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სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის დეკ ლა რი რე ბი-
დან 30 წე ლი გა ვი და. სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ის ეს მო ნაკ-
ვე თი, ის ევე, რო გორც მრა ვალ სა უკ უნ ოვ ანი წარ სუ ლი, 
გა დატ ვირ თუ ლია მოვ ლე ნა თა დი ნა მი ურ ობ ით - ქვე ყა ნამ 
ყვე ლა ნა ირი გან საც დე ლი იწ ვნია: - ომ ები (ძმა თამ კვლე-
ლი, სა მა მუ ლო), ტე რი ტო რი ებ ის და კარ გვა, ეკ ონ ომ იკ ის 
ვარ დნა, ინ ფლა ცია, შიმ ში ლი, ღო რის, ქათ მის გრი პე ბი, 
ფა რო სა ნას შე მო სე ვა, კო რო ნა ვი რუ სის ახ ალი შტა მის 
ეპ იდ ემია და ამ უბ ედ ურ ებ ებს ზვა რა კად შე წი რუ ლი ათ-
ას ობ ით ად ამი ან ური მსხვერ პლი... 

 რა თქმა უნ და, იყო გა მო ნა თე ბე ბიც. წარ მოდ გე ნაც კი 
ძნე ლია იმ პო ლი ტი კუ რი, ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური 
ცვლი ლე ბე ბის სპექ ტრი სა, რო მე ლიც ამ ოც და ათ წლი ან 
პე რი ოდს ახ ლდა - ზო გი წარ მა ტე ბუ ლი იყო, უმ ეტ ეს ობა 
გაუაზრებლობის, მო უმ ზა დებ ლო ბის, მარ თვის უუნ არ-
ობ ის გა მო ჩაფ ლავ და, ნა წი ლი აშ კა რად მავ ნებ ლუ რი, 
იმ თა ვით ვე ქვეყ ნი სა და მო სახ ლე ობ ის ინ ტე რე სე ბის 
სა ზი ანო გა მოდ გა.

ამ ოც და ათ მა წელ მა გან საზღვრა სა ქარ თვე ლოს, 
რო გორც სა ხელ მწი ფოს, გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვა. 
მას ში წა რუშ ლე ლად აის ახა დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე ბის 
კვა ლი და აქ ედ ან თავ დაღ წე ვის, სა ხელ მწი ფო ებ რივ მოქ-
მე დე ბა თა და სახ ვის მთა ვა რი ორი ენ ტი რიც წარ სუ ლის 
ლა ბი რინ თებ ში უნ და ვე ძე ბოთ.

აწ მყო წარ სულ ზე დგას, ხო ლო მო მა ვა ლი, წარ სუ ლი-
სა და აწ მყოს სა ძირ კველ ზე იგ ება. ბა ლა ვა რი მყა რი რომ 
გა მოდ გეს, წარ სულს არ უნ და მოს წყდე - გახ სოვ დეს 
დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე ბი და მო მავ ლის კენ და უნ ჯე ბით 
უნ და გა იხ ედო - ესაა გან ვი თა რე ბის ანი და ბა ნი. ჩვენ 
წარ სუ ლი გა დავ ხა ზეთ, აწ მყო ში მყა რად ვერ ვდგა ვართ 
ფეხ ზე და მო მა ვალ საც ამ ის გა მო, ვერ ვხე დავთ ფე რადს!

რა გაკ ვე თი ლე ბი მოგ ვცა გან ვლილ მა ოც და ათ მა 
წელ მა, რა ვერ ავ ით ვი სეთ და რო გორ გა ვი დეთ ფონს? 
- ეს კითხვე ბი ყვე ლას აწ უხ ებს, ვი საც კი ქვეყ ნის ბე დი 
ოდ ნავ მა ინც ად არ დებს.

აქ ამ დე ბუმ ბე რაზ მხრებ ზე ვი დე ქით, იმ იტ ომ აც გა-
დავ რჩით. ერ ის გა მორ ჩე ულ რა ინ დებს ედ გათ მძი მე 
ტვირ თწე ვის უღ ელი მუ დამ და ის ინი უხ მოდ აკ ეთ ებ-
დნენ საქ ვეყ ნო საქ მეს. ყვე ლა დრო სა და ეპ ოქ ას ჰყავს 
ას ეთი უჩ ინ არი ბუმ ბე რა ზე ბი. გარ და სუ ლი ოც და ათი 
წე ლიც არ იყო გა მო ნაკ ლი სი - რო ცა მა ვა ნი მკერ დში 
მჯიღს იც ემ და, მგრძნე ბა რე ტა შით ან უს არ გებ ლო ყი-
ყი ნით სხვას აბ რუ ებ და, ის ინი დღე ნი ად აგ ქვეყ ნის, ერ ის 
სა კე თილ დღე ოდ იღ ლწვოდ ნენ, თავ და დე ბულ შრო მა ში 
ათ ენ-აღ ამ ებ დნენ...

 მათ რიგ ში გა მორ ჩე ული ად გი ლი უჭ ირ ავს ნო დარ ჭი-

„გლო ბა ლუ რი  გა მოწ ვე ვე ბი „გლო ბა ლუ რი  გა მოწ ვე ვე ბი 
ერ თპო ლუ სი ან  მსოფ ლი ოში“ - ერ თპო ლუ სი ან  მსოფ ლი ოში“ - 

აწ მყო სა და მო მა ვალ ზე ნა ფიქ რით პი რამ დე აწ მყო სა და მო მა ვალ ზე ნა ფიქ რით პი რამ დე 
სავ სე სა გან ძუ რისავ სე სა გან ძუ რი

თა ნა ვას - მან საქ ვეყ ნო ტვირ თი უხ მა ურ ოდ, უან გა როდ 
ზი და და სა ხე ლიც ქარ ტე ხი ლებს უმ წიკ ლოდ გა მო ატ არა. 
ამ ღვაწ ლმო სი ლი სა ზო გა დო მოღ ვა წი სა და მეც ნი ერ ის 
შე სა ხებ ყველ გან მოკ რძა ლე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბია - თან-
და ყო ლი ლი პი როვ ნუ ლი თვი სე ბე ბის, მოქ მე დე ბა თა 
პრინ ცი პე ბის გა მო, ის ყო ველ თვის გა ურ ბო და მყვი რა ლა 
ეპ ით ეტ ებს, არ იკ არ ებ და გა და ჭარ ბე ბულ შე ფა სე ბებს. 
თუმ ცა მის თავ მდაბ ლო ბა ში თა ნა მედ რო ვე ნი ამ ჩნევ-
დნენ ნი ჭი ერ ებ ას, კომ პე ტენ ცი ას, ნო ვა ტო რულ ინ იცი-
ატ ივ ებს, უმ აღ ლეს პა სუ ხის მგებ ლო ბას ქვეყ ნი სა და ერ-
ის წი ნა შე. უფ რო სი თა ობ ის წარ მო მად გენ ლებს ახ სოვთ 
სა ქარ თვე ლოს თვის ორ ერ მა ნე თის გან გან სხვა ვე ბულ 
წყო ბი ლე ბა სა და ურ თუ ლეს პო ლი ტი კურ ვი თა რე ბა ში 
თუ რო გო რი გამ ჭრი ახ ობ ით ემ სა ხუ რა იგი ქვე ყა ნას, 
ყვე ლა თა ნამ დე ბო ბა ზე, სა დაც კი იღ ვა წა, მი იღო შორ-
სმჭვრე ტე ლუ რი, გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი, 
დრო ის ათ ვის შე სა ფე რი და სა თა ნა დო გა დაწყვე ტი ლე-
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ბე ბი. მაგ რამ უფ რო მნიშ ნე ლო ვა ნი, გა მოც დი ლე ბით და-
დას ტუ რე ბუ ლი, ას კეც ფიქ რსა და გო ნებ რივ გან სჯა ში 
გა მო ტა რე ბუ ლი ნა აზ რე ვი ას ახ ულია მის მრა ვალ ტო მი ან 
შრო მებ სა თუ გა მო ცე მებ ში.

მიმ დი ნა რე წლის სექ ტემ ბრის და საწყის ში გა მო-
იცა ნო დარ ჭი თა ნა ვას მო რი გი წიგ ნი „გლო ბა ლუ რი გა-
მოწ ვე ვე ბი ერ თპო ლუ სი ან მსოფ ლი ოში - სა ქარ თვე ლოს 
ეკ ონ ომ იკ ის ტრან სფორ მა ცი ის ხი ლუ ლი და უხ ილ ავი 
პრობ ლე მე ბი“. ისე, რო გორც მი სი წი ნა მორ ბედ ნი, ეს გა-
მო ცე მაც ქარ თუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური ლი ტე რა ტუ რის მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი შე ნა ძე ნია. ნაშ რო მი პირ ვე ლი ვე ფურ ცლი დან 
იქ ცევს ყუ რადღე ბას და გულ გრი ლად ვერ ჩა იკ ითხავ, 
- ფარ თოა აქ გან ხი ლუ ლი სა კითხე ბის სპექ ტრი და ფაქ-
ტე ბიც ავ ტო რი ტე ტუ ლი უშუ ალო პირ ველ წყა რო და ნაა 
მო წო დე ბუ ლი. 

 უკ ვე მე ორ ედ გავ ბე დე ნო დარ ჭი თა ნა ვას წიგ ნის 
რე დაქ ტო რო ბა...

 ამ მძი მე და სა პა სუ ხის მგებ ლო ტვირ თის გა წე ვას 
იმ დე ნად დი დი შე მეც ნე ბი თი მომ ხიბ ვლე ლო ბა ახ ლდა 
თან, ჭა პა ნი ნებ სით, უყ ოყ ვა ნოდ მო ვირ გე - სა ქარ თვე-
ლოს სა ხელ მწი ფო ებ რი ობ ის, სულ ცო ტა, ბო ლო ორ-
მოც და ათ წლი ანი მა ტი ანე, - ფორ მა ცი ული ცვლი ლე ბის 
მზა დე ბის, ტრან სფორ მა ცი ული პრო ცე სე ბი სა და შემ-
დგომ სა ბე დის წე როდ გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის 
ლა ბი რინ თე ბი მი სი ყვე ლა ზე უკ ეთ მცოდ ნე, გა მოც დი-
ლე ბით ტო ლუ პო ვარ, გულ თმი სან მეგ ზურ თან ერ თად 
უნ და გა მევ ლო. დავ თან ხმდი იმ ად აც, რომ ამ ურ თუ ლეს 
უღ ელ ტე ხილ ზე (და მო უკ იდ ებ ლო ბის დეკ ლა რი რე ბის 
წი ნა რე და შემ დგომ 30 წლი ან მო ნაკ ვეთ ზე) სა ზო გა დო-
ებ აში (სპე ცი ალ ურ ლი ტე რა ტუ რა სა თუ სხვა სა ინ ფორ-
მა ციო წყა რო ებ ში) წი ნა აღ მდე გობ რი ვი, არა ობი ექ ტუ რი, 
გა რე დან თავ სმოხ ვე ული ილ უზი ური სუ ლის კვე თე ბით 
შე ფუ თუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი არ სე ბობს. თა ვა დაც მსურ-
და რე ალ ობ აში გარ კვე ვა, ყვე ლა ზე მე ტად კი, მინ დო და 
თა ნა მედ რო ვე ებს, და იტ ერ ეს ებ ულ პი რებს, მო მა ვალ 
თა ობ ას ჩვე ნი ქვეყ ნის უახ ლო ეს წარ სულ ზე უტყუ არი 
ქრო ნი კა დარ ჩე ნო და - 1991-2021 წლე ბის სა ქარ თვე ლო-
ში პო ლი ტი კუ რი, ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური გარ დაქ-
მნე ბი, ფაქ ტობ რი ვი მდგო მა რე ობ ის გან მა პი რო ბე ბე ლი 
ობი ექ ტუ რი მი ზეზ-შე დე გობ რი ვი კავ ში რე ბი, დრო სა და 
სივ რცე ში გე ოს ტრა ტე გი ული, მა ტე რი ალ ური თუ ინ ტე-
ლექ ტუ ალ ური რე სურ სე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბის 
ას ეთი პი რუთ ვნე ლი შე ფა სე ბა, დღე ვან დე ლო ბი დან 
და ნა ხუ ლი მო მავ ლის კონ ტუ რე ბი ასე ჯერ არ ცერთ 
მკვლე ვარს არ წარ მო უდ გე ნია. 

 აწ უკ ვე თქვე ნამ დე მოღ წე ული წიგ ნის გა მო ცე მის 
იდე ის ჩა ნა სა ხი ჯერ კი დევ შარ შან გაჩ ნდა, რო ცა კო-
რო ნა ვი რუ სის ეპ იდ ემი ის აფ ეთ ქე ბი თა და გლო ბა ლუ რი 
პან დე მი ის გა მოცხა დე ბით გა მოკ ვე თულ, გარ და უვ ალ, 
მრა ვალ სა ხა კრი ზის ზე ბა ტონ ნო და რის ჟურ ნა ლის თვის 
ვთხო ვეთ შე ფა სე ბე ბის გა კე თე ბა. ქარ თველ მეც ნი ერ თა 
შო რის, იგი პირ ვე ლი გა მო ეხ მა ურა მას შტა ბუ რო ბით, სა-
უკ უნ ის და საწყი სის ამ უდ იდ ეს და მან გრე ველ მოვ ლე ნას 
და გან სა ხორ ცი ელ ებ ელ პრე ვენ ცი ულ, ან ტიკ რი ზი სულ, 
აგ რეთ ვე პოს ტპან დე მი ური პე რი ოდ ის ღო ნის ძი ებ ებ ზეც 

კი, მა შინ - პან დე მი ის გა მოცხა დე ბი დან სულ რამ დე ნი მე 
დღე ში, მე ტად სა ინ ტე რე სო, ფარ თო დი პა ზო ნის მო საზ-
რე ბე ბი შე მოგ ვთა ვა ზა. მეც ნი ერ ის მი ერ ფაქ ტობ რი ვი 
გა რე მო ებ ებ ის გან ხილ ვით მო ცუ ლი სა კითხთა წრე, ეპ-
იდ ემი ით გა მოწ ვე ული სო ცი ალ ური, ეკ ონ ომ იკ ური თუ 
მსოფ მხედ ვე ლობ რი ვი პრობ ლე მე ბის ჩარ ჩო ებს იმ თა-
ვით ვე შორს გას ცდა. პირ ველ სა ვე წე რილ ში გაცხა დე ბუ-
ლი მსოფ ლი ოს თვის ახ ალი გან საც დე ლის წარ მო სახ ვის 
მი სე ული „ათი თე ზა“, რო მელ შიც მძვინ ვა რე ვი რუ სის 
ეპ იდ ემი ის გავ რცე ლე ბის შე დე გებ ზე დაკ ვირ ვე ბით შე-
ნიშ ნუ ლი გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრო ცე სე ბია 
ას ახ ული, სა ჟურ ნა ლო ზე ბევ რად მეტ სა ყუ რადღე ბო, 
სა კა ცობ რიო და საქ რეს ტო მა თიო აზ რებს მო იც ავს. მათ 
შო რის, ფუნ და მენ ტუ რია: „გლო ბა ლურ გა მოწ ვე ვებ თან 
თავ სე ბა დო ბის იმ უნ იტ ეტ ის გა მო მუ შა ვე ბი სა და ძლი ერი 
სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის აუც ილ-
ებ ლო ბა ზე“ მი ნიშ ნე ბა. გან ვი თა რე ბულ მა მოვ ლე ნებ მა 
ცხად ყო, რომ გა მოც დი ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი და ლა-
კო ნუ რად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ყვე ლა დრო ის ეს მთა ვა რი 
საზ რუ ნა ვი ჩვე ნი ქვეყ ნის თვის გან სა კუთ რე ბუ ლად 
აქ ტუ ალ ურია. 

ერთ-ერთ თე ზა ში მკა ფი ოდ ით ქვა, რომ „დღეს პო ლი-
ტი კურ სიმ წი ფე ზე გა მოც დას აბ არ ებს ნა ცი ონ ალ ური 
სა ხელ მწი ფო, ეფ ექ ტი ან ობ აზე - ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ-
ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მა, სა მო ქა ლა ქო თვით შეგ ნე ბა ზე 
- სა ზო გა დო ება. გან ვლილ მა დრომ და ად ას ტუ რა, ეს 
სწო რედ რომ გა მოც დაა, - ურ თუ ლე სი, უმ ძი მე სი, უს ას-
ტი კე სი შერ კი ნე ბა გლო ბა ლურ გა მოწ ვე ვებ თან. ამ ორ-
თაბ რძო ლას მსოფ ლიო, ფაქ ტობ რი ვად, მო უმ ზა დე ბე ლი 
შეხ ვდა - ად ამი ანი ფა რის გა რე შე, უიარ აღ ოდ აღ მოჩ ნდა 
ხა ხა და ღე ბუ ლი ურ ჩხუ ლის წი ნა შე.

შექ მნილ უმ ძი მეს მდგო მა რე ობ აზე მო საზ რე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბი სას, ბა ტონ მა ნო დარ მა მრავ ლის მეტყვე-
ლუ რად შე ნიშ ნა, რომ „ყვე ლა ფერს კო რო ნა ვი რუსს ნუ 
და ვაბ რა ლებთ, ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის ფეს ვე ბი უფ რო 
შო რი დან მო დის“. ად ვი ლი მი სახ ვედ რი იყო, რომ სა თა-
ვე სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის დეკ ლა რი რე ბის 
შემ დგომ, გაუაზრებელი სის ტე მუ რი გარ დაქ მნე ბის 
წი აღ იდ ან იწ ვე რე ბო და და მსჯე ლო ბი სას მათ გვერ დს 
ვერ ავ უვ ლი დით.

 დი ალ ოგ ის სა ხით შედ გე ნი ლი წე რი ლე ბის სე რია, 
რო მე ლიც მა შინ გა მოქ ვეყ ნდა „სა ერ თო გა ზეთ ში“, სა-
ინ ფორ მა ციო ან ალ იტ იკ ური სა აგ ენ ტო „ივ ერი ონ სა“ და 
სა ინ ფორ მა ციო სა აგ ენ ტო „ეკ ონი უს ში“, აგ რეთ ვე სა ერ-
თა შო რი სო სა მეც ნი ერო ჟურ ნალ ში „ბიზ ნე სი და კა ნონ-
მდებ ლო ბა“ და სა ქარ თვე ლოს ბიზ ნე სის მეც ნი ერ ებ ათა 
აკ ად ემი ის ჟურ ნალ ში ,,მო ამ ბე“, სა ზო გა დო ებ ამ დი დი 
ინ ტე რე სით მი იღო. მო საზ რე ბე ბის დი დი ნა წი ლი გა იზი-
არა მკითხველ თა ფარ თო წრემ. მაგ რამ ეს იყო მხო ლოდ 
ფრაგ მენ ტი - იმ თა ვით ვე ჩან და, რომ კო რო ნა ვი რუ სის 
ეპ იდ ემი ით გა მოწ ვე ული პრობ ლე მე ბი ერ ოვ ნუ ლი ეკ-
ონ ომ იკ ის 30 წლი ან ტრან სფორ მა ცი ულ პრო ცე სებ თან, 
გლო ბა ლი ზა ცი ის გა მოვ ლი ნე ბებ თან, ეკ ონ ომ იკ ურ 
ინ ტეგ რა ცი ას თან კავ შირ ში იყო და თე ზი სურ მი ნიშ-
ნე ბებ ში ჩა კი რუ ლი მო საზ რე ბე ბი ლო გი კურ გან ვი თა-
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რე ბას, უფ რო ვრცლად, სა ფუძ ვლი ან ად წარ მოდ გე ნას 
სა ჭი რო ებ და. 

 გლო ბა ლი ზა ცი ით ნა საზ რდო ები და კა ტაკ ლიზ მე ბით 
გან ვი თა რე ბუ ლი ტრან სფორ მა ცი ის პირ მშო სა ქარ თვე-
ლოს ეკ ონ ომ იკა კო რო ნა ვი რუს მა კი დევ უფ რო და ამ ძი-
მა, სა ფუძ ვლი ან ად შე არ ყია. ად ამი ან ებ ის სი ცოცხლის 
ხელ ყო ფას თან ერ თად, პან დე მი ამ სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი 
გან მგებ ლო ბის ყვე ლა სფე რო მო იც ვა.

 კო რო ნა ვი რუ სის ეპ იდ ემი ის გლო ბა ლუ რი აფ ეთ ქე ბი-
დან უკ ვე ორი წე ლი შეს რულ და. გა მო ჩე ნი დან დღემ დე 
Covid-19-მა - ამ „უჩ ინ არ მა მკვლელ მა“, უკ ვე 274 მი ლი ონ-
ზე მე ტი ად ამი ანი და ას ნე ულა, 5,5 მი ლი ონი სი ცოცხლე 
შე იწ ირა, ეკ ონ ომ იკა კრი ზის ში გა ახ ვია, მსოფ ლმხედ-
ვე ლობ რი ვი წარ მოდ გე ნე ბი შეც ვა ლა, გან ვი თა რე ბის 
პერ სპექ ტი ვა ბუნ დო ვა ნი გა ხა და...

 კო რო ნა ვი რუ სის ეპ იდ ემი ურ გა მოვ ლი ნე ბებ თან თა-
ნაცხოვ რე ბის გან ვლილ მა პე რი ოდ მა უფ რო გა მოკ ვე თა, 
გა ამ წვა ვა და გა აშ იშ ვლა მმარ თვე ლო ბით იერ არ ქი აში 
მყა რად ჩამ ჯდა რი მე ტას ტა ზე ბი, თვალ სმი ფა რე ბუ ლი, 
მი ჩუ მა თე ბუ ლი ყვე ლა რის კი, ეკ ონ ომ იკ ური უს აფ რთხო-
ებ ის გლო ბა ლუ რი და ლო კა ლუ რი მწვა ვე პრობ ლე მე ბი, 
რა ზეც თურ მე „ნე ტა რე ბით ლივ ლი ვებ და“ სა ხელ მწი ფო-
თა თა ნა მე გობ რო ბა, სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მა 
და კა ცობ რი ობა. 

 ფაქ ტობ რი ვად, და დას ტურ და ბა ტო ნი ნო და რის „ათ 
თე ზა ში“ ას ახ ული ყვე ლა მი ნიშ ნე ბის მარ თე ბუ ლო ბა და 
ახ ალ მო ცე მუ ლო ბა ში, რო ცა რე ალ ობა „ნამ დვილ ფე-
რებ ში“ უკ ვე სა ხე ზეა, მას თან დი ალ ოგ ის გაგ რძე ლე ბის 
ში ნა გა ნი მოთხოვ ნი ლე ბა მო უთ მენ ლად ამ ეკ ვი ატა... 
ჩემს გარ და, მკითხველ საც უთუ ოდ დააინტერესებს: 
სა ხელ მწი ფომ, სა ზო გა დო ებ ამ, სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ-
ურ მა სის ტე მამ რო გორ გა არ თვა თა ვი მო ულ ოდ ნელ 
გან საც დელს, დღე ვან დე ლი თვალ სა წი ერ იდ ან, რო გორ 
შე იძ ლე ბა შე ვა ფა სოთ მრა ვალ კომ პო ნენ ტი ანი „სა გა-
მოც დო პრო ცე სი“ და რა შე დე გებს უნ და ვე ლო დოთ?

 რა თქმა უნ და, ბა ტო ნი ნო და რი დამ თან ხმდა... მაგ-
რამ პირ ვე ლი ვე „აკ ორ დი დან“ უკ ვე ჩან და, რომ ამ ჯერ-
ზე დი ალ ოგი სა ჟურ ნა ლო და თე ზი სურ ჩარ ჩო ში ვერ 
ჩა ეტე ოდა... 

 კო რო ნა ვი რუ სის აალ ებ ის გა მო, შარ შან დე ლი და 
ერ თი წლის თავ ზე შე დე გე ბის შე სა ფა სებ ლად დრო გა-
მოშ ვე ბით შემ დგა რი რამ დე ნი მე სა ათი ანი სა უბ რე ბის 
ვრცელ მა ჩა ნა წე რებ მა, თე მა ტუ რად და ლა გე ბი სა და 
მცი რე ოდ ენი რე დაქ ცი ული ჩა რე ვის შემ დეგ, უკ ვე ცალ-
კე წიგ ნად გა მო სა ცე მი სა ხე მი იღო - დამ ნა შა ვე დაც 
კი ჩავ თვლი დი თავს, ქვეყ ნის აწ მყო სა და მო მა ვალ ზე 
ნა ფიქ რით პი რამ დე სავ სე ეს სა გან ძუ რი სა ქა ღალ დე ში 
გა მოგ ვემ წყვდია და თქვე ნამ დე არ მო სუ ლი ყო.

 თა მა მად შე მიძ ლია ვთქვა, რომ დი ალ ოგ ის სა ხით 
წარ მოდ გე ნი ლი ეს ფორ მა ტი სრუ ლი ად ახ ალია ქარ-

თულ ეკ ონ ომ იკ ურ ლი ტე რა ტუ რა ში. თა ვი სი დატ ვირ-
თვით, სტრუქ ტუ რით, მო ცუ ლო ბით და რაც მთა ვა რია, 
გად მო ცე მუ ლი, უდა ოდ, დახ ვე წი ლი, ღრმად ნა ფიქრ 
წი აღ ში გა მო ტა რე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბით, იგი მა ღა ლი 
ღი რე ბუ ლე ბის მეც ნი ერ ული, ეპ ოქ ალ ური ნაშ რო მია, - 
მას ში ას ახ ულია მი უკ ერ ძო ებ ელი ინ ფორ მა ცია ქვეყ ნის 
პო ლი ტი კუ რი და მო უკ იდ ებ ლო ბის გა მოცხა დე ბი დან 
გან ვლილ პე რი ოდ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის, სო ცი-
ალ ური და პო ლი ტი კურ-ეკ ონ ომ იკ ური გარ დაქ მნე ბის 
შე სა ხებ; მა თი ობი ექ ტუ რი შე ფა სე ბე ბის ფონ ზე, ნაჩ ვე-
ნე ბია თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, ტენ დენ ცი ები და კა ნონ ზო მი-
ერ ებ ებ იც, რომ ლე ბიც სა ბაზ რო პრინ ცი პებ ზე გარ და-
მა ვალ პე რი ოდ ში და ფიქ სირ და; ახ სნი ლია რე ფორ მე ბის 
წა რუ მა ტებ ლო ბის ძი რი თა დი მი ზე ზე ბი (გა რე და ში და 
ფაქ ტო რე ბი), პო ლი ტი კუ რი, ეკ ონ ომ იკ ური, ორ გა ნი ზა-
ცი ულ-მმარ თვე ლო ბი თი ხა სი ათ ის შეც დო მე ბი; ახ ალი 
რა კუ სით არ ის წარ მოდ გე ნი ლი ქვეყ ნის რე სურ სუ ლი 
პო ტენ ცი ალ ის რა ცი ონ ალ ურ ად გა მო ყე ნე ბის მი მარ-
თუ ლე ბე ბი; სა ყუ რადღე ბოა აქ წარ მოდ გე ნი ლი ხედ ვე ბი 
გლო ბა ლი ზა ცი ისა და გეოეკონომიკურ სივ რცე ში ჩვე ნი 
ქვეყ ნის რო ლის შე სა ხებ, აგ რეთ ვე არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი 
დას კვნე ბი სა ხელ მწი ფო სა და ეკ ონ ომ იკ ის ურ თი ერ-
თო ბე ბის შემ დგო მი გაღ რმა ვე ბის, სა ბაზ რო სის ტე მა ში 
პროგ ნო ზი რე ბი სა და სტრა ტე გი ული და გეგ მვის (მარ-
თვის), სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო კო ოპ ერ აცი ის გან ვი თა-
რე ბის ხა სი ათ ის (ფორ მის), მი წის რე სურ სე ბის ეფ ექ ტი-
ან ად გა მო ყე ნე ბა ში სა ხელ მწი ფო პრო ტექ ცი ონ იზ მის 
ოპ ტი მა ლუ რად გა მო ყე ნე ბის, ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის 
(აგ რო სამ რეწ ვე ლო კომ პლექ სის) ცენ ტრა ლუ რი რგო-
ლის - სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო წარ მო ებ ის ექ სკლუ ზი ური 
რო ლის შე სა ხებ და სხვ.

 დი ალ ოგ ის ფორ მატ მა შექ მნა ახ ალი იდე ებ ის, პრობ-
ლე მე ბის, ბუ ნებ რივ-ბი ოლ ოგი ური და სო ცი ალ ურ-ეკ-
ონ ომ იკ ური კა ნო ნე ბის ურ თი ერ თქმე დე ბის თით ქოს 
უხ ილ ავ პრო ცე სებ ზე წერ ტი ლო ვა ნი აქ ცენ ტი რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა და ავ ტორ მაც მარ ტი ვად, სხარ ტად, მკა-
ფი ოდ გა მოკ ვე თა გა რე დან თავ სმოხ ვე ული იდე ოლ ოგი-
ური ექ სპან სი ის, გა მო უც დე ლო ბის, მარ თვის ან ბა ნის უც-
ოდ ინ არ ობ ის, შიგ ნი დან დაშ ვე ბუ ლი უხ ეში შეც დო მე ბის 
გა მო და სა ხიჩ რე ბუ ლი ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის რე ალ ური 
სუ რა თი, აგ რეთ ვე ჯერ კი დევ სას წა ულ ებ რი ვად გა დარ-
ჩე ნი ლი მა ტე რი ალ ური და ად ამი ან ური პო ტენ ცი ალ ის 
გო ნივ რუ ლად წარ მარ თვის პერ სპექ ტი ვა.

 დაკ ვირ ვე ბულ მკითხველს წიგ ნი ხელს შე უწყობს 
ობი ექ ტუ რად აღ იქ ვას ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის სიღ რმი-
სე ული პრო ცე სე ბი, გა აც ნო ბი ერ ოს რო გორც ხი ლუ ლი, 
ას ევე უხ ილ ავი პრობ ლე მე ბი და ნათ ლად წარ მო იდ გი ნოს 
ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვა.

 
იური პა პას ქუა
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სამოქალაქო სივრცის რაციონალურობა და სამოქალაქო სივრცის რაციონალურობა და 
დემოკრატიული ტრანზიცია  საქართველოშიდემოკრატიული ტრანზიცია  საქართველოში

გურამ აბესაძე
პოლიტიკის მეცნიერებათა   
დოქტორი, სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
პროფესორი

ნოდარ აბესაძე 
საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის სოციალური  
მეცნიერებების დოქტორანტი

რ ე ზ ი უ მ ე

თანამედროვე ქართული დემოკრატიული ტრანზიტი სამოქალაქო სივრცის 
რაციონალურობისა და პრაგმატულუბის გაძლიერებას მოითხოვს. სამოქალაქო 
სივრცე და დემოკრატიული ტრანზიტი ინსტიტუციურად პოლარიზებულია, 
რაც ირაციონალურ ტენდენციებს აძლიერებს. დემოკრატიული ტრანზიტის 
შემაფერხებელ სინდრომად გადაიქცა ერთპარტიული დომინანტური მმართვე-
ლობის სტილი, რომელიც ვნებს სამოქალაქო სივრცის რაციონალურობასა და 
პრაგმატულობას. სამოქალაქო სივრცის რაციონალურობის გაძლიერებაში 
მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პოლიტიკურ ელიტასა და პოლიტიკურ ლი-
დერებს, რომლებიც გარკვეულ სიტუაციებში ეროვნული პრაგმატული  მიდგო-
მებით არ გამოირჩევიან. სამოქალაქო სივრცეში ინსტიტუციურმა ვაკუუმმა  და 
აქტორული პოლარიზების გაღრმავებამ მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი 
და ინსტიტუციური ფუნქციები კიდევ უფრო გააძლიერა. ქართული ეკლესია 
გახდა  სამოქალაქო სივრცის სოციალიზაციისა და ეროვნული იდენტობის 
ფორმირების უმნიშვნელოვანესი აქტორი.
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RESUME

Modern Georgian democratic transit requires strengthening the rationality and 
pragmatism of civil space. Civic space and democratic transit are institutionally polar-
ized, reinforcing irrational tendencies. The one-party dominant style of governing, 
which hurts the rationality and pragmatism of civil space, has become a hindrance 
syndrome of democratic transit. An important place in strengthening the rationality of 
civil space is occupied by the political elite and political leaders who in certain situa-
tions are not distinguished by national pragmatic approaches. Institutional vacuum in 
civil space and deepening of actor polarizations have further strengthened the role and 
institutional functions of the Orthodox Church. The Georgian Church has become an 
important actor in the socialization of civil space and the formation of national identity.

თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი დე მოკ რა ტი ული ტრან ზი-
ტი სა მო ქა ლა ქო სივ რცის მეტ რა ცი ონ ალ ურ ობ ასა და 
ერ ოვ ნულ-პრაგ მა ტულ პო ზი ცი ას მო ითხოვს. პო ლი ტი-
კუ რი სის ტე მის ინ სტი ტუ ცი ური არ ამ დგრა დო ბა და პო-
ლი ტი კურ-ღი რე ბუ ლე ბი თი ცვლი ლე ბე ბის შე უს აბ ამ ობა 
ერ ოვ ნულ იდ ენ ტო ბას თან იწ ვევს სა მო ქა ლა ქო სივ რცის 
პა სი ურ ობ ასა და სა ხელ მწი ფო ებ რი ობ ას თან გა უცხო ებ-
ას. პო ლი ტი კურ სივ რცე ში გა მო იკ ვე თა ირ აცი ონ ალ ურ-
ობ ის ტენ დენ ცი ები, რომ ლე ბიც სა ზო გა დო ებ ის პე რი-
ოდ ულ პო ლა რი ზე ბას იწ ვევს. სო ცი უმი ვერ გა და იქ ცა 
პო ლი ტი კუ რი ტრან ზი ცი სა და კონ სო ლი დი რე ბუ ლი 
დე მოკ რა ტი ის აქ ტი ურ აქ ტო რად. პო ლი ტი კუ რი ძა ლა-
უფ ლე ბის დო მი ნან ტუ რი ერ თპარ ტი ული სუ ლის კვე თე ბა 

თრგუ ნავს ად ამი ან თა შე მოქ მე დე ბით და ინ იცი ატ ივი ან 
მოღ ვა წე ობ ას. შე სა ბა მი სად, პო ლი ტი კურ სივ რცე ში და-
ბა ლია სა მო ქა ლა ქო სივ რცის რა ცი ონ ალ ურ ობ ის დო ნე, 
რო მე ლიც კონ კრე ტულ სი ტუ აცი ებ ში ძალ ზე აგ რე სი-
ული და დეს ტრუქ ცი ული ფორ მე ბით გა მოვ ლინ დე ბა.

გარ და მა ვა ლი დე მოკ რა ტი ის პი რო ბებ ში, რო დე საც 
მიმ დი ნა რე ობს კონ სო ლი დი რე ბუ ლი დე მოკ რა ტი ის 
ფორ მი რე ბა, სა მო ქა ლა ქო რა ცი ონ ალ ურ ობ ის დამ კვიდ-
რე ბის უპ ირ ვე ლე სი პი რო ბაა ინ სტი ტუ ცი ური წეს რი გის 
დამ ყა რე ბა. ინ სტი ტუ ცი ური ქა ოსი და და პი რის პი რე ბა 
იწ ვევს სა ზო გა დო ებ ის ღი რე ბუ ლე ბით უთ ან ხმო ებ ასა და 
სა მო ქა ლა ქო ირ აცი ონ ალ ურ ობ ის გაძ ლი ერ ებ ას, რო მე-
ლიც შე იძ ლე ბა ერ ოვ ნულ-სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ნი ჰი ლიზ-
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მი სა და პო ლი ტი კუ რი აპ ათი ის მი ზე ზი გახ დეს; ას ეთ მა 
პრო ცეს მა შე საძ ლე ბე ლია სა მო ქა ლა ქო და პი რის პი რე ბის 
ხა სი ათი მი იღ ოს და პო ლი ტი კუ რი სივ რცე სა ყო ველ თაო 
პე სი მიზ მში აღ მოჩ ნდეს. ამ იტ ომ, პო ლი ტი კუ რი ინ სტი-
ტუ ტე ბის ფუნ ქცი ონ ალ ურ რა ცი ონ ალ ურ ობ ას დე მოკ-
რა ტი ულ ტრან ზი ცი აში გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო იბა 
ენ იჭ ება. პო ლი ტი კუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი უზ რუნ ველ ყო ფენ 
მო ქა ლა ქე თა რა ცი ონ ალ ურ მო ნა წი ლე ობ ას პო ლი ტი კურ 
ცვლი ლე ბებ ში, რაც დე მოკ რა ტი ის სტა ბი ლუ რო ბის უმ-
ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი და გა დამ წყვე ტი პი რო ბაა.

თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი სივ რცე 
ინ სტი ტუ ცი ური აქ ტო რე ბის მხრივ ღრმა კრი ზისს გა-
ნიც დის, რაც ვერ აკ მა ყო ფი ლებს კონ სო ლი დი რე ბუ ლი 
დე მოკ რა ტი ის მოთხოვ ნებს. ქარ თუ ლი სი ნამ დვი ლე ში 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის ფარ თო სპექ ტრია წა მოდ გე-
ნი ლი, მაგ რამ მა თი პლატ ფორ მე ბი და იდე ოლ ოგი ური 
კონ ცეფ ცი ები ვერ აკ მა ყო ფი ლე ბენ დრო ის მოთხოვ ნებს. 
შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ პარ ტი ულ-პო ლი ტი კუ რი სპექ ტრი 
სე რი ოზ ული კრი ზი სის ფა ზა შია და რა დი კა ლურ მო დერ-
ნი ზა ცი ას სა ჭი რო ებს. ზო გი ერ თი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის 
მოღ ვა წე ობ ითი სტი ლი კლა ნურ ინ ტე რე სებ ზეა აგ ებ ული, 
რაც სა ხელ მწი ფო ებ რივ ინ ტე რე სებს არ ემ სა ხუ რე ბა. 
ას ეთი ფო ნი მუდ მი ვად ქმნის დეს ტრუქ ცი ულ ობ ის სინ-
დრომს, რო მე ლიც ნე გა ტი ურ ად მოქ მე დებს სა მო ქა ლა ქო 
სივ რცის რა ცი ონ ალ ურ ობ ისა და პრაგ მა ტუ ლო ბის ფორ-
მი რე ბა ზე. ამ ერ იკ ელი პრო ფე სო რი და თსუ-ს სა პა ტიო 
დოქ ტო რი სტი ვენ ჯონ სი აღ ნიშ ნავს, რომ „პარ ტი ებს 
არ აქ ვთ მყა რი ფეს ვე ბი სა ქარ თვე ლო ში... ქარ თვე ლე ბი 
პო ლი ტი კუ რად და ნა წევ რე ბუ ლე ბი არი ან, სწო რედ ამ ით 
აიხ სნე ბა ის ფაქ ტი, რომ პარ ტი ები ხში რად ჩნდე ბი ან და 
ქრე ბი ან. ქარ თუ ლი პარ ტი ები ვერ ქმნი ან პლატ ფორ მას, 
რომ ლი თაც შეძ ლე ბენ პა სუ ხის მგებ ლო ბა აიღ ონ თა ვი ან-
თი ამ ომ რჩევ ლის წი ნა შე. პარ ტი ები სა პარ ლა მენ ტო სივ-
რცე ში ცხოვ რო ბენ და არ გა აჩ ნი ათ ორ გა ნი ზე ბუ ლო ბა, 
პო ლი ტი კუ რი სურ ვი ლი თუ კავ ში რე ბის გაღ რმა ვე ბის 
მცდე ლო ბა თა ვი ან თი ამ ომ რჩევ ლის ფარ გლებს გა რეთ“ 1

თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ სა მო ქა ლა ქო სივ რცე სა და 
დე მოკ რა ტი ულ ტრან ზიტს ში ნა გა ნი პო ლა რი ზე ბი სა 
და პო ლი ტი კუ რი გა უცხო ებ ის ტენ დენ ცი ები მუდ მივ 
სინ დრო მად გა და ექ ცა, რაც გა მოწ ვე ულია აქ ტო რუ ლი 
სივ რცის სი ტუ აცი ური შე უს აბ ამ ობ ით. ამ იტ ომ, პო ლი ტი-
კუ რი პორ ტრე ტე ბის გა ნახ ლე ბას ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ-
რი სივ რცე ნამ დვი ლად სა ჭი რო ებს, რად გა ნაც დე მოკ რა-
ტი ული ტრან ზი ტი და ერ ოვ ნუ ლი რა ცი ონ ალ იზ მი ახ ალ 
აზ როვ ნე ბას მო ითხოვს. ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ რი ობა 
ახ ალი გა მოწ ვე ვე ბი სა და რის კე ბის წი ნა შე აღ მოჩ ნდა, რაც 
მსოფ ლიო წეს რი გის ტრან ზი ცი ით არ ის გა მოწ ვე ული, 
რო მე ლიც მეტ ერ ოვ ნულ პრაგ მა ტუ ლო ბა სა და რა ცი-
ონ ალ ურ ობ ას მო ითხოვს; მსოფ ლი ოში მიმ დი ნა რე ობს 
ახ ალი გე ოპ ოლ იტ იკ ური ტრან სფორ მა ცი ები და მკვეთ-
რად გა მო ხა ტუ ლი ერ ოვ ნუ ლი იდ ენ ტო ბის აღ ორ ძი ნე ბა, 

1  სტივენ ჯონსი. ინტერვიუ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსთან ჯოზეფ ლარსენთან. ინგლისური-
დან თარგმნა იოსებ ჟორჟოლიანმა. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, 2017, იანვარი N1. http://gip.ge/wp-content/
uploads/

2  ლინკოლნ მიტჩელი-2017 წელს საქართველოს წინაშე მდგარი ოთხი კითხვა. 2017. http://georgianpress.ge/com/news/
view/23819?lang=1

რო მე ლიც ერ ის სო ცი ალ იზ აცი ის ახ ალ მიდ გო მებ სა და 
მო დე ლებს მო ითხოვს. ვიწ როკ ლა ნუ რი ინ ტე რე სე ბის წი ნა 
პლან ზე წა მო წე ვამ და „მტრის ხა ტის“ დამ კვიდ რე ბამ მო-
ახ დი ნა პო ლი ტი კუ რი სივ რცის პო ლა რი ზე ბა, რო მე ლიც 
კი დევ უფ რო აძ ლი ერ ებს დეს ტრუქ ცი ულ ობ ის ელ ემ ენ-
ტებს. პო ლი ტი კუ რი მიზ ნის მიღ წე ვის სა შუ ალ ებ ად იქ ცა 
დეს ტრუქ ცი ულ ობა, რო მელ მაც და ან გრია ქარ თუ ლი 
პო ლი ტი კუ რი აზ როვ ნე ბის ტრა დი ცი ული რა ცი ონ ალ ურ-
ობ ის ნიშ ნე ბი. ერს და ეკ არ გა პო ლი ტი კუ რი აზ როვ ნე ბის 
სტი ლი და პრაგ მა ტუ ლი სუ ლიკ ვე თე ბა, რო მელ მაც უნ და 
შექ მნას თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ რი ობა.

სა მო ქა ლა ქო სივ რცის რა ცი ონ ალ ურ ობ ას ხელს 
უშ ლის დო მი ნან ტუ რი პარ ტი ის მმარ თვე ლო ბა, რო მე-
ლიც ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ რი ობ ის პო ლი ტი კუ რი 
დამ კვიდ რე ბი სა და მი სი თა ნა მედ რო ვე დე მოკ რა ტი-
ული იდ ენ ტო ბის ფორ მუ ლა გახ და. დო მი ნან ტუ რო ბის 
სინ დრო მი ძვე ლი ავ ტო რი ტა რუ ლი სის ტე მის სტი ლია 
და თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი რე ჟი მის ერ თგვა რი პო ლი-
ტი კუ რი წეს რი გის ნე გა ტი ური ფორ მა გახ და. დო მი ნან-
ტურ პარ ტი ას მმარ თვე ლო ბის ციკ ლუ რი პე რი ოდ ულ ობა 
გა მო უმ უშ ავ და, რაც, გარ კვე ული დრო ის შემ დეგ, ღრმა 
კრი ზის ში შე დის და რა ცი ონ ალ ურ და სი ტუ აცი ურ მიდ-
გო მებს ვე ღარ ამ ჟღავ ნებს; ასე იც ვლე ბა პარ ტი ულ-პო-
ლი ტი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის რი ტო რი კაც, რო მე ლიც 
აგ რე სი ული პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რით გა მოვ ლინ დე ბა, 
ოპ ოზ იცი ური პარ ტი ები კი დეს ტრუქ ცი ულ ტენ დენ ცი-
ებს ავ ით არ ებ ენ და ავ ან ტი ურ იზ მი თა და რე ვო ლუ ცი ის 
სინ დრო მით ცდი ლო ბენ მიზ ნის მიღ წე ვას. ამ ერ იკ ელი 
პო ლი ტო ლო გი ლინ კოლნ მიტ ჩე ლი აღ ნიშ ნავ და, რომ 
თუ კი სა ქარ თვე ლო ში შე ნარ ჩუნ დე ბა ერ თი პარ ტი ის 
დო მი ნი რე ბა, რაც ხდე ბო და კი დეც და მო უკ იდ ებ ლო ბის 
აღ დგე ნი დან მო ყო ლე ბუ ლი, მა შინ ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი-
ული გან ვი თა რე ბა ჩიხ ში შე ვა. სა ქარ თვე ლო ში შე იძ ლე-
ბა გან მე ორ დეს ერ თი პარ ტი ის კონ სო ლი და ცი ისა და 
შემ დეგ მი სი და ცე მის ციკ ლი. ეს კი ძა ლი ან სამ წუ ხა რო 
იქ ნე ბა, რად გა ნაც სწო რედ ეს ციკ ლი უშ ლის ხელს სა-
ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი ის გან მტკი ცე ბას. 2 

სა მო ქა ლა ქო რა ცი ონ ალ ურ ობ ის ინ სტი ტუ ცი ურ 
სფე როს რო დე საც ვე ხე ბით, აუც ილ ებ ელია გა ვი აზ როთ 
პო ლი ტი კუ რი ელ იტ ისა და ლი დე რის რო ლი გარ დამ ტეხ 
პე რი ოდ ებ ში. პო ლი ტი კუ რი ცვლი ლე ბე ბი, გარ კვე ულ-
წი ლად, და მო კი დე ბუ ლია პო ლი ტი კუ რი ელ იტ ის ინ-
ტე ლექ ტუ ალ ურ და ღი რე ბუ ლე ბით ორი ენ ტა ცი ებ ზე. 
სამ წუ ხა როდ, ჩვენს სი ნამ დვი ლე ში, პო ლი ტი კა პი რად 
მა ტე რი ალ ურ კე თიდღე ობ აზეა აგ ებ ული და ნაკ ლე ბად 
ით ვა ლის წი ნებს სა ხელ მწი ფო ებ რივ ინ ტე რე სებს. პო-
ლი ტი კუ რი ბრძო ლის ქარ თუ ლი სი ნამ დვი ლე მიზ ნად 
ის ახ ავს ეკ ონ ომ იკ ური ძა ლა უფ ლე ბის მო პო ვე ბას, რო მე-
ლიც რა ცი ონ ალ ური პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე ბას ძალ ზე 
აზი ან ებს. მა თი მოღ ვა წე ობა სი ტუ აცი ის გამ წვა ვე ბის 
პე რი ოდ ში ჩიხ ში შე დის და ერ ოზი ას გა ნიც დის; ეს სინ-
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დრო მიც ირ აცი ონ ალ ურ ტენ დენ ცი ად უნ და მი ვიჩ ნი ოთ, 
რო მე ლიც დო მი ნან ტურ ელ იტ ას გარ კვე ულ პე რი ოდ ებ ში 
ახ ასი ათ ებს. ამ იტ ომ, მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია სა მო-
ქა ლა ქო სექ ტო რის აქ ტი ური მო ნა წი ლე ობ ით პო ლი ტი კა-
ში შერ ჩე ულ იქ ნას პატ რი ოტი და ერ ოვ ნულ-სა ხელ მწი-
ფო ებ რი ვად მო აზ როვ ნე კომ პე ტენ ტუ რი კად რე ბი. თა-
ნა მედ რო ვე ქარ თულ პო ლი ტი კურ სივ რცეს ნამ დვი ლად 
აკ ლია ერ ოვ ნულ-პრაგ მა ტუ ლი და ინ ტე ლექ ტუ ალ ურ ად 
მო აზ როვ ნე ელ იტა, რო მე ლიც რთულ პო ლი ტი კუ რი სი-
ტუ აცი ებ ში მო ახ ერ ხებს პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სი სად მი 
ინ ოვ აცი ურ და პროგ ნო ზი რე ბად მიდ გო მებს. 

პო ლი ტი კუ რი ლი დე რის ინ სტი ტუ ტი ძალ ზე მნიშ-
ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს პო ლი ტი კუ რი სივ რცის 
რა ცი ონ ალ ურ ობ ისა და დე მოკ რა ტი ის სტა ბი ლუ რო ბის 
პრო ცეს ში; ლი დე რის გა წო ნას წო რე ბუ ლი ხა სი ათი, პო ლი-
ტი კურ აქ ტო რებ თან მი სი თა ნამ შრომ ლო ბის სტი ლი, რი-
ტო რი კა, პო ლი ტი კურ-ინ ტე ლექ ტუ ალ ური პო ტენ ცი ალი 
და გა მოც დი ლე ბა, პო ლი ტი კუ რი ალ ღო და პო ლი ტი კუ რი 
გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის სტი ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ინ დი ვი დუ ალ ური პი როვ ნუ ლი თვი სე ბე ბია, რომ ლე ბიც 
გან საზღვრავს პო ლი ტი კუ რი სივ რცის სტა ბი ლუ რო ბას. 
გა უწ ონ ას წო რე ბე ლი და ავ ან ტი ურ ის ტუ ლი ქცე ვე ბის 
მქო ნე ლი დე რე ბი ირ აცი ონ ალ ურ ობ ისა და მუდ მი ვი დეს-
ტრუქ ცი ულ ობ ის სა ფუძ ვლებს ქმნი ან და სა ზო გა დო ებ აში 
პერ მა ნენ ტუ ლად რე ვო ლუ ცი ის სინ დრომს ამ კვიდ რე ბენ. 
ამ ას თან ერ თად, რო დე საც ლი დე რი გა მო ირ ჩე ვა თა ვი სი 
აგ რე სი ულ ობ ითა და ექ სტრე მის ტუ ლი მიდ გო მე ბით, სა-
მო ქა ლა ქო სივ რცი და ნაც სა პა სუ ხო ქმე დე ბებს იღ ებს, 
რაც მა სობ რი ვი ფსი ქო ზის ფორ მებს იღ ებს და სო ცი-
უმს ნი ჰი ლიზ მის ტყვე ობ აში აგ დებს. პო ლი ტი კუ რი ში-
ზოფ რე ნია და პა თო ლო გი ური პრო ცე სე ბი, ზო გი ერ თი 
პო ლი ტი კუ რი ლი დე რის თვით დამ კვიდ რე ბი სა და თვით-
კმა ყო ფი ლე ბის თა ვი სე ბუ რი ფორ მა გახ და. ავ ტოკ რა-
ტი ული სტი ლი, მოჩ ვე ნე ბი თო ბა, ფა სა დი, იმ იტ აცი ური 
წარ მა ტე ბე ბი და მა ნი პუ ლი რე ბის სხვა დას ხვა ფორ მე ბი 
სა ზო გა დო ებ აში ერ თგვა რი ში ზოფ რე ნუ ლი სივ რცის 
შექ მნას უწყობ და ხელს; ეს წარ მო ად გენს ე.წ. პა თო ლო-
გი ური სა ზო გა დო ებ ის შექ მნის მცდე ლო ბას, რო მე ლიც 
ირ აცი ონ ალ ურ ძა ლა უფ ლე ბას ბრბოს ფსი ქო ლო გი ით 
გა ნამ ტკი ცებს და სა მო ქა ლა ქო სივ რცეს დათ რგუ ნავს.

დე მოკ რა ტი ული ტრან ზი ტი სა და სა მო ქა ლა ქო რა ცი-
ონ ალ ურ ობ ის ფორ მი რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრო ცე სია 
კულ ტუ რუ ლი და ღი რე ბუ ლე ბი თი ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე-
ბიც აუც ილ ებ ლად უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს ერ ოვ ნუ ლი 
იდ ენ ტო ბის ნა რა ტი ვებს; აქ იგ ულ ის ხმე ბა ის ეთი ღი რე-
ბუ ლე ბე ბი სა და ორი ენ ტა ცი ებ ის ტრან სპლან ტა ცია, რო-
მე ლიც მი სა ღე ბია ერ ოვ ნუ ლი კულ ტუ რი სა და გე ნე ტი-
კუ რი მემ კვიდ რე ობ ის ათ ვის; სა მო ქა ლა ქო სივ რცე ში, თუ 
ეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ არ ის, მი ვი ღებთ გარ კვე ულ 
ვა კუ უმს, რო მე ლიც ღი რე ბუ ლე ბით და მენ ტა ლურ და პი-
რის პი რე ბა სა და ერ ოვ ნულ გა უცხო ებ აში გა და იზ რდე ბა. 
ამ მი მარ თუ ლე ბით გა მო იკ ვე თა ზო გი ერ თი ლი ბერ ტა ლი-
ან ული ინ სტი ტუ ცი ები თუ არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა-
ცი ები, რომ ლე ბიც პო ლი ტი კუ რი ტრან ზი ცი ის პრო ცეს-
ში ზედ მე ტი ტრან სპლან ტა ცი ით არი ან და კა ვე ბულ ნი 
და ერ ოვ ნულ მემ კვიდ რე ობ ით ელ ემ ენ ტებს ბრძო ლას 

უცხა დე ბენ; ამ ას თა ნა ვე, არ ას ამ თავ რო ბო სექ ტო რის ნა-
წი ლი ქარ თუ ლი კულ ტუ რულ-ღი რე ბუ ლე ბი თი სივ რცის 
მხო ლოდ ნე გა ტი ური წარ მო ჩე ნით არი ან და კა ვე ბულ ნი, 
რაც მიზ ნად ის ახ ავს არა ერ ოვ ნუ ლი იდ ენ ტო ბის ტრან-
სფორ მა ცი ას, არ ამ ედ მის ირ აცი ონ ალ ურ დათ რგუნ ვას. 
თა ნა მედ რო ვე ტრან ზი ცი ის მი ზა ნი ქარ თუ ლი სა მო ქა ლა-
ქო იდ ენ ტო ბის ფორ მი რე ბაა, რაც კონ სო ლი დი რე ბულ 
დე მოკ რა ტი ას და ამ კვიდ რებს. 

თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ სა მო ქა ლა ქო სივ რცე ში 
რა ცი ონ ალ ურ ობ ის გა მოვ ლი ნე ბა პო ლი ტი კურ პრაგ მა-
ტიზ მში აის ახ ება, რო მე ლიც ჯერ ჯე რო ბით თა ვი სი შე-
დე გი ან ობ ის კრი ტე რი უმ ებ ით მო ის უს ტებს. ერ ოვ ნუ ლი 
და პო ლი ტი კუ რი იდ ენ ტო ბა პრაგ მა ტიზ მს ემ ყა რე ბა და 
სი ტუ აცი ური პრო ცე სე ბით გა ნი საზღვრე ბა. რე ალ ურ-
ობა და პო ლი ტი კის სი ტუ აცი ური ან ალ იზი სარ გებ ლი-
ან ობ ისა და შე დე გი ან ობ ის ძი რი თა დი კრი ტე რი უმ ებია, 
რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბულ ან ალ იტ იკ ურ რა ცი ონ ალ-
ურ ობ ას მო ითხოვს. ამ მხრივ, სო ცი უმ ის სო ცი ალ იზ აცი-
ის პრო ცე სი დაკ ნი ნე ბუ ლია, რაც ერ ოვ ნუ ლი იდ ენ ტო ბის 
გარ დაქ მნის პრაგ მა ტულ მიზ ნებს ეწ ინა აღ მდე გე ბა. 

პო ლი ტი კუ რი პრაგ მა ტიზ მი თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ 
პო ლი ტი კა ში დე მოკ რა ტი ული ტრან ზი ტი სა და სა ხელ-
მწი ფო ებ რი ვი იდ ენ ტო ბის ღი რე ბუ ლე ბი თი პრი ორ იტ ეტ-
ებ ის გან მსაზღვრე ლი ფაქ ტო რი უნ და გახ დეს; მან უნ და 
უზ რუნ ველ ყოს პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის მარ თვის 
კულ ტუ რულ-ინ ტე ლექ ტუ ალ ური ტრან სფორ მა ცია და 
სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის დაც ვა. დე მოკ რა ტი-
ული ტრან ზი ცი ის პრო ცეს ში პო ლი ტი კურ მა პრაგ მა-
ტიზ მმა უნ და უზ რუნ ველ ყოს: 1. პო ლი ტი კუ რი სივ რცის 
ინ სტი ტუ ცი ური მდგრა დო ბა და დე მოკ რა ტი ული პრო-
ცე სე ბის სტა ბი ლუ რო ბა; 2. პო ლი ტი კუ რი აქ ტო რე ბის 
მოღ ვა წე ობ ის რა ცი ონ ალ ურ ობა და დეს ტრუქ ცი ულ ობ-
ის ელ ემ ენ ტე ბის დაძ ლე ვა. 

თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ პო ლი ტი კა ში უაღ რე სად 
სა შიშ მოვ ლე ნად იქ ცა ავ ან ტი ურ იზ მი და ექ სტრე მიზ-
მი, რო მე ლიც სხვა დას ხვა ფორ მით გა მოვ ლინ დე ბა: 
პო ლი ტი კურ მოქ მე დე ბებ ში, გან ცხა დე ბებ ში, რი ტო რი-
კა ში და ა.შ. ავ ან ტი ურ იზ მი და აგ რე სი ული რი ტო რი კა, 
ზო გი ერ თი ქარ თვე ლი პო ლი ტი კუ რი ლი დე რი სათ ვის 
პო ლი ტი კუ რი თვით დამ კვიდ რე ბის პრინ ცი პი გახ და. 
სამ წუ ხა როდ, ას ეთი გა მოვ ლი ნე ბე ბი კვლავ პო ლი ტი-
კუ რი მიზ ნის მიღ წე ვის ლე გი ტი მურ პრო ცე სად იქ ცა 
პო ლი ტი კურ ველ ზე. ას ეთი მიდ გო მა მთლი ან ად ან გრევს 
პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სის მმარ თვე ლო ბით სის ტე მას, 
რო მე ლიც რა ცი ონ ალ ურ შე დე გი ან ობ აზე უნ და იყ ოს 
გათ ვლი ლი. ამ ას თან და ერ თო ავ ტო რი ტეტ ბის ნგრე-
ვა, რაც საფ რთხეს უქ მნის ერ ის ინ ტე ლექ ტუ ალ ური 
და კულ ტუ რუ ლი ელ იტ ის ფორ მი რე ბას. სა ზო გა დო ება 
თან და თა ნო ბით კარ გავს ინ ტე ლექ ტზე მოთხოვ ნას, რაც, 
გარ კვე ულ სი ტუ აცი ებ ში პა თო ლო გი ური პრო ცე სე ბით 
გა მოვ ლინ დე ბა. ამ იტ ომ, სა მო ქა ლა ქო სივ რცის პო ლი-
ტი კუ რი სო ცი ალ იზ აცი ის გან ზო მი ლე ბი თი პა რა დიგ მა 
უნ და გახ დეს კულ ტუ რი ზა ცი ისა და ინ ტე ლექ ტუ ალ-
იზ აცი ის პრო ცე სი, რომ ლის გა რე შეც ექ სტრე მიზ მი და 
ავ ან ტი ურ იზ მი ვერ აღ მო იფხვრე ბა და ერ ოვ ნულ ავ ტო-
რი ტე ტებ საც ვერ შე ვი ნარ ჩუ ნებთ.
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პო ლი ტი კა, წარ მო ად გენს რა შე საძ ლებ ლის ხე ლოვ-
ნე ბას, მის სტრუქ ტუ რა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი 
უჭ ირ ავს პო ლი ტი კურ ენ ასა და რი ტო რი კას. პო ლი ტი-
კუ რი პრაგ მა ტიზ მის ერთ-ერ თი ელ ემ ენ ტია რი ტო რი კა, 
რო მელ შიც მკა ფი ოდ აის ახ ება პო ლი ტი კუ რი ხე ლოვ ნე-
ბის გა მო ყე ნე ბი სა და ლა ტენ ტუ რო ბის ამ ოც ნო ბი სა და 
თვით დამ კვიდ რე ბის უნ არი. სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თვე ლო-
ში ას ეთი მიდ გო მა ყო ველ თვის და ცუ ლი არ არ ის, რაც 
პო ლი ტი კურ ველ ზე და ძა ბულ სი ტუ აცი ებს წარ მო შობს. 
გან სა კუთ რე ბით, პო ლი ტი კურ მა რი ტო რი კამ სა ში ში 
ხა სი ათი მი იღო ე.წ. ,,ვარ დო სან თა” ხე ლი სუფ ლე ბის პე-
რი ოდ ში, რო დე საც აგ რე სი ული ტერ მი ნო ლო გია და გა-
მო ნათ ქვა მე ბი პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე ობ ის პო ზი ტი ურ 
ელ ემ ენ ტად და პატ რი ოტ ულ საქ მი ან ობ ად აღ იქ მე ბო და. 
ზო გი ერ თი პო ლი ტი კუ რი ლი დე რი დღე საც ამ ნე გა ტი-
ური რი ტო რი კით ცხოვ რობს და დიდ ზი ანს აყ ენ ებს 
სა ხელ მწი ფო ებ რივ თვით დამ კვიდ რე ბა სა და ერ ოვ ნულ 
პო ლი ტი კურ პრაგ მა ტიზ მს. 

თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ სა მო ქა ლა ქო სივ რცე სა და 
დე მოკ რა ტი ული ტრან ზი ცი ის პრო ცეს ში ინ სტი ტუ ცი-
ური აქ ტო რუ ლი რო ლი ნაკ ლე ბად ჩანს ან პო ლა რი ზე-
ბუ ლო ბის შე დე გად დეს ტრუქ ცი ულ ობ ით გა მო ირ ჩე ვა. 
ას ეთ სი ტუ ცი აში, აქ ტი ური გახ და სა ქარ თვე ლოს მარ-
თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია, რო მე ლიც პო ლი ტი კუ რი სის-
ტე მის ინ სტი ტუ ტია. კრი ზი სულ პო ლი ტი კურ სი ტუ აცი-
ებ ში ქარ თუ ლი ეკ ლე სია სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი პო ზი ცი ით 
ის ტო რი ულ ად ყო ველ თვის გა მო ირ ჩე ოდა, მაგ რამ ამ 
სი ტუ აცი აში, რო დე საც ერი პო ლი ტი კუ რად პო ლა რი-
ზე ბუ ლია, მი სი შემ რი გებ ლუ რი და გა მა ერ თი ან ებ ელი 
პო ზი ცია გან სა კუთ რე ბით ღი რე ბუ ლია. მი უხ ედ ევ ად 
იმ ისა, რომ გარ კვე ული ძა ლე ბი და ლი ბერ ტა რი ან ული 
მი მარ თუ ლე ბე ბი ებ რძვი ან ეკ ლე სი ის პო ლი ტი ზი რე ბულ 
ფუნ ქცი ებს, მა ინც მას პო ლი ტი კის გა მორ ჩე ულ აქ ტო-
რად მი იჩ ნე ვენ; ის არ იღ ებს პო ლი ტი კურ გა დაწყვე ტი-
ლე ბებს, მაგ რამ ერ ის პო ლი ტი ზი რე ბი სა და ერ ოვ ნუ ლი 
და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი იდ ენ ტო ბის ფორ მი რე ბის პრო-
ცეს ში მას თა ვი სი პო ზი ცია გა მოკ ვე თი ლი აქ ვს. დე მოკ-
რა ტი ულ ტრან ზი ცი აში მარ თლმა დი დებ ლო ბის რო ლის 

3 სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის სააღდგომო ეპისტოლე. თბ., 2018, გვ.21-22

დაკ ნი ნე ბა, რო დე საც დეს ტრუქ ცი ულ ობ ის ელ ემ ენ ტე ბი 
მომ ძლავ რე ბუ ლია, სა ხელ მწი ფო ებ რივ კონ სო ლი დი-
რე ბას სრუ ლე ბი თაც არ უწყობს ხელს. ამ ას თა ნა ვე, 
მსოფ ლიო წეს რი გის ტრან სფორ მა ცი ის შე დე გად უნ და 
გაძ ლი ერ დეს მარ თლმა დი დებ ლო ბის გე ოპ ოლ იტ იკ ური 
ფუნ ქცი ები, რაც მი სი დო მი ნან ტუ რი რო ლის გაზ რდას 
ით ვა ლის წი ნებს; ახ ალი ქარ თუ ლი გე ოპ ოლ იტ იკ ური 
იდ ენ ტო ბა და პრაგ მა ტიზ მი მარ თლმა დი დებ ლო ბის ღი-
რე ბუ ლე ბი თი და კულ ტუ რულ-იდე ოლ ოგი ური რო ლის 
გან სა კუთ რე ბით გაძ ლი ერ ებ ას მო ითხოვს, რად გა ნაც 
ტრან სპლან ტა ცი ური პრო ცე სე ბი საფ რთხეს უქ მნის ერ-
ოვ ნულ იდ ენ ტო ბას. სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი-
კოს-პატ რი არ ქი ილია II აღ ნიშ ნავს, რომ „ფაქ ტია ყვე ლას 
გვინ და ძლი ერი, გან ვი თა რე ბუ ლი ქვე ყა ნა გვქონ დეს, 
ამ ის მიღ წე ვა კი მხო ლოდ მა შინ არ ის შე საძ ლე ბე ლი, 
თუ სა ზო გა დო ებ აში სწო რი ღი რე ბუ ლე ბა თა სის ტე მა 
იარ სე ბებს და ამ სა ფუძ ველ ზე მოხ დე ბა პო ლი ტი კუ რი, 
ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური პრობ ლე მე ბის მოგ ვა-
რე ბა, დე ზო რი ენ ტე რი ბუ ლი სა ზო გა დო ება კი ქა ოს ში 
ჩა იძ ირ ება და სა ხელ მწი ფოს დი დად და აზ არ ალ ებს“.3

დე მოკ რა ტი ულ ტრან ზი ცი აში თა ნა მედ რო ვე ქარ-
თუ ლი მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის ფუნ ქცი ები რამ-
დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბით გა მო იკ ვე თა: პირ ვე ლი, მარ-
თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია, პო ლი ტი კურ ინ სტი ტუ ტებ-
თან შე და რე ბით, ერ ის პო ლი ტი კურ კონ სო ლი დი რე ბას 
ახ დენს, რაც პო ლი ტი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის გა რან ტი ას 
წარ მო ად გენს. მე ორე, ქარ თუ ლი ეკ ლე სი ის პო ზი ცია 
მკვეთ რად გა მო იკ ვე თა ერ ოვ ნუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა 
და ტრა დი ცი ებ ის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით; იგი გახ და 
თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი ღი რე ბუ ლე ბი თი სივ რცი სა 
და ერ ოვ ნუ ლი იდ ენ ტო ბის ფორ მი რე ბის ერთ-ერ თი 
აქ ტი ური შე მოქ მე დე ბი თი და ფუნ ქცი ურ ად მდგრა დი 
ინ სტი ტუ ტი. მე სა მე, მარ თლმა დი დებ ლო ბა ქარ თულ 
პო ლი ტი კურ სივ რცე ში, თა ვი სი დო მი ნან ტუ რი და სტა-
ბი ლუ რი სი ტუ აცი ის შექ მნით, ტო ლე რან ტუ ლი და ოპ-
ტი მის ტუ რი გაწყო ბი ლე ბის ფორ მი რე ბა ში აქ ტი ურ ად 
მო ნა წი ლე ობს, რაც თა ნა მედ რო ვე სა ხელ მწი ფო ებ რი ობ-
ის თვით დამ კვიდ რე ბის პრი ორ იტ ეტ ულ ღი რე ბუ ლე ბას 
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წარ მო ად გენს. მე ოთხე, დე მოკ რა ტი ული ტრან ზი ცი ის 
პი რო ბებ ში პო ლი ტი კუ რი სო ცი ალ იზ აცი ის თე მა ტი კა 
ძა ლი ან აქ ტუ ალ ური გახ და; ქარ თუ ლი ეკ ლე სია მტკი-
ცედ აფ იქ სი რებს თა ვის პო ზი ცი ას ოჯ ახ ის, დე მოგ რა ფი-
ული სი ტუ აცი ისა და გა ნათ ლე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბის მი მარ თუ ლე ბით; ეს სფე რო ები დე მოკ-
რა ტი ული ტრან ზი ტი სა და ერ ოვ ნულ-პო ლი ტი კუ რი 
იდ ენ ტო ბის ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში პრი ორ იტ ეტ ული 
გახ და და ახ ალ მიდ გო მებს მო ითხოვს. მე ხუ თე, მარ-
თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია და სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს 
კა თო ლი კოს-პატ რი არ ქი ილია II სა ჯა რო პო ლი ტი კურ 
სივ რცე ში გა მორ ჩე ული რე იტ ინ გი თა და ავ ტო რი ტე ტით 
სარ გებ ლობს; ქარ თუ ლი ეკ ლე სია სა მო ქა ლა ქო სივ რცის 
ყვე ლა ზე აქ ტი ური და მდგრა დი ინ სტი ტუ ტია, რო მელ-
საც დე მოკ რა ტი ული ტრან ზი ტის შე დე გად წა მოჭ რი ლი 
პრობ ლე მე ბის მი მართ გა მოკ ვე თი ლი კონ სენ სუ ალ ური 
მიდ გო მე ბი აქ ვს და ად ვი ლად ახ ერ ხებს დი ალ ოგ ზე აგ-
ებ ული სი ტუ აცი ის შექ მნას.

ამ რი გად, თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი სა მო ქა ლა ქო სივ-
რცის რა ცი ონ ალ ურ ობა დამ ყა რე ბუ ლია ინ სტი ტუ ცი ურ 
სტა ბი ლუ რო ბა ზე, რო მე ლიც მკვეთ რი პო ლა რი ზე ბის 
ხა სი ათს ატ არ ებს და ირ აცი ონ ალ ურ ობ ის ტენ დენ ცი ებ-
ით გა მო ირ ჩე ვა. დე მოკ რა ტი ული ტრან ზი ტის გა მოკ ვე-
თილ აქ ტო რებს პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ები წარ მო ად გენს, 

რომ ლე ბიც ვერ გა მო ხა ტა ვენ სა მო ქა ლა ქო სივ რცის 
ინ ტე რე სებს და პო ლი ტი კუ რი გა უცხო ებ ის რე ჟი მით 
მოღ ვა წე ობ ენ. დო მი ნან ტუ რი ინ სტი ტუ ცი ური სინ დრო მი 
ან გრევს ქარ თუ ლი დე მოკ რა ტი ის კულ ტუ რულ-ღი რე ბუ-
ლე ბით პო ტენ ცი ალს. ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი ელ იტ ისა 
და ლი დე რე ბის პრაგ მა ტიზ მი და პო ლი ტი კურ-ინ ტე-
ლექ ტუ ალ ური პო ტენ ცი ალი ვერ აკ მა ყო ფი ლებს დრო ის 
მოთხოვ ნებს. თა ნა მედ რო ვე დე მოკ რა ტი ული ტრან-
ზი ცი ისა და სა მო ქა ლა ქო სივ რცის რა ცი ონ ალ ურ ობ ის 
გან მსაზღვრელ პა რა დიგ მა ახ ალი ერ ოვ ნუ ლი პრაგ მა-
ტიზ მი გახ და, რო მე ლიც პო ლი ტი კუ რი სო ცი ალ იზ აცი ის 
შე დე გად უნ და ჩა მო ყა ლიბ დეს. თა ვი სი ინ სტი ტუ ცი ური 
აქ ტო რუ ლი პო ზი ცი ით, რო დე საც მომ ძლავ რე ბუ ლია 
დეს ტრუქ ცი ულ ობ ის სინ დრო მი, გა მო ირ ჩე ვა მარ თლმა-
დი დე ბე ლი ეკ ლე სია; მას ახ ალი ტრან ზი ტო ლო გი ური და 
გე ოპ ოლ იტ იკ ური ფუნ ქცი ები აკ ის რია, რო მე ლიც მი სი 
დო მი ნან ტუ რი რო ლის გაძ ლი ერ ებ ას გუ ლის ხმობს. პო ლი-
ტი კუ რი ძა ლა უფ ლე ბის მქო ნე აქ ტო რე ბის უპ ირ ვე ლე სი 
ამ ოც ანაა სა მო ქა ლა ქო სივ რცის რა ცი ონ ალ ურ ობ ის ამ-
აღ ლე ბა, რო მე ლიც სო ცი უმს პო ლი ტი კუ რი სივ რცის აქ-
ტი ურ აქ ტო რად გა და აქ ცევს. პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის 
რა ცი ონ ალ იზ აცია დრო ის მოთხოვ ნაა, რა მაც ქარ თუ ლი 
ერ ოვ ნუ ლი და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი იდ ენ ტო ბა წი ნა პლან-
ზე უნ და და აყ ენ ოს. 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა: 

1. სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს-პატ რი არ ქის ილია II-ის სა აღ დგო მო ეპ ის ტო ლე. თბ., 2018; 
2. გ. აბ ეს აძე. დო მი ნან ტი ინ სტი ტუ ცი ური აქ ტო რე ბი ქარ თულ პო ლი ტი კა ში და დე მოკ რა ტი ის სტა ბი ლუ რო ბა. 

,,ფი ლო სო ფი ური ძი ებ ანი“ /კრე ბუ ლი ოც და მე ხუ თე/. სა ქარ თვე ლოს ფი ლო სო ფი ურ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემია. ,,უნ-
ივ ერ სა ლი“, თბ., 2021, გვ. 210-219;

3. გ. აბ ეს აძე. დე მოკ რა ტი ული ტრან ზი ტი და ერ ოვ ნულ-პო ლი ტი კუ რი იდ ენ ტო ბის ფორ მი რე ბა სა ქარ თვე ლო ში. 
,,ფი ლო სო ფი ური ძი ებ ანი“ /კრე ბუ ლი ოც და მე ოთხე/. სა ქარ თვე ლოს ფი ლო სო ფი ურ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემია. ,,უნ-
ივ ერ სა ლი“, თბ., 2020, გვ.98-107;

4. ნ. აბ ეს აძე. მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია და თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი ერ ოვ ნულ-პო ლი ტი კუ რი იდ ენ ტო ბა. 
,,ფი ლო სო ფი ური ძი ებ ანი“ /კრე ბუ ლი ოც და მე ოთხე/. სა ქარ თვე ლოს ფი ლო სო ფი ურ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემია. ,,უნ-
ივ ერ სა ლი“, თბ., 2020, გვ.237-249;

5. ნ. აბ ეს აძე. მარ თლმა დი დებ ლო ბა და თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი ერ ოვ ნუ ლი იდ ენ ტო ბის პო ლი ტი კუ რი ტრან-
სფორ მა ცია. სტუ სა ერ თა შო რი სო რე ფე რი რე ბა დი და რე ცენ ზი რე ბა დი სა მეც ნი ერო ჟურ ნა ლი „სა ის ტო რიო ვერ-
ტი კა ლე ბი“, 47-48, 2021, გვ. 252-257;

6.  ნ. აბ ეს აძე. ერ ოვ ნუ ლი იდ ენ ტო ბა და თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი პო ლი ტი კურ-კულ ტუ რუ ლი სივ რცის დე მოკ-
რა ტი ული ტრან ზი ცია. ,,ფი ლო სო ფი ური ძი ებ ანი“ /კრე ბუ ლი ოც და მე ხუ თე/. სა ქარ თვე ლოს ფი ლო სო ფი ურ მეც ნი-
ერ ებ ათა აკ ად ემია. ,,უნ ივ ერ სა ლი“, თბ., 2021, გვ. 220-228;

7. თო მას დე ვა ალი: ღია სა ქარ თვე ლო, და ხუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო. 2017. https://jam-news.net/ge/post-author/
tomas-de-vaali-carnegie-europe/;

8. ლინ კოლნ მიტ ჩე ლი-2017 წელს სა ქარ თვე ლოს წი ნა შე მდგა რი ოთხი კითხვა. 2017. http://georgianpress.ge/
com/news/view/23819?lang=1;

9. სტი ვენ ჯონ სი. ინ ტერ ვიუ სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კის ინ სტი ტუ ტის ან ალ იტ იკ ოს თან ჯო ზეფ ლარ სენ თან. 
ინ გლი სუ რი დან თარ გმნა იოს ებ ჟორ ჟო ლი ან მა. სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კის ინ სტი ტუ ტი, 2017, იან ვა რი N1. http://
gip.ge/wp-content/uploads/;

10. სტი ვენ ჯონ სი. დე მოკ რა ტია სა ქარ თვე ლო ში. http://www.cicerofoundation.org/lectures/Stephen_Jones_Geor-
gia.pdf.
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 ფულის ფსიქოლოგიური არსი ფულის ფსიქოლოგიური არსი

კახი კოპალიანი
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორი

 ელენე ჩომახიძე
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი

ანა ზუბაშვილი
კავკასიის უნივერსიტეტის მაგისტრი

ანოტაცია
„ფული“ სპეციფიკური ცნებაა, რომლის ეკონომიკური მნიშვნელობა 

მჭიდროდ უკავშირდება ფსიქოლოგიურს. ფულს მრავალ მნიშ ვნე ლო-
ვანი აზრობრივი დატვირთვა აქვს, ის არა მარ ტო გაც ვლის საშუალებაა, 
არამედ ძლიერი კულტურული სიმბოლო. ადამიანის ცნობიერაში ფულს 
სხვა და სხვა სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. კვლევის ჰიპოთეზის თანახ-
მად, თანამედ რო ვე ქართულ სა ზო გა დოებაში ფულთან დაკავშირებული 
სო ცია ლუ რი წარმოდგენები ამბივალენტურია. ამ ჰიპოთეზის შესამოწ-
მებლად შესწავლილ იქნა ფულის ასოციაცია დადებით და უარყოფით 
ზნეობრივ კა ტე გო რი ებ თან, ფულის სიმბოლური მნიშვნელობა და 
ფულის მიმართ დამოკიდებულება. ემპირიული კვლე ვა ჩატარდა სპე-
ციალურად შემუშავებული კითხვარით, თბილისში, რეპრეზენტაბელურ 
შერჩევაზე, სულ გამოკითხულ იქნა 1034 პირი.

შედეგებმა დაადასტურა, რომ ფულის შეფასება წინააღმდე გობ-
რი ვია: ფული ეთრდროულად ასოცირდება უსა მართ ლობასა და 
სამართლიანობას თან, მატყუარობასა და გულ მარ თ ლო ბასთან, შემ-
წყნარებლობასა და შეუწყნარებლობას, „პრინციპულობა-უპრინციპო-
ბისა“, თუმცა ჭარბობს უარყო ფი თი შე ფა სე ბა, ანუ ფული უფრო ბოროტე-
ბასთან ასოცირდება, ვიდრე სიკეთესთან. მამაკაცისათვის ფული უფრო 
ადამიანის, სიტუაციისა და რესერსუბის კონტროლის სიმ ბო ლოა, ხოლო 
ქალისათვის – კეთილდღეობისა. ფულის მიმართ დამო კი დებულების მი-
ხედვით გამოიყო სამი ქვეჯგუფი: გამოხატულად დადებითი (33%), უფრო 
დადებითი (48%) და ჩამოუყალიბებელი და მოკიდებულება (19%). გამო-
ვლინდა დადებითი კორელაცია ფულის მიმართ დამო კი  დებულებასა და 
დადებით ზნეობრივ კა ტე გო რიებსა და ღირებულებებს შორის, მაგრამ 
უარ ყო ფით კატეგორიებთან კორელაცია არ აღინიშნება.

THE PSYCHOLOGICAL ESSENCE OF MONEY 

Kakhi Kopaliani 
Professor of Sokhumi State University

Elene Chomakhidze, 
Associate Professor of Sokhumi State University

Ana Zubashvili
Master of Caucasus University

ABSTRACT

“Money” is a speci ic concept, the economic signi icance of which is closely linked to its psychological signi icance. Money 
has a many-sided notional value, it is not only a means of exchange, but also a powerful cultural symbol. Money has differ-
ent symbolic meanings in human consciousness. According to the research hypothesis, social notions related to money are 
ambivalent in modern Georgian society. To test this hypothesis, the association of money with positive and negative moral 
categories, the symbolic meaning of money, and attitudes toward money were studied. Empirical research was conducted 
with a specially designed questionnaire on a representative sample in Tbilisi, a total of 1034 people were interviewed.

The results showed that the evaluation of money is contradictory: money is simultaneously associated with injustice 
and justice, dishonesty and honesty, tolerance and intolerance, “steadiness-unsteadiness”, although negative evaluation 
prevails, which means that money is associated with more evil than kindness. For men, money is more a symbol of control 
over human, situation and resources, while for women it’s the symbol of - prosperity. According to the attitude towards 
money, three subgroups were distinguished: strongly positive (33%), more positive (48%) and unmodi ied attitude (19%). 
A positive correlation was found between attitudes toward money and positive moral categories and values, but no cor-
relation was observed with negative categories.
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შესავალი
„ფული“ სპეციფიკური ცნებაა, რომლის ეკონო-

მიკური შინაარსი და მნიშვნელობა მჭიდროდ უკავ-
შირდება ფსიქოლოგიურს. ფული არა მარ ტო გაცვლის 
საშუალებაა, არამედ ძლიერი კულ ტუ რუ ლი სიმბოლოც. 
ფულში აკუ მუ ლი რე ბულია ღრმა პიროვნულ პლასტებში 
შექმნილი მრავალი წი ნა აღმდეგობრივი კოლექტი-
ური წარმოდგენა, შეხედულება თუ გან წყობა. ფულს 
მრავალ მნიშ ვნე ლო ბი ანი აზრობრივი დატვირთვა აქვს. 
ეკონომიკური მიზანშეწონილების გარდა, პიროვ ნების 
და მო კი დე ბულება ფულის მიმართ რეგულირდება 
ღირებულებათა სისტემით, ქცევის ნორმებით, სო ცია-
ლუ რი წარმოდგე ნე ბით, სტერეოტიპებით, მითებით. 
ადამიანის ცნობიერაში ფულს სხვა და სხვა სიმბოლური 
მნიშვნელობა აქვს. ფული ასოცირდება უმაღლეს ღირე-
ბულებებთან, მათ შორის მო რა ლურთან, ხოლო ადამი-
ანის დამოკიდებულება ფულის მიმართ უფრო ხშირად 
წინააღ მდე გობ რი ვია: ფული არის სიკეთეც და ბორო-
ტებაც, ძალაც და უძლურობაც, ფული უსაფრთხოებისა 
და თავი სუფ ლე ბის, სიყვარულისა და ძალაუფლების 
სიმბოლოა.

დასავლეთის ფსიქოლოგიაში ფულის ცნების ფსი-
ქოლოგიური პრობლემატიკის კვლევას საკ მა ოდ ხან-
გრძლივი ისტორია აქვს. ჯერ კიდევ 1957 წელს ჩატა-
რებულმა კვლე ვამ აჩვენა, რომ ადამია ნის ხატი სხვათა 
აღქმაში დამოკიდებულია მის შემოსავალზე: მდიდარი 
ადა მია ნი აღიქმება, როგორც უფ რო ჯან მრ თე ლი, 
ბედნიერი და კარგად ადაპ ტირებული, ხოლო ღარიბი 
არაადაპტირებულ და უბედურ ადა მია ნადაა მიჩნეული 
[1]. ფულის მიმართ დამოკიდებულების საფუძველზე 
პი როვ ნული ტი  პოლოგიის ტრადიცია Freud-ს სახელს 
უკავშირდება. შემუშავებულია არაერთი ასეთი კლა სი-
ფი კა ცია (Goldberg & Lewis [2], Forman [3]). დადგენილია 
კავშირი ფულის მიმართ განწყობასა და პი როვ ნულ 
მახასიათებლებს შორის. მაგალითად, არასტაბილურ 
იტნროვერტთან შედარებით სტაბილური ექსტრავერტი 
უფრო ღიად ლაპარაკობს თავის შემოსავალზე და ფუ-
ლის მიმართ უფრო მშვიდი და უდარ დელი დამოკიდე-
ბულება აქვს. მაგ რამ, ამასთანავე, კვლევამ აჩვენა, რომ 
პიროვნული ცვლა დე ბი საკმაოდ სუსტი საპროგნოზო 
სა შუ ა ლე ბაა ფულთან დაკავშირებული განწყობისა და 
ქცევის პროგ ნო ზირების თვალსაზრისით [5]. McClurc 
მიერ [6] ამერიკელ მყიდველთა გამოკითხვის შედეგებმა 
აჩ ვენა, რომ ინტროვერტთან შე და რებით ექსტრავერტი 
უფრო მფლანგველი და ნაკლებად მომ ჭირ ნეა. ადამიანს, 
რომელიც დარ წმუ ნე ბულია, რომ ძალუძს საკუთარი 
ფინანსური მდგომარეობის კონ ტროლი, ახასიათებს 
ზოგადი შფოთ ვის უფრო დაბალი დონე და, როგორც 
წესი, ექსტრავერსიის უფ რო მაღალი დონე. სტაბილურ 
ინტროვერტებთან შედარებით ნევროტული ინტრო-
ვერტი ფულს უფ რო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს და 
ნაკლებად ღიად ლაპარაკობს საკუთარ ფინანსურ მდგო-
მა რე ო ბაზე. Lynn [7] შეისწავლა ფულის მიმართ დამოკი-
დებულების თავისებურებები 43 ქვეყ ნის მცხოვ რე ბისა. 
ეროვნული ჯგუფების უმრავლესობაში დადგინდა 

უარყოფითი კორელაცია ფულის მნიშ ვ ნე ლობის შეფა-
სებასა და ქვეყნის ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალს 
შორის: უფრო მდიდარი ქვეყნის მო სახლეობა ფულს 
ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებდა. მამაკაცისათვის 
ფული უფრო მნიშვნე ლო ვა ნია, ვიდრე ქალისათვის. 
ავტორის ვარაუდით, ეს განსხვავება აიხსნება იმით, 
რომ მამაკაცისათვის უფრო დამახასიათებელია მე ტო-
ქე ო ბა, ვიდრე ქალისათვის. ყველა ეროვნულ ჯგუფში 
დადგინდა მჭიდ რო კორელაცია ფულის მნიშვნელობასა 
და მეტოქეობისაკენ მიდრეკილებას შორის.

ფულის მიმართ პათოლოგიური დამოკიდებულების 
საფუძვლად მდებარე ემოციური მე ქა ნიზ   მების კვლევამ 
აღჩენა, რომ ერთ-ერთი ემოცია, რომელიც ხშირად უკა-
ვშირდება ფულს, არის და ნა შაულის განცდა. ეს განპი-
რობებულია პურიტანული ეთიკისა და ღირებულებების 
გავლენით. პუ რი ტანული ეთიკის თა ნახმად, მფლანგვე-
ლობა და ჭარბი მოხმარება ცოდვაა. პურიტანულ ღი რე-
ბუ ლე ბათა სისტემაში წამ ყვანია ისეთი ღირებულებები, 
რო გორიცაა კეთილსინდისიერება, პუნქ ტუ ა ლო ბა, მომ-
ჭირნეობა და სიფხიზლე, ამიტომ დანა შაუ ლის განცდა 
უკავშირდება არა იმდენად ფულის მო პოვებას, რამ დე-
ნა დაც მის ხარჯვას. პურიტანობა არ კიცხავს ბეჯითი 
შრომისათვის სამართლიანი გა სამ რჯე ლოს მიღებას, 
მაგრამ სასტიკად კრძალავს გამ დიდრებას იოლი (მაგა-
ლითად, აზარტული თამაში) ან უწესო გზით, აგრეთვე 
ფულის „ცოდვილ“ ხარ ჯვას [8].

Goldberg and Lewis [2] მონაცემებით, ფულთან 
დაკავშირებული დანაშაულის განცდა შეიძლება ფსი-
ქოსომატური დარღვევის მიზეზი გახდეს. ფსიქოანა-
ლიტიკოსთა პრაქტიკაში საკმაოდ ხში რია შემ თხვევები, 
როცა პურიტანული ეთიკის პრინ ცი პების შესაბამისად 
აღზრდილ ადამიანს სიმ დიდ რის ეშინია. ამ შიშის სა-
ფუძველია, სავარაუდოდ, კონ ტროლის განცდის დაკარ-
გვა: ფული მარ თავს ადა მიანს, ფულზე დამოკიდებულია 
მისი საც ხოვ რე ბელი ადგილი და ცხოვრების წესი, ფული 
კარ ნახობს მას, ვისთან იმეგობროს და ა.შ. ამასთანავე, 
ფული უკავშირდება არა მარტო და ნა შაულის, არა მედ 
და ცუ ლო ბის განცდასაც. საკუთარი შრო მით გამდი-
დრებულ ამერიკელთა გა მო კით ხვამ აჩ ვე ნა, რომ ბევრმა 
ადრე დაკარგა მშობლები ან დუხჭირი ბავშვობა ჰქონდა 
[9]. შრომითი ეთიკისადმი მიძ ღვ ნილი ლიტერატურის 
მიმოხილვის საფუძველზე Furnham [8] აღნიშნავს, რომ 
შრო მის მიმართ პრო ტესტანტული ეთიკური განწყო-
ბები დაკავშირებულია ისეთ ფაქტორებთან, რო გო რი-
ცაა და ცუ ლო  ბის განცდა, დანაზოგის გაკეთებისაკენ 
სწრაფვა, მომჭირნეობა, აგრეთვე დამოუ კი დებ ლობა, 
ძა ლა უფლება და წარმატება. 

დადასტურდა ,  რომ ფულის მიმართ განწყობა 
აფექტურ, კოგნიტურ და ქცევით კომ პო ნენტებს შეი-
ცავს; ფული ასო ცირ დე ბა სიკეთესთან ან ბოროტე-
ბასთან, მიღწევასთან, პატივისცემასთან, თავი სუფ-
ლებასთან, სიყვარულთან [9; 10; 11; 12]. Tang, T. and 
Gilbert მიერ [13] ჩატარებულმა კვლევამ აჩ ვენა, რომ 
შრომით შიდა კმაყოფილება უკავშირდება წარმოდგე-
ნას, რომ ფული არის თა ვი სუფ ლე ბი სა და ძალაუფლების 
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სიმბოლო, ხოლო გარე კმაყოფილება – აზრს, რომ ფული 
ბოროტება არ არის. და ბალი ორგანიზაციული სტრესის 
შემთხვევაში ადამიანს სჯერა, რომ ფული უდავო სიკე-
თეა. დად გინ და კავშირი ფულის მიმართ განწყობასა 
და შრომასთან დაკავშირებულ ეთიკურ შე ხე დუ ლე ბებს 
შო რის. ზოგადად დადასტურდა, რომ პროტესტანტური 
კულტურის ქვეყანაში ფულის მიმართ და მოკიდებულება 
და დე ბითია – ფული არის მიღწევის ასახვა და უპირობო 
სიკეთე. 

კროს-კულტურულმა კვლევებმა [14] აჩვენა, რომ 
ინდივიდუალისტური კულტურის ქვეყ ნებ ში, რომელიც 
პროტესტანტურ შრომით ეთიკას ეფუძ  ნება, სიმდიდრე 
ინდივიდუალური მიღწევის, რჩე ულთა წრისადმი კუთვ-
ნილების გა მო ხა ტუ ლე  ბაა. აქ ფული აღიქმება, როგორც 
„მძლავრი ჯა დო ქა რი, რომელსაც ძალუძს უძლურის 
ძლიერად და მიუღებლის მისაღებად გადაქცევა“ [4]. 
კოლექ ტი ვის ტურ კულ ტურაში პიროვნება ფულს შე-
დარებით ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებს, ვი ნა ი დან აქ 
ადამიანის ღირსების საზომია საზოგადოების კეთილ-
დღეო ბის უზ რუნ  ველყოფის უნარი.

თუმცა, ყველა კულტურისათვის საერთოა ფულისა 
და მასთან და კავ ში რე ბუ ლი ქცევის აღქმა სიკეთისა და 
ბოროტების ეთიკური კატეგორიების კუთხით. კონ კრე-
ტულ სო ცია ლურ ერთობაში ფულ თან დაკავშირებული 
ესა თუ ის ქცევა ან წახალისებულია, ან გა კიც ხულია: 
ზოგგან დაგრო ვე ბი საკენ მიდრეკილება აღიქმება, რო-
გორც მომჭირნეობა, ზოგგან კი – რო გორც წუწურაქობა. 
შესა ბა მი სად, ფულის ჩუ ქე ბაც ფასდება, როგორც ან 
ცხოვრების ნორმა, ან ქველ მოქმედება, ანდა მფლანგვე-
ლობა. წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება ფულის 
მიმართ მთე ლი რიგი სოციალური, კულ ტუ რუ ლი, ეკონო-
მიკური და, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური ფაქტორით 
არის განპირობებული. 

ბუნებრივად იბადება კითხვა: როგორია ფულის 
ზნეობრივი შეფასება, რა სიმბოლური მნიშ ვ ნე ლობა 
ენიჭება ფულს, როგორია ფულისადმი დამოკიდებუ-
ლება თანამედროვე ქართულ საზო გა დო ებაში? სამა-
მულო ფსიქოლოგიურ ლი ტე რა ტუ რა ში ამ საკითხების 
ემპირიული კვლევა არ ჩა ტა რე ბულა. არადა არსებული 
მონაცემები ცხადყოფს, რომ ფულისადმი დამოკიდე-
ბულება პიროვ ნე ბის დის პოზიციათა ზოგადი სტრუქ-
ტურის მნიშვნელოვანი ელემენტია, რაც ნიშნავს, რომ 
მას ფსი ქო ლო გი ური, პრაქტიკული და სოციალური 
შედეგები მოჰყვება. დადგენილია, მაგალითად, რომ 
ფულის მი მართ და მოკიდებულება უშუალო გავლენას 
ახდენს ადამინის ეკონომიკურ ქცევაზე, ანუ ფულთან 
და კავშირებული ღი რე ბუ ლებითი კონფლიქტის ერთ-ე-
რთი ნეგატიური შედეგი შეიძლება იყოს პა სი ური ან არა-
თანამიმდევრული ეკო ნომიკური ქცევა. შესაბამისად, 
ამ საკითხების შესწავლას აქვს არა მარტო თეორიული, 
არამედ პრაქტიკული მნიშვნელობაც.

1 ასეთ სკალაზე რესპონდენტს ევალება ერთი წერტილის (პასუხის) არჩევა უარყოფითი და დადებითი პო ლუ სე ბით (ან ტო-
ნი მური წყვილებით) შექმნილ კონტინუუმზე. 

ემპირიული კვლევის აღწერა
სავარაუდოდ, თანამედ რო ვე ქართულ საზოგადო-

ებაში ფულთან დაკავშირებული სო ცია ლუ რი წარმო-
დგენები წი ნა აღმდეგობრივი, ამბივალენტური უნდა 
იყოს. ეს წარმოდგენები ხომ ისე თი წინააღმდეგობრივი 
ფაქტორების ზეგავლენით ყალიბდებოდა, როგო რი ცაა, 
ერთი მხრივ, მართლ მა დი დებელი ქვეყნის კულტურა 
ორიენტაციით სულიერებაზე, ას კეტიზმზე, თვითაღკვე-
თაზე, ანგე დონიაზე, მეორე მხრივ კი – დასავლეთიდან 
შე მო სუ ლი, პროტესტანტურ ეთიკაზე დაფუძ ნე ბუ ლი 
ფულად ურთიერთობათა რეგულირების საბაზრო წესი. 
ამას ემატება ჩვენი წარსულიც – საბჭოური ცხოვრების 
წესი. თანამედროვე დასავლურ სამყაროში ფულთან 
დაკავშირებული პროტესტანტური შრომითი ეთიკა 
(„ბევრი იშოვე და ნაკლები ხარჯე“), როგორც ჩანს, 
კონსენსუსმა ჩაანაცვლა: „იშრომე, რათა ბევრი ფული 
იშოვო და ბევრი ხარჯო“. რაც შეეხება გვიანი საბჭოთა 
პერიოდის შრომით ეთი კას, მას კარგად გამოხატავს 
მოსწრებული ფრაზა: „ჩვენ ვიტომ ვმუშაობთ, ისინი კი 
ვითომ ხელფასს გვი ხდიან“, რაც გულისხმობს „ცოტას 
შოვნას და ცოტას ხარჯვას“. 

შე საბამისად, ჩატარებული კვლევა სწორედ ამ ჰი-
პოთეზის შემოწმებას ისახავდა მიზ ნად. ამ მიზ ნიდან 
გამომდინარე, დაისახა შემდეგი ამოცანები: 1) ფუ ლის 
ზნეობრივი შეფა სების შესწავლა; 2) ფულის სიმბოლური 
მნიშვნელობის შესწავლა; 3) ფულის მიმართ და მო-
კიდებულების შესწავლა. 

კვლევი ს მეთოდიკა
ფულის ზნეობრივი შეფასება შესწავლილ იქნა 

სპეციალურად შემუშავებული კით ხვა რით. კვლე  ვის 
ჰიპოთეზის თანახმად, ფულის ზნეობრივი შეფასება 
ამბივალენტური ხასია თი საა. ტრა დი ცი ული განწყობის 
გასაზომი ლაიკერტის ტიპის ბიპოლარული სკალა ამბი-
ვა ლენ ტუ რობის გამოვ ლე ნის საშუალებას არ იძლევა1. 
ამიტომ გამოყენებულ იქნა „გაყოფილი“ სკალის პრი-
ნციპი, ანუ ფულის კავ შირი თითიოეული ზნეობრივი 
კატეგორიის დადებით და უარყოფით პო ლუ ს თან 
ცალცე-ცალ კე ფას დება. თუ ანტონიმური წყვილების 
შეფა სე ბას შორის მკვეთრი განსხვავება არ დასტუ-
რდება, ეს წი ნა აღმ დე გობ რივ შეფასებაზე მიუთითებს. 
შესაფასებლად გამოყენებულ იქნა ხუთი ამბივა ლენ-
ტუ რი წყვილი: „გულ მარ თ  ლობა-მატყუარობა“, „პრინ-
ცი პუ ლო ბა-უპრინცი პო ბა“, „პა სუ ხისმგებ ლო ბა-უპა -
სუხის მ გებ  ლობა“, „შემ წყნარებლო ბა-შე უწ ყნა რებ ლობა“, 
„სამართლია ნო ბა-უსა მარ  თ  ლობა“.

ფულის სიმბოლური მნიშვნელობის საკვლევად 
გამოყენებულ იქნა 7-საფეხურანი ლაიკერტის სკა ლა. 
ლიტერატურაში არსებული მონაცემების საფუძველზე 
შეირჩა ფულთან ყველაზე მჭიდროდ დაკავშირებული 
14 კატეგორია, მათ შორის როგორც ფულის რეალური 
დანიშნულების (არსებობის სა შუალება, კომფორტი, 
გართობა), ისე სავარაუდო სიმბოლური მნიშვნელობის 
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(განვითარება, ძალა, კონ  ფლიქტი და სხვ.) ამსახველი 
კატეგორიები. რესპონდენტს ევალებოდა თითოეული 
ამ კა ტე გორიის ფულთან კავშირის შეფასება („დაბალი 
კავშირი“ – რიცხვითი მაჩვენებელი 1-დან 3-მდე; „სა-
შუ ალო კავ შირი“ – მაჩვენებელი 3-დან 5-მდე; „მაღალი 
კავშირი“ – მაჩვენებელი 6-დან 7-მდე).

ფულის მიმართ და მო კიდებულების შესასწავლად 
გამოყენებულ იქნა კრიტის, ფაბ რიგარისა და პეტის 
სკალა2 [15]. ამ ნახევრად პროექციულ მეთოდზე არჩე-
ვანის შე ჩე რე ბა განაპირობა იმ გა რე მოებამ, რომ ფულის 
მიმართ დამოკიდებულება არაერთი ადამიანისათვის 
„დახურული“ თემაა. 

შერჩევა
კვლევა ჩატარდა თბილისში, რეპრეზენტაბელურ 

შერჩევაზე. შერჩევა დაკომპლექტდა სპე ცია ლუ რი 
კომპიუტე რუ ლი პროგ რა  მის მეშვეობით, რომელიც 
ეფუძნება სტრატიფი ცი რე ბუ  ლი შემ თხ ვე ვითი შერჩე-
ვის პრინ   ციპს. კერძოდ, შერჩევის კონტროლი ხორცი-
ელდება სამი ნიშნით – საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი (თბი-
ლი სის რაიონი), სქესი და ასაკი. შერჩევაში თითოეული 
ამ სამი ნიშნით გა მო ყო ფი ლი თითოეული სტრა ტის 
რაოდენობა განისაზღვრება გენერალურ ერ თობ-
ლიობაში (თბილისის ზრდასრული მო სახ ლე ობა) წი ლის 
შესაბამისად. შემდეგ თი თოეუ ლი წევრის კონ კრე ტუ ლი 

2  სკალა ადაპტირებულია ე. ჩომახიძის მიერ.

მი სა მარ თის შერჩევა შემთხვევითი არჩევის პრინ ციპს 
ეფუძნება. შე სა ბა მისად, და  ნარჩენი დე მოგ რაფიული 
ნიშ ნების (განათლება, მა ტე რია ლური მდგომარეობა და 
სხვ.) მიხედვით რეს პონდენტთა განაწილება შემთხვე-
ვითია. სულ გამოკითხულ იქნა 18-75 წლის 1034 პირი.

მონაცემების დამუშავება
კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემები დამუშა-

ვდა როგორც კლასიკური მა თე მა ტი კუ რი სტა ტისტიკის 
არაპარამეტრული და პარამეტრული მეთოდების, ისე 
მრავალ გან ზო მი ლებიანი მე თო დების გამოყენებით 
(დისპერსიული, კლასტერული და ფაქტორული ანა-
ლიზი), მათე მა ტი კუ რი სტატისტიკის კომ პი უტერულ 
პროგრამათა პაკეტის – SPSS-23 მეშვეობით.

ფულის ზნეობრივი შეფასების კვლევის 
შედეგები და მათი განხილვა

ანტონიმური წყვილების საშუალო მაჩვენებლები 
თვალსაჩინოებისათვის წარმოდგენილია გრა  ფი კუ ლი 
სახით (დიაგრამა 1). ყველა მაჩვენებელი 3-ზე მეტია, 
რაც ნიშნავს, რომ ფულსა და ზნეობრივი კა  ტე გო რიებს 
შორის კავშირი შეფასებულია, როგორც „საშუალო“. კო-
რელაციური ანალიზის (არაპა რა მეტ რუ ლი კორელაციის 
კოეფიციენტი „კენდალის ტაუ“) შედეგები ასახულია 
პირველ ცხრილში. 

 1.  

   

 1. 

    

 1.  

   

 1. 

    ცხრილი 1. ანტონიმურ წყვილებს შორის კორელაცია

დიაგრამა 1.  ფულის ზნეობრივი შეფასება
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ამრიგად, დადასტურდა ვარაუდი იმის შესახებ, რომ 
ფულის ზნეობრივი შეფასება წი ნააღმ დე გობ რი ვია: 
ფული ეთრდროულად ასოცირდება მატყუარობასა და 
გულმართლობასთან, პრინციპუ ლო ბა და უპრინციპუ-
ლობასთან, უსამართლობასა და სამართლიანობასთან, 
პასუ ხის მგებ ლო  ბასა და უპა  სუ ხესმგებლობასთან, შე-
მწყნარებლობასა და შეუწყნარებლობას. ამ დასკვნას 
ადას ტუ რებს კო რე ლა  ცი ური ანალიზის შედეგიც: უა-
რყოფითი კორელაცია, რომელიც იქნებოდა იმის დას  ტუ-
რი, რომ შე   ფა სება წინააღმდეგობრივი არ არის, არც ერთ 
შემთხვევაში გამოვლენილა (ცხრ. 1). ამას  თა ნავე, ყვე ლა 
შემ  თხ ვე ვა ში, „პრინციპულობა-უპრინციპობის“ გარდა, 
დადებითი კატეგორიის მაჩ ვე ნე ბელი უარ    ყოფითზე და-
ბალია, ანუ ფული უფრო ბორო ტე ბასთან ასო ცირ დე ბა, 
ვიდრე სიკეთესთან. ამ ვა რაუდს ადასტურებს ფაქტო-
რული ანალიზის შედეგები (დიაგრამა 2). 

მთა ვარ მა ფაქტორმა, რომლითაც აიხსნება საერთო 

3  განსხვავების სტატისტიკური სანდოობის შესამოწმებლად გამოყენებულ იქნა სტიუდენტის კრიტერიუმი.

დისპერსიის თითქმის 27%-ს, გააერთიანა  ანტონიმური 
წყვილების უარყოფითი მნიშვნელობა. ამ ფაქტორში 
ყველაზე მნიშ ვნე ლო ვანია „მატ ყუ ა რობის“ წილი – 0. 
742, შედარებით ნაკლებია „უსამართლობისა“ (0.694) 
და „უპასუხის მგებლობის“ (0.679) წილი. ამ ფაქტორს 
შეიძლება „ფულის ნეგატიური ზნეობრივი შეფასება“ 
ვუწოდოთ. მეორე ფაქ  ტორ მა (საერთო დისპერსიის 19%) 
გააერთიანა ყველა და დებითი ზნეობრივი კატე გო რია. 
ამ ფაქტორს შეიძლება „ფულის პოზიტიური ზნეობრივი 
შეფასება“ ვუწოდოთ.

რამდენად ზოგადია გამოვლენილი ტენდენცია? 
ლიტერატურაში არსებული მონაცემები ადას ტუ რებს, 
რომ ფულის შეფასებაზე გავლენას ახდენს არაერთი 
შიდა ფაქტორი, მათ შორის დე მო გრა ფი ული ნიშნები. 
მონაცემების დამუშავების მომდევნო ეტაპი ამ საკითხის 
გარკვევას ისახავდა მიზ ნად. შედეგმა რამდენადმე მნიშ-
ვნელოვანი გენდერული განსხვავება3 არ დაადასტურა. 

კატეგორია I ფაქტორი II ფაქტორი

შენიშვნა: ფაქტორული ანალიზი ჩატარდა მთავარი 
კომ პო ნენ ტების მეთოდით, ბრუნვა – ვარიმაქსით 
კაიზერის ნორ მა ლი ზაციით.

ახსნილი დისპერსია:
I ფაქტორი – საერთო დისპერსიის 26.75%;
II ფაქტორი – საერთო დისპერსიის 19.39%.

მატყუარობა 0.742

უსამართლობა 0.694

უპასუხისმგებლობა 0.679

შეუწყნარებლობა 0.663

უპრინციპობა 0.602

სამართლიანობა 0.738

შემწყნარებლობა 0.713

პასუხისმგებლობა 0.647

პრინციპულობა
გულმართლობა

0.644
0.595

ცხრილი 2.  ფაქტორული ანალიზის შედეგები
        

 

 2  

    
დიგრამა 2. ფულთან კავშირის შეფასება 
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ერთადერთი გან სხვავება ისაა, რომ ქალის მიერ ფულის 
შეფასება კიდევ უფრო ამ ბი ვა ლენ ტურია, ვიდ რე მა მა კა-
ცისა. ფულის „ზნეობრივ“ შეფასებაზე არსებით გავლე-
ნას არც ასაკი, არც განათლება და არც მა ტე რია ლური 
მდგომარეობა4 ახდენს. 

ფულის სიმბოლური მნიშვნელობის კვლევის 
შედეგები და მათი განხილვა

როგორც ზემოთ ითქვა, რესპონდენტები აფასებ-
დნენ ფულის კავშირს 14 შერჩეულ კა ტე გო რი ას თან. 
შედეგი (საშუალო მაჩვენებლები) წარმოდგენილია 
მე-2 ნახატზე. ფული, პირველ რიგში, ასო ცირ დება 
კომფორტთან; ფულის მნიშვნელობა, როგორც არსე-
ბობის საშუალებისა, მხოლოდ მეორე ადგილზეა. მესამე 
ადგილზეა გართობა, მეოთხეზე – ჯან მრთელობა. ბოლო 
ორ ადგილზე ცინიზმი და სიყვარული გავიდა, თუმცა 
მათი შეფასებაც 3-ზე მეტია, რაც ნიშნავს, რომ ფულთან 
კავშირი არც ამ შემთხვევაშია უარყოფილი და შეფასე-
ბულია, როგორც „საშუალო“. 

ფაქტორული ანალიზის შედეგად სამი ფაქტორი 
გამოიყო (ცხრ. 3). მთავარმა ფაქტორმა (დის პერ სიის 
28%-ზე მეტი) გააერთიანა „არსებობის საშუალება“, 
„კომფორტი“, „გართობა“ და „ჯან მრ თე ლო  ბა“. ამ 
ფაქტორს შეიძლება „ფულის დანიშ ნულება“ ვუწოდოთ. 
მეორე ფაქ ტორ მა (დისპერსიის 12%-მდე) გააერთიანა 
ნეგატიური კატეგორიები – კონფლიქტი და ცინიზმი, 
ანუ ფული ისევ „ბო რო ტე ბასთან“ ასოცირდება. ამავე 
ფაქტორში შევიდა ძალა და ძა ლა უფ ლე ბა. ეს, ალქათ, 

4  განსხვავების სტატისტიკური სანდოობის შესამოწმებლად ჩატარდა მრავალგან ზო მი ლე ბი ანი ერთფაქტორიანი დის-
პერ სიული ანალიზი. 

გვაძლევს უფ ლე ბას ვიფიქროთ, რომ ამ ორ კატეგო-
რიასაც, სულ მცირე, ნეგატიური ელ ფერი აქვს. მესამე 
ფაქტორმა (დის პერსიის 8%) დადებითი ღირებულებები 
გააერთიანა: სიყ ვა რული, თა  ვისუფლება, დამოუ კი-
დებ ლობა, განვითარება, მიღწევა და უსაფრთხოება. 
ამრიგად, ისევ დას ტურ დე ბა, რომ ფული ნე გა ტი ურთან 
მეტად ასოცირდება, ვიდრე პოზიტიურთან.

საშუალო მაჩვენებლების მიხედვით არსებითი 
გენდერული განსხვავება არ დადასტურდა. თუმ   ცა, 
ფაქტორულმა ანალიზმა მკვეთრი გენდერული გან-
სხვავება გამოავლინა (იხ. ცხრ. 4). მა მა კა ცებ თან მთა-
ვარმა ფაქტორმა გააერთიანა „კონფლიქტი“, „ცინიზმი“, 
„ძალა“ და „ძალაუფლება“, მაშინ რო  ცა ქალებთან ეს 
კატეგორიები მესამე ფაქტორში გაერთიანდა. ქალეთან 
მთავალმა ფაქტორმა გააერ  თიანა დადებითი ღირებუ-
ლებები: სიყ ვა რული, თა  ვისუფლება, დამოუკიდებლობა, 
განვი თა  რება, მიღწევა და უსაფრთხოება, რომლებმაც 
მამაკაცებთან მე-3 და მე-4 ფაქტორები შექმნა. ქა ლებ-
თა ნაც და მამაკაცებათაც მეორე ფაქტორია „ფულის 
დანიშნულება“.

ამრიგად, მამაკაცისათვის ფული ასოცირდება, პირ-
ველ რიგში, „კონფლიქტთან“, „ცინიზმთან“, „ძა ლასა“ და 
„ძალაუფლებასთან“; ფული მისთვის უფრო ადამიანზე, 
სიტუაციასა და რესერ სუბ ზე კონტროლის სიმბოლოა, 
თუმცა „ძალისა“ და „ძალაუფლების“ მიღწევა ასოცირდება 
„კონფ ლიქ ტ თან“, „ცინიზმთან“, ანუ ნეგატიური სიმბო-
ლური დატვირთვა აქვს. ამ ფაქტორს შე იძ ლება „კონ ტ რო-
ლის ფაქტორი“ ვუწოდოთ. ქალთან ფული, პირველ რიგში, 

ცნება I 
ფაქტორი

II 
ფაქტორი

III 
ფაქტორი

შენიშვნა: ფაქტორული ანალიზი ჩატარდა მთა-
ვა რი კომ პო ნენ ტების მეთოდით, ბრუნ ვა – ვა რი-
მაქ სით კაიზერის ნორ მა ლი ზაციით.

ახსნილი დისპერსია:
I ფაქტორი – საერთო დისპერსიის 28.43%;
II ფაქტორი – საერთო დისპერსიის 11.81%.
III ფაქტორი – საერთო დისპერსიის 8.20%.

არსებობის 
საშუალება 0.720

ჯანმრთელობა 0.659
გართობა 0.622
კომფორტი 0.580
განვითარება 0.484
კონფლიქტი 0.826
ცინიზმი 0.772
ძალა 0.618
ძალაუფლება 0.554
სიყვარული 0.688
თავისუფლება 0.688
დამოუკიდებლობა 0.567
მიღწევა 0.549
უსაფრთხოება 0.422

ცხრილი 3. ფულთან კავშირი – ფაქტორული ანალიზის შედეგები
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ასოცირდება დადებით ღი რე ბუ ლე ბებ თან (თავისუფლება, 
სიყვარული და ა.შ.), ანუ ქალისათვის ფულის სიმბოლური 
მნიშვნელობა უკავ შირ დება არა კონტროლს, არამედ კე-
თილდღეობას („კეთილდღეობის ფაქტორი“).

ფაქტორულმა ანალიზმა აგრეთვე დაადასტურა 
ასაკის გავლენა ფულის სიმბოლურ მნიშ ვ ნე ლო ბაზე. 
სახელდობრ, მსგავსი აღმოჩნდა ახალგაზრდებისა (18-
25 წელი) და ხანდაზ მუ ლე ბის (55 წელ ზე მეტი) შედეგი: 
ორივე ჯგუფში პირველ ადგილზე „კეთილდღეობის 
ფაქტორი“ გავიდა, მაშინ როცა სხვა ასაკობრივ ჯგუ-
ფებში მთავარი „კონტროლი ფაქტორი“ აღმოჩნდა. 

