისმეურნეობაში
სხვადახვაპროგრამებისსახით,რომელთაეფექტურობა
კითხვისნიშნისქვეშდგას.ზოგადადსუბსიდირებაარ
არისკარგიგამოსავალითუმცააუცილებლობიდანგა-
მომდინარეფართოდგამოიყენებოდადაგამოიყენება
ხელისუფლებებისმიერ.სხვადასხვახელისუფლების
მიერხდებოდაარაერთიპროგრამისდაფინანსება,რა-
თამომხდარიყოსასოფლო-სამურნეოსაწარმოებისდა
ფერმერებისწახალისებადამნიშვნელოვანირესურსები

დაიხარჯასუბსიდირებაზე.ხარჯებმაამმიმართულე-
ბითმატება2013წლიდანდაიწყო.2013წლისბიუჯეტი
შეიცავდამნიშვნელოვანთანხებსგანსაკუთრებითაგ-
რომიმართულებითსუბსიდირებისათვის.2014წლიდან
საფუძველიჩაეყარაახალპროგრამასსახელწოდებით
„აწარმოესაქართველოში“.ესპროგრამაიქცაბიზნესის
სახელმწიფოსუბსიდირებისუმთავრესბერკეტად,აგრო
სუბსიდიებთანერთად.პროგრამათავიდანსაპილოტე
რეჟიმშიგაეშვა,თუმცადროთაგანმალობაშიმასდა-
ემატაარაერთიმიმართულებადადღესისმსხვილი
პროექტია. აღსანიშნავია,რომუკანასკნელწლებში
ასევეგანხორციელდამთელირიგიცვლილებებისაგა-
დასახადოკოდექსში,შეიცვალამოგებისგადასახადის
გადახდისწესი,შემცირდაზოგიერთიგადასახადითდა-
ბეგვრისწესი,მსგავსიქმედებებისუბსიდირებისირიბ
ფორმასწარმოედგენს.

„აწარმოე საქართველოში“. პროგრამის მიზანია
საქართველოშიმეწარმეობისგანვითარება,ახალისა-
წარმოებისშექმნისადაარსებულისაწარმოსგაფარ-
თოებისანგადაიარაღებისხელშეწყობა.განსაკუთრე-
ბითპროგრამისორიენტირიაქართულისაწარმოების
მხარდაჭერა,მათიმოგებისგაზრდადაგლობალური
კონკურენტუნარიანობისამაღლება.აღსანიშნავიაერ-
თისაინტერესოგარემოება2013წელსროდესაცდაიწყო

ცხრილი№1

წყარო:https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/196/soflis-meurneoba
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სახელმწიფოსმხრიდანმნიშვნელოვანიინვესტიციების
განხორციელება,სოფლისმეურნეობისწილიმშპ–შიშე-
ადგენდა9.4პროცენტს,თუმასშევადარებთ2017წელს,
როდესაც4წლიანიმსხვილიდახმარებისმიუხედავად,
წილიშემცირებულიადაშეადგენს7.2%-ს.ასევეშემცი-
რებისტენდენციებიაშემდეგბოლოსამწელშიც2018
წელს7.8%,2019წელს7,4%და2020წელს8,4%-ია.

ამრიგად,მიუხედავადმნიშვნელოვანისახელმწიფო
ინვესტირებისასოფლისმეურნეობისწილიმშპ-შიმა-
ინცუცვლელიადაუკანასკნელწლებშიკლებადობის
ტენდენციითაცხასიათდება.აღნიშნულინათლადჩანს
დიაგრამა1.

წყარო: https://www.geostat.ge/ka/modules/catego-
ries/196/soflis-meurneoba

სუბსიდირების მექანიზმის მთავარი საზომი სა-
წარმოებისმიერწარმოებისმოცულობისცვლილების
მაჩვენებელია.მოზიდულიკაპიტალისტიმულიაწარმო-
ებისგასაფართოებლად.იმისთვისრათაუფროთვალ-
ნათლივიიყოსთუზრდისრატენდენციააწარმოებულ
პროდუქციასთანდაკავშირებით,საჭიროამოხდესწინა
წელთანშედარებითშემდგომწლებშიზრდისმაჩვე-
ნებლისურთიერთშედარებააგრეთვეგანისაზღვროს
საშუალოწლიურიზრდისმაჩვენებელი(იხ.ცხრილი2).

ცხრილშითვალნათლივჩანსყოველმომდევნიწელს
რაპროცენტობითხდებოდაწინაწელთანშედარებით
წარმოებულიპროდუქციისრაოდენობისზრდა.კერძოდ
აშკარაამკვეთრივარდნა2008და2009წლებში,2008-
შისოფლისმეურნეობაშიწარმოებულიპროდუქციის
რაოდენობაშემცირდა2007წელთანშედრებით -2,13
პროცენტითხოლო2009წელს2008წელთანშედარებით
-5,93%-ით.კრიზისულიმდგომარეობიდანგამოსვლა
იწყება2010წლიდან(ზრდა8,18%).

მონაცემებისმიხედვით2დიდიზრდისწელია2011
(19,28%)და2013(14,35%).პირველიმათგანიშეგვიძლია
განვიხილოთროგორცკრიზისიდანგამოსვლისნიშანი.
2010წელსწარმოებულიპროდუქციათითქმისუთანაბ-
რდება2007წლისას,ხოლო2011-შიპირველადაჭარბებს
კრიზისამდემაჩვენებელს.2012წელსკვლავმცირდება
დათითქმისუტოლდება2007წლისწარმოებისმოცუ-
ლობას.აშკარაარომ2008და2009წლებისჩავარდნა
გააბათილა2010და2011წლებისზრდისტენდენციამ.

წელი პროდ.გამოშვება ცვლილება ცვლილება% ცვლილებისტემპი%

2006 2134,2 1,00 0,00 0,00

2007 2250,9 1,05 105,47 5,47

2008 2202,9 0,98 97,87 -2,13

2009 2072,2 0,94 94,07 -5,93

2010 2241,8 1,08 108,18 8,18

2011 2674 1,19 119,28 19,28

2012 2807,2 1,05 104,98 4,98

2013 3210 1,14 114,35 14,35

2014 3387,5 1,06 105,53 5,53

2015 3652,7 1,08 107,83 7,83

2016 3854 1,06 105,51 5,51

2017 3921,8 1,02 101,76 1,76

2018 4552,8 1,16 116,09 16,09

2019 4834,6 1,06 106,19 6,19

2020* 5471,7 1,13 113,18 13,17

ცხრილი2.
სოფლისმეურნეობისსფეროშიწარმოებულიპროდუქცია2006-20(მილიონილარი)

*წინასწარიმონაცემები.
https://www.geostat.ge/media/31931/soflis_meurneoba_2019.pdf
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/196/soflis-meurneoba
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მეორედიდი მატებაუკავშირდება სწორედ2013
წელს,როცასოფლისმეურნეობაპრიორიტეტულდარ-
გადგამოცხადდადადაიწყოსხვადასხვასუბსიდირების
პროგრამებისგანხორციელება.აღსანიშნავია,ერთიგა-
რემოებასოფლისმეურნეობისსამინისტროსდაფინან-
სებაჯერკიდევ2012წელსგაიზარდახოლო2013წელს
ცოტათიშეამცირდაკიდეც.ასერომდიდიალბათობით
2013წლისზრდაზეგავლენა2012წლისსახელმწიფო
სუბსიდიებმაცგანაპირობა.

2014და2017წლისზრდისტემპებიწინაწელთან
შედარებითთითქმისტოლია.2017წელსადგილიაქ-
ვსყველაზედაბალზრდასწინაწელთანშედარებით
(1,76%).გასათვალისწინებელიარომასეთიმცირეზრდა
ამოვარდნილიატრენდიდიან. მართალია2017წელს
დაფინანსებაშემცირდა,თუმცაისკვლავდარჩასოლი-
დური,გასათვალისწინებელიაისიც,რომმისწინმსწრებ
წელსანუ2016წელსსამინისტროსმიერმიღებული
ასიგნებებისმოცულობამმაქსიმუმსმიაღწიამთელი
ათწლეულისგანმალობაში(321,4მილიონილარი).2018
წელსზრდისტემპიწინაწელთანშედარებით16,69%-ით
გაზრდილია,მაგრამ2019წელსიგიშემცირებულიადა
შეადგინა6,19%,ხოლო2020წელს2019წელთანშედა-
რებითგაიზარდადაშეადგინა13,17%.ყოველივეაღ-
ნიშნულიმიუთითებს,იმასრომაუცილებელიასოფლის
მეურნეობისპროდუქციისზრდა,რისთვისაცსაჭიროა
სახელმწიფოსმხარადაჭერადაშესაბამისად „დღეს,
ანტიკრიზისულიგეგმისმიხედვით,მობილიზებულია
ათეულობითმილიონილარი. მიზანი ერთია, COVID-
19-ისგავრცელებითგამოწვეულიზიანიმინიმუმამდე
დავიდესდაქვეყნისეკონომიკაპანდემიამდეარსებულ
ნიშნულსმაქსიმალურადსწრაფადდაუბრუნდეს.მთავ-

რობისანტიკრიზისულიგეგმისფარგლებში,ფერმერე-
ბიმნიშვნელოვანდახმარებასუკვეიღებენ.“https://
tbcleasing.ge/blog/blog-agro-programs

დას კვნა
ამრიგად,სუბსიდირებისსახელმწიფოპროგრამე-

ბიმრავალმხრივიადამათირიცხვიყოველწლიურად
მატულობს.ასეთპირობებშიკიდევუფრომნიშვნელო-
ვანიასუბსიდირებისპოლიტიკისსწორიდაგეგმვადა
რეალიზაცია.ასეთიპოლიტიკისნებისმიერიელემენტი
კავშირშიუნდაიყოსფინანსურიპოლიტიკისსხვაელემ-
ენტებთან.ჩვენსრეალობაშიარისშემთხვევებიროდე-
საცსახელმწიფოსმხრიდანფერმერულიმეურნეობების
დახმარებაერთჯერადიხასიათისაადამასარმოსდევს
სხვარაიმეღონისძიებებირომელიცხელსშეუწყობდა
დარგისგანვითარებას.არსებულიწყაროებისდასტა-
ტისტიკისსაფუძველზეშეგვიძლიადავასკვნათ,რომ
სახელმწიფოსმხრიდანგაცემულმასხვადასხვატიპის
ვაუჩერებმადაერთჯერადიდახმარებისპროგრამებმა
გამოიღომხოლოდმიმდინარეეფექტი.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1.გ.თეთრაძე,პ.კოღუაშვილი,აგრარულირისკები,
აგროდაზღვევისადააგროდაკრედიტებისპრობლემები,
ჟურნალი„ეკონომიკა“№12017წ.;

2.  https://www.geostat.ge/ka/modules/categori-
es/196/soflis-meurneoba;

3.https://www.geostat.ge/media/31931/soflis_meur-
neoba_2019.pdf;

4.https://tbcleasing.ge/blog/blog-agro-programs.
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დავით ხუფენია
საერთაშორისო
ურთიერთობების
დოქტორანტი

სოციალურიმეცნიერებიებისწარმოქმნისთანავე
სახელმწიფოებისფინანსრურიმდგომარეობისმიზე-
ზებისშესწავლაუაღრესადაქტუალურთემასწარმო-
ადგენს.ჯერკიედვ ადამ სმიტი იკვლევდასაკითხს,
„თურაგანსაზღვრავსხალხთასიმდიდრისბუნებას“[1].
მიგვაჩნია,რომსოციალურმეცნიერებებშიერთ-ერთი
ყველაზეკარგადშესწავლილიდა,მაშასადამე,ობიექ-
ტურისაკითხიარისადამიანებისადასახელმწიფოების
მატერიალურ-ფინანსურიმდგომარეობისთეორიული
და ემპირიულიკვლევები,რომლებიც,თავის მხრივ,
გამყარებულიამრავალისტატისტიკურიმონაცემებით.

ცნობილმაბრიტანელმამეცნიერმაანგუსმედოსინ-
მა1990-იანწლებშიგრძელვადიანისტორიულჭრილში
გაიანგარიშაქვეყნებისერთსულმოსახლეზემთლიანი
შიდაპროდუქტის (მშპ)ცვლილებები[7]. მედისონის
სტატისტიკურმამონაცემებმაგამოაშკარავესისფაქ-
ტი,რომარსებობსორიათეულიუნიკალურიქვეყანა,
რომელიც, ყველასგანგანსხვავებით, გრძელვადიან
ისტორიულჭრილშიაჩვენებსსტაბილურეკონომიკურ
განვიათარებას.(იხ.სტატისტიკაA3-c;იხ.სტატისტიკა
A1-c).

ანგუს მედისონისზემოაღნიშნული სტატისტიკა
გვიჩვენებსგრძელვადიანისტორიულჭრილში (1820-
1998წწ.)მშპ-ისერთსულმოსახლესთანმიმართებაში
ქვეყნებისეკონომიკურცვლილებებს.ნათლადგამოკ-
ვეთილიადასავლეთევროპისთითქმის200წლიანიმეტ-
ნაკლებადთანაბარზომიერისტაბილურიეკონომიკური
განვითარება.ხოლო„WesternOffshoots“-ის1ქვეყნების
50-100წლიანი, აგრეთვე,სტაბილურიზრდა.ცხირე-
ლებშიმოყვანილიდანარჩენიქვეყნებისშემთხვევაში,
ჩვენვხედავთეკონომიკურზრდასთანერთად,ეკონ-
ომიკურვარდნებს,ანგრძელვადიანსტაგნაციებს,რაც
საბოლოოჯამში,გრძელვადიანჭრილშიეკონომიკური
განვითარებისსაშუალომაჩვენებელსხდისშედარებით
პატარას.მაგალითისთვის,მიუხედავადიმისა,რომ1820
წლებშიჩინეთისადაფინეთისეკონომიკურიმონაცემე-
ბიმცირედითგანსხვავდება-მშპერთსულმოსახლეზე
ჩინეთს600$,ხოლოფინეთს781$ჰქონდა,უკვე1870-

1ანგუსმედისონიWesternOffshoots-ისქვეყნებსუწო-
დებსიმარაევროპულსახელმწიფოებს,რომლებმაცგადაი-
ღესევროპულიპოლიტიკურისისტემა,მაგ.:აშშ,კანადა,ავ-
სტრალია,იაპონია,ჰონგ-კონგი,სამხრეთკორეადატაივანი

წარ მა ტე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ ის წარ მა ტე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ ის 
ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური ას პექ ტე ბიინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური ას პექ ტე ბი
გრძელვადიანპერსპექტივაშიეკონომიკურიზრდის
განმსაზღვრელიფაქტორებისანალიზი

რე ზი უმე
აღნიშნულისტატიაწარმოადგენსმცდელობასაღწერილიქნასწარმატებული

ქვეყნებისდამახასიათებელიინსტიტუციონალურიფორმები.გამოკვლეულია
თურაოდენკორელაციაშიმოდისდემოკრატია, ინკლუზიურიპოლიტიკური
სისტემა,სამოქალაქოსაზოგადოება,ორგანიზაციებისშექმნისთავისუფლება,
მთავრობისსოციალურიპოლიტიკადაა.შ.პოლიტიკურისისტემებისეკონომიკ-
ურწარმატებასთანდაპირიქით.

აქტუალობა/ღირებულება-სტატიაშიმოცემულიაკონკრეტულიინსტიტუ-
ციონალურიკომპლექსი,რომელიცახასიათებსყველაწარმატებულსახელმწი-
ფოს.ჩვენიაზრით,მათიგანვითარებითშესაძლებელიასაქართველოსევროპაში
სრულფასოვანიპოლიტიკურიდაეკონომიკურიინტეგრირება.

საკვანძოსიტყვები:ინსიტუტები;ეკონომიკურიკრიზისი;მშპ-ისცვლილებები;
ევროპულიპოლიტ-ეკონომიკურისისტემა;ღიაწვდომისწესრიგი.

INSTITUTIONAL ASPECTS OF SUCCESSFUL STATES
ANALYZING THE DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH IN THE LONG RUN

DavidKhupenia
PhDstudentofInternationalRelations

RESUME

Thisarticle isanattempttodescribethe institutional
formstypicalofsuccessfulcountries.Itexploresthecorre-
lationbetweendemocracy,inclusivepoliticalsystem,civil

society, freedomofassociation,governmentsocialpolicy
withthesuccessofpoliticalsystems,andviceversa.

Relevance/Value-Thearticleprovidesaspecificinsti-
tutionalcomplexthatcharacterizesallsuccessfulstates.In
ouropinion,withtheirdevelopmentitispossibletofully
integrateGeorgiaintoEuropepoliticallyandeconomically.
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ადამ სმიტი იკვლევდა საკითხს, „თუ რა განსაზღვრავს ხალხთა სიმდიდრის ბუნებას“[1]. 

მიგვაჩნია, რომ სოციალურ მეცნიერებებში ერთ-ერთი ყველაზე კარგად შესწავლილი და, 

მაშასადამე, ობიექტური საკითხი არის ადამიანებისა და სახელმწიფოების მატერიალურ-

ფინანსური მდგომარეობის თეორიული და ემპირიული კვლევები, რომლებიც, თავის მხრივ, 

გამყარებულია მრავალი სტატისტიკური მონაცემებით. 

ცნობილმა ბრიტანელმა მეცნიერმა ანგუს მედოსინმა 1990-იან წლებში გრძელვადიან 

ისტორიულ ჭრილში გაიანგარიშა ქვეყნების ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა 

პროდუქტის (მშპ) ცვლილებები[7]. მედისონის სტატისტიკურმა მონაცემებმა გამოაშკარავეს 

ის ფაქტი, რომ არსებობს ორი ათეული უნიკალური ქვეყანა, რომელიც, ყველასგან 

განსხვავებით, გრძელვადიან ისტორიულ ჭრილში აჩვენებს სტაბილურ ეკონომიკურ 

განვიათარებას. 

 

[18, გვ. 215] 

11882200 11887700 11991133 11995500 11997733 11999900 11999988
ბანგლადეში 540 497 640 813
მიანმარი 685 396 628 751 1024
ჩინეთი 600 530 552 439 839 1858 3117
ჰონ-კონგი 2218 7104 17491 20193
ინდოეთი 533 533 673 619 853 1309 1746
ინდონეზია 612 654 904 840 1504 2516 3070
იაპონია 669 737 1387 1926 11439 18789 20410
მალაზია 899 1559 2560 5131 7100
ნეპალი 496 622 807 947
პაკისტანი 643 954 1598 1935
ფილიპინები 1066 1070 1959 2199 2268
სინგაპური 1279 2219 5977 14258 22643
სამხხრეთ კორეა 893 770 2841 8704 12152
შრი-ლანკა 640 850 961 1492 2448 3349
ტაივანი 747 936 4117 9910 15012
ტაილანდი 707 835 817 1874 4645 6205
16 აღმოსვლეთ აზია (საშუალო) 581 552 679 661 1569 2700 3535
ავღანეთი 645 684 600 514
კაბოჯა 518 813 945 1058
ლაოსი 613 770 933 1104
მონღოლეთი 435 860 1333 1094
ჩრდილოეთ კორეა 770 2841 2841 1183
ვიეტნამი 546 524 754 658 836 1040 1677
19 პატარა ქვეყანა 1127 2031 2212 2541
25 აღმოსავლეთ აზია (საშუალო) 552 552 679 690 1218 1353 1402
აღმოსავლეთ აზია (საშუალო) 580 552 679 662 1554 2642 3436

  მმშშპპ--იისს  ცცვვლლიილლეებბეებბიი  ეერრთთ  სსუულლ  მმოოსსაახხლლეეზზეე   
5566  ააზზიიიისს  ქქვვეეყყაანნაა   ((11999900  წწ..   სსააეერრთთააშშოორრიისსოო  $$))

სსტტაატტიისსტტიიკკაა  AA33--cc

 

  

[18, გვ. 185] 

ანგუს მედისონის ზემოაღნიშნული სტატისტიკა გვიჩვენებს გრძელვადიან ისტორიულ 

ჭრილში (1820-1998 წწ.) მშპ-ის ერთ სულ მოსახლესთან მიმართებაში ქვეყნების ეკონომიკურ 

ცვლილებებს. ნათლად გამოკვეთილია დასავლეთ ევროპის თითქმის 200 წლიანი მეტ-

ნაკლებად თანაბარზომიერი სტაბილური ეკონომიკური განვითარება. ხოლო „Western 

Offshoots“-ის1 ქვეყნების 50-100 წლიანი, აგრეთვე, სტაბილური ზრდა. ცხირელებში მოყვანილი 

დანარჩენი ქვეყნების შემთხვევაში, ჩვენ ვხედავთ ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად, 

ეკონომიკურ ვარდნებს, ან გრძელვადიან სტაგნაციებს, რაც საბოლოო ჯამში, გრძელვადიან 

ჭრილში ეკონომიკური განვითარების საშუალო მაჩვენებელს ხდის შედარებით პატარას. 

მაგალითისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ 1820 წლებში ჩინეთისა და ფინეთის ეკონომიკური  

მონაცემები მცირედით განსხვავდება - მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ჩინეთს 600$, ხოლო ფინეთს 

781$ ჰქონდა, უკვე 1870-იანი წლებისთვის ეს სხვაობა ორმაგდება: ჩინეთი 530$, ფინეთი  1140$. 

შემდგომ ეს სხვაობა მხოლოდ მზარდი ხასიათისაა,  2018 წლის მონაცემებით ფინეთს მშპ ერთ 

სულ მოსახლეზე აქვს 50 152$, ხოლო ჩინეთს 9 770$. აღსანიშნავია, რომ ასეთი სურათი 

მსოფლიოს თითქმის ყველა სახელმწიფოს ახასიათებს თუ მათ შევადარებთ დასავლეთ 

ევროპის სახელმწიფოებს. 