განათლების ფაქტორის გავლენა ფულის მნიშვნე-
ლობის შეფასებაზე არსებითი არ არის. მაგრამ სა-
ინ ტე  რესო განსხვავება გამოვლინდა მატერიალური 
მდგომარეობის მიხედვით გამოყოფილ ჯგუ ფებს შორის: 
კარგი მატერიალური მდგომარეობისა და სოციალურად 
დაუცველთა კლასტერების ფაქ ტორული სტრუქტურა 
განსხვავდება ყველა სხვა დანარჩენი შემთხვევისაგან. 
კერძოდ, კარგი მა ტე რიალური მდგომარეობის მქონე პი-
რთა ჯგუფში ფული, პირველ რიგში, აღიქმება, როგორც 
„კონ ტ როლის“ მოპოვების საშუალება, რაც ფასდება, 
როგორც მიღწევა და დისკომფორტს, კონფლიქტსა და 
ცინიზმს არ უკავშირდება, როგორც სხვა ჯგუფებში. 
ამ ჯგუფის მსგავსად, არც სოციალურად დაუცველთა 
კლასტერში ძალაუფლება და ძალა კონფლიქტსა და ცი-
ნიზმთან არ ასოცირდება: ფუ ლი, როგორც კონტროლის 
სიმბოლო, ნეგატიურად შეფასებული არ არის – ფული 
ასოცირდება განვითარებასთან, მიღწევასთან, უსაფრ-
თხოებასთან, გართობასთან, სიყვარულთან. 

ფულის მიმართ განწყობის (დამოკიდებულების) 
კვლევის შედეგები და მათი განხილვა

ფულის მიმართ დამოკიდებულების სკალაზე მაჩვე-
ნებლის დადებითი რიცხვითი მნიშ ვ ნე ლო ბა („+1“-დან 
„+3“-მდე) დადებით და მოკიდებულებას შეესაბამება, 
უარყოფითი („-1“-დან „-3“-მდე) – უარყოფითს, ხოლო 
„0“ ჩამოუყალიბებელ დამოკიდებულებას გამოხატავს. 
ფულის მიმართ და მოკი დებულების საშუალო მაჩვენე-
ბელი 1.27-ის ტოლია, მაგრამ მაღალია სტანდარტული 
გადახრა – 0.903, რაც შიდაჯგუფურ განსხვავებაზე მი-
უთითებს. ამ განსხვავებული ჯგუფების გამოსაყოფად 
ჩატარდა ორეტაპიანი კლასტერული ანა ლი ზი, რომლის 
შედეგები ასახულია მე-5 ცხრილში. რო გორც ვხედავთ, 
გამოიყო სამი კლასტერი: ფულის მიმართ გამოხატული 
დადებითი დამო კი დე ბუ ლება (33%), უფრო დადებითი 
(48%) და ჩამოუყალიბებელი დამოკიდებულება (19%). 

მომ დევ ნო ანალიზის მიზანი იყო გარკვევა იმისა, 
ახდენს თუ არა გავლენას ფულის მიმართ და მოკი-
დებულებაზე: ა)ფუ ლის ზნეობრივი შეფასება და ბ) 
სიმბოლური მნიშვნელობა. ჩატარდა კო რე ლაციული 
ანალიზი ,  რომლის  შედეგები  ასახულია  მე-6 და 
მე-7ცხრილებში.

როგორც მე-6 ცხრილიდან ჩანს, დასტურდება დადე-
ბითი კორელაცია ფულის მიმართ დამო კი  დებულებასა 
და დადებით ზნეობრივ კატეგორიებს შორის, მაგრამ 
არ აღინიშნება კორელაცია უარ ყო  ფით ზნეობრივი კა-
ტეგორიებთან. ზუსტად ასევე დადებითია კორელაცია 
ფულის მიმართ და მოკიდებულებასა და დადებით ღი-
რებულებებს, აგრეთვე ფულის დანიშნულებას შორის, 

მამაკაცი ქალი

კატეგორია I II III IV კატეგორია I II III 

დისპერსიის წილი 31.40% 11.56% 8.46% 7.44% 29.09% 12.22% 8.15%

კონფლიქტი 0.857 თავისუფლება 0.751

ცინიზმი 0.782 სიყვარული 0.685

ძალაუფლება 0.651 დამოუკიდებლობა 0.596

ძალა 0.644 მიღწევა 0.588
არსებობის 
საშუალება 0.765 განვითარება 0.516

ჯანმრთელობა 0.683 უსაფრთხოება 0.427

კომფორტი 0.637 არსებობის 
საშუალება 0.694

გართობა 0.573 ჯანმრთელობა 0.654

განვითარება 0.758 გართობა 0.615

უსაფრთხოება 0.694 კომფორტი 0.559

მიღწევა 0.480 კონფლიქტი 0.821

სიყვარული 0.707 ცინიზმი 0.787

თავისუფლება 0.670 ძალა 0.571

დამოუკიდებლობა 0.524 ძალაუფლება 0.521

ცხრილი 4. ფულთან კავშირი: ფაქტორული ანალიზის შედეგები – გენდერული ჭრილი
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თუმცა კო რე ლაცია უარ ყოფით (ცინიზმი, კონფლიქტი) 
და უარყოფითად შეფასებულ კა ტე გორიებთან (ძალა, 
ძალაუფ ლე ბა) არ გამოვლინდა (იხ. ცხრ. 7). 

ეს ნიშნავს, რომ ფულის მიმართ დამო კი დე ბუ ლე ბაზე 
გავ ლენას ახდენს მხოლოდ პოზიტიური კა ტეგორიები: 
რაც უფრო ძლიერია ასოციაცია და დე ბით ზნეობრივ 
კატეგორიებთან, აგრეთვე და დე ბით ღირებულებებ-
თან, მით უფრო დადებითია ფულის მიმართ დამო კი-

კლასტერი საშუალო სტ. გადახრა სიხშირე (%)

დადებითი დამოკიდებულება 2.26 0.37 33%

უფრო დადებითი დამოკიდებულება 1.10 0.34 48%

ჩამოუყალიბებელი დამოკიდებულება -0.07 0.45 19%

 დადებითი ღირებულებები

სიყვარული მიღწევა თავისუფლება დამოუკიდებლობა უსაფრთხოება განვითარება ჯანმრთელობა

r 0.299** 0.215** 0.200** 0.197** 0.160** 0.292** 0.233**

p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 უარყოფითი კატეგორიები ფულის დანიშნულება

ცინიზმი ძალაუფლება კონფლიქტი ძალა არსებობის საშუალება კომფორტი გართობა

r 0.015 0.037 -0.020 0.101 0.166** 0.171* 0.123**

p 0.678 0.301 0.570 .004 0.000 0.044 0.000

დებულება, ანდა პირიქით. ვგულისხმობთ იმას, რომ 
კორელაცია მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის გამოვლენის 
სა შუ ა ლებას არ იძლევა, ამიტომ სულ არ არის გამორი-
ცხული, რომ დადებით კატეგორიებთან ასოცირების 
სიძ ლი ე რეს ფულის მიმართ დადებითი დამოკიდებუ-
ლება განსაზღვრას.

ამ დასკნას ადას ტურებს ფულის მიმართ დამო კი-
დებულების მიხედვით გამოყოფილი სამი ქვე ჯგუ ფის 

ცხრილი 5. ფულის მიმართ დამოკიდებულება

ცხრილი 6. კორელაცია ფულის მიმართ დამოკიდებულებასა და ფულის ზნეობრივ შეფასებას შორის

 
დადებითი ზნეობრივი კატეგორიები

გულმართლობა პრინციპულობა პასუხისმგებლობა სამართლიანობა შემწყნარებლობა

r 0.224** 0.171** 0.114** 0.247** 0.178**

p 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000

უარყოფითი ზნეობრივი კატეგორიები

გულმართლობა პრინციპულობა პასუხისმგებლობა სამართლიანობა შემწყნარებლობა

r 0.008 0.062 0.028 0.032 -0.022

p 0.822 0.601 0.436 0.374 0.538

ცხრილი 7. კორელაცია ფულის მიმართ დამოკიდებულებასა და ფულის სიმბოლურ მნიშვნელობას შორის

შენიშვნა: ა) r – პირ სონის კო რელაციის კოეფიციენტი; p – სანდოობა; ბ) ნიშანდებულია სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი 
კორელაცია. 
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შედარებაც. დისპერსიულმა ანა-
ლიზმა და ა დას  ტურა, რომ გან-
სხვავება სტა ტის ტი კურად სან   დოა 
ყველა დადებითი ზნეობრივი კატე-
გორიების შემთხვევაში: ზნეობრივ 
კა ტე გო რი ებ თან ასო ცი რების მაჩ-
ვენებლები ყველაზე მაღალია ფუ-
ლის მიმართ დადებითი დამო კი დე-
ბულების ჯგუფ ში, ხო ლო ყველაზე 
დაბალი – ჩამოუყალიბებელთა 
კლასტერში (ნახ. 3). რაც შეეხება 
უარ ყო ფით ზნეო ბ რივ კატეგორი-
ებს, სტატისტიკურად სანდო გან-
სხ ვა ვე ბა არ დადასტურდა (ნახ. 4), 
ანუ ფულის ნე გატიური ზნეობრივი 
შეფასება ფულის მიმართ დამო კი-
დებულებაზე გავლენას არ ახდენს. 

ანალოგიურ სურათს იძლევა 
ფულის მიმართ განსხვავებული 
დამოკიდებულების მქონე სა მი 
ქვე  ჯგუფის შედარება ფულის სიმ-
ბოლური მნიშვნელობის მიხედვით 
(ნახ. 5-6). კერძოდ, გან სხ ვა ვე ბა 
სტა ტისტიკურად სანდოა დადე-
ბითი ღირებულებების შემთხვე-
ვაში: ფულის მიმართ და მო კი დე-
ბუ ლე ბა მით უფრო დადებითია, 
რაც უფრო ძლიერია ასოციაცია 
დადებით ღი რე ბულებებთან (ნახ. 
5). განსხვავება ნეგატიური კატე-
გორიების მიხედვით სტატისტიკუ-
რად სანდო არ არის (ნახ. 6). 

დასკვნები
1. ქართულ სა ზო გადოებაში 

ფულის შეფასება ამბივალენტუ-
რია: ფული ერთ დრო ულად ასო-
ცირ დება როგორც დადებით, ისე 
უარყოფით ზნეობრივ კატეგო-
რიებთან. თუმცა, მაინც ჭარბობს 
უარ ყოფითი შე ფა სე ბა, ანუ ფული 
უფრო ბოროტებასთან ასოცირ-
დება, ვიდ რე სიკეთესთან. ქალის 
შე  ფასება კიდევ უფრო ამბივა-
ლენტურია, ვიდრე მამაკაცისა. 
ფულის „ზნეობრივ“ შეფასებაზე 
არ სე ბით გავლენას არც ასაკი, არც 
განათლება და არც მატერიალური 
მდგომარეობა ახდენს.

2. მამაკაცისათვის ფული უფრო 
ადამიანის, სიტუაციისა და რესე-
რსუბის კონტროლის სიმ ბო ლოა, 
ხოლო ქალისათვის – კეთილდღეო-
ბისა. გასაგკირია, მაგრამ მსგავსია 

 3.  

   

 

 4.  

   

 3.  

   

 4.  

   

 

 5.  

  

 6.  

  

 

 

 5.  

  

 6.  

  

 

დიაგრამა 3. 
დადებით 
ზნეობრივი 
კატეგორიები

დიაგრამა 4. 
უარყოფით 
ზნეობრივი 
კატეგორიები

დიაგრამა 5. 
დადებითი 
ღირებულებები

დიაგრამა 6. 
უარყოფითი 
კატეგორიები
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შეძლებულ და სო ცია ლურად დაუც ველ პირ თა აღქმა: 
სხვა ჯგუფებისაგან განსხვავებით, ფული, როგორც კო-
ნტროლის სიმბოლო, ნე გატიურად შეფასებული არ არის: 
ფული ასოცირდება განვითარებასთან, მიღწევასთან, 
უსაფრთ ხოებასთან, გართობასთან, სიყვარულთან და 
კონფლიქტსა და ცინიზმს არ უკავშირდება.

3. ფულის მიმართ დამო კი დებულების მიხედვით 
გამოიყო სამი ქვეჯგუფი: გამოხატულად დადებითი 
(33%), უფრო დადებითი (48%) და ჩამოუყალიბებელი 
დამოკიდებულება (19%). 

4. დადას ტურდა დადებითი კორელაცია ფულის 
მიმართ დამო კი  დებულებასა და დადებით ზნეობრივ 
კა ტე გო რიებსა და ღირებულებებს შორის, მაგრამ უარ-
ყო ფითთან კორელაცია არ აღინიშნება. მაშასადამე, რაც 
უფრო ძლიერია ასოციაცია და დე ბით ზნეობრივ კატე-
გორიებთან, აგრეთვე და დე ბით ღირებულებებთან, მით 
უფრო დადებითია ფულის მიმართ დამო კი დებულება, 
ანდა, პირიქით, რაც უფრო დადებითია ფულის მიმართ 
დამოკიდებულება, მით უფრო ძლიერია ასოციაცია და-
დებით კატეგორიებთან.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
И ОПЫТ ДЛЯ ГРУЗИИИ ОПЫТ ДЛЯ ГРУЗИИ

РЕЗЮМЕ
В статье исследуется политика Европейского Союза в области корпора-

тивной социальной ответственности (КСО) и особенности КСО в странах ЕС, 
стратегия Евросоюза в области КСО в период пандемии коронавирусной ин-
фекции COVID-19; Рассмотрен вопрос, насколько КСО отражается в практике 
деловых отношений грузинских компаний и основные направления, формы и 
специфика развития социальной ответственности в Грузии, проанализирова-
ны факторы, ограничивающие развитие КСО в стране и вызовы в период пан-
демии COVID-19. В статье рассмотрены также  состояние и развитие бизнеса в 
Грузии, как предпосылка успешной реализации принципов КСО. В заключении 
даны рекомендации по применению в практике грузинских компаний КСО с 
учетом опыта стран Евросоюза.  

Ключевые слова: Корпоративная социальная ответственность, Бизнес 
среда, Европейский Союз (ЕС), Развитие, Благотворительность, Пандемия 
коронавирусной инфекции COVID-19.

კორპორაციული სოციალური კორპორაციული სოციალური 
პასუხისმგებლობა პასუხისმგებლობა 

ევროკავშირის ქვეყნებში ევროკავშირის ქვეყნებში 
და გამოცდილება და გამოცდილება 

საქართველოსთვისსაქართველოსთვის
ლარისა თაკალანძე

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა პროფესორი, 
მენეჯმენტის მოდულის ხელმძღვანელი
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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რეზიუმე
სტატიაში გამოკვლეულია ევროკავშირის პოლიტიკა 

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სფე-
როში (კსპ), სოციალური პასუხისმგებლობის თავისებურე-
ბები ევროკავშირის ქვეყნებში, გაანალიზებულია ამ სფე-
როში ევროკავშირის სტრატეგია ვირუსული ინფექციის 
COVID-19 პანდემიის პირობებში. ნაშრომში განხილულია 
საკითხი, თუ რამდენად აისახება ქართული კომპანიების 
საქმიან ურთიერთობებში კორპორაციული სოციალური 
პასუხისმგებლობა და მისი ძირითადი ფორმები; გამო-
ვლენილია ფაქტორები, რომლებიც ზღუდავენ კსპ-ს 
განვითარებას საქართველოში და გამოწვევები COVID-19 
პანდემიის პირობებში. სტატიაში აგრეთვე გაშუქებულია 
საქართველოში ბიზნესის განვითარება და არსებული 
ბიზნეს-გარემო, როგორც კსპ-ს პრინციპების წარმატე-
ბული რეალიზაციის წანამძღვარი. დასკვნაში მოცემულია 
რეკომენდაციები ქართულ კომპანიებში ევროკავშირის 
ქვეყნების კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლო-
ბის საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენების კუთხით. 
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European Union in the ield of CSR during the period of 
the COVID-19 coronavirus infection pandemic. The article 
touches upon the issue of how CSR is re lected in the practice 
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directions, forms and speci ics of the development of social 
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demic. The article also examines the state and development 
of business in Georgia as a prerequisite for the successful 
implementation of CSR principles. Finally, recommendations 
are given on the practical use of CSR by Georgian companies, 
taking into account the experience of the EU countries.
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ВВЕДЕНИЕ
Мировой опыт Корпоративной социальной ответ-

ственности представлен к настоящему моменту време-
ни тремя основными моделями: англо-американской, 
европейской и смешанной. Каждая из них обладает 
специфическим набором элементов взаимодействия 
бизнеса и социума, учитывает национальные и куль-
турные традиции каждой из стран. европейская модель 
социальной ответственности принципиально отлича-
ется от модели американской. 

Социальная ответственность нашла отражение и 
в деловой практике грузинских компаний. Многие 
компании начали заниматься благотворительностью, 
участвуют в спонсировании социально значимых про-
ектов, публикуют социальные отчеты. Но прежде чем 
обсудить КСО в Грузии, рассмотрим вкратце состояние 
и развитие бизнеса в стране за последние годы. 

Цель исследования состоит в изучении политики 
и стратегии Европейскрго Союза в области корпора-
тивной социальной ответственности (КСО) и приме-
нению лучшей практики в грузинских компаниях, а 
также выявить основные вызовы в период пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19. Методология 
исследования – логический анализ содержания науч-
ных источников и нормативных актов и ситуативный 
анализ, базирующийся на сравнительном методе. 

Европейский бизнес рассматривает государство как 
институт, приводящий в исполнение принятые правила 
поведения, а в США подобное вмешательство государ-
ства расценивается как нарушение свободы бизнеса. 
если американская модель рассматривает в качестве 
целей корпоративной социальной ответственности 
прибыльность и ответственность перед акционерами, 
то европейская относит к ней дополнительно вопросы 
ответственности перед работниками и местными сооб-
ществами. Благотворительность в Европе не так попу-
лярна, как в США, что объясняется более существенным 
налоговым бременем (Khoperia, 2018; Maignan, Ralston 
2002). В последние годы в связи с развитием крупного 
бизнеса наиболее популярной в Европе стала смешен-
ная модель, или КСО. Эта модель ориентирует бизнес 
на три сферы проявления социальной инициативы: 
экономику, занятость и охрану окружающей среды. 
Ответственность бизнеса распространяется на условия 
труда, заработную плату, выплату дивидендов акци-
онерам, выпуск качественной продукции и оказание 
услуг, охрану окружающей среды, занятость в кон-
кретном регионе, реализацию социальных инициатив 
населения. Ответственность, связанная с реализацией 
региональных социальных проблем, осуществляется 
через конкурсные гранты совместно с местным само-
управлением. Корпоративная деятельность, как пра-
вило, регулируется нормами, стандартами и законами 
соответствующих государств. Во многих европейских 
странах законодательно закреплено: обязательное 

медицинское страхование, пенсионное регулирование, 
природоохранная деятельность предприятий. 

В странах Европы КСО давно является неотъемлемой 
частью как наднациональной, так и национальной по-
литики, важным элементом поддержания социальной 
стабильности и эффективным инструментом продви-
жения политики сплочения.

На наднациональном уровне формирование совре-
менного подхода КСО проходило на рубеже XX—XXI вв. 
В 1995 г. была создана Социальная платформа — орга-
низация, объединившая 40 европейских IIКО]. Главной 
целью было заявлено развитие социального измере-
ния Европейского союза и построение всесторонне 
развитого общества. А в 1996 г. европейским бизнесом 
была создана сеть CSR Europe[2], объединяющая около 
60 транснациональных корпораций. Для европейских 
институтов КСО стала приоритетной в 2001 г., когда Ев-
ропейской комиссией была выпущена «Зеленая книга. 
Создание европейской системы КСО». Первый отчет по 
развитию КСО на этой основе был опубликован в 2004 
г. В 2006 г. Был создан Европейский альянс по КСО, объ-
единивший 32 предприятия и 26 ассоциаций бизнеса. 
Европейский альянс по КСО поддерживает существую-
щие программы КСО и инициирует новые программы и 
инициативы. С 2002 г. в ЕС проводятся международные 
форумы но КСО и с каждым годом интерес к этой теме 
возрастает. Так, если в первом форуме приняло участие 
50 авторитетных стейкхолдеров в составе представи-
телей бизнеса, некоммерческих организаций, потреби-
телей, то в 2015 г. — уже более 450.

К традиционным инструментам КСО, поддерживае-
мым и пропагандируемым Еврокомиссией, относятся: 
ответственные практики в отношении персонала; 
ответственные практики в отношении потребителей; 
развитие местных сообществ; охрана окружающей сре-
ды; добросовестные деловые практики[3]. 

Исследуя европейский опыт КСО на национальном 
уровне, необходимо признать, что, несмотря на наличие 
общих черт, практика разных стран значительно отли-
чаются друг от друга. Единой классификации подходов 
нет, однако среди стран Евросоюза выделяют герман-
скую (или континентальную) модель (Германия, Ав-
стрия, Нидерланды, Скандинавские страны, Франция), 
которая характеризуется максимальным социальным 
взаимодействием — все стороны, заинтересованные в 
деятельности корпорации, могут участвовать в процес-
се принятия решений. Главным достоинством модели 
является то, что при принятии решений учитываются 
интересы максимального круга заинтересованных 
компаний и лиц, а главным недостатком — невысокая 
степень прозрачности.

Как было указано, существует набор инструментов, 
которые с успехом применяются на национальном 
уровне для поддержки социальной ответственности 
компаний: налоговые льготы, обязательная нефинансо-
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вая отчетность, неэкономическое воздействие (награды 
и поощрения). Вместе с тем наиболее популярным и 
эффективным является налоговое стимулирование. 
В целом, можно сделать вывод, что для европейского 
подхода характерен комплексный подход к взаимодей-
ствию общества и бизнеса, осуществляемый в рамках 
государственного регулирования. Данное взаимодей-
ствие понимается как равноправное взаимодействие 
многочисленных стейкхолдеров: от местных сообществ 
до экологических, правозащитных и потребительских 
организаций. Важной отличительной чертой европей-
ского подхода является тот факт, что практика КСО ре-
гламентируется законодательно, т.е. является, по сути, 
обязательной. Лидерами в реализации европейской 
модели КСО стали компании, функционирующие в от-
раслях, ориентированных прежде всего на потребителя, 
— предприятия пищевой и фармацевтической промыш-
ленности, розничной торговли и др. Следует отметить, 
что для европейских компаний в целом социально 
ответственное поведение более характерно, чем для 
компаний других регионов. И хотя наднациональные 
органы играют заметную роль в поддержании подоб-
ного ответственного поведения компаний, инициатива, 
как правило, идет снизу, с уровня не только отдельных 
стран, но и отдельных компаний. Инвестиционная 
привлекательность, так же как и привлекательность 
компании для потребителя в Европе, напрямую зависит 
от степени вовлеченности компании в практику КСО.

В настоящее время Пандемия COVID-19 заставила 

многие компании переосмыслить свой подход к КСО и 
изменить приоритеты стратегий корпоративной соци-
альной ответственности. 

Цифровая трансформация породило новое направ-
ление, меняющее отношение работника к технологиям, 
а также формирующее необходимость этического ис-
пользования новых технологий - корпоративной циф-
ровой ответственности (Corporate Digital Responsibility 
(CDR)). CDR означает добровольную приверженность 
устойчивому управлению компаниями, учитывающему 
социальные и экономические изменения, вызванные 
цифровизацией. 

Прогресс цифровых технологий и быстроменяющи-
еся условия рынка требуют инновационных решений 
от руководителей и научно-педагогического общества, 
и определяет необходимость изменения образователь-
ных методик и их адаптирования к формату дистан-
ционного обучения – хотя, это уже отдельная тема для 
исследования. 

Кроме того, следует заметить, что оцифровка имеет 
целый ряд побочных эффектов, которые противоречат 
таким ценностям, как гуманность, солидарность и от-
ветственность. Дело в том, что существует ряд рисков, 
например, разрыв в цифровых навыках, неэтичное ис-
пользование данных клиентов и искажение цифроврго 
самоопределения, зкологическмй след цифровых тех-
нологий, неравный доступ к цифровым технологиям и 
их преимуществам и т.д. 

Еще один глобальный вызов современности - про-
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блема изменения климата и деградация среды (Climate 
change and environmental degradation), которая создает 
угрозу не только Европе, но и всему миру. Стратегия Ев-
росоюза „Зеленая сделка“ (EU Green Deal) ставит целью 
сделать более ресурсоэффективной (resource-efficient), 
конкурентоспособной экономику. Речь идет о необходи-
мости формирования экологической культуры, зеленых 
навыксв (Green Skills) и повышения уровня осведомлен-
ности общества. Важную роль в решении зтих проблем 
призвана сыграть хорошо продуманная стратегия КСО.

Пандемия COVID-19 на первое место в сфере корпо-
ративной социальной ответственности вывела также 
удовлетворение потребностей пожилых, женщин и 
людей с ограниченными возможностями. 

Согласно исследованию «Edelman Trust Barometer 
— 2020», более 37% опрошенных впервые приобрели 
товар или услугу тех брендов, которые проявили эмпа-
тию во время пандемии. 

По данным агентства Edelman, в 2020 году 71% 
потребителей готовы отказаться от бренда, который 
работает только на себя и не заботится о пользе для 
общества. В 2018 году таких было 64%. В ряде случаев 
это становится важным критерием выбора компании, 
в том числе в качестве работодателя. 

Таким образом, Корпоративная социальная от-
ветственность (КСО) предьявляет новые запросы к 
Образованию, главная задача которого подготовка 
конкурентоспособных специалистов для рынка тру-
да и которое невозможно без связи с рынком труда. 
Поэтому большое значение имеет взаимодействие 
образовательных учреждений и организаций. И хотя 
формы сотрудничества ВУЗ-ов и бизнеса в странах 
EU в настоящее время весьма разнообразны (Bonn 
Declaration „University-Enterprise cooperation: building 
on new challenges from past experiences“), но с учетом 
глобальных вызовов возникла необходимость их не-
прерывной модификации, вывода на новый уровень.

БИЗНЕС СРЕДА В ГРУЗИИ
Наиболее важной составляющей экономических 

реформ в Грузии после «революции роз» 2003 года явля-
ются предоставление широкой свободы национальному 
бизнесу (максимально сократив госрегулирование) и 
иностранным инвесторам, чтобы оживить экономиче-
скую жизнь страны. В 2005 г. был принят новый нало-
говый кодекс – это позволило сократить количество 
налогов, тарифные ставки экспорт-импорта. В 2005 г. 
количество лицензий, выдаваемых чиновниками, и раз-
решительных процедур, контролируемых ими, сокра-
тилось с 909 до 145, число контролирующих ведомств 
– с 40 до 20, число их сотрудников – с 2,2 тыс. до 630 
человек. Значительно сократился контроль в сфере эко-
номической деятельности: отменилось большинство 
ГОСТов и контрольных процедур в торговле, производ-
стве и строительстве. В частности, из 25 действовавших 

в строительной отрасли контрольных процедур были 
упразднены 16, отменены также 6 из 8 видов лицензий 
на внешнеэкономическую деятельность. Прямо или 
косвенно эти меры позволили привлечь значительные 
объемы иностранного финансирования. Правительство 
в целях поддержки мелкого и среднего бизнеса опре-
делило в налоговом кодексе понятия микро и мелкого 
бизнесов. Статус микро-бизнеса можно присвоить 
только физическому лицу, годовой оборот которого до 
30 тысячи лари. Такой предприниматель освобождается 
от подоходного налога. К категории мелкого бизнеса 
относятся те бизнесмены, оборот которых от 30 ты-
сячи до 100 тысячи лари. Согласно законодательству, 
действующему до осуществления данного изменения, 
у мелких, средних и крупных предприятий были сле-
дующие определения: мелкое предприятие – среднее 
количество занятых не более 20 человек и годовой 
оборот не выше 500 тысячи лари. Среднее предприятие 
– количество занятых не более 100 человек и годовой 
оборот не выше миллиона 500 тысячи лари. Крупное 
предприятие – среднее количество занятых свыше 100 
человек и годовой оборот более миллиона 500 тысячи 
лари. Масштабные реформы были проведены в сфере 
бизнеса. Был принят т.н. акт экономической свободы, 
который определил основные принципы либеральной 
экономики и основные ограничения, переступать ко-
торые государство не имеет права. Так, по этому доку-
менту государственные расходы ограничиваются 30% 
ВВП, запрещается увеличение общего числа лицензий, а 
также создание новых регулирующих органов, введение 
новых налогов допускается только путем всенародного 
референдума, отменяется ценовой контроль любого 
рода, государство отказывается от владения банками 
и другими финансовыми посредническими инсти-
тутами, снимаются ограничения конвертируемости 
лари, запрещаются любые ограничения на движения 
капитала и т.д. Проводимая в Грузии экономическая 
реформа несомненно сыграла позитивную роль в раз-
витии бизнеса, в ходе которой: – сначала сократился 
(в 2006г.), а затем полностью упразднился (в 2007 г.) 
уставный капитал; – был принят закон «О свободной и 
конкурентной торговле», который позволяет предот-
вратить передачу государством монопольного права 
частной или государственной компании; – сократилось 
количество налогов с 22 до 6; Согласно налоговому 
кодексу на сегодня действуют 6 налогов: подоходный, 
на прибыль, НДС, таможенный, акциз и налог на иму-
щество; – 20%-ный социальный и 12%-ный подоходные 
налоги были обьединены в единий 15-ный подоходный 
налог. – была упрощена регистрация предприятий, со-
кращена число контролирующих органов и проверок, 
значительное уменьшилась количество лицензируемых 
видов деятельности, упрощена выдача лицензии; – ко-
личество тарифов на импорт отменили на 90% видов 
продукции: действует только 3 вида тарифа вместо су-
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ществующиx ранее 16, сняты квоты на импорт-экспорт 
и др. Следует особо подчеркнуть, что Грузия добилась 
значительных успехов в искоренении системной кор-
рупции и преступности и привлечении иностранных 
инвестиций. В 2010 году Всемирный банк объявил 
Грузию мировым лидером по темпам улучшения де-
лового климата: в индексе качества инвестиционного 
климата Всемирного банка Грузия заняла 11-е место. 
Согласно исследованию Всемирного банка и Междуна-
родной финансовой корпорации (IFC) «Doing Business 
2012», среди изученных 183 стран мира, в результате 
реформ, осуществленных в области регистрации не-
движимого имущества, Грузия заняла первое место. 
Грузия регулярно входила в топ-десятку стран мира по 
версии Doing Business. Страна, к примеру, лидировала по 
простоте начала бизнеса. Грузию в Doing Business не раз 
называли реформатором номер один в регионе и мире. 
В последнем рейтинге страна заняла седьмое место, 
уступив лишь Новой Зеландии, Сингапуру, Гонконгу, 
Дании, Южной Кореи и США.

Таким образом, в нашей стране начать бизнес очень 
легко, однако сохранить его и тем более развить гораз-
до труднее в связи с тем, что в стране очень высокая 
процентная ставка на банковский кредит. Указанное 
создает проблемы для существования местного малого 
и среднего бизнеса. Согласно официальной статистике, 
более 60% показателей, как оборота, так и количества 
занятых в экономике Грузии, приходятся на крупные 
предприятия, несмотря на то, что доля крупных пред-
приятий в регистрированных субъектах составляет 
всего 7%. Почти во всех сферах бизнеса в Грузии суще-
ствуют скрытые монополии и олигополии (например, 
импорт продуктов питания, импорт бытовых товаров 
(санитарно-гигиенических средств ежедневного по-

требления), игорный бизнес (лотерейная компания), 
транспортный бизнес (микроавтобус Тбилиси), рынок 
нефтепродуктов, фармацевтический рынок и др.). Суще-
ствование монополий на рынке вызывает укрупнение 
бизнесов, что само по себе подразумевает все большее 
сокращение доли мелкого и среднего бизнеса в эконо-
мике и следовательно, все это негативно сказывается 
на социально-экономическом положении широких 
масс населения. Международные организации, в том 
числе Международная финансовая корпорация (IFC) 
и агентство международного развития США (USAID), 
в рамках осуществленных в Грузии проектов иссле-
довали бизнес-среду мелких и средних предприятий. 
Предприниматели основной проблемой назвали частое 
изменение законодательства. Примерно 70% мелких 
и средних предприятий Грузии заявили, что главной 
проблемой было привлечение инвестиций для ведения 
бизнеса. 77% осуществивших капитальные инвестиции, 
отметили, что они смогли это с помощью мобилизации 
средств из прибыли и собственных сбережений. Высо-
кие закладные требования и процентные ставки были 
названы основной проблемой, из-за которой предпри-
ятия не пользуются банковскими займами. 

В настоящее время пандемия коронавирусной 
инфекции COVID-19 внесла свои коррективы в мир 
Бизнеса; Технологии, связанные с цифровой трансфор-
мацией, мощным драйвером которого в 2020 году стала 
пандемия, заставляют Бизнес компании (не только в 
Грузии, но и во всем мире) использовать новые возмож-
ности для роста и развития с применением новейших 
технологий. Достижение глобальных целей в области 
устойчивого развития с использованием цифровых тех-
нологий также открывает огромные возможности для 
бизнеса. Цифровая трансформация во многом меняет 
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способ ведения бизнеса. Со стороны Бизнес-структур 
(да и рынка труда в целом) – растет спрос к специали-
стам, которые наряду с профессионализмом, владеют 
цифровыми компетенциями и умением адаптировать-
ся к быстроменяющимся, порой непредсказуемым, 
условиям работы. Это, в свою очередь, ставит новые 
условия перед системой Образования, которая особенно 
подвержена воздействию глобальных вызовов (техно-
логических, эколо гических, экономических и и т.д.), и 
приводят к необходимости пересмотра существующих 
образовательных парадигм. 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ГРУЗИИ 

В Грузии социальная ответственность стала неотъ-
емлемой частью дискуссий в обществе почти сразу 
после развала СССР на постсоветском пространстве. В 
1999–2000 гг. фонд «Горизонти» (Тбилиси, Грузия) со-
вместно с центром изучения благотворительности при 
Университете г. Нью-йорка, и фондом «институт эконо-
мики города» (Москва, Россия) провели всестороннее 
исследование участия корпораций в жизни местного 
сообщества. В Грузии в нем приняли участие 23 наци-
ональные и международные компании: Банк Грузии, 
«Грузинские вина и спирты», Грузинская трубопрово-
дная компания, объединение «Карту», медицинская 
корпорация «Куратио» и др. В России была изучена 
деятельность 20 компании и отделении транснацио-
нальных корпораций (DHL International, Phillip Morris и 
др.). Эта была первая попытка исследования в Грузии, 
в результате которого выявилась весьма неприглядная 
картина грузинских предпринимателей на начальном 
этапе развития предпринимательства – неразвитая 
предпринимательская этика, слабая информирован-
ность, недоверие к органам государственной власти, 
сокрытие налогов, игнорирование правовых органов. 

Основная форма КСО в стране – благотворительность 
и о других формах социальной ответственности име-
лось весьма поверхностное представление. Следует 
заметить, что истоки благотворительности в Грузии 
коренится в далеком историческом прошлом. Мощные 
дореволюционные традиции (xIx в.) личной благотво-
рительности грузинских предпринимателей (братья 
Зубалашвили, Д. Сараджишвили, Т. Николадзе и др.) 
были обусловлены как нормами православия, так и 
возможностью повысить свой социальный статус. В 
2004 году представители более 40 грузинских компаний 
подписали Грузинский Кодекс Делового Поведения 
(ГКДП), который был разработан в рамках программы 
по бизнес-этике, профинансированной департаментом 
торговли США и направлен на содействие формирова-
ния в Грузии бизнес-среды, в которой должно цениться 
этическое поведение в бизнесе. ГКДП – это свод основ-
ных принципов поведения, служащий пособием для 
создания собственного кодекса поведения в любой 
компании в Грузии. В декабре 2006 года в Грузии стар-
товала инициатива ООН «Глобальный договор», при 
поддержке которой была создана сеть социально ори-
ентированных грузинских компании. «Глобальный 
договор» призывает деловые круги руководствоваться 
в своей деятельности основополагающими принципами 
в области соблюдения прав человека, трудовых отно-
шений, охраны окружающей среды, борьбе с коррупци-
ей. За эти годы к «Глобальному договору» в Грузии 
присоединились 36 компаний. Первыми проявили 
инициативу иностранные компании, относящиеся к 
международным корпорациям, в основном частные 
компании, а затем и крупные грузинские компании, 
такие, как «Никора», «Магтиком», банк «Республика» и 
др. В сеть также входят неправительственные и науч-
ные организации, профессиональные ассоциации. В 
июле 2009 года в Тбилиси в рамках Программы разви-
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тия ООН (UNDP) и инициативы Глобального Соглаше-
ния ООН состоялась первая национальная конференция 
по вопросам корпоративной социальной ответственно-
сти. В работе конференции приняли участие грузинские 
и международные компании и бизнес-ассоциации, 
международные доноры, представители научных кру-
гов и правительства Грузии. Участники конференции 
обсудили внедрение в стране практики социальной 
корпоративной ответственности и пользу, которую оно 
принесет как отдельным компаниям, так и государ-
ственной экономике. чуть позже, в июне 2009 года 
«центр стратегического развития и исследований Гру-
зии» и «евразийский фонд сотрудничества» в Тбилиси 
организовали семинар по корпоративной социальной 
ответственности, где состоялось ознакомление биз-
нес-представителей форматом «Глобальной отчетно-
сти» (GrI), согласно которому мировые ведущие компа-
нии подготавливают социальные отчеты. цель семина-
ра была направлена на предоставление грузинским 
бизнес-компаниям информации по социальной отчет-
ности. В Тбилиси уже несколько лет стала традицион-
ным церемония награждения лучших бизнес-компаний, 
где одной из номинацией награждения является соци-
альная ответственность компании. В целом за послед-
ние годы в Грузии теме корпоративной социальной 
ответственности было посвящено множество бизнес 
форумов, семинаров, конференции. В апреле 2012 года 
центр стратегических исследований и развития при 
поддержке фонда им. фридриха Эберта разработал 
учебник для университетов на тему Корпоративной 
социальной ответственности (КСО) с целью его даль-
нейшего интегрирования в учебные программы факуль-
тетов экономики. Новое издание рассматривает широ-
кий круг вопросов, связанных с участием бизнеса в 
программах корпоративной социальной ответственно-
сти. В частности, особое внимание уделено планирова-
нию и практической реализации этих программ в зави-

симости от масштабов и направленности бизнеса на 
основе как местной, так и международной практики. 
цель учебника – способствовать повышению конкурен-
тоспособности грузинских компаний, а также росту 
социального капитала страны. Также Программа раз-
вития ООН (UNDP) представила новый учебник для 
грузинских бизнесменов «Справедливая победа», по-
священный вопросам проведения программ корпора-
тивной, социальной ответсвенности. В разработке 
учебника активное участие приняли представители 
грузинской сети Глобального соглашения и ведущие 
бизнес-компании и организации Грузии. Эти меропри-
ятия дали свои плоды – в настоящее время о социальной 
ответственности бизнеса перед обществом говорят на 
всех уровнях. Так, в рамках корпоративной социальной 
ответственности один из крупнейших и ведущих банков 
Грузии – банк «Республика» содействует развитию 
студенческого образования. В сотрудничестве с Кавказ-
ским университетом банк упростил процедуры полу-
чения студенческих кредитов. Это позволило молодежи 
с ограниченными финансовыми возможностями полу-
чить стабильный доступ к высшему образованию. В 
частности, банк кредитует на этапах бакалавриата и 
магистратуры программы по индивидуальным графи-
кам в лари в условиях разумных процентных ставок и 
главное, кредиты выдаются без необходимого залого-
вого обеспечения. В сентябре 2011 года компания 
«Виссол» (она является одной из крупнейших биз-
нес-групп в Грузии, с 2007 года включает в себя почти 
все сферы энергетики. ее подбрендами являются «Висол 
петролиум», «Эар Висол», «Висол газ», «Висол бункиро-
вание» и дистрибьюторская компания «Висол газ». 
Висол авляется единственной компанией в Грузии, 
которая владеет сертификатом международного каче-
ства управления ISO 90012008) осуществила инвести-
ции в развитие грузинского спорта в размере 25 млн. 
лари. В Сентябре 2007 года Грузинская индустриальная 
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группа» и «Банк Республика» профинансировали пере-
вод учебников для негрузинских школ. Можно бескоч-
но приводить длинный список примеров социально 
ответственного поведения грузинских компании... хотя 
следует заметить, что указанные инициативы зачастую 
осуществляются бессистемно, вне взаимодействия с 
органами государственной власти и профсоюзами и 
негосударственными организациями. Во многих ком-
паниях приняты Кодекс делового поведения и этики, 
где описаны этические принципы и нормы, которые 
являются основой деятельности всех сотрудников ком-
пании – от специалистов до топ-менеджеров. Кодекс – 
это гарантия честного и справедливого отношения к 
каждому сотруднику Компании, клиентам и партнерам 
по рынку. Для определения наиболее значимых направ-
лений корпоративной социальной ответственности 
Компании изучают общественные потребности, обща-
ются с лидерами мнений, представителями государ-
ственной власти, чтобы внести максимальный вклад в 
решение острых социальных вопросов в стране. В 2007 
году в Грузии центром стратегических исследований и 
развития при финансовой поддержке фонда «Ок-
сфам-Новиб» было проведено первое солидное иссле-
дование «Крупный бизнес г. Тбилиси и корпоративная 
социальная ответственность – отношение и существу-
ющий опыт», которая была частью проекта «Cоциаль-
ная ответственность бизнеса – вызовы и перспективы». 
В ходе исследования выявилось, что основной формой 
СОБ в стране, несмотря на коренные преобразования в 
бизнес-среде, все еще остается благотворительность. 
абсолютное большинство опрошенных компаний в 
Грузии выделили в качестве мотивов своей благотво-
рительной деятельности стремление решить ключевые 
социальные проблемы. Ряд компаний при этом хотели 
оставаться инкогнито. если компания и стремилась 
получить некоторые дивиденды для себя, то это в пер-
вую очередь дивиденды имиджевого порядка. Грузин-
ские компании назвали улучшение репутации компа-
нии в качестве важного мотива благотворительной 
деятельности. Среди основных направлений благотво-
рительности этих компаний выделялись помощь соци-
ально уязвимым слоям населения, а также поддержка 
культуры и искусства. Ресурсы, используемые для 
корпоративной благотворительности, и виды помощи 
в основном были традиционными. чаще всего в Грузии 
это пожертвования в натуральной форме или денежные 
пожертвования. Всего незначительная часть обследо-
ванных компаний в Грузии имели либо специализиро-
ванное подразделение, либо специализированную 
благотворительную программу. 

Как известно, пандемия COVID-19 внесла свои 
коррективы и в деятельность многих компании, пе-
реосмыслить свой подход к благотворительности и 
изменить приоритеты. 

Следует заметить, что в Грузии уже третий год под-

ряд Центр стратегических исследований и развития 
Грузии при поддержке ЕС и Konrad-Adenauer-Stiftung 
(Германия) в партнерстве с международными и местны-
ми экспертными организациями и бизнес-платформами 
организовывает церемонию награждения за социально 
ответственное ведение Бизнеса. За три года в проекте 
приняли участие различные коммерческие компании, 
которые реализовали более 200 инициатив по КСО.

В 2020 году в Грузии из-за пандемии COVID-19 
прошла онлайн-церемония вручения премии «Мели-
ора-2020» за ответственное ведение бизнеса. Из-за 
пандемии COVID-19 лейтмотивом мероприятия стала 
корпоративная социальная ответственность (КСО). 
Победители «Мелиора-2020» были награждены за 
социальную поддержку во время пандемии COVID-19 в 
четырех категориях: поддержка сотрудников; поддерж-
ка клиентов, заказчиков и поставщиков; поддержка 
общества; поддержка малых и средний предприятий и 
наиболее пострадавших отраслей.

В результате ознакомления с материалами иссле-
дования можно выделить три основных фактора, огра-
ничивающих развитие КСО в Грузии: высокие налоги; 
отсутствие льгот и доступа к льготным кредитам для 
социально ответственных организаций; недостаточный 
уровень осознания ценности социально ответственно-
го поведения. В Грузии отсутствует законодательная 
база для благотворительной деятельности (несмотря 
на неоднократные попытки принятия закона о благо-
творительности, он так и не был принят). Политика 
государства по отношению к благотворительности 
остается неопределенной. В реализации своей благо-
творительной работы компании по-прежнему нередко 
сталкиваются со значительными бюрократическими 
трудностями. Более того, государство зачастую считает 
благотворительность обязанностью бизнеса, оказывает 
давление на компании, фактически возлагает на них 
социальные обьязательства и требует определенных 
«благотворительных» акций. Пандемия, в свою очередь, 
усугубила эти проблемы и выявило новые. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении заметим, что в стране все усилия 

направлены на создание цивилизованного бизнеса 
и благоприятной бизнес-среды. Важно также, чтобы 
необходимой частью этих усилий стала активизация 
стимулирования развития КСО в Грузии – снижением 
налогов, льготным кредитованием социальных проектов 
и т. д. Это самый действенный способ мотивации соци-
ально-ответственного поведения компании. Государ-
ство учавствует в финансировании социально-важных 
проектов и программ через предоставление субсидий, 
налоговых льгот, льготных кредитов; Государство также 
должно учитывать социально-ответственное поведение 
компании при отборе компании на выполнение соци-
альных заказов. Кроме того, государство должно: •со-
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действовать переходу от традиционной «бессистемной» 
благотворительности к социальному инвестированию, 
что будет способствовать развитию общества, а не прину-
ждать частный сектор на выполнение социальных обья-
зательств, если этого не предусматривает закон; • под-
держать развитие институтов гражданского общества 
путем создания эффективного механизма финансирова-
ния гражданских инициатив, формирование механизма 
диалога и партнерства государства и бизнеса в деле 
популяризации и продвижения социально-ответствен-
ного бизнеса; •принять специальное законодательство 
по продвижению и регулированию КСО, которая будет 
служит основой для создания для бизнеса и для государ-
ственных структур. Например, в странах ЕС (Бельгии и 
Люксембурге) принято специальное законодательство 

по КСО, который включает инструменты стимулирова-
ния и регулирования КСО. •Модифицировать, вывести на 
новый уровень рбразование по КСО с учетом глобальных 
вызовов и с целью подготовки конкурентоспособных 
специалистов для рынка труда.

Таким образом, поддержка государством развития 
КСО в Грузии, которая является важным инструментом 
долгосрочного устойчивого развития компании, будет 
способствовать активизации социальных инвести-
ции компании, расширению платформы партнерства 
государства и бизнеса, внесет существенный вклад в 
создание новых источников устойчивого экономиче-
ского роста и, в конечном счете, будет способствовать 
достижению одного из основных приоритетов Грузии 
– интегрированию в европейские структуры и рынок. 
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მადონა გელაშვილი
ეკონომიკის დოქტორი, სსუ-ის 
ასოცირებული პროფესორი

პანდემიის გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზეპანდემიის გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე
  რეზიუმე

COVID-19-ის პანდემიამ გამოიწვია სახელმწიფო ვალის იმ დონემდე ზრდა, 
რომ მთელი რიგი ქვეყნების მთავრობები აიძულა განეხილათ ქვეყნებს შორის 
კონსოლიდაცის საკითხები, მაგრამ ეს არაფერია იმ ფისკალურ სირთულეებთან 
შედარებით, რომლებიც წარმოიქმნება მომდევნო ათწლეულებში,  აცხადებს 
OECD-ი  2021 წლის ოქტომბერში.

COVID-19 (კორონალური ვირუსი) საკმაოდ რთული გამოწვევა და ძლიერი სა-
ფრთხე აღმოჩნდა არა მხოლოდ მსოფლიო ჯანდაცვის სისტემისათვის, არამედ 
გლობალური ეკონომიკისათვისაც. 2019 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ვუჰანში 
გაჩენილი ვირუსი რამდენიმე თვეში პანდემიად იქცა და მსოფლიო ეკონომიკაზე 
მნიშვნელოვანი  ნეგატიური ეფექტი შეუქცევადი გახადა. ცხადია, საკმაოდ 
რთულია ზუსტი პროგნოზების გაკეთება იმ ეკონომიკური გავლენების შესა-
ხებ, რომელსაც მსოფლიოში პანდემიური პროცესი და ქვეყანებში არსებული 
ეპიდემიური სურათი მოახდენს გლობალურ ეკონომიკაზე.

აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ბევრი  ნაშრომი გამოქვეყნდა, რომელ-
შიც გაანალიზებულია ის ნეგატიური ზემოქმედება გლობალურ ეკონომიკაზე, 
რომელიც  COVID-19 ვირუსის პანდემიითა გამოწვეული. მით უფრო, რომ ეს 
რთული გამოწვევა და მნიშვნელოვანი საფრთხეა არა მხოლოდ მსოფლიო ჯა-
ნდაცვისათვის, არამედ გლობალური ეკონომიკისთვისაც. თავდაპირველი შოკის 
შემდგომ უფრო აქტიურად დაიწყო პანდემიის შედეგად გამოწვეული რეცესიის 
შედეგების გაანალიზება. ჯერ კიდევ გაურკვეველია, თუ რა გავლენას მოახდენს 
ეს პროცესები მსოფლიო ეკონომიკაზე, გეოპოლიტიკაზე, სოციალურ ურთი-
ერთობებზე, უმუშევრობის მაჩვენებელზე. საერთაშორისო ორგანიზაციების 
მიერ მომზადებული კვლევები და ანგარიშები პანდემიის გავლენას გლობალურ 
ეკონომიკაზე არაერთგვაროვნად აფასებენ.

საკვანძო სიტყვები: გლობალური ეკონომიკა, ეკონომიკური ზრდა, რისკები, 
ინვესტიციები, უმუშევრობა.

THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE WORLD ECONOMYTHE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE WORLD ECONOMY
Madona Gelashvili

Academic Doctor of Economy, 
Associated ProfessorSokhumi State University

SUMMARY

In connection with the issue being under consideration, too many works have already been published; they were ana-
lyzing the negative impact caused by the COVID-19 virus pandemics on the global economics. On top of all, it seems to be 
a very complicated challenge and serious danger not only for the world health care system, but for the global economics 
as well. After the initial shock, researchers started analyzing of results of the recession resulted by the pandemics more 
actively. However, there is no exact information on the extent of impact of these processes on the global economics, geo-
politics, social relations, and unemployment rate. Researches and reports conducted by international organizations give 
an inhomogeneous assessment of the pandemics’ impact on the global economics.

Covid-19 (corona virus) has turned to be a rather complicated challenge and serious danger not only for the world 
health care system, but for the global economics as well. A virus originated in Wuhan in November-December of 2019, 
just in some months, transformed into the pandemics with a focal negative impact on the world economics which is ir-
reversible. De initely, it is very dif icult to make a forecast on the economic impacts caused by the pandemic process and 
epidemic states existing in different countries from the viewpoint of the global economics.

Despite of the fact that expectations are different, generally, huge economic effects will be suffered by the countries where 
there had been the highest indicator of spreading of COVID-19 registered, followed by the countries with the economics 
much depended upon tourism, export of petroleum products and other goods, and inally the negative impact will be re-
lected on the economics of their partner-countries. These are the key issues which will be analyzed in the present article.  

The Coronavirus pandemics and quarantine measures implemented for its elimination turned to be dramatic and hor-
rifying for the global economics as a result of which it entered into a deep recession. According to the World Bank, global 
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economics had been decreased by 5,2% in 2020. It is the 
deepest fall since the times of the Second World War and is 
the most large-scaled decrease in quantity of products per 
capita in majority of countries since the year of 1870. The 
stated problem was discussed in the report of the World 
Bank issued in June 2020. 

Against the background of the huge shock having an ef-
fect on domestic (internal) supplies and demand, trade and 
funds, economic activity was decreased by 7% in the states 
with developed economics, and by 2,5% in the states with 
developing economics last year. This is the irst all-embrac-
ing recession in economics of this group within the last sixty 
years at least. Income per capita was decreased by 3,6%, 
that will drag millions of people in the uttermost poverty.

Accordingly, it may be mentioned de initely, that the 
world economics has already been in recession as an im-
pact of the coronavirus pandemics restricts the economic 

activity and has a negative effect on it. There is no doubt 
that only global and wide-spread struggle against the 
pandemics will have a result.  It is con irmed by major-
ity of experts that situation may be controlled rapidly 
and in luence of the virus on the global economics will 
be essential, but short-termed, as it used to be in case of 
the SARS virus appeared in 2003. In the second quarter, 
economic rise will be stabilized if we receive this scenario 
as a base like majority of analysts, an impact on the global 
economic will be negative, but limited. In addition to it, a 
key issue remained in the economic forecast is a depth and 
duration of recession which should be slowed signi icantly 
in 2021. Here, active assistance to the health care sector 
and a struggle using  epidemiological global vaccination is 
an issue of great importance that will give a possibility to 
the states to facilitate regulations and to enable business 
to apply the whole potential of its resources.

შე სა ვა ლი
კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მია და მის აღ საკ ვე თად გან-

ხორ ცი ელ ებ ული სა კა რან ტი ნო ზო მე ბი დრა მა ტუ ლი და 
შო კის მომ გვრე ლი აღ მოჩ ნდა გლო ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ის-
ათ ვის, რის შე დე გა დაც იგი ღრმა რე ცე სი აში აღ მოჩ ნდა. 
მსოფ ლიო ბან კის ან ალ იზ ით, 2020 წლის პლა ნე ტის ეკ ონ-
ომ იკა 5,2% -ით შემ ცირ და. ეს ყვე ლა ზე ღრმა შემ ცი რე ბაა 
მე ორე მსოფ ლიო ომ ის შემ დეგ და 1870 წლის შემ დეგ 
ქვეყ ნე ბის უდ იდ ეს ნა წილ ში ყვე ლა ზე მას შტა ბუ რი კლე-
ბაა ერთ სულ მო სახ ლე ზე პრო დუქ ცი ის რა ოდ ენ ობ ისა. 
ამ ის შე სა ხებ სა უბ არი ჯერ კი დევ მსოფ ლიო ბან კის 2020 
წლის ივ ნი სის მოხ სე ნე ბა ში აღ ინ იშ ნე ბო და.

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მო ლო დი ნე ბი გან სხვა ვე-
ბუ ლია, ძი რი თა დად მთა ვარ ეკ ონ ომ იკ ურ დარ ტყმებს 
მი იღ ებ ენ ის ქვეყ ნე ბი, რომ ლებ შიც COVID-19-ის გავ რცე-
ლე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი აღ ინ იშ ნე ბო და, 
შემ დეგ ის ქვეყ ნე ბი, რო მელ თა ეკ ონ ომ იკ ებ იც ყვე ლა ზე 
მე ტად არ ის და მო კი დე ბუ ლი ტუ რიზ მზე, ნავ თო ბი სა და 
სხვა სა ქონ ლის ექ სპორ ტზე, ამ ის შემ დგომ კი ნე გა ტი ური 
ზე გავ ლე ნა მა თი პარ ტნი ორი ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ებ ზეც 
აის ახ ება. სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხე ბის გა ან ალ იზ ებ-
ას შე ვეც დე ბით მო ცე მულ სტა ტი აში.

კო რო ნა ვი რუ სის გავ ლე ნა და 
ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბი

ძლი ერი შო კის ფონ ზე, რო მე ლიც გავ ლე ნას ახ დენს 
ში და მი წო დე ბა სა და მოთხოვ ნა ზე, ვაჭ რო ბა სა და ფი-
ნან სებ ზე, გან ვი თა რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის ქვეყ ნებ ში ეკ-
ონ ომ იკ ური აქ ტი ვო ბა გა სულ წელს 7%-ით შემ ცირ და. 
გან ვი თა რე ბა დი ეკ ონ ომ იკ ის ქვეყ ნებ ში 2,5% –ით, ეს არ ის 
პირ ვე ლი ყოვ ლის მომ ცვე ლი რე ცე სია ამ ჯგუ ფის ეკ ონ-
ომ იკ ებ ში სულ მცი რე სა მო ცი წლის გან მავ ლო ბა ში. ერთ 
სულ მო სახ ლე ზე შე მო სა ვა ლი 3,6%-ით შემ ცირ და - და ეს 
მი ლი ონ ობ ით ად ამი ანს უკ იდ ურ ეს სი ღა რი ბე ში ჩა აგ დებს.

ყვე ლა ზე მე ტად და ზა რალ დნენ ის ქვეყ ნე ბი, სა დაც 
პან დე მი ამ გან სა კუთ რე ბუ ლად რთუ ლი ვი თა რე ბა გა მო-

იწ ვია მი სი გავ რცე ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ამ ის შე დე გად 
კი, შე მო ღე ბულ იქ ნა საკ მა ოდ მკაც რი რე გუ ლა ცი ები. 
სა უბ არია იმ ქვეყ ნებ ზე, რომ ლე ბიც მნიშ ვნე ლოვ ნად 
არი ან და მო კი დე ბუ ლი მსოფ ლიო ვაჭ რო ბა ზე, ტუ რიზ-
მზე, სა ქონ ლის ექ სპორ ტზე და სა გა რეო და ფი ნან სე ბა ზე. 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ შო კის სი დი დე გან სხვავ დე ბა რე-
გი ონ იდ ან რე გი ონ ში, ყვე ლა გან ვი თა რე ბა დი ეკ ონ ომ იკ ის 
ქვეყ ნებს აქ ვთ სა კუ თა რი სი სუს ტე ები, რაც კი დევ უფ რო 
მძაფ რდე ბა გა რე შო კე ბით. უფ რო მე ტიც, სას კო ლო სწავ-
ლე ბი სა და პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
დარ ღვე ვამ, შე საძ ლოა, ხან გრძლი ვი ნე გა ტი ური გავ ლე-
ნა მო ახ დი ნოს ად ამი ან ური კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბა ზე. 
[Gelashvili M., 2017: 2]

მსოფ ლიო ბან კი სა და მსოფ ლიო ექ სპერ ტე ბის პროგ-
ნო ზი ემ ყა რე ბა დაშ ვე ბებს, რომ პან დე მი ის შე დე გად 
გა მოწ ვე ული რე ცე სია დაძ ლე ული იქ ნე ბა, რომ უარ-
ყო ფი თი გლო ბა ლუ რი ზე მოქ მე დე ბე ბი შე სუს ტდე ბა 
მიმ დი ნა რე წლის მე ორე ნა ხე ვარ ში და ფი ნან სუ რი ბაზ-
რე ბის მოშ ლა დიდ ხანს არ გაგ რძელ დე ბა. მა თი აზ რით 
2021 წელს გლო ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა აღ დგე ბა 
და 4.2% -ს მი აღ წევს - ხო ლო მო წი ნა ვე ეკ ონ ომ იკ აში ეს 
იქ ნე ბა 3.9%, ხო ლო გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნებ ში ეკ ონ ომ-
იკ ური ზრდა დაჩ ქარ დე ბა 4.6% -მდე. ამ ას თან, ის იც უნ და 
აღ ვნიშ ნოთ, რომ პერ სპექ ტი ვა ძალ ზე გა ურ კვე ვე ლი და 
ბუნ დო ვა ნია არ სე ბუ ლი უარ ყო ფი თი რის კე ბის ფონ ზე, 
მათ შო რის გა ფარ თო ებ ული პან დე მია, რაც მის მე სა მე 
ტალ ღას უკ ავ შირ დე ბა და ახ ალი შტა მე ბი, რო მელ თა 
გავ რცე ლე ბის შე სა ხებ სულ უფ რო მძი მე ინ ფორ მა ცი ას 
ვღე ბუ ლობთ, ძნე ლია ვენ დოთ აღ ნიშ ნულ პროგ ნო ზებს. 
თუ მოვ ლე ნე ბი პე სი მის ტუ რი სცე ნა რის შე სა ბა მი სად 
გან ვი თარ დე ბა, მა შინ ექ სპერ ტთა გარ კვე ული ნა წი ლი 
კვლავ მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცი აზე 
სა უბ რობს. [Gourinchas P., 2020: 4]

გა სულ წელს აშშ-ს ეკ ონ ომ იკა 6.1% -ით შემ ცირ და, 
ევ რო ზო ნა ში 9%-ზე მე ტად, ეს ყვე ლა ფე რი ეპ იდ ემი ის 
შე დე გია, რო მელ მაც უარ ყო ფი თად იმ ოქ მე და ბიზ ნე სის 
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საქ მი ან ობ აზე. შემ ცი რე ბუ ლია იაპ ონი ის ეკ ონ ომ იკ აც, ქვე-
ყა ნა ში გან ხორ ცი ელ ებ ული პრო ფი ლაქ ტი კუ რი ზო მე ბის 
შე დე გად შემ ცირ და ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტი ვო ბა 6,1% -ით.

„COVID-19 პან დე მი ით გა მოწ ვე ული რე ცე სია მრა-
ვა ლი თვალ საზ რი სით უნ იკ ალ ურია და, სა ვა რა უდ ოდ, 
ყვე ლა ზე ღრმა. მსოფ ლიო ბან კის ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი-
თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბის შემ სწავ ლე ლი დე პარ ტა მენ-
ტის დი რექ ტო რის შე ფა სე ბი ათ, მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ მა 
უკ ვე გა მო იწ ვია მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის ზრდის პროგ ნო-
ზის უპ რე ცე დენ ტო ქვე ვი თი გა და სინ ჯვა, რაც უპ რე ცე-
დენ ტოა სის წრა ფი სა და სიმ კვეთ რის თვალ საზ რი სით. 
„წარ სუ ლის გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, შე საძ ლოა 
ჩვენ ჯერ კი დევ უნ და გა დავ ხე დოთ ჩვე ნი ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდის პროგ ნო ზე ბის შემ დგომ დაღ მას ვლას, რაც გუ-
ლის ხმობს, რომ შე საძ ლოა პო ლი ტი კო სე ბი მზად იყ ვნენ, 
რომ მი იღ ონ და მა ტე ბი თი ზო მე ბი ბიზ ნე სის საქ მი ან ობ ის 
სტი მუ ლი რე ბის თვის“ - აღ ნიშ ნა აიჰ ან ქო სემ. მსოფ ლიო 
ბან კის ან გა რიშ ში „მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის პერ სპექ ტი-
ვე ბი“, გან ხი ლუ ლი და გა ან ალ იზ ებ ულია ამ ის ტო რი ული 
ეკ ონ ომ იკ ური შო კის ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი. რამ დე ნად 
ღრმა იქ ნე ბა COVID-19 პან დე მი ით გა მოწ ვე ული რე ცე სია, 
რო გო რია ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის შე საძ ლო სცე ნა რე ბი: ეკ-
ონ ომ იკ ური ზრდის ტემ პის მოკ ლე ვა დი ანი პროგ ნო ზე ბი 
ხა სი ათ დე ბა უჩ ვე ულ ოდ მა ღა ლი გა ურ კვევ ლო ბით და 
შე სა ბა მი სად გა ნი ხი ლე ბა ალ ტერ ნა ტი ული სცე ნა რე ბი 
[გე ლაშ ვი ლი მ., 2021:1].

• რამ დე ნად ამ ძაფ რებს არ აფ ორ მა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ის 
არ სე ბო ბა პან დე მი ის გავ ლე ნას? პან დე მი ას, სა ვა რა-
უდ ოდ, უფ რო მავ ნე ზე გავ ლე ნა ექ ნე ბა დი დი არ აფ ორ-
მა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ის მქო ნე ქვეყ ნე ბის ჯან დაც ვა სა და 
ეკ ონ ომ იკ აზე. ყვე ლა ზე მძი მედ ეს შე დე გე ბი აის ახ ება 
ღა რი ბი ქვეყ ნე ბის ხალ ხებ სა და ეკ ონ ომ იკ აზე;

• გა ურ კვე ვე ლია მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური შე დე გე ბი ცალ-
კე ულ რე გი ონ ზე: თი თოეულ რე გი ონს აქ ვს სა კუ თა რი 
სი სუს ტე ები, რაც მას და უც ველს ხდის პან დე მი ისა და 
მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სე ბის გან;

• მნიშ ვნე ლო ვა ნია გლო ბა ლუ რი ხა სი ათ ის სა წარ-
მოო-სა რე ალ იზ აციო ჯაჭ ვში რო გო რი იქ ნე ბა პან დე მი-
ის შო კის მომ გვრე ლი გავ ლე ნა სა ვაჭ რო, სა წარ მოო და 
ფი ნან სურ ბაზ რებ ზე;

• პან დე მი ის ზე მოქ მე დე ბით გა მოწ ვე ულ მა ღრმა რე-
ცე სი ამ, შე საძ ლოა, გა მო იწ ვი ოს გრძელ ვა დი ანი ინ ვეს-
ტი ცი ებ ის მკვეთ რი შემ ცი რე ბა, ად ამი ან ური კა პი ტა ლის 
ამ ოწ ურ ვა უმ უშ ევ რო ბის შე დე გად, ხე ლი შე უშ ალ ოს 
გლო ბა ლურ სა ვაჭ რო და მი წო დე ბის კავ ში რებს;

• ნავ თო ბის და ბა ლი ფა სე ბი, რომ ლე ბიც დად გე ნი-
ლია მოთხოვ ნის უპ რე ცე დენ ტო შემ ცი რე ბით, ნაკ ლე ბად 
სა ვა რა უდოა, რომ შე ამ სუ ბუ ქებს პან დე მი ის შე დე გებს, 
მაგ რამ გარ კვე ულ წი ლად შე უძ ლია ხე ლი შე უწყოს ეკ-
ონ ომ იკ ის აღ დგე ნას;

პან დე მი ამ ხა ზი გა უს ვა ჯან დაც ვი სა და ეკ ონ ომ-
იკ ური პო ლი ტი კის რე აგ ირ ებ ის აუც ილ ებ ლო ბას, მათ 
შო რის გლო ბა ლურ თა ნამ შრომ ლო ბას მი სი გავ ლე ნის 
შე სამ სუ ბუ ქებ ლად. და უც ვე ლი მო სახ ლე ობ ის და სა-
ცა ვად და ქვეყ ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბის გან მტკი ცე ბის 
მიზ ნით, მო მა ვალ ში მსგავ სი მოვ ლე ნე ბის თა ვი დან ას აც-
ილ ებ ლად და მათ თან გამ კლა ვე ბა ში მე ტად მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის თა ნად გო მა და მა თი 
ძა ლის ხმე ვა კრი ზი სუ ლი სი ტუ აცი ებ ის გა ნე იტ რა ლე ბის 
სა კითხში. გან ვი თა რე ბა დი ეკ ონ ომ იკ ები გან სა კუთ რე-
ბით მოწყვლა დია და მათ თვის ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ჯან დაც ვის სის ტე მის გაძ ლი ერ ება, არ აფ ორ მა ლუ რი 
ეკ ონ ომ იკ ის მოგ ვა რე ბა და შეზღუ დუ ლი სო ცი ალ ური 
უს აფ რთხო ებ ის ქსე ლე ბი, რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ელ-
ება არ სე ბუ ლი კრი ზი სის შემ დეგ ძლი ერი და მდგრა დი 
ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

პან დე მი ის გავ ლე ნა 
გლო ბა ლურ ეკ ონ ომ იკ აზე

გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს, რომ ლებ საც აქ ვთ საკ-
მა რი სი სა ბი უჯ ეტო შე საძ ლებ ლო ბე ბი და შე უძ ლი ათ 
და ფი ნან სე ბის მო ზიდ ვა მი სა ღე ბი პი რო ბე ბით, შე იძ ლე-
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ბა გა ნი ხი ლონ და მა ტე ბი თი სტი მუ ლი რე ბის ზო მე ბის 
და ნერ გვა, თუ პან დე მი ის შე დე გე ბი შე ნარ ჩუნ დე ბა. ამ 
ზო მე ბის მი ღე ბა ფის კა ლუ რი სის ტე მის გაძ ლი ერ ებ ის 
გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია. აუც ილ ებ ელია ში და რე სურ სე ბის 
მო ბი ლი ზე ბა, ხარ ჯვის ეფ ექ ტუ რო ბის გაზ რდა და გამ-
ჭვირ ვა ლო ბა ფის კა ლურ და სა სეს ხო გა რე მო ში. მთავ რო-
ბის ყვე ლა ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის, კვა ზი – სეს ხის 
ინ სტრუ მენ ტე ბი სა და ინ ვეს ტი ცი ებ ის გამ ჭვირ ვა ლო ბა 
არ ის ერთ – ერ თი ძი რი თა დი პი რო ბა მიმ ზიდ ვე ლი სა ინ-
ვეს ტი ციო კლი მა ტის ფორ მი რე ბის თვის.

რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვით პან დე მი ის შე დე გად გა მოწ-
ვე ული შე დე გე ბია:
 აღ მო სავ ლეთ აზია და წყნა რი ოკე ანე - რე გი ონ ში 

ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა 2020 წელს 0,5% -მდე შემ ცირ და, 
რაც 1967 წლის შემ დეგ ყვე ლა ზე და ბა ლი დო ნეა, რაც 
ას ახ ავს პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბულ შო კებს; 
 ევ რო პა და შუა აზია - პროგ ნო ზით, რე გი ონ ის ეკ ონ-

ომ იკა 4,7% -ით შემ ცირ და და რე ცე სია თით ქმის ყვე ლა 
ქვე ყა ნას შე ეხო;
  ლა თი ნუ რი ამ ერ იკა და კა რი ბე ბი - პან დე მი ის 

შო კის მომ გვრელ მა გავ ლე ნამ გა მო იწ ვია რე გი ონ ში 
ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტი ვო ბის ღრმა შემ ცი რე ბა, 2020 წელს 
- 7,2% -ით;
 შუა აღ მო სავ ლე თი და ჩრდი ლო ეთ აფ რი კა - შუა 

აღ მო სავ ლეთ ში და ჩრდი ლო ეთ აფ რი კა ში ეკ ონ ომ იკ ური 
აქ ტი ვო ბა 4.2% -ით შემ ცირ და, რაც გა მოწ ვე ულია პან-
დე მი ითა და ნავ თო ბის ბაზ რებ ზე ვი თა რე ბით; 
 აზია - ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტი ვო ბა რე გი ონ ში 2.7% 

-ით შემ ცირ და 2020 წელს, რად გან პან დე მი ის შე დე გად 
მოხ მა რე ბის შემ ცი რე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის სექ ტო რის 
მუ შა ობ ის შეზღუდ ვის ზო მე ბი, სა მო მავ ლო რის კე ბი და 
გა ურ კვევ ლო ბა აიძ ულ ებს კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ებს შე ამ-
ცი რონ აქ ტი ვო ბა;
 აფ რი კა - 2020 წელს რე გი ონ ში ეკ ონ ომ იკ ური აქ-

ტი ვო ბის 2.8% -იანი შემ ცი რე ბაა, რაც აქ ამ დე არ სე ბუ ლი 
ყვე ლა ზე მკვეთ რი შემ ცი რე ბაა.

რა თქმა უნ და შე საძ ლე ბე ლია გარ კვე ული დას კვნე-
ბი გა მო ვი ტა ნოთ, რომ ლე ბიც ლო გი კუ რად გა მომ დი-
ნა რე ობს ჩვე ნი დრო ის გა მოწ ვე ვე ბი სა და მსოფ ლი ოს 
ქვეყ ნე ბის მთავ რო ბე ბის ქმე დე ბე ბის რე ლე ვან ტუ რი დან 
გა მომ დი ნა რე.

უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ზო გა-
დად, თე ბერ ვალ ში, ჩი ნე თის ეკ ონ ომ იკ ის საქ მი ან ობ აში 
ნე ლი ზრდა შე იმ ჩნე ოდა. ბლუმ ბერ გის თა ნახ მად, სხვა-
დას ხვა წყა რო ზე დაყ რდნო ბით, თე ბერ ვლის ბო ლოს 
- მარ ტის და საწყის ში ჩი ნე თის ეკ ონ ომ იკა მუ შა ობ და 
ნორ მა ლუ რი დო ნის 65% და 75% -ით. ეკ ონ ომ იკ ამ შეძ-
ლო წარ მო ებ ის ზო გი ერ თი და ნა კარ გის ან აზღა ურ ება. 
COVID-19–ის გლო ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ური ზე მოქ მე დე ბა 
ნამ დვი ლად მე ტია ვიდ რე SARS– ის 2002-2003 წლე ბის 
ეპ იდ ემია (ის იც ჩი ნეთ ში და იწყო). ეს, პირ ველ რიგ ში, 
იმ ითაა გა მოწ ვე ული, რომ ჩი ნე თის ეკ ონ ომ იკ ის წი-
ლი მთელ მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ აში ახ ლა 20% -ია, რაც 
მნიშ ვნე ლოვ ნად აღ ემ ატ ება 2003 წლის მაჩ ვე ნე ბელს. 
[Baldwin R., 2020: 10]

მე ორე, ჩი ნე თის ეკ ონ ომ იკა ახ ლა უფ რო მჭიდ რო 
კავ შირ შია მსოფ ლი ოს სხვა ეკ ონ ომ იკ ებ თან, ვიდ რე ეს 
იყო 10 ან 20 წლის წინ. მრა ვა ლი ქვეყ ნის თვის ჩი ნე თი 
დღეს არ ის: 
 მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ექ სპორ ტო ბა ზა რი; 
  ტუ რიზ მის წყა რო; 
  შუ ალ ედ ური სა ქონ ლის მიმ წო დე ბე ლი. 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნე სის 

არე ალი სულ უფ რო და ქუც მაც და და გავ რცელ და მთელ 
მსოფ ლი ოში, ჩი ნე თი კი გახ და მსოფ ლი ოს „ქარ ხა ნა“. 
მა გა ლი თად, სა მომ ხმა რებ ლო ელ ექ ტრო ნი კის უდ იდ ესი 
ნა წი ლი (მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი, ლეპ ტო პე ბი, სა ყო-
ფაცხოვ რე ბო ტექ ნი კა) დამ ზა დე ბუ ლია ჩი ნეთ ში, ის ევე 
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რო გორც ავ ტო მო ბი ლე ბის ნა წი ლე ბი, ნედ ლე ული გარ-
კვე ული წამ ლე ბის თვის და ა. შ.

იმ ის გა მო, რომ ჩი ნეთ ში წარ მო ება მნიშ ვნე ლოვ ნად 
შე ნელ და ვი რუ სის აფ ეთ ქე ბის გა მო, ბევ რი სა ქო ნე ლი 
მი უწ ვდო მე ლია სხვა დას ხვა ქვეყ ნის მე წარ მე ბი ის თვის 
და ბიზ ნე სი იძ ულ ებ ულია გა აგ რძე ლოს საქ მი ან ობა სა-
კუ თარ რე სურ სებ ზე დაყ რდნო ბით. რაც უფ რო დიდ ხანს 
გაგ რძელ დე ბა ამ სა ქონ ლის მო მა რა გე ბის ნაკ ლე ბო ბა, 
მით უფ რო სა ვა რა უდოა, რომ თა რო ები ცა რი ელი იქ ნე-
ბა და ყო ვე ლი ვე ეს გა მო იწ ვევს სა ვა რა უდ ოდ ფა სე ბის 
ზრდას, რა საც მომ ხმა რებ ლე ბი იგ რძნო ბენ თა ვი ანთ 
ჯი ბე ებ ზე. იგი ას ევე შე აჩ ერ ებს წარ მო ებ ას ქარ ხნებ-
ში, რომ ლე ბიც იყ ენ ებ დნენ შუ ალ ედ ურ სა ქო ნელს ჩი-
ნე თი დან. შე ჯა მე ბის მიზ ნით უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ 
გლო ბა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბის ჯაჭ ვი, რო მელ შიც ჩი ნე თი 
გა დამ წყვეტ როლს ას რუ ლებს, მკვეთ რად ირ ღვე ვა CO-
VID-19– ის აფ ეთ ქე ბის გა მო და მო სა ლოდ ნე ლია უარ ყო-
ფი თი ეკ ონ ომ იკ ური შე დე გე ბი მთელ მსოფ ლი ოში, რაც 
დღე ის ათ ვის უკ ვე სა ხე ზეა.

გარ და ამ ისა, კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე ულ მა სა ერ-
თა შო რი სო ვაჭ რო ბის დარ ღვე ვამ, სა ვაჭ რო და ძა ბუ ლო-
ბის და მან გრე ველ მა შე დე გებ მა და ჩი ნეთ მა, შე იძ ლე ბა 
აიძ ულ ოს სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნე სი დი ვერ სი ფი კა ცია 
გა უწი ოს წარ მო ებ ას მრა ვალ ქვე ყა ნა ში, ის ეთ ებ ში რო-
გო რი ცაა ტა ილ ან დი, მა ლა იზია და ვი ეტ ნა მი. მაგ რამ 
ის იც აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ შე სა ბა მი სი ეფ ექ ტე ბი მხო ლოდ 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში გა მოჩ ნდე ბა. 

 გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი, გან სა კუთ რე ბით სამ-
ხრეთ-აღ მო სავ ლეთ აზი აში, კვლავ გა ნიც დი ან ვი რუ სის 
ეპ იდ ემი ის ყვე ლა ზე უარ ყო ფით შე დე გებს. სამ ხრეთ-აღ-
მო სავ ლეთ აზი ის ქვეყ ნე ბის უმ ეტ ეს ობა ძლი ერ არ ის 
და მო კი დე ბუ ლი ჩი ნეთ ზე და ას ევე ფი ზი კუ რად გა ნიც-
დის გავ რცე ლე ბუ ლი პან დე მი ის რის კს. სამ ხრეთ-აღ მო-
სავ ლეთ აზი აში ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის მა ღა ლი რის კი, 
სხვა სა კითხებ თან ერ თად, უკ ავ შირ დე ბა მო სახ ლე ობ ის 
სიმ ჭიდ რო ვის ზრდას და ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბულ 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბას, ვიდ რე და სავ ლე თის ბევრ 
ქვე ყა ნა ში. მა გა ლი თად, სამ ხრეთ-აღ მო სავ ლეთ აზი აში 
სა ავ ად მყო ფო ებ ის სა წო ლე ბი სა და ექ იმ ებ ის სა შუ ალო 
რა ოდ ენ ობა 1000 ად ამი ან ზე, შე სა ბა მი სად, 0.7 და 1.5-ია, 
ევ რო კავ ში რის 5.6 და 3.6-ის შე და რე ბით [OECD, 2020:14].

გარ და ამ ისა, გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც 
ორი ენ ტი რე ბუ ლია ნედ ლე ულ ის ექ სპორ ტზე, რო გო რი-
ცაა ბრა ზი ლია (რკი ნის მა და ნი, ზე თი, სოიო), რუ სე თი 
(ნავ თო ბი და გა ზი) ან ჩი ლე (სპი ლენ ძი), გა ნიც დი ან ძი-
რი თა დი სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ცი ის შე მო სავ ლის შემ ცი-
რე ბას, ფა სე ბი უმ ეტ ეს სა ქო ნელ ზე ვი რუ სის აფ ეთ ქე ბის 
შემ დეგ მნიშ ვნე ლოვ ნად და ეცა.

ზე წო ლის ქვეშ არი ან გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის 
ვა ლუ ტე ბიც, რად გან ინ ვეს ტო რე ბი ამ ცი რე ბენ თა ვი-
ანთ სა ინ ვეს ტი ციო პორ ტფე ლის რის კს მსოფ ლი ოში 
ნე გა ტი ური გან წყო ბი ლე ბის გა მო და, შე სა ბა მი სად, 
გარ კვე ულ წი ლად ამ ცი რე ბენ მა თი წი ლის რა ოდ ენ ობ ას 
გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ზე. ვა ლუ ტის დე ვალ ვა ცია სე რი-
ოზ ული პრობ ლე მაა, რად გან იმ პორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ-

ტე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად ძვირ დე ბა (სა ვაჭ რო პი რო ბე ბის 
გაუარესების გა მო). ას ევე მნიშ ვნე ლოვ ნად რთულ დე-
ბა სა ვა ლუ ტო სეს ხის მომ სა ხუ რე ბა, რაც პრობ ლე მაა, 
მა გა ლი თად, არ გენ ტი ნის, თურ ქე თის, უკ რა ინ ის თვის, 
არ აფ ერს ვამ ბობთ ჩვენ ქვე ყა ნა ზე, სა დაც ეს პრობ ლე-
მე ბი მე ტად მწვა ვედ დგას ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის მკვეთ რი 
ვარ დნის პი რო ბებ ში. მსოფ ლიო ექ სპერ ტე ბის ვა რა უდ ით 
მო სა ლოდ ნე ლია, რომ გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის ვა-
ლუ ტა და სა სა ქონ ლო ფა სე ბი მოძ რა ობა გა აგ რძე ლებს 
მომ დევ ნო პე რი ოდ შიც, რაც რა თქმა უნ და COVID-19–ის 
სა ერ თო უარ ყო ფი თი გან წყო ბის შე დე გია.

ჩი ნეთ ში დაწყე ბულ მა ეპ იდ ემი ამ ძალ ზედ სე რი ოზ-
ული სირ თუ ლე ები შე უქ მნა სამ ყა როს ყვე ლა ქვე ყა ნას, 
სა დაც COVID-19 მძი მე შე დე გე ბით გან ვი თარ და და იმ-
ათ აც, სა დაც და ავ ად ებ ულ თა რა ოდ ენ ობა შე და რე ბით 
მცი რეა. აქ მთა ვა რი გავ ლე ნა არ ის ჩი ნე თის ეკ ონ ომ იკ-
ური შო კი. მა გა ლი თად, ვი რუ სის და უც ვე ლო ბა და ში ში 
აიძ ულ ებს ხალ ხს გა და დონ არ და დე გე ბი და მო ერ იდ ონ 
ად გი ლებს, სა დაც დი დი რა ოდ ენ ობ ით ხალ ხი იკ რი ბე ბა. 
ბიზ ნე სი აუქ მებს ღო ნის ძი ებ ებს, უკ რძა ლავს თა ნამ-
შრომ ლებს მოგ ზა ურ ობ ას. ამ იტ ომ ვი რუ სით ყვე ლა ზე 
მე ტად და ზა რალ და ტუ რიზ მი და მას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი სექ ტო რე ბი: ტრან სპორ ტი, ავი ამ გზავ რო ბა და 
სტუ მარ თმოყ ვა რე ობა.

საკ მა ოდ სე რი ოზ ული გა მოწ ვე ვა ფი ნან სუ რი არ-
ას ტა ბი ლუ რო ბა. ეს, პირ ველ რიგ ში, ეხ ება ქვეყ ნებს, 
სა დაც კორ პო რა ტი ული სეს ხის დო ნე სწრა ფად იზ-
რდე ბო და (მა გა ლი თად, შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი) ან 
რომ ლე ბიც უკ ვე და უც ვე ლე ბი იყ ვნენ (მა გა ლი თად, 
იტ ალია). თუ ბან კე ბი და სხვა ფი ნან სუ რი ინ სტი-
ტუ ტე ბი სე რი ოზ ულ ად გააუარესებენ საკ რე დი ტო 
პორ ტფე ლის ხა რის ხს, არ სე ბობს სა შიშ რო ება, რომ 
COVID-19 კრი ზის მა შე იძ ლე ბა ფი ნან სუ რი კრი ზი სის 
გა მოწ ვე ვაც კი გა მო იწ ვი ოს. ეს არ არ ის რის კის სცე-
ნა რის ნა წი ლი და მი სი თა ვი დან აც ილ ება შე საძ ლე-
ბე ლია, თუ ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბი და მთავ რო ბე ბი 
მი იღ ებ ენ სა ჭი რო, პრო აქ ტი ულ, მტკი ცე პო ლი ტი კურ 
გა დაწყვე ტი ლე ბებს. ან ალ იტ იკ ოს ები აღ ნიშ ნა ვენ, 
რომ ეს გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში 
უნ და შე იც ავ დეს მიზ ნობ რივ ფი ნან სურ ზო მებს, მა-
გა ლი თად, გრძელ ვა დი ანი რე ფი ნან სი რე ბა ქვეყ ნე ბის 
ცენ ტრა ლუ რი (ერ ოვ ნუ ლი) ბან კე ბის მი ერ.

დას კვნა
ამ რი გად, ცალ სა ხად შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ მსოფ-

ლიო ეკ ონ ომ იკა უკ ვე რე ცე სი აშია, ვი ნა იდ ან კო რო ნა-
ვი რუ სის პან დე მი ის გავ ლე ნა ეკ ონ ომ იკ ურ საქ მი ან ობ ას 
სულ უფ რო ზღუ დავს და ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს. 
ეჭ ვი აღ არ არ სე ბობს, რომ პან დე მი ის წი ნა აღ მდეგ მხო-
ლოდ გლო ბა ლუ რი, გა ფარ თო ებ ული ბრძო ლა გა მო იღ-
ებს შე დეგს. ამ ას ად ას ტუ რე ბენ ექ სპერ ტთა უმ რავ ლე სო-
ბა, რომ ლე ბიც თან ხმდე ბი ან, რომ სი ტუ აცია შე იძ ლე ბა 
სწრა ფად კონ ტროლ დე ბო დეს და ვი რუ სის გავ ლე ნა 
გლო ბა ლურ ეკ ონ ომ იკ აზე იქ ნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი, მაგ-
რამ ხან მოკ ლე, SARS ვი რუ სის ან ალ ოგი ით, რო მე ლიც 
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3. OECD (2020), Employment rate by age group (indicator). doi: 10.1787/084f32c7-en (Accessed on 23 October 2020);
Carlsson-Szlezak, Philipp, Reeves, M., & Swartz, P. (2020, March 27). Understanding the Economic Shock of Coronavirus. 

Harvard Business Review. hbr.org;
Baldwin, R. (2020, March 13). Keeping the lights on: Economic medicine for a medical shock. VoxEU.Org;
Gourinchas, P.-O. (2020). Flattening the pandemic and recession curves. Mitigating the COVID Economic Crisis: Act 

Fast and Do Whatever;
Baker, S. R., Bloom, N., Davis, S. J., & Terry, S. J. (2020). COVID-Induced Economic Uncertainty (Working Paper No. 26983; 

Working Paper Series). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w26983;
Coibion, O., Gorodnichenko, Y., & Weber, M. (2020b). The Cost of the Covid-19 Crisis: Lockdowns, Macroeconomic Expecta-

tions, and Consumer Spending (Working Paper No. 27141; Working Paper Series). National Bureau of Economic Research.

2003 წელს მოხ და. მე ორე კვარ ტალ ში ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდა დას ტა ბი ლურ დე ბა, თუ ამ სცე ნარს სა ბა ზი სოდ 
მი ვი ღებთ, რო გორც ამ ას ან ალ იტ იკ ოს ებ ის უმ ეტ ეს ობა 
აკ ეთ ებს, გავ ლე ნა გლო ბა ლურ ეკ ონ ომ იკ აზე იქ ნე ბა 
ნე გა ტი ური, მაგ რამ შეზღუ დუ ლი. ამ ას თან, ეკ ონ ომ იკ-
ურ პროგ ნოზ ში მთა ვა რი სა კითხი რჩე ბა კვლავ რე ცე-
სი ის სიღ რმე და ხან გრძლი ვო ბა, რო მე ლიც 2021 წელს 
მნიშ ვნე ლოვ ნად უნ და შე ნელ დეს. აქ მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ჯან დაც ვის სფე როს აქ ტი ური დახ მა რე ბა და ეპ იდ ემი ის 
წი ნა აღ მდეგ სა ყო ველ თაო ვაქ ცი ნა ცი ით ბრძო ლა, რაც 
მის ცემს სა შუ ალ ებ ას ქვეყ ნებს შე ამ ცი რონ რე გუ ლა ცი-

ები და ბიზ ნეს მა შეძ ლოს მთე ლი რე სურ სუ ლი პო ტენ ცი-
ალ ის გა მო ყე ნე ბა.

 ამ ჟა მინ დე ლი კრი ზი სი საკ მა ოდ ღრმა კვალს და-
ტო ვებს და დიდ გლო ბა ლურ პრობ ლე მებს გა მო იწ ვევს, 
ამ იტ ომ ნო მერ პირ ვე ლი გა მოწ ვე ვაა ჯან მრთე ლო ბის 
გლო ბა ლუ რი და მე ტად რთუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური მდგო-
მა რე ობ ის გა და ლახ ვა. ამ ის შემ დეგ, მსოფ ლიო სა ზო გა-
დო ებ ამ უნ და გააერთიანოს ძა ლის ხმე ვა, რომ მო ძებ ნოს 
ეკ ონ ომ იკ ის მაქ სი მა ლუ რად სწრა ფად და მდგრა დი აღ-
ორ ძი ნე ბის გზე ბი, რა თა ხე ლი შე უშ ალ ოს სი ღა რი ბი სა 
და უმ უშ ევ რო ბის შემ დგომ ზრდას. 
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ბორის ჭიჭინაძე
ეკონომიკის დოქტორი,

აკაკი წერეთლის  სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ლექტორი

საქართველოს დემოგრაფიული საქართველოს დემოგრაფიული 
მდგომარეობა  კოვიდპანდემიის პირობებში მდგომარეობა  კოვიდპანდემიის პირობებში 

და სამომავლო პერსპექტივადა სამომავლო პერსპექტივა
რეზიუმე 

საჭიროა აღინიშნოს, რომ საქართველოს დემოგრაფიული მდგომარეობა 
დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან (1991 წელი) დღემდე მნიშვნელოვნად უარე-
სდება. ბოლო 30 წლის განმავლობაში ქვეყნის მოსახლეობა თითქმის 1.7 მილი-
ონი ადამიანით შემცირდა. შექმნილი მდგომარეობა კიდევ უფრო გაართულა 
მსოფლიო პანდემიით გამოწვეულმა უარყოფითმა პროცესებმა. გაიზარდა 
დაავადებულ ადამიანთა რაოდენობა, გაიზარდა უმუშევრობა, შემცირდა 
ეკონომიკის ზრდის ტემპი, გაიზარდა გარდაცვლილთა რაოდენობა. შექმნილი 
მდგომარეობა ბუნდოვანს ხდის ქვეყნის სამომავლო პერსპექტივას.

იმისათვის, რომ სწრაფად შეიცვალოს არსებული მდგომარეობა და დაიწყოს 
ქვეყნის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, აუცილებელია ცენ-
ტრალურმა მთავრობამ, მეცნიერებათა აკადემიასთან ერთად შეიმუშავოს შე-
საბამისი სტრატეგია. იმედია ამ მიმართულებით მთავრობის მიერ გადადგმული 
იქნება შესაბამისი ქმედითი ნაბიჯები.

 DEMOGRAPHIC SITUATION OF GEORGIA IN THE CONDITIONS  DEMOGRAPHIC SITUATION OF GEORGIA IN THE CONDITIONS 
OF CO EPIDEMIC AND FUTURE PROSPECTSOF CO EPIDEMIC AND FUTURE PROSPECTS

Boris Tchitchinadze 
Doctor in Economics, Lecturer 

at Akaki Tsereteli State University

RESUME

It should be noted that the demographic situation in Georgia has been deteriorating signi icantly since independence 
(1991). The country’s population has shrunk by almost 1.7 million people in the last 30 years. The current situation is 
further complicated by the negative processes caused by the world pandemic. The number of sick people has increased, 
unemployment has increased, the rate of economic growth has decreased. The death toll has risen. The current situation 
makes the future perspective vague. 

In order to quickly change the current situation and start improving the demographic situation, it is necessary for the 
government, together with the Academy of Sciences, to develop an appropriate strategy. Hopefully, appropriate effective 
steps will be taken in this direction.

სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-5 მუხ ლის თა-
ნახ მად სა ქარ თვე ლო არ ის სო ცი ალ ური სა ხელ მწი ფო, 
რო მე ლიც ზრუ ნავს სა ზო გა დო ებ აში სო ცი ალ ური სა-
მარ თლი ან ობ ის, სო ცი ალ ური თა ნას წო რო ბი სა და სო-
ცი ალ ური სო ლი და რო ბის პრინ ცი პე ბის გან მტკი ცე ბა ზე. 
სა ხელ მწი ფო ზრუ ნავს ქვეყ ნის მთელ ტე რი ტო რი აზე 
თა ნა ბარ სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ და დე მოგ რა ფი ულ 
გან ვი თა რე ბა ზე. სა ხელ მწი ფო ზრუ ნავს ად ამი ან ის 
ჯან მრთე ლო ბა სა და სო ცი ალ ურ დაც ვა ზე, სა არ სე ბო 
მი ნი მუ მი თა და ღირ სე ული საცხოვ რებ ლით უზ რუნ ველ-
ყო ფა ზე, ოჯ ახ ის კე თილ დღე ობ ის დაც ვა ზე. სა ხელ მწი-

ფო ხელს უწყობს მო ქა ლა ქე ებს და საქ მე ბა ში. სა არ სე ბო 
მი ნი მუ მის უზ რუნ ველ ყო ფის პი რო ბე ბი გა ნი საზღვრე ბა 
კა ნო ნით. იმ ავე კონ სტი ტუ ცი ის მე-6 მუხ ლის თა ნახ მად 
სა ხელ მწი ფო ზრუ ნავს თა ვი სუ ფა ლი და ღია ეკ ონ ომ-
იკ ის, თა ვი სუ ფა ლი მე წარ მე ობ ისა და კონ კუ რენ ცი ის 
გან ვი თა რე ბა ზე. 

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე ბუ ლი (მი სა-
ღე ბი) კა ნო ნე ბი უნ და გა მომ დი ნა რე ობ დეს სა ქარ თვე-
ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მოთხოვ ნა თა შე სა ბა მი სად და უნ და 
პა სუ ხობ დეს თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ ნებს. გა მომ დი ნა რე 
იქ ედ ან, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით დღეს მოქ მე დი კა ნონ-
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მდებ ლო ბა არ პა სუ ხობს კონ სტი ტუ ცი ის მოთხოვ ნებს, 
ამ ან გა მო იწ ვია ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური 
მდგო მა რე ობ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა ურ ეს ება. 

სა ჭი როა აღ ინ იშ ნოს, რომ სა ქარ თვე ლოს და მო უკ-
იდ ებ ლო ბის მო პო ვე ბი დან დღემ დე მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გაუარესდა ქვეყ ნის სა ერ თო დე მოგ რა ფი ული მდგო მა-
რე ობა. მო სახ ლე ობ ის ნა წი ლი სა ერ თოდ გა ვი და ქვეყ-
ნი დან, რა თა მი ნი მა ლუ რად მა ინც და ეკ მა ყო ფი ლე ბი ნა 
მა თი ოჯ ახ ებ ის წი ნა შე არ სე ბუ ლი სო ცი ალ ური (სწავ ლა-
გა ნათ ლე ბა, ჯან მრთე ლო ბა და სხვა სო ცი ალ ური მი მარ-
თუ ლე ბა) მოთხოვ ნი ლე ბე ბი. გა მომ დი ნა რე იქ ედ ან, რომ 
ქვეყ ნი დან გა სუ ლი მო სახ ლე ობ ის 80 % წარ მო ად გენ და 
შრო მი სუ ნა რი ან მო ქა ლა ქე ებს, ამ ან მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გააუარესა ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობა, რაც 
გა მო იხ ატა რე ალ ური მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის და 
მწარ მო ებ ითი სექ ტო რის მო ცუ ლო ბის შემ ცი რე ბა ში. 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა ქარ თვე ლოს მაკ რო ეკ ონ ომ იკ-
ური პა რა მეტ რე ბი (მთლი ანი რე ალ ური ში და პრო დუქ ტი, 
უმ უშ ევ რო ბის დო ნე, ინ ფლა ცია, რე ალ ური ხელ ფა სი, 
ჯი ნის კო ეფ იცი ენ ტი და სხვა) გაუარესებულია და მო უკ-
იდ ებ ლო ბის მო პო ვე ბამ დე არ სე ბულ პე რი ოდ თან (1989-
1990 წწ) შე და რე ბით, ჯერ კი დევ არ სე ბობს მი ნი მა ლუ რი 
შან სი იმ ისა, რომ მთავ რო ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ და 
პრაქ ტი კა ში გა ტა რე ბულ იქ ნას ის ეთი დე მოგ რა ფი ული 
პო ლი ტი კა, რო მე ლიც სწრა ფად გააუმჯობესებს არ სე-
ბულ მძი მე დე მოგ რა ფი ულ მდგო მა რე ობ ას და და დე ბი-
თად აის ახ ება ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის მდგრად გან ვი თა რე-
ბა ზე (იხ, ცხრილი 1).

წარ მოდ გე ნი ლი მო ნა ცე მე ბი დან კარ გად ჩანს, რომ 
2020 წელს სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის რა ოდ ენ ობა 
და მო უკ იდ ებ ლო ბის მო პო ვე ბის პე რი ოდ თან (1991) შე-
და რე ბით 1.7 მი ლი ონი ად ამი ან ით შემ ცირ და. მო სახ ლე-
ობ ის ას ეთი შემ ცი რე ბა პირ და პირ პრო პორ ცი ულ ად აის-
ახა ქვე ყა ნა ში შექ მნილ და მა ტე ბულ ღი რე ბუ ლე ბა ზე და 
მშპ-ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბა გა მო იწ ვია. სა ჭი როა 
აღ ინ იშ ნოს, რომ მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ პერ სპექ ტი ვა ში 

არ სე ბობს თე ორი ული შან სი იმ ისა, რომ სა ქარ თვე ლო ში 
გა უმ ჯო ბეს დეს მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური პა რა მეტ რე ბი, იმ 
მნიშ ვნე ლო ვან და ნაკ ლისს რაც ქვე ყა ნამ გა ნი ცა და 1991 
წლი დან, მო ქა ლა ქე ებ ის ქვეყ ნი დან გას ვლის გა მო, ვე რა-
სო დეს ავ ინ აზღა ურ ებთ. მდგო მა რე ობ ას კი დევ უფ რო 
არ თუ ლებს, ის, რომ გა ერ ოს და სა ქარ თვე ლოს დე მოგ-
რა ფი ული მდგო მა რე ობ ის მკვლე ვა რე ბის ნაშ რო მე ბით 
ირ კვე ვა, რომ თუ არ შე იც ვა ლა ქვეყ ნის დე მოგ რა ფი ული 
მდგო მა რე ობა, რაც ძი რი თა დად ეკ ონ ომ იკ ის გა უმ ჯო ბე-
სე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი, მა შინ უახ ლო ეს ოც წე ლი წად ში 
ქვე ყა ნა ში მცხოვ რე ბი ქარ თვე ლე ბის რა ოდ ენ ობა მნიშ-
ვნე ლოვ ნად შემ ცირ დე ბა, რაც ერ ოვ ნუ ლი ტრა გე დი ის 
ტოლ ფა სი მოვ ლე ნა იქ ნე ბა.

მას შემ დეგ რაც გავ რცელ და კო ვიდ ვი რუ სი, გა ურ-
ეს და მო სახ ლე ობ ის ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ობა და 
გა იზ არ და გარ დაც ვა ლე ბის ფაქ ტე ბიც. სა ინ ტე რე სო 
სუ რათს ვღე ბუ ლობთ თუ გან ვი ხი ლავთ კო ვი დის გავ-
რცე ლე ბამ დე და კო ვი დის გავ რცე ლე ბის შემ დეგ სა ქარ-
თვე ლო ში ად ამი ან ებ ის და ბა დე ბის და გარ დაც ვა ლე ბის 
მო ნა ცე მებს (იხ. ცხრილი 2).

წარ მოდ გე ნი ლი მო ნა ცე მე ბით ირ კვე ვა, რომ 2018 
წელს მო სახ ლე ობ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა და ფიქ სირ და. 
შო ბა დო ბამ 4614 ერ თე ულ ით გა და აჭ არ ბა აღ ნიშ ნულ 
პე რი ოდ ში და ფიქ სი რე ბულ მოკ ვდა ვო ბას. უმ ნიშ ვნე-
ლო ზრდა და ფიქ სირ და ას ევე 2019 წელს და მან 1638 
ერ თე ული შე ად გი ნა. 2020 წელს კი მდგო მა რე ობა კარ-
დი ნა ლუ რად შე იც ვა ლა და მო სახ ლე ობ ის მოკ ვდა ვო ბის 
მაჩ ვე ნე ბელ მა 4017 ერ თე ულ ით გა და აჭ არ ბა შო ბა დო ბის 
მაჩ ვე ნე ბელს. აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბი ის ეთი პა ტა რა 
ქვეყ ნის თვის, რო გო რიც სა ქარ თვე ლოა მნიშ ვნე ლო-
ვან ნე გა ტი ურ მო ნა ცემს წარ მო ად გენს და სას წრა ფოდ 
რე აგ ირ ებ ას სა ჭი რო ებს ქვეყ ნის ცენ ტრა ლუ რი, რე გი-
ონ ული და მუ ნი ცი პა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბე ბის დო ნე ზე, 
რა თა შექ მნილ მა მდგო მა რე ობ ამ მო მა ვალ წლებ ში არ 
მი იღ ოს ტენ დენ ცი ური ხა სი ათი. 2021 წლის გან ვლი ლი 
პე რი ოდ ის (იან ვარ-ივ ლი სი) სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე-

 №  წე ლი მო სახ ლე ობ ის რა ოდ ენ ობა მლნ.კა ცი ზრდა/კლე ბა წი ნა პე რი ოდ თან მი მარ თე ბა ში 

1 1989 5.4 -----

2 1991 5.4  -----

3 1995 4.7 კლე ბა

5 2000 4.4 კლე ბა

6 2005 4.3 კლე ბა

7 2010 4.4 ზრდა

8 2012 4.6 ზრდა

9 2017 3.7 კლე ბა

10 2020 3.7 ზრდა/კლე ბა არ ფიქ სირ დე ბა

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი

ცხრი ლი №1 სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის რიცხოვ ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი (1989-2020 წწ.)
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მე ბის ან ალ იზ მა გვიჩ ვე ნა, რომ 2020 წელს დაწყე ბუ ლი 
უარ ყო ფი თი ტენ დენ ცია მიმ დი ნა რე წელ საც გრძელ დე-
ბა, აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში მო ქა ლა ქე ებ ის გარ დაც ვა ლე ბი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 3985 ერ თე ულ ით აჭ არ ბებს შო ბა დო ბის 
მაჩ ვე ნე ბელს. რაც უკ ვე კრი ტი კუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია და 
2021 წლის გა სულ 7 თვე ში და ფიქ სი რე ბუ ლი მაჩ ვე ნე-
ბე ლი (3985 ად ამი ანი) თით ქმის გა უტ ოლ და 2020 წლის 
წლი ურ მაჩ ვე ნე ბელს (4017 ად ამი ანი) (იხ. ცხრილი 3).

წარ მოდ გე ნი ლი მო ნა ცე მე ბით ირ კვე ვა, რომ 2014 
წელს სა ქარ თვე ლო ში სა შუ ალო დღი ურ მა გარ დაც ვა-
ლე ბამ შე ად გი ნა 134 ად ამი ანი, 2015 წელს--135 (ზრდა 
1 ად ამი ანი 2014 წელ თან შე და რე ბით), 2016 წელს--139 
ად ამი ანი (ზრდა 4 ად ამი ანი 2015 წელ თან მი მარ თე ბა-
ში), 2017 წელს-131 ად ამი ანი (კლე ბა 8 ად ამი ანი 2016 
წელ თან შე და რე ბით), 2018 წელს 127 ად ამი ანი (კლე ბა 
4 ად ამი ანი 2017 წელ თან მი მარ თე ბა ში), 2019 წელს--128 
ად ამი ანი (ზრდა 1 ად ამი ანი 2018 წელ თან მი მარ თე ბა ში), 
2020 წელს--138 ად ამი ანი (ზრდა 10 ად ამი ანი 2019 წელ-
თან მი მარ თე ბა ში), 2021 წლის გან ვლილ იან ვარ-ივ ლი სის 
პე რი ოდ ში სა შუ ალო დღი ურ მა გარ დაც ვა ლე ბამ შე ად-
გი ნა 140 ად ამი ანი, რაც 2 ერ თე ულ ით გაზ რდი ლია 2020 

წელს და ფიქ სი რე ბულ სა შუ ალო დღი ურ მო ნა ცემ თან და 
12 ერ თე ულ ით გაზ რდი ლია 2019 წლის სა შუ ალო დღი ურ 
მო ნა ცემ თან მი მარ თე ბა ში (იხ. ცხრილი 4).

2019-2020 წლე ბის და 2021 წლის იან ვარ-ივ ლი სის 
დღი ური გარ დაც ვა ლე ბის სტა ტის ტი კა გვიჩ ვე ნებს, რომ 
2020 წლის ნო ემ ბერ ში მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა შეც ვლი ლი 
გარ დაც ვა ლე ბის ყო ველ დღი ური ტრენ დი. კერ ძოდ: 2020 
წლის ნო ემ ბერ ში სა შუ ალო დღი ურ მა გარ დაც ვა ლე ბამ 
შე ად გი ნა 200 ად ამი ანი, ხო ლო იმ ავე წლის დე კემ ბერ-
ში--211 ად ამი ანი. მო ქა ლა ქე თა დღი ური გარ დაც ვა ლე-
ბის კუთხით კლე ბის ტენ დენ ცია შე ინ იშ ნე ბა 2021 წლის 
იან ვრი დან. კერ ძოდ: იან ვარ ში სა შუ ალო დღი ური გარ-
დაც ვა ლე ბაა-163 ად ამი ანი, თე ბერ ვალ ში და მარ ტში-137 
ად ამი ანი, აპ რილ ში 136 ად ამი ანი, მა ის ში-144, ივ ნის-
ში--134 და ივ ლის ში კი--131 ად ამი ანი. რო გორც ირ კვე ვა 
2021 წლის იან ვარ-ივ ლის ში, 2019 წლის შე სა ბა მის პე რი-
ოდ თან (კო ვი დამ დე არ სე ბუ ლი პე რი ოდი) მი მარ თე ბა ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდაა მო ქა ლა ქე ებ ის გარ დაც ვა ლე ბის 
კუთხით, ეს ზრდა გან სა კუთ რე ბი ით შე სამ ჩნე ვია 2021 
წლის მა ის-ივ ლი სის პე რი ოდ ში.

წარ მოდ გე ნი ლი მა სა ლე ბი დან ირ კვე ვა, რომ კო-

ცხრი ლი №2. სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის შო ბა დო ბის და მოკ ვდა ვო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ( 2018-2021 წწ)

№  წლე ბი და ბა დე ბა
(ათ ასი კა ცი) 

გარ დაც ვა ლე ბა
(ათ ასი კა ცი) 

 მო სახ ლე ობ ის ზრდა + 
კლე ბა -

1 2018 51138 46524 +4614

2 2019 48296 46658 +1638

3 2020 46520 50537 -4017

4 2021 წ (იან ვარ-ივ ლი სი) 25826 29811 -3985

წყა რო: სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტო 

ცხრი ლი №3. სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის გარ დაც ვა ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ( 2014-2021 წწ)

№ წლე ბი
გარ დაც ვა ლე ბა 

წლი ური
(ათ ასი კა ცი)

გარ დაც ვა ლე ბა სა-
შუ ალო დღი ური

 დღი ური გარ დაც ვა ლე ბის ზრდა 
+

დღი ური გარ დაც ვა ლე ბის კლე ბა 
წი ნა პე რი ოდ თან შე და რე ბით -

1 2014 49087 134 ---

2 2015 49121 135 +1

3 2016 50771 139 +4

4 2017 47822 131 -8

5 2018 46524 127 -4

6 2019 46658 128 +1

7 2020 50537 138 +10

8 2021 წ (იან ვარ-ივ ლი სი) 29811 140 +2

წყა რო: შედ გე ნი ლია ავ ტო რის მი ერ სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტოს ინ ფორ მა ცი აზე დაყ რდნო ბით
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ვიდ პან დე მი ამ დე ძა ლი ან მძი მე იყო სა ქარ თვე ლოს 
მდგო მა რე ობა. პან დე მი ამ კი დევ უფ რო გა არ თუ ლა და 
ბუნ დო ვა ნი გა ხა და სა მო მავ ლო პერ სპექ ტი ვა. სწო რედ 
ეს ბუნ დო ვა ნი პერ სპექ ტი ვა ზრდის რის კებს ქვეყ ნის 
დე მოგ რა ფი ული მდგო მა რე ობ ის გაუარესების მი მარ-
თუ ლე ბით, რაც მთლი ან ობ აში ნე გა ტი ურ ად აის ახ ება 
ქვეყ ნის მთლი ან ეკ ონ ომ იკ აზე. შექ მნი ლი მდგო მა რე ობა 
გაზ რდის უმ უშ ევ რო ბის და ინ ფლა ცი ის დო ნეს, სა გა რეო 
ვა ლის მო ცუ ლო ბას, გა მო იწ ვევს ქვეყ ნის მწარ მო ებ ითი 
სექ ტო რის დაქ ვე ით ებ ას, ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გა უფ-
ას ურ ებ ას და გა იზ რდე ბა იმ პორ ტი რე ბულ სურ სათ ზე 
და მო კი დე ბუ ლე ბის ხა რის ხი სწო რედ გაუარესებული 
ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობა და შე სა ბა მი სი სტრა ტე გი-
ული გეგ მის არ-არ სე ბო ბაა იმ ის სა ფუძ ვე ლი, რომ გა ერ-
ოს მო ნა ცე მე ბით, 2050 წლი სათ ვის სა ქარ თვე ლოს მო-
სახ ლე ობა თით ქმის 30 %-ით შემ ცირ დე ბა, მა შინ რო ცა 
მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის მო სახ ლე ობ ის თით ქმის 35 %-იანი 
ზრდა არ ის პროგ ნო ზი რე ბუ ლი. მათ შო რის აზ ერ ბა იჯ ან-
ის მო სახ ლე ობა 34 %-ით გა იზ რდე ბა, სომ ხე თის--7 %-ით, 
თურ ქე თის მო სახ ლე ობა კი--30 %-ით. აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვია 
ის, რომ აღ ნიშ ნუ ლი პროგ ნო ზი გა კე თე ბუ ლი იქ ნა ჯერ 
კი დევ კო ვიდ პან დე მი ამ დე (2020 წლამ დე), მა შინ რო ცა 
კო ვიდ პან დე მი ის დროს მდგო მა რე ობა კი დევ უფ რო 

გარ თულ და და მო მა ვა ლიც ბუნ დო ვა ნი გახ და. შექ მნი-
ლი მძი მე დე მოგ რა ფი ული მდგო მა რე ობა მარ თლაც 
არა ორ დი ნა ლუ რია და შე სა ბა მი სი მი სა ღე ბი ზო მე ბიც 
არა ორ დი ნა ლუ რი უნ და იყ ოს.

რე კო მენ და ცი ები და 
შე სა ბა მი სი წი ნა და დე ბე ბი

1. სა სურ ვე ლია COVID-19-ით გარ დაც ვა ლე ბის სტა-
ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბი სას მი ეთ ით ოს 
რამ დენ პრო ცენ ტს შე ად გენს კო ვი დით გარ დაც ვლილ თა 
რა ოდ ენ ობა, სა ქარ თვე ლო ში დღი ურ ად გარ დაც ვლილ 
ად ამი ან ებ თან მი მარ თე ბა ში. ამ ის მი თი თე ბის შემ დეგ 
მო ქა ლა ქე ებს სრუ ლი წარ მოდ გე ნა შე ექ მნე ბათ კო ვი დით 
გარ დაც ვლილ პირ თა რიცხოვ ნო ბის შე სა ხებ;

2. არ სე ბუ ლი გლო ბა ლიზ მის პი რო ბებ ში გავ რცე ლე-
ბუ ლი მსოფ ლიო პან დე მია უდ იდ ეს საფ რთხეს უქ მნის 
გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის, მათ შო რის სა ქარ თვე ლოს 
დე მოგ რა ფი ულ მდგო მა რე ობ ას. თუ მთავ რო ბამ სა ქარ-
თვე ლოს მეც ნი ერ ებ ათა ერ ოვ ნულ აკ ად ემი ას თან ერ თად 
სწრა ფად არ მი იღო კო ვიდ პან დე მი ის შე დე გად შექ მნი ლი 
დე მოგ რა ფი ული მდგო მა რე ობ ის გა მოს წო რე ბის ერ ოვ-
ნუ ლი დოქ ტრი ნა, მა შინ უახ ლო ეს წლებ ში მდგო მა რე ობა 
ამ მი მარ თუ ლე ბით კი დევ უფ რო გარ თულ დე ბა;

ცხრი ლი №4. სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ ის გარ დაც ვა ლე ბის დღი ური მო ნა ცე მე ბი კო ვი დამ დე 
და კო ვიდ პან დე მი ის პი რო ბებ ში 2019-2021 წწ

თვე

სა შუ ალო 
დღი ური 

გარ დაც ვა ლე ბა 
2019 წ.

სა შუ ალო 
დღი ური 

გარ დაც ვა ლე ბა 
2020 წ.