მედისონის მონაცემებზე დაყრდნობით ვასკვნით, რომ დასავლეთევროპის ქვეყნებმა 

შეძლეს დაენერგათ თავის ქვეყნებში უნიკალური პოლიტიკური სისტემა (პოლიტიკური და 

                                                            
1 ანგუს მედისონი Western Offshoots-ის ქვეყნებს უწოდებს იმ არაევროპულ სახელმწიფოებს, რომლებმაც 
გადაიღეს ევროპული პოლიტიკური სისტემა, მაგ.: აშშ, კანადა, ავსტრალია, იაპონია, ჰონგ-კონგი, 
სამხრეთ კორეა და ტაივანი 

11882200 11887700 11991133 11995500 11997733 11999900 11999988
ავსტრია 1218 1863 3465 3706 11235 16881 18905
ბელგია 1319 2697 4220 5462 12170 17194 19442
დანია 1274 2003 3912 6946 13945 18463 22123
ფინეთი 781 1140 2111 4253 11085 16868 18324
საფრანგეთი 1230 1876 3485 5270 13123 18093 19558
გერმანია 1058 1821 3648 3881 11966 15932 17799
იტალია 1117 1499 2564 3502 10643 16320 17759
ნიდერლანდები 1821 2753 4049 5996 13082 17267 20224
ნორვეგია 1104 1432 2501 5463 11246 18470 23660
შვედეთი 1198 1664 3096 6738 13493 17680 18685
შვეიცარია 1280 2202 4266 9064 18204 21616 21367
დიდი ბრიტანეთი 1707 3119 4921 6907 12022 16411 18714
12 დასავლეთ ევროპა (საშუალო) 11227700 22008866 33668888 55001133 1122115599 1166887722 1188774422

მმშშპპ  ეერრთთ  მმოოსსაახხლლეეზზეე   ((11999900  სსააეერრთთააშშოორრიისსოო  $$))::   დდაასსაავვლლეეთთ  ეევვრროოპპიისს  ქქვვეეყყნნეებბიი
სსტტაატტიისსტტიიკკაა   AA11--cc

[18,გვ.215]

[18,გვ.185]
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იანიწლებისთვისესსხვაობაორმაგდება:ჩინეთი530$,
ფინეთი1140$.შემდგომესსხვაობამხოლოდმზარდი
ხასიათისაა,2018წლისმონაცემებითფინეთსმშპერთ
სულმოსახლეზეაქვს50152$,ხოლოჩინეთს9770$.
აღსანიშნავია,რომასეთისურათიმსოფლიოსთითქმის
ყველასახელმწიფოსახასიათებსთუმათშევადარებთ
დასავლეთევროპისსახელმწიფოებს.

მედისონისმონაცემებზედაყრდნობითვასკვნით,
რომდასავლეთევროპისქვეყნებმაშეძლესდაენერგათ
თავისქვეყნებშიუნიკალურიპოლიტიკურისისტემა
(პოლიტიკურიდაეკონომიკურიინსტიტუციები),რომ-
ლებმაცმისცესმათსაშუალებაგამხდარიყვნენსხვა
ქვეყნებთანშედარებითეკონომიკურადუფროწარმა-
ტებულნი.აგრეთვე,აღნიშნულიმონაცემებშიჩანს,რომ
ეკონომიკურისხვაობამხოლოდმზარდია.

მაშასადამე, სახელმწიფოების პოლიტიკური ინ-
სტიტუციებისანალიზისდროს,ჩვენიმთავარიამოს-
ავალიწერტილია მათი ეფექტიანობისგანსაზღვრა.
ეფექტიანადმივიჩნევთიმინსტიტუციებს,რომელებიც
აწესებენ,როგორცფორმალურ,აგრეთვეარაფორმა-
ლურშეზღუდვებს,რომლისსაშუალებითმიიღწევა
გრძელვადიანიდასტაბილურისაყოველთაოსოციალ-
ურ-ეკონომიკურიკეთილდღეობა.ხოლოარაეფექტიანი
ინსტიტუტებია,რომლებიცსაწინაამღდეგოეფექტს
განაპირობებენ.

აქვე, აუცილებლადუნდაავღნიშნოთ,რომინსტი-
ტუტს/ინსტიტუციას,როგორცტერმინს, ჩვენ ვხმა-
რობთდუგლასსესილნორტისმიერდამკვიდრებული
დეფინიციისსახით-ნორტიწერს:„ინსტიტუტებიარის
ხალხისმიერშემუშავებულიფორმალურიდაარაფორ-
მალურიშეზღუდვებიდააგერთვე,იძულებისფაქტო-
რები,რომლებიცახდენენამწესებისურთიერთსტრუქ-
ტურირებას“[19. გვ. 1]. მაშასადამე, ინსტიტუტები
არისადამიანისბუნებრივიმოთხოვნილებადაწესდეს
შეზღუდვები,უმთავრესად,ორგანიზაციულისტრუქ-
ტურებისსახით,რომადამიანთშორისოურთიერთობები
მაქსიმალურადპროგნოზირებადიდაარაძალადობრივი
იყოსდაადამიანთშორისოურთიერთობებისმიზეზ-შე-
დეგობრივიანალიზი (პროგნოზირება) ითხოვდესმი-
ნიმალურანალიტიკურხარჯებს.ხოლო„მექანიზმები“,
რომლითაცხდებაინსტიტუტების „დაცვა“,არსებობს
ორისახის-ფორმალური(მაგ.:კონსტიტუცია,კანონ-
დებლობა,დებულებებიდა ა.შ.)და არაფორმალური
(მაგ.:წეს-ჩვეულება,მორალურინორმა,ადათიდაა.შ.).
ფორმალური ინსტიტუტებისდაცვის შემთხვევაში,
უმეტესწილად,მოქმედებსსახელმწიფოსისტემადა
სანქციებისგამოყენებით, ანგამოყენებისმუქარით,
აიძულებსხალხს„იცხოვრონმშვიდობიანად“,ხოლოარ-
აფორმალურიინსტიტუტებისშემთხვევაში,მოქმედებს
„სოციალურისანქციები“,რომლებიცგამოიხატება,
როგორცმოსახლეობისმიერინდივიდისწახალისები-
თადამოწონებით, აგრეთვენეგატიურიფორმითაც,
რაცმოიაზრებსსოციუმისმიერინდივიდისადმიფსი-
ქოლოგიურზეწოლას,გაკიცხვასდაზოგშემთხვევაში
არალეგიტიმურფიზიკურძალადობას.

რაცშეეხებაეფექტიანიდაარაეფექტიანიპოლი-

ტიკურიინსტიტუტებისმქონესახელმწიფოებსშორის
დიფერენციაციას, ჩვენამოვდივართ,გრძელვადიანი
დასტაბილურიეკონომიკურისტატისტიკურიმონა-
ცემებიდან (ანგუს მედისონის სტატისტიკიდან)და
აგრეთვეელემენტარულიმატერიალურ-ეკონომიკური
დანაწილებიდან:ეფექტიანიინსტიტუტებისმქონესა-
ხელმწიფოები,რომლებმაცაჩვენესგრძელვადიანიეკ-
ონომიკურიზრდა,აუცილებლად,შედარებითმდიდრები
არიან. ასეთქვეყნებს,2020წლისმონაცემებით,ერთ
სულმოსახლეზემთლიანიშიდაპროდუქტი(ნომინალი)
30000საერთაშორისოდოლარზემეტსშეადგენს.ხო-
ლო,არაეფექტიანიინსტიტუტებიახასიათებს„ღარიბ
ქვეყნებს“(ანგარდამავალქვეყნებს),რომლებსაცერთ
სულმოსახლეზემთლიანიშიდაპროდუქტი(ნომინალი)
30000აშშდოლარზენაკლებიაქვთ.აქვე,აუცილებლად
უნდაავღნიშნოთ,რომჩვენარგანვიხილავთსასარ-
გებლოწიაღისეულიდან,უმთავრესადნავთობიდან,
გამდიდრებულ, ანდემოგრაფიულადძალიანპატარა
ქვეყნებს,ასეთიმაგალითებია:კატარი,მაკაუ,ლუქსემ-
ბურგი,არაბთაგაერთიანებულისაამიროები,ბრუნეი,
საუდისარაბეთიდაა.შ.

იქიდანგამომდინარე,რომჩვენიკვლევამეცნიერ-
ულადობიექტურიიყოს,ჩვენარვითვალისწინებთსა-
ხელმწიფოებისეფექტიანიინსტიტუტების(ქვეყნების
სიმდიდრის)კვლევისდროსისეთთანამედროვეკრი-
ტერიუმებს,როგორებიცაა:ბედნიერების,სიცოცხლის
საშუალოხანგრძლივობის,ჯანმრთელობისდაცვის,
წერა-კითხვისდაა.შ.ინდექსები.ჩვენიაზრით,აღნიშ-
ნული მონაცემები ვერ იქნება კულტურათაშორისო
ობიექტურიდაიქნებაარამდგრადი(ახლომომავალში,
ხშირადცვალებადი). ამიტომ,მივიჩნევთ,რადგანეფ-
ექტიანიინსტიტუტებიგრძელვადიანპერსპექტივაში
გათვლილიშეზღუდვებია,ჩვენგვჭირდებაგრძელვადი-
ანი,მაქსიმალურადმდგრადიდასტაბილურისტატის-
ტიკურიმონაცემები,რომგამოვავლინოთეფექტიანიდა
არაეფექტიანიინსტიტუტებისმქონესახელმწიფოებს
შორისობიექტურიკორელაცია.

დუგლასსესილნორტმა,ანგუსმედისონისტატის-
ტიკაზედაყრდონობით,პირველმასამეცნიეროწრე-
ებში,უარყოინტიუციურიწარმოდგენაიმისთაობაზე,
რომმდიდარმაქვეყნებმაუფრომაღალიეკონომიკური
ზრდისტემპისგამოგაუსწრესღარიბქვეყნებს.თანა-
მედროვეეკონომიკურმონაცემებზედაყრდნობითმან
დაასკვნა,რომღარიბიქვეყნები,ეკონომიკურიზრდის
პერიოდში, საშუალოდ5.35%-ითიზრდებიან, ხოლო
მდიდრები3.88%-ით[20,გვ.5].ღარიბიქვეყნებისეკონ-
ომიკურიზრდისტემპისსაშუალომაჩვენებელიუფრო
მაღალია, მაგრამ, მიუხედავადამისა, ისინირჩებიან
ღარიბებად.უმთავრესად,ამისმიზეზინორტმაახსნა
იმით,რომღარიბქვეყნებსხანგრძლივიდამტკივნეული
ეკონომიკურივარდნებიახასიათებს-მდიდარიქვეყნები
საშუალოდიზრდებიან100დან84წელი,ხოლოღარიბე-
ბი100დან66წელი,ხოლო,ნეგატიურიმაჩვენებლებით,
ღარიბიქვეყნებიეკონომიკურადსაშუალოდეცემიან
4,88%-ით,ხოლომდიდრები2,33%-ით(იხ.სტატისტიკა
1-2).
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აღნიშნულისტატისტიკიდანგამომდინარე,შეგვიძ-
ლიაგამოვიტანოთდასკვნა,რომმდიდარქვეყნებს,
ღარიბებისგანგანსხვავებით,უმთავრესადახასიათ-
ებს ანტიკრიზისულიდასტაბილური ინსტიტუტები,
რომლებსაცალექსანდრე აუზანმა „უსაფრთხოების
ბალიშები“[25],ხოლონესიმტალებიმ„ანტიმსხვრევადი
ეკონომიკები“[23]უწოდა.ამას,აგრეთვეადასტურებს
ჩვენსმიერმოყვანილიანგუსმედისონისსტატისტი-
კა(A3-c;A1-c).მაგალთად,1950წლიდან1973წლამდე
ფილიპინებისმშპერთსულმოსახლეზეთითქმისგა-
ორმაგდა-1070$-დან1959$-მდე.ხოლო,1973წლიდან
1998წლამდეაღნიშნულიმონაცემებიკარგავენზრდის
ტემპსდაიცვლებიანძალიანნელა,შეიძლებაითქვას,
ქვეყანასეკონომიკურისტაგნაციისპერიოდიაქვს:39
წლისმანძილზემშპერთსულმოსახლეზეგაიზარდა
მხოლოდ,დაახლოებით,15%-ით. აღნიშნული „ნელი“
ზრდაარახასიათებსარცერთდასავლეთევროპისადა
WesternOffshoots-ისქვეყნებს.მითუმეტეს,თუმაგალი-
თადმოვიყვანთმიანმარს,რომელმაცმეოცესაუკუნეში
არასტაგნაციადანელიზრდა,არამედგრძელვადიანი
ეკონომიკურიუკუსვლააჩვენა.

ზემოაღნიშნულიორიმეცნიერისსტატისტიკური
მონაცემებისშეჯამებით,ჩვენვასკვნით,რომმდიდარი
ქვეყნებიიზრდებიანნელა,მაგრამსტაბილურად,ხოლო
ღარიბიქვეყნებსახასიათებთმოკლევადიანპერიოდში
შედარებითსწრაფიზრდა,მაგრამგრძელვადიანიდა
შედარებითძლიერიეკონომიკურივარდნები.

აღსანიშნავია,რომდუგლას ნორტმა ესდასკვნა
გააკეთასაკმაოდმოკლეპერიოდიანიეპირიულიმონა-
ცემებისსაფუძველზე (დაახლოებითბოლონახევარი
საუკუნისეკონომიკურმონაცემებზედაყრდნობით),
ამიტომ,2016წელსოქსფორდისუნივერსიტეტისპრო-
ფესორმასტეფანბროდბერიმდაისტორიკოსმაჯონ
ვოლისმაშეამოწმესნორტისესთეზა.მათ,მე-13საკუ-
ნიდანმოყოლებული,არსებულისტორიულწყაროებზე
დამონაცემებზედაყრდნობით,გაანალიზესქვეყნების
ეკონომიკურიცვლილებები[5]დადაასკვნეს,რომ

გრძელვადიანპერსპექტივაში, ქვეყნებისსიმდიდრეს
განსაზღვრავსეკონომიკისარასწრაფიზრდა,არამედ
ისპერიოდებიროდესაციგიეცემა.ამდენად,მათსრუ-
ლადდაადასტურესნორტისთეზა,რომმოკლევადიან
პერიოდშიეკონომიკურიზრდაყველასახელმწიფოს
ახასიათებს,ამშემთხვევაში,მთავარიამათიეკონომ-
იკურივარდნა.მაშასადამე,ბოლო20წლისმანძილზე
ხუთმაცნობილმამეცნიერმაემპირიულიმონაცემების
გამოყენებითდაამტკიცეს,რომმდიდარდაღარიბქვეყ-
ნებსშორისპრინციპულისხვაობაარისპოლიტიკური
დაეკონომიკურიკრიზისებისგავლენაში, ანუსახელ-
მწიფოებისეკონომიკურვარდნაში.

მაგალითისთვის,რომგავაანალიზოთსაქართველოს
უახლესისტორიაშიეკონომიკურიცვლილებები,მივი-
ღებთშემდეგსურათს-მსოფლიობანკისმონაცემებით
1990წელსსაქართველოსმშპშეადგენდა7.775მლრ.
დოლარს (დაახლოებით1614$ ერთსულმოსახლე-
ზე),4წლიანიღრმაეკონომიკურიკრიზისისშედეგად,
რომელიცრუსეთთანომმა,სამოქალაქოომმადასხვა
პოლიტიკურმამოვლენებმაგანაპირობა,1994წელსსა-
ქართველოსმშპუკვეშეადგენდა2.514მლრ.დოლარს
(დაახლოებით519$ერთსულმოსახლეზე)[8]. ასეთი
კოლოსალურივარდნისშემდგომ,მსოფლიობანკისმო-
ნაცემებით,1990წლისეკონომიკურმონაცემებსსაქარ-
თველომხოლოდ2006წელს„დაუბრუნდა“,ხოლოერთ
სულმოსახლეზემშპ-ისმაჩვენებლით2005წელს[8].
სხვასიტყვებითრომვთქვათ,1990-იანიწლებისკრი-
ზისისშედეგადგამოწვეულეკონომიკურივარდნის
დაძლევასსაქართველომოუნდამინიმუმ11-12წელი.
ამკრიზისისშედეგადდადგაისფაქტი,რომთუ1990
წელსსაშუალოდმსოფლიოშიმშპერთსულმოსახლეზე
შეადგენდა4289დოლარს,უკვე2006წლისმონაცემე-
ბითარის7802დოლარი[9].ანუ,საშუალოდმსოფლიოში
მშპერთსულმოსახლეზეგაიზარდათითქმის2ჯერ,
საქართველო,ამპერიოდისმანძილზე,თავისიეკონ-
ომიკურიზრდითმხოლოდუბრუნდებოდათავისძველ
(1990წლის)მონაცემებს.90-იანიწლებისკრიზისისგავ-
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აღნიშნული სტატისტიკიდან გამომდინარე, შეგვიძლია გამოვიტანოთ დასკვნა, რომ 

მდიდარ ქვეყნებს, ღარიბებისგან განსხვავებით, უმთავრესად ახასიათებს ანტიკრიზისული და 

სტაბილური ინსტიტუტები, რომლებსაც ალექსანდრე აუზანმა „უსაფრთხოების 

ბალიშები“[25], ხოლო ნესიმ ტალებიმ „ანტიმსხვრევადი ეკონომიკები“[23] უწოდა. ამას, 

აგრეთვე ადასტურებს ჩვენს მიერ მოყვანილი ანგუს მედისონის სტატისტიკა (A3-c; A1-c). 

მაგალთად, 1950 წლიდან 1973 წლამდე ფილიპინების მშპ ერთ სულ მოსახლეზე თითქმის 

გაორმაგდა - 1070 $-დან 1959 $-მდე. ხოლო, 1973 წლიდან 1998 წლამდე აღნიშნული 

მონაცემები კარგავენ ზრდის ტემპს და იცვლებიან ძალიან ნელა, შეიძლება ითქვას, ქვეყანას 

ეკონომიკური სტაგნაციის პერიოდი აქვს: 39 წლის მანძილზე მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 

გაიზარდა მხოლოდ, დაახლოებით, 15%-ით. აღნიშნული „ნელი“ ზრდა არ ახასიათებს არცერთ 

დასავლეთ ევროპისა და Western Offshoots-ის ქვეყნებს. მითუმეტეს, თუ მაგალითად 

მოვიყვანთ მიანმარს, რომელმაც მეოცე საუკუნეში არა სტაგნაცია და ნელი ზრდა, არამედ 

გრძელვადიანი ეკონომიკური უკუსვლა აჩვენა. 

ზემოაღნიშნული ორი მეცნიერის სტატისტიკური მონაცემების შეჯამებით, ჩვენ 

ვასკვნით, რომ მდიდარი ქვეყნები იზრდებიან ნელა, მაგრამ სტაბილურად, ხოლო ღარიბი 

ქვეყნებს ახასიათებთ მოკლევადიან პერიოდში შედარებით სწრაფი ზრდა, მაგრამ 

გრძელვადიანი და შედარებით ძლიერი ეკონომიკური ვარდნები. 

აღსანიშნავია, რომ დუგლას ნორტმა ეს დასკვნა გააკეთა საკმაოდ მოკლეპერიოდიანი 

ეპირიული მონაცემების საფუძველზე (დაახლოებით ბოლო ნახევარი საუკუნის ეკონომიკურ 

მონაცემებზე დაყრდნობით), ამიტომ, 2016 წელს ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორმა 

სტეფან ბროდბერიმ და ისტორიკოსმა ჯონ ვოლისმა შეამოწმეს ნორტის ეს თეზა. მათ, მე-13 

საკუნიდან მოყოლებული, არსებულ ისტორიულ წყაროებზე და მონაცემებზე დაყრდნობით, 

გაანალიზეს ქვეყნების ეკონომიკური ცვლილებები[5] და დაასკვნეს, რომ გრძელვადიან 

ქქვვეეყყნნიისს   
რრააოოდდეენნოობბაა

მმსსოოფფლლიიოო  
მმოოსსაახხლლეეოობბიისს   
პპრროოცცეენნტტუულლიი  
მმააჩჩვვეენნეებბეელლიი

გგაააანნგგაარრიიშშეებბუულლიი  
წწლლეებბიისს   

რრააოოდდეენნოობბაა

ზზრრდდიისს   
პპრროოცცეენნტტუულლიი  
მმააჩჩვვეენნეებბეელლიი

სსააშშუუაალლოო  
ზზრრდდიისს   

მმააჩჩვვეენნეებბეელლიი

სსააშშუუაალლოო  
კკლლეებბიისს   

მმააჩჩვვეენნეებბეელლიი

(1) <<  $$2200,,000000 153 87% 5.678 66% 5.35% ―4.88%
(2) >>  $$2200,,000000 31 13% 1.468 81% 4.19% ―3.49%
(3) >>  $$2200,,000000  ნნაავვთთოობბიისს  გგაარრეეშშეე 27 13% 1.336 84% 3.88% ―2.33%
(4) ყყვვეელლაა 184 7.146
(5) $$2200,,000000  დდაა   მმეეტტიი 31 13% 1.468 81% 4.19% ―3.49%
(6) ნნაავვთთოობბიისს  გგაარრეეშშეე 27 13% 1.336 84% 3.88% ―2.33%
(7) $$1155,,000000--დდაანნ  $$2200,,000000--მმდდეე 12 2% 491 76% 5.59% ―4.25%
(8) $$1100,,000000--დდაანნ  $$1155,,000000--მმდდეე 14 2% 528 71% 5.27% ―4.07%
(9) $$55,,000000--დდაანნ  $$1100,,000000--მმდდეე 37 16% 1.245 73% 5.25% ―4.59%
(10) $$22,,000000--დდაანნ  $$55,,000000--მმდდეე 46 53% 1.708 66% 5.39% ―4.75%
(11) $$330000--დდაანნ  $$22,,000000--მმდდეე 44 14% 1.706 56% 5.37% ―5.38%

მმშშპპ--იისს  ეერრთთ  სსუულლ  მმოოსსაახხლლეეზზეე   
22000000  წწლლიისს  მმოონნააცცეემმეებბიითთ

  ეერრთთ  სსუულლ  მმოოსსაახხლლეეზზეე   მმშშპპ--იისს  მმააჩჩვვეენნეებბლლიისს  ცცვვლლიილლეებბეებბიისს  ((22000000  წწლლიისს  მმოონნააცცეემმეებბიითთ))
სსტტაატტიისსტტიიკკაა   11..22..
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ლენასსაქართველოზე,აგრეთვენათლადგვიჩვენებს
მსოფლიობანკის1990-2018წლისმსოფლიოშიმშპ-ის
(PPP)მიხედვითცვლილებებისმონაცემები-1990-დან
2018წლისჩართვლითმშპ-ის (PPP)მიხედვითმსოფ-
ლიოშისაშუალოდ369%-იანზრდასვხედავთ,ხოლო
საქართველოში,ამავეპერიოდისმანძილზე,მხოლოდ
71%-იანზრდას[10].ესმონაცემებინათლადგვიჩვენებს,
ეკონომიკურიზრდისმიუხედავად,კრიზისმასაქართვე-
ლოზეგრძელვადიანიგავლენაიქონიადა,ჩვენიაზრით,
იგიკრიტიკულიაღმოჩნდა.