სა შუ ალო დღი ური 
გარ დაც ვა ლე ბა 

2021 წ 
(იან ვარ-ივ ლი სი) 

2021 წლის 
(გარ დაც ვა ლე ბის ზრდა +

გარ დაც ვა ლე ბის შემ ცი რე ბა-)
შე და რე ბა 2019 წლის შე სა ბა მის 

პე რი ოდ თან

იან ვა რი 160 150 163 +3

თე ბერ ვა ლი 137 148 137 0

მარ ტი 134 129 137 +3

აპ რი ლი 135 117 136 +1

მა ისი 130 129 144 +14

ივ ნი სი 123 117 134 +11

ივ ლი სი 111 119 131 +20

აგ ვის ტო 111 108 მო ნა ცე მე ბი ჯერ არ 
არ ის

სექ ტემ ბე რი 107 110 -------------

ოქ ტომ ბე რი 116 132 -------------

ნო ემ ბე რი 132 200 --------------

დე კემ ბე რი 133 211 --------------

სა შუ ალო 
დღი ური 
სულ:

128 138
140

(იან ვარ-ივ ლი სის 
სა შუ ალო დღი ური)

წყა რო: შედ გე ნი ლია ავ ტო რის მი ერ სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტოს ინ ფორ მა ცი აზე დაყ რდნო ბით
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3. გა მომ დი ნა რე იქ ედ ან, რომ ჯერ კი დევ გა ურ-
კვე ვე ლია რო დის დას რულ დე ბა მსოფ ლიო პან დე მია 
(პან დე მი ის დას რუ ლე ბის პე რი ოდ ათ სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა მი ზა ცი ებ ის მი ერ სა ხელ დე ბა 2024 წე ლი), ამ იტ ომ 
შე უძ ლე ბე ლია იმ ის გან საზღვრა, თუ რა მო ცუ ლო ბის 
იქ ნე ბა პან დე მი ის შე დე გად მი ყე ნე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური 
ზი ან ის ოდ ენ ობა. მო სა ლოდ ნე ლია, ას ევე რომ პან დე მი ამ 
იც ვა ლოს სა ხე და ის უფ რო და მან გრე ვე ლი ფორ მით მო-
ევ ლი ნოს მსოფ ლი ოს. ამ იტ ომ ქვეყ ნის ყვე ლა რე სურ სი 
(ბუ ნებ რი ვი, ფი ნან სუ რი, ინ ტე ლექ ტუ ალ ური, მეც ნი ერ-
ული) გა მო ყე ნე ბულ უნ და იქ ნეს მო ქა ლა ქე ებ ის სო ცი-
ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით;

4. ქარ თვე ლი მეც ნი ერ-მკვლე ვა რე ბის უშუ ალო 
მო ნა წი ლე ობ ით უნ და მოხ დეს არ სე ბუ ლი დე მოგ რა ფი-
ული პო ლი ტი კის მნიშ ვნე ლო ვა ნი კო რექ ტი რე ბა, რა თა 
გა ტარ დეს ის ეთი პო ლი ტი კა, რო მე ლიც უახ ლო ეს პერ-
სპექ ტი ვა ში მნიშ ვნე ლოვ ნად გააუმჯობესებს ქვეყ ნის 
დე მოგ რა ფი ულ მდგო მა რე ობ ას;

5. კო ვიდ პან დე მია დღის წეს რიგ ში აყ ენ ებს მსოფ ლი-
ოს მო სახ ლე ობ ის ქცე ვის წე სე ბის შეც ვლის გარ და უვ ალ 
აუც ილ ებ ლო ბას, უკ ვე იკ ვე თე ბა, რომ მსოფ ლიო ის ეთი 
ვე ღარ იქ ნე ბა, რო გორც კო ვიდ პან დე მი ამ დე იყო, ამ იტ ომ 
სა ჭი როა მთავ რო ბის, ბიზ ნეს-სექ ტო რის და სა ზო გა დო-
ებ ის მტკი ცე ერ თი ან ობა, რა თა ქვეყ ნის ად ათ-წე სე ბის 
და ტრა დი ცი ებ ის შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით შე მუ შა ვე ბულ 
იქ ნას ის ეთი ერ თობ ლი ვი გეგ მა-პრო ექ ტე ბი, რო მელ თა 
ცხოვ რე ბა ში გა ტა რე ბა სწრა ფად გააუმჯობესებს ქვეყ-
ნის დე მოგ რა ფი ულ მდგო მა რე ობ ას, ას ევე უზ რუნ ველ-
ყოფს პან დე მი ით და ზა რა ლე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის სექ ტო-
რე ბის სწრაფ რე აბ ილ იტ აცი ას;

6. ,,სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ერ ებ ათა ერ ოვ ნუ ლი აკ ად-
ემი ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით მეც ნი ერ ებ-
ათა ერ ოვ ნუ ლი აკ ად ემია წარ მო ად გენს მთავ რო ბის 

მეც ნი ერ ულ მრჩე ველს, გა მომ დი ნა რე აქ ედ ან მეც-
ნი ერ ებ ათა აკ ად ემია ვალ დე ბუ ლია სის ტე მა ტუ რად 
წა რუდ გი ნოს მთავ რო ბას შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი-
ები და ეს ხედ ვა-რე კო მენ და ცი ები სა ჯა რო გახ დეს 
მო ქა ლა ქე ებ ის თვის;

7. მთავ რო ბამ, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან ერ თად დე-
მოგ რა ფი ული მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით 
უნ და შე იმ უშ ავ ონ შე სა ბა მი სი სტრა ტე გი ები ეკ ონ ომ იკ ის 
სხვა დას ხვა დარ გე ბის გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 
ამ მიზ ნით სწრა ფად უნ და შე იც ვა ლოს დღეს მოქ მე დი 
ინ ფლა ცი ის და სა არ სე ბო მი ნი მუ მის გა მოთ ვლის მე-
თო დო ლო გი აც;

8. მთავ რო ბამ სას წრა ფოდ უნ და მი იღ ოს კა ნო ნი ,,სა-
სურ სა თო უს აფ რთხო ებ ის შე სა ხებ“, რომ ლის მი ღე ბაც 
მნიშ ვნე ლოვ ნად უზ რუნ ველ ყოფს არ სე ბუ ლი დე მოგ რა-
ფი ული მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბას;

9. მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი 
უნ და გან ხორ ცი ელ დეს ბა ზარ ზე ჯან სა ღი კონ კუ რენ-
ცი ის დამ კვიდ რე ბის მი მარ თუ ლე ბით, რა თა სწრა ფად 
შე იც ვა ლოს დღეს არ სე ბუ ლი მო ნო პო ლი ური გა რე მო 
და ბაზ რის მო თა მა შე ებს შო რის დამ კვიდ რდეს ჯან სა ღი 
კონ კუ რენ ცია;

10. გა მომ დი ნა რე იქ ედ ან, რომ ქვეყ ნის დე მოგ რა ფი-
ული მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა პირ და პირ არ ის 
და კავ ში რე ბუ ლი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის ზრდა ზე, ამ იტ ომ 
სა სი ცოცხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია, მთავ რო ბის მი ერ გა-
ტა რე ბულ იქ ნას ქვეყ ნის ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის აღ ორ-
ძი ნე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი კა;

11. დე მოგ რა ფი ული მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
მიზ ნით, არ სე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის ფარ გლებ ში 
სწრა ფად უნ და გა და იდ გას ნა ბი ჯე ბი ცენ ტრა ლურ, რე-
გი ონ ულ და მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ებ ზე, რა თა შე სა ბა მი სი 
პრო ექ ტე ბის შედ გე ნი სა და პრაქ ტი კა ში რე ალ იზ ებ ის 
მიზ ნით გან ხორ ცი ელ დეს შე სა ბა მი სი აქ ტი ვო ბე ბი.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1. www.geostat.ge - სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი;
2. www.parlamient.ge - სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ვებ გვერ დი;
3. www.moh.gov.ge - სა ქარ თვე ლოს ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ებ იდ ან დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და 

სო ცი ალ ური დაც ვის სა მი ნის ტროს ვებ გვერ დი;
4. www.gov.ge - სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ვებ გვერ დი.
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დავით ნიჟარაძე
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის 
აფილირებული ასოცირებული 

პროფესორი, ბიზნესის 
ადმინისტრირების დოქტორი
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რეზიუმე

დასაქმებულთა უსაფრთხო სამუშაო გარემო დიდი გამოწვევის წინაშე აყე-
ნებს, თანამედროვე ბიზნეს და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას, 
ვინაიდან ადამიანური კაპიტალი ერთ-ერთი უნიკალურ რესურსს წარმოადგენს. 
შესაბამისად, პერსონალის ჯანმრთელობის უსაფრთხოება პრიორიტეტული 
საკითხი უნდა იყოს ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის, მიუხედევად იმისა, რომ 
ამ პროცესს ცალკეული საწარმოები შრომის პროდუქტიულობაზე ნეგატიური 
ზემოქმედების და დანახარჯების ზრდის ფაქტორად განიხილავენ. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გარდა საკანონმდებლო ვალდებულებე-
ბისა და კოვიდ 19-ით პანდემიით გამოწვეული რისკების ზრდის გათვალისწინე-
ბით, საქართველოში მოქმედი კომპანიები დიდი პასუხისმგებლობით უნდა მოე-
კიდონ დასაქმებულთათვის უსაფრთხო სამუშაო კლიმატის უზრუნველყოფას. 
ამ კუთხით, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ეფექტიანი შრომის უსაფრთხოების 
პოლიტიკის შემუშავება და მისი იმპლემენტაცია მართვის ყველა რგოლის მაქ-
სიმალური ჩართულობით, რათა მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი, არასასურველი 
მოვლენების მოხდენის ალბათობა სამუშაო სივრცეში. 

საკვანძო სიტყვები: შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა, უსაფრთხო სამუ-
შაო გარემო, პანდემია, შრომის უფლება, არასასურველი მოვლენა, საწარმოო 
რისკები.
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SUMMARY

The safe environment of employees poses a great challenge to modern business and the economic situation of the coun-
try in general because human capital is one of the unique resources. Therefore, staff health safety should be a priority for 
any organization, although this process is viewed by some enterprises as a factor of negative impact on labor productivity 
and cost growth.

Given the above, in addition to the legal obligations and the increase in the risks posed by the Covid 19 pandemic, 
companies operating in Georgia must take great responsibility for ensuring a safe working climate for their employees.

In this regard, it is critically important to develop an effective labor safety policy and implement it with maximum 
involvement of all management bodies to minimize the likelihood of an adverse event in the workplace. 

Keywords: Occupational Safety Policy, Safe Work Environment, Pandemic, Labor Law, Adverse Event, Industrial Risks.

TRENDS OF LABOR SAFETY POLICY EFFECTIVENESS TRENDS OF LABOR SAFETY POLICY EFFECTIVENESS 
IN GEORGIAN COMPANIESIN GEORGIAN COMPANIES

 ძი რი თა დი ტექ სტი
შრო მა ად ამი ან ის ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბაა და მას 

არა ერ თი სა ერ თა შო რი სო დო კუ მენ ტი იც ავს. რა თქმა 
უნ და, სა ქარ თვე ლო სა ვალ დე ბუ ლოდ აღი არ ებს საკ მა ოდ 
ბევრ სა ერ თა შო რი სო აქ ტს, რომ ლე ბიც უკ ავ შირ დე ბა 
და საქ მე ბულ თა შრო მის უფ ლე ბის დაც ვის სა კითხებს 
და სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბას ან შე თან ხმე ბას. 
გარ და ამ ისა, შრო მის უფ ლე ბა მო იც ავს და საქ მე ბას თან 
და კავ ში რე ბულ უფ ლე ბებს, მათ შო რის: სა მარ თლი ანი, 
უს აფ რთხო და ჰი გი ენ ური შრო მის პი რო ბებს, პრო ფე-

სი ული გან ვი თა რე ბას და სხვა ფუნ და მენ ტურ უფ ლე-
ბას [1, 9; 5]. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, სა ხი ფა თო სა მუ შაო 
პი რო ბე ბი და არა უს აფ რთხო სა მუ შაო პრაქ ტი კა დიდ 
გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს და და საქ მე ბულ თათ ვის უს-
აფ რთხო ებ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა პრი ორ იტ ეტი უნ და გახ დეს 
ყვე ლა პა სუ ხის მგებ ლი ანი კომ პა ნი ის თვის [3].

შე იძ ლე ბა ბევ რმა კომ პა ნი ამ იამ აყ ოს იმ ით, რომ კარ-
გი დამ საქ მე ბე ლია, მაგ რამ მა თი სა უკ ეთ ესო გან ზრახ ვის 
შემ თხვე ვა შიც კი, ზო გი ერ თმა ორ გა ნი ზა ცი ამ შე იძ ლე ბა 
დი დი ზი ანი მი აყ ენ ოს თა ნამ შრომ ლე ბის ჯან მრთე ლო-
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ბას და კე თილ დღე ობ ას, სა მუ შა ოს არ ას წო რი ორ გა ნი ზე ბის 
გა მო. მა გა ლი თად, სა მუ შაო პი რო ბე ბი და სა მუ შაო გა რე მოს 
მოთხოვ ნე ბი მრა ვა ლი ამ ერ იკ ელ ის თვის სტრე სის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი წყა როა და ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ და ად გი ნა, რომ 
სა მუ შა ოს უს აფ რთხო დი ზა ინს შე უძ ლია მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს და საქ მე ბულ თა კე თილ დღე ობ აზე და 
ჯან მრთე ლო ბა ზე [4]. 

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის და შრო მის სა ერ თა შო-
რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის (ILO) რე კო მენ და ცი ებ ის შე სა ბა მი სად, 
კომ პა ნი ის პო ლი ტი კა სა მუ შაო გა რე მოს ჯან მრთე ლო ბის 
და უს აფ რთხო ებ ის სფე რო ში უნ და მო იც ავ დეს ‘’სა მუ შაო 
გა რე მოს უს აფ რთხო ებ ის და ჯან მრთე ლო ბის მე ნეჯ მენ ტის 
სის ტე მის“ (OSHMS - Occupational Safety and Health Manage-
ment System) შე მუ შა ვე ბას და მი სი ეფ ექ ტი ანი მარ თვის მე-
ქა ნიზ მე ბით აღ ჭურ ვას. ამ ყო ვე ლაფ რის სა ბო ლოო შედ გი კი 
უნ და გახ დეს და საქ მე ბუ ლი პერ სო ნა ლის თვის ჯან მრთე ლი 
და უს აფ რთხო სა მუ შაო გა რე მოს შექ მნა. 

გარ და ამ ისა, ამ კუთხით გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია მსოფ-
ლი ოში, ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სით (COVID-19) და ინ ფი ცი რე-
ბუ ლი და გარ დაც ვლი ლი ად ამი ან ებ ის რა ოდ ენ ობ ის დრა-
მა ტუ ლი ზრდა, რაც გა ნურ ჩევ ლად ქვეყ ნი სა თუ ბიზ ნეს 
სექ ტო რი სა, და საქ მე ბულ თა დიდ ნა წილ ზე უარ ყო ფი თად 
აის ახა [6, 117]. COVID-19-ის გავ რცე ლე ბის ას ეთი მას შტა-
ბი მნიშ ვნე ლო ვან ცვლი ლე ბებს იწ ვევს შრო მის ბა ზარ ზე, 
რად გან ამ უკ ან ას კნე ლის ძი რი თა დი ფუნ ქცია და კავ ში რე-
ბუ ლია კომ პა ნი ებ ის ად ამი ან ური კა პი ტა ლით უზ რუნ ველ-
ყო ფას თან [7, 25][5].

კო ვიდ-19 პან დე მი ის სა პა სუ ხოდ, სწრაფ მა ცვლი ლე-
ბებ მა გა მო იწ ვია მა ღა ლი უმ უშ ევ რო ბის დო ნე, იმ ოქ მე და 
და საქ მე ბულ თა სა მუ შაო პი რო ბებ ზე, ან აზღა ურ ებ აზე, 
და ბიზ ნე სის უწყვე ტო ბა ზე, შრო მის უს აფ რთხო ებ ისა და 
ჯან მრთე ლო ბის (OSH) რის კებ თან და კავ ში რე ბით, გან სა-
კუთ რე ბით და უც ვე ლე ბი კი არ აფ ორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ-
ლე ბი აღ მოჩ ნდნენ [2, 7]. მაგ ლი თად, ინ დო ეთ ის მას შტა ბურ 
ეკ ონ ომ იკ აში, სა დაც 50 მი ლი ონ ზე მე ტი და საქ მე ბუ ლია 
წარ მო ებ ის სფე რო ში, შე სა ბა მი სად, აქ სა ხი ფა თო სა მუ-
შაო პი რო ბე ბი და არა უს აფ რთხო სა მუ შაო პრაქ ტი კა დიდ 
პრობ ლე მას წარ მო ად გენს. რო გორც მო ცე მუ ლი ქვეყ ნის 
სტა ტის ტი კა გვიჩ ვე ნებს, სა მუ შა ოს თან და კავ ში რე ბუ ლი 
უბ ედ ური შემ თხვევ ბი რა ოდ ენ ობ რი ვად მხო ლოდ საგ ზაო 
ინ ცი დენ ტებს ჩა მორ ჩე ბა, ამ იტ ომ ინ დუ რი ორ გა ნი ზა ცი ები 
ხში რად იღ წვი ან შრო მის უს აფ რთხო ებ ისა მოთხოვ ნე ბის და 
პრო დუქ ტი ულ ობ ის და სა ბა ლან სებ ლად [3]. 

რაც შე ეხ ება სა ქარ თვე ლოს, კომ პა ნი ებ ის უმ რავ ლე სო-
ბა ში, შრო მის უს აფ რთხო ებ ის პო ლი ტი კის სა ფუძ ველ ზე ორ-
გა ნი ზა ცი ის მმარ თვე ლი ხელ მძღვა ნე ლო ბა პა სუ ხის მგებ-
ლო ბას იღ ებს, აამ აღ ლოს სა ერ თა შო რი სო პარ ტნი ორ ებ ის 
ნდო ბა ორ გა ნი ზა ცი ის მი მართ და ად გი ლობ რი ვი სა კა ნონ-
მდებ ლო მოთხოვ ნე ბის დაც ვით მუდ მი ვად გააუმჯობესოს 
OSHMS-ის სის ტე მა და მი სი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ეფ ექ ტი ან ობა, 
რაც წარ მო ად გენს ძი რი თად სა ფუძ ველს სა წარ მოო რის კე-
ბის, სა წარ მოო ტრავ მე ბის და ინ ცი დენ ტე ბის შემ ცი რე ბის 
თვალ საზ რი სით. 

წი ნამ დე ბა რე რა ოდ ენ ობ რივ კვლე ვა ში შე ვე ცა დეთ, 
დაგ ვედ გი ნა ქარ თულ კომ პა ნი ებ ში შრო მის უს აფ რთხო-

25%

5%

13%
26%

13%

12%
6%

 2 -    

 

 

, 

 

93%

7%

 3 -     
  ?

 

9%

33%
58%

 1 -   
   

1             

1-5        

5-10   

 5 -

78%

22%

 4 -    
 ? 

 

 5 -    
   

78%

22%

 4 -



46

ივლისი    2021   დეკემბერი

ებ ის პო ლი ტი კის კონ კრე ტუ ლი შე დე გე ბი, რის თვი საც 
გა მო იკ ითხა 267 და საქ მე ბუ ლი წარ მო ებ ის სექ ტორ ში.

კვლე ვის მი ზა ნი იყო გა მოგ ვევ ლი ნა შრო მის უს-
აფ რთხო ებ ის პო ლი ტი კის ეფ ექ ტი ან ობ ის ძი რი თა დი 
ტენ დენ ცი ები. გა მო კითხვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, 
რომ მი უხ ედ ავ ად დი დი სტა ჟი სა, გა მო კითხულ თა ჩარ-
თუ ლო ბა შრო მის უს აფ რთხო ებ ის სა კითხებ ში, გარ და 
ჩა ტა რე ბუ ლი სწავ ლე ბე ბი სა, არ ის ძა ლი ან და ბა ლი. 
მო მუ შა ვე თა უმ რავ ლე სო ბა არ ცნობს კომ პა ნი ის შრო-
მის უს აფ რთხო ებ ის პო ლი ტი კას და მხო ლოდ მცი რე 
ნა წილ მა იც ის სა გან გე ბო სი ტუ აცი ებ ის დროს თუ რო-
გორ იმ ოქ მე დოს. ას ევე, და საქ მე ბუ ლებს გა უჭ ირ დათ 
სა მუ შაო ად გი ლის უს აფ რთხო ებ ის წე სე ბის ჩა მოთ ვლა, 
თუმ ცა გა მო კითხულ თა 87% სა მუ შაო ად გი ლის უს აფ-
რთხოდ მი იჩ ნევს და მათ 95 %-ს არ მი უღია სა წარ მოო 
ტრავ მა. (კვლე ვის სხვა შე დე გე ბი იხ ილ ეთ დი აგ რა მებ-
ზე- 1,2,3,4,5.). 

კვლე ვის შე დე გე ბის სა ფუძ ველ ზე, მო ნა წი ლე კომ პა-
ნი ებს მი ეც ათ შემ დე გი რე კო მენ და ცი ები:

1. შრო მის უს აფ რთო ხე ბის პო ლი ტი კის ეფ ექ ტი ან-
ობ ის ამ აღ ლე ბის მიზ ნით, უზ რუნ ველ ყონ მე ნეჯ მენ ტის 
ყვე ლა რგო ლის მაქ სი მა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბა უს აფ რთხო 
სა მუ შაო გა რე მოს ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში;

2. პე რი ოდ ულ ად გა ნა ხორ ცი ელ ონ მო მუ შა ვე თა 
კომ პე ტენ ცი ებ ის შე მოწ მე ბა შრო მის უს აფ რთხო ებ ის 
სფე რო ში;

3. შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე, ინ ტენ სი ური სწავ ლე-
ბით კი დევ უფ რო გა ზარ დონ მო მუ შა ვე თა ცნო ბი ერ ება, 
რო გორც ზო გა დი უს აფ რთხო ებ ის ნორ მებ თან, ას ევე 
მას თან და კავ ში რე ბულ სის ტე მურ დო კუ მენ ტებ თან 
მი მარ თე ბით, ვი ნა იდ ან სწო რედ კარ გად მომ ზა დე ბუ ლი 
თა ნამ შრომ ლე ბი ქმნი ან მნიშ ვნე ლო ვან სა ფუძ ველს სა-
წარ მო ში ნუ ლო ვა ნი ინ ცი დენ ტის მი საღ წე ვად.

დას კვნა
წი ნამ დე ბა რე სტა ტი აში მი მო ხი ლუ ლია შრო მის 

უს აფ რთხო ებ ის პო ლი ტი კის ეფ ექ ტი ან ობ ის ზო გა დი 
ას პექ ტე ბი, გა ან ალ იზ ებ ულია მსოფ ლიო პრაქ ტი კა ამ 
მი მარ თუ ლე ბით და გა მოკ ვლე ულია ქარ თუ ლი კომ პა-
ნი ებ ის ძა ლის ხმე ვის ცალ კე ული შე დე გე ბი, უს აფ რთხო 
სა მუ შაო გა რე მოს უზ რუნ ველ ყო ფის მი მარ თუ ლე ბით. 
ას ევე, გა მოვ ლე ნი ლია შრო მის უს აფ რთხო ებ ის პო ლი-
ტი კის ეფ ექ ტი ან ობ ის ზო გა დი ტენ დენ ცი ები. 

სა ბო ლო ოდ შე იძ ლე ბა აღ ინ იშ ნოს, რომ კომ პა ნი ის 
მი ერ მხო ლოდ რე გუ ლა რუ ლი სწავ ლე ბის პრო ცე სი და 
გა მარ თუ ლი პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტის ფორ მი რე ბა არ 
არ ის საკ მა რი სი, თუ მას არ მოჰ ყვა დო კუ მენ ტში გა წე რი-
ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის ერ თობ ლი ობ ის ეფ ექ ტი ანი და ნერ გვა 
და მარ თვის ყვე ლა დო ნე ზე და საქ მე ბულ თა ჩარ თუ ლო-
ბის მა ღა ლი ხა რის ხი ამ პრო ცეს ში, პა რა ლე ლუ რად კი ამ 
უკ ან ას კნე ლის აღ ჭურ ვა შე სა ბა მი სი უკ უკ ავ ში რი სა და 
მო ნი ტო რინ გის სრულ ყო ფი ლი მე ქა ნიზ მე ბით. 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1. A Practical Guide to Labor Rights and the Environment, EMC, Green Alternative, Tbilisi, 2015.
2. Anticipate, prepare and respond to crises: Invest now in resilient OSH systems, Geneva: ILO, 2021.
3. Bachu D, Using Design Thinking to Improve Worker Safety in Manufacturing, HBR, 2021, https://hbr.org.
4. Edmondson A.C, Hugander P, 4 Steps to Boost Psychological Safety at Your Workplace. HBR, 2021, https://hbr.org.
5. Gulua, Ekaterine;. (2020). TRENDS, CHALLENGES AND ORIENTATIONS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. In-

novative Economics And Management, Vol 7 No 1. 
6. Nizharadze D, (2021),The impact of the COVID -19 pandemic on human resource management, Economics, N10-12.
7. Nizharadze D, Chokheli E, (2018), Labor market as an important factor to select effi cient human resource (The case 

of Georgia), Proceedings of the VIII International Scientifi c and Practical Conference Social and Economic Aspects of Edu-
cation in Modern Society, Warsaw, Poland.
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სულიკო ფუტკარაძე
ტბელ აბუსერიძის სასწავლო 

უნივერსიტეტის 
ბიზნესის მართვის დოქტორი, პროფესორი

რამინ ცინარიძე
შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის 
დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

მირზა ფუტკარაძე
შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დოქტორანტი

საგადასახადო რეფორები და სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო რეფორები და სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შემოსავლები ,,შემოსავლები ,,COVID-19COVID-19“ პანდემიის პირობებში“ პანდემიის პირობებში

რეზიუმე

ნებისმიერი სახელმწიფოს ეკონომიკური საფუძველია გადა-
სახადები, რომელიც ქვეყნის ბიუჯეტის ფორმირების ძირითადი 
ელემენტია. ფორსმაჟორულ სიტუაციებში სახელმწიფო მართვისა 
და ფისკალური პოლიტიკის ფორმირება დიდად არის დამოკიდე-
ბული ქვეყნის ხელისუფლების უნარზე, რომ პირველ რიგში სწო-
რად გამოთვალოს და გამოიყენოს ხარჯებისა და გადასახადების 
სისტემა. მისთვის მთავარი არაა იმის გაარკვევა, თუ რა განსხვა-
ვებაა ცალკეულ გადასახადსა და ნებისმიერ ფონდში შენატანს 
შორის, არამედ უმთავრესია მათი როგორც საშემოსავლო, ისე 
ხარჯვით ნაწილში ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრა. 

„კორონა-ვირუსის“ კრიზისის პირობებში განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანი გახდა საუბარი სახელმწიფოს როლზე ეკონომი-
კაში - პირველ რიგში ეს ეხება ჯანდაცვის სექტორს თუმცა გარდა 
ჯანდაცვის სექტორისა, ასევე დღის წესრიგში დადგა გაზრდილი 
მოთხოვნა სახელმწიფოს მიერ ბიზნესის ხელშეწყობაზე. 

ეროვნული და უცხოური გამოცდილება გვიჩვენებს, ყველა 
საგადასახადო სისტემა არასრულფასოვანია და შეიძლება გაუმ-
ჯობესება. ზოგადად არასრულყოფილი, მაგრამ სტაბილური საგა-
დასახდო სისტემა უფრო უკეთესია, ვიდრე სისტემის ფაქტიური 
არ არსებობა და/ან მასში ხშირი ცვლილებების შეტანა. თუმცა 
„COVID-19“-ის მასობრივი გავრცელებიდან გამომდინარე ამ ეტა-
პისათვის განხორციელებული საშეღავათო რეფორმები ბიზნესისა 
და საზოგადოებისათვის აუცილებელი დანიშნულების აღმოჩნდა. 

ქვეყნის ეკონომიკასა და ბიზნესზე პანდემიის გავლენებიდან გა-
მომდინარე წამოჭრილ ურთულეს პრობლემათა გადასაჭრელად ქვე-
ყნის ხელისუფლებამ პერიოდულად განახორციელა საკანონმდებლო 
ცვლილებები გადასახადის გადამხდელთა საგადასახადო ტვირთის 
მნიშვნელოვნად და საგრძნობლად შესამსუბუქებლად. ამ ყოველი-
ვემ ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე უარყოფითად იმოქმედა, 
შესაბამისად რეფორმების შედეგად შემცირებული საგადასახადო 
შემოსავლების კომპენსირებისათვის სახელმწიფოს დამატებითი, 
ალტერნატიული წყაროებიდან სახსრების მოძიება მოუხდა.

TAX REFORMS AND STATE BUDGET REVENUES UNDER THE COVID 19 PANDEMIC
Suliko putkaradze

Tbel Abuseridze Teaching University Doctor of Business manegment, Professor
Ramin Tsinaridze

Batumi Shota Rustaveli State University Doctor of Business manegment, Associate Professor
Mirza putkaradze

PHD student of Business Administration,  Batumi Shota Rustaveli State University 

RESUME

The taxes are the economic basis of any country, which are the key-elements at building the country’s budget. The 
formation of public administration and iscal policy is highly depended on the ability of the country’s government to cor-
rectly calculate and use the system of expenditures and taxes in the force majeure situations. The main thing is not to ind 
out what is the difference between a separate tax and a contribution to any fund, but the most importantly, to determine 
their economic ef iciency in both revenue and expenditure.
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In the pandemic times, caused by coronavirus, it became vital to talk about the role of the states in the economy - primarily 
in the health sector, but in addition to this, there occurred an increased demand for the support to business by the states.

National and foreign experience shows that all tax systems are inadequate and can be improved. A generally imperfect 
but stable tax system is better than no actual system and / or frequent changes. However, due to the mass distribution 
of “COVID-19”, the preferential reforms implemented at this stage turned out to be necessary for business and society.

To address the most pressing problems posed by the pandemic impact on the country’s economy and business, the 
country’s government has periodically implemented legislative changes to signi icantly and substantially alleviate the tax 
burden of taxpayers. 

All this had a negative impact on the revenue side of the budget, so the state had to raise funds from additional, alterna-
tive sources to compensate for the reduced tax revenues as a result of the reforms.

საკ ვლე ვი პრობ ლე მის აქ ტუ ალ ობა
 სა ზო გა დო ებ რი ვი სექ ტო რის (სა ხელ მწი ფოს) უნ-

არი, შექ მნას ერ თობ ლი ვი მო ხ მა რე ბის სა ქო ნე ლი ან 
მო ახ დი ნოს გა და ნა წი ლე ბა, და მო კი დე ბუ ლია იმ შე მო-
სავ ლე ბ ზე, რო მელ საც იგი ფლობს. ამ შე მო სავ ლე ბის 
ძი რი თა დი წყა როა სხვა დას ხვა სა გა და სა ხა დო თუ 
არ ას აგ ად ას ახ ადო შე მო სავ ლე ბი. უფ რო ზო გა დად თუ 
ვიტყვით, ეს შე მო სავ ლე ბი ყა ლიბ დე ბა სა გა და სა ხა დო 
შე მო სავ ლე ბით და სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი რე ბით. 
გა და სა ხა დე ბი ჩვენს შემ თხვე ვა ში წარ მოდ გე ნი ლია 
ფარ თო გა გე ბით. რო მე ლიც მო იც ავს შე მო სა ვალ თა 
ყვე ლა იმ სა ხეს, რო მე ლიც აკ უმ ულ ირ დე ბა სა ხელ-
მწი ფოს მი ერ რე გუ ლა რუ ლად სა კა ნონ მ დებ ლო იძ-
ულ ებ ითი უფ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე. სა ზო გა დო ებ რი ვი 
სექ ტო რის უმ ნიშვ ნე ლო ვა ნეს ამ ოც ან ას ხში რად სა-
გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის სპე ცი ფი კის, სა ხე ებ ისა 
და ფო რმი რე ბის ხერ ხე ბის, გა და სა ხა დე ბის ერ ოვ ნულ 
მე ურ ნე ობ აზე გავ ლე ნი სა და სა გა და სა ხა დო სის ტე მის 
ოპ ტი მი ზა ცი ის შეს წავ ლა წარ მო ად გენს.

ნე ბის მი ერი სა ხელ მწი ფოს ფუნ ქცი ონ ირ ება, მი სი 
გან ვი თა რე ბა და უს აფ რთხო ება ფი ნან სურ რე სურ სზეა 
დამ ყა რე ბუ ლი, სა ხელ მწი ფოს მთა ვა რი ფი ნან სუ რი დო-
კუ მენ ტი კი ბი უჯ ეტია. ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯვი თი ნა წი ლის 
სწო რად გან საზღვრა გა ნა პი რო ბებს პრი ორ იტ ეტ ებ ის 
და ფი ნან სე ბის ის ეთ გა ნა წი ლე ბას, რო მე ლიც წარ მო ად-
გენს ეკ ონ ომ იკ ის ზრდის მო ტი ვა ტო რი და იმ ავ დრო ულ-
ად იგი სო ცი ალ ური ფო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბის ერთ-ერ თი 
მთა ვა რი ელ ემ ენ ტია. ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯვი თი ნა წი ლის 
და გეგ მვა თა ვის თა ვად და მო კი დე ბუ ლია სა ბი უჯ ეტო 
შე მო სუ ლო ბებ ზე, რო მელ თა გან ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ნა წი ლი სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბია. „COVID-19“ 
პან დე მია თა ნა მედ რო ვე ობ ის ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე რთუ-
ლი გა მოწ ვე ვაა სა ხელ მწი ფოს კი გან ვი თა რე ბის ნე ბის-
მი ერ ეტ აპ ზე სჭირ დე ბა ბი უჯ ეტ ის იმ გვა რი და გეგ მვა, 
რომ შეძ ლოს გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის გან ამო იღ ოს 
გა და სა ხა დი, იმ ოდ ენ ობ ითა და ზო მით, რომ ერ თდრო-
ულ ად შეძ ლოს ბი უჯ ეტ ის შე მო სუ ლო ბე ბის ოპ ტი მა-
ლუ რი შევ სე ბა და ას ევე სა გა და სა ხა დო ტვირ თის მი ნი-
მუ მამ დე დაყ ვა ნა გა დამ ხდელ თა მო ტი ვი რე ბი სათ ვის. 
ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი ერ თის მხრივ დი ნა მი ური 
პრო ცე სია, იგი მი უხ ედ ავ ად ხში რი კვლე ვი სა გა ნიც დის 
ცვლი ლე ბას, ხო ლო მე ორ ეს მხრივ მსგავ სი კრი ზი სე ბი და 
პოს ტკო ვი დუ რი პე რი ოდი რთუ ლად მარ თვა დი და არ აპ-

როგ ნო ზი რე ბა დია, რაც გა ნა პი რო ბებს ახ ალი კვლე ვის 
აუც ილ ებ ლო ბას და შე სა ბა მი სად წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მის 
აქ ტუ ალ ობ ას უს ვამს ხაზს.

კვლე ვის მი ზა ნი
კვლე ვის მი ზა ნია „COVID -19“ პან დე მით გა მოწ ვე ული 

კრი ზი სულ პე რი ოდ ში ბი უჯ ეტ ის შე მო სუ ლო ბე ბის ფორ-
მი რე ბი სა და სა ბი უჯ ეტო შე მო სუ ლო ბებ ში გა და სა ხა დე-
ბის ფორ მი რე ბა-გა ან გა რი შე ბის პრო ცე სი, პან დე მი ის 
პი რო ბებ ში სა ბი უჯ ეტო და სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ-
ლო ბის, სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი სა და სა ხელ მწი-
ფოს მი ერ გა ტა რე ბუ ლი სა შე ღა ვა თო ღო ნის ძი ებ ებ ის 
ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე წარ მო ჩე ნილ იქ ნეს არ სე ბუ ლი 
ვი თა რე ბა გა და სა ხა დე ბით სა ბი უჯ ეტო შე მო სუ ლო ბე ბის 
შევ სე ბის კუთხით, და სა ხულ იქ ნეს ამ ოც ან ები აღ ნიშ ნუ-
ლი პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და სრულ ყო ფი სათ ვის. 

კვლე ვის მე თო დე ბი
კვლე ვი სას გა მო ყე ნე ბუ ლია თვი სობ რი ვი, რა ოდ ენ ობ-

რი ვი და სტა ტის ტი კუ რი მე თო დე ბი. კვლე ვის ძი რი თა დი 
ინ სტრუ მენ ტია კონ კრე ტუ ლი ქე ის ებ ის გან ხილ ვა. სა ბო-
ლო ოდ მო ნა ცე მე ბის სი ზუს ტი სათ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლია 
შეგ რო ვე ბი თი, პროგ ნპზი რე ბის, ან ალ იზ ისა და შე და-
რე ბი თი მე თო დე ბი.

სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტი ფი ნან სუ რი დო კუ მენ ტია, 
რო მელ საც ამ ტკი ცებს პარ ლა მენ ტი კა ნო ნის სა ხით, 
რომ ლი თაც გან საზღვრე ბა სხვა დას ხვა სა ხის ღო ნის ძი-
ებ ებ ის და ფი ნან სე ბა მი სი შე მო სუ ლო ბე ბის მი ხედ ვით. 
ბი უჯ ეტ ის სხვა დას ხვა დო ნის ერ თობ ლი ობა ქმნის სა ბი-
უჯ ეტო სის ტე მას, რო მელ შიც გა ერ თი ან ებ ულია ყვე ლა 
დო ნის სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბი. სა ბი უჯ ეტო სის ტე მის 
ყვე ლა დო ნის ფუ ლა დი სახ სრე ბის მო ბი ლი ზა ცია ხდე-
ბა სა ხელ მწი ფო სა ბი უჯ ეტო ან გა რიშ ზე, რომ ლი თაც 
სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბა ახ დენს სხვა დას ხვა სა ხის 
პრო ექ ტე ბის და გეგ მვას, რო მე ლიც შემ დგომ ში და მა ტე-
ბი თი შე მო სავ ლის მი ღე ბი სა და სა ხელ მწი ფოს ეკ ონ ომ-
იკ ის გან ვი თა რე ბის მთა ვა რი წი ნა პი რო ბაა.

ქვეყ ნებს ეს აჭ ირო ებ ათ ფუ ლა დი რე სურ სე ბი ში-
და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი და სა ხე ლ მ  წი ფო თა შო რი სი 
პო ლი ტი კის გა სა ტა რებ ლად, იმ ში და სა კითხე ბის და 
პრო ბ ლე მე ბის გა და საწყვე ტად, რო მე ლიც ცდე ბა კერ ძო 
სა კუთ რე ბას და სა ჭი რო ებს სა ხელ მწი ფოს რე გუ ლი რე-
ბას. აღ ნიშ ნუ ლი ფუ ლა დი სახ სრე ბის ძი რი თა დი მო ბი ლი-
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ზე ბის წყა როს ქვეყ ნე ბის ად გი ლობ რივ და ცენ ტრა ლურ 
ბი უჯ ეტ ებ ში წარ მო ად გენს გა და სა ხა დე ბი.

ისაა  ყვე ლა ქვეყ ნის ბი უჯ ეტ ის ფორ მი რე ბის მთა-
ვარ წყა რო, თუმ ცა ის არ არ ის ბი უჯ ეტ ის შევ სე ბის ერ-
თა დერ თი წყა რო. ბი უჯ ეტ ის შევ სე ბა ას ევე ხდე ბა სხვა 
არ ას აგ ად ას ახ ადო შე მო სავ ლე ბი თაც. სა ხელ მწი ფოს 
არ სე ბო ბის ყვე ლა ეტ აპ ზე გა და სა ხა დი ყო ველ თვის და 
ყველ გან მთე ლი სა ზო გა დო ებ ის სო ცი ალ ურ - ეკ ონ ომ-
იკ ურ სფე როს მო იც ავ და. 

მსოფ ლიო ის ტო რი აში ვერ მო იძ ებ ნე ბა ის ეთი სა-
ხელ მწი ფო, რომ გა და სა ხა დე ბის გა რე შე შეძ ლოს არ-
სე ბო ბა. შე უძ ლე ბე ლია სა ხელ მწი ფომ შეძ ლოს თა ვი სი 
საქ მი ან ობ ის და ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის 
გან ხორ ცი ელ ება გა და სა ხა დე ბის გა რე შე. სა ხელ მწი ფოს 
არ სე ბო ბის თვის ის სა სი ცოცხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია. 
გა და სა ხა დი ეხ მა რე ბა სა ხელ მწი ფოს თა ვი სი ფუნ ქცი-
ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ასა და მო სახ ლე ობ ის ეკ ონ ომ იკ ური 
კე თილ დღე ობ ის გან ვი თა რე ბა ში. თუმ ცა, ას ევე აღ სა-
ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტი რომ, მსოფ ლი ოში ჯერ კი დევ ვერც 
ერ თმა ქვე ყა ნამ პრაქ ტი კუ ლად ვერ შექ მნა იდე ალ ური, 
სრულ ყო ფი ლი, ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, სრულ ყო ფი ლად 

მწყობ რი და მო წეს რი გე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო სის ტე მა.
სა გა და სა ხა დო სის ტე მის სრულ ყო ფას თან და კავ ში-

რე ბუ ლი სა  კი თხე ბი სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ური გან-
ვი თა რე ბის პო ლი ტი კის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა კითხია. 
მხო ლოდ გა მარ თუ ლი და თა ნად რო ული სო ცი ალ-ეკ-
ონ ომ იკ ური პი რო  ბე ბის შე სატყვი სი სა გა და სა ხა დო 
სის ტე მის ფორ მი რე ბის პი რო ბებ შია შე საძ ლე ბე ლი 
ქვე ყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა, მდგრა დი ეკ ონ ომ იკ ური 
გან ვი თა რე ბის მიღ წე ვა, წა რ  მო ე  ბის გან ვი თა რე ბა და 
ქვეყ ნის წი ნა შე არ სე ბუ ლი სო ცი ალ ური პრობ ლე მე ბის 
გა დაწყვე ტა. 

მე ტი სიცხა დი სათ ვის გან ვი ხი ლოთ სა ქარ თვე ლოს 
სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის ბო ლო 5 წლის მო ნა ცე მე ბი (იხ. 
ცხრი ლი №1 და დი აგ არ ამა №1), სა იდ ან აც ირ კვე ვა, რომ 
სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის შე მო სავ ლებს შო რის უმ ნიშ ვნე-
ლო ვა ნე სი ნა წი ლი სწო რედ გა და სა ხა დებს უჭ ირ ავს და 
იგი პრაქ ტი კუ ლად სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის შე მო სავ ლე-
ბის თით ქმის 90 პრო ცენ ტს შე ად გენს. 

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე შეგ ვიძ ლია ვთქვათ 
რომ ჩვე ნი ქვეყ ნის სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტი უმ ეტ ეს-
წი ლად სწო რე დაც რომ გა და სა ხა დე ბით ივ სე ბა. 2016 

ცხრი ლი № 1.  სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის წლი ური მო ნა ცე მე ბი (მლნ.ლა რი)

წე ლი 2016 2017 2018 2019 2020

შე მო სავ ლე ბი 8580,0 9750,3 10595,6 10675,0 10490,4

გა და სა ხა დე ბი 7986,8 8991,3 9695,9 9665,6 9364,8

გრან ტე ბი 296,8 289,9 339,4 420,2 409

სხვა შე მო სავ ლე ბი 296,4 469,1 560,3 589,2 716,6

ბი უჯ ეტ ის მთლი ანი სალ დო-პრო ფი ცი ტი 
(+), დე ფი ცი ტი (-) -577,9 -496,0 -759,3 -1463,4 -4264,3

(წყა რო: ცხრი ლი აგ ებ ულია ჩვენს მი ერ სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით )

 

  2006-2021  (  )1 
 1. 

 

:    

 

დი აგ რა მა №1. ბი უჯ ეტ ის შე მო სავ ლე ბი 2006-2021 წლებ ში (მლნ ლა რი)

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო
შენიშვნა: 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების მაჩვენებელი გეგმიური მაჩვენებელია.
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წლი დან 2019 წლამ დე მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით შე მო-
სავ ლე ბის ტენ დენ ცია მზარ დია, რაც იმ აზე მი უთ ით ებს 
იმ აზე, რომ აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ამ 
გა ნი ცა და აღ მას ვლა. 2019 და 2020 წლის სა ბი უჯ ეტო 
შე მო სუ ლო ბებ ში გა და სა ხა დე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ-
ლე ბის შემ ცი რე ბის მი ზე ზი სწო რედ ,,COVID-19“ პან დე-
მი ის შე დე გად ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სი და ის სა გა და სა-
ხა დო-სა შე ღა ვა თო რე ფორ მე ბია, რო მე ლიც ეკ ონ ომ იკ ის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა-სტი მუ ლი რე ბის თვის იქ ნა გა ტა რე ბუ ლი.

,,COVID-19“ პან დე მი ის დროს გან ხორ ცი ელ ებ ული 
სა გა და სა ხა დო რე ფორ მე ბი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ისა და 
სა ზო გა დო ებ ის ათ ვის პრე ვენ ცი ულ-პრე ფე რენ ცი ული 
მე ქა ნიზ მი აღ ნმოჩ ნდა, მაგ რამ გა და სა ხა დის გა დახ და 
აუც ილ ებ ელია სა ზო გა დო ებ ის თი თოეული წევ რის თვის, 
რად გან იგი ექ ვემ დე ბა რე ბა სა ზო გა დო ებ ის თვის უკ ან 
დაბ რუ ნე ბას, თუმ ცა არ აფ ულ ადი ფორ მით არ ამ ედ მომ-
სა ხუ რე ბის სა ხით. 

გა და სა ხა დის გა დახ და სა ზო გა დო ებ ის მი ერ სა ხელ-
მწი ფოს თვის არ ის თი თოეული წევ რის თვის გა წე ული 
მომ სა ხუ რე ბის ფა სი. სწო რე დაც ამ იტ ომ არ ის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ქვე ყა ნა ში გა და სა ხა დე ბის არ სე ბო ბა, რა თა მოხ-
დეს სა ხელ მწი ფოს ფუნ ქცი ონ ირ ება და ეკ ონ ომ იკ ური 
გან ვი თა რე ბა. სა ხელ მწი ფოს ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე-
ბა პირ და პირ აის ახ ება მო სახ ლე ობ ის კე თილ დღე ობ აზე. 
ძლი ერი სა ხელ მწი ფო ნიშ ნავს ძლი ერ, ეკ ონ ომ იკ ურ ად 
მდი დარ სა ზო გა დო ებ ას. სწო რედ ჩვენს ქვეყ ნის მო-
სახ ლე ობ ის მთა ვარ ინ ტე რესს უნ და წარ მო ად გენ დეს 
გა და სა ხა დე ბის გა დახ და სა ხელ მწი ფოს თვის, რად გან 
ის არ აპ ირ და პი რად მოქ მე დებს ჩვენს ყო ველ დღი ურ 
კე თილ დღე ობ აზე.

თუ მო ვიშ ვე ლი ებთ სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში მსოფ-
ლიო მას შტა ბით შე მო სავ ლებ ზე (გა და სა ხა დებ ზე) და-
მო კი დე ბუ ლე ბას, გარ კვე ული კა ნონ ზო მი ერ ება ჩანს. 
კერ ძოდ ეკ ონ ომ იკ ურ ად მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ-
ნებ ში ჭარ ბობს პირ და პი რი გა და სა ხა დე ბით მი ღე ბუ ლი 
შე მო სავ ლე ბი, ხო ლო სა შუ ალო სუს ტად გან ვი თა რე ბულ 
ქვეყ ნებ ში ირ იბი გა და სა ხა დი. „გა და სა ხა დე ბის მო ცუ-
ლო ბა ში გა ერ ოვ ნუ ლი პრო დუქ ტის მო ცუ ლო ბას თან 
პრო ცენ ტო ბით შე ად გენს: იაპ ონი აში - 20-22%, სა ბერ-
ძნეთ ში - 22-24%, ავ სტრა ლი აში - 30%, აშშ - 30%, იტ-
ალი აში - 33-34%, კა ნა და ში - 35%, გერ მა ნი აში - 35-36%, 
საფ რან გეთ ში - 35-37%, დიდ ბრი ტა ნეთ ში - 35-37%, ბელ-
გი აში - 38-39%, ნორ ვე გი აში - 40-42%, შვე ცი აში - 43-45%, 
ნი დერ ლან დებ ში - 45%, სა ქარ თვე ლო ში კი 13-14%-ს არ 
აღ ემ ატ ება“ [1:382].

რამ დე ნა დაც სა ხელ მწი ფო სექ ტო რი სა ზო გა დო ებ-
რი ვი პრო დუქ ტის (სა ქონ ლის თუ მომ სა ხუ რე ბის თვის) 
შექ მნის თვის ახ დენს ფუ ლა დი თან ხე ბის მო ბი ლი ზა ცი ას, 
იგი ისე უნ და იქ ნას წარ მარ თუ ლი, რომ ერ თის მხრივ არ 
და ზა რალ დეს გა დამ ხდე ლი, ხო ლო მე ორ ეს მხრივ, ყო ველ 
გა და სა ხადს ჰქონ დეს თა ვი სი კონ კრე ტუ ლი მი ზა ნი, მათ 
შო რის სხვა დას ხვა ფონ დში მიზ ნობ რი ვი შე ნა ტან საც. 
მსოფ ლი ოში ახ ალი კო რო ნა ლუ რი ვი რუ სის - ,,COVID-
19“-ის მა სობ რი ვი გავ რცე ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ჯან-
მრთე ლო ბის დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ 

პან დე მი ის წი ნა აღ მდეგ საბ რძოლ ვე ლად გა მოცხა დე ბუ-
ლი შე სა ბა მი სი რე აგ ირ ებ ებ ის მიზ ნით, ჩვენს ქვე ყა ნა ში 
წარ მო შო ბი ლი გა მოწ ვე ვის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ქარ-
თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი-
ლე ბით სა გან გე ბო მდგო მა რე ობ ის მოქ მე დე ბის ვა დით 
შე იზღუ და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის II თა ვით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რი გი უფ ლე ბე ბი, რომ ლის შე სა ბა-
მი სა დაც გარ და გა მო ნაკ ლი სი შემ თხვე ვე ბი სა, ქვე ყა ნა ში 
მა სობ რი ვად შე იზღუ და გარ კვე ული ეკ ონ ომ იკ ური საქ-
მი ან ობ ებ ის გან ხორ ცი ელ ება. 

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ეკ ონ ომ იკ ური საქ-
მი ან ობ ის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი პი რე ბის საქ მი ან ობ ის 
უწყვე ტო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად დღის წეს რიგ ში დად-
გა გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლე ბის თვის სა გა და სა ხა დო 
ტვირ თის შემ სუ ბუ ქე ბის აუც ილ ებ ლო ბა და შე სა ბა მი სი 
სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თის შე მო ღე ბა, გა და სა ხა დის გა-
დამ ხდე ლე თა ერ თი ნა წი ლი სათ ვის გა და სა ხა დე ბის გა-
დახ დის ვა დე ბის გა და ვა დე ბა, სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის 
გა მარ ტი ვე ბა. 

ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ასა და ბიზ ნეს ზე პან დე მი ის გავ ლე-
ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე წა მოჭ რილ ურ თუ ლეს პრობ ლე-
მა თა გა და საჭ რე ლად ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბა პე რი ოდ-
ულ ად ან ხორ ცი ელ ებ და სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბებს 
გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თა სა გა და სა ხა დო ტვირ თის 
მნიშ ვნე ლოვ ნად და საგ რძნობ ლად შე სამ სუ ბუ ქებ ლად. 

სა ქარ თვე ლოს 2020 წლის 22 მა ის ის (5971-სს) კა ნო-
ნით სა გა და სა ხა დო კო დექ სში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე-
ბის შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრს, 
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის უფ როსს უფ ლე ბა მი ეც ათ 
ცალ კე ულ გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლე ბი სათ ვის გა უგ-
რძე ლე ბი ნათ 2020 წელს გა და სახ დე ლი სა შე მო სავ ლო 
ან/და ქო ნე ბის გა და სა ხა დე ბის გა დახ დის ვა დე ბი, რომ-
ლის შე სა ბა მი სა დაც გა და სა ხა დის გა დამ ხდელს აღ ნიშ-
ნულ გა და ვა დე ბულ პე რი ოდ ში შე სა ბა მი სი სა ურ ავ ები 
არ და ერ იცხათ. 

ამ ას თა ნა ვე, დამ ქი რა ვე ბე ლი გა თა ვი სუფ ლდა და ქი-
რა ვე ბუ ლი ფი ზი კუ რი პი რის სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის 
გა დახ დი სა გან. აღ ნიშ ნუ ლის შე დე გად, ეკ ონ ომ იკ ური 
საქ მი ან ობ ის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელ პი რე ბის შე უმ სუ ბუქ-
დათ სა გა და სა ხა დო ტვირ თი, რა მაც ფაქ ტობ რი ვად ხე ლი 
შე უწყო ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის გან მა ხორ ცი ელ-
ებ ელი პი რე ბის საქ მი ან ობ ის უწყვე ტო ბას და სა მუ შაო 
ად გი ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას. 

აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის შე სა ბა მი სად სა გა და სა ხა დო 
კო დექ სის 309-ე მუხ ლში და ემ ატ ებ ით შე ტა ნი ლი 112 - 
114-ე ნა წი ლე ბის შე სა ბა მი სად: „2020 წლის 1 მა ის იდ ან 
6 კა ლენ და რუ ლი თვის გან მავ ლო ბა ში, დამ ქი რა ვე ბე ლი 
უფ ლე ბა მო სი ლია შე იმ ცი როს (ბი უჯ ეტ ში არ გა და იხ ად-
ოს) და ქი რა ვე ბუ ლის თვის გა სა ცე მად და რიცხულ 750 
ლა რამ დე ხელ ფა სი დან და კა ვე ბუ ლი და გა და სახ დე ლი 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი, თუ და ქი რა ვე ბუ ლის მი ერ 
ამ ავე დამ ქი რა ვებ ლის გან კა ლენ და რუ ლი თვის გან მავ-
ლო ბა ში მი ღე ბუ ლი ხელ ფა სი 1500 ლარს არ აღ ემ ატ ება. 
აღ ნიშ ნუ ლი შე ღა ვა თი არ ვრცელ დე ბა სა ბი უჯ ეტო ორ-
გა ნი ზა ცი ებ ზე, სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნულ ბან კზე, ერ ოვ-
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ნულ მა რე გუ ლი რე ბელ ორ გა ნო ზე, სა წარ მო ზე, რომ ლის 
აქ ცი ებ ის(წი ლის) 50%-ზე მეტს ფლობს სა ხელ მწი ფო ან 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი,აგ რეთ ვე ამ ავე სა წარ მოს და ფუძ ნე-
ბულ(შვი ლო ბილ) სა წარ მო ზე, თუ ეს სა წარ მო მის მი ერ 
და ფუძ ნე ბულ(შვი ლო ბილ) სა წარ მო ში აქ ცი ებ ის(წი ლის) 
50 პრო ცეტ ზე მეტს ფლობს; 

აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის შე სა ბა მი სად 2020 წლის 1 მარ-
ტი დან 6 კა ლენ და რუ ლი თვის (სა ან გა რი შო) პე რი ოდ ის 
გან მავ ლო ბა ში ქო ნე ბის იჯ არ ის(ლი ზინ გის) მომ სა ხუ-
რე ბა დღგ-ით იბ ეგ რე ბა შე სა ბა მი სი მომ სა ხუ რე ბის სა-
კომ პენ სა ციო თან ხის(თან ხის ნა წი ლის) ფაქ ტობ რი ვად 
გა დახ დის სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში.“ (8: მუხ ლი 309, 112 
ნა წი ლი) 

სა გა და სა ხა დო კო დექ სში გან ხორ ცი ელ ებ ულ ზე მოთ 
აღ ნიშ ნულ პრე ვენ ცი ათა გათ ვა ლის წე ბით სა გა და სა ხა-
დო ორ გა ნოს თვის არ ას წო რი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის 
პრე ვენ ცი ის მიზ ნით, რაც პრაქ ტი კუ ლად გა მო იწ ვევ და 
ქვე ყა ნა ში ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბას თან 
და კავ ში რე ბით და ქი რა ვე ბულ თათ ვის სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით გან საზღვრუ ლი კომ პენ სა-
ცი ის უს აფ უძ ვლო გა ცე მას, ამ ავე კა ნო ნის მე-2 მუხ ლით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნა დამ ქი რა ვებ ლის და ჯა რი მე ბა, 
აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე გა ცე მუ ლი კომ-
პენ სა ცი ის ორ მა გი ოდ ენ ობ ით. აღ ნიშ ნუ ლი სან ქცი ის შე-
ფარ დე ბას გა ნა ხორ ცი ელ ებს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი. 

ქვე ყა ნა ში ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის ,,COVID-19“-ის გავ-
რცე ლე ბის მას შტა ბე ბის მკვეთ რი ზრდის თა ვი დან აც-
ილ ებ ის აუც ილ ობ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, გა მო იკ ვე თა 
გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თა სა ჩივ რე ბის დის ტან ცი ურ-
ად გან ხილ ვის მი ზან შე წო ნი ლო ბა, ვი ნა იდ ან აუც ილ ებ-
ელი გახ და სო ცი ალ ური დის ტან ცი რე ბა და ად ამი ან თა 
შეკ რე ბის მაქ სი მა ლუ რი აღ კვე თა, ხო ლო მე ორ ეს მხრივ 
კი გა დამ ხდელ თა ინ ტე რე სი, რომ დრო ულ ად შეძ ლონ 
დარ ღვე ული ან კი დევ სა და ვოდ ქცე ული უფ ლე ბე ბის 
რე ალ იზ ება, ხო ლო თა ვის მხრივ და ვის გან მხილ ვე ლი 
ორ გა ნო ებ ის ინ ტე რესს წარ მო ად გენს ის, რომ კა ნონ-
მდებ ლო ბით დად გე ნილ ვა და ში უზ რუნ ველ ყონ გა და-
სა ხა დის გა დამ ხდელ თა სა ჩივ რე ბის დრო ული გან ხილ ვა 
და მათ ზე შე სა ბა მი სი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა. აღ-
ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე სა ქარ თვე ლოს 2020 წლის 14 
ივ ლისს კა ნო ნით (№6817) სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო 
კო დექ სში და მა ტე ბით გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბე-
ბის შე სა ბა მი სად სა გა და სა ხას დო კო დექ სის შე სა ბა მის 
მუხ ლში და მა ტე ბის შე სა ბა მი სად შე საძ ლე ბე ლი გახ და, 
გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ მა დის ტან ცი ურ ად, და ვის 
გან მხილ ველ ორ გა ნო ში მის ვლის გა რე შე მი იღ ონ მო ნა-
წი ლე ობა სა ჩივ რის გან ხილ ვის პრო ცეს ში. 

აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის შე სა ბა მი სად კი დევ ექ ვსი თვით, 
კერ ძოდ - 2020 წლის 1 დე კემ ბრი დან 2021 წლის მა ის ის 
თვის ჩათ ვლით, გაგ რძელ და სა შე მო სავ ლო გა და სა ხად ში 
და წე სე ბუ ლი ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი შე ღა ვა თის მოქ მე დე ბა. 
აღ ნიშ ნუ ლი სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თი შე ეხო 42 ათ ას ზე 
მეტ კომ პა ნი აში და საქ მე ბულ 550 ათ ას ზე მეტ პირს. 
სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თის ოდ ენ ობ ამ სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხად ში 270 მი ლი ონი ლა რი შე ად გე ნა, ას ევე 2020 

წლის 1 დე კემ ბრი დან 2021 წლის მა ის ის ჩათ ვლით (ექ-
ვსი) კა ლენ და რუ ლი თვის გან მავ ლო ბა ში გაგ რძელ და 
ქო ნე ბის იჯ არ ის(ლი ზინ გის) მომ სა ხუ რე ბის დღგ-ით 
და ბეგ ვრის შე საძ ლებ ლო ბა შე სა ბა მი სი თან ხის ფაქ ტობ-
რი ვად გა დახ დის სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში. აღ ნიშ ნუ ლი 
ცვლი ლე ბით კომ პა ნი ებს შე უწყო ხელ თა ვი დან აერ იდ-
ბი ნათ და მა ტე ბი თი სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
წარ მოქ მნა, რა საც მა ნამ დე მოქ მე დი რე გუ ლა ცი ები 
ით ვა ლის წი ნებ და და იგი მე ტად მძი მე ტვირ თად და აწ-
ვე ბო და მათ ფი ნან სურ მდგო მა რე ობ ას.

სა ქარ თვე ლოს 2021 წლის 5 იან ვრის (83 - II რს -X 
მპ) კა ნო ნით სა გა და სა ხა დო კო დექ სში გან ხორ ცი ელ-
ებ ული ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად კი, „2021 წლის 
ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გა დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბი სა გან 
გა თა ვი სუფ ლდნენ პი რე ბი, რომ ლე ბიც ეწ ევი ან ეკ ონ-
ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის სა ხე ებ ის სა ქარ თვე ლოს ერ-
ოვ ნუ ლი კლა სი ფი კა ტო რის“ (სეკ 006-2016) კო დე ბით 
(ტუ რის ტუ ლი სექ ტო რი, სას ტუმ რო ები, რეს ტორ ნე ბი 
და სხვა) გათ ვა ლის წი ნე ბულ საქ მი ან ობ ას. აღ ნიშ ნუ ლი 
სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თი შე ეხო 1000-ზე მეტ კომ პა ნი-
ას, სა დაც და საქ მე ბუ ლია 30 ათ ას ზე მე ტი პი რი. ცვლი-
ლე ბით სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თის ოდ ენ ობ ამ ქო ნე ბის 
გა და სა ხად ში შე ად გე ნა 45 მი ლი ონი ლა რი. ამ ას თა ნა ვე, 
აღ ნი შუ ლი საქ მი ან ობ ის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელ პი რებს 
(ტუ რის ტუ ლი სექ ტო რი, სას ტუმ რო ები, რეს ტორ ნე ბი 
და სხვა), უფ ლე ბა მი ეც ათ ბი უჯ ეტ ში არ გა და იხ ად ონ 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 114-ე ნა წი ლის 
შე სა ბა მი სად გა და ვა დე ბუ ლი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი, 
რა მაც მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უწყო ხე ლი მა თი ეკ ონ ომ იკ-
ური საქ მი ან ობ ის გან მა ხორ ცი ელ ებ ის უწყვე ტო ბა სა და 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ში.“ (8: მუხ ლი 309: 
114 ნა წი ლი) 

აღ ნიშ ნუ ლი სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თი შე ეხ ება 1000 
- მდე კომ პა ნი ას, სა დაც ფაქ ტობ რი ვად და საქ მე ბუ ლია 
40 ათ ას ამ დე პი რი. აღ ნიშ ნუ ლი სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა-
თის მო ცუ ლო ბა სა შე მო სავ ლო გა და სა ხად ში 20 მი ლი ონ 
ლარს შე ად გენს. 

გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად 
ას ევე შე იქ მნა და მა ტე ბი თი შე საძ ლებ ლო ბა, ბორ ჯო-
მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და ბა ბა კუ რი ან ში, ყაზ ბე გის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ გუ და ურ ში, ხუ ლოს მუ-
ნი ცი პა ლი ტეტ ში მდე ბა რე კუ რორტ გო დერ ძი ზე და 
მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და ბა მეს ტი აში გან ლა-
გე ბულ სას ტუმ რო ებს, სა ურ ავ ის და რიცხვის გა რე შე, 
გა და უვ ად დეთ 2020 წლის ნო ემ ბრის და დე კემ ბრის 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გა დახ დის ვა და 2021 წლის 
1 ივ ლი სამ დე. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2020 წლის 23 
მა ის ის „იზ ოლ აცი ისა და კა რან ტი ნის წე სე ბის დამ ტკი-
ცე ბის შე სა ხებ“ №322 დად გე ნი ლე ბის მე-6 მუხ ლის 7 1 
პუნ ქტის შე სა ბა მი სად, ბორ ჯო მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
და ბა ბა კუ რი ან ში, ყაზ ბე გის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ 
გუ და ურ ში, ხუ ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მდე ბა რე კუ-
რორტ გო დერ ძი ზე და მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და ბა 
მეს ტი აში არ სე ბუ ლი სას ტუმ რო ებ ის საქ მი ან ობა და იშ ვა 
მხო ლოდ სა კა რან ტი ნე სივ რცე ებ ის მოწყო ბის მიზ ნით. 
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გა და სა ხა დის გა და ვა დე ბა დად გე ნილ სა გა და სა ხა დო 
შე ღა ვათ თან ერ თად აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში და ეხ მა რე ბა 
კომ პა ნი ებს შე ინ არ ჩუ ნონ თა ნამ შრომ ლე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი 
სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თი შე ეხ ება 100-ზე მეტ კომ პა ნი ას 
და გა და ვა დე ბუ ლი გა და სა ხა დის ოდ ენ ობა შე ად გენს 0,5 
მი ლი ონ ლარს. 

ამ ავე კა ნო ნის მი ღე ბის შე დე გად 2023 წლამ დე იმ-
პორ ტი სას დღგ-ით და სა ბეგ რი თან ხის (სა ქონ ლის 
ღი რე ბუ ლე ბა სა ბა ჟო მიზ ნე ბის თვის) გა ან გა რი შე ბა 
გან ხორ ცი ელ დე ბა მას ში და მა ტე ბით კომ პო ნენ ტე ბის 
(იმ პორ ტთან და კავ ში რე ბუ ლი სა ფა სუ რე ბი, თან მდე ვი 
ხარ ჯე ბი და სხვა) შე ტა ნის გა რე შე, რაც მიზ ნად ის ახ ავს 
სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის შემ დგომ გა მარ ტი ვე ბას. 

კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ამ ეკ ონ ომ იკ ის სხვა დარ-
გე ბის პა რა ლე ლუ რად არ ან აკ ლებ უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა 
მო ახ დი ნა ავ ტო ინ დუს ტრი აზე. დრო ული და ად ეკ ვა ტუ-
რი ცვლი ლე ბა გან ხორ ცი ელ და ავ ტო სატ რან სპორ ტო 
სა შუა ლე ბე ბის გა ფორ მე ბის კუთხი თაც. საწყის ეტ აპ ზე, 
2020 წლის მარ ტში მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბით, ავ ტო 
იმ პორ ტი ორ ებს პირ ველ აპ რი ლამ დე შე მოყ ვა ნი ლი ავ-
ტო მო ბი ლე ბის გა ფორ მე ბის (60+30) დღი ანი ვა და 2020 
წლის პირ ველ სექ ტემ ბრამ დე გა და უვ ად დათ. ამ შე ღა-
ვა თით 38000-მდე ავ ტო მო ბი ლის მფლო ბელ მა პირ მა 
ის არ გებ ლა და გა და ვა დე ბუ ლი გა და სა ხა დის ოდ ენ ობ ამ 
შე ად გი ნა 50 მლნ ლა რი.

შემ დეგ ეტ აპ ზე, სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი-
ნის ტროს გა დაწყვე ტი ლე ბის თა ნახ მად, ავ ტო იმ პორ-
ტი ორ ებს სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თის არე ალი კი დევ 
გა ეზ არ დათ, კერ ძოდ, 2020 წლის პირ ველ მა ის ამ დე შე-
მოყ ვა ნი ლი ავ ტო მო ბი ლე ბის გა ფორ მე ბის ვა და პირ ველ 
მარ ტამ დე გა ხან გრძლივ და. აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბის 
ამ ოს ავ ალი სა ფუძ ვე ლი ის გახ ლდათ, რომ გარ კვე ული 
რა ოდ ენ ობ ის ავ ტო მო ბი ლე ბის იმ პორ ტი (შე ძე ნი ლი პან-
დე მი ამ დე არ სე ბულ პე რი ოდ ში) ვერ გან ხორ ცი ელ და 
2020 წლის პირ ველ აპ რი ლამ დე პე რი ოდ ში. აღ ნიშ ნუ ლი 
გა და ვა დე ბით შე ღა ვა თი გა ეწია 24000-ზე მეტ ავ ტო მო-
ბი ლის მფლო ბელ პირს, ხო ლო გა და ვა დე ბუ ლი გა და სა-
ხა დის ოდ ენ ობა შე ად გენს 35 მლნ ლარს.

ბო ლო ეტ აპ ზე კი 2019 წლის 1 ოქ ტომ ბრი დან 2020 
წლის 1 მა ის ამ დე პე რი ოდ ში შე მოყ ვა ნი ლი სატ რან სპორ-
ტო სა შუ ალ ებ ებ ის მფლო ბე ლებს სა ბა ჟო გა ფორ მე ბის 
ვა და 2021 წლის 1 ივ ნი სამ დე გა უხ ან გრძლივ დათ. აღ-
ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბა არ შე ეხო იმ შემ თხვე ვებს, რო-
დე საც დარ ღვე ულია ამ სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის 
რე ექ სპორ ტში დეკ ლა რი რე ბის შემ დეგ და ნიშ ნუ ლე ბის 
სა ბა ჟო გამ შვებ პუნ ქტამ დე მი ტა ნის ვა და. აღ ნიშ ნუ ლი 
შე ღა ვა თით და ახ ლო ებ ით 19 000 ავ ტო სატ რან სპორ ტო 
სა შუ ალ ებ ის მფლო ბელ მა ის არ გებ ლა. [11:3] შე მო სავ-
ლე ბის სამ სა ხუ რის ინ ფორ მა ცი ით სატ რან სპორ ტო 
სა შუ ალ ებ ის მფლო ბე ლე ბი გა თა ვი სუფ ლდნენ სა ქარ-
თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სით გან საზღვრუ ლი 
სა ურ ავ ის გან.

ეს ცვლი ლე ბა რომ გო ნივ რუ ლი იყო, ამ აზე მეტყვე-
ლებს ავ ტო მო ბი ლე ბის გა ყიდ ვე ბის სტა ტის ტი კა, ყვე ლა-
ზე მკვეთ რი შემ ცი რე ბა 2020 წლის მე-2 (-47.9% წ/წ) და 

მე-4 კვარ ტლებ ში (- 21.0% წ/წ) და ფიქ სირ და, რო დე საც 
პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი მკაც რი შეზღუდ ვე ბი 
მოქ მე დებ და. სა ინ ტე რე სო ის იყო, რომ 2020 წელს ავ-
ტო მო ბი ლე ბის გა და ყიდ ვე ბი მკვეთ რად შემ ცირ და (-18% 
წ/წ), ავ ტო მო ბი ლებ ზე სა შუ ალო ფა სებ მა მხო ლოდ 5%- 
ით და იკ ლო, ზო გი ერთ ბრენ დზე კი ფა სე ბი პი რი ქით, 
გა იზ არ და. 

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის გა დაწყვე ტი ლე ბით, გა და-
სა ხა დის გა დამ ხდელს, რო მელ საც 2021 წლის 17 მა ის ის 
მდგო მა რე ობ ით წარ მო შო ბი ლი ქონ და, აღი არ ებ ულო ან 
არ აღი არ ებ ული სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ება, შე საძ ლებ-
ლო ბა მი ეცა, გა და სა ხა დის ძი რი თა დი თან ხის გა დახ დის 
პი რო ბით სრუ ლად შეეემცირებინა და რიცხუ ლი ჯა რი-
მა-სა ურ ავ ები. 2021 წლის 01 აგ ვის ტოს მო ნა ცე მე ბით, 
სა გა და სა ხა დო შე თან ხმე ბის გა ფორ მე ბის შე სა ხებ, 
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურს ორი ათ ას ზე მეტ მა გა დამ-
ხდელ მა მი მარ თა.

აღ ნიშ ნუ ლი შე ღა ვა თით სარ გებ ლო ბის მიზ ნით, გა-
და სა ხა დის გა დამ ხდელს მიმ დი ნა რე წლის 1 აგ ვის ტომ-
დე უნ და მი ემ არ თა შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის თვის 
სა გა და სა ხა დო შე თან ხმე ბის გა ფორ მე ბის მოთხოვ ნით 
და 2021 წლის 31 დე კემ ბრამ დე უნ და გა ნა ხორ ცი ელ ოს 
სა გა და სა ხა დო შე თან ხმე ბით გან საზღვრუ ლი თან ხის 
ბი უჯ ეტ ში გა დახ და.

ამ ას თან, სან ქცი ებ ის შემ ცი რე ბა ხორ ცი ელ დე ბა ძი-
რი თა დი გა და სა ხა დის სრუ ლად გა დახ დის პი რო ბით, 
გარ და იმ შემ თხვე ვე ბი სა, რო დე საც ძი რი თა დი გა და სა-
ხა დი მთლი ანი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ებ ის (ძი რი თა დი 
გა და სა ხა დი სა და სან ქცი ებ ის ჯა მის) 30%-ზე ნაკ ლე ბია, 
ამ შემ თხვე ვა ში გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლი ვალ დე ბუ ლია 
გა და იხ ად ოს მთლი ანი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ან ებ ის 
სულ მცი რე 30%.

აქ ვე აღ ვნიშ ნავთ, რომ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
ინ იცი ატ ივა შე ეხო ყვე ლა გა და სა ხა დის გა დამ ხდელს, 
მათ შო რის იმ გა დამ ხდე ლებ საც, რო მელ თა მი მარ თაც 
მიმ დი ნა რე ობ და სა გა და სა ხა დო და ვა ფი ნან სთა სა მი ნის-
ტრო სა და სა სა მარ თლოს სის ტე მა ში.

ჯა რი მა-სა ურ ავ ებ ის პა ტი ებ ის შე სა ხებ, გა დაწყვე ტი-
ლე ბა ერ თჯე რა დად აღ სრულ დე ბა და მიზ ნად ის ახ ავს 
გლო ბა ლუ რი პან დე მი ით გა მოწ ვე ული ეკ ონ ომ იკ ური 
სირ თუ ლე ებ ის დაძ ლე ვას. 

ეს ცვლი ლე ბა, რო მე ლიც ად მი ნის ტრი რე ბის ნა წილ ში 
ჯა რი მი სა და სა ურ ავ ის ცვლი ლე ბას ეხ ება, გან სხვავ დე-
ბა მა ნამ დე მოქ მე დი კე თილ სინ დი სი ერი გა დამ ხდე ლის 
მე ქა ნიზ მი სა გან. კერ ძოდ, „სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა-
დო კო დექ სი ნა წი ლობ რივ მა ინც ით ვა ლის წი ნებს ას ეთ 
გა რე მო ებ ას შე მო აქ ვს კე თილ სინ დი სი ერი გა დამ ხდე ლის 
ცნე ბა. სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს, და ვის გა ნმ ხილ ველ 
ორ გა ნოს უფ ლე ბა აქ ვს გა ა თა ვი სუფ ლოს კე თილ სინ-
დი სი ერი გა დამ ხდე ლი კა ნო ნმდებ ლო ბით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი სანქ ციი  სა გან. თუმ ცა უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ 
კო დექ სის 269-ე მუხ ლის ეს ნა წი ლი ით ვა ლი ს  წი ნებს 
სა მარ თალ დამ რღვე ვი გა დამ ხდე ლი სათ ვის უკ ვე და კის-
რე ბუ ლი სან ქცი ის აგ ან გან თა ვი სუფ ლე ბას ნა წი ლობ რივ 
ან სრუ ლად, რა საც გარ კვე ული პრო ცე დუ რე ბის გავ ლა 
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და შე სა ბა მი სი ორ გა ნო ში და საქ მე ბულ პირ თა კე თი ლი 
ნე ბა სჭირ დე ბა“. [12 : 34]

სა ქარ თვე ლოს პარ ლმენ ტში სა ქარ თვე ლოს 2020 
წლის სა ხელ წი ფო ბი უჯ ეტ ის შეს რუ ლე ბის თა ობ აზე 
სა ხელ მწი ფო აუდ იტ ის დას კვნის შე სა ბა მი სად, ქვე ყა-
ნა ში 2020 წელს ეკ ონ ომ იკ ურ მა კლე ბამ 6,2 პრო ცენ ტი 
შე ად გი ნა, რაც 2,2 პრო ცენ ტით ნაკ ლე ბია სა ხელ მწი ფო 
ბი უჯ ეტ ის კა ნო ნით გან საზღვრულ საპ როგ ნო ზო მაჩ-
ვე ნე ბელ ზე (-4.0%). ნო მი ნა ლუ რი მთლი ანი ში და პრო-
დუქ ტის მო ცუ ლო ბამ 49,4 მი ლი არდ ლარს გა უტ ოლ და 
და ის 0,3 პრო ცენ ტით ჩა მორ ჩა პროგ ნოზს. ქვე ყა ნა ში 
სა შუ ალო წლი ურ მა ინ ფლა ცი ამ 5,2 პრო ცენ ტი შე ად გი ნა 
მიმ დი ნა რე ან გა რი შის დე ფი ციტ მა მთლი ანი ში და პრო-
დუქ ტის12,3 პრო ცენ ტი შე ად გი ნა (-1,9 მი ლი არ დი აშშ 
დო ლა რი), რაც 35 პრო ცენ ტით აღ ემ ატ ება საპ როგ ნო ზო 
მაჩ ვე ნე ბელს (8,8 პრო ცენ ტი). მიმ დი ნა რე ან გა რი შის 
დე ფი ცი ტის ზრდა ძი რი თა დად ,,COVID 19“-ის პან დე მი-
ის პი რო ბებ ში ტუ რიზ მი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის 
მნიშ ვნე ლო ვან მა შემ ცი რე ბამ გა მო იწ ვია (83.4 პრო ცენ-
ტით). 2020 წელს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ში მო ბი ლი ზე-
ბუ ლი შე მო სუ ლო ბე ბის მო ცუ ლო ბამ 18 მლრდ ლა რი 
(გეგ მის 97.9 პრო ცენ ტი) შე ად გი ნა და 2.1 პრო ცენ ტით 
ჩა მორ ჩა 2020 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის მი ხედ ვით 
და გეგ მილ მაჩ ვე ნე ბელს. 2020 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უჯ-
ეტ იდ ან გა წე ული გა და სახ დე ლე ბი 16.2 მი ლი არდ ლარს 
გა უტ ოლ და (გეგ მის 101.6 პრო ცენ ტი) და ფაქ ტობ რი ვად 
1.6 პრო ცენ ტით გა და აჭ არ ბა და გეგ მილ მაჩ ვე ნე ბელს. 
ქვეყ ნის 2020 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის კა ნონ ში 
სხვა დას ხვა დაშ ვე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შა ვე ბულ 
სა ბა ზო, პე სი მის ტურ და ოპ ტი მის ტურ სცე ნა რებ ში 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური აგ რე გა ტე ბის 
ფაქ ტობ რივ მაჩ ვე ნებ ლებ თან შე სა ბა მი სო ბის ან ალ იზი 
მი უთ ით ებს, რომ ქვეყ ნის 2020 წელს ეკ ონ ომ იკ ური მოვ-
ლე ნე ბი ძი რი თა დად არ ას ახ არ ბი ელო და პე სი მის ტუ რი 
სცე ნა რით გან ვი თარ და. 

სა ქარ თვე ლოს 2020 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის 
შეს რუ ლე ბის თა ობ აზე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტში 
წარ დგე ნილ სა ხელ მწი ფო აუდ იტ ის სამ სა ხუ რის მოხ-
სე ნე ბა ში, აუდ იტ ის სამ სა ხუ რი ხაზ გას მით მი უთ ით ებს 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სის ტე მუ რი ხა სი ათ ის სა კითხებ ზე, კერ-
ძოდ კი იმ აზე რომ, პან დე მი ით გა მოწ ვე ული ნე გა ტი ური 
შო კი დან გა მომ დი ნა რე ქვე ყა ნა ში ფაქ ტობ რი ვად შე იქ მნა 
ახ ალი ეკ ონ ომ იკ ური რე ალ ობა, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა რომ, 
ქვეყ ნის სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის კა ნონ ში გან ხორ ცი ელ-
ებ ული ცვლი ლე ბი სას პრაქ ტი კუ ლად არ გა ნახ ლე ბუ ლა 
„ფის კა ლუ რი რის კე ბის ან ალ იზ ის დო კუ მენ ტი“. ქვე ყა ნა-
ში 2020 წელს სა გან გე ბო მდგო მა რე ობ ის გა მოცხა დე-
ბი სა და რე ცე სი ის ფონ ზე, ამ ოქ მედ და „ეკ ონ ომ იკ ური 
თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ“ ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით გან-
საზღვრუ ლი გა მო ნაკ ლი სი შემ თხვე ვა და ქვეყ ნის ბი უჯ-
ეტ ის დე ფი ცი ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი დად გე ნილ ზღვარს - 3.0 
პრო ცენ ტს ზე ვით და იგ ეგ მა. უაღ რე სად სა ყუ რადღე ბოა, 
ის გა რე მო ებ აც რომ, წლის ბო ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით 
და წე სე ბულ ლი მიტს პრაქ ტი კუ ლად გა და აჭ არ ბა რო-
გორც ბი უჯ ეტ ის დე ფი ცი ტის, ას ევე ვა ლის მარ თვის 

წე სის მაჩ ვე ნე ბელ მა. კერ ძოდ კი - ერ თი ანი ბი უჯ ეტ ის 
დე ფი ციტ მა 9.0 პრო ცენ ტი (4.5 მი ლი არ დი ლა რი) შე ად-
გი ნა და პროგ ნო ზი რე ბულ მაჩ ვე ნე ბელს 0.7 პრო ცენ ტით, 
ხო ლო სა ქარ თვე ლოს შე სა ბა მი სი ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით 
დად გე ნილ ლი მიტს 6.0 პრო ცე ნით გა და აჭ არ ბა. ამ ას თან, 
ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ქვე ყა ნა ში 2020 წელს პირ-
ვე ლად და ფიქ სირ და უარ ყო ფი თი სა ოპ ერ აციო სალ დო, 
რო მელ მაც 328 მი ლი ონი ლა რი შე ად გი ნა. [10]

ბი უჯ ეტ ის შეს რუ ლე ბის ან გა რიშ ში წარ მოდ გე ნი ლი 
ინ ფორ მა ცი ით, ვა ლის წე სის მაჩ ვე ნე ბელ მა 60.8 პრო ცენ-
ტი შე ად გი ნა და რე კორ დულ მაჩ ვე ნე ბელს 30 მი ლი არდ 
ლარს მი აღ წია და მან ფაქ ტობ რი ვად 0.8 პრო ცენ ტით 
გა და აჭ არ ბა ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით დად გე ნილ 60 პრი ცენ-
ტი ან ზღრვარს. სა ყუ რადღე ბოა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე-
ნე ბე ლი არ მო იც ავს ყვე ლა PPP პრო ექ ტი დან მომ დი ნა რე 
და სამ თავ რო ბო სექ ტო რად დაკ ლა სი ფი ცი რე ბუ ლი 
სა წარ მო ებ ის ვალ დე ბუ ლე ბებს. აღ ნიშ ნუ ლი კომ პო ნენ-
ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით კი, ვა ლის წე სის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
პრაქ ტი კუ ლად 62 პრო ცენ ტამ დე იზ რდე ბა.

ამ ას თა ნა ვე არ სე ბი თია ის გა რე მო ებ აც რომ, 2020 
წლის ბო ლოს არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ით, მთავ რო ბის 
ვა ლის ნაშ თის 79.1 პრო ცენ ტი სწო რედ სა გა რეო ვა ლი 
წარ მო ად გენს. პან დე მი ისა და არ სე ბუ ლი გე ოპ ოლ იტ-
იკ ური გა მოწ ვე ვე ბის ფონ ზე, ვა ლის მო ცუ ლო ბა გან სა-
კუთ რე ბით მოწყვლა დია ვა ლუ ტის გაც ვლი თი კურ სის 
ცვლი ლე ბის მი მართ. აღ ნიშ ნუ ლი კი თა ვის მხრივ ზრდის 
ვა ლის წე სის მაჩ ვე ნებ ლის 60%-იან ზღვარ ზე არ სე ბულ-
თან შე და რე ბით უფ რო მე ტად გა და ჭარ ბე ბის რის კის 
თვალ საზ რი სით. სა ყუ რადღე ბოა, რომ მთავ რო ბის ვა-
ლის მო ცუ ლო ბა 2020 წელს 2019 წელ თან შე და რე ბით 
48.9%-ით (9.7 მი ლი არ დი ლა რით) გა იზ არ და. ვა ლის 
ზრდა პრაქ ტი კუ ლად გა ნა პი რო ბა, რო გორც და მა ტე-
ბი თი სეს ხე ბის აღ ებ ამ, ისე ლა რის გაც ვლი თი კურ სის 
ცვლი ლე ბამ. ვა ლის ზრდა ში ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გა უფ-
ას ურ ებ ის ეფ ექ ტი ფაქ ტობ რი ვად 4 მი ლი არდ ლარს (41 
პრო ცენ ტს) შე ად გენს, ახ ალი სეს ხე ბის აღ ებ ის ეფ ექ ტი 
კი 5.7 მი ლი არდ ლარს (59 პრო ცენ ტს შე ად გენს).

მთავ რო ბის ვა ლის პორ ტფე ლი სათ ვის მზარ დია ას-
ევე საპ რო ცენ ტო რის კი, რაც საკ რე დი ტო პორ ტფელ ში 
ცვა ლე ბა დი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის მქო ნე სეს ხე ბის 
წი ლის ზრდა ში გა მო იხ ატ ება. 

ვალ თან და კავ ში რე ბით, ას ევე აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 
ბი უჯ ეტ ის კა ნონ ზე თან დარ თულ „მთავ რო ბის ვა ლის 
მდგრა დო ბის ან ალ იზ ის დო კუ მენ ტში“ ას ახ ული სცე ნა-
რე ბის ან ალ იზი ეფ უძ ნე ბა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის არ ას რულ 
მო ცუ ლო ბას. კერ ძოდ კი, დო კუ მენ ტი არ ით ვა ლის წი ნებს 
„სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შრომ ლო ბის“ (PPP) პრო ექ-
ტე ბი დან მომ დი ნა რე ვალ დე ბუ ლე ბებს, სამ თავ რო ბო 
სექ ტო რად დაკ ლა სი ფი ცი რე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო სა წარ-
მო ებ ის ვალ დე ბუ ლე ბებს, სა ჯა რო კორ პო რა ცი ებ ად 
დაკ ლა სი ფი ცი რე ბუ ლი სა წარ მო ებ იდ ან მომ დი ნა რე 
პი რო ბით ვალ დე ბუ ლე ბებ სა და პრი ვა ტი ზა ცი ის კომ პო-
ნენ ტს. ვა ლის მო ცუ ლო ბის ზრდის ფონ ზე გან სა კუთ რე-
ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია მი სი მდგრა დო ბის სრულ ფა სო ვა ნი 
ან ალ იზი, რი სი სა შუ ალ ებ ით აც შე ფას დე ბა მთავ რო ბის 
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შე საძ ლებ ლო ბა მო ემ სა ხუ როს ვალ დე ბუ ლე ბებს სა შუ-
ალო და გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში. {4}

უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი და სა ყუ რადღე ბოა ის, 
რომ ვა ლის წე სის ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით გან საზღვრულ 60 
პრო ცენ ტი ან ზღვარ ზე გა და ჭარ ბე ბის მი უხ ედ ავ ად, ქვე-
ყა ნა ში ამ დრომ დე არ გა ნახ ლე ბუ ლა მთავ რო ბის ვა ლის 
მარ თვის სტრა ტე გია, რო მე ლიც ვა ლის მდგრა დო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფი სა და კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი 
ნიშ ნუ ლის ფარ გლებ ში ვა ლის წე სის მაჩ ვე ნებ ლის დაბ-
რუ ნე ბის ძი რი თა დი ხედ ვის დო კუ მენ ტად უნ და იქ ცეს. 

სა ხელ მწი ფო აუდ იტ ის სამ სა ხუ რის შე ფა სე ბით, 
არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური ტენ დენ ცი ებ ის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით, კრი ზი სის სხვა დას ხვა სცე ნა რის გან ვი თა რე ბის 
შემ თხვე ვა ში მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია რომ, ბი უჯ ეტ ის 
შეს რუ ლე ბის ან გა რიშს თან ახ ლდეს იმ ის დე ტა ლუ რი 
ან ალ იზი და ხედ ვა, თუ რა ღო ნის ძი ებ ებ ისა და მიდ გო-
მე ბის გა მო ყე ნე ბით მოხ დე ბა ქვეყ ნის სა შუ ალ ოვ ადი ან 
პე რი ოდ ში ბი უჯ ეტ ის დე ფი ცი ტი სა და ვა ლის წე სის 
მაჩ ვე ნებ ლე ბის ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით გან საზღვრუ ლი 
ლი მი ტე ბის ფარ გლებ ში დაბ რუ ნე ბა.

უკ ან ას კნე ლი წლე ბის მსგავ სად, 2020 წლის ბო ლოს 
ბი უჯ ეტ იდ ან გა წე ული გა და სახ დე ლე ბის მო ცუ ლო ბა 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ არ და. მხო ლოდ დე კემ ბერ ში და-
ხარ ჯუ ლი თან ხის ოდ ენ ობ ამ 2,3 მი ლი არ დი ლა რი და 
მთლი ანი გა და სახ დე ლე ბის 13.9 პრო ცენ ტი შე ად გი ნა. 
აღ ნიშ ნუ ლის შე დე გად, დე კემ ბერ ში ათ ვი სე ბულ მა ას-
იგ ნე ბებ მა 11 თვის გა და სახ დე ლე ბის სა შუ ალ ოთ ვი ურ 
მაჩ ვე ნე ბელს 78.2 პრო ცენ ტით გა და აჭ არ ბა. 

,,COVID 19“-ის პან დე მი ამ გა მო იწ ვია 2020 წლის გან-
მავ ლო ბა ში სხელ მწი ფო პროგ რა მებს და ქვეპ როგ რა მებს 
შო რის თან ხე ბის გა და ნა წი ლე ბის სა ჭი რო ება, ამ ას თან 
ერ თად გარ კვე ულ წი ლად შე აფ ერ ხდა ბი უჯ ეტ ით გან-
საზღვრუ ლი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ელ ება, რაც შე დე-
გად მათ ზე გა მო ყო ფი ლი ას იგ ნე ბე ბის ათ ვი სე ბის და ბალ 
მაჩ ვე ნებ ლებ ში გა მო იხ ატა. სა ბი უჯ ეტო ორ გა ნი ზა ცი ებ-
ის ჭრილ ში კი გა მოვ ლინ და ბი უჯ ეტ ის და გეგ მვა სა და 
შეს რუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ის ეთი შემ თხვე ვე ბიც, 
რომ ლე ბიც სა ბი უჯ ეტო რე სურ სე ბის მარ თვის არა ეფ-
ექ ტი ან ობ ით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი, რაც პრაქ ტი კუ ლად, 
ხარ ჯთაღ რიცხვის ცვლი ლე ბის სა ჭი რო ებ აში ან კი დევ 
და ბა ლი ათ ვი სე ბის მქო ნე პროგ რა მე ბი სა და ქვეპ როგ-
რა მე ბის არ სე ბო ბა ში გა მო იხ ატა. 

სა ხელ მწი ფო აუდ იტ ის სამ სა ხუ რის შეს წავ ლით 
სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის ან ალ იზ ის შე დე გად გა-
მოვ ლინ და პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც თვი სობ რი ვად შე-
სა ბა მი სო ბა შია „სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის მარ თვის 
გზამ კვლე ვით“ გან საზღვრულ სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტის 
კრი ტე რი უმ ებ თან, თუმ ცა „კა პი ტა ლუ რი პრო ექ ტე ბის 
და ნარ თში“ ას ახ ული არ არ ის. 

ას ევე, 2020 წელს, სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის კა ნონ ში 
გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბი სას, კა პი ტა ლუ რი პრო-
ექ ტე ბის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს შე ეც ვა ლა და ფი ნან-
სე ბა. მაგ რამ, აღ ნიშ ნუ ლის შე სა ბა მი სად არ მომ ხდა რა 
„კა პი ტა ლუ რი პრო ექ ტე ბის და ნარ თის“ გა ნახ ლე ბა, რაც 
ფაქ ტობ რი ვად გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ-

ლე ბის კუთხით არ სე ბულ ნაკ ლო ვა ნე ბას წარ მო ად გენს: 
 აუდ იტ ის სამ სა ხუ რის ან გა რიშ ში ყუ რადღე ბა მახ-

ვილ დე ბა იმ გა რე მო ებ აზე რომ, გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი 
უწყე ბე ბის მი ერ სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის და გეგ მვის 
პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი, ხშირ შემ თხვე ვა-
ში იწ ვევს პრო ექ ტის გეგ მე ბის არ სე ბით ცვლი ლე ბებს. 
შე სა ბა მი სად აღ ნიშ ნუ ლი სა და გეგ მვის ეტ აპ ზე არ სე-
ბუ ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი თა ვის მხრივ, პრო ექ ტე ბის გან-
ხორ ცი ელ ებ ის პრო ცეს ზე ახ დენს უარ ყო ფით გავ ლე ნას, 
რაც პრო ექ ტე ბის ფარ გლებ ში აუთ ვი სე ბე ლი რე სურ სის, 
ან კი დევ ფაქ ტობ რი ვი ხარ ჯის გეგ მა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გა და ჭარ ბე ბა ში გა მო იხ ატ ება; 
  აუთ ვი სე ბე ლი თან ხე ბი გან სა კუთ რე ბით სა ყუ-

რადღე ბოა ის ეთი სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის თვის, 
რომ ლე ბიც ფი ნან სდე ბა სა გა რეო საკ რე დი ტო რე სურ-
სით და ით ვა ლის წი ნებს ვალ დე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დის 
გა დახ დას სეს ხის აუთ ვი სე ბელ ნა წილ ზე. 2020 წელს 
სა გა რეო წყა რო ებ იდ ან მო ზი დუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო 
კრე დი ტე ბის ფარ გლებ ში ჯა მუ რად გა დახ დილ მა ვალ-
დე ბუ ლე ბის გა და სა ხად მა 9.6 მი ლი ონი ლა რი შე ად გი ნა. 
აქ ედ ან, 70 პრო ცენ ტზე და ბა ლი ათ ვი სე ბის 9 სა ინ ვეს ტი-
ციო პრო ექ ტის შემ თხვე ვა ში, გა დახ დი ლია 3.3 მი ლი ონი 
ლა რი. {7}

2020 წელს ,,COVID 19“-ის პან დე მი ის პრე ვენ ცი ისა და 
მი სი შე დე გე ბის სა ლიკ ვი და ცი ოდ, ბი უჯ ეტ ის კა ნონ ში 
შე სუ ლი ცვლი ლე ბით და იგ ეგ მა და მა ტე ბით 5.6 მლრდ 
ლა რის მო ბი ლი ზე ბა. ფაქ ტობ რი ვად მი ღე ბულ მა თან ხამ 
5.1 მი ლი არ დი ლა რი შე ად გი ნა (ჩა მორ ჩე ნა გა ნა პი რო ბა 
სა გა რეო კრე დი ტე ბის გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ზე 
ნაკ ლე ბი თან ხე ბის მო ბი ლი ზე ბით). პან დე მი ის სა პა სუ-
ხოდ გა სა ტა რე ბე ლი კონ კრე ტუ ლი 8 ღო ნის ძი ებ ებ ის პა-
კე ტის მო ცუ ლო ბა 3.5 მი ლი არ დი ლა რით გა ნი საზღვრა, 
ფაქ ტობ რი ვად და ხარ ჯულ მა თან ხამ კი 3.2 მი ლი არ დი 
ლა რი შე ად გი ნა.

სა ყუ რადღე ბოა, სსიპ-ებ ის და ა(ა)იპ-ებს სა კუ თა რი 
შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის გეგ მურ და ფაქ ტობ რივ 
მაჩ ვე ნებ ლებს შო რის არ სე ბუ ლი გა დახ რე ბის სიხ ში-
რე ები და მას შტა ბი, რაც რიგ შემ თხვე ვებ ში პრაქ ტი-
კუ ლად სის ტე მა ტურ ხა სი ათს ატ არ ებ და. აღ ნიშ ნუ ლის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, უაღ ეს ად მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა 
რე ალ ის ტუ რი პროგ ნო ზე ბის გან სა საზღვრად, შე სა-
ბა მი სი უწყე ბე ბის მხრი დან ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ დეს 
ბი უჯ ეტ ის და გეგ მვის საწყის ეტ აპ ებ ზე:
 2020 წელს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ში 34 სსიპ-ებ ისა 

და ა(ა)იპ-ებ ის მი ერ ჯა მუ რად მი იმ არ თა 51.6 მი ლი ონი 
ლა რი. სა ყუ რადღე ბოა, რომ 9 ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ არ 
მომ ხდა რა კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზღვრუ ლი თან ხის 
ბი უჯ ეტ ში მი მარ თვა, ჯა მუ რად 14.6 მი ლი ონი ლა რის 
ოდ ენ ობ ით. მათ გან კი, 5 უწყე ბის შემ თხვე ვა ში ად გი ლი 
ჰქონ და წლის ბო ლოს ნაშ თის დაგ რო ვე ბას, ჯამ ში 8 მი-
ლი ინი ლა რის ოდ ენ ობ ით;
 სსიპ-ებ ისა და ა(ა)იპ-ებ ის მი ერ კო მერ ცი ულ ბან-

კებ ში გან თავ სე ბუ ლი ვა დი ანი დე პო ზი ტე ბის მო ცუ ლო ბა 
- 216 მი ლი ონი ლა რი 2020 წლის ბო ლოს მათ მფლო ბე-
ლო ბა ში არ სე ბულ ჭარ ბი ოდ ენ ობ ით ფუ ლა დი რე სურ სის 
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არ სე ბო ბა ზე მი უთ ით ებს. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე 
კი, აუდ იტ ის დე პარ ტა მენ ტს მი ზან შე წო ნი ლად მი აჩ ნია, 
გა მო უყ ენ ებ ელი ფუ ლა დი სახ სრე ბი დრო ულ ად იქ ნეს მი-
მარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო პრო დუქ ტე ბი სა და სერ ვი სე ბის 
შექ მნის ან კი დევ მა თი გა უმ ჯო ბე სე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

რაც შე ეხ ება სა ხელ მწი ფო ვალს, 2020 წლის ბო ლოს 
მის მა მო ცუ ლო ბამ ფაქ ტობ რი ვად 30,8 მი ლი არ დი ლა-
რი შე ად გი ნა და პრაქ ტი კუ ლად ბი უჯ ეტ ის კა ნო ნით 
დად გე ნილ ზღვრულ მაჩ ვე ნე ბელს 28.4 მი ლი არდ ლარს 
- 8.6 პრო ცენ ტით - 2,4 მი ლი არ დი ლა რით გა და აჭ არ ბა. 
აღ ნიშ ნუ ლი გა მო იწ ვია რო გორც სა გა რეო ვა ლის და-
გეგ მილ თან შე და რე ბით 2,3 მი ლი არ დი ლა რით მე ტიტ 
ზრდამ, ას ევე სა ში ნაო ვა ლის ზღვრულ მაჩ ვე ნე ბელ ზე 
179 მი ლი ონი ლა რით გა და ჭარ ბე ბამ. 

სა ყუ რადღე ბოა, რომ გა სუ ლი წლე ბის გან გან სხვა-
ვე ბით, 2020 წელს ბი უჯ ეტ ის მხარ დამ ჭე რი სეს ხე ბის 
მო ცუ ლო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად, 2.4 მი ლი არ დი ლა რით 
აჭ არ ბებს სა ინ ვეს ტი ციო კრე დი ტე ბის ოდ ენ ობ ას და 
მთლი ანი მო ცუ ლო ბის 73 პრო ცენ ტს შე ად გენს. სა ინ-
ვეს ტი ცი ოს გან გან სხვა ვე ბით, ბი უჯ ეტ ის მხარ დამ ჭერ 
სეს ხებს წი ნას წარ გან საზღვრუ ლი მიზ ნობ რი ობა არ გა-
აჩ ნი ათ და ძი რი თა დად გა მო იყ ენ ება მიმ დი ნა რე სა ჭი რო-
ებ ებ ის და სა ფი ნან სებ ლად. 2020 წელს მო ბი ლი ზე ბუ ლი 
ბი უჯ ეტ ის მხარ დამ ჭე რი კრე დი ტე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ნა წი ლი ფაქ ტობ რი ვად მოხ მარ და პან დე მი ის სა პა სუ ხოდ 
გა სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის და ფი ნან სე ბას. 

სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის ში და რე სურ სე ბი დან გა ცე-
მუ ლი სეს ხე ბის ან ალ იზ ით დად გე ნი ლია გა ცე მუ ლი სეს-
ხე ბის მარ თვის ეფ ექ ტი ან ობ ას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ-
ვე ზე ბი. 2020 წლის ბო ლოს არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ით, 
ვა და გა და ცი ლე ბა შია 90 სეს ხი, რომ ლებ ზეც რიცხუ ლი 
და ვა ლი ან ება - 405.4 მი ლი ონი ლა რი დან, 53 პრო ცენ ტს 
პირ გა სამ ტეხ ლო წარ მო ად გენს, ხო ლო 40 პრო ცენ ტი 
სეს ხის ძი რი თან ხა. აღ ნიშ ნუ ლი სეს ხე ბის მდგო მა რე ობა 
კი პრაქ ტი კუ ლად წლი დან წლამ დე თით ქმის უც ვლე ლი 
რჩე ბა. შე სა ბა მი სად აღ ნიშ ნუ ლი სა, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 
გან ხორ ცი ელ დეს სეს ხე ბის მიმ დი ნა რე პორ ტფე ლის 
მდგო მა რე ობ ის შე ფა სე ბა და ან ალ იზი, რის სა ფუძ ველ-
ზეც გა ტარ დეს ქმე დი თი ღო ნის ძი ებ ები ვა და გა და ცი ლე-
ბუ ლი სეს ხე ბის რეს ტრუქ ტუ რი ზა ცი ის მიზ ნით.

პროგ რა მუ ლი ბი უჯ ეტ ის მომ ზა დე ბი სა და ან გა-
რიშ გე ბის პრო ცეს ში შე ინ იშ ნე ბა სის ტე მუ რი ხა  სი ათ ის 
ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი, რაც არ თუ ლებს პროგ რა მე ბის ეფ ექ-
ტი ან ობ ის შე ფა სე ბას. 2020 წელს მიღ წე ული შე დე გე ბის 
შე ფა სე ბის ინ დი კა ტო რე ბის 23 პრო ცენ ტში გა მოვ ლინ და 
სის ტე მუ რი ხა სი ათ ის ხარ ვე ზე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა-
მომ დი ნა რე არ სე ბი თად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ბი უჯ ეტო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მუ შა ობა გაგ რძელ დეს სა ხელ მწი ფო 
აუდ იტ ის სამ სა ხუ რის მი ერ გა ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი-
ებ ის შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. 

2020 წელს მსოფ ლი ოში ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის (,,CO-
VID 19“) მა სი ური გავ რცე ლე ბის პი რო ბებ ში მსოფ ლიო 
ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცია მნიშ ვნე ლოვ-
ნად შეც ვა ლა, პან დე მი ამ და მას თან და კავ ში რე ბულ მა 
ეკ ონ ომ იკ ურ მა რე ცე სი ამ, თა ვი სი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა 

ას ევე სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ური პა რა მეტ რე ბის 
პროგ ნო ზებ ზე და ქვეყ ნის ერ თი ანი სა ხელ მწი ფო ბი-
უჯ ეტ ის, რო გორც სა შე მო სავ ლო, ას ევე ხარ ჯვით ნა წი-
ლებ ზე. სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ 2020 წლის 
21 მარ ტი დან 2020 წლის 22 მა ის ამ დე გა მოცხა დე ბუ ლი 
სა გან გე ბო მდგო მა რე ობ ის ფონ ზე შე იზღუ და მთე ლი 
რი გი ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ები, ქვე ყა ნა ში ჯან მრთე-
ლო ბის დაც ვის და ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბულ თა დი აგ-
ნოს ტი რე ბა - მკურ ნა ლო ბი სათ ვის სა ჭი რო ხარ ჯებ თან 
ერ თად, მო სახ ლე ობ ის სო ცი ალ ური დაც ვი სა და ბიზ ნე-
სის ხელ შე საწყო ბად აუც ილ ებ ელი გახ და მთე ლი რი გი 
მაშ ტა ბუ რი ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბა. „ეკ ონ ომ იკ ური 
თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი 
კა ნო ნი დან გა მომ დი ნა რე,სა გან გე ბო მდგო მა რე ობ ის 
პი რო ბებ ში, პან დე მი ის წი ნა აღ მდეგ საბ რძოლ ვე ლად 
სხვა დას ხვა აუც ილ ებ ელი და გა და უდ ებ ელი ხარ ჯე ბის 
დრო ული და შე უფ ერ ხებ ლი და ფი ნან სე ბის უზ რუნ ველ-
ყო ფის მიზ ნით, ქვეყ ნის მთავ რო ბა იძ ულ ებ ული შე იქ მნა 
ემ ოქ მე და კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზღვრუ ლი ფის კა ლუ-
რი პა რა მეტ რე ბის ზღვრე ბის მიღ მაც კი. 

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ ყო ვე ლი ვე ზე მოთ აღ ნიშ-
ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით 2020 წლის მარ ტის და საწყის-
ში ვე პა რა რე ლურ რე ჟიმ ში და იწყო მუ შა ობა ერ თის 
მხრივ ქვეყ ნის 2020 წლის ბი უჯ ეტ ის მი ხედ ვით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი პროგ რა მე ბის შემ ცი რე ბა ზე და მე ორ ეს 
მხრივ სა ერ თა შო რი სო პარ ტნი ორ ებ ის გან და მა ტე ბი თი 
რე სურ სე ბის მო ზიდ ვა ზე.

ქვე ყა ნა ში პან დე მის გავ რცე ლე ბის მო სა ლოდ ნე ლი 
სცე ნა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის სა ვა-
რა უდო ვარ დნის გათ ვა ლის წი ნე ბით აქ ტი ური მო ლა პა-
რა კე ბე ბი და კონ სულ ტა ცი ები და იწყო სა ერ თა შო რი სო 
სა ვა ლუ ტო ფონ დთან, რო მელ თა ნაც გა ნი ხი ლე ბო და ის 
მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი, რომ ლე ბიც შე საძ ლე ბე ლი ყო 
დამ დგა რი ყო რო გორც ჩვე ნი, ისე ჩვე ნი სა ვაჭ რო პარ-
ტნი ორი ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ აში პან დე მი ის პი რო ბებ სი 
არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი ებ ის შე დე გად. ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ-
ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე მო მა ვალ ში ქვეყ ნის შე საძ ლო 
მო სა ლოდ ნე ლი და ნაკ ლი სე ბი სა და სა ჭი რო და მა ტე ბი თი 
ხარ ჯე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ-
ტო ფონ დთან ერ თად ჩა მო ყა ლიბ და და და მა ტე ბით გა-
ნი საზღვრა სა ბა ზი სო პა რა მეტ რე ბი, რო მელ ზეც უნ და 
და ფუძ ნე ბუ ლი ყო სა ქარ თვე ლოს 2020 წლის ერ თი ანი 
სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტი ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ-
ის შემ დგომ.

აღ ნიშ ნულ გა რე მო ებ ებ თან ერ თად უაღ რე სად მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი გა რე მო ებ ას წარ მო ად გენ და ის იც რომ, ამ ავე 
პე რი ოდ ში წარ მა ტე ბით დას რულ და სა ერ თა შო რი სო 
სა ვა ლუ ტო ფონ დის (IMF) მე-6 მი მო ხილ ვა, რო მე ლიც 
სა ქარ თვე ლოს მდგრა დი ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კის უმ-
ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ინ დი კა ტო რი გახ და, რო გორც სხვა 
დო ნო რებ თან ურ თი ერ თო ბი სას, ისე უცხო ელ ინ ვეს-
ტორ თათ ვის.

სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დთან არ სე ბულ 
წარ მა ტე ბულ პროგ რა მას თან ერ თად, გა სულ წლებ ში 
სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური სტა ბი-



56

ივლისი    2021   დეკემბერი

ლუ რო ბა და ფის კა ლუ რი დის ციპ ლი ნა გახ და უმ ნიშ ვნე-
ლო ვა ნე სი წი ნა პი რო ბა იმ ისა, რო მელ მაც შე საძ ლებ ლო ბა 
მის ცა ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბას უმ ოკ ლეს დრო ში სა ერ-
თა შო რი სო ინ სტი ტუ ტებ თან მი ეღ წია შე თან ხმე ბი სათ-
ვის ქვეყ ნის თვის და მა ტე ბით 1,5 მლრდ აშშ დო ლა რის 
გა მო ყო ფის თა ობ აზე.

სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დთან შე თან ხმე-
ბუ ლი ჩარ ჩო მთლი ან ობ აში ით ვა ლის წი ნე ბ და ქვეყ ნის 
რე ლუ რი მშპ-ს შემ ცი რე ბას 4,0 პრო ცენ ტით, შე მო სავ-
ლე ბის და ნაკ ლისს 1,7 მლრდ ლარ ზე მე ტით, სა ქარ-
თვე ლოს 2020 წლის ბი უჯ ეტ ში მიმ დი ნა რე და კა პი ტა-
ლუ რი ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას 600.0 მლნ ლა რამ დე და 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ან ტრი კი ზი სუ ლი გეგ მით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის და მა ტე ბით და სა-
ფი ნან სებ ლად სა ჭი რო რე სურ სის მო ძი ებ ას 3,4 მლრდ 
ლა  რამ დე. ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნულ თა შე დე გად ქვეყ ნის 
2020 წლის ნა ერ თი ბი უჯ ეტ ის დე ფი ცი ტის საპ როგ ნო ზო 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 8.5%-ით გა ნი საზღვრა.

სა ქარ თვე ლოს 2020 წლის ნა ერ თი ბი უჯ ეტ ის აღ ნიშ-
ნუ ლი დე ფი ცი ტის ნა წი ლობ რივ და ფი ნან სე ბის მიზ ნით, 
ქვეყ ნის მთავ რო ბის მი ერ 2020 წლის მარ ტი დან მნიშ-
ვნე ლოვ ნად შე იზღუ და ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯვი თი ნა წი ლი, 
შე სა ბა მი სად აღ ნიშ ნუ ლი სა სა ქარ თვე ლოს 2020 წლის 
ნა ერ თი სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის ცვლი ლე ბით მაქ სი მა-
ლუ რად შემ ცირ და ად მი ნის ტრა ცი ული, წარ მო მად გენ-
ლო ბი თი და მივ ლი ნე ბის ხარ ჯე ბი, სპე ცი ალ იზ ებ ული 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის გარ და მნიშ ვნე ლოვ ნად შე ცირ და 
საწ ვა ვის ხარ ჯე ბი, მაქ სი მა ლუ რად შე იზღუ დე ბა ვა კან-
სი ებ ის შევ სე ბა და საპ რე მიო რე სურ სი. სა ხელ მწი ფო ბი-
უჯ ეტ ის მიმ დი ნა რე ხარ ჯე ბის ნა წილ ში ად მი ნის ტრა ცი-
ულ ხარ ჯებ თან ერ თად შე ცირ დე ბა ყვე ლა ის პროგ რა მა, 
რო მელ თა არ გან ხორ ცი ელ ება ან/და დრო ში გა და წე ვა 
მნიშ ვნე ლოვ ნად არ და აზი ან ებ და შე სა ბა მის სექ ტორს, 
ბუ ნებ რი ვი ფაქ ტო რე ბის (პან დე მი იდ ან გა მომ დი ნა რე 
შეზღუდ ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით) შე იზღუ და კულ-
ტუ რუ ლი, სპორ ტუ ლი და ტუ რიზ მის მი მარ თუ ლე ბით 
და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ებ ები, ას ევე გა და იხ ედა 2020 წლი-
სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის რე ფორ მის 
ზო გი ერ თი მი მარ თუ ლე ბა. კა პი ტა ლუ რი პრო ექ ტე ბის 
ნა წილ ში შემ ცი რე ბა ძი რი თა დად შე ეხო ტუ რის ტულ 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რას, ას ევე იმ პრო ექ ტებს, სა დაც იმ-
პორ ტის ხვედ რი თი წი ლი გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლი 
იყო. ყო ვე ლი ვე ზე მოთ აღ ნიშ ნულ თა გათ ვა ლის წი ნე ბის 
შედ გად სა ქარ თვე ლოს 2020 წლის ნა ერ თი ბი უჯ ეტ ის 
ხარ ჯვი თი ნა წი ლი ჯა მუ რად ფაქ ტობ რი ვად შემ ცირ და 
600 მი ლი ონ მდე ლა რის ოდ ენ ობ ით. 

,,COVID 19“-ის პან დე მი ის გავ რცე ლე ბამ თა ვის მხრივ 
ას ევე მნიშ ვნე ლო ვანდ უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა 
რო გორც კერ ძო სექ ტორ ზე, ას ევე ქვეყ ნის მო სახ ლე ობ ის 
სო ცი ალ ურ - ეკ ონ ომ იკ ურ მდგო მა რე ობ აზ ეც, რომ ლი და-
ნაც გა მომ დი ნა რე ფაქ ტობ რი ვად ას ევე აუც ილ ებ ელ ობა 
შე იქ მნა და მა ტე ბი თი რე სურ სე ბის მო ძი ებ ისა, რო გორც 
ბიზ ნე სის ხელ შე საწყო ბად, ისე ქვეყ ნის მო სახ ლე ობ ის 
და სახ მა რებ ლად, აგ რე თე ვე, ,,COVID 19“-ის ეპ იდ ემი ის 
გავ რცე ლე ბის პრე ვენ ცი ისა და და ავ ად ებ ულ მო ქა ლა-

ქე თა ეფ ექ ტუ რი მკურ ნა ლო ბის თვის. ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ-
ნუ ლი სათ ვის ქვეყ ნის სა ჭი რო და მა ტე ბით მა ხარ ჯებ მა 
კი პრაქ ტი კუ ლად და ახ ლო ებ ით 3,4 მი ლი არდ ლა რი 
შე ად გი ნა.