1990წლებისეკონომიკურიკრიზისიდეტალურად
შესწავლილიაქვსპროფესორნოდარჭითანავას.მეცნი-
ერიწერს:„(საქართველოში)1994წლისმშპშეადგენდა
1988წლისმხოლოდ27.8%-ს.კატასტროფულადდაეცა
სამრეწველოპროდქციისწარმოება (85პროცენტურ-
ლი პუნქტით), სასოფლო-სამეურნოე პროდუქციის
წარმოება - 2ჯერ, კაპიტალურიდაბანდებები - 97,2
პროცენტულიპუნქტით.შედარებისთვის,1994წელს
წარმოაებულისამრეწველოპროდუქციისმოცულობა
პირველადმიღწეულიიყო1954წელს(40წლისწინათ),
სასოფლოსამეურნეოპროდუქციისმოცულობა-1945
წელს(49წლისწინათ),კაპიტალურიდაბანდებებისმო-
ცულობა1959წელს (35წლისწინათ),ტვირთბრუნვა
(რკინიგზისტრანსპორტით)–1940წელს(54წლისწი-
ნათ)“[2,გვ.57-58].აღნიშნულიმონაცემებით,მითითე-
ბულიეკონომიკისდარგებისმიხედვით,საქართველომ
35-50წლითეკონომიკურად„უკანდაიწია“(აღსანიშნა-
ვია,რომეკონომიკურიდარგებიშერჩეულიქნასრული
სიზუსტით,რადგანესმიმართულებებიეკონომიკურად
მზარდი (გარდამავალი)სახელმწიფოებისათვისარის
კრიტიკული).

შემდგომი1996-2003წლებისეკონომიკურიზრდის
ტენდენციებზენოდარჭითანავაწერს:„(1996-2003წწ.)
დამახასიათებელიიყომშპ-ისზრდისმაღალიტემპები:
1996წელს,1995წელთანშედარებით,ზრდისტემპმა
შეადგინა111,2%,1997წელს - 110,8%,2000წელს -
101,8%,2001წელს-104,2%,2002წელს-105,5%2003
წელს-111,1%.მშპ-მაკი2003წელს,1990წლისმიმართ
შეადგინა46,8%“[3,გვ.50].

1990-2018წწ. პერსპექტივაშიდანახულისაქარ-
თველოსეკონომიკურიმონაცემებიგვიჩვენებს,რომ
ქვეყნისეკონომიკურიზრდადიდიხნისმანძილზემი-
მართულიიყოძველი,ანარსებულიკრიზისებისდაძლე-
ვისაკენ.აქედანგამომდინარე,რთულიავუწუდოთამას
ეკონომიკურიზრდა,რადგანდიდიხნისმანძილზეიგი
ემსახურებაეკონომიკის „აღდგენას“.ზუსტადაქედან
გამომდინარე,გრძელვადიანპერსპექტივაშიასეთიმას-
შტაბისკრიზისებისარმქონექვეყნებმაეკონომიკურად
გაუსწრესსხვადანარჩენსახელმწიფოებს.ამკუთხით
საქართველოარარისუნიკალურიქვეყანა,ასეთიეკ-
ონომიკურივარდნებიდაშემდგომი„აღდგენები“ახასი-
ათებსმსოფლიოსთითქმისყველაქვეყანას(როგორც
უკვეავღნიშნეთ,რამდენიმეათეულიქვეყნის,როგორც
გამონაკლისის,გარდა).

ზემოაღნიშნულიდანგამომდინარე, სახელმწიფო-
ებისპოლიტიკურდაეკონომიკურინსტიტუტებსჩვენ

განვიხილავთიმკრიტერიუმით,თურაოდენუზრუნ-
ველყოფენისინიგრძელვადიანეკონომიკურზრდასდა
რამდენადეკონომიკურიდაპოლიტიკურიკრიზისების
მართვაძალუძთ.ჩვენიმთავარიამოცანაიქნება,ვი-
პოვოთყველამდიდარიდასტაბილურიქვეყნისთვის
დამახასიათებელი„ერთნაირი“პოლიტიკურიდაეკონ-
ომიკურიინსტიტუციები.რაცმოგვცემსსაშუალებას,
„წარმატებისმომტანი“ინსტიტუციების (მოდერნიზა-
ციის/რეფორმებისუმთავრესიმიზნის)აღწერაში,რაც
საბოლოოდ,საქართველოსპოლიტიკურიტრანსფორმა-
ციისათვისრეკომენდაციებისშემუშავებისსაფუძველი
იქნება.

ქართულსამეცნიეროწრეებშიპოპულარულიამცდა-
რითეზა,რომსახელმწიფობიუჯეტისმაღალიგადანა-
წილებასოციალურპროგრამებზეახასიათებსმხოლოდ
მდიდარდადემოკრატიულქვეყნებს.მდიდარქვეყნებში
ცენტრალურიბიუჯეტიდანსოციალურპროგრამებზე,
2016წლისმონაცემებით,ხარჯიწარმოადგენს:გერმა-
ნია-25.9%,შვედეთი-26.7%,საფრანგეთი-31.94%,იტ-
ალია-28.62%,ნიდერლანდები-22.9%,დიდიბრიტანეთი
-21.5%[11].ხოლო,2018წლისმონაცემებით,საქართვე-
ლო-33%[12],უკრაინა-36,4%[13],რუსეთი-28,4%[14].
აგრეთვე,მცდარითეზაა,რომმდიდარქვეყნებშიმშპ-ის
მიმართებაშისამთავრობოხარჯებინაკლებია. მდი-
დარქვეყნებშისაშუალოდმშპ-ისმიმართებაში37%
მთავრობისმიერგანხორციელებულხარჯებზემოდის,
ხოლოღარიბებში29%.მსოფლიომასშტაბითსაშუალო
მაჩვენებელიშეადგენს30%[20,გვ.10](საქართველო-
ში,2019წლისმონაცემებით,25%-ია[15]).აღნიშნული
სტატისტიკურიკვლევავერგვიჩვენებსდიდსხვაობას,
რისგამოცამფაქტორებსვერგანვიხილავთ,როგორც
კრიტიკულს.სახელმწიფობიუჯეტისხარჯვისმხრივ
მდიდარდაღარიბქვეყნებსშორისდიდისხვაობადა-
ვინახეთადგილობრივიხელისუფლებების(თვითმმარ-
თველობები,რეგიონულიხელისუფლებები,მუნიციპა-
ლიტეტებიდაა.შ.)ჩართულობაში.მდიდარქვევყნებში,
საშუალოდ,ბიუჯეტისხარჯვის30%-სახორციელებს
ადგილობრივიხელისუფლება,ხოლოღარიბებში4%-ს
(იხ.სტატისტიკა1-4).

(აქვეუნდაგანვმარტოთ,რომაღნიშნულსტატის-
ტიკაშიგამოყენებულიაორიგანსხვავებულმონაცემთა
წყარო:პირველორსვეტშიდაანგარიშებულიაყველაის
ხარჯი,რომელსაცგამოყოფსუშუალოდცენტრალური
ხელისუფლება.ხოლო,ადგილობრივიხელისუფლებების
ხარჯებთანდაკავშირებით(3-4-5სვეტი),იანგარიშება,
აგრეთვეყველასახისსუბსიდიები,სუბვენციები,ტრან-
სფერებიდაა.შ.).

ზემოაღნიშნული სტატისტიკით, შეგვიძლიადა-
ვასკვნათ,რომდემოკრატიისერთ-ერთიუმთავრესი
პოსტულატი:დეცენტრალიზებულიმმართველობის
სისტემაგრძელვადიანპერსპექტივაშიუფრომაღალი
ეკონომიკურიდაპოლიტიკურიეფექტიანობითგამოირ-
ჩევა,ვიდრეცენტრალიზებული-მართებულია.აგრეთ-
ვე,ჩვენიაზრით,უშუალოდადგილობრივიხელისუფლე-
ბებისპოლიტიკაშიჩართულობისმაღალმაჩვენებელს
მოაქვსსამოქალაქოსაზოგადოებისთვითორგანიზების
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კულტურა.ადგილობრივიხელისუფლებების,როგორც
ლეგიტიმურიმმართველიორგანოებისუშუალოკონ-
ტაქტიმოსახლოებასთანდაადგილობრივიპოლიტიკუ-
რიკონკურენციაზრდისმოსახლეობისჩართულობას
პოლიტიკაში, აჩენსსტიმულებსმოხდესაქტუალური
სოციალურ-ეკონომიკურიპრობლემებისგატანაპოლი-
ტიკურდღისწესრიგშიდარაცმთავარია,პრაქტიკაში
აშკარავდებაკოლექტივისინდივიდზეპოლიტიკური
უპირატესობისიდეა(ანუ,ყლიბდებასამოქალაქოსაზო-
გადოებისყველააუცილებელინიშანი).ამიტომ,მიგვაჩ-
ნია,რომადგილობრივიხელისუფლებებისპოლიტიკაში
მაღალიჩართულობაპირდაპირკორელაციაშიმოდის
იმასთან,რომმდიდარქვეყნებში1მილიონმოსახლეზე
საშუალოდ63,6სამთავრობო,სავაჭროდაბიზნესორ-
განიზაციაარსებობს,ხოლოღარიბქვეყნებში2,8.(იხ.
სტატისტიკა1-3).

ამერიკისშეერთებულშტატებში,2015წლისმონა-
ცემებით,ფუნქციონირებს1,56მილიონიარასამთავ-
რობოორგანიზაცია[16],ამას,აგრეთვედამატებული

კომერციულიორგანიზაციებისრიცხვი,დაწყებული
მცირებიზნესითდადამთავრებულიტრანსნაციონალ-
ურიკოპორაციებით,გვიჩვენებსიმას,რომამერიკის
შეერთებულშტატებში (ამშემთხვევაშიმდიდარსა-
ხელმწიფოში)მოსახლეობისყოველგვარორგანიზაცი-
ებშიგაწევრიანებისმაჩვენებელიშედარებითმაღალ
დონეზეა.რათქმაუნდა,სამოქალაქოსაზოგადოების
თვითორგანიზებისკულტურაშიაგრეთვედიდროლს
თამაშობს,როგორცკულტურულიფაქტორები,აგრეთ-
ვეკანონისუზენაესობა,ეკონომიკურიდაპოლიტიკური
თავისუფლებები,სახელმწიფოსეკონომიკურიმდგომა-
რეობადამრავალისხვაფაქტორი.

შარლლუიდემონტესკიესიდეა „ხელისუფლების
დანაწილებაზე“უკვედიდიხანიაპოპულარულია.ჯერ
კიდევ1787წელსამერიკისშეერთებულიშტატების
კონსტიტუციაშითანმიმდევრულადდასისტემურად
გაიწერაკლასიკურიგანმანათლებლებისმიერმოფიქ-
რებულიმმართველობისდეცენტრალიზებისპრინციპე-
ბი.ამასთანერთად,„დამფუძნებელმამამებმა“-ალეგ-

[20,გვ.10]

 

პროგრამებზე, 2016 წლის მონაცემებით, ხარჯი წარმოადგენს: გერმანია- 25.9%, შვედეთი - 

26.7%, საფრანგეთი - 31.94%, იტალია - 28.62%, ნიდერლანდები - 22.9%, დიდი ბრიტანეთი - 

21.5%[11]. ხოლო, 2018 წლის მონაცემებით, საქართველო - 33%[12], უკრაინა - 36,4%[13], 

რუსეთი - 28,4%[14]. აგრეთვე, მცდარი თეზაა, რომ მდიდარ ქვეყნებში მშპ-ის მიმართებაში 

სამთავრობო ხარჯები ნაკლებია. მდიდარ ქვეყნებში საშუალოდ მშპ-ის მიმართებაში 37% 

მთავრობის მიერ განხორციელებულ ხარჯებზე მოდის, ხოლო ღარიბებში 29%. მსოფლიო 

მასშტაბით საშუალო მაჩვენებელი შეადგენს 30%[20, გვ. 10] (საქართველოში, 2019 წლის 

მონაცემებით, 25%-ია[15]). აღნიშნული სტატისტიკური კვლევა ვერ გვიჩვენებს დიდ სხვაობას, 

რის გამოც ამ ფაქტორებს ვერ განვიხილავთ, როგორც კრიტიკულს. სახელმწიფო ბიუჯეტის 

ხარჯვის მხრივ მდიდარ და ღარიბ ქვეყნებს შორის დიდი სხვაობა დავინახეთ ადგილობრივი 

ხელისუფლებების (თვითმმართველობები, რეგიონული ხელისუფლებები, 

მუნიციპალიტეტები და ა.შ.) ჩართულობაში. მდიდარ ქვევყნებში, საშუალოდ, ბიუჯეტის 

ხარჯვის 30%-ს ახორციელებს ადგილობრივი ხელისუფლება, ხოლო ღარიბებში 4%-ს. 

 

[20, გვ. 10] 

 (აქვე უნდა განვმარტოთ, რომ აღნიშნულ სტატისტიკაში გამოყენებულია ორი განსხვავებულ 

მონაცემთა წყარო: პირველ ორ სვეტში დაანგარიშებულია ყველა ის ხარჯი, რომელსაც 

გამოყოფს უშუალოდ ცენტრალური ხელისუფლება. ხოლო, ადგილობრივი ხელისუფლებების 

ხარჯებთან დაკავშირებით (3-4-5 სვეტი), იანგარიშება, აგრეთვე ყველა სახის სუბსიდიები, 

სუბვენციები, ტრანსფერები და ა.შ.).  

  ზემოაღნიშნული სტატისტიკით, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ დემოკრატიის ერთ-

ერთი უმთავრესი პოსტულატი: დეცენტრალიზებული მმართველობის სისტემა გრძელვადიან 

პერსპექტივაში უფრო მაღალი ეკონომიკური და პოლიტიკური ეფექტიანობით გამოირჩევა, 

ვიდრე ცენტრალიზებული - მართებულია. აგრეთვე, ჩვენი აზრით, უშუალოდ ადგილობრივი 

ხელისუფლებების პოლიტიკაში ჩართულობის მაღალ მაჩვენებელს მოაქვს სამოქალაქო 

ქქვვეეყყნნეებბიისს   
რრააოოდდეენნოობბაა

ცცეენნტტრრაალლუურრიი  
ხხეელლიისსუუფფლლეებბიისს   
ბბიიუუჯჯეეტტიი  მმშშპპ--

სსთთაანნ   
მმიიმმაარრთთეებბააშშიი

ქქვვეეყყნნეებბიისს   
რრააოოდდეენნოობბაა

მმთთაავვრროობბიისს   
ბბიიუუჯჯეეტტიი  მმშშპპ--თთაანნ   

მმიიმმაარრთთეებბააშშიი

აადდგგიილლოობბრრიივვიი  
ხხეელლიისსუუფფლლეებბიისს   

ბბიიუუჯჯეეტტიი  
სსაახხეელლმმწწიიფფოო   
ბბიიუუჯჯეეტტთთაანნ   
მმიიმმაარრთთეებბააშშიი

სსააშშუუაალლოო   
მმოოსსაახხლლეეოობბაა  

((22000000  წწ ..))

((11)) ((22)) ((33)) ((44)) ((55)) ((66))
$300-დან $2,000-მდე 9 29% 7 31% 4% 7.884
$2,000-დან $5,000-მდე 17 26% 16 27% 5% 99.625
$5,000-დან $10,000-მდე 20 25% 17 33% 13% 39.943
$10,000-დან $15,000-მდე 11 32% 9 40% 16% 13.796
$15,000-დან $20,000-მდე 8 31% 7 33% 6% 14.317
20,000 და მეტი 22 37% 19 53% 30% 31.024
ყველა (საშუალო) 87 30.28 75 37.29% 14% 42.274

მმშშპპ  ეერრთთ   სსუულლ  
მმოოსსაახხლლეეზზეე  ((22000000  წწ .. ))

  მმშშპპ--იისს  პპრროოცცეენნტტუულლიი  მმააჩჩვვეენნეებბლლიისს  მმიიხხეედდვვიითთ  სსაამმთთაავვრროობბოო  დდაა   მმთთაავვრროობბიისს  დდოონნეეეებბიი

სსტტაატტიისსტტკკაა  11..44..

 

საზოგადოების თვითორგანიზების კულტურა. ადგილობრივი ხელისუფლებების, როგორც 

ლეგიტიმური მმართველი ორგანოების უშუალო კონტაქტი მოსახლოებასთან და 

ადგილობრივი პოლიტიკური კონკურენცია ზრდის მოსახლეობის ჩართულობას 

პოლიტიკაში, აჩენს სტიმულებს მოხდეს აქტუალური სოციალურ-ეკონომიკური 

პრობლემების გატანა პოლიტიკურ დღის წესრიგში და რაც მთავარია, პრაქტიკაში აშკარავდება 

კოლექტივის ინდივიდზე პოლიტიკური უპირატესობის იდეა (ანუ, ყლიბდება სამოქალაქო 

საზოგადოების ყველა აუცილებელი ნიშანი). ამიტომ, მიგვაჩნია, რომ ადგილობრივი 

ხელისუფლებების პოლიტიკაში მაღალი ჩართულობა პირდაპირ კორელაციაში მოდის 

იმასთან, რომ მდიდარ ქვეყნებში 1 მილიონ მოსახლეზე საშუალოდ 63,6 სამთავრობო, სავაჭრო 

და ბიზნეს ორგანიზაცია არსებობს, ხოლო ღარიბ ქვეყნებში 2,8. 

 

[20, გვ. 8] 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში, 2015 წლის მონაცემებით, ფუნქციონირებს 1,56 

მილიონი არასამთავრობო ორგანიზაცია[16], ამას, აგრეთვე დამატებული კომერციული 

ორგანიზაციების რიცხვი, დაწყებული მცირე ბიზნესით და დამთავრებული 

ტრანსნაციონალური კოპორაციებით, გვიჩვენებს იმას, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

(ამ შემთხვევაში მდიდარ სახელმწიფოში) მოსახლეობის ყოველგვარ ორგანიზაციებში 

გაწევრიანების მაჩვენებელი შედარებით მაღალ დონეზეა. რა თქმა უნდა, სამოქალაქო 

საზოგადოების თვითორგანიზების კულტურაში აგრეთვე დიდ როლს თამაშობს, როგორც 

კულტურული ფაქტორები, აგრეთვე კანონის უზენაესობა, ეკონომიკური და პოლიტიკური 

თავისუფლებები, სახელმწიფოს ეკონომიკური მდგომარეობა და მრავალი სხვა ფაქტორი. 

შარლ ლუი დე მონტესკიეს იდეა „ხელისუფლების დანაწილებაზე“  უკვე დიდი ხანია 

პოპულარულია. ჯერ კიდევ 1787 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციაში 

თანმიმდევრულად და სისტემურად გაიწერა კლასიკური განმანათლებლების მიერ 

მოფიქრებული მმართველობის დეცენტრალიზების პრინციპები. ამასთან ერთად, 

„დამფუძნებელმა მამებმა“ - ალეგზანდერ ჰამილტონმა, ჯეიმს მედისონმა და ჯეი ჯონმა, 

ოორრგგაანნიიზზააცციიეებბიისს   
რრააოოდდეენნოობბაა

სსააშშუუაალლოოდდ   
ოორრგგაანნიიზზააცციიეებბიისს   

რრააოოდდეენნოობბაა   ქქვვეე ყყ ნნეებბშშიი

ოორრგგაანნიიზზააცციიეებბიისს   
რრააოოდდეენნოობბაა   მმიილლიიოონნ   

მმოოქქაალლააქქეეზზეე

ოორრგგაანნიიზზააცციიეებბიისს   
წწიილლიი

მმოოსსაახხლლეეოობბიისს   
წწიილლიი

დდიიააპპააზზოონნიი
სსააშშუუაალლოო  მმააჩჩვვეენნეებბეელლიი  

ქქვვეე ყყ ნნეებბშშიი

სსააშშუუაალლოო  
მმააჩჩვვეენნეებბეელლიი  
ქქვვეე ყყ აანნააშშიი

მმსსოოფფლლიიოო  
მმაასსშშტტააბბიითთ

მმსსოოფფლლიიოო  
მმაასსშშტტააბბიითთ

((11)) ((22)) ((33)) ((44)) ((55)) ((66))
$$330000--დდაანნ  $$22,,000000--მმდდეე 41 1.238 30.2 2.8 3.3% 18.0%
$$22,,000000--დდაანნ$$55,,000000--მმდდეე 38 1.43 37.6 4.5 3.8% 40.4%
$$55,,000000--დდაანნ  $$1100,,000000--მმდდეე 34 2.338 68.8 16.7 6.3% 20.0%
$$1100,,000000--დდაანნ  $$1155,,000000--მმდდეე 15 714 47.6 21.2 1.9% 2.6%
$$1155,,000000--დდაანნ  $$2200,,000000--მმდდეე 8 708 88.5 26.9 1.9% 1.6%
$$2200,,000000  დდაა   მმეეტტიი 28 30.976 1106.3 63.6 82.8% 17.3%
ყველა 164 37.404 228.1 19.3 100% 100%

ქქვვეე ყყ ნნეებბიისს   
რრააოოდდეენნოობბაამმშშპპ  ეერრთთ  სსუულლ  მმოოსსაახხლლეეზზეე  

((22000000  წწ ..))

  შშეემმოოსსაავვლლეებბიისსაა   დდაა  ოორრგგაანნიიზზააცციიეებბიისს  მმოონნააცცეემმეებბიი
სსტტაატტიისსტტიიკკაა  11..33..

[20,გვ.8]
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ზანდერჰამილტონმა,ჯეიმსმედისონმადაჯეიჯონმა,
მოახდინესქვეყანაში კლასიკურიფედერალისტური
რესპუბლიკისიდეებისგანვითარება,მათკონსტიტუ-
ციისდონეზეგამიჯნესფედერალურიხელისუფლებისა
დაშტატებისუფლებამოსილებები,რაცეფუძნებოდა
კლასიკური „კონტროლისადაბალანსის“ (checksand
balances)სისტემას.შემდგომში,ამერიკისშეერთებული
შტატებისეკონომიკურიდაპოლიტიკურიწარმატე-
ბისფონზე,აღნიშნულისისტემა(დემოკრატია)გახდა
პოპულარული - ქვეყნებისთვის მისაბაძი მაგალითი,
ხოლომეცნიერებისთვისშესწავლისსაგანი. ხშირად,
ამერიკულსისტემას,როგორცპოლიტიკოსები,აგრეთ-
ვემეცნიერები,შეისწავლიან,როგორცვერტიკალური
ძალაუფლებისგადანაწილებისსისტემას, ანუ,ფოკუ-
სირება ხდებოდაუშუალოდუმაღლესი მმართველი
ინსტიტუტებისმიერძალაუფლებისგადანაწილების
ფორმალურმხარეზე(კონსტიტუციაზე,ხშირშემთხვე-
ვაში).ზემოაღნიშნულთეზისებსჩვენუფროსიღრმე-
ებისაკენმივყავართდავასკვნით,რომპოლიტიკური
სისტემებისინსტიტუტებისშესწავლისასყურადღება
უნდადავუთმოთარამხოლოდმმართველინსტიტუტებს
შორისძალაუფლებისგადანაწილებას-„კონტროლისა
დაბალანსის“სისტემას,არამედსამოქალაქოსაზოგა-
დოებისპოლიტიკურჩართულობასდამის,როგორც
ფორმალური,აგრეთვეარაფორმალურითვითორგანი-
ზებისკულტურას.

აღსანიშნავია,რომჯერკიდევალექსანდრედეტოკ-
ვილიამერიკისშეერთებულშტატებშიმოგზაურობისას
წერდა:„ამერიკისშეერთებულშტატებშიპოლიტიკური
გაერთიანებებიწარმოადგენსძალიანმცირენაწილს,იმ-
ათანშედარებით,თურაოდენმრავალფეროვანისახის
ასოციაციებიარსებობენ... ამერიკაშიმეშემხვედრია
ისეთიასოციაციები,რომლისარსებობაზეწარმოდგე-
ნაცარმქონდა.მეხშირადაღფრთოვანებულივიყავი
იმუსასრულოგამჭრიახობით,რომლითაცამერიკის
შეერთებულიშტატებისმოსახლეობაშთააგონებსერ-
თმანეთს,რითაცაღწევენურთიერთმხადაჭერასდა
მზადყოფნასნებაყოფლობითსაერთომიზანსმოემსა-
ხურონ“[27,გვ.378].

მდიდარიდაღარიბიქვეყნების,ანუ,ეფექტიანიდა
არაეფექტიანიპოლიტიკურიინსტიტუტებისმქონესა-
ხელმწიფოებისმთავარიგანმასხვავებელინიშნებია:
კრიზისებისკონტროლი,ადგილობრივიხელისუფლე-
ბებისაქტიურიჩართულობაპოლიტიკაში,სამოქალაქო
საზოგადოებისპოლიტიკურიჩართულობა-თვითორ-
განიზების სიმარტივედაორგანიზაციების შექმნის
თავისუფლება.

ამკუთხითდანახულისახელმწიფოებისპოლიტიკუ-
რისისტემებისცილდებაკლასიკურიგაგებითდემოკ-
რატიულ,ავტორიტარულ,ტოტალიტარულ,ჰიბრიდულ
დაა.შ.რეჟიმებისთეორიებს. ამასდამატებული1993
წლის ადამ პრზევორსკისდაფერნანდოლიმონგეს
კვლევა[21]დააგრეთვე,რობერტბარროს1995წლის
კვლევა[4] გვაძლევს იმის საშუალებას,რომდავას-
კვნათ:კლასიკურიგაგებითდემოკრატიაარწარმოად-
გენსეკონომიკურიწარმატებისგარანტიას,ანუზემოთ

მოყვანილიმდიდარიქვეყნებისარსებობისმიზეზებს
სრულადვერხსნის,ან,სხვასიტყვებითრომვთქვათ,
დემოკრატიაცალსახადარგანაპირობებსკანონისუზ-
ენაესობას,სამოქალაქოსაზოგადოებისპოლიტიკურ
ჩართულობას, კრიზისებისკონტროლსადაორგანი-
ზაციებისშექმნისთავისუფლებას.მაშასადამე,ჩვენი
აზრით, წარმოდგენადემოკრატიულიპოლიტიკური
ინსტიტუტებისეფექტიანობაზეგადაჭარბებულია.ამის
მარტივიმაგალითია-EconomistIntelligenceUnit-ისმი-
ერ2017წელსგამოქვეყნებულიდემოკრატიისინდექსი.
კვლევისმიხედვით,დემოკრატიისშედარებითმაღალი
მაჩვენებლითგამოირჩევიანშემდეგიქვეყნები:ურუგ-
ვაი(8.12ქულა),კოსტა-რიკა(7.88ქულა),პორტუგალია
(7.84ქულა),სამხრეთაფრიკისრესპუბლიკა(7.24ქულა),
ინდოეთი(7.23ქულა),არგენტინა(6.96ქულა)დაბრა-
ზილია(6.86ქულა)(შედარებითდაბალიმაჩვენებლები
აქვს:აშშ (7.98ქულა),ისრაელი (7.79ქულა),საფრან-
გეთი(7.80ქულა),პოლონეთი(6.67ქულა),სინგაპური
(6.32ქულა)დაჰონგ-კონგი(6.31ქულა))[6].ურუგვაიში,
კოსტა-რიკაშიდასამხრეთაფრიკისრესპუბლიკაშიარ-
სებულიდემოკრატიულიპოლიტიკურიინსტიტუტების
მიუხედავად,ძალიანრთულიავუწოდოთმათძლიერი,
სტაბილურიდამდგრადიეკონომიკისადაპოლიტიკური
სისტემისმქონესახელმწიფოები(ძლიერიეკონომიკური
დაპოლიტიკურიინსტიტუტებისმქონე).მითითებულ
ქვეყნებსახასიათებსმტკივნეულიეკონომიკურიკრი-
ზისები,რომელებიცდიდიხნისმანძილზეაფერხებენ
მათეკონომიკურზრდას.მაგ.:2011წლიდან2016წლამ-
დესამხრეთაფრიკისმშპ-ისკოლოსალურმავარდნამ,
როდესაცდაახლოებით1/4-ითდაეცაქვეყნისმშპ[24],
გამოიწვიაქვეყანაშიღრმაეკონომიკურიკრიზისი,რო-
მელსაცმოჰყვაპოლიტიკურიარასტაბილურობადამა-
სობრივიძალადობრივიპროტესტები.ჩვენსამხედვას,
აგრეთვეამყარებსისფაქტი,რომისეთიუნიკალური
ქვეყანა,როგორიცარისსინგაპური,ფუნქციონირებს
ავტორიტარულიპოლიტიკურისისტემისპირობებში
-1954წლიდანლიკუანიუსპარტია„სამოქალაქოქმე-
დება“უცვლელადრჩებამმართველობისსათავეებთან,
ამპარტიაშიშემავლობადიდწილადგანსაზღვრულია
შთამომავლობითობით(დღესლიკუანიუსვაჟი,ლისი-
ანიუმართავსქვეყანას),რაცსრულიადარაფერხებს
სინგაპურისპოლიტიკურიინსტიტუტებისეფექტიან-
ობას.ერთსულმოსახლეზემშპ-ისმაჩვენებლითსინ-
გაპურიმესამექვეყანაამსოფლიოში[24],ფინანსურდა
ტექნოლოგიურსფეროშიკიერთ-ერთილიდერი.სხვა
სიტყვებითრომვთქვათ,სინგაპურიპოლიტიკურადარ
არისინკლუზიური,ანუ,კლასიკურიგაგებით,არადემ-
ოკრატიულია,ხოლოეკონომიკურად,ერთ-ერთიყველა-
ზეღია,თავისუფალიდალიბერალურიინსტიტუტების
მფლობელია (ეკონომიკურიინსტიტუტებისკუთხით
სრულიადაკმაყოფილებსჩვენსმიერმოყვანილთეზი-
სებს).აგრეთვე,უნდავახსენოთტაივანისადასამხრეთ
კორეისმაგალითები, მათიეკონომიკურიწარმატება
დაიწყოგენერლებისავტორიტარულიმმართველობის
პირობებშიდადღესისინიცარიანმსოფლიოშიერთ-
ერთიყველაზემდიდარიდაწარმატებულიქვეყნები.
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წარმატებული(მდიდარიქვეყნების)დადანარჩენი
სახელმწიფოებისურთიერთგამიჯვნისთვისდუგლას
ნორტმა სამეცნიეროსაზოგადოებაშიდაამკვიდრა
შემდეგიტერმინები - „შეზღუდულიწვდომისწესრი-
გი“,რომელიცახასიათებსბუნებრივისახელმწიფოებს
(naturalstates),ანუღარიბსახელმწიფოებს;„ღიაწვდო-
მისწესრიგი“(openaccessorder),რომელიცახასიათებს
მდიდარსახელმწიფოებს.

ზემოაღნიშნულისშეჯამებითმოგვყავსსახელმწი-
ფორეჟიმებისუმთავრესიგანმასხვავებელინიშნები:

ღიაწვდომისწესრიგისსახელმწიფოებსახასიათებს:
-გრძელვადიანპერსპექტივაშიპოლიტიკურისისტე-

მისსტაბილურობა(ანტიკრიზისულიინსტიტუციები);
- ეკონომიკა,რომელიცნაკლაბადგანიცდისვარ-

დნებს;
-ძლიერიდადინამიურისამოქალაქოსაზოგადოება,

მრავალისაზოგადოებრივიორგანიზაციით;
-უფროდიდიდაუფროდეცენტრალიზებულიმთავ-

რობები;
-ფართოუპიროვნო (Impersonality) სოციალური

ურთიერთობები,მათშორის,კანონისუზენაესობა,სა-
კუთრებისუფლებისდაცვა,სამართლიანობადაპოლი-
ტიკურითანასწორობა.

ბუნებრივსახელმწიფებსახასიათებს:
-გრძელვადიანპერსპექტივაშინელიეკონომიკური

ზრდადახშირი,შედარებითგრძელვადიანიპოლიტიკუ-
რიდაეკონომიკურიკრიზისები;

-პოლიტიკურიწყობა,რომელიცარეფუძნებამოქა-
ლაქეთასაერთოთანხმობას(სოციალურკონტრაქტში
ვერტიკალურფაქტორს);

- საზოგადოებრივიორგანიზაციების შედარებით
ნაკლებირაოდენობა;

-უფრომცირედაუფროცენტრალიზებულიმთავ-
რობა;

-სოციალურურთიერთობებშიპირადიკავშირების
დომინანტობა,რომლებიცაჩენს -სოციალურიერარ-
ქიებს, კანონებს,რომლებიცყველასერთნაირადარ
ეხებადადაუცველსაკუთრებისუფლებას.ანუ,ელემ-
ენტარულწარმოდგენას,რომყველაადამიანიარარის
თანაბარუფლებიანი.

ჩვენიაზრით,საქართველოსინსტიტუციებისტრან-
სფორმაციისშესწავლისასეფექტიანდაარაეფექტიან
ინსტიტუტებიუნდაგაიმოჯნოსზემოაღნიშნულიკრი-
ტერიუმებისმიხედვით.

როგორც აჩვენებს ისტორიული პრაქტიკა, „ღია
წვდომისწესრიგის“მქონექვეყნებისრიგშიშესვლა,
განსაკუთრებითარაევროპულიქვეყნებისთვის,ურთუ-
ლესპროცესსწარმოადგენს.ნორტისაზრით,მიუხედ-
ავათუამრავიცდისა,მეორემსოფლიოომისშემდგომ
ღიაწვდომისწესრიგისმქონექვეყნებისსიასშეემატა
მხოლოდ-იაპონია,გერმანიისფედერაციულირესპუბ-
ლიკა,ისრაელი,სამხრეთკორეა,სინგაპური,ტაივანი,
ჰონგ-კონგიდაიტალია[20,გვ.21-25](აგრეთვე,ნორტის
იდეებისმიმდევრებში, ნეოინსტიტუციონალისტებში,
კამათიმიმდინარეობსესპანეთის,ჩილეს,ესტონეთის,
ახალიზელანდიისადაჩეხეთისსტატუსებთანდაკავში-

რებით).ეკონომიკურისიძლიერისგარდა,ღიაწვდომის
წესრიგისსისტემებისმიმზიდველობასწარმოადგენსის
ფაქტი,რომისტორიაშივერავითარმაკრიზისებმადა
კატასტროფებმავერშეძლესისინიამოეშალათმდი-
დარიდაძლიერიქვეყნებისსიიდან.მაგალითად,ორი
მსოფლიოომისშემდგომ,რომელბშიცსაფრანგეთისა
დაბელგიისსახელმწიფოებრიობამოიშალადაეკონ-
ომიკური ინფრასტრუქტურასრულიადიქნაგანად-
გურებული,ომისშემდგომ,ორივექვეყანასწრაფადვე
პოლიტიკურადდაეკონომიკურად „წამოდგაფეხზე“,
მათდაიბრუნეს ძლიერი საერთაშორისო აქტორის
სტატუსებიდამალევედაბრუნდნენმდიდარიქვეყნე-
ბისსიას. აგრეთვე, ამერიკისშეერთებულიშტატების
100წლიანიეკონომიკურისტორიასრომგადავხედოთ,
სტაბილურზრდასთანერთად,3დამეტპროცენტზე
ვარდნასთვალსვადევნებთმხოლოდმეოცესაუკუნის
ოცდაათიანწლებში,ვიეტნამისომისდასასრულსადა
2008წელს.ესვარდნააშშ-შიდიდიხანიარგაგრძელებუ-
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ANNOTATION

Thepaperidentifiestherelationshipbetweenthestages
ofdevelopmentofthehealthsectorandmanagementsys-
tems,justifiestheneedforatransitiontostrategichealth

management.The experienceof transition to strategic
managementofforeigncountriesisanalyzed.Ithasbeen
proventhattheUKexperienceisconsideredtobethemost
acceptable formost countries in thepost-Soviet space,
includingGeorgiaintheprocessoftransitiontostrategic
healthcaremanagement.
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მაც არსებითადშეცვალესჯანდაცვის მიზნობრივი
პარამეტრები.

პირველისტრატეგიადაეფუძნარისკ-ფაქტორე-
ბისკონცენტრაციას,რომელიცგანსაზღვრავდა,რომ
მოსახლეობისჯანმრთელობისმდგომარეობადამო-
კიდებულიაარამხოლოდჯანდაცვისსამსახურების
განვითარებისხარისხზე,არამედ,ბუნებრივ,სოციალ-
ურ-ეკონომიკურგარემოსადათითოეულიადამიანის
ქცევისმახასიათებლებზე.

ამპერიოდშირეალიზებულიქნაიდეაიმისშესახებ,
რომგაცილებითადვილიამოსახლეობაშიდაავადებების
პროფილაქტიკა,ვიდრემათიმკურნალობა.ამსტრატე-
გიისსაკვანძოელემენტებიაინდივიდუალურიდამასობ-
რივი(პირველადი,მეორადი,მესამედი)პროფილაქტიკა
დაჯანმრთელიცხოვრებისწესისპროპაგანდა,ასევე
პირველადისამედიცინოდახმარება.

მეორესტრატეგიითვისდამახასიათებელიიყოსა-
მედიცინოდახმარებისმოცულობისმუდმივიზრდის
ეტაპიდანგადასვლაეფექტურობისადახარისხისამ-
აღლებაზე.ესნაწილისრულიმასშტაბითმსოფლიოს
არცერთსახელმწიფოშიარიყორეალიზებული.თუმცა,
ბოლო10-15წლისმანძილზეაღნიშნულმასტრატეგიამ
დაჩქარებულიხასიათიმიიღოჯანდაცვაზეგამოყოფი-
ლირესურსებისშემცირების,ასევეახალიიდეებისადა
შესაძლებლობებისწარმოშობისგამო.

2000-ანწლებშიჩვენსქვეყანაშიზემოხსენებულორ
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სტრატეგიასარმიეცასათანადოგანვითარებისსაშუ-
ალებადაჯანდაცვისსექტორმაგანვითარებაექსტენ-
სიურიგზითგანაგრძო.

განვიხილოთ კორპორატიული მმართველობის
განვითარების ევოლუციის ეტაპები. მისიგანხილვა
უმჯობესიაკორპორატიულიდაგეგმარებისგანვითა-
რებისმაგალითზე.ბიზნესისისტორიკოსებიგამოყოფენ
კორპორატიულიდაგეგმარებისგანვითარების4ეტაპს:
ბიუჯეტირება,გრძელვადიანიდაგეგმარება,სტრატე-
გიულიდაგეგმარებადასტრატეგიულიმმართველობა.

ბი უჯ ეტ ირ ება
ჯერკიდევმეორემსოფლიოომამდე,გიგანტური

კორპორაციებისფორმირებამდე,კომპანიებშიარიქმნე-
ბოდადაგეგმარების,განსაკუთრებითგრძელვადიანი
დაგეგმარებისსპეციალურისამსახურები.კორპორა-
ციებისხელმძღვანელიპირებირეგულარულადიხილ-
ავდნენდაისახავდენენგეგმებსთავიანთიბიზნესის
გასავითარებლად.თუმცა,ფორმალურიდაგეგმარება
გათვლილიშესაბამისმონაცემებზე,ფინანსურიანგა-
რიშგებებისფორმებისწარმოებადასხვა,შემოფარგლე-
ბოდაყოველწლიურისაფინანსოხარჯთაღრიცხვების
შედგენით-სხვადასხვამუხლებშიხარჯებისგათვლის
მიზნით.საბიუჯეტო-საფინანსომეთოდებისთავისე-
ბურებაამათიმოკლევადიანიხასიათიდაშიდაფოკუ-
სირება,ანუამშემთხვევაშიორგანიზაციაგანიხილება
როგორცდახურულისისტემა.მხოლოდფისკალურიმე-
თოდებისგამოყენებისასმენეჯერებისმთავარისაზრუ-
ნავიარისმიმდინარემოგებადახარჯებისსტრუქტურა.
ასეთიპრიორიტეტებისარჩევაბუნებრივიასაფრთხეს
უქმნისორგანიზაციისგრძელვადიანგანვითარებას.

გრძელ ვა დი ანი და გეგ მვა
1950-ანი-1960-ანიწლებისდასაწყისშიამერიკისშე-

ერთებულიშტატებისკომპანიებისმენეჯმენტისათვის
დამახასიათებელიიყოსასაქონლობაზრებისზრდის
მაღალიტემპები,ეროვნულიეკონომიკისგანვითარების
ტენდენციებისპროგნოზირებისმაღალიალბათობა.ამ
ფაქტორებმასაჭიროგახადადაგეგვმისჰორიზონტის
გაფართოებადაშეიქმნაპირობებიგრძელვადიანიდა-
გეგმარებისგანვითარებისათვის.ამმეთოდისძირითადი
იდეამდგომარეობდაიმაში,რომშეედგინათორგანიზა-
ციისგაყიდვებისრამდენიმეწლიანიგეგმა.გარემოს
ცვალებადობისმახასიათებლებისნელიზრდისგამო,
გრძელვადიანიდაგეგმარებაემყარებოდაწარსულში
ორგანიზაციის(ფირმის)განვითარებისტენდენციების
ექსტრაპოლაციას1.ძირითადიმაჩვენებელი-გაყიდვე-
ბისპროგნოზი,ემყარებოდაწინაწლებისგაყიდვების

1Wikipedia.org/wiki/ექსტრაპოლაცია(ლათ.extra-გა-
რეშედა polatio - განახლება, შეცვლა) მათემატიკაში არის
ახალი მონაცემების მიღება არსებულ მონაცემებზე და-
კვირვების შედეგად. ექსტრაპოლაციის მეთოდი ფართოდ
გამოიყენება სტატისტიკაში და დარგებში, სადაც საჭიროა
დაგეგმვა. მეთოდი გულისხმობს არსებულ მონაცემებიდან
გამომდინარე,ტენდეციისაღმოჩენას,დამისგაგრძელებას
მომავალში.

ექსტრაპოლაციას.ამისშემდგომგაყიდვებისპროგნოზ-
შიმოცემულისაკონტროლოციფრებისსაფუძველზე,
განისაზღვრებოდა წარმოების, მარკეტინგის, მიწო-
დებისგეგმები.საბოლოოდყველაგეგმათავსიყრიდა
კორპორაციისერთიანგეგმაში.მენეჯერებისმთავარი
ამოცანამდგომარეობდაიმფინანსურიპრობლემების
გამოვლენაში,რომლებიცორგანიზაციისზრდასერ-
თგვარლიმიტსუწესებდა. მოცემულიმიდგომა,რო-
მელიცჩვენსქვეყანაშიცნობილიაროგორცმეთოდი
„დაგეგვმამიღწეულიდან“,ფართოდგამოიყენებოდა
საბჭოთა ეკონომიკისცენტრალიზებულიმმართვე-
ლობისპირობებში.ამპერიოდშიჩვენიქვეყნისსაწარ-
მოებისათვისმთავარორიენტირებსწარმოადგენდნენ
ზემოდანმოცემულისაწარმოთამოცულობებიდაარა
გაყიდვებისმოცულობები,როგორცესსაბაზროეკონ-
ომიკისპირობებშიხდება,რისიმიღწევაცროგორცწესი
ლიმიტირდებოდაშეზღუდულირესურსებით.