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ აღ ნიშ ნულ თა გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
ქვე ყა ნა ში ,,COVID 19“-ის პან დე მი იდ ან გა მომ დი ნა რე, 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის 
შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლოს 2020 წლის 24 ივ ნი სი სა და 
სა ქარ თვე ლოს 2020 წლის 29 დე კემ ბრის კა ნო ნე ბით 
,,„სა ქარ თვე ლოს 2020 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის 
თა ობ აზე“ სა ქარ თვე ლოს 2020 წლის სა ხელ მწი ფო ბი-
უჯ ეტ ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად ქვეყ ნის 
ნა ერთ ბი უჯ ეტ ში და მა ტე ბი თი აის ახა ხარ ჯე ბი:

• იმ მო ქა ლა ქე ებ ის დახ მა რე ბის თვის, რომ ლე ბიც და-
ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა კა ტე გო რი ას გა ნე კუთ ვნე ბი-
ოდ ნენ და და კარ გეს ხელ ფა სი, 6 თვის გან მავ ლო ბა ში 200 
ლა რი ანი დახ მა რე ბის გა სა წე ვად გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
450,0 მლნ ლა რი;

• სა მუ შაო ად გი ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით და წე-
სე ბუ ლი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის შემ ცი რე ბა - 250,0 
მლნ ლა რი (ას ახ ულია სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის მაჩ-
ვე ნებ ლებ ში);

• თვით და საქ მე ბულ თა ერ თჯე რა დი 300 ლა რი ანი 
დახ მა რე ბე ბის თვის - 75,0 მლნ ლა რი;

• მო სახ ლე ობ ის კო მუ ნა ლუ რი ხარ ჯე ბის სუბ სი დი რე-
ბის თვის - 170,0 მლნ ლა რი;

• 65-დან 100 ათ ას სო ცი ალ ურ სა რე იტ ინ გო ქუ ლამ დე 
მყო ფი ოჯ ახ ებ ის დახ მა რე ბა (ოჯ ახ ის წევ რე ბის რა ოდ-
ენ ობ ის შე სა ბა მი სად) 6 თვის გან მავ ლო ბა ში - 48,0 მლნ 
ლა რი;

• 100 ათ ას სო ცი ალ ურ სა რე იტ ინ გო ქუ ლამ დე მყო ფი 
მრა ვალ შვი ლი ანი ოჯ ახ ებ ის 100 ლა რი ანი დახ მა რე ბა 6 
თვის გან მავ ლო ბა ში - 13,0 მლნ ლა რამ დე;

• მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი შშმ პი რე ბის და შშმ ბავ-
შვე ბის 100 ლა რი ანი დახ მა რე ბა 6 თვის გან მავ ლო ბა ში 
- 24,0 მლნ ლა რი;

• StopCoV ფონ დის ან გა რიშ ზე მო ბი ლი ზე ბუ ლი თან ხა 
- 133,5 მლნ ლა რი (ას ახ ულია რო გორც სხვა შე მო სავ ლე-
ბის, ისე ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯვი თი ნა წი ლის მაჩ ვე ნებ ლებ ში);

• სა კა რან ტი ნო სივ რცე ებ ით მომ სა ხუ რე ბის ან აზღა-
ურ ებ ისა და ფრე ნე ბის სუბ სი დი რე ბის თვის - 45,0 მლნ 
ლა რი;

• ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის პრე ვენ ცი ისა და ჯან დაც ვის 
ხარ ჯე ბის თვის - 285,0 მლნ ლა რი;

• ჯან დაც ვის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მზად ყოფ ნის გა-
უმ ჯო ბე სე ბის თვის 60,0 მლნ ლა რი;

• საკ რე დი ტო-სა გა რან ტიო სქე მის და სა ფი ნან სებ-
ლად - 330,0 მლნ ლა რი;

• სას ტუმ რო ებ ის საპ რო ცენ ტო ხარ ჯის სუბ სი დი რე-
ბის თვის - 70,0 მლნ ლა რი;

• ტუ რის ტუ ლი ობი ექ ტე ბის ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გან 
გა თა ვი სუფ ლე ბა - 45,0 მლნ ლა რი (ას ახ ულია სა გა და სა-
ხა დო შე მო სავ ლებ ში);

• მცი რე გრან ტე ბის გა სა ცე მად - 20,0 მლნ ლა რი;
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• სამ შე ნებ ლო სექ ტო რის მხარ და ჭე რა (მათ შო რის 
დევ ნილ თა სახ ლე ბის გაზ რდი ლი შეს ყიდ ვე ბი) – 40,0 
მლნ ლა რი;

• სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სექ ტო რის ხელ შეწყო ბა - 
139,0 მლნ ლა რი;

• დღგ-ს და მა ტე ბით დაბ რუ ნე ბის თვის - 600,0 მლნ ლა-
რი (ნა წი ლობ რივ დაბ რუნ დე ბა ამ მიზ ნე ბის თვის არ სე-
ბულ ან გა რიშ ზე არ სე ბუ ლი ნაშ თი დან, ხო ლო ნა წი ლი ას-
ახ ულია სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის მაჩ ვე ნებ ლებ ში);

• კო მერ ცი ული ბან კე ბის თვის ლა რის გრძელ ვა დი ანი 
ლიკ ვი დო ბის შე საქ მნე ლად - 600,0 მლნ ლა რი (აის ახა სა-
ში ნაო ვა ლი სა და დე პო ზი ტე ბის მაჩ ვე ნებ ლებ ში).“ {6-7}

უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ კრი ზი სულ ეტ აპ ზე გეგ მა ზო-
მი ერი ღო ნის ძი ებ ებ ის ეფ ექ ტი ან ობ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გან მა პი რო ბე ბე ლი ფაქ ტო რია სა ჯა რო ფი ნან სე ბის 
მარ თვის არ სე ბუ ლი ჩარ ჩო და სა ბი უჯ ეტო სის ტე მის 
მოქ ნი ლო ბა. „ეკ ონ ომ იკ ური თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი ით ვა ლის წი ნებს სა-
გან გე ბო მდგო მა რე ობ ის გა მოცხა დე ბის შემ თხვე ვებ ში 
ფის კა ლურ ზღვრებ თან და კავ ში რე ბულ სპე ცი ფი კურ 
რე გუ ლა ცი ებს. წლი ური ბი უჯ ეტ ის კა ნო ნის და ზუს ტე-
ბის მე ქა ნიზ მებ მა კი ხე ლი შე უწყო სა ჭი რო რე სურ სე-
ბის მო ბი ლი ზე ბი სათ ვის ას იგ ნე ბე ბის გა და ნა წი ლე ბას, 
რის შე დე გა დაც სა ბი უჯ ეტო პრო ცე სი შე უფ ერ ხებ ლად 
ხორ ცი ელ დე ბო და სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის კა ნონ ში 
ცვლი ლე ბის შე ტა ნამ დე.

ეკ ონ ომ იკ ური პა რა მეტ რე ბის გაუარესებიდან გა მომ-
დი ნა რე მნიშ ვნე ლოვ ნად მცირ დე ბა ნა ერ თი ბი უჯ ეტ ის 
შე მო სუ ლო ბე ბი და გან სა კუთ რე ბით სა გა და სა ხა დო შე-
მო სავ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი.

2019 წლის ნო ემ ბერ ში (2020 წლის ბი უჯ ეტ ის სა ბო-
ლოო ვა რი ან ტის მომ ზა დე ბის დროს) არ სე ბუ ლი პროგ-
ნო ზის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შა ვე ბუ ლი 2020 წლის სა გა-
და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის გეგ მა შე ად გენ და 12,3 მლრდ 
ლარს, თუმ ცა 2019 წელს გა და ჭარ ბე ბით მი ღე ბუ ლი 
შე მო სავ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ეკ ონ ომ იკ ური პა რა-
მეტ რე ბის უც ვლე ლო ბის პი რო ბებ ში მო სა ლოდ ნე ლი იყო 
გეგ მის 300,0 მლნ ლა რით გა და ჭარ ბე ბით შეს რუ ლე ბა და 
სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის სა ხით 12,6 მლრდ ლარ ზე 
მე ტის მო ბი ლი ზე ბა.

პან დე მი ის შე დე გად გაუარესებული პა რა მეტ რე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით კი, ფაქ ტობ რი ვად მნიშ ვნე ლოვ ნად 
შემ ცირ და 2020 წლის ნა ერ თი ბი უჯ ეტ ის შე მო სავ ლე ბი 
(იხ. ცხრი ლი №2). რო გორც ცხრი ლი დან ჩანს, ეკ ონ ომ-
იკ ური პა რა მეტ რე ბის გაუარესების შე დე გად ნა ერ თი 
ბი უჯ ეტ ის სა შე მო სავ ლო ნა წი ლის შემ ცი რე ბა მო სა-
ლოდ ნე ლი იყო 1,8 მი ლი არ დი ლა რით.

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ 2020 წლის სა ხელ მწი-
ფო ბი უჯ ეტ ში ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტის წი ნამ დე ბა რე 
ვა რი ან ტი არ სე ბი თად არ შეც ვლი ლა სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტი სათ ვის პირ ვე ლად წარ დგე ნილ ცვლი-
ლე ბე ბის პრო ექ ტთან მი მარ თე ბა ში. წარ მოდ გე ნი ლი 

ცხრი ლი №2. სა ქარ თვე ლოს ნა ერ თი ბი უჯ ეტ ის შე მო სავ ლე ბი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ზრდი სა და დო ნო რე ბის გრან-
ტე ბის გა რე შე (მლნ ლა რი)

და სა ხე ლე ბა დამ ტკი ცე-
ბუ ლი გეგ მა

გა ნახ ლე ბუ ლი 
პროგ ნო ზი და ნაკ ლი სი შე ნიშ ვნა

გა და სა ხა დე ბი 12 305,0 10 760,0 -1 545,0

გა ნახ ლე ბულ პროგ ნოზ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი არ არ ის ან ტკიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის შე სა-
ბა მი სად და წე სე ბუ ლი სა შე მო სავ ლო გა და სა-
ხა დის შე ღა ვა თი 250,0 მლნ ლა რი

გრან ტე ბი 65,0 50,0 -15,0

დო ნო რე ბის და ფი ნან სე ბის გარ და გრან ტე-
ბ ში აის ახ ება მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო ბიუ-
ჯე ტის 35-ე მუხ ლის შე სა ბა მი სად სსიპ-ებ ის 
მი ერ სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ში მი მარ თუ ლი 
სახ სრე ბი

სხვა შე მო სავ-
ლე ბი 990,0 853,0 -137,0

გა ნახ ლე ბულ პროგ ნოზ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი არ არ ის StopCoV ფონ დში მო ბი ლი ზე ბუ-
ლი 133,5 მლნ ლა რი და და მა ტე ბით მო ბი ლი-
ზე ბუ ლი რე სურ სე ბის დე პო ზი ტებ ზე გან-
თავ სე ბის შე დე გად მი სა ღე ბი 53,5 მლნ ლა რი

პრი ვა ტი ზა ცია 230,0 150,0 -80,0

სეს ხე ბის 
დაბ რუ ნე ბა 115,0 75,0 -40,0

სულ ჯა მი 13 705,0 11 888,0 -1 817,0

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო
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კა ნო ნის პრო ექ ტში ას ახ ულია ძი რი თა დად ტექ ნი კუ რი 
ხა სი ათ ის ცვლი ლე ბე ბი და წარ მოდ გე ნი ლია და მა ტე ბი თი 
და ნარ თე ბი, მათ შო რის სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი სა 
და სა ხელ მწი ფო აუდ იტ ის სამ სა ხუ რის მი ერ გა ცე მუ ლი 
რე კო მენ და ცი ებ ის შე სა ბა მი სად პრო ექ ტს თან ახ ლავს 
და მა ტე ბით:

ა) ოპ ტი მის ტუ რი და პე სი მის ტუ რი სცე ნა რე ბი და 
მა თი აღ წე რა;

ბ) ვა ლის მდგრა დო ბის ან ალ იზი (DSA) და ინ ფორ მა-
ცია ვა ლის შე სა ხებ;

გ) ინ ფორ მა ცია სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის სა-
ფი ნან სო-სა ბი უჯ ეტო კო მი ტე ტის რე კო მენ და ცი ებ ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბას თან და კავ ში რე ბით;

დ) პროგ რა მუ ლი ბი უჯ ეტ ის და ნარ თი.
გა ნახ ლე ბუ ლი მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური პა რა მეტ რე ბის 

მი ხედ ვით რე ალ ური ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის პროგ ნო ზი 
უარ ყო ფი თია და შე ად გენს -4 პრო ცენ ტს. მთლი ანი ში და 
პრო დუქ ტის დეფ ლა ტო რი 4,8%-ს, სა მომ ხმა რებ ლო ფა-
სე ბის ინ დექ სის სა შუ ალო წლი ური მაჩ ვე ნე ბე ლი 4,7%-ს, 
ხო ლო წლის ბო ლოს თვის 3,5%-ს შე ად გენს.

ნო მი ნა ლუ რი მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის მაჩ ვე ნე ბე-
ლი შე ად გენს 50,3 მლრდ ლარს, ნაც ვლად გა სუ ლი წლის 
დე კემ ბრის პროგ ნო ზით არ სე ბუ ლი 53,1 მლრდ ლა რი სა.

ამ რი გად, დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ებ აში გა და სა-
ხა დე ბის არ სე ბო ბი სა და გა მარ თუ ლო ბის სა ფუძ ვე ლია 
გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თა მოთხოვ ნი ლე ბა სა ზო გა-
დო ებ რივ დოვ ლათ ზე და მო სახ ლე ობ ის მი ერ შე მო სავ-
ლე ბის გა და ნა წი ლე ბის პრინ ცი პის აღი არ ება. თუმ ცა 
რე ალ ურ ცხოვ რე ბა ში სა ხელ მწი ფო ამ მი სი ას სრუ ლი ად, 
უნ აკ ლოდ ვერ ას რუ ლებს. სა ზო გა დო ებ რი ვი სექ ტო რის 
(სა ხელ მწი ფოს) უნ არი, შექ მნას ერ თობ ლი ვი მოხ მა რე ბის 
სა ქო ნე ლი ან და მო ახ დი ნოს გა და ნა წი ლე ბა, და მო კი დე-
ბუ ლია იმ შე მო სავ ლებ ზე, რო მელ საც იგი ფლობს. ამ 
შე მო სავ ლე ბის ძი რი თა დი წყა როა სხვა დას ხვა სა გა და-
სა ხა დო თუ არ ას აგ ად ას ახ ადო შე მო სავ ლე ბი. გა და სა ხა-
დე ბი მო იც ავს შე მო სა ვალ თა ყვე ლა იმ სა ხეს, რო მე ლიც 
აკ უმ ულ ირ დე ბა სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ში სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ რე გუ ლა რუ ლად სა კა ნონ მდებ ლო იძ ულ ებ ითი 

უფ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე. სა ზო გა დო ებ რი ვი სექ ტო რის 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ამ ოც ან ას ხში რად სა გა და სა ხა დო 
შე მო სუ ლო ბე ბის სპე ცი ფი კის, სა ხე ებ ისა და ფორ მი რე-
ბის ხერ ხე ბის, გა და სა ხა დე ბის ერ ოვ ნულ მე ურ ნე ობ აზე 
გავ ლე ნი სა და სა გა და სა ხა დო სის ტე მის ოპ ტი მი ზა ცი ის 
შეს წავ ლა წარ მო ად გენს.

სა გა და სა ხა დო სის ტე მის სრულ ყო ფას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი სა ქარ თვე ლოს სო ცი ალ ურ-ეკ-
ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი და სა-
სი ცოცხლოდ აუც ილ ებ ელი ელ ემ ენ ტე ბია. მხო ლოდ 
სრულ ყო ფი ლი, ეფ ექ ტუ რი და დრო ული, სო ცი ალ ურ-
ეკ ონ ომ იკ ური პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სი სა გა და სა ხა დო 
სის ტე მის პი რო ბებ შია შე საძ ლე ბე ლი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ-
იკ ური ზრდა, სა მე წარ მეო სა ქმი ან ობ ის გან ვი თა რე ბა 
და ქვეყ ნის წი ნა შე არ სე ბუ ლი სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ-
ური პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა.

ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის აღ მავ ლო ბი სა და სტა ბი ლუ-
რო ბის მი სა ღ წე ვად აუც ილ ებ ელია გა ვა ტა როთ ის ეთი 
ეკ ონ იმ იკ ური და პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბი, რო მლე ბიც 
ხელს შე უწყობს ამ მიზ ნის მიღ წე ვას. სა გა და სა ხა დო 
რე გუ ლი რე ბა კი ეკო ნო მი კა ზე ზე მოქ მე დე ბის მძლავ რი 
ინ სტრუ მენ ტია, რო მე ლიც მნიშ ვნე ლო ვან ზე გა ვ ლე ნას 
ახ დენს ბიზ ნეს სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა სა და სა ბი უჯ-
ეტო შე მო სავ ლე ბის ზრდა ზე, მა შინ რო ცა ამ შე მო სავ-
ლე ბის უდ იდ ესი ნა წი ლი სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის 
სა შუ ალ ებ ით ივ სე ბა.

დღეს მიმ დი ნა რე ობს დის კუ სია, თუ ,,COVID 19“-ის 
პან დე მი ის პირ ველ წლებ ში რამ დე ნად სწო რად გან ხორ-
ცი ელ და სა გა და სა ხა დო რე ფორ მე ბი, მი ზან შე წო ნი ლია 
თუ არა იმ სა ხის ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ინ ტენ სი ურ ად 
გან ხორ ცი ელ და სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბა ში და 
ახ ლო პერ სპექ ტი ვა ში ლო გი კუ რად კვლავ გან ხორ ცი-
ელ დე ბა, რა შე დე გი მო უტ ანა ამ ცვლი ლე ბებ მა ბიზ ნეს 
სუ ბი ექ ტებს და ზო გა დად - გა დამ ხდე ლებს.

ამ ჟა მად, რო ცა სა ქარ თვე ლო ახ ალი კო რო ნა ვი რუ სის 
პან დე მის გავ რცე ლე ბის არე ალ ში იმ ყო ფე ბა და პრაქ ტი-
კუ ლად ჯერ კი დევ ძნე ლია ზუს ტი გა დაწყვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბა - პან დე მია რა პე რი ოდ ით გაგ რძელ დე ბა კი დევ 
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მსოფ ლი ოში და მათ შო რის ჩვენს ქვე ყა შიც, უაღ რე სად 
რთუ ლია რე ალ ური პროგ ნო ზე ბის გა კე თე ბა იმ ეკ ონ-
ომ იკ ური გავ ლე ნის შე სა ხებ, რო მელ საც მსოფ ლი ოში 
პან დე მი ური პრო ცე სი და ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ეპ იდ-
ემი ური სუ რა თი მო ახ დენს ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აზე. 
პრაქ ტი კულდ ნე გა ტი ური ეფ ექ ტი მნიშ ვნე ლო ვა ნად 
საგ რძნო ბი რომ იქ ნე ბა ცხა დია, რომ ლე ბიც სა ბო ლოო 
ჯამ ში და მო კი დე ბუ ლია მთავ რო ბის მი ერ არ სე ბუ ლი 
ეკ ონ ომ იკ ური გა მოწ ვე ვე ბის სწო რად გა აზ რე ბა ზე. ამ 
ეტ აპ ის თვის ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბა მიმ დი ნა რე გა მოწ-
ვე ვებს გა ჭირ ვე ბით პა სუ ხობს, შე სა ბა მი სად ქვე ყა ნას 
სა მე დი ცი ნო საფ რთხე ებს და ჰუ მა ნი ტა რულ ამ ოც ან ებს 
მარ თავს, და გრძელ ვა დი ანი ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტის შე-
ფა სე ბის თვის საკ მა ოდ შეზღუ ლი რე სურ სი რჩე ბა.

აღ ნიშ ნუ ლი შეზღუ დუ ლი რე სურ სე ბის პი რო ბებ ში, 
რთუ ლი ხდე ბა ცალ კე ული ეკ ონ ომ იკ ური შე ღა ვა თე ბის 
და სტი მუ ლი რე ბის პა კე ტე ბის შე მო ღე ბა, ცალ კე ული 
შეზღუდ ვე ბის და წე სე ბას შემ თხვე ვა ში კი უაღ რე სად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ამ ნა ბი ჯე ბის „ეკ ონ ომ იკ ური ფა სის“ 
სწო რად გან საზღვრა. ამ ას თა ნა ვე უაღ რე სად მნიშ ვნე-
ლო ვა ნან წარ მო ად გენს იმ გა რე მო ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბა 
რომ, კრი ზი სის და საძ ლე ვად გათ ვა ლის წი ნე ბულ ე.წ. შე-
ღა ვა თე ბის შე თა ვა ზე ბას არ ქონ დეს ის ეთი ხა სი ათი, რო-
გო რიც მა გა ლი თად სა ბან კო „შე ღა ვა თი ანი პე რი ოდ ის“ 
მე ქა ნიზ მს, რო მე ლიც მე ქა ნი კუ რად გაქ ცევს ამ რე ჟიმ ში 
და მი სი და ტო ვე ბის თვის გი წევს აქ ტი ვო ბის გან ხორ ცი-
ელ ება და არა - მას ში ჩარ თვის თვის. ყველ გან, სა დაც ეს 
შე საძ ლე ბე ლია, მნიშ ვნე ლო ვა ნია არ შე იზღუ დოს მო ქა-

ლა ქე თა ეკ ონ ომ იკ ური არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბა; 
 არ სე ბი თია კრი ზი სის ვა დე ბი და აგ რეთ ვე ის, რო გორ 

შეძ ლებს მთლი ან ობ აში მსოფ ლიო მას თან გამ კლა ვე-
ბას, რამ დე ნა დაც ფაქ ტობ რი ვად ჩვე ნი ქვეყ ნის ტი პის 
ქვეყ ნე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად იქ ნე ბი ან და მო კი დე ბუ ლი იმ 
სა ერ თა შო რი სო დახ მა რე ბის მას შტაბ ზე, რომ ლის მო ბი-
ლი ზე ბა საც ის ინი პრაქ ტი კუ ლად მო ახ ერ ხე ბენ; 

აგ რეთ ვე უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ კრი ზი სულ ეტ აპ ზე 
გეგ მა ზო მი ერი ღო ნის ძი ებ ებ ის ეფ ექ ტი ან ობ ის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი გან მა პი რო ბე ბე ლი ფაქ ტო რია სა ჯა რო ფი ნან სე-
ბის მარ თვის არ სე ბუ ლი ჩარ ჩო და სა ბი უჯ ეტო სის ტე მის 
მოქ ნი ლო ბა. „ეკ ონ ომ იკ ური თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი ით ვა ლის წი ნებს სა-
გან გე ბო მდგო მა რე ობ ის გა მოცხა დე ბის შემ თხვე ვებ ში 
ფის კა ლურ ზღვრებ თან და კავ ში რე ბულ სპე ცი ფი კურ 
რე გუ ლა ცი ებს. წლი ური ბი უჯ ეტ ის კა ნო ნის და ზუს ტე-
ბის მე ქა ნიზ მებ მა კი ხე ლი შე უწყო სა ჭი რო რე სურ სე-
ბის მო ბი ლი ზე ბი სათ ვის ას იგ ნე ბე ბის გა და ნა წი ლე ბას, 
რის შე დე გა დაც სა ბი უჯ ეტო პრო ცე სი შე უფ ერ ხებ ლად 
ხორ ცი ელ დე ბო და სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის კა ნონ ში 
ცვლი ლე ბის შე ტა ნამ დე.

აგ რეთ ვე საგ რძნობ ლად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია 
კერ ძო ინ იცი ატ ივ ებ იც, კერ ძოდ კი ის, თუ რამ დე ნად 
შეძ ლებს ჩვე ნი ქვეყ ნის ბიზ ნე სის ნა წი ლი მა ინც თვი-
თინ ცი ატ ივ ებ ის ხარ ჯზე ორ გა ნი ზე ბას, პამ დე მი ით გა-
მოწ ვე ული გა მოწ ვე ვე ბი დან გა მომ დი ნა რე ახ ალი ტი პის 
მომ სა ხუ რე ბე ბი სა და პრო დუქ ტე ბის შე მუ შა ვე ბას და 
პრაქ ტი კუ ლად გა მო ყე ნე ბას. 
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ANNOTATION 

Insurance is an important support and guarantee tool for the expansion of en-
trepreneurial activities, production and exchange operations. It should be noted 
that non-life insurance is not too popular subject in Georgia today, for a number of 
reasons; There is little interest and education of the population in this area, as evi-
denced by statistics and numbers, the number of insured in this area is quite small, 
both individuals and legal entities;

The purpose of this article is to present the non-life insurance contributing fac-
tors in Georgia;

The object of the article is the Georgian non-life insurance market;
Keywords: non-life insurance market, Liability insurance.

დაზღვე ვა მსოფ ლიო გან ვი თა რე ბი სა და მოთხოვ ნის 
მი უხ ედ ავ ად, სა ქარ თვე ლო ში მხო ლოდ მე-20 სა უკ უნ ის 
ბო ლოს ჩნდე ბა, თა ნაც ეს ინ სტი ტუ ტი ამ დრო ის თვის 
სრუ ლი ად უკ ონ ტრო ლო იყო; 1990-1997 წლებს , სა ქარ-
თვე ლო ში სა დაზღვე ვო სის ტე მის არ არ სე ბო ბის წლე ბი 
ეწ ოდა. 1997 წლი დან სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ შე მო-
იღო ახ ალი კა ნონ-პრო ექ ტი (დაზღვე ვის შე სა ხებ). წა მო-
იწყეს დაზღვე ვის სის ტე მის რე გუ ლი რე ბის, მარ თვი სა და 
კონ ტრო ლის პრო ცე სი.

ამ მცი რე დი ექ სკურ სით შეგ ვიძ ლია შე ვა და როთ, თუ 
რა დრო იდ ან იწყე ბა დაზღვე ვის კულ ტუ რის გან ვი თა-

რე ბა აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში და ჩვენ თან სა-
ქარ თვე ლო ში. სა ვა რა უდ ოდ სწო რედ ეს გა ნა პი რო ბებს 
დღემ დე სა ქარ თვე ლო ში, ამ სფე როს და ბალ პო პუ ლა რო-
ბა სა და დაზღვე ვის მი მართ უნ დობ ლო ბას. 

რა არ ის არა სი ცოცხლის დაზღვე ვა? ეს არ ის ქო-
ნე ბის, პა სუ ხის მგებ ლო ბის, ტვირ თე ბის, მშე ნებ ლო ბის, 
ავ ტო მო ბი ლე ბის დაზღვე ვის ერ თობ ლი ობა;

ქო ნე ბის დაზღვე ვა იშ ლე ბა სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე-
ბე ბად, მა გა ლი თად მან ქა ნა და ნად გა რე ბის, მა რა გე ბის, 
ინ ვენ ტა რის, რე მონ ტის, კარ კა სის, ვიტ რა ჟე ბის და სხვა 
დაზღვე ვა;
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რაც შე ეხ ება პა სუ ხის მგებ ლო ბის დაზღვე ვას მრა ვა-
ლი მი მარ თუ ლე ბა აქ ვს, მა გა ლი თად თა ნამ შრომ ლე ბის 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის, კო მერ ცი ული, პრო დუქ ცი ის, ზო-
გა დი,სა ვალ დე ბუ ლო და სხვა დაზღვე ვა;

ტვირ თე ბის დაზღვე ვა შუა სა უკ უნე ებ იდ ან პო პუ-
ლა რუ ლია გლო ბა ლურ დო ნე ზე, შე იძ ლე ბა შევ ხვდეთ 
საზღვაო, სახ მე ლე თო, სა ჰა ერო, და სხვა ტვირ თის 
დაზღვე ვის ნა ირ სა ხე ობ ებს;

ჩვენს ქვე ყა ნა ში სა ზო გა დო ება ზო გა დად კრი ტი კუ-
ლად უდ გე ბა სი ახ ლე ებს, მი თუ მე ტეს ის ეთს, რაც მათ 
ჯი ბეს და ფი ნან სებს ზედ მე ტად აწ ვე ბა. სამ წუ ხა როდ 
დაზღვე ვაც ბევ რის თვის ამ რიგ ში ხვდე ბა. ფიქ რო ბენ 
რომ ფულს ტყუ ილ ად იხ დი ან პრე მი ის სა ხით და სარ გე-
ბელს ვერ იღ ებ ენ. მა გა ლითს მო გიყ ვანთ, თუ ად ამი ანი 
აზღვევს თა ვის ავ ტო მო ბილს სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში 
და X თან ხას იხ დის პრე მი ის სა ხით, მაგ რამ ზა რა ლი არ აქ-
ვს, ანუ ავ ტო საგ ზაო შემ თხვე ვა არ მომ ხდა რა, ამ დროს 
მას უჩ ნდე ბა შეგ რძნე ბა, რომ ტყუ ილ ად გა და ყა რა ეს 
თან ხა წყალ ში; მაგ რამ ეს მიდ გო მა არ ას წო რია, რად გან 
ჩვე ნი ყო ველ დღი ური ცხოვ რე ბა ხი ფა თით არ ის სავ სე 
და თუ ორი წე ლი ზა რა ლი არ გვქო ნია, ეს არ ნიშ ნავს 
იმ ას რომ მე სა მე ან მე ოთხე წელ საც ასე ვიქ ნე ბით, ამ ის 
გან ჭვრე ტა წარ მო უდ გე ნე ლია, სწო რედ ამ ის თვის ვიხ-
დით პრე მი ას, რომ მშვი დად ვი ყოთ და ზა რალს თა მა მად 
შევ ხვდეთ და არა ში შით.

სა ქარ თვე ლო ში არა ერ თი ფაქ ტო რი უწყობს არა სი-
ცოცხლის დაზღვე ვის პო პუ ლა რო ბას:

ერ თი ფაქ ტო რია ევ რო კავ ში რი, ნა ტო ში გა წევ რი ან-
ებ ის თვის, ერთ-ერ თი სა ვალ დე ბუ ლო მუხ ლია, ავ ტო მო-
ბი ლის სა ვალ დე ბუ ლო დაზღვე ვა, რაც სა ხელ მწი ფოს 
ავ ალ დე ბუ ლებს, რომ მა თი მო სახ ლე ობ ის ავ ტო მო ბი-
ლე ბი დაზღვე ული იყ ოს. სა ქარ თვე ლო ში 2021 წლის-
თვის იგ ეგ მე ბო და სა ვალ დე ბუ ლო ავ ტოტ რან სპორ ტის 
დაზღვე ვა, მაგ რამ კო ვიდ ვი თა რე ბის გა მო გა და იდო 
მოთხოვ ნის პე რი ოდი;

მე ორე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია უცხო ური კომ პა-
ნი ები და მა თი წარ მო მად გენ ლო ბე ბი სა ქარ თვე ლო ში. 
რო ცა სა ერ თა შო რი სო ფირ მებ თან თა ნამ შრომ ლობ ან 
პარ ტნი ორ ობ, ის მხა რე გა ვალ დე ბუ ლებს და გი ბიძ გებს 
დაზღვე ვე ბის გა მო ყე ნე ბის კენ, რად გან მათ უკ ვე კარ-
გათ აქ ვთ გა აზ რე ბუ ლი და გა სის ხლხორ ცე ბუ ლი, ამ პრო-
დუქ ტის აუც ილ ებ ლო ბა; საკ მა ოდ კარ გი გა მოც დი ლე ბაა 
ქარ თუ ლი ფირ მე ბის თვის რად გან მა თი ცოდ ნის დო ნეც 
იზ რდე ბა და ჩვე ვა ში გა და დის ეს საქ ცი ელი;

მე სა მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი, რო მე ლიც სა ქარ-
თვე ლო ში არა სი ცოცხლის დაზღვე ვის პო პუ ლა რი ზა ცი-
ას უწყობს ხელს, არ ის სა ხელ მწი ფოს მი ერ გა მო ცე მუ ლი 
კა ნონ მდებ ლო ბა, რო მე ლიც რიგ სა დაზღვე ვო პრო დუქ-
ტებს სა ვალ დე ბუ ლოს ხდის და საზღვე ვად სხვა დას ხვა 
მი მარ თუ ლე ბე ბით; მა გა ლი თად ნე ბის მი ერ წარ მო ებ ასა 
და მშე ნებ ლო ბა ში სა ვალ დე ბუ ლოა უბ ედ ური შრმთხვე-
ვის გან დაზღვე ვა; ას ევე სა ვალ დე ბუ ლოა კლი ნი კუ რი 
კვლე ვე ბის დროს პა ცი ენ ტთა სი ცოცხლის დაზღვე ვა და 
მკვლე ვა რის პა სუ ხის მგებ ლო ბის დაზღვე ვაც; ას ევე სა-
ვალ დე ბუ ლოა სა ზო გა დო ებ ის თავ შეყ რის ობი ექ ტებ ზე 
ზო გა დი პა სუ ხის მგებ ლო ბის დაზღვე ვა რო გო რე ბი ცაა: 
სას ტუმ რო ები, ბაზ რო ბე ბი, მო ლე ბი, ბენ ზინ გა სა მართ 
სად გუ რე ბი და სხვა. საკ მა ოდ კარ გია რომ სა ვალ დე ბუ-
ლო ხდე ბა დაზღვე ვა რად გა ნაც ეს კარ გი კულ ტუ რის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბას უწყობს ხელს;

ერთ-ერთ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტორს, რო მე-
ლიც სა ქარ თვე ლო ში არა სი ცოცხლის დაზღვე ვის პო-
პუ ლა რი ზა ცი ას ხელს უწყობს, წარ მო ად გენს სა ბან კო 
სის ტე მა. იც ით რა ტომ? სა ქარ თვე ლო ში მა ტე რი ალ ური 
რე სურ სის არ ქო ნის გა მო ბიზ ნე სის მე ტი ნა წი ლი იწყე-
ბა სეს ხის მეშ ვე ობ ით, რო მელ საც ბან კი გას ცემს სარ-
გებ ლის სა ნაც ვლოდ, მაგ რამ რის სა ფუძ ველ ზე? ბა კი 
ყო ველ თვის ითხოვს უზ რუნ ველ ყო ფას, ავ ტო მო ბი ლის 
სა ხით ან კორ პუ სუს სა ხით ან ნა გე ბო ბის ან მი წის სა ხით; 
მაგ რამ ეს ხშირ შემ თხვე ვა ში ეს საკ მა რი სი არ არ ის, იც ით 
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რა ტომ? თუ თქვენ სეს ხი აიღ ეთ და კლი ნი კა გახ სე ნით, 
სეს ხი უნ და და ფა როთ კლი ნი კის წარ მა ტე ბით მუ შა ობ ის 
შემ თხვე ვა ში, სეს ხის უზ რუნ ველ ყო ფა ში ჯი კლი ნი კის 
შე ნო ბა დევს, სიტყვა ზე თუ ბუ ნებ რი ვი კა ტაკ ლიზ მე ბი 
მოხ და მი წის ძვრა ან წყალ დი დო ბა, კლი ნი კა ხო და ინ-
გრე ვა და ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას შეწყვეტს, გა მო დის რომ 
სეს ხი ვე ღარ იფ არ ება და შე ნო ბა ნა გე ბო ბაც რაც უზ-
რუნ ველ ყო ფა ში იდო ეგ ეც ნა ცარ მტვე რად იქ ცა, აქ ედ ან 
გა მომ დი ნა რე ბან კი წა გე ბუ ლი რჩე ბა. ზუს ტად ამ მი ზე-
ზის გა მო, რომ ბან კი ბო ლომ დე გა რან ტი რე ბუ ლი იყ ოს 
სარ გებ ლის მი სა ღე ბად, თა ვის მსეს ხე ბელს ავ ალ დე ბუ-
ლებს რომ ის არ გებ ლოს არა სი ცოცხლის დაზღვე ვით;

ჩვე ნის აზ რით, ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ სტი ტუ-
ტე ბი და ფაქ ტო რე ბი და გა ნა ხეთ, რაც დაზღვე ვის გან-
ვი თა რე ბას უწყობს სა ქარ თვე ლო ში, რაც მე ტი იქ ნე ბა 
სა ქარ თვე ლო ში ას ეთი ფაქ ტო რი, ქვე ყა ნაც და სა ზო გა-
დო ებ აც მე ტად იხე ირ ებს;

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ზო გა დო ებ-
ის ათ ვის სა ჭი როა სა დაზღვე ვო პრო დუქ ტის სი კე თის 
ჩვე ნე ბა, არა ისე რომ და ვა ვალ დე ბუ ლოთ ან პა სუ ხის-
მგებ ლო ბა მო ვახ ვი ოთ თავს, არ ამ ედ აუც ილ ებ ელ ობა 
შე უქ მნათ და პო ზი ტი ვი და ვა ნა ხოთ ამ ყვე ლაფ რის. რა 
თქმა უნ და მარ ტო სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ის მეშ ვე ობ ით 

არ უნ და ხდე ბო დეს ეს ყვე ლა ფე რი, რად გან ეჭ ვს გა მო-
იწ ვევს იმ ის ას, რომ ეს სა გან მა ნათ ლებ ლო ექ სკურ სი, 
მარ კე ტინ გუ ლი ხრი კია მომ ხმა რებ ლე ბის მო სა ზი დად. 
ასე რომ, სა ზო გა დო ებ ის ინ ტე ლექ ტის ას ამ აღ ლებ ლად, 
დაზღვე ვის სფე რო ში, აუც ილ ებ ელია სა ხელ მწი ფოს 
ჩარ თვა. აქ არ იგ ულ ის ხმე ბა, კა ნო ნის ძა ლით მა შინ ვე, 
მყი სი ერ ად, სა ზო გა დო ებ ის და ვალ დებ ლე ბა, არ ამ ედ 
მას მე დი ისა და ტე ლე ვი ზი ის მეშ ვე ობ ით სრუ ლი და მარ-
ტი ვად აღ საქ მე ლი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა, რაც მათ 
და ან ახ ებს ამ პრო დუქ ტის სი კე თე სა და სა ჭი რო ებ ას.

ერ თხელ მა ინც თუ მოგ სვლი ათ ავ ტო საგ ზაო შემ-
თხვე ვა, ძა ლი ან უხ ერ ხუ ლი და და ძა ბუ ლი სი ტუ აცია გექ-
ნე ბათ გა მოვ ლი ლი, ასე რომ მოკ ლედ შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
ამ ყვე ლა ფერს აგ არ იდ ებთ დაზღვე ვა, ეს ინ ფორ მა ცია 
და სიტყვე ბი სა ზო გა დო ებ ამ დე სა ხელ მწი ფომ უნ და 
მი იტ ან ოს სხვა და სხვა ხერ ხით იმ სა ზო გა დო ებ ამ დე, 
ვი საც სა კუ თარ თავ ზე არ გა მო უც დია ეს წნე ხი, მაგ რამ 
სჭი რო ება და ან ახ ოს, რომ არც მო უნ დეს აღ მო ჩე ნა. ამ 
ყვე ლა ფერს თა ვი რომ აარ იდ ოს და იყ ოს მშვი დად და 
თა მა მად უნ და და აზღვი ოს ავ ტო მო ბი ლი.

სწო რედ ას ეთი არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი მა გა ლი თე ბით 
უნ და ხდე ბო დეს სა ზო გა დო ებ ის სა დაზღვე ვო კულ ტუ-
რა ზე მუ შა ობა.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1. http://insurance.gov.ge - სა ქარ თვე ლოს დაზღვე ვის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი.
2. www.TBCInsurance.ge.
3. www.gpih.ge - სს „ სა დაზღვე ვო კომ პა ნია ჯი პი აი ჰოლ დინ გი“.
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გია ანანიძე
ბსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი,
ეკონომიკა, ბაკალავრი

დავით შაინიძე
ბსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი,
ეკონომიკა, ბაკალავრი

ლაშა ბერიძე
ბსუ ბიზნესის მართვის 

დოქტორი, ასოცირებული 
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რეფინანსირების განაკვეთის როლი რეფინანსირების განაკვეთის როლი 
სავალუტო კურსის რეგულირებაშისავალუტო კურსის რეგულირებაში

აბსტრაქტი

ბოლო წლებში საქართველოსთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
პრობლემა არის არასტაბილური ეროვნული ვალუტის კურსი, რაც, 
თავის მხრივ უარყოფით გავლენას ახდენს სხვა ეკონომიკურ პარამეტ-
რებზე და მნიშვნელოვნად მოქმედებს საზოგადოებრივ მოლოდინებზე. 
მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული ბანკი ინტერვენციების მეშვეობით 
აქტიურად ცდილობს გაუფასურებული სავალუტო კურსის დასტაბი-
ლურებას, მხოლოდ ამ მცდელობებს ვერ მოაქვს სასურველი შედეგი, 
რადგან ინტერვენციები არის ლარის დასტაბილურების მოკლევადიანი 
მექანიზმი და მას არ შეუძლია გაუფასურებაზე მოქმედ რეალურ ფაქტო-
რებზე ზემოქმედება.

სწორედ ამიტომ, არსებული ნაშრომის მიზანია, დაკვირვების, მოქმედი 
ფაქტორების კორელაციური ანალიზის და ეროვნული ბანკის გადაწყვე-
ტილებების შესწავლის საფუძველზე, დავადგინოთ რა კავშირი არსებობს 
რეფინანსირების განაკვეთსა და სავალუტო კურსს შორის და შესაძ-
ლებელია თუ არა სავალუტო კურსის რეგულირებაში რეფინანსირების 
განაკვეთის უფრო მეტად ჩართვა. 

კვლევის შედეგების საფუძველზე გამოჩნდა, რომ ლარის კურსზე 
მოქმედ ფაქტორებს შორის რეფინანსირების განაკვეთს მნიშვნელოვანი 
ადგილი უჭირავს. 

ანალიზმა გვიჩვენა, რომ რეფინანსირების განაკვეთს ეროვნული ბა-
ნკი შეიძლება იყენებდეს არა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ვალუტის გაუფა-
სურებიდან მომდინარე წნეხი გადაეცემა ინფლაციას, არამედ როდესაც 
გაცვლითი კურსის მერყეობა აღწევს გარკვეულ ზღვარს.
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Abstract
In the last years instability of national currency has been one of the biggest problem of Georgia. This fact has signi i-

cant negative impact on other economic variables and on social expectations as well. Despite the fact that National Bank 
of Georgia tries to balance the currency level by making interventions, this attempts do not have desirable results, since 
interventions are the way to control exchange rate in short-term period, rather than to have real in luence on real causes.

The purpose of the present paper is to determine what is the relationship between the re inancing rate and the exchange 
rate on the basis of observations, correlation analysis of current factors and decisions of the National Bank and whether 
it is possible to include more re inancing rates in exchange rate regulation or not. Based on the results of the study, it was 
ascertained that the re inancing rate occupies an important place among the factors affecting the GEL exchange rate.

The analyze showed that the re inancing rate can be used by the National Bank not only when the pressure of currency 
depreciation shifts to in lation, but also when exchange rate luctuations reach a certain level.

Keywords: Re inancing rate, exchange rate, National Bank
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შესავალი
1997 წლიდან საქართველოში მოქმედებს მცურავი 

გაცვლითი კურსის რეჟიმი, რაც ითვალისწინებს კურ-
სის განსაზღვრას ბანკთაშორის სავალუტო ბაზარზე 
დადებული გარიგებების მიხედვით. “ბლუმბერგის“ 
საერთაშორისო სავაჭრო სისტემაში დადებულ გარიგე-
ბათა გათვალისწინებით გამოითვლება ლარის საშუალო 
შეწონილი კურსი დოლართან მიმართებაში, რომელიც 
ოფიციალურად ცხადდება შემდგომი დღისთვის. საქა-
რთველოს ეკონომიკის მასშტაბიდან გამომდინარე შიდა 
ეკონომიკური პრობლემებსა და საერთაშორისო შოკებს 
ლარზე დიდი გავლენა აქვთ, რაც განსაკუთრებით მკა-
ფიოდ ჩანს ბოლო წლების გაცვლითი კურსის ტენდენ-
ციებში. 20220 წლის მარტში კი, ლარის გაუფასურებამ 
(1U SD=3.4842GEL) რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. 
ლარის კურსის მკვეთრი ზრდა მოქმედებს ინფლაციის 
მაჩვენებელზე, რის გამოც, ეროვნული ბანკს უწევს რე-
ფინანსირების განაკვეთის გაზრდა. მიუხედავად იმისა, 
რომ ეროვნული ბანკის მთავარი მიზანი ინფლაციის მიზ-
ნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნებაა, არსებობს ირიბი 
კავშირი რეფინანსირების განაკვეთსა და გაცვლით 
კურსს შორის, რომელსაც ითვალისწინებს ეროვნული 
ბანკი რეფინანსირების განაკვეთის დადგენისას ტეი-
ლორის წესის შესაბამისად.

რეფინანსირების განაკვეთი ეროვნული ბანკის 
მიერ მონეტარული პოლიტიკის მართვის ერთ–ერთი 
მთავარი ინსტრუმენტია, რომლის ცვლილებაზეც გა-
დაწყვეტილებას იღებს ეროვნული ბანკის მონეტარული 
პოლიტიკის კომიტეტი, ეს მაჩვენებელი კი, თავის მხრივ, 
ერთგვარი ორიენტირია საბაზრო განაკვეთებისათვის. 
რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების მთავარი 
მიზეზი ძირითად შემთხვევებში არის მიმდინარე ინფლა-
ციის გადახრა საპროგნოზო მაჩვენებლიდან, თუმცა, მო-
ნეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებები 
გავლენას ახდენს არა მხოლოდ პირდაპირ ინფლაციის 
მაჩვენებელზე, არამედ ქვეყანაში არსებული ფულადი 
აგრეგატების რაოდენობასა და ინფლაციის გამომწვევ 
სხვა მიზეზებზე, რომელთა შორისაც არის გაცვლითი 
სავალუტო კურსი. 

ძირითადი ნაწილი
ფინანსური  სტაბილურობის  უზრუნველყოფა 

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის უმნიშვნე-
ლოვანესი პირობაა. თანამედროვე ქვეყნების მთავარ 
პრობლემას ინფლაცია წარმოადგენს. აქედან გამომდი-
ნარე, ცენტრალური ბანკების, მათ შორის საქართვე-
ლოს ეროვნული ბანკის, მთავარი საზრუნავი ფასების 
სტაბილურობაა [1]. გარდა ამისა ეროვნული ბანკის 
მიზანია ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველლყოფა, 
რომელიც გულისხმობს საფინანსო სისტემის წინაშე 
არსებული და მოსალოდნელი რისკების განსაზღვრას 
და მათ შემცირებას [2] . 

აღნიშნული მიზნების მიღწევისთვის ცენტრალური 
ბანკები მიმართავენ მონეტარულ პოლიტიკას. მონეტა-
რული პოლიტიკის ოთხი ძირითადი რეჟიმი არსებობს:

1. გაცვლითი კურსის თარგეთირება;
2. ფულადი აგრეგატების თარგეთირება(მონეტა-

რული თარგეთირება);
3. ინფლაციის თარგეთირება;
ფულად–საკრედიტო პოლიტიკა მონეტარული ან 

ინფლაციის მკაფიო თარგეთირების გარეშე [3].
2009 წლიდან საქართველო გადავიდა ინფლაციის 

თარგეთირების რეჟიმზე. აღნიშნული რეჟიმი ითვა-
ლისწინებს ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლის წი-
ნასწარ გამოცხადებას და ინსტრუმენტების მართვას 
იმდაგვარად, რომ მიღწეული იქნას ინფლაციის მიზნობ-
რივი დონე საშუალოვადიან პერიოდში [4]. სტაბილურო-
ბის შენარჩუნებისთვის ეროვნული ბანკი საოპერაციო 
ორიენტირად მოკლევადიან საპროცენტო განაკვეთს 
იყენებს. განაკვეთის მართვით იგი გავლენას ახდენს ბა-
ნკთაშორის ბაზარზე არსებულ მოკლევადიან საპროცე-
ნტო განაკვეთზე, რაც აისახება კომერციული ბანკების 
როგორც მოკლევადიან, ასევე გრძელვადიან განაკვე-
თებზე და ქვეყნის ერთობლივ მოთხოვნაზე. ეროვნული 
ბანკის ძირითადი ინსტრუმენტებია ერთკვვირიანი რე-
ფინანსირების სესხები (გაიცემა კომერციულ ბანკებზე 
აუქციონით). ქვეყნის მთავარი ფინანსური ინსტიტუტი 
ასევე იყენებს მონეტარული პოლიტიკის შემდეგ ინ-
სტრუმენტებს: მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები; 
ღია ბაზრის ოპერაციები სადეპოზიტო სერთიფიკათე-
ბითა და სახაზინო ფასიანი ქაღალდებით; ღია ბაზრის 
ერთკვირიანი ინსტრუმენტი; ერთდღიანი სესხები და 
ერთდღიანი დეპოზიტები [5].

რეფინანსირების განაკვეთი
რეფინანსირების განაკვეთი ეროვნული ბანკის ფუ-

ლად–საკრედიტო პოლიტიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ინსტრუმენტია და ერთგვარ ორიენტირს წარმოადგენს 
სხვა საბაზრო განაკვეთებისთვის. 

რეფინანსირების განაკვეთის განსაზღვრისას გა-
სათვალისწინებელია ინფლაციის პროგნოზრებული 
მაჩვენებელი. როცა პროგნოზირებული მაჩვენებელი 
აღემატება ინფლაციის მიზნობრივ დონეს, ეროვნული 
ბანკი მონეტარულ პოლიტიკას ამკაცრებს, ანუ საპ-
როცენტო განაკვეთს აწევს, რათა შეზღუდული იყოს 
ფასების დონის მატება. შედეგად ერთობლივი მოთხო-
ვნა მცირდება, რაც გავლენას ახდენს ფასების ზრდის 
ტემპზე. საპირისპირო შემთხვევაში, ეროვნული ბანკი 
ატარებს ექსპანსიურ მონეტარულ პოლიტიკას – შე-
მცირდება საპროცენტო განაკვეთი, რაც გარკვეული 
პერიოდის შემდეგ სესხების საპროცენტო განაკვეთს 
გადაეცემა და ამის შედეგად ერთობლივი მოთხოვნა 
წახალისდება [6].

ეროვნული ბანკის მიერ გამოცემულ მონეტარული 
პოლიტიკის საოპერაციო დოკუმენტის მიხედვით, 
პოლიტიკის განაკვეთის შესახებ გადაწყვეტილების 
მიღებისას გაითვალისწინება მონეტარული პოლიტი-
კის რეაქციის ტეილორის ტიპის ფუნქცია. რეაქციის 
ფუნქციაში იგულისხმება, რომ პოლიტიკის განა-
კვეთი დიდწილად არის დამოკიდებული და საპასუხოდ 
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მოქმედებს მიზნობრივი ინფლაციის მაჩვენებლიდან 
გადახრასა და მშპ–ს გაპზე. თუმცა, მონეტარული პო-
ლიტიკა მაკროეკონომიკური რისკებიდან გამომდი-
ანრე მოითხოვს თანმიმდევრულობას, შესაბამისად, 
საპროცენტო განაკვეთები იცვლება ეტაპობრივად და 
არა ერთბაშად. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის 
დადგენა შემდეგი ფორმულის საფუძველზე ხდება:

(It-1) – წინა პერიოდის მონეტარული პოლიტიკის 
განაკვეთი; 

(It
n) – პოლიტიკის განაკვეთის ნეიტრალური დონე; 

(I4,t+4) მოსალოდნელი ინფლაცია მომავალი ოთხი 
კვარტალის შემდგომ;

(πt+4 tar) – მიზნობრივი ინფლაცია; (ŷt) – გამოშვების 
გაპი; 

(εt
i) – პოლიტიკის განაკვეთის შოკი; (εt

tar) – მიზნო-
ბრივი ინფლაციის მაჩვენებლის ცვლილებით გამოწვე-
ული შოკი [7].

გამოშვების გაპის დათვლის ფორმულაში შეტანილია 
კომპონენტი (St

GEL/USD), რომელიც მაღალი დოლარიზა-
ცის გამო ითვალისწინებს გაცვლითი კურსის ცვლი-
ლებიდან მომდინარე საბალანსო უწყისის ეფექტებს. 
თუმცა, შეუძლებელია ზუსტად დავადგინოთ თუ რა 
გავლენა აქვს მშპ გაპს რეფინანსირების განაკვეთის 
დადგენაში. ეროვნულ ბანკს რეფინანსირების დადგენის 
ფორმულაში არ აქვს მოცემული γ1, γ2, და γ3, კომპონე-
ნტების მნიშვნელობები. განმარტებაში აღნიშნულია, 
რომ მოდელში პარამეტრების კონკრეტული მნიშვნელო-
ბები დაფუძნებულია ისტორიულ ანალიზზე, რაც შესაძ-
ლოა შეიცვალოს დროთა განმავლობაში მონაცემებიდან 
და ახალი რეალობიდან გამომდინარე [8]. ფორმულის 
ამგვარი მოცემულობა ბუნდოვანს ხდის მის შინაარსს, 
რადგან არ ვიცით რა კომპონენტს რა მგრძნობელობა 
აქვს მინდინარე პერიოდში და არც ეროვნული ბანკის 
მიერ რეფინანსირების ცვლილების გამოქვეყნებისას 
ხდება ეკონომეტრიკულად მათი ახსნა. ხელმისაწვდომია 
მხოლოდ წერილობითი დოკუმენტი, სადაც სიტყვიერად 
არის ახსნილი განაკვეთის ცვლილების მიზეზები. 

გაცვლითი კურსი და მასზე 
მოქმედი ფაქტორები

საქართველოში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი 
კურსის რეჟიმი. მცირე ღია ეკონომიკის ქვეყნებისთვის 
მცურავ გაცვლით კურსს შოკების მშთანთქავი ფუნქცია 
აქვს, რადგანაც საგარეო შოკის შემთვევაში გაცლითი 
კურსის ცვლილება რეალურ ეკონომიკაზე - ინფლაციასა 
და ეკონომიკურ ზრდაზე შოკის გავლენას ამცირებს, 
ამიტომ საქართველოსთვის მცურავი გაცვლითი კურსი 
ყველაზე ოპტიმალურ ვარიანტად რჩება.

ეროვნული ბანკის მიერ თბილისის ბანკთაშორისი 
ბირჟის სავალუტო აუქციონებით ჩანაცვლებამ შეა-
მცირა ინტერვენციების საჭიროება და გაზარდა ფინა-
ნსური რეზერვები. კურსის მოკლევადიანი მერყეობა 

გაიზარდა, რამაც შეამცირა სპეკულაციური რისკები 
და გაზარდა ლარის გრძელვადიანი სტაბილურობა. 
ესარის ამ პოლიტიკის ერთ-ერთი უპირატესობა, თუმცა 
ლარის კურსის ასეთი ვარდნა არ შეიძლება დავაბრა-
ლოთ კურსის არაეფექტურობას და ის სხვა დამოუ-
კიდებელი ფაქტორებითაა გამოწვეული. ეროვნული 
ბანკის სავალუტო ინტერვენციების მიზანი გაცვლითი 
კურსის რყევების, კერძო და სახელმწიფო სექტორების 
საგარეო დაფინანსებებს შორის დისბალანსის შემცი-
რებაა. ეროვნული ბანკი მიზნად ისახავს სავალუტო 
ინტერვენციები ჯერ შემცირდეს, ხოლო საბოლოოდ 
მთლიანად გაუქმდეს [6].

გაცვლით კურსზე გავლენას ახდენს განსხვავება 
ინფლაციის დონეებში, განსხვავებები საპროცენტო გა-
ნაკვეთებში, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, საჯარო 
სექტორის დაფინანსება, სავაჭრო პირობები, პოლიტი-
კური სტაბილურობა, ეკონომიკური ეფექტიანობა და 
ა.შ. [9]. 

ლარის კურსზე მოქმედი ფაქტორები იყოფა მო-
კლევადიან, საშალო და გრძელვადიან ფაქტორებად. 
მოკლევადიან პერიოდში ძირითადად ფსიქოლოგიური 
გავლენა თამაშობს დიდ როლს, როგორიცაა: მოლოდი-
ნები, განწყობები, მსხვილი სავალუტო ტრანზაქციები, 
სპეკულაციები, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციები, სა-
ერთაშორისო ბაზრებზე კურსის ცვლილებები და ა.შ. 
საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში მოქმე-
დებს ფუნდამენტური ფაქტორები, მაკროეკონომიკური 
მაჩვენებლები და მათი ტენდენცია. ფუნდამენტური 
ფაქტორებია: ფისკალური პოლიტიკა, მონეტარული 
პოლიტიკა, ეკონომიკური ზრდა და ექსპორტ–იმპო-
რტის დინამიკა, ფულადი გზავნილები, პირდაპირი 
უცხოური ინვესტიციები, მთლიანი საგარეო ვალი, 
დეპოზიტები, ტურიზმი, გლობალური ფაქტორები და 
ა.შ [9].

რეფინანსირების სესხის 
გავლენა ლარის კურსზე

რეფინანსირების განაკვეთი მონეტარული პოლი-
ტიკის უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტია და მისი დახ-
მარებით სებ-ი ქვეყანაში საპროცენტო განაკვეთების, 
დაკრედიტების, მოხმარების და საბოლოო ჯამში ინფლა-
ციისა და სავალუტო კურსის რეგულირებას ცდილობს. 
მაღალი დოლარიზაციის გამო სებ-ი საბოლოო ეკონო-
მიკაზე გავლენას ვერ ახდენს, რის გამოსწორებასაც 
ლარიზაციის მეშვეობით ცდილობს.

2015 წლიდან ლარის სესხების პოლარიზაციამ და 
რეგულაციებმა ლარის სესხების მოცულობა 25%–ით 
გაზარდა (2015-2020), ხოლო დეპოზიტების მოცულობა 
მცირედით მაგრამ მაინც იზრდებოდა (15%). 