სტრა ტე გი ული და გეგ მვა
1960-ანწლებშიარსებითადშეიცვალამდგომარეობა

განვითარებულქვეყნებში.კრიზისულიმოვლენებისმა-
ტებამდამსოფლიოშიკონკურენციისგამძაფრებამგა-
ართულაექსტრაპოლაციაზედაფუძნებულიპროგნოზე-
ბიდასულუფროდააშორაისინირეალურციფრებს.ამ
პერიოდშიყველაზეტიპიურმოვლენასწარმოადგენდა
ოპტიმისტურიმიზნებისდასახვა,რომლებსაცრეალური
შედეგებიარშეესაბამებოდნენ.ფირმების(ორგანიზა-
ციების)ტოპ-მენეჯმენტიჩვეულებრივმიიჩნევდა,რომ
მომავალშისაოპერაციოშედეგებიგაუმჯობესდებოდა,
მაგრამხშირშემთხვევაშიფუნქციონირებისპროცესში
საწარმოვერიღებდადაგეგმილსაოპერაციოშედეგს.
შედეგადაღმოჩნდა,რომდინამიურადცვალებადიგა-
რემოსადამძაფრიკონკურენციისპირობებშიგრძელ-
ვადიანიდაგეგმარებაარმუშაობდა.

სტრატეგიულიდაგეგმვისსისტემაშიარარსებობს
ვარაუდი,რომ მომავალი აუცილებლადუნდა იყოს
უკეთესი,ვიდრეწარსული.ამასთანავე,უარყოფილია
ექსტრაპოლაციითმომავლისშესწავლისშესაძლებ-
ლობისწინაპირობა.სინამდვილეში,მენეჯერებისგან-
სხვავებულიაღქმაგარეფაქტორებისროლისშესახებ
წარმოადგენსმთავარგანსხვავებასექსტრაპოლაციურ
დაგეგმვასადასტრატეგიულდაგეგმვასშორის.სტრა-
ტეგიულიდაგეგმვისქვაკუთხედიაორგანიზაციისშიდა
შესაძლებლობებისანალიზი.ასევე,გარეკონკურენტუ-
ლიძალებიდაგარეშესაძლებლობებისგამოყენების
გზებისძიება,ორგანიზაციისსპეციფიკისგათვალის-
წინებით.

სტრა ტე გი ული მარ თვა
1990-ანიწლებისთვისმთელმსოფლიოშიკორპორა-

ციებისუმეტესობამდაიწყოსტრატეგიულიდაგემვი-
დანსტრატეგიულმენეჯმენტზეგადასვლა.როდესაც
სტრატეგიულიდაგეგმვის იდეა პირველადშეიქმნა,
ცხადიგახდა,რომახალიტიპისსაქმიანობაზეგადას-
ვლისშესაძლებლობებიდამოკიდებულიიყოიმაზე,თუ
რამდენადშეძლებდაკორპორაციამასშიწარმატებით
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სისტემა

წლებიდაეტაპები
1880-1920წწ.
პირველი

ეპიდემიოლოგიური
გადასვლისპერიოდი

1920-1970წწ.
ჯანდაცვისექსტენსიური
განვითარებისპერიოდი

1970-დანდღემდე.
მეორეეპიდემიოლოგიური
რევოლუციისპერიოდი

დაგეგმარების
სისტემა ბიუჯეტირება გრძელვადიანი

დაგემარება
სტრატეგიული
მენეჯმენტი

მენეჯმენტის
სისტემა

აღსრულებისკონტროლზე
დაფუძნებულიმენეჯმენტი

ექსტრაპოლაციაზე
დაფუძნებული
მენეჯმენტი

მოსალოდნელ
ცვლილებეზე
დაფუძნებული
მენეჯმენტი

ფუნქციონირებას.ამიტომ,სტრატეგიისარჩევისერთ-
ერთიმთავარიწესიმდგომარეობდაიმაში,რომახალი
სტრატეგიები,როგორცტრადიციულდარგებში,ასევე
ბიზნესისახალსფეროებში,უნდაშეფარდებოდაკომპა-
ნიისდაგროვილპოტენციალს.შესაბამისად,სტრატეგი-
ულიდაგეგმვისპრინციპებისშემუშავებისერთ-ერთი
პირველი ნაბიჯი იყო კორპორაციის პოტენციალის
ანალიზი, მისი ძლიერიდასუსტიმხარეებისგამოვ-
ლენისთვალსაზრისით.მიღებულიგამოცდილებიდან
მალევეაშკარაგახდა,რომკორპორაციისდაგროვილი
პოტენციალისადმიასეთიმიჯაჭვულობაზღუდავდამის
სტრატეგიულსამოქმედოშესაძლებლობებს.ხშირად,
კორპორაციებსარშეეძლოთსაკუთარითავისთვისის-
ეთიტიპისპერსპექტიულიინდუსტრიის(დარგის)პოვნა,
სადაცმათშეძლებოდათდაგროვილიგამოცდილების
გამოყენება.უარესშემთხვევაში,როდესაცხდებოდა
კონკურენტულისტრატეგიისგანახლებატრადიციული
საქმიანობისფარგლებში,კორპორაციისდაგროვილი
გამოცდილებახშირადსუსტპოზიციადიქცეოდადა
ხელსუშლიდაახლისათვისებას.ამიტომ,უნდააღინ-
იშნოს,რომსტრატეგიულმენეჯმენტშიკორპორაციის
განვითარებისსტრატეგიისდაგეგმვა,ერთობლივად,
კორპორაციისპოტენციალისდაგეგმვასთანერთად
მიმდინარეობს(ზოგადიდაფუნქციონალური).

სტრატეგიულიმენეჯმენტიასევენიშნავს,რომმე-
ნეჯმენტისპროცესიწინასწარუნდაიყოსგათვლილი,
განჭვრეტილიდაარაიმპულსური,რეაქტიული.აღნიშ-
ნულისტრატეგიისპირობებშიმენეჯერებიცდილობენ
გავლენაიქონიონგარემოშიგანვითარებულმოვლენებ-
ზედაარშემოიფარგლონმხოლოდმათზერეაგირებით.

მნიშვნელოვანია:
1.ბიზნესგარემოშიშექმნილცვლილებებზესწრაფი

რეაგირებადამონაწილეობამათშექმნაში;
2.მენეჯმენტისევოლუციასთანახლდესმართვის

სისტემებისფორმირება;
3. არასტაბილურობისდონისზრდასთან ერთად

მენეჯმენტის პრაქტიკაში შემუშავდეს მეთოდები,
რომლებიცმოახდენენორგანიზაციისერთგვარრეგ-
ლამენტირებასარაპროგნოზირებადი,ინოვაციურიდა
რთულიგარემოსპირობებში.

რაცუფრომრავალარხიანიდამოულოდნელიხდე-

ბოდამომავალი,მითუფრორთულდებოდასისტემები.
ამასთანავე,თითოეულიშემდგომიავსებდაწინას. ამ
სისტემებისგანვითარებახორციელდებოდასამეტაპად:

1.კლასიკურიმენეჯმენტი.მენეჯმენტი,რომელიც
ეფუძნებააღსრულებაზეკონტროლს,ინსტრუქციების
მართვას.

2. მენეჯმენტი მიზნების მიხედვით. მენეჯმენტი
ექსტრაპოლაციისსაფუძველზე,სადაცცვლილებების
ტემპიდაჩქარებულია,მაგრამმომავლისპროგნოზირე-
ბამაინცარისშესაძლებელიწარსულიტენდენციების
ექსტრაპოლაციით.

3.სტრატეგიულიდაგეგმარებისმენეჯმენტი. იგი
დაფუძნებულიამოსალოდნელიცვლილებებისგანჭვრე-
ტაზე,როდესაცდაიწყომოულოდნელიპროცესებიდა
ცვლილებებისტემპიდაჩქარდა,მაგრამარაიმდენად,
რომშეუძლებელიყოფილიყოტენდენციებისდროული
განჭვრეტადამათზერეაქციებისჩამოყალიბება.

ურთიერთმონაცვლემენეჯმენტისსისტემებიორი-
ენტირებულები იყვნენ არასტაბილურობის მზარდ
დონესადამომავლისსულუფრონაკლებპროგნოზირე-
ბაზე.თუმენეჯმენტისსისტემებისამკლასიფიკაციას
გამოვიყენებთჯანმრთელობისდაცვისგანვითარების
ეტაპებზე,მაშინშეგვიძლიავთქვათშემდეგი:პირველი
ეპიდემიოლოგიურიგადასვლისპერიოდი,როდესაც
ჯანდაცვაორიენტირებული იყო მასობრივად გავ-
რცელებულიინფექციურიდაავადებებისწინააღმდეგ
ბრძოლაში, შეესაბამება აღსრულების კონტროლზე
დაფუძნებულმართვისსისტემას.ჯანდაცვისექსტენ-
სიურიგანვითარებისპერიოდსშეესაბამებაექსტრაპო-
ლაციისსაფუძველზედაფუძნებულიმართვისსისტემა,
ანუგრძელვადიანიდაგეგმვა.

მეორეეპიდემიოლოგიურირევოლუციისპერიოდს
შეესაბამებამენეჯმენტისსისტემა,რომელიცდაფუძ-
ნებულიამოსალოდნელცვლილებებზე,ანუ,სტრატე-
გიულიმენეჯმენტი.

ზემოხსენებულიდანგამომდინარე,შესაძლებელია
განისაზღვროსჯანდაცვისგანვითარებისეტაპებისსის-
ტემურიკავშირიჯანდაცვისმენეჯმენტისსისტემების
განვითარებისეტაპებთან(იხ.ცხრილიN1).

უკანასკნელწლებში,ცხოვრებისპირობებისმკვეთრ
ცვლილებებთანდაკავშირებითსაქართველოშიდად-

ცხრილი1.ჯანდაცვისგანვითარებისეტაპებისადამისიმართვისსისტემებისურთიერთკავშირი



48

იანვარი    2021   ივნისი

გა მესამე ეპიდემიოლოგიურიგადასვლის პერიოდი
მოსახლეობისჯანმრთელობისმდგომარეობისუფრო
საიმედოსიტუაციებიდანნაკლებადსაიმედომდგომა-
რეობისკენ.

მოსახლეობაშიჯანმრთელობასთანდაკავშირებული
ნეგატიურიმოვლენებისზრდა,რომელიცგამოიხატება
არამხოლოდრაოდენობრივიგამოვლინებებით,ასევე
მოსახლეობისხარისხისცვლილებებით (მაგალითად:
ჩვენუნდაგვაშფოთებდესროგორცმოსახლეობისშო
ბადობისრაოდენობრივიშემცირება,ასევეჯანმრთე
ლი ახალშობილებისრაოდენობრივიცვლილებაც),
ჯანმრთელობისდაცვასაყენებსიმსისტემებისრიგში,
რომლებიცგანსაზღვრავენქვეყნისუსაფრთხოებას.
ჯანმრთელობისდაცვისსისტემაშეიძლებადახასიათ-
დესროგორცერთ-ერთიუმნიშვნელოვანესისისტემა
საზოგადოებისსიცოცხლისუზრუნველსაყოფად. ამ-
იტომ,საქართველოშიამჟამადაუცილებელიამოხდეს
დაგემვისსისტემიდანგადასავლასტრატეგიულმე-
ნეჯმენტზე.

აქედანწარმოიქმნებაორიგანსხვავებულიდაამავე
დროსკომპლემენტარული(ერთმანეთისშემავსებელი)
სტრატეგია.პირველი-ჯანდაცვისსისტემისგანვითა-
რება,რომელიცგულისხმობსინტერსექტორულმიდ-
გომასადაჯანმრთელობისკრიტერიუმებისამაღლებას
ყველაზემნიშვნელოვანისოციალურიკრიტერიუმების
რანგში.მეორე-თავადჯანმრთელობისსისტემისგან-
ვითარებამისიტრადიციულიგაგებით.ესსტრატეგიები
სულაცარგამორიცხავსერთმანეთს;პირიქით,ისინი
საკმაოდავსებენერთმანეთსდასახელმწიფოპოლი-
ტიკისდონეზეაყენებენჯანმრთელობისდაცვაშიწარ-
მოქმნილპრობლემებს.

ორგანიზაციულ-ფინანსური მახასიათებლების
თვალსაზრისითპრინციპულადშეიძლებაგამოვყოთ
ჯანდაცვისორგანიზაციისსამიფორმა:ფასიანი,სა-
დაზღვევოდასახელმწიფო.არცერთქვეყანაში,არცერ-
თიესმოდელიარარისრეალიზებული„სუფთასახით“.
ჩვეულებრივშეინიშნებამათიკომბინაცია,მაგრამერთი
მათგანისუპირატესობით.გასათვალისწინებელია,რომ

არცსახელმწიფო(საყოველთაო)დაზღვევადაარცკერ-
ძოდაზღვევაარითვლებადაფინანსებისერთადერთ
შესაძლოწყაროდ.ხშირადყველაზეგავრცელებული
მოდელიარამდენიმეწყაროდანერთობლივიდაფინან-
სება(იხ.ცხრილი2).

აშშმსოფლიოშიერთადერთიეკონომიკურადგან-
ვითარებულიქვეყანაა,რომელიცწინაპლანზეაყენებს
არასაზოგადოებრივ,არამედჯანმრთელობისინდივი-
დუალურპასუხისმგებლობას,აქვსკერძოსამედიცინო
დახმარებისსისტემა, აქვსნებაყოფლობითიდაზღვე-
ვადაასევესავალდებულოდაზღვევამოსახლეობის
გარკვეულიჯგუფებისათვის. გერმანიაში, საფრან-
გეთში,ბელგიაში,ნიდერლანდებში,სადაცმოქმედებს
სადაზღვევოსისტემა,სახელმწიფოაქტიურადუწევს
რეგულირებასსადაზღვევოგადასახადებისოდენობებს,
სამედიცინოსერვისებზედაწესებულფასებს,გაწეული
სამედიცინომომსახურების მოცულობებსდა ა.შ. ამ
ქვეყნებშიასევეგანვითარებულიაპაციენტებისნება-
ყოფლობითიდაზღვევადაპირდაპირიგადახდა.დიდ
ბრიტანეთში, ესპანეთში, პორტუგალიაში, იტალიაში,
ჯანმრთელობისდაცვისეროვნულსისტემასთანერთად,
არსებობსნებაყოფლობითიჯანმრთელობისდაზღვევა,
რომელიცდიდბრიტანეთში1982წლამდეიყოკერძო.
გარდაამისა,დიდიბრიტანეთშიგანვითარებულიაჯან-
მრთელობისდაცვისკერძო(ფასიანი)სექტორიც.

ჩრდილოეთევროპის ქვეყნებშიჯანმრთელობის
დაცვისეროვნულისისტემაკომბინირებსსავალდებუ-
ლოჯანმრთელობისდაზღვევასთან.ასევეჩართულია
ნებაყოფლობითიჯანმრთელობისდაზღვევისსისტემა.

ბევრქვეყანაშირეფორმებიმიმართულიაჯანმრთე-
ლობისდაზღვევისსისტემებისკონკურენტუნარიანობ-
ისასამაღლებლად.რეფორმებისმიზანსწარმოადგენს
ჯანდაცვისფინანსურირესურსებისგამოყენებისეფ-
ექტურობისგაზრდა,მოწინავესამედიცინოტექნოლო-
გიებისდანერგვა,რომლებიცპასუხობენსამედიცინო
მომსახურებისმომხმარებელთამოთხოვნებს.

როდესაცადგილიაქვსმომხმარებელთაგაუთვით-
ცნობიერებლობასდაექიმებისროლს„თავსმოახვიონ“

სისტემა

წლებიდაეტაპები

1880-1954წწ.
პირველი

ეპიდემიოლოგიური
გადასვლისპერიოდი

1954-1992წწ. 1992-დანდღემდე

ჯანდაცვის
ექსტენსიური
განვითარების

პერიოდი

მეოერე
ეპიდემიოლოგიური

გადასვლის
პერიოდი

მესამე
ეპიდემიოლოგიური

გადასვლის
პერიოდი

მართვის
სისტემა

აღსრულების
კონტროლზე
დაფუძნებული
მენეჯმენტი

ექსტრაპოლაციაზედაფუძნებული
მენეჯმენტი

მოსალოდნელ
ცვლილებეზე
დაფუძნებული
მენეჯმენტი

დაგეგმარების
სისტემა ბიუჯეტირება გრძელვადიანიდაგეგმარება სტრატეგიული

მენეჯმენტი

ცხრილი2.ჯანდაცვისგანვითარებისეტაპებისადამისიმართვისსისტემებისურთიერთკავშირისაქართველოში
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სამედიცინოსერვისები,სახელმწიფოსკერძოდაწესე-
ბულებებისგანგანსხვავებითშეუძლიაგარკვეულითან-
ხებისგამოყოფითადამათისწორიგანაწილებითუფრო
ეფექტურადააშენოსჯანმრთელობისდაცვისსისტემა.

ამჟამადრიგიგანვითარებულიქვეყნებისმიერრე-
ფორმებიხორციელდება,როგორცსაზოგადოებრივი
(სახელმწიფო)ჯანდაცვისსისტემაში, ასევეგანვითა-
რებულკერძოჯანდაცვისსისტემაში. სახელმწიფო
ჯანდაცვის სისტემის მქონე ქვეყნებშირეფორმები
მიმართულიასამედიცინომომსახურებისმყიდველსა
დაგამყიდველს(მწარმოებელს)შორისუფრომკაფიო
საკანონმდებლოდაინსტიტუციონალურიურთიერთო-
ბებისდაწესებისკენ.

ისეთქვეყნებში, სადაცგანვითარებულია კერძო
ჯანდაცვის სისტემა, ყურადღება გამახვილებულია
მესამემხარისბაზრისრეფორმაზე,რომელიცშუამავ-
ლისროლსასრულებსდასამედიცინომომსახურებას
ყიდულობსმომხმარებლებისათვის.ამქვეყნებშირე-
ფორმებისმიზანია,სამედიცინომომსახურებისბაზრის
კონტრაქტორების ინტეგრირებადა კონკურენტულ
გარემოშისამედიცინომომსახურებისმიმწოდებლების
საქმიანობისათვისბუნებრივიპირობებისშექმნა.

ზოგადად,ჯანდაცვისრეფორმებისმიზანია,რომ
მოხდესსაჯაროდაკერძოსექტორებისოპტიმალური
თანხვედრის აღმოჩენა სამ ძირითადკომპონენტში:
დაფინანსების,მართვისდასამედიცინოდახმარების
უზრუნველყოფის.ახალიპარადიგმააძლიერებსსაჯა-
როსექტორისელემენტებს,მაგრამარგამორიცხავს
კერძოსექტორს.უფრომეტიც,ესგულისხმობსკონკუ-
რენციისგანვითარებას,რაც,გარკვეულწილად,დამახა-
სიათებელიაკერძოსისტემისთვის.კონცეპტუალურად,
ახალი მოდელი ემყარება მართული კონკურენციის
პრინციპებს,როდესაცმიღწეულიასოციალურისამარ-
თლიანობა.

მსოფლიოგამოცდილებააჩვენებს,რომმოქალაქეებ-
ისათვისსამედიცინოდახმარებისმისაღებადყველაზე
დიდიგარანტიებიმოცემულიასახელმწიფოჯანდაცვის
სისტემისპირობებში,რომელიცყველაზეიაფიაადმი-
ნისტრაციულიხარჯებისადარესურსებისრაციონალ-
ურიგამოყენებისთვალსაზრისით.

ჩატარდაორიქვეყნის,დიდიბრიტანეთისადააშშ.
ჯანდაცვისსტრატეგიულმენეჯმენტზეგადასვლისგა-
მოცდილებისანალიზი,დადგინდა,რომდიდბრიტანეთ-
შიმოქმედებსსაზოგადოებრივიჯანდაცვისსაბიუჯეტო
მოდელი,ხოლოაშშ-შისადაზღვევომოდელი.

დასაბუთებულია,რომაშშ-სგამოცდილებაარშეიძ-
ლებაიყოსრეკომენდებულისაქართველოსპირობებთან
ადაპტაციისათვის,რადგან,პირველრიგშიაშშ-სჯან-
დაცვისსიტემახასიათდებაჯანდაცვისმენეჯმენტის
დეცენტრალიზაციისმაღალიდონით.მეორეც,კერძო
სადაზღვევოკომპანიებიწამყვანროლსასრულებენ
აშშ-სჯანდაცვისსისტემაში.დადასტურებულია,რომ
მრავალიმიზეზისგამოჯანმრთელობისდაცვისსტრა-
ტეგიულმენეჯმენტზეგადასვლასთანდაკავშირებით,
დიდიბრიტანეთისგამოცდილებაყველაზეშესაფერისია
საქართველოსთვის:

-ინგლისისჯანდაცვისსისტემაგვაჩვენებსმსგავსე-
ბასჩვენიქვეყნისჯანდაცვისსისტემასთან,სადაცჯან-
დაცვისსისტემისრეფორმებამდემოქმედებდართული
ადმინისტრაციულ-სამეთაუროვერტიკალი:ჯანდაცვის
სამინისტრო,რეგიონები,რაიონები;

-ინსტიტუციონალურისისტემაპოულობსმსგავსე-
ბასჩვენსშიდასამამულოსისტემასთან.

- ჩატარებულმარეფორმამგამოიწვიაჯანდაცვის
სისტემისეფექტურობისმნიშვნელოვანიზრდა;

დიდი ბრიტანეთისჯანმრთელობის ეროვნული
სამსახურისრეფორმაშეეხომანეჯმენტისადადაფი-
ნანსების საკითხებისფართოსპექტრს.ჯანდაცვის
სისტემამკაცრადცენტრალიზებულიდარჩა. ერთის
მხრივ,დაფინანსებადარჩაცენტრალიზებული.შედე-
გად,საგადასახადოშემოსავლებიცენტრალიზებულია
დანაწილდებაჯერრეგიონებზე,შემდეგკირაიონებზე.
თანხებისგანაწილებახორციელდებადიფერენცირებუ-
ლინორმატივითერთსულმოსახლეზედაფინანსების
პრინციპით,რომელიცითვალისწინებსტერიტორიების
განსხვავებებსასაკისადასქესის,ასევერიგისოციალ-
ურ-ეკონომიკურიმახასიათებლებისმიხედვით.მეორე
მხრივ,სისტემაშიმოქმედებსმკაცრიმმართველობითი
ვერტიკალი.ჯანდაცვისეროვნულსამსახურსსათა-
ვეშიუდგას მმართველი პარტიის წარმომადგენელი
პოლიტიკოსი,რომელიცრანგითარისმინისტრი.მას
პირდაპირექვემდებარებიანრეგიონულიდარაიონული
ჯანდაცვისსტრუქტურულიდანაყოფები.არარსებობს
სამედიცინოორგანოებისადასამედიცინოდაწესებუ-
ლებებისდაქვემდებარებაადგილობრივიხელისუფლე-
ბისორგანოებთან.ანუ,სისტემისმართვადაადმინის-
ტრირებარჩებაცენტრალურიხელისუფლებისხელში.
სტრატეგიისადაპრიორიტეტებისგანსაზღვრისგარდა,
სამინისტროსრეგიონებშიშემოაქვსრესურსებისეფ-
ექტურადგამოყენებისნიშნულებიდაჯანმრთელობის
საკონტროლომაჩვენებლები,რომელზეცშესაძლებე-
ლიაგავლენაიქონიოსჯანმრთელობისსამსახურებმა.
ასევე,სამინისტროიღებსგადაწყვეტილებასდანიშნოს
დაგაათავისუფლოსრეგიონისადარაიონისჯანდაცვის
ხელმძღვანელიპირები.

პირველადიჯანდაცვაძირითადადხორციელდება
კერძოპრაქტიკისექიმებისმიერ,რომლებიციწოდებიან
საერთოპრაქტიკისექიმებად.ისინიმოქმედებენჯან-
დაცვისსამინისტროსთანდადებულიკონტრაქტებისსა-
ფუძველზედაგამოდიანროგორცმათზემიმაგრებული
ადამიანურიფონდისმფლობელები.ესკი,იმასნიშნავს,
რომსაერთოპრაქტიკისექიმებიფინანსდებიანმათზე
მიმაგრებულიმოსახლეობისრიცხოვნობისმიხედვით,
სადაცთითოეულიპირისდაფინანსებისნორმატივში
ჩართულიასხვასამედიცინოდახმარებებიც,ხოლოშემ-
დგომშისტაციონარისდაამბულატორიულირგოლის
სპეციალისტებისჩართვისშემთხვევაშიხდებაშეთან-
ხმებებისგაფორმებადაურთიერთანგარიშსწორება.
საავადმყოფოებიდარჩნენსახელმწიფოსსაკუთრებაში,
მაგრამშეიძინესეროვნულიჯანდაცვისსამსახურის
სატრასტოკლინიკების სტატუსი -თვითმართველი
ორგანიზაციები,რომლებსაცბევრადმეტიუფლებები
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გააჩნიათ, ვიდრერაიონულიჯანდაცვისკლინიკებს.
ასეთიორგანიზაციებივალდებულიარიანთავიანთიშე-
მოსავლისფორმირებამოახდინონმხოლოდხელშეკრუ-
ლებებისსაფუძველზე.ადგილობრივიმმართველობის
ორგანოებიარღებულობენმონაწილეობასსატრასტო
ორგანიზაციისოპერატიულმართვაში.მომსახურების
მთავარშემსყიდველებადგამოდიანრაიონულიჯან-
დაცვისსამსახურები.ისინიაფორმებენხელშეკრულე-
ბებსროგორცსაერთოპრაქტიკისექიმებთან, ასევე
კლინიკებთანსტაციონარულიდახმარებისძირითად
მოცულობასთანდაკავშირებით.საერთოპრაქტიკის
ექიმები -ფონდისმფლობელები,გვევლიანებიანსტა-
ციონარულიდახმარებისნაწილის(დაახლოებით15%
სტაციონარულიდახმარების)დასხვასამედიცინომომ-
სახურებისშემსყიდველისროლში.

რეფორმისმთავარიპრინციპიაშემკვეთისადაშემ-
სრულებლის სახელშეკრულებოურთიერთქმედება.
ესნიშნავს,პირველრიგშიდაფინანსებისგამოყოფას
სამედიცინომომსახურებისგან,დამეორე,შეკვეთილი
დახმარებისშეთანხმებულიმოცულობისდაგეგმვადა
მისიგადახდისპირობებისგანსაზღვრა.

რეფორმისპერიოდშიდაინერგაძირითადისაშუალ-
ებებისმოხმარებისაღრიცხვისსისტემა.ფასებისგაან-
გარიშებაშიგათვალისწინებულიაცვეთისანარიცხების
დადგენილინორმები.გარდაამისა,შემოღებულიაგადა-
სახადისაავადმყოფოსფონდში:დადგენილიაკაპიტა-
ლურიაქტივებისდაბრუნებისმინიმალურიპროცენტი.
საავადმყოფოებივალდებულნიარიანდაფარონთავი-
ანთიხარჯებიდაუზრუნველყონფონდებისეფექტური
გამოყენება-მინიმუმინდუსტრიაშიკაპიტალისსაშუ-
ალოუკუგებისდონეზე.ჩადებულიინვესტიციისუფრო
მაღალიამონაგებითმიღებისმცდელობისგარდა, ამ

წესისმიზანიაშექმნასთანაბარიეკონომიკურიპირობე-
ბისახელმწიფოდაკერძოსაავადმყოფოებისთვის.პირ-
ველნიტრადიციულადუფასოდიღებდნენკაპიტალურ
აქტივებს,ხოლომეორენიკი,ამაშიდებდნენთავიანთ
სახსრებსდაშესაბამისადტარიფებშიითვალისწინებ-
დნენაღნიშნულდანახარჯებს. ესმოცემულობამათ
არათანაბარმდგომარეობაშიაყენებსმომსახურების
ფასების მხრივ. სახელმწიფოკლინიკებისათვის სა-
ფონდოგადასახადისდაწესებამათუფრო„ღიას“ხდის
კერძოსექტორთანკონკურენციისათვის.ადმინისტრა-
ციულ-მმართველობითმაყოფილმასისტემამადგილი
დაუთმო შემკვეთებსადა შემსრულებლებს შორის
სახელშეკრულებოურთიერთობებისუნივერსალურ
სისტემას.შეიცვალაჯანდაცვისმართვისორგანოების
საქმიანობისხასიათი.წინაპლანზეწამოვიდასამედი-
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განთავსება,რაცგულისხმობს:მოსახლეობისსაჭირო-
ებებისშეფასებას,პაციენტთაამჟამინდელინაკადების
ანალიზსდასამედიცინოხარჯებისყველაზემაღალი
ეფექტურობისმქონევარიანტებისარჩევას;შეკვეთილი
მოცულობისადასამედიცინოსტრუქტურისდაგეგმვას
არსებულფინანსურრესურსებთანერთად;მოცულობის
მოთხოვნებისფორმირებასდაშეკვეთილისამედიცინო
მომსახურებისხარისხს;ტენდერებისჩატარებასშეკვე-
თებისმისაღებადდახელშეკრულებებისგაფორმებას;
სახელშეკრულებოვალდებულებებისშესრულებისმო-
ნიტორინგსადაშეფასებას.

აშშ-სუპირატესადაქვსკერძოსამედიცინოდაზღვევის
სისტემა,რომლისძირითადისუბიექტებიარიანსამედი-
ცინომომსახურებისკომერციულიდაარაკომერციული
მიმწოდებლებიდასადაზღვევოკომპანიები.დიდიხნის
მანძილზეაშშ-სჯანდაცვისსისტემასარგააჩნდასისტე-
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მურობისდამახასიათებელინიშნები.პაციენტსშეეძლო
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ხერხდებასამედიცინომომსახურებისგაწევისმენეჯმენ-
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სხვადასხვარეგულაციებისტრადიციულიმეთოდებით,
გააჩინასამედიცინოორგანიზაციებისქსელისინტეგ-
რირებისიდეაკორპორატიულიმართვისთანამედროვე
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ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვის
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ნოდახმარების“მოდელი.ინტეგრირებულისისტემის
ყველაზეგავრცელებულიფორმაა - „ჯანმრთელობის
მხარდაჭერისორგანიზაცია“.1 ასეთისისტემისფარ-
გლებში იქმნება პირობებისამედიცინოდახმარების
სტრუქტურისმართვისთვის,რაცხაზსუსვამსსამედი-

1https://en.wikipedia.org/Health_maintenance_organi-
zationIntheUnitedStates,ahealthmaintenanceorganiza-
tion(HMO)isamedicalinsurancegroupthatprovideshealth
servicesforafixedannualfee.
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ABSTRACT
Georgia’s education reforms, economic situation, and 

the greatest challenge of the 21st century in the form of the 
Covid-19 pandemic have somewhat called into question the 

effectiveness of educational institutions.
The article highlights the benefits of performance-based  

budgeting (PBB) and financial sustainability assessment 
approaches, which in turn help senior managers find ways 
to achieve strategic goals for universities, and are important 
for demonstrating the effectiveness of public universities.

Keywords: Educational Institutions, Public Universities, 
performance-oriented budget, Financial Sustainability.

PERFORMANCE-BASED  BUDGET IN GEORGIAN 
PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

შე სა ვა ლი
სტრატეგიულიგეგმისგანსაზღვრასმნიშვნელოვანი

ადგილიუჭირავსდაწესებულებისმისიიდანგამომდინა-
რედაკისრებულიფუნქციებისპროდუქტიულადდამო-
წესრიგებულადგანხორციელებისთვის.საქართველოს
განათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსმონაცემე-
ბით,2020წლის1მაისისმდგომარეობითსაქართველო-
შიავტორიზებულისახელმწიფოუნივერსიტეტებიდან
ყველასაქვსჩამოყალიბებულისაკუთარიინსტიტუციის
სტრატეგიულიგეგმა.ძირითადისინიერთმანეთსიურ-
იდიულიფორმისმიხედვითჰგვანან,რადგანაცსაჯარო
უნივერსიტეტებისაგანმანათლებლოსფეროსჩარჩოს
ქვეშფუნქციონირებისკვალდაკვალ,პირდაპირდაქ-
ვემდებარებულებიარიანსაბიუჯეტოორგანიზაციების
სამართლებრივრეგულაციებს,თუმცაარსებობსგარ-
კვეულიგანსხვავებებიმათმისიებშიცდაშესაბამისად,

სტრატეგიულგეგმებშიც. სტრატეგიულიგეგმების
გრძელვადიანიხასიათისგათვალისწინებითძნელია
საერთოსურათისდანახვა, ამიტომაცსაჭიროამათი
ტაქტიკუროპერაციებადდაყოფადაამოპერაციების
განსახორციელებლადუნივერსიტეტისგანკარგულე-
ბაშიარსებულირესურსებისეფექტიანიდაგეგმვადა
შემდგომუკვეკონტროლი.

ბიუჯეტისდაგეგმვისწესიეკონომიკისმიკროდა
მაკროდონეზე ინდივიდუალურია,დამოკიდებულია
ორგანიზაციისხედვაზე,მისსამართლებრივფორმაზე,
ქვეყნის ეკონომიკურპოლიტიკაზედასხვაფაქტო-
რებზე.ბიუჯეტითავისთავშისწორადდაგეგმილშე-
მოსავლებსდაგასაწევხარჯებსგულისხმობს,დროის
გარკვეულმონაკვეთში.ექვემდებარებარასაბიუჯეტო
ორგანიზაციებისსაკანონმდებლორეგულაციებს,სა-
ქართველოსსაჯაროუმაღლესიდაწესებულებების
საბიუჯეტო პროცესიუნივერსიტეტების მისიიდან
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გამომდინარე,ჩამოყალიბებულიგრძელვადიანისტრა-
ტეგიულიმიზნებისერთიკალენდარულ(საბიუჯეტო
წლის)მონაკვეთამდე(1იანვარი-31დეკემბერი)დაყვანას
დაამპერიოდისფარგლებშიშემოსავლებისადახარ-
ჯებისეკონომიკურმუხლებზეგაწერასგულისხმობს.
საქართველოსსახელმწიფოუმაღლეს საგანმანათ-
ლებლოდაწესებულებებიბიუჯეტისშედგენისასხელ-
მძღვანელობენისეთიკანონებით,როგორიცაა:2004
წლის21დეკემბერსმიღებულისაქართველოსკანონი
„უმაღლესიგანათლებისშესახებ“,საქართველოსკანო-
ნისაბიუჯეტოკოდექსიდასაქართველოსსაბიუჯეტო
კლასიფიკაციისდამტკიცებისთაობაზესაქართველოს
ფინანსთამინისტრის2019წლის5აპრილისბრძანება
№99.

ტერმინს „შესრულებისბიუჯეტირება“მრავალფე-
როვანიინტერპრეტაციააქვს,აღნიშნულსტატიაშიის
მოცემულია,როგორც„შედეგებზეორიენტირებულბი-
უჯეტი“,ანდა„პროგრამულბიუჯეტი“,ტერმინი,რომე-
ლიცმიზნადისახავსბიუჯეტისცვლილებასშეტანილი
მონაცემებიდანმიღწეულშედეგებამდე.

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა
საქართველოსსაგანმანათლებლოსფეროშიარსე-

ბულიპრობლემებიკოვიდ-19პანდემიისდროსმეტად
გამოიკვეთადა გარკვეულწილად ეჭვქვეშდააყენა
საგანმანათლებლოდაწესებულებებისსაქმიანობსეფ-
ექტურობა.

გარეფაქტორებმა,როგორიცააკონკურენციაშრო-
მისბაზარზესაგანმანათლებლოსფეროშიდასაჯარო
მმართველობისრეფორმამსაქართველოში,რომელიც
მიზნადგამჭვირვალე,ანგარიშვალდებულიდაეფექ-
ტურისახელმწიფომართვისსისტემისჩამოყალიბებას
ისახავს,უმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულე-
ბებიგანათლებისხარისხისგაუმჯობესებისმიზნით
ორგანიზაციისსტრუქტურულიდაშიდამენეჯერული
მიდგომებისგადახედვისწინაშედააყენა.

ბიუჯეტისმართვისსფეროშიარსებულმაკვლევებ-
მადაადგინეს,რომშესრულებაზეორიენტირებული
ბიუჯეტისდანერგვასშეუძლიადაეხმაროსორგანიზა-
ციებსუკეთესიშედეგებისმიღწევაში [1].შედეგებზე
ორიენტირებულიბიუჯეტისუპირატესობაცსწორედ
შედეგისგაზომვადობასადაუკეთესსშესრულებაში
მდგომარეობს.მისიუმთავრესიმიზანიორგანიზაციის
მიზნებისდაამოცანებისშესრულებისძირითადიინდი-
კატორებისმეშვეობითორგანიზაციისმიერდასახული
ამოცანებისგაზომვადობაა[2].

აღსანიშნავია,საქართველოსგანათლებისადამეც-
ნიერებისსამინისტროსინფორმაციასაქართველოს13
ავტორიზებულსაჯაროსამართლისიურიდიულპირთან
დაკავშირებით.მათავტორიზაციასგანათლებისხარის-
ხისგანვითარებისეროვნულიცენტრისაქართველოს
განათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსმმართვე-
ლობისსფეროშიშემავალისაჯაროსამართლისიურ-
იდიულიპირიახორციელებს,რომელიცსაქართველოს
ტერიტორიული მასშტაბით, განათლების ხარისხის
განვითარებისხელშეწყობისმიზნით,საქართველოს

განათლების,მეცნიერების,კულტურისადასპორტის
მინისტრის№89/ნბრძანებისსაფუძველზე,2010წლის
14სექტემბერსსსიპ -აკრედიტაციისეროვნულიცენ-
ტრისრეორგანიზაციისშედეგადშეიქმნადამისიმი-
ზანიარის„საგანმანათლებლოდაწესებულებებისგარე
ხარისხისუზრუნველყოფისმიზნით,საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისავტორიზაციადასაგანმანათლებლო
პროგრამებისაკრედიტაცია,ასევეავტორიზაციისადა
აკრედიტაციისსტანდარტებისშესრულებისმონიტო-
რინგი“[3].

დასავლელიმეცნიერებითანხმდებიანიმაზერომ
სწავლებისხარისხსნებისმიერიქვეყნისგანვითარების-
თვისგადამწყვეტიმნიშვნელობააქვს.ასე,საიდაჰდა
ადისმიხედვით,ხარისხიუმაღლესისაგანმანათლებლო
დაწესებულებებისმნიშვნელოვანიასპექტია,ვინაიდ-
ანუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებების
მენეჯმენტისმთავარიამოცანაარისაღიარებისადა
საზოგადოებისნდობისმოპოვება [4].უმაღლესიგა-
ნათლებისდაბალიხარისხისავარაუდოსტუდენტების
მხრიდანნდობისშემცირებისშედეგადხელსშეუწყობს
სტუდენტთარაოდენობისშემცირებასდასაბოლოოდ
საფრთხესშეუქმნისუმაღლესიგანათლებისმდგრადო-
ბას[5].გარდაამისა,ზოგიერთიაკადემიკოსისმტკიცე-
ბით,გლობალიზაციისეპოქაში,ყველაერისეკონომიკ-
ურიმომავალიდამოკიდებულიამათშესაძლებლობაზე,
მიიღონადამიანისკომპეტენციისმარაგიგანათლების
ხარისხისმეშვეობით[6].რადგან,შედეგებზეორიენტი-
რებულიმენეჯმენტი,ესუმაღლესიგანათლებისხარის-
ხისგანმსაზღვრელიერთ-ერთიინდიკატორიასწორედ
შედეგზეორიენტირებულისაბიუჯეტოპროცესითარის
მოსალოდნელიუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესე-
ბულებებისხარისხისგაუმჯობესება.

კვლევისპროცესშიჩატარებულმალიტერატურის
მიმოხილვამაჩვენარომ,ემპირიულიკვლევები,რომ-
ლებიც შედეგზეორიენტირებულბიუჯეტისუმაღ-
ლესისაგანმანათლებლოდაწესებულების ხარისხზე
ეფექტურგავლენასეხებოდა,მწირიიყო.აგრეთვე,არ
ექცევასათანადოყურადღებაპროგრამულიბიუჯეტის
დეტერმინანტებისგამოკვლევას.

საქართველოშიავტორიზებულია13უმაღლესისა-
ჯაროსამართლისიურიდიულიპირი-უნივერსიტეტი
[7].ანალიზმაგვიჩვენა,რომმათიბიუჯეტირებისპრო-
ცესიფაქტობრივადიდენტურია,რადგანჩამოყალიბე-
ბულიასაქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსისადასაქარ-
თველოსსაბიუჯეტოკლასიფიკაციისდამტკიცებისთა-
ობაზესაქართველოსფინანსთამინისტრის2019წლის
5აპრილისბრძანება№99-ის [8]შესაბამისად,ხოლო
ბიუჯეტისშედგენისწესი„უმაღლესიგანათლებისშე-
სახებ“საქართველოსკანონითაარისრეგულირებული.
საჯაროუნივერსიტეტებს,რომლებიცხასიათდებიან
ორგვაროვანიბუნებით, (ერთისმხრივწარმოადგენენ
საბიუჯეტოორგანიზაციებსდა, მეორეს მხრივ,უმ-
აღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებებს)კერძო
სექტორისგანგანსხვავებით, ბოლონიის პროცესით
„მოპოვებულიავტონომიურობის“მიუხედავად,გააჩნი-
ათ,როგორცშეზღუდულირესურსებიისე,შეზღუდული
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უფლებები.
პროგრამულიბიუჯეტისსამშობლოდშეგვიძლია

ვივარაუდოთამერიკისშეერთებულიშტატები,სადაც
1950წელსმიიღეს„ბიუჯეტირებისდააღრიცხვიანობის
აქტი“.აღნიშნულიაქტი,საბიუჯეტოდაწესებულებების
ხელმძღვანელებსსაბიუჯეტოგანცხადებებსმიღწეული
შედეგებითგამყარებასავალდებულებდა.1965წელსგა-
ერომშეიმუშავაპროგრამულიდაეფექტიანობაზეორი-
ენტირებულიბიუჯეტირებისთვისსახელმძღვანელო,
რამაცეკონომიკურიგანვითარებისადათანამშრომლო-
ბისორგანიზაციის(OECD)ქვეყნებისთვისპროგრამულ
ბიუჯეტისდანერგვაუფრომარტივიგახადა.

საჯარომმართველობისრეფორმამსაქართველოში
ერთგვარისაფუძველიშექმნასაბიუჯეტოორგანიზაცი-
ებისპროგრამულიბიუჯეტისშექმნისთვის.საბიუჯეტო
ორგანიზაციების ვალდებულებიდანგამომდინარე,
ექვემდებარებოდესსაკანონმდებლორეგულაციებს,
შედეგებზეორიენტირებულიბიუჯეტისდაგეგმვისთვის
შეგვიძლიაგარკვეულუპირატესობადაცჩავთვალოთ.
საქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსისმე-9მუხლისმე-2
პუნქტისმიხედვით,პროგრამულიბიუჯეტიმოიცავს
ინფორმაციასპროგრამების/ქვეპროგრამების, მათი
მოსალოდნელი შედეგებისადა შესრულების შეფა-
სებისინდიკატორებისშესახებ, ასევე ინფორმაციას
კაპიტალურიპროექტებისშესახებ.1პროგრამულიბი-
უჯეტიტრადიციულისტრუქტურისმქონებიუჯეტის
ალტერნატიულიხედვაა,სადაცხარჯებიეკონომიკური
მუხლებისნაცვლად,კონკრეტულიპროგრამებისმიხედ-
ვითაადიფერენცირებული,რაცდაგეგმვისპროცესს
შედეგზეორიენტირებულსხდის. მიუხედავადიმისა
რომუმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებებს
პროგრამულიბიუჯეტის წარდგენის ვალდებულება
არგააჩნიათ, აღნიშნულსტატიაშიგაანალიზებული
არისსაგანმანათლებლოინსტიტუციისპროგრამული
ბიუჯეტირების პროცესისშედეგადმისაღებიუპირ-
ატესობები,როგორცუნივერსიტეტისფინანსურიისე
მენეჯერულიმართვისთვის.

სა ბი უჯ ეტო პრო ცე სი
საქართველოსსაბიუჯეტოპროცესსარცთუდიდი

ხნისისტორიააქვს,თუმცააღსანიშნავია,რომსაბი-
უჯეტოპროცესიდაიხვეწადამნიშვნელოვნადგაუმ-
ჯობესდა.

უნივერსიტეტებისგანვითარებისადაფუნქციების
შესრულების კუთხით საბიუჯეტო პროცესს ერთ-ერ-
თი ძირითადიროლი აკისრია, მოიცავსრა ბიუჯეტის
მომზადების, დაგეგმვის, დამტკიცების, შესრულების
დაანგარიშგებისერთიანპროცესს,წარმოადგენსორ-
განიზაციის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს, რომლი-
დანაცფინანსდებაუნივერსიტეტისმიერკონკრეტულ
წელსგანსახორციელებელიპროგრამებიდაღონისძი-
ებები. როგორცუკვე აღვნიშნეთ, საქართველოში სა-
ჯაროსამართლისიურიდიულიპირი-საგანმანათლებ-
ლოდაწესებულებებიორგანიზაციისფისკალურიდო-

1 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/91-
006/49/ge/pdf

კუმენტისდაგეგმვისასსაქართველოსსაბიუჯეტოკო-
დექსით, საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციით
განსაზღვრულიტერმინებითადაბიუჯეტისბალანსის
ფორმით სარგებლობენ, სადაც მცირედი მოდიფიკა-
ცია უნივერსიტეტის სამართლებრივი ფორმიდან გა-
მომდინარე, მისაღები შემოსავლებითა და გასაწევი
ხარჯებისშესაბამისადარისშეტანილი.

ცხრილი№1
ბიუჯეტისდაგეგმვისმოდელი*

უნივერსიტეტისდასახელება

ნაშთი:

შემოსავლები:

სულშემოსავალინაშთისჩათვლით

II.ხარჯები

*წყარო:საქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსი;ავტორი.

აღნიშნულმოდელშისაბიუჯეტოორგანიზაციებიდ-
ანგანსხვავებითდამატებულიაწინაწლისდამომდევნო
წლისგარდამავალინაშთი,ვინაიდანსაგანმანათლებლო
ორგანიზაციები,რომლებიცსაბიუჯეტოორგანიზაცი-
ებსწარმოადგენენ,საკუთარიეკონომიკურისარგებლის
უფლებისქონასაცინარჩუნებენდაშესაბამისადმათ-
თვისშესაძლებელიანაშთისარსებობაც.

შემოსავლებისნაწილშიდაგეგმილიაორგანიზაციის
საქმიანობიდანგამომდინარემისაღებიმოსალოდნელი
შემოსავლები.უმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებუ-
ლებებისშემთხვევაშიშესაძლებელიაიყოს:შემოსავლე-
ბისწავლისქირიდან,სახელმწიფობიუჯეტიდანმიღებუ-
ლიდაფინანსება(მაგ.სტიპენდიის,ინფრასტრუქტურის
დასხვა)შოთარუსთაველისეროვნულისამეცნიერო
ფონდისგრანტები,საერთაშორისომიზნობრივიგრან-
ტებიდაშემოსავლებიკანონმდებლობითნებადართული
სხვასაქმიანობებიდან.

ხარჯებისნაწილშიეკონომიკურიკლასიფიკატორის
მიხედვითდაგეგმილიაორგანიზაციისშრომისანაზღა-
ურების,საქონელიდამომსახურების,პროცენტის,სუბ-
სიდიების,გრანტების,სოციალურიუზრუნველყოფისდა
სხვახარჯები.ორგანიზაციამსურვილისამებრშეიძლე-
ბაგამოიყენოსჩაშლილიხარჯთაღრიცხვისფორმაან
დაგეგმოსრესურსიხარჯებისმთავარკოდებზე,თუმცა
ავტორიზაცია/აკრედიტაციისდროს,კომისიაითხოვს
დეტალურადჩაშლილბიუჯეტს,ამიტომაცმიზანშეწო-
ნილიაუმაღლესმასაგანმანათლებლოდაწესებულებებ-
მამხედველობაშიიქონიონჩაშლილიბიუჯეტისმიღება.

უნივერსიტეტებისპროგრამულიბიუჯეტი -შედე-
გებზეორიენტირებულიბიუჯეტირება,OECD-ისგან-
საზღვრებით,წარმოადგენს„ბიუჯეტირებისფორმას,
რომელიც აკავშირებსგამოყოფილრესურსებსადა
გაზომვადშედეგებს“[9]. ისნათლადაჩვენებსმიღწე-
ულშედეგებსდაარამხოლოდათვისებულასიგნებებს,
შესაბამისად,პროგრამულიბიუჯეტისშესრულებისშე-
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ფასებისასაქცენტიგადატანილიუნდაიყოსდაგეგმილ
დამიღებულშედეგსშორისარსებულგანსხვავებაზე.
შესაბამისად,პარალელურადიგეგმებაშედეგიდაის
ინდიკატორები,რომელთა საშუალებითაც შედეგის
გაზომვაგახდებაშესაძლებელი,ამავედროსითვლება
შედეგისმისაღწევადაუცილებელიხარჯები.ბიუჯეტის
დაგეგმვისასპროგრამისდასახულიმიზნისმისაღწევად
საჭიროდაარსებულირესურსებიშესაბამისობაშიმო-
დისერთმანეთთან.

მსოფლიოპრაქტიკამგამოკვეთაპროგრამულიბი-
უჯეტირებისთვისმნიშვნელოვანიეტაპები:

1.საბიუჯეტოპროცესისეფექტურიდაგეგმვა;
2.საბიუჯეტოსისტემაშიმონაწილეპირებისკოორ-

დინირებულიმუშაობა;
3.ფინანსურიმენეჯმენტისროლიდასხვა.
პროგრამულიბიუჯეტისპერიოდიმოიცავს4-5წელს

დამასშიდეტალურადააჩაშლილიხარჯები,როგორც
ცენტრალურიდაფაკულტეტებისადმინისტრაციებ-
ისათვის, ასევე აკადემიურიპერსონალისთვის, სტუ-
დენტებისთვის,კვლევითი,პროფესიულიპროგრამების
დაინფრასტრუქტურისმიმართულებით.პროგრამულ
ბიუჯეტში ასიგნებებიგამოიყოფაპრიორიტეტების,
პროგრამების/ქვე-პროგრამებისმიხედვით,დაფინან-
სებისწყაროსმითითებით.იგიმოიცავსინფორმაციას
პროგრამების/ქვე-პროგრამების,მათიმოსალოდნელი
შედეგებისადაშესრულებისშეფასებისინდიკატორების
შესახებ,ასევეინფორმაციასკაპიტალურიპროექტების
შესახებ.ძირითადადპროგრამულიბიუჯეტისშედგენი-
სათვისსაჭირომეთოდოლოგიასაკადემიურსაბჭოსთან
დაწარმომადგენლობითსაბჭოსთანშეთანხმებითამ-
ტკიცებსუნივერსიტეტისკანცლერი.

პროგრამული ბიუჯეტირება,როგორცშედეგზე
ორიენტირებულიბიუჯეტირებისმექანიზმი,მოიცავს
ორუმთავრესკომპონენტს:ა)დანახარჯებისკლასი-
ფიკაციასდასახულიმიზნების (განსახორციელებელი
პროგრამების)მიხედვითდაბ)შედეგებისშესახებინ-
ფორმაციის(პროგრამისგანხორციელებასთანდაკავში-
რებულიხარჯებისადამიღებულისარგებლისანალიზი)
სისტემატურგამოყენებასბიუჯეტისპრიორიტეტების
განსაზღვრისას.

აღნიშნულსტატიაშიპროგრამულიბიუჯეტიგანიხი-
ლება,როგორცტრადიციულიბიუჯეტისდამატებითი
ანალიტიკურიმექანიზმი,რომელიცმთლიანიბიუჯეტის
შემადგენელინაწილიადააანალიზებსდაგეგმილმო-
ნაცემებსდამტკიცებისმომენტიდანშედეგისდადგო-
მამდე.იმისთვისრომუმაღლესმასაგანმანათლებლო
დაწესებულებებმაიხელმძღვანელონპროგრამულიბი-
უჯეტით,პირველყოვლისაუნდაგადაიხედოსუნივერსი-
ტეტისსტრატეგიულიგეგმა,მისაღწევიმიზნებიდანგა-
მომდინარედაიყოსისპროგრამებადდაგანესაზღვროს
მოქმედების ვადა. სახელმწიფოსგან განსხვავებით
საგანმანათლებლოორგანიზაციები მეტადშეზღუ-
დულირესურსებითფუნქციონირებენ.შემოსავლების
დაგეგმვისდროსუნივერსიტეტებიხელმძღვანელობენ
სტუდენტთაზღვრულიკვოტისნამრავლითსწავლის
ქირაზე,ამასემატებასამეცნიეროსაგრანტოპროექტე-

ბისმოცულობადაკანონითნებადართულისაქმიანობის
ფარგლებშიმისაღებიშემოსავლები.

უნივერსიტეტებისხარჯებთანდაკავშირებითუნდა
აღინიშნოსძირითადიპერსონალისშრომისანაზღა-
ურებაზეგასაწევი ხარჯები,რომლისდაგეგმვისას
უნივერსიტეტებისმაღალირგოლისმენეჯერებიხელ-
მძღვანელობენსაშტატოგანრიგით,საქონელიდამომ-
სახურების,სხვახარჯებისდაარაფინანსურიაქტივების
დაგეგმვით,რაცძირითადადწარსულინფორმაციაზე
დაყრდნობითხორციელდება.შესაბამისად,დაგეგმილი
ბიუჯეტისმიხედვითმენეჯერებმაიციანრანაშთიდარ-
ჩებადაწესებულებას,ორგანიზაციისსტრატეგიული
მიზნებიდანგამომდინარეგანსაზღვრულიპროგრამე-
ბისგანსახორციელებლად.მოსალოდნელიშედეგების
დაშეფასებისინდიკატორებისსწორადგანსაზღვრის
სირთულიდანგამომდინარე,მასკანონისიურიდიული
ძალაარაქვს. პროგრამებიწარმოდგენილიუნდაიყ-
ოსპრიორიტეტისმიხედვითდაგანსაზღვრულიუნდა
ჰქონდეთ,ამათუიმღონისძიებისგანხორციელების-
ათვისფინანსურიმაჩვენებლებიც.სანამ კანონი არ
არსებობსორგანიზაციებსმეტილავირებისსაშუალება
აქვთპროგრამულიბიუჯეტისდაგეგმვისთვისდაშე-
საბამისადუფრომეტადშეუძლიათიგიინსტიტუციის
მისიასმოარგონ.

არსებულისირთულეებისგათვალისწინებითპროგ-
რამულიბიუჯეტისშემდეგფორმებსგანასხვავებენ:

1.სუსტი;
2.საშუალო;
3.პირდაპირიპროგრამულიბიუჯეტირება.
რეფორმის კომპლექსურობიდან გამომდინარე

პირველეტაპზეინერგებაპირველი (სუსტი)ფორმა,
რომელსაცრეპრეზენტაციულიხასიათიაქვსდამასში
მოცემულიაინფორმაციები:

ა)პროგრამისშესახებ;
ბ)ქვეპროგრამებისშესახებ;
გ)ღონისძიებებისშესახებ;
დ)პროგრამისგანხორციელებითმისაღწევიმიზნე-

ბისშესახებ.
ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელ-

მწიფოუნივერსიტეტმა2021წლისბიუჯეტისდაგეგმვა
პროგრამულიბიუჯეტითგანახორციელა.ბიუჯეტში
პროგრამებადდაქვეპროგრამებადაარისდაყოფილი
ინფორმაციაუნივერსიტეტისფაკულტეტების,სამეცნი-
ეროკვლევითიინსტიტუტების,დამხმარესამეცნიერო
ერთეულების, გრანტების, პროფესიულისწავლების
განვითარებისდაორგანიზაციისსხვადასხვამიმართუ-
ლებებისშესახებ[11].პროგრამებიდეტალურადარის
ჩაშლილიდამითითებულიადაფინანსებისწყაროები,
მაგრამწლებისჭრილშიარარისდაგეგმილიმოსალოდ-
ნელიშემოსავლებიდაგასაწევიხარჯები, ამიტომაც
შეგვიძლიავივარაუდოთრომგამოყენებულიასუსტი
პროგრამულიბიუჯეტი,როგორცპრაქტიკაშიმიღებუ-
ლი,პროგრამულბიუჯეტზეგადასვლისთვისპირველა-
დიგამოსაყენებელირეპრეზენტაციულიფორმა.

პროგრამულბიუჯეტშიგამოიყენებაშუალედური
(output)დასაბოლოო(outcome)შედეგები.საბოლოო
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შედეგიწინასწარდაგეგმილიდაგაანალიზებულიპო-
ლიტიკისგანხორციელებისშედეგადუნდადადგესდა
ფაქტობრივადპროგრამისდასრულებასდაამპროგრა-
მისფარგლებშიახალიწესის/პოლიტიკისდანერგვას
გულისხმობს.მისიმიღწევამრავალწლიანიპროცესის
შემდეგმიიღწევადაპროგრამისარსებობისშეწყვეტის
საფუძველიცშეიძლებაგახდეს,თუმცასაგანმანათ-
ლებლოსისტემისფუნქციონირებადობისპრინციპის
გათვალისწინებითდაგეგმილიპროგრამებიშეიძლება
თვისობრივადამოუწურვადიიყოს.საბოლოოშედეგი
საზოგადოებრივისარგებლობისფართომექანიზმია,
მისიინდიკატორიარშეიძლებაიყოსერთჯერადიდა
მოკლევადიანი,ვინაიდანშესრულებისშეფასებისპრო-
ცესიგანგრძობითიხასიათისაა.

შუალედურიშედეგისაბოლოოშედეგისგანგანსხვა-
ვებითპროგრამისფარგლებშიკონკრეტულიქვეპროგ-
რამების/ღონისძიებებისგატარებისთვისგადადგმულ
ნაბიჯებსწარმოადგენს.მისიშესრულებისვადახშირ
შემთხვევაშისაბიუჯეტოწელზეამიბმული.თვისობ-
რივიმახასიათებლებისგათვალისწინებითგანსხვავე-
ბულიამათიშესრულებისშეფასებისინდიკატორებიც
დაპასუხისმგებელიპირებიც.ინდიკატორებისჭარბი
რაოდენობაც ხელისშემშლელიფაქტორია, ამიტომ
შესრულებისშეფასებისინდიკატორებიშეიძლებაიყოს
არაუმეტეს5 -რაოდენობრივი,ხარისხობრივი,ეფექ-
ტიანობისდაყველამათგანიუნდააკმაყოფილებდეს
„გადამოწმებადობისპრინციპს“[12;გვ.106].შუალედ-
ურიშედეგებიკიკონკრეტულგაზომვადერთეულებში
წარმოდგენილინფორმაციასმოიცავს.

საბოლოოშედეგზემენეჯმენტისუმაღლესირგოლია
პასუხისმგებელი,ხოლოშუალედურზეპასუხისმგებლო-
ბაშეიძლებადაეკისროსკონკრეტულიქვეპროგრამის/
ღონისძიებისშესრულებაზეგანსაზღვრულსტრუქტუ-
რულერთეულსანთანამშრომელს.

პროგრამულიბიუჯეტისდაგეგმვისთვისუნივერ-

სიტეტისსაბიუჯეტოკომისიასშეუძლიაიხელმძღვა-
ნელოსპროგრამულიბიუჯეტისშედგენისმეთოდო-
ლოგიისდამტკიცებისთაობაზე2011წლის8ივლისის
საქართველოსფინანსთამინისტრისN385ბრძანებით
განსაზღვრულიდანართებით,მოარგონრაისინისა-
უნივერსიტეტოპოლიტიკას.პროგრამულიბიუჯეტის
დროსშეგვიძლიავიხელმძღვანელოთშემდეგიფორმი-
თაც(იხ.ცხრილი2).

აღნიშნული მოდელი,ფაქტობრივად იდენტურია
ცხრილ№1-შიმოცემულიმოდელის,თუმცამისიგა-
მოყენებითშესაძლებელიადაიგეგმოსწლებისგანმავ-
ლობაში,სხვადასხვაწყაროდანმისაღებიშემოსავლები.

ხარჯებისმოდელიუნდამოიცავდესინფორმაციას
უნივერსიტეტისსტრატეგიულიგეგმიდანგამომდინარე
არსებულიპროგრამების,ქვეპროგრამებისადაღონის-
ძიებებისშესახებ, აგრეთვემითითებულიუნდაიყოს
ხარჯებისდაფარვისწყაროები(იდენტურიცხრილ№2
-ითდაგეგმილიშემოსავლებისწყაროების).ძირითადი
საგანმანათლებლოერთეულებისშესახებინფორმაცია
ჩაშლილიუნდაიყოსყველაფაკულტეტისდონეზედა
აკუმულირებულიუნდაიყოსერთცალკეპროგრამად,
სადაცდაინტერესებულშიდათუგარემომხმარებელს
ექნებასაშუალებაგაეცნოს,როგორცჯამურმაჩვენებ-
ლებსისედეტალურადამათუიმფაკულტეტისმიერ
წლებისჭრილშიგასაწევხარჯებს.მსგავსადუნდაიყოს
დაგეგმილიდაწესებულებისდამხმარესამეცნიეროდა
სტრუქტურულიერთეულებისშესახებდასაგეგმიინ-
ფორმაციებიც.პროგრამებსდაქვეპროგრამებსკოდები
უნდამიენიჭოსსამართლებრივიაქტისსაფუძველზედა
ინფორმაციისშესადარისობისთვისუზრუნველყოფილი
უნდაიყოსმათიუცვლელობადაგეგმილიწლებისგან-
მავლობაში(იხ.ცხრილი3).

პროგრამებისადა ქვეპროგრამების ქვეშ მითი-
თებულიუნდაიყოსისგასაწევიხარჯები,რომელთა
განხორციელებაცდაგეგმილიასაბიუჯეტოწლების

20XXწელსდაგეგმილი
(მოსალოდნელი)შემოსავლებისწყარო 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5

ეკონომიკურისაქმიანობიდან-სწავლისქირა

სახელმწიფობიუჯედიტანმიღებული
დაფინანსებაპროგრამებისმიხედვით:სტიპენდია,

ინფრასტრუქტურადასხვა)

გრანტები-შოთარუსთაველისეროვნულისამეცნიერო
ფონდიდან

გრანტები-საერთაშორისომიზნობრივი
დაფინანსებიდან

სხვაშემოსავლები-კანონმდებლობითნებადართული
სხვასაქმიანობიდან

სულდაგეგმილიშემოსავლები XXX

ცხრილი№2.პროგრამულიბიუჯეტისშემოსავლებისდაგეგმვისმოდელი*

*წყარო:https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1400751?publication=4;ავტორი.
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განმავლობაში.აღსანიშნავია,ისფაქტი,რომხარჯების
განსაზღვრისდროსსაბიუჯეტოსაგანმანათლებლოდა-
წესებულებებმაუნდაიხელმძღვანელონსაქართველოს
საბიუჯეტოკოდექსითდასაბიუჯეტოკლასიფიკატო-
რითგანსაზღვრულეკონომიკურიკლასიფიკატორით.

შემოსავლებისდახარჯებისდაგეგმვა,პროგრამე-
ბისადაქვეპროგრამებისმიხედვითწლებისჭრილში
არარისსაკმარისიორგანიზაციისმიერპროგრამული
ბიუჯეტისდანერგვისთვის. აუცილებელიაშუალედ-
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SUMMARY 
Anthropogenic climate change is closely related to 

the health and functioning of the biosphere, thus affect-
ing ecosystems. The issue of the need to understand the 
ecological dynamics of the climate is on the agenda, which 
primarily involves identifying management interventions. 
There is a danger of causing regional or planetary negative 
consequences. Changes in natural ecosystems threaten 

biodiversity, and this has an impact on global food produc-
tion. Sustainability in ecological communities requires the 
study of long-term perspectives, the response of flora and 
fauna to change. 

Ecological problems are considered to be one of the most 
neglected issues in Georgia, which requires special attention. 
It is also unfortunate that for obvious reasons, ecological 
studies are not carried out in the occupied territories of 
Georgia (Abkhazia, Tskhinvali region) for the time being. 
The rapid economic development of the country and the 
production and supply of competitive products should not 
be at the expense of environmental pollution. In addition 
to economic feasibility, the issue of environmental impact 
has the second most important aspect - the responsibility of 
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caring for human health and life.These issues, therefore, re-
quire constant intervention, the development of an adapted 
ecosystem research strategy and the formation of adaptive 
ecosystem management. High priority self-awareness. 

Keywords: Biosphere, anthropogenic, ecosystem, cli-
mate, infrastructure, ecological self-awareness, eroded, 
consumer-organic waste and their management, competi-
tive products.
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გამოიწვიოსრეგიონალურიანპლანეტარულიშედეგები.
ანთროპოგენულისათბურისგაზებისემისიები,რომლე-
ბიციწვევსროგორცკლიმატისცვლილებას,ისეოკე-
ანეებისმჟავიანობას,უფრომეტადუქმნისსაფრთხეს
ბუნებრივიეკოსისტემებისსიცოცხლისუნარიანობას
დამდგრადობასდაყოველივეზემოთხსენებულზედა-
მოკიდებულადამიანებს. ამსაფრთხეებისშედეგები
შეიძლებაიყოსღრმა(და,ბოლოწლებისგანმავლობაში,
სულუფროდაუფროშეიმჩნევა,რომდედამიწაუკვე
მნიშვნელოვნადერთგულიათბილიკლიმატისმიმართ,
მომავალშიკიდევუფროდათბობისმოლოდინით)თუ
ნახშირბადისგამონაბოლქვისტრაექტორიამკვეთრად
არშეიცვლება.

დედამიწისსისტემაშიკლიმატისარაერთპოტენ-
ციურგარდამტეხწერტილსუკვეაქვსგააქტიურების
ადრეულინიშნები.შესაბამისად,2018წლისკლიმატის
ცვლილებისსაერთაშორისოპანელის(IPCC)სპეციალ-
ურიანგარიში1.5°Cტემპერატურაზეგვაფრთხილებს,
რომპლანეტის2°Cზემაღალტემპერატურაზეგათბო-
ბისშემთხვევაშიგამოწვეულიიქნებაკლიმატისსერი-
ოზულიცვლილებებიმათშორისგვალვა,წყალდიდობე-
ბი,სითბოსტალღებიდაზღვისდონისაწევა,რაცმავნეა
კაცობრიობისთვისდაბიომრავალფეროვნებისთვის.
ეკოსისტემებისწრაფადიცვლებაკლიმატისადასხვა
გლობალურიცვლილებებისსაპასუხოდ,მაგ:ნალექე-
ბის,ატმოსფერულინახშირორჟანგისკონცენტრაციის,

წყლისბალანსის,ოკეანეებისქიმიისდაექსტრემალური
მოვლენებისსიხშირისადასიდიდისსაპასუხოდაც.

ბუნებრივიეკოსისტემებისცვლილებებისაფრთხეს
უქმნისბიომრავალფეროვნებასმსოფლიოშიდამასაქვს
გავლენაგლობალურისაკვებისწარმოებაზე.

ეკოლოგიურისისტემებისმკვეთრიცვლილებებიემ-
პირიულადდასაკვირვებელია,რადგანექსტრემალური
მოვლენები,მათიხასიათიდანგამომდინარე,იშვიათად
არისპროგნოზირებადი.

ეკოსისტემებისნორმალურიარსებობისთვის,აუც-
ილებელიაწინასწარნიადაგისმიკრობულითემების
განხილვა,რომლებიცმნიშვნელოვანროლსასრულებენ
ბიოგეოქიმიურიციკლისშუამავლობაში. ამთემების
ძირითადიშინაგანითვისებები,რომლებიცნიადაგს
გამძლეობასანიჭებს,მოიცავსცხოვრებისისტორიის
სტრატეგიას(ზრდისტემპი,რესურსებისგამოყენების
ეფექტურობა)დამიკრობულისაკვებისქსელისმრა-
ვალფეროვნებას.

ეკოლოგიურთემებშიმდგრადობამოითხოვსგრძელ-
ვადიანპერსპექტივებს,რათაუკეთიქნასშესწავლილი
ფლორისადაფაუნისრეაგირებაცვლილებებზე.ამის
ნათელიმაგალითია,ჩრდილოეთდასამხრეთნახევარ-
სფეროებისზომიერისარტყლისტყეებიდანხანძრისშე-
დეგადმიღებულინახშირისადამტვრისნიმუშებირათა
გათვალისწინებულიყოფილიყოცეცხლისროლიტყის
ხისსახეობებისშემადგენლობისშეცვლაში.დადგინდა,
რომტყისსახეობებისშემადგენლობისმდგრადობაან
დაუცველობახანძრისრეჟიმისშეცვლაზედამოკიდე-
ბულიაადგილობრივსხვადასხვაფაქტორზე,კლიმატზე,
ნიადაგისპირობებისადაისტორიულიმემკვიდრეობაზე.

გლობალურდათბობასთანერთადხმელეთისმცე-
ნარეებისმრავალფეროვნებაუფრომეტადიქნებაერ-
ოზირებულივიდრეგაჯანსაღებული.ამასთანერთად,
მრავალფეროვნებისწმინდადანაკარგიუფროჭარბი
იქნებაწყლითშეზღუდულეკოსისტემებში.როგორც
ეკოსისტემებიგარდაიქმნებაკლიმატისცვლილების
პირობებში,ასევეშეიცვლებამათიშესაძლებლობები,
ხელიშეუწყონადამიანისადაპტაციას.

საინტერესოამდგრადიგანვითარებისსაკითხი,ჩატა-
რებულიკვლევისთანახმად2050წლისთვისმსოფლიო
მოსახლეობისორიმესამედიიქნებაქალაქისმაცხოვრე-
ბელი,შესაბამისადესდიდიქალაქებიგახდებიანერთ-ერ-
თიმთავარიდამაკავშირებელიკლიმატისცვლილებასა
დაადაპტაციასშორის.მრავალიმახასიათებელიმათ
განსაკუთრებითდაუცველსხდისკლიმატისცვლილე-
ბისსაშიშროებისგან,მათშორისდაბალიმცენარეული
საფარი,დამაბინძურებლებისწარმოქმნა,მტკნარიწყლის
რესურსებზედიდიმოთხოვნადამოსახლეობისადაინ-
ფრასტრუქტურისმოწყვლადადგილებშიგანთავსება,
როგორიცაასანაპიროზონები, მდინარისჭალებიდა
უტყეოფერდობები.მნიშვნელოვანიაყურადღებაგამახ-
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ვილდესსტრატეგიებზე,რომლებიცმოიცავსმცენარე-
ულისაფარისდამწვანესივრცისგაძლიერებას,სტრუქ-
ტურებისმშენებლობას,რომლებიცაღადგენსბუნებრივ
ჰიდროლოგიურფუნქციას,როგორიცააწყალდიდობის
აუზები,ზღვისპირაზონებიდაბუნებრივიდამცავიჰაბი-
ტატებისაღდგენასანაპიროზოლისგასწვრივ.ამასთან,
ბუნებაზედაფუძნებულიამსტრატეგიებისსრულფა-
სოვანშეფასებასსაჭიროებსამსტრატეგიისხარჯების
(უარყოფითიზემოქმედებისჩათვლით)შეფასებატექნი-
კურმიდგომებთანშედარებით.

ყინულიგანიცდისდნობასმსოფლიოში,განსაკუთ-
რებითდედამიწისპოლუსებზე.ესმოიცავსმთისმყინ-
ვარებს,ყინულისფენებს,რომლებიცფარავსდასავლეთ
ანტარქტიდასადაგრენლანდიასდაარქტიკულიზღვის
ყინულებს.

ამყინულისდნობახელსუწყობსზღვისდონისაწ-
ევას.გლობალურიზღვისდონეწელიწადში0.13დი-
უმზეიზრდება(3.2მილიმეტრი),ხოლობოლოწლების
განმავლობაშიუფროსწრაფიტემპით.ტემპერატურის
მომატებაგავლენასახდენსველურბუნებასადამათ
ჰაბიტატებზე.ყინვამგააქროისეთისახეობები,როგო-
რიცააადელიპინგვინი(Adéliepenguin)ანტარქტიდაში,
სადაცზოგიერთიპოპულაცია90პროცენტითანმეტით
შემცირდა.ტემპერატურისცვლასთანერთადმრავალი
სახეობაიცვლისსაცხოვრებელგარემოს.ზოგიერთი
პეპელა, მელადა ალპური მცენარე მიგრირებულია
ჩრდილოეთითანუფრომაღალ,გრილადგილებში.ნა-
ლექები(წვიმადათოვლი)მთელმსოფლიოში,საშუალ-
ოდ,გაიზარდა.მიუხედავადამისა,ზოგიერთრეგიონში
უფრომკაცრიგვალვაა,იზრდებახანძრის,დაკარგული
კულტურებისდასასმელიწყლისდეფიციტი.მაგალი-
თად,ქერქისხოჭოებისმზარდმაპოპულაციამ,რომე-
ლიცნაძვისადაფიჭვისხეებითიკვებება,გაანადგურა
მილიონობითტყიანიჰექტარიაშშ-ში.

საინტერესოათურა ვითარებაა ეკოლოგიური
კუთხითსაქართველოში.საქართველოშიეკოლოგიის
პრობლემებზემომუშავეექსპერტებიდაარასამთავ-

რობოორგანიზაციები აქ ეკოლოგიის პრობლემებს
ერთ-ერთყველაზეუგულვებელყოფილსაკითხადმი-
იჩნევევენ.დღეისათვისსაქართველოშიგარემოსდაცვა
პრიორიტეტულსფეროდარითვლება,მაშინროდესაც
ბუნებრივირესურსები,ლანდშაფტურითუბიომრავალ-
ფეროვნებაქვეყნისყველაზემნიშვნელოვანრესურსს
წარმოადგენს. ჰაინრიჰბიოლის სამხრეთკავკასიის
რეგიონულიბიუროსმხარდაჭერითორგანიზაბული4
ნოემბრისბათუმისსაჯაროდისკუსიაშეეცადაგაერ-
კვიათურამდგომარეობააამმხრივაჭარისრეგიონში,
კერძოდქალაქბათუმში, ქალაქში,სადაცტურიზმის
განვითრებისმხარდაჭერისმიზნითგანხორციელებ-
ულითუმიმდინარესამშენებლოპროექტებისშედე-
გადგადატვირთულისანაპიროზოლი,თუშავიზღვის
წყლისსისუფთავეექსპერტებისაზრითწარმოადგენენ
ეკოლოგიურიპრობლემებისიმმცირეჩამონათვალს,
რომლისდაძლევაცსაქართველოსახლომომამვალში
აუცილებლადმოუწევს.საჯაროდისკუსიისერთ-ერთ
მთავართემას, ქალაქისდღევანდელიეკოლოგიური
მდგომარეობიდანგამომდინარე,ბათუმისზღვისპირა
ზოლისმძიმეეკოლოგიურიმდგომარეობაწარმოადგენ-
და.ბუნებრივია,ბათუმისზღვისსანაპირო-საპორტო
აკვატორიით,ძველიდაახალიბულვარით-დატვირთუ-
ლისასტუმროებითდაპარკებით,წარმოადგენსქალა-
ქისერთ-ერთგანსაკუთრებულდაუმნიშვნელოვანეს
ნაწილს.დღეისათვის,სახელმწიფოსათუსხვადასხვა
კერძოინვესტორებისმხრიდანტურიზმისგანვითარე-
ბისათვისსაჭიროინფრასტრუქტურისშექმნით,ერთის
მხრივხელიეწყობაბათუმშიტურისტულინაკადების
ზრდას,თუმცამეორესმხრივქალაქისსანაპიროზო-
ლისმიმდებარეტერიტორიებისმაქსიმალურადათვი-
სება (სასტუმროებიდასხვადასხვასახისგასართობი
პარკები)საგრძნობლადამძიმებსბათუმისზღვისპირა
ზოლისეკოლოგიურმდგომარეობას.მნიშვნელოვანია
რეგიონის ახალგაზრდებში ეკოლოგიურითვითშეგ-
ნების ამაღლება,რაცუპირობოდგამოიწვევსსაზო-
გადოებისგააქტიურებასდაესკი ახლომომავალში
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აიძულებსსახელმწიფოსგაითვალისწინოსრეგიონის
წინაშემდგარიეკოლოგიურიპრობლემებისმოგვარე-
ბისაუცილებლობა.

სამწუხაროდ,გასაგებიმიზეზებისგამოდღეისათვის
ვერხორციელდებასაქართველოსოკუპირებულიაფხა-
ზეთისავტონომიურირესპუბლიკისდაცხინვალისრე-
გიონში(ყოფილისამხრეთოსეთისავტონომიურიოლქის
ტერიტორიები),ეკოლოგიურიმდგომარეობისკვლევა,
მიუხედავადიმისარომ,სამწუხაროდიქგანვითარების
ტემპებისაქართველოსდანარჩენტერიტორიასთანმი-
მართებაშიდაბალია,სავარაუდოა,რომეკოლოგიური
მდგომარეობაანალიტიკურკვლევასდასახელმწიფოს
მხირდანჩარევასსაჭიროებს,რათასაქართველოსამ
ტერიტორიებზეარმოხდესბუნებრივიკლიმატისცვლი-
ლებებითგამოწვეულიშედეგებისუგულვებელყოფადა
იყოსშესაძლებელიამტერიტორიებისდაცვა.

სწრაფიეკონომიკურიზრდასაქმისერთიმხარეა.
მნიშვნელოვანია,გათვალისწინებულიქნას,რომეკ-
ონომიკურგანვითარებასთანმოსდევსსაწარმოოდა
სამომხმარებლო–ორგანული,არაორგანული,ქიმიური
დამრავალისხვასახისნარჩენებისზრდა.როდესაც,
საუბარიასწრაფეკონომიკურგანვითარებაზე, აუც-
ილებლადმხედველობაშიუნდა იქნას მიღებული ის
შესაძლოთანმდევინეგატიურიგავლენა,რაცსწრაფმა
ეკონომიკურმაზრდამშეიძლებამოახდინოსსაქართვე-
ლოსეკოლოგიურგარემოსადაბუნებრივრესურსებზე.
თუარხდებაგარემოსმოვლადადაცვა,მაშინამქვეყ-
ნისფასეულობამკვეთრადმცირდება,რადგანასეთი
ქვეყანა,პირველყოვლისა,სიცოცხლისთვისდაშემდეგ
ეკონომიკურიაქტივობისათვისუვარგისია.

როდესაც საუბარია ეკოლოგიურიდა გარემოს-
დაცვითი პრობლემის მოსაგვარებლად შესაბამისი
სტანდარტებისდაწესებაზე,ხშირადისმისარგუმენტი,
რომასეთისტანდარტებისადამოთხოვნებისშემოღე-
ბაშეამცირებსქვეყანაშიწარმოებულიპროდუქციის
კონკურენტუნარიანობასდა შედეგად შეამცირებს
ქვეყნისეკონომიკურზრდას.მარტივადრომვთქვათ,
ამარგუმენტისმიხედვითგარემოსდაბინძურებაეკონ-
ომიკურადმიზანშეწონილი,ე.ი.მოგებიანია.ესმიდგომა
პოპულარულიაარამარტოგანვითარებად,არამედგან-

ვითარებულქვეყნებშიც.
ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარებადა

კონკურენტუნარიანიპროდუქტებისადასერვისების
წარმოება-მიწოდებაარუნდახდებოდესგარემოსდა-
ბინძურებისხარჯზე.მსოფლიოსმრავალქვეყანაშიარ-
სებობსწარმატებულიგამოცდილებაიმისა,თუროგორ
შეიძლებაკონკურენტუნარიანიპროდუქციისწარმოება
გარემოზემინიმალურინეგატიურიზემოქმედებით.ბევრ
ქვეყანაშიესმიზანიძირითადადმიღწეულიქნაგარემო-
ზენეგატიურიეფექტისშესამცირებლადინვესტიციების
მასტიმულირებელიმექანიზმებისდანერგვით.სწორედეს
ფინანსურისტიმულებიინვესტორებისათვისაბათილებს
გარემოზეზემოქმედებისრეგულაციებითგამოწვეულ
ფასებისზრდას.ფინანსურისტიმულებისშემუშავებადა
დანერგვა,ერთიმხრივ,შესაძლებელიასახელმწიფოდონე-
ზე,მაღალიეკოლოგიურისტანდარტებისკომპანიებისათ-
ვისდანარჩენებისგადამმუშავებელისაწარმოებისათვის
საგადასახადოშეღავათებისდაწესებისგზით.მსგავსი
საგადასახადოშეღავათებიხელსშეუწყობსნარჩენების
გადამმუშავებელსექტორშიკერძოინვესტიციებისმო-
ზიდვას.მეორემხრივ,ასევეაუცილებელიაიმრესურსე-
ბისგამოყენება,რომელთაცსაერთაშორისოსაფინანსო
ორგანიზაციებისხვადასხვაფინანსურიინსტრუმენტის
სახითგამოყოფენროგორცსახელმწიფოპროექტებისათ-
ვის,ასევეკერძოკომპანიებისათვის.

ამდენად,არგუმენტიიმისა,რომეკოლოგიურისტან-
დარტებისდაცვა პროდუქციისადა მომსახურების
თვითღირებულებასგაზრდისდა,შესაბამისად, არაკ-
ონკურენტუნარიანსგახდის–მოკლებულიასაშუალო
დაგრძელვადიანსაფუძველს.საქართველოშიდღეს,
საბედნიეროდ,არსებობსწარმოებები,თუმცაძალიან
მცირეოდენობით,რომლებიციცავენგარემოზეზემოქ-
მედებისუმაღლესსტანდარტებსდაამასთანავეახერხე-
ბენკონკურენტუნარიანიპროდუქციისწარმოებასადა
მიწოდებასროგორცადგილობრივი,ასევესაექსპორტო
ბაზრებისათვის.

ეკონომიკურიმიზანშეწონილობიდანგამომდინარე,
გარემოზეზემოქმედებისსაკითხსმეორეუმნიშვნელო-
ვანესიმხარეაქვს.როდესაცსაუბარია,რომგარემოზე
არზრუნვაეკონომიკურადმომგებიანია, ასევესაყუ-
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რადღებოაისიც,რომგარემოსმიმართასეთიდამოკიდე-
ბულებაადამიანებისჯანმრთელობასადასიცოცხლეს
აგდებსსაფრთხეში.

დაბინძურებულიჰაერისპარალელურადნარჩენების
მართვაყველაზეპრობლემატურისაკითხიასაქართვე-
ლოში. ადამიანისფუნქციონირებისას წარმოქმნილი
მზარდინარჩენებისგადამუშავებასაქართველოშიძა-
ლიანარაეფექტიანადარისორგანიზებული.ქვეყანაში
არარისნარჩენებისსორტირებისადანაგავსაყრელებზე
მათიგადამუშავებისთვისსაჭიროინფრასტრუქტურა.
სამომხმარებლოთუსაწარმოონარჩენიარნიშნავსიმას,
რომისუფასოა.მისიგადამუშავებაორგანიზებასადა
ხარჯებთანარისდაკავშირებული.ნებისმიერდიდთუ
პატარაქალაქშინარჩენებისმართვაკარგშემთხვევაში
შემოიფარგლებამათიშეგროვებითადაქალაქგარეთ
ტრანსპორტირებით.უმეტესშემთხვევაშინარჩენები
კონცენტრირებულიაღიაცისქვეშდაქარისდროსეს
ნარჩენებიდიდმანძილზემიმოიფანტებადაბებსადა
ზეგანებზე.მეორემხრივჩვენთანმიიჩნევა,რომთუ
ნარჩენიმიწაშიდაიმარხა–პრობლემამოგვარდა.ის,
რომნარჩენიმიწაშიდაიმარხადამისარსებობასყნოს-
ვითვერვგრძნობთდავერვხედავთ,არნიშნავს,რომ
პრობლემამოგვარდა.პირიქით,ნარჩენებისდამარხვით
იწყებაყველაზესავალალოეკოლოგიურიპრობლემა.

ის,რომეკონომიკურადსაქართველოარარისგან-
ვითარებული,ეკოლოგიურითვალსაზრისითსასიხარუ-
ლოა.ეკოლოგიურისაკითხებისადმიარსებულიმიდ-
გომითქვეყნისეკონომიკარომგანვითარებულიიყოს,
გადაჭარბებისგარეშეშეიძლებაითქვას,რომმთელი
ქვეყანადამისიმომავალისერიოზულიპრობლემების
წინაშედადგებოდა. ამთვალსაზრისითუკვეძალიან
მძიმემდგომარეობაა.თუეკონომიკურადგანვვითარ-
დებით,მდგომარეობაუფროდამძიმდება.

ეკოსისტემებიისესწრაფადიცვლებაგლობალური
ცვლილებებისსაპასუხოდ,რომჩატარებულიკვლევისა
დამოდელირებისჩარჩოებსემპირიულიცვლილებები
ჯაბნის.კლიმატისცვლილებისადაპტაციისადაშერბი-
ლებისბუნებაზედაფუძნებულიმიდგომებისგაგებისა
დაგანხორციელებისმთავარიგამოწვევაარისმასშტა-
ბურობისსაკითხი.კლიმატისცვლილებაგლობალური
პრობლემაა,რომელიცმოითხოვსმრავალიურისდიქ-
ციულდამრავალეროვნულმმართველობას

ეკოსისტემებისსირთულისკონტექსტშიდა იმის

გარკვევაში,თურამდენადრეაგირებენკონკრეტული
სახეობები კლიმატისცვლილებაზე, საჭიროა ადაპ-
ტირებულიეკოსისტემისკვლევისსტრატეგიისშემუ-
შავებადაეკოსისტემის ადაპტაციურიმენეჯმენტის
ჩამოყალიბება.

სწრაფიეკონომიკურიზრდასაქართველოსგანვითა-
რებისათვისყველაზეკრიტიკულიამოცანაასოციალ-
ური,პოლიტიკურიდაეკონომიკურითვალსაზრისით.
თუმცა,მიუხედავადამსაკითხისპრიორიტეტულობისა,
სწრაფიეკონომიკურიზრდისმიღწევაგარემოსდა-
ბინძურებისხარჯზედაუშვებელია.ამავედროსბევრი
ქვეყნისგამოცდილებითდასტურდება,რომსწრაფი
ეკონომიკურიზრდასუფთაეკოლოგიურგარემოსარ
გამორიცხავს.საჭიროათანამიმდევრულიმიდგომადა
არსებულიგამოცდილებებისგამოყენება. საქართვე-
ლოსმოსახლეობისმიზანიუნდაიყოსცხოვრებისათვის
ჯანმრთელიდასასიამოვნოეკოლოგიურიგარემოს
შექმნაისევდაისევსაკუთარიდაარაკონკრეტული
საერთაშორისოშეთანხმებებისადამოთხოვნებისდაკ-
მაყოფილებისათვის.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1.კლიმატისცვლილებისმთავრობათაშორისიკო-
ლეგია:IPCC.CH;

2.Globalwarmingandthepoliticalecologyofhealth:
emergingcrisesandsystemic solutions,ჰანსბაერი,მე-
რილზინგერი;

3.გარემოსდაცვითიინფორმაციისადაგანათლების
ცენტრი:EIEC.gov.ge;

4.Forbes.ge;
5.საქართველოსგარემოსდაცვისადასოფლისმე-

ურნეობისსამინისტრო:MEPA.GOV.GE;
6.დვალიშვილილ.,გარემოსდაცვისეკოლოგიური

პრობლემები.ინსტიტუტის75დაჟურნალ„ეკონომის-
ტის“10წლისთავისადმიმიძღვნილისაერთაშორისოსა-
მეცნიეროკონფერენციისმასალებისკრებული,„მწვანე
ეკონომიკის“ფორმირებისთანამედროვეპრობლემები,
თბილისი,2019;

7.ალფენიძემ.,ლომთათიძეზ.,-,,შავიზღვა:აბიოტ-
ურიდაბიოტურიპროცესებისდინამიკა“,აფხაზეთის
მეცნიერებათაეროვნულიაკადემია;.

8.გერსამიან.,გერსამიად.-,,აფხაზეთისტყეები“.