ამ დანაკლისის შევსების ერთ-ერთი საშუალება რე-
ფინანსირების სესხები აღმოჩნდა, რამაც თავის მხრივ 
ფულად აგრეგატებზე მოახდინა გავლენა [10]. გრაფიკ 
1-ზე ნაჩვენებია, რომ 2020 წლის მონაცემებით გაი-
ზარდა მთლიანი ფულის მასაც. M3-17,4%, M2- 15,8%, 
M1- 12,9%. 
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ფულადი მასის ზრდამ საგარეო ფაქტორებთან 
ერთად თავისი როლი ითამაშა ლარის გაუფასურებაში. 
დღეს სებ-ი აქტიურად ცდილობს გაცვლითი კურსის 
დასტაბილურებას.ამის გამო იზრდება რეფინანსირების 
განაკვეთი (ბოლო 2 თვეში 1,5%). მეორე ხერხია სავა-
ლუტო აუქციონებზე დოლარის გაყიდვა. მიმდინარე 
წელს 6 ინტერვენციით 242.9 მლნ აშშ დოლარია გაყი-
დული. გასულ წელს იგივე მაჩვენებელი 873.2 მლნ აშშ 
დოლარი იყო (ჯამში 26 ინტერვენცია) [11]. 

დასკვნის სახით, სესხების ზრდამ რეფინასირების 
სესხების მოცულობის ზრდა გამოიწვია, რითიც ბანკებმა 
დააფინანსეს ლარში გაცემული სესხები. ამიტომ არის 
ლარის სესხების აბსოლიტური უმრავლესობა რეფი-
ნანსირების განაკვეთზე მიბმული. ამას დამატებულმა 
დაჩქარებულმა დედოლარიზაციამ, რეფინანსირების 
სესხების მოცულობამ და ფულადი მასის ზრდამ გაც-
ვლითი კურსი მნიშვნელოვნად გააუფასურა, რის გამოც 
შემდგომში სებ-ს უხეში ჩარევა დასჭირდა და რეფინა-

ნსირების განაკვეთის გაზრდით მსესხებლებს ლარის 
სესხის მომსახურება მნიშვნელოვნად გაუძვირა.  

მიუხედავად იმისა, რომ სავალუტო კურსის ცვლი-
ლება მკვეთრად მოქმედებს ქვეყნის ინფლაციის მაჩვე-
ნებელზე, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის, განცხადე-
ბებში ვხვდებით მოსაზრებას, რომ ეროვნული ბანკის 
ამოცანა არ არის და ვერ იქნება გაცვლითი კურსის 
მართვა. [12]

რეფინანსირების განაკვეთისა 
და სხვა მაკროეკოომიკური მაჩვენებლების 

გავლენა სავალუტო კურსზე 
უკეთესად რომ აღვიქვათ დამოკიდებულება რეფი-

ნანსირების განაკვეთსა და სავალუტო კურსს შორის, 
უნდა დავაკვირდეთ მათ შორის ურთიერთკავშირს. ვნა-
ხოთ ის პერიოდები, როდესაც ვალუტის გაუფასურებას 
აქვს ციკლური ხასიათი და ამ დროს ეროვნული ბანკის 
გადაწყვეტილებები რეფინანსირების განაკვეთთან 

გრაფიკი 1. ფულის მასა აგრეგატების მიხედვით (მლნ ლარი)
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06.2010 1,85 6,25 211453810 9096868 266589 -836113 91031

09.2010 1,83 7 236839771 9830293 280238 -908298 201711

12.2010 1,77 7,5 241207643 10243775 265437 -1014796 134097

03.2011 1,76 8 225587119 10752932 318102 -1028105 155201

06.2011 1,66 8 273103212 10980542 321407 -1039074 147475
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მიმართებაში. ცხრილ 1-ზე მოცემულია 2010 წლის მე-3 
კვარტალიდან 2011 წლის მე-3 კვარტალამდე პერიოდი.

ამ პერიოდში სავალუტო კურსი გამყარდა 19 თე-
თრით. საინტერესოა, რომ კურსი თანაბრად უფასუ-
რდებოდა და მაშინ როდესაც ეროვნულმა ბანკმა რე-
ფინანსირების განაკვეთი 1.75% გაზარდა, სავალუტო 
კურსმაც გამყარება დაიწყო. ზემოქმედების უკეთ და-
სადგენად კორელაციური კავშირი იქნა გამოყენებული 

ცხრილი 2. კორელაციური კავშირი სავალუტო 
კურსსა და რეფინანსირებას შორის რეფინანსებასთან 

მიმართებაში

Column 1 Column 2

Column 1 1

Column 2 - 0.86164 1

კავშირი ამ 2 ცვლადს შორის -0.86-ია, რაც ნიშნავს, 
რომ რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდამ გამოიწვია 
სავალუტო კურსის გამყარება ამ კონკრეტული პერიო-
დისთვის. ეროვნულ ბანკში აღნიშნულ გადაწყვეტილებას 
ასე განმარტავენ: „მაღალი დოლარიზაციიდან მომდი-
ნარე წნეხი ინფლაციასა და გაცვლით კურსზე კვლავ 
ძლიერია,აღნიშნული ცვლილება კი ხელს შეუწყობს 
ლარის დეპოზიტების ბაზარზე კონკურენციის გააქტი-
ურებას, ეტაპობრივად ლარზე მოთხოვნის ზრდასა და 
სავალუტო ბაზარზე წნეხის შერბილებას“. თუმცა რო-
გორც ზემოთ აღვნიშნეთ სავალუტო კურსზე მხოლოდ 
რეფინანსირების განაკვეთი არ მოქმედებს. შესაბამისად, 
სავალუტო კურსზე გავლენის დასადგენად შერჩეულ იქნა 
სხვადასხვა მაკროეკონომიკური აჩვენებლები. 

ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ლარის გამყარე-
ბისთვის არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. 
ვინაიდან, უცხოური ვალუტის შემოსვლა ქვეყანაში 
ამყარებს ადგილობრივ ვალუტას, მისმა ზრდამაც 
სავარაუდოდ ხელი შეუწყო კურსის გამყარებას 1.66 
ნიშნულამდე. კორელაცია მათ შორის -0.716. რაც ნიშ-
ნავს იმას, რომ კავშირი საკმაოდ მაღალია, თუმცა, მისი 
გავლენა რეფინანსირების განაკვეთთან მიმართებაში 
შედარებით დაბალია.

ცხრილი 3. კორელაციური კავშირი სავალუტო 
კურსსა და ინვესტიციებს შორის ინვესტიციებთან 

მიმართებაში

Column 1 Column 2

Column 1 1

Column 2 - 0.71688 1

კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც ანალიზში მოხვდა 
არის ქვეყნის მთლიანი სახელმწიფო ვალი. საგარეო ვა-
ლების გასტუმრებისთვის საჭიროა უცხოური ვალუტა, 
მასზე გაზრდილი მოთხოვნა კი ეროვნული ვალუტის 

გაუფასურების ხელშემწყობია. თუმცა, ამ პერიოდში 
ვალის მოცულობის ზრდამ და ეკონომიკაში მისმა ჩა-
შვებამ კურსი პირიქით გაამყარა, რაც უფრო ძლიერი 
კორელაციური კავშირით აისახა, ვიდრე ეს იყო რეფი-
ნანსირების განაკვეთის შემთხვევაში - 0.95.

ცხრილი 4. კორელაციური კავშირი სავალუტო კურსსა 
და საგარეო ვალს შორის ვალთან მიმართებაში

Column 1 Column 2

Column 1 1

Column 2 - 0.95379 1

ვინაიდან, საქართველოს ეკონომიკა გარკვეულწილად 
უცხოურ გზავნილებზეა დამოკიდებული, ანალიზში ეს 
მაჩვენებლიც იქნა გათვალისწინებული. როგორც ვიცით, 
გზავნილების მოცულობის ზრდა იწვევს საქართველოში 
ლარზე მოთხოვნის ზრდას და ლარის გამყარებას. ამ 
პერიოდში გზავნილების მოცულობა გაიზარდა და შესა-
ბამისად კურსის გამყარების ერთ-ერთ ფაქტორად მისი 
ზრდაც უნდა დავასახელოთ. მათ შორის კავშირი არ არის 
ისეთი მაღალი როგორც რეფინანსირების შემთხვევაში 
(-0.75), თუმცა აუცილებლად გასათვალისწინებელია.

ცხრილი 5. კორელაციური კავშირი სავალუტო კურსსა 
და გზავნილებს შორის გზავნილებთან მიმართებაში

Column 1 Column 2

Column 1 1

Column 2 - 0.74436 1

მე-5 ფაქტორი, რომელიც ასევე მოხვდა ჩვენს 
ანალიზში არის მომსახურებასთან დაკავშირებული 
საქმიანობები, რომელსაც ასევე გავლენა აქვს ლარის 
კურსის რეგულირებაში. უნდა ითქვას, რომ ამ პერიოდში 
მან მნიშნელოვნად ვერ იმოქმედა კურსის გამყარებაში, 
რაც გამომდინარეობს დაბალ კორელაციურ კავშირში 
კურსთან მიმართებაში, მხოლოდ - 0.098.

ცხრილი 6. კორელაციური კავშირი სავალუტო 
კურსსა და მომსახურებას შორის მომსახურებასთან 

მიმართებაში

Column 1 Column 2

Column 1 1

Column 2 - 0.09823 1

ბოლო ფაქტორი, რომელმაც პირიქით ხელი შეუშალა 
ლარს უფრო მეტად გამყარებაში, არის უარყოფითი 
სავაჭრო სალდო. იმპორტის მოცულობის ზრდამ ადგი-
ლობრივი ვალუტის საზრღვარგარეთ გასვლა და ვალუ-
ტის გაუფასურება გამოიწვია. ამიტომ კორელაციური 
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კავშირი ამ 2 ცვლადს შორის დადებითია (0.55) - უარყო-
ფითი სალდოს ზრდა კურსის გაუფასურებას იწვევს.

ცხრილი 7. კორელაციური კავშირი სავალუტო კუ-
რსსა და მომსახურებას შორის წმინდა ექსპორტთან 
მიმართებაში

Column 1 Column 2

Column 1 1

Column 2 - 0.558371 1

COVID 19 ის გავლენა ლარის კურსზე
2020 წელს მსოფლიო უდიდესი ეკონომიკური გა-

მოწვევის წინაშე დადგა. ყველასგან მოულოდნელად, 
Covid-19 სწრაფად გავრცელდა მსოფლიოს ყველა ქვე-
ყანაში, ამან კი გლობალური კრიზისი გამოიწვია. საქა-
რთველოში პანდემიისგან გამოწვეული პრობლემები 
შეეხო ეკონომიკის ყველა ასპექტს, მათ შორის ფულად 
გზავნილებს, ექსპორტ–იმპორტის დინამიკას, პირდაპირ 
უცხოურ ინვესტიციებს, მთლიან საგარეო ვალს, დეპო-
ზიტებს, ტურიზმს და სხვა გლობალური ფაქტორებს, 
რომლებიც პირდაპირ კავშირშია გაცვლითი კურსის 
სტაბილურობასთან. უნდა აღინიშნოს, რომ მცურავი გაც-
ვლითი კურსის მქონე ვალუტებს შორის ლარი ერთ-ერთი 
ყველა სუსტი აღმოჩნდა. მაგალითად, 2020 წლის მარტის 
თვეში (11 მარტი - 25 მარტი) ლარი აღმოჩნდა გაცვლითი 
კურსი, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე მეტად 
გაუფასურდა [13]. მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს 
მასშტაბით ბევრი ქვეყანაა ისეთი, რომელიც მეტწილად 
ტურიზმზე და საგარეო გზავნილებზე დამოკიდებული, 
არსებულმა კრიზისმა საქართველოზე განსაკუთრებით 
მწვავედ იმოქმედა. ეს შეიძლება აიხსნას ცენტრალური 
ბანკის არათანმიმდევრული ნაბიჯებით, რომელიც 
პირდაპირ კავშირშია საზოგადოებრივ მოლოდინებთან, 
მოლოდინები კი თავის მხრივ მნიშვნელოვან, შეიძლება 
ითქვას გადამწყვეტ როლსაც კი თამაშობს ლარის გაუ-
ფასურებაზე. მიუხედავად ამისა, ლარის ამგვარ ვარდნას 
ცალსახად ვერ მივაწერთ ცენტრალური ბანკის მოქმედე-
ბებს, რადგან მოლოდინებს არა მარტო ქვეყნის მთავარი 
მონეტარული პოლიტიკის გამტარი, არამედ ფისკალური 
პოლიტიკაც მნიშვნელოვნად განაპირობებს. 

2021 წლის 8 დეკემბერს ეროვნული ბანკის გადა-
წყვეტილებით რეფინანსირების განაკვეთი 0.5 პროცე-
ნტული პუნქტით 10.5%-მდე გაიზარდა. ეს ცვლილება 
სებ-ის მიერ ახსნილია, როგორც პასუხი გაზრდილ 
ინფლაციაზე და საშუალოვადიან პერიოდში ფასების 
დონის მოსალოდნელ ზრდაზე. ეს ტენდენცია არა მარტო 
კომუნალური გადასახადების სუბსიდირებით და სხვა 
შიდა ფაქტორებით, არამედ საერთაშორისო სასაქონლო 
ბაზრებზე ფართო მოხმარების პროდუქტების ფასების 
ზრდითაც არის გამოწვეული. სებ-ის ეს ნაბიჯი შეიძლება 
სწორად ჩაითვალოს, გამომდინარე იქედან, რომ ქვე-
ყანას ორნიშნა ინფლაციის მაჩვენებელი აქვს. მეორე 

მხრივ, მიუხედავად საერთაშორისო ფასების ზრდისა, 
არსებული ინფლაციის ერთ-ერთ მთავარ გამომწვევ 
მიზეზად, ლარის კურსის გაუფასურება რჩება. იმ პი-
რობებში, როდესაც სამომხმარებლო კალათის კომპო-
ნენტების უმეტესობა იმპორტირებულია, გაცვლითი 
კურსის გაუფასურება შეიძლება ფასების შემდგომი 
ზრდის პირდაპირ ინდიკატორად ჩაითვალოს. მაშინ, 
როცა კურსის გაუფასურება ინფლაციას გადაეცემა, 
ეროვნული ბანკისთვის პრობლემის აღმოფხვრა უფრო 
რთული ხდება. აქედან გამომდინარე, ქვეყნის ეკონომი-
კისათვის უფრო უმტკივნეულო იქნება მონეტარული 
პოლიტიკის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება არა 
მხოლოდ ინფლაციიდან გამომდინარე, არამედ კურსის 
მნიშვნელოვანი გაუფასურების შემთხვევაშიც.

ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ ვალუტის ცვლი-
ლებისას რეფინანსირების განაკვეთის გამკაცრება 
ყოველთვის სწორი გადაწყვეტილებაა. რა თქმა უნდა, 
უნდა არსებობდეს გაცვლითი კურსის გაუფასურე-
ბის ლოგიკური ზედა ზღვარი, რომელთან მიახლობის 
შემთხვევაშიც მონეტარული პოლიტიკის ცვლილებას 
ექნება პოზიტიური შედეგი მთლიანი ეკონომიკისთვის. 

დასკვნა
მოქმედი ფაქტორების კორელაციური ანალიზის 

და ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებების შესწავლის 
საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სავალუტო 
კურსის ისეთი გაუფასურების შემდეგ, რომელსაც შეუძ-
ლია გავლენა ინფლაციაზეც მოახდინოს, ეროვნული ბა-
ნკი ზრდის რეფინანსირების განაკვეთს, რასაც მოყვება 
სავალუტო კურსის მოკლევადიანი დასტაბილურება. 
ვერ ვიტყვით, რომ მხოლოდ რეფინანსირების სესხებით 
და განაკვეთით შესაძლებელია ლარის კურსის მართვა, 
რაზეც ჩვენს მიერ სავალუტო კურსზე მოქმედი დამა-
ტებით 5 ფაქტორიც მეტყველებს. ამას ისიც ემატება, 
რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით „ეს 
ისედაც არ არის მათი მიზანი“. ჩვენი ნაშრომის მიზანი 
იყო უფრო მეტი სიცხადე შეგვეტანა რეფინანსირების 
განაკვეთით სავალუტო კურსის რეგულირებაში. მიუხე-
დავად იმისა, რომ ტეილორის ტიპის ფუნქციას იყენებს 
ეროვნული ბანკი რეფინანსირების განაკვეთის დადგე-
ნისას და მასში მოიაზრება მშპ-ს გაპი, რომელიც უნდა 
კორექტირდებოდეს დოლარიზაციის კოეფიციენტის 
ცვლილების ხარჯზე. თუმცა, მონეტარული პოლიტიკის 
ასეთ გადაწყვეტილებაში რეფინანსირების განაკვეთის 
ცვლილებისას ვერ ვპოულობთ ეროვნული ვალუტის 
გაუფასურებით გამოწვეული მონეტარული პოლიტიკის 
საპროცენტო განაკვეთის კორექტირებას. შეიძლება 
ითქვას ხშირ შემთხვევაში მონეტარული პოლიტიკის 
განცხადებები აღნიშნული მოსაზრებების საწინაა-
ღმდეგოა. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური 
გარემოდან გამომდინარე აუცილებელია ცალკე ცვლა-
დად შემოტანილ იქნას ისეთი მაჩვენებელი ტეილორის 
ტიპის ფუნქციაში, რომელიც უფრო ობიექტურად და 
ადეკვატურად ასახავს ეროვნული ვალუტის გამყარება/
გაუფასურებას უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში.
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ფატიმა ქვაცაბაია
საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი
 სამთო-გეოლოგიური 

ფაკულტეტის 
საიჟინრო გეოდეზიის 
და გეოინფორმატიკის 

დეპარტამენტის 
ასოცირებული პროფესორი.

ანა ჭიპაშვილი 
საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 
აგრარული მეცნიერებების და 
ბიოსისტემების ინჟინერინგის 

ფაკულტეტის 
აგრარული ეკონომიკის 
პროგრამის დოქტორანტი

მიწის ადმინისტრირების ძირითადი მიწის ადმინისტრირების ძირითადი 
საფუძვლების მიმოხილვასაფუძვლების მიმოხილვა

რეზიუმე

მიწა უდიდესი რესურსია, რომლის გარეშეც დედამიწაზე სიცოცხლე არ 
იარსებებდა. მიწა, როგორც ფიზიკური, ასევე აბსტრაქტული შინაარსის 
მქონე საგანია. მიწა ერისთვის მისი სახელმწიფო ტერიტორიაა, რომელსაც 
ქართულად მამული ეწოდება და ფაქტობრივად არის ერის არსებობისა და 
შემოქმედების აუცილებელი არეალია.

ადამიანის   მიერ   წარმოებული   მმართველობითი   საქმიანობის   ერთ-ე-
რთი მნიშვნელოვანი   ნაწილი   მიწის   რესურსების   მართვაა.   მიწის, როგორც 
სიცოცხლის მთავარი პირობის, განსაზღვრული მოცულობისა და შეუნაც-
ვლებელი წარმოების საშუალების დაცვისა და რაციონალურად გამოყენების 
ორგანიზაციის აუცილებლობა განპირობებულია მსოფლიო მოსახლეობის 
რიცხვისა და მიწიდან მიღებულ სიკეთეზე მოთხოვნილებების ზრდით.

მიწის ადმინისტრირება არის ინფრასტრუქტურის ნაწილი, რომელიც 
ხელს უწყობს წარმატებულ მიწის მართვას. მიწის რესურსების მართვა 
წარმოადგენს სისტემატურ, მიზანმიმართულ ზემოქმედებას მიწასთან და-
კავშირებულ ურთიერთობებზე და ის მიზნად ისახავს მიწის რაციონალურ 
გამოყენებასა და დაცვას.

საკვანძო სიტყვები: მიწის ადმინისტრირება, მიწის მართვა, კადასტრი.
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RESUME

Land is the greatest resource, life would not exist on earth without land. Land 
is an object of both physical and abstract content. Land is its state territory for 
the nation, which is called motherland in Georgian and in fact is a necessary area 
for the existence and creativity of the nation.

One of the most important part of man-made management activities is land 
management. The need to protect and rationally use land as the main condition 
of life, its de ined volume and means of irreplaceable production is due to the 
growing population of the world and the demand for good received from the land.

Land administration is part of the infrastructure that contributes to successful 
land management. Land resource management is a systematic, targeted impact on 
land relations and it aims at the rational use and protection of land.

Keywords: Land Administration, Land Management, Cadastre.



71

JULE  2021  DECEMBER

მი წის, რო გორც უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ბუ ნებ რი ვი 
რე სურ სის და წარ მო ებ ის ძი რი თა დი ფაქ ტო რის ად მი-
ნის ტრი რე ბა ქვეყ ნის პო ლი ტი კურ და სო ცი ალ ურ-ეკ-
ონ ომ იკ ური მნიშ ვნე ლო ბის ამ ოც ან ას წარ მო ად გენს. 
თა ნა მედ რო ვე ეტ აპ ზე ქვე ყა ნა ში გა მოკ ვე თი ლია ის ეთი 
პრობ ლე მე ბი, რო მელ თა გა დაწყვე ტა მო ითხოვს მი წის 
ად მი ნის ტრი რე ბის სის ტე მა თა სწორ და წარ მა ტე ბულ 
ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას.

მი წის ად მი ნის ტრი რე ბის სის ტე მე ბის წარ მა ტე ბუ ლი 
ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის თვის აუც ილ ებ ელია მი წის ად მი ნის-
ტრი რე ბის სა ფუძ ვლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. სა მეც ნი ერო 
ლი ტე რა ტუ რა ში მი ღე ბუ ლია მი წის ად მი ნის ტრი რე ბის 
ათი ძი რი თა დი სა ფუძ ვე ლი. მი წის ად მი ნის ტრი რე ბის 
ათი სა ფუძ ვე ლი შემ დე გია:

1. მი წის ად მი ნის ტრი რე ბის სის ტე მე ბი (LAS) - მი-
წის ად მი ნის ტრი რე ბის სის ტე მე ბი ქმნი ან სა ფუძ ველს 
მი წის პო ლი ტი კი სა და მი წის მარ თვის სტრა ტე გი ებ ის 
გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად, რა თა მიღ წე ულ იქ ნეს მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბა. სა ფუძ ვე ლი მო იც ავს ინ სტი ტუ ცი ურ ღო-
ნის ძი ებ ებს, სა მარ თლებ რივ ჩარ ჩო ებს, პრო ცე დუ რებს, 
სტან დარ ტებს, ინ ფორ მა ცი ას მი წას თან და კავ ში რე ბით, 
მარ თვა სა და გავ რცე ლე ბის სის ტე მებს, მი წის ბაზ რებს, 
მი წის შე ფა სე ბას, მი წის გა მო ყე ნე ბის კონ ტროლ სა და 
უძ რავ ქო ნე ბა ზე უფ ლე ბის გან ვი თა რე ბას. 

2. მი წის მარ თვის პა რა დიგ მა - მი წის მარ თვის პა რა-
დიგ მა არ ის პრინ ცი პე ბი სა და წე სე ბის ერ თობ ლი ობა, 
რაც მი წის მარ თვას გან საზღვრავს, რო გორც დის ციპ-
ლი ნას. წე სე ბი და პრინ ცი პე ბი უკ ავ შირ დე ბა მი წის ად-
მი ნის ტრი რე ბის სის ტე მის ოთხი სა ხის მი მარ თუ ლე ბას, 
სა ხელ დობრ - მი წის სა კუთ რე ბას, მი წის შე ფა სე ბას, მი წის 
გა მო ყე ნე ბა სა და მი წის გან ვი თა რე ბას, ას ევე მათ ურ-
თი ერ თქმე დე ბას. ეს ოთხი მი მარ თუ ლე ბა სა ფუძ ვლად 
უდ ევს მი წის ეფ ექ ტუ რი ბაზ რის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას.

3. ხალ ხი და ინ სტი ტუ ტე ბი - მი წის ად მი ნის ტრი რე ბის 
სის ტე მა (LAS) ეხ ება ხალ ხის მო ნა წი ლე ობ ას ქვეყ ნის გან-
სა კუთ რე ბულ სო ცი ალ ურ და ინ სტი ტუ ცი ურ მოწყო ბა ში, 
რაც წარ მო ად გენს კარ გი მმარ თვე ლო ბის, ინ სტი ტუ-
ცი ური გან ვი თა რე ბის, კომ პე ტენ ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბის, 
სო ცი ალ ური ურ თი ერ თო ბე ბის სა ფუძ ველს და აქ ცენ ტს 
აკ ეთ ებს მომ ხმა რებ ლებ ზე. 

4. უფ ლე ბე ბი, შეზღუდ ვე ბი და პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბი 
(RRR – rights, restrictions and responsibilities) - მი წის ად-
მი ნის ტრი რე ბის სის ტე მა ქმნის სა ფუძ ველს უფ ლე ბე ბის, 
შეზღუდ ვე ბი სა და პა სუ ხის მგებ ლო ბის კონ ცეპ ტუ ალ იზ-
აცი ის თვის, რაც უკ ავ შირ დე ბა ხალ ხს, ად გილ სა და პო-
ლი ტი კას. უფ ლე ბე ბი ჩვე ულ ებ რივ ეხ ება სა კუთ რე ბა სა 
და მფლო ბე ლო ბას, ხო ლო შეზღუდ ვე ბი, რო გორც წე სი, 
აკ ონ ტრო ლე ბენ მი წათ სარ გებ ლო ბას და საქ მი ან ობ ას 
მი წა ზე. პა სუ ხის მგებ ლო ბა და კავ ში რე ბუ ლია უფ რო მეტ 
სო ცი ალ ურ, ეთ იკ ურ მო ვა ლე ობ ას თან (ვალ დე ბუ ლე ბას-
თან) ან გა რე მოს მდგრა დო ბის მი მართ და მო კი დე ბუ-
ლე ბას თან და წარ მა ტე ბულ სოფ ლის მე ურ ნე ობ ას თან. 
უფ ლე ბე ბი, შეზღუდ ვე ბი და პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბი უნ და 
იყ ოს შე მუ შა ვე ბუ ლი თი თოეული ქვეყ ნის ან იურ ის დიქ-
ცი ის ინ დი ვი დუ ალ ური სა ჭი რო ებ ებ ის შე სა ბა მი სად და 
უნ და იყ ოს და ბა ლან სე ბუ ლი მმარ თვე ლო ბის სხვა დას-
ხვა სა ფე ხუ რებს (დო ნე ებს) შო რის - ად გი ლობ რი ვი დან 
ერ ოვ ნუ ლამ დე.

5. კა დას ტრი - კა დას ტრი ფრან გუ ლი სიტყვაა და ნიშ-
ნავს რა იმ ეს აღ წე რას, სი ას; რა იმ ეს შე სა ხებ არ სე ბულ 
მო ნა ცემ თა კრე ბულს. კა დას ტრი ეს არ ის ოფ იცი ალ ური 
ორ გა ნოს ან და წე სე ბუ ლე ბის მი ერ შედ გე ნი ლი სია, მო-
ნა ცემ თა კრე ბუ ლი. (მაგ. მი წის, წყლის, ტყის, ქა ლა ქის 
და ა.შ. კა დას ტრი). მი წის კა დას ტრი არ ის მო ნა ცემ თა 
ერ თობ ლი ობა, რო მე ლიც მო იც ავს ინ ფორ მა ცი ას მი წის 
ბუ ნებ რი ვი, სა მე ურ ნეო, სა მარ თლებ რი ვი, ეკ ოლ ოგი ური 

3.   

4. ,    

 - 

სურ. N1 მი წის მარ თვის პა რა დიგ მა (ენ ემ არ კი 2004)
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და ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის შე სა ხებ, პა სუ ხობს 
კითხვებს “ვი სი? სად? რამ დე ნი? რო გო რი?” ინ ფორ მა-
ცი ული ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ვი თა რე ბა მი წის კა დას ტრს 
ახ ალ შე საძ ლებ ლო ბებს აძ ლევს. თა ნა მედ რო ვე ეტ აპ ზე 
მი წას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია, რო მელ საც 
კა დას ტრი ქმნის, გა ციფ რე ბუ ლი და გე ოკ ოდ ირ ებ ულია 
(გე ოკ ოდ ირ ება არ ის გა მოთ ვლი თი პრო ცე სი, რომ ლის 
დრო საც ფი ზი კუ რი მი სა მარ თი გარ და იქ მნე ბა გე ოგ რა-
ფი ულ კო ორ დი ნა ტე ბად, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე-
ბულ იქ ნას სხვა დას ხვა რუ კე ბის შექ მნის თვის), რაც ამ 
ეტ აპ ზე უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრო ცე სია და ხელს 
უწყობს ქვე ყა ნა ში მი წის ად მი ნის ტრი რე ბის სის ტე მის 
სა ფუძ ვე ლის შექ მნას. გე ოგ რა ფი ული ინ ფორ მა ცი ული 
სის ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბა და მა თი ჩარ თვა მი წის სა კა-
დას ტრო მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბი სა და ან ალ იზ ის პრო-
ცეს ში, უფ რო ეფ ექ ტურ სა და მო სა ხერ ხე ბელს ქმნის 
სა კა დას ტრო სა მუ შა ოთა წარ მო ებ ის პრო ცესს. ტექ ნი-
კუ რი აპ არ ატ ურ ითა და პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის 
სა შუ ალ ებ ით იქ მნე ბა მი წის რე სურ სე ბის მარ თვი სა და 
ად მი ნის ტრი რე ბის თვის მე ტად სა ჭი რო მო ნა ცემ თა ბა-
ზა. სა მუ შა ოთა კომ პლექ სი ით ვა ლის წი ნებს სივ რცუ ლი 
მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბას, შე ნახ ვა-ან ალ იზს, ოპ ერ აცი-
ული პრო ცე სე ბის მო დე ლი რე ბას, შე დე გე ბის ვი ზუ ალ იზ-
აცი ას. მი ღე ბუ ლი პრო დუქ ტი უზ რუნ ველ ყოფს ქვეყ ნის 
მი წის ფონ დის მარ თვის, მი წის ბაზ რის გან ვი თა რე ბის, 
მი წათ სარ გებ ლო ბის და გეგ მა რე ბის, ფის კა ლუ რი პო-
ლი ტი კის, გა რე მოს დაც ვის და ა.შ. სა კითხთა სწორ გა-
დაწყვე ტას. 

აღ ნიშ ნუ ლი სის ტე მე ბი მო იც ავს ურ თი ერ თკავ შირს 
მი წის ნაკ ვე თე ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა სა და მი წა ზე უფ ლე-
ბე ბის რე გის ტრა ცი ას შო რის. ის ინი ეხ მა რე ბი ან მი წი სა 
და სხვა უძ რა ვი ქო ნე ბის შე ფა სე ბა სა და და ბეგ ვრას; მი-
წის ამ ჟა მინ დე ლი და შე საძ ლო სა მო მავ ლო გა მო ყე ნე ბის 
ად მი ნის ტრი რე ბას.

6. მი წის ად მი ნის ტრი რე ბის სის ტე მის დი ნა მი ურ ობა 
- დი ნა მიზ მს აქ ვს ოთხი ას პექ ტი. პირ ვე ლი ას პექ ტი მო-
იც ავს ცვლი ლე ბებს რაც და კავ ში რე ბუ ლია ად ამი ან(ებ)
ის მი წას თან ურ თი ერ თო ბის მუდ მივ ევ ოლ უცი ას თან. 
ეს ევ ოლ უცია შე იძ ლე ბა გა მოწ ვე ული იყ ოს ეკ ონ ომ იკ-
ური, სო ცი ალ ური და გა რე მოს დაც ვი თი ზე მოქ მე დე-
ბით. მე ორე ას პექ ტი გა მოწ ვე ულია ინ ფორ მა ცი ული 
სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის (ICT) გან ვი თა რე ბი თა 
და გლო ბა ლი ზა ცი ით და მა თი შე დე გე ბით მი წის ად მი-
ნის ტრი რე ბის სის ტე მის ფუნ ქცი ონ ირ ებ აზე. მე სა მე 
ას პექ ტი გა მოწ ვე ულია მი წის ად მი ნის ტრი რე ბის სის ტე-
მა ში ინ ფორ მა ცი ის დი ნა მი ური ბუ ნე ბით (მა გა ლი თად, 
სა კუთ რე ბის ცვლი ლე ბა, შე ფა სე ბა, მი წის გა მო ყე ნე ბა 
და მი წის ნაკ ვე თის და ყო ფა). მე ოთხე ას პექ ტი მო იც ავს 
ცვლი ლე ბებს მი წის ინ ფორ მა ცი ის გა მო ყე ნე ბა ში.

7. პრო ცე სე ბი - მი წის ად მი ნის ტრი რე ბის სის ტე მა მო-
იც ავს პრო ცე სე ბის ერ თობ ლი ობ ას, რომ ლე ბიც მარ თა ვენ 
ცვლი ლე ბებს. ძი რი თა დი პრო ცე სე ბი უკ ავ შირ დე ბა მი წის 
გა და ცე მას, ცვლი ლე ბას, ქო ნებ რი ვი უფ ლე ბე ბის წარ მო-
შო ბა სა და გა და ცე მას, შე ფა სე ბა სა და გან ვი თა რე ბას. 

8. ტექ ნო ლო გია - ტექ ნო ლო გია გვთა ვა ზობს მი წის 
ად მი ნის ტრი რე ბის სის ტე მის ეფ ექ ტუ რო ბის გა უმ ჯო ბე-

    (Enemark 2005) 

6.     -

სურ. N2. მრა ვალ ფუნ ქცი ური სა კა დას ტრო სის ტე მე ბის კონ ცეფ ცია (Enemark 2005)
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სე ბის შე საძ ლებ ლო ბა სა და მი წის სა კითხე ბის სივ რცით 
უზ რუნ ველ ყო ფას. ტექ ნო ლო გია სრულ ყოფს მი წის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბას, შე ნახ ვას, მარ თვა-
სა და გარ ცე ლე ბას. ამ ავე დროს ინ ფორ მა ცი ული და 
სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ები (ICT) გვთა ვა ზობს მი-
წის სა კითხე ბის სივ რცი თი გაძ ლი ერ ებ ის პო ტენ ცი ალს 
ად გილ მდე ბა რე ობ ის გა მო ყე ნე ბით.

9. სივ რცი თი მო ნა ცე მე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა - 
სრულ ყო ფი ლი და ეფ ექ ტუ რი მი წის ად მი ნის ტრი რე ბის 
სის ტე მა, რო მე ლიც ხელს უწყობს მდგრად გან ვი თა რე-
ბას, მო ითხოვს სივ რცი თი მო ნა ცე მე ბის ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რას (SDI). სივ რცი თი მო ნა ცე მე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ-
რა (SDI) წარ მო ად გენს შე საძ ლებ ლო ბე ბის პლატ ფორ მას, 
რო მე ლიც აკ ავ ში რებს ად ამი ან ებს ინ ფორ მა ცი ას თან. 
ის ხელს უწყობს ბუ ნებ რი ვი და ად ამი ან ის მი ერ სა ხეც-
ვლი ლი (კულ ტუ რუ ლი) გა რე მო სა დაც ვი თი მო ნა ცე მე-
ბის გა ერ თი ან ებ ას, რო გორც მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
წი ნა პი რო ბას.

10. წარ მა ტე ბის კრი ტე რი უმი – მი წის ად მი ნის-
ტრი რე ბის წარ მა ტე ბუ ლი სის ტე მის კრი ტე რი უმია 
შე საძ ლებ ლო ბა, მი წის მარ თვა და ად მი ნის ტრი რე ბა 
გა ნა ხორ ცი ელ ოს გო ნივ რუ ლად, ეფ ექ ტუ რად და და ბალ 
ფა სად. მი წის ად მი ნის ტრი რე ბის სის ტე მის წარ მა ტე ბა 
მდგო მა რე ობს მარ თე ბუ ლი კა ნო ნე ბის მი ღე ბა ში, ინ სტი-
ტუ ტებ ში, პრო ცე დუ რებ სა და ტექ ნო ლო გი ებ ში, რომ-
ლე ბიც შექ მნი ლია კონ კრე ტუ ლი ქვეყ ნის ან რე გი ონ ის 
სა ჭი რო ებ ებ ის ათ ვის.

მი წის მარ თვის სის ტე მა მთლი ან ობ აში აგ ებ ულია 
გან საზღვრუ ლი და ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლი ნა წი ლე-
ბის გან. ამ ელ ემ ენ ტებ მა (ნა წი ლებ მა) უნ და იმ უშა ონ ერ-
თად, რა თა მი აღ წი ონ იმ მიზ ნებს რომ ლე ბიც ას ახ ულია 
მი წის პო ლი ტი კა სა და მი წის მარ თვის (მე ნეჯ მენ ტის) 
სტრა ტე გი ებ ში.

მი წის ად მი ნის ტრი რე ბა ჰგავს საგ ზაო ქსელს, რო მე-
ლიც სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ის 

ჯგუფს იმ ოძ რა ონ მას ზე სხვა დას ხვა მიზ ნე ბის თვის.
მი წის ად მი ნის ტრი რე ბის სის ტე მის სტრუქ ტუ რა ში 

მი წის პო ლი ტი კა პი რა მი დის სა თა ვე შია (იხ. სურ. N3). 
მი წის პო ლი ტი კა აყ ალ იბ ებს სტრა ტე გი ებს და მიზ ნებს 
მი წის სო ცი ალ ურ, ეკ ონ ომ იკ ურ და ეკ ოლ ოგი ურ გა მო-
ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით. ამ დე ნად, იგი წარ მარ თავს 
ყვე ლა ფერს მი წის შე სა ხებ. ის გა ნა სა ხი ერ ებს ქვეყ ნის 
ხედ ვას იმ ის შე სა ხებ, თუ რო გორ უნ და იქ ნას მი წა გა გე-
ბუ ლი, რე გუ ლი რე ბუ ლი და მარ თუ ლი და ეს ხედ ვა უნ და 
გავ რცელ დეს მმარ თვე ლო ბის ყვე ლა დო ნე ზე.

მი წის მარ თვის ად მი ნის ტრი რე ბის მდგრა დი სის ტე-
მე ბის შექ მნა მო ითხოვს გრძელ ვა დი ან ინ ვეს ტი ცი ებს 
და მუდ მივ მხარ და ჭე რას. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მი წის 
ჩა ნა წე რე ბის შედ გე ნა და გა ნახ ლე ბა ძვი რია, მი წის ად მი-
ნის ტრი რე ბის კარგ სის ტე მას ბევ რი სარ გე ბე ლი მო აქ ვს. 
და ცუ ლი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა და მი წის ეფ ექ ტუ რი ბა-
ზა რი სა ფუძ ვე ლია მე ტი სან დო ობ ისა და ინ ვეს ტი ცი ის, 
რაც უზ რუნ ველ ყოფს უფ რო მეტ პრო დუქ ტი ულ ობ ას და 
ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდას, შე სა ბა მი სად შე მო სავ ლე ბის ზრდას 
და სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბას.

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მი წის ად მი ნის ტრი რე ბის 
სის ტე მე ბი ხში რად მი მარ თუ ლია მი წის ინ დი ვი დუ ალ ურ 
მე სა კუთ რე თა ინ ტე რე სე ბის და სა ცა ვად, ის ინი წარ მო-
ად გე ნენ ერ ოვ ნუ ლი მი წის პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტებ სა 
და ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყობ მე ქა ნიზ-
მებს. 

ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოს წი ნა შე დღეს არ სე ბულ 
მრა ვალ გა მოწ ვე ვას შო რის, უმ თავ რე სი მი წის სა კითხის 
გა დაწყვე ტაა. მი წის სა კითხი ყვე ლა ზე არ სე ბი თად 
არ ის და კავ ში რე ბუ ლი ქვეყ ნის ბედ თან, რად გან ტე რი-
ტო რი ული იდ ენ ტო ბა ერ ოვ ნუ ლი თვით ცნო ბი ერ ებ ის 
ნი ად აგია, ხო ლო მი სი შე ნარ ჩუ ნე ბა წარ მო უდ გე ნე ლია 
მი წათ მფლო ბე ლო ბი სა და მი წათ სარ გებ ლო ბის ერ ოვ-
ნუ ლი და ტრა დი ცი ული ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის 
მო წეს რი გე ბუ ლო ბის გა რე შე.

სურ. N3. ელ ემ ენ ტე ბის იერ არ ქია მი წის ად მი ნის ტრი რე ბის სის ტე მა ში (ად აპ ტი რე ბუ ლია, სა იმ ონ ჰა ლი, 2019)
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ქციები და შესაძლებლობები. აქედან გამომდინარე ნაშრომში  გაანალიზე-
ბულია გატარებული ღონისძიებები და მიღებული შედეგები, გამოვლენილია 
არსებული ნაკლოვანებები და შემუშავებულია მათი გამოსწორების გზები.
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ANNOTATION

Due to the gradual development of the market economy in our country, it became necessary to carry out reforms in 
various areas of the economy, including public sector accounting and reporting. Public sector accounting is of particular 
importance in the implementation of transformations in public administration. In this aspect, the public information ac-
counting methodology of the economy should retain new functions and capabilities. Therefore, the paper analyzes the 
measures taken and the results obtained, identi ies the existing shortcomings and develops ways to correct them.

keywords: Budget Organization (IPSAS), Treasury, Accounting, Accounts Receivable, Treasury Payments, Financial 
Statements, International Standards, Accounting Accounts.

METHODOLOGICAL IMPROVEMENT ISSUES OF ACCOUNTING 
OF BUDGET ORGANIZATIONS ACCORDING TO INTERNATIONAL STANDARDS 

IPSAS  ACCORDINGLY

სა ქარ თვე ლო ში სა ჯა რო სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (IPSAS) 
და ნერ გვი სათ ვის აქ ტი ური მუ შა ობა 2010 წლი დან და-
იწყო. ამ ის ათ ვის ფი ნან სთა მი ნის ტრის 2009 წლის 3 
ნო ემ ბრის N701 ბრძა ნე ბის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შავ და 
გეგ მა, რო მე ლიც პირ ველ რიგ ში ით ვა ლის წი ნებ და შე-
სა ბა მი სი სა მარ თლებ რი ვი გა რე მოს შექ მნას. სა მუ შაო 
რამ დე ნი მე ეტ აპს მო იც ავ და, კერ ძოდ: სა თათ ბი რო ორ-
გა ნოს შექ მნა, სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის ქარ თულ 

ენ აზე თარ გმნა, მო დი ფი ცი რე ბუ ლი სა კა სო მე თო დის 
და ნერ გვა, შეზღუ დუ ლი და რიცხვის მე თო დის შე მო ღე-
ბა და ბო ლოს სრუ ლი და რიცხვის მე თოდ ზე გა დას ვლა. 
ეს ყვე ლა ფე რი შე სა ბა მი სი ნორ მა ტი ული აქ ტე ბით იქ ნა 
გამ ყა რე ბუ ლი. შე დე გად მი ვი ღეთ კერ ძო სექ ტო რის სა-
ბუ ღალ ტრო აღ რიცხვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე-
ბის (IFRS) ბა ზა ზე შე მუ შა ვე ბუ ლი „სა ჯა რო სექ ტო რის 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ-
ტე ბი“ (IPSAS). ამ ის შე სა ხებ სსბასს 1-ში - „ფი ნან სუ რი 
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ან გა რიშ გე ბის წარ დგე ნა“ აღ ნიშ ნუ ლია, რომ „სა ჯა რო 
სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტი, ძი რი თა დად ეფ უძ ნე ბა ბუ ღალ ტრუ ლი აღ-
რიცხვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს მი ერ 
გა მო ცე მულ ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარტ 1-ს“ 1

სა მოქ მე დოდ შე მო ღე ბუ ლი ნორ მა ტი ულ-მა რე გუ ლი-
რე ბე ლი აქ ტე ბი დან ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ქარ-
თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის 2020 წლის 5 მა ის ის N108 
ბრძა ნე ბით დამ ტკი ცე ბუ ლი ინ სტრუქ ცია „სა ბი უჯ ეტო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი ერ სა ჯა რო სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ-
ლი აღ რიცხვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის სა ფუძ-
ველ ზე ფი ნან სუ რი აღ რიცხვა-ან გა რიშ გე ბის წარ მო ებ ის 
შე სა ხებ“. იგი თავ და პირ ვე ლად მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო 
ბი უჯ ეტ ზე მყო ფი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ათ ვის იყო გან კუთ-
ვნი ლი. ეს მოთხოვ ნა გარ კვე ულ წი ლად წი ნა აღ მდე გო-
ბა ში მო დი ოდა სა ქარ თვე ლის სა ბი უჯ ეტო კო დექ სთან, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც აუც ილ ებ ელია სა ხელ მწი ფო სექ-
ტო რის სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა და მუ ნი ცი პა ლუ რი 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა ან გა რიშ-
გე ბის სის ტე მის ერ თი ან ობა,კერ ძოდ, „სა ქარ თვე ლოს 
ფი ნან სთა მი ნის ტრი სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით გა მოს ცემს სა თა ნა დო ნორ მა ტი ულ 
აქ ტებს, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყოფს სა ქარ თვე ლოს 
ცენ ტრა ლუ რი, ავ ტო ნო მი ური რეს პუბ ლი კე ბი სა და 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბე ბის სა ბი უჯ ეტო ორ გა-
ნი ზა ცი ებ ის მი ერ სტან დარ ტუ ლი სა აღ რიცხვო პრო ცე-
დუ რე ბი სა და ან გა რიშ გე ბის მოთხოვ ნე ბის დაც ვას“2. 
მოგ ვი ან ებ ით არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზი გა მოს წორ და სა ქარ-
თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის 2021 წლის 4 თე ბერ ვლის 
N23 ბრძა ნე ბით, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც ინ სტრუქ ცი ის 
მოთხოვ ნე ბი გავ რცელ და ავ ტო ნო მი ური რეს პუბ ლი კის 
და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის სა ბი უჯ ეტო ორ გა-
ნი ზა ცი ებ ზეც. 

2020 წლის 15 იან ვრის N17 ბრძა ნე ბით დამ ტკიც და 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის ან გა რიშ თა გეგ მა, რო მე-
ლიც წარ მო ად გენს სა ჯა რო სექ ტორ ში ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვის წარ მო ებ ის ძი რი თად მე თო დო ლო გი ურ სა-
ხელ მძღვა ნე ლოს. რა ძი რი თა დი მო მენ ტე ბის გა მო ყო ფა 
შე იძ ლე ბა აქ ედ ან?3 

პირ ველ რიგ ში აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ინ სტრუქ ცია და 
შე სა ბა მი სად ან გა რიშ თა გეგ მა ეხ ება ცენ ტრა ლურ და 
მუ ნი ცი პა ლურ სა ბი უჯ ეტო ორ გა ნი ზა ცი ებს, სა ჯა რო 
სა მარ თლის იურ იდი ულ პი რებს და არ აკ ომ ერ ცი ულ 
ორ გა ნი ზა ცი ებს. იგი ეყ რდნო ბა სა ჯა რო სექ ტო რის 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის (IPSAS) 24 სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტს. ახ ალი ან გა რიშ თა გეგ მი სათ ვის და მა ხა-

1 სსბასს1-„ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა“ https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4859223?publication=0
2  საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი, მუხლი 14, პ. 1; https://matsne.gov.ge/document/view/91006?publication=49
3  https://matsne.gov.ge/document/view/4761772?publication=0 
4  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 15.01.2020წ. N17 ბრძანება, მუხლი 7, პ.4. „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალ-

ტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის და მისი გამოყენების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“. https://matsne.
gov.ge/ka/document/view/4761772?publication=0

5  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 15.01.2020წ. N17 ბრძანება, მუხლი 24, პ.32. „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუ-
ღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის და მისი გამოყენების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“. https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/4761772?publication=0

სი ათ ებ ელია 7 ნიშ ნა კო დე ბი და მო იც ავს 700-ზე მეტ 
ან გა რიშს. ას ეთი დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია თა ვის თა ვად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, თუმ ცა ამ ან საგ რძნობ ლად გა არ თუ-
ლა აღ რიცხვის წარ მო ება და პრაქ ტი კოს ბუ ღალ ტერ თა 
კრი ტი კის სა გა ნი გახ და. გარ და ამ ისა ბუ ღალ ტრუ ლი 
ან გა რი შე ბის და სა ხე ლე ბა გვაძ ლევს მე ტად მწირ ინ ფორ-
მა ცი ას იმ ის შე სა ხებ, თუ რა აღ ირ იცხე ბა ამ ან გა რიშ ზე, 
მაგ რამ არ გავ ძლევს ინ ფორ მა ცი ას, რა იწ ერ ება ამ ან-
გა რი შის დე ბეტ ში და კრე დიტ ში. მა გა ლი თად, ერ ოვ ნულ 
ვა ლუ ტა ში ერთ წლამ დე ვა დით გა ცე მუ ლი კრე დი ტე ბი 
და სეს ხე ბი გან მარ ტე ბუ ლია შემ დეგ ნა ირ ად: 1-12-1110 
ან გა რიშ ზე „სა ბი უჯ ეტო სახ სრე ბით ერ ოვ ნულ ვა ლუ ტა-
ში ერთ წლამ დე ვა დით გა ცე მუ ლი კრე დი ტე ბი და სეს ხე-
ბი“ აღ ირ იცხე ბა სა ბი უჯ ეტო საქ მი ან ობ ის ფარ გლებ ში 
ერთ წლამ დე ვა დით გა ცე მუ ლი კრე დი ტე ბი და სეს ხე ბი 
ერ ოვ ნულ ვა ლუ ტა ში4. ზო გი ერთ ან გა რიშს არ ახ ლავს 
სრულ ყო ფი ლი და ხა სი ათ ება, მა გა ლი თად, 2-13-4200 
ან გა რი ში გან მარ ტე ბუ ლია შემ დეგ ნა ირ ად -„სა ქონ ლი სა 
და მომ სა ხუ რე ბის მო წო დე ბის შე დე გად წარ მოქ მნი ლი 
მოკ ლე ვა დი ანი კრე დი ტო რუ ლი და ვა ლი ან ებ ები სა ბი-
უჯ ეტო წლის ფარ გლებს გა რეთ“ აღ ირ იცხე ბა სა ქონ ლის 
და მომ სა ხუ რე ბის მო წო დე ბის შე დე გად წარ მოქ მნი ლი 
მოკ ლე ვა დი ანი კრე დი ტო რუ ლი და ვა ლი ან ებ ები სა ბი-
უჯ ეტო წლის ფარ გლებს გა რეთ5. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 
„სა ბი უჯ ეტო წლის ფარ გლებ ში“ ანუ მიმ დი ნა რე სა ბი-
უჯ ეტო წელს, სა ქონ ლის და მომ სა ხუ რე ბის მო წო დე ბის 
შე დე გად, კრე დი ტო რუ ლი და ვა ლი ან ებ ები „სა ბი უჯ ეტო 
წლის ფარ გლებს გა რეთ“ არ წარ მო იქ მნე ბა. მიმ დი ნა რე 
წელს წარ მოქ მნი ლი და ვა ლი ან ებ ები, თუ მა თი და ფარ ვა 
მიმ დი ნა რე სა ბი უჯ ეტო წელს ვერ მო ხერ ხდა, მხო ლოდ 
მომ დევ ნო წლი დან გახ დე ბა „სა ბი უჯ ეტო წლის ფარ-
გლებს გა რეთ“ წარ მოქ მნი ლი. ამ შემ თხვე ვა ში კი სა ჭი რო 
იქ ნე ბა „სა ბი უჯ ეტო წლის ფარ გლებ ში წარ მოქ მნი ლი 
და ვა ლი ან ებ ის“ ან გა რი ში დან თან ხე ბი გა და ტა ნი ლი იქ-
ნეს „სა ბი უჯ ეტო წლის ფარ გლებს გა რეთ წარ მოქ მნილ 
და ვა ლი ან ებ ებ ში“, რო მე ლიც უნ და აის ახ ოს 2-13-4100 
ან გა რი შის - „სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის მო წო დე ბის 
შე დე გად წარ მოქ მნი ლი მოკ ლე ვა დი ანი კრე დი ტო რუ ლი 
და ვა ლი ან ებ ები სა ბი უჯ ეტო წლის ფარ გლებ ში“ დე ბეტ ში 
და 2-13-4200 ან გა რი შის - „სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე-
ბის მო წო დე ბის შე დე გად წარ მოქ მნი ლი მოკ ლე ვა დი ანი 
კრე დი ტო რუ ლი და ვა ლი ან ებ ები სა ბი უჯ ეტო წლის ფარ-
გლებს გა რეთ“ კრე დიტ ში. რა თქმა უნ და, ყო ვე ლი ვე ეს 
ინ სტრუქ ცი აში უნ და იყ ოს მი თი თე ბუ ლი. გარ და ამ ისა 
ცალ კე ული ან გა რი შე ბის და სა ხე ლე ბე ბი მო ითხო ვენ აზ-
რობ რივ და სტი ლის ტურ დახ ვე წას, რაც ას ევე ერ თნა ირი 
ტერ მი ნო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბა საც გუ ლის ხმობს, ასე მა-
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გა ლი თად, 2-00-0000 ბუ ღალ ტრულ ან გა რიშს, ან გა რიშ-
თა გეგ მის ჩა მო ნათ ვალ ში ეწ ოდ ება „ვალ დე ბუ ლე ბე ბი“, 
ხო ლო ან გა რიშ თა გეგ მის თან მხლებ „სა ილ უს ტრა ციო 
ბუ ღალ ტრულ გა ტა რე ბებ ში“ - „კრე დი ტო რუ ლი და ვა ლი-
ან ებ ები“. 1-13-0000 ან გა რიშს ეწ ოდ ება „დე ბი ტო რუ ლი 
და ვა ლი ან ებ ები“, ხო ლო მის ქვე ან გა რი შებს ცალ კე ულ 
შემ თხვე ვებ ში, „მოთხოვ ნე ბი“. ტერ მი ნო ლო გი ური თავ-
სე ბა დო ბის მიზ ნით უპ რი ანია დე ბი ტო რულ და ვა ლი ან-
ებ ებს ყვე ლა კონ ტექ სტში ეწ ოდ ოს „მოთხოვ ნე ბი“, ხო ლო 
კრე დი ტო რულ და ვა ლი ან ებ ებს - „ვალ დე ბუ ლე ბე ბი“. შე-
სა ბა მი სად, ეს თავ სე ბა დო ბა ში იქ ნე ბა კერ ძო სექ ტორ ში 
გა მო ყე ნე ბულ ტერ მი ნებ თან. 

ინ სტრუქ ცია ით ვა ლის წი ნებს სა ბი უჯ ეტო სახ სრე-
ბის მოძ რა ობ ას თან და კავ ში რე ბუ ლი ოპ ერ აცი ებ ის 
აღ რიცხვას ის ეთი სა აღ რიცხვო უბ ნე ბის მი ხედ ვით, 
რო გო რი ცაა „აღ რიცხვა სა ბი უჯ ეტო ორ გა ნი ზა ცი აში“, 
„აღ რიცხვა გა და სა ხა დე ბის ამ კრეფ სა ბი უჯ ეტო ორ გა-
ნი ზა ცი აში“ და „აღ რიცხვა ხა ზი ნა ში“. ამ ას თან ერ თად 
სა ხა ზი ნო სამ სა ხურ ში სა ბუ ღალ ტრო გა ტა რე ბე ბი უნ-
და შედ გეს ერ თის მხრივ „შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ თან 
მი მარ თე ბა ში“, რო გორც გა და სა ხა დე ბის ამ კრეფ სა ბი-
უჯ ეტო ორ გა ნი ზა ცი აში და მე ორე მხრივ „გა და სა ხა დე-
ბის გა დამ ხდე ლებ თან მი მარ თე ბა ში“.

შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში სა ბი უჯ ეტო თან ხე ბის 
მოძ რა ობ აზე ინ სტრუქ ცი აში მო ცე მუ ლია შემ დე გი მე-
თო დო ლო გია6: 

შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის სა ბუ ღალ ტრო გა ტა რე-
ბე ბი:

1. დე ბე ტი - (1-13-2000) „მოკ ლე ვა დი ანი სა გა და სა-
ხა დო დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ან ებ ებ ის შე სა ბა მი სი ან-
გა რი ში“

კრე დი ტი - 4-10-0000 „სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის 
შე სა ბა მი სი ან გა რი ში“

2. დე ბე ტი - 5-52-1000 „შე მო სავ ლე ბის ამ კრე ფი ერ-
თე ულ ებ ის მი ერ ხა ზი ნი სათ ვის გა წე ული მიმ დი ნა რე 
ტრან სფე რე ბით ხარ ჯე ბი“

კრე დი ტი - 2-13-1100 „ხა ზი ნი სათ ვის გა და სახ დე ლე ბი 
სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბი დან“

3. დე ბე ტი - 2-13-1100 „ხა ზი ნი სათ ვის გა და სახ დე ლე-
ბი სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბი დან“ 

კრე დი ტი - (1-13-2000) „მოკ ლე ვა დი ანი სა გა და სა-
ხა დო დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ან ებ ებ ის შე სა ბა მი სი ან-
გა რი ში“

რაც შე ეხ ება ხა ზი ნა ში თან ხე ბის მოძ რა ობ ას, აქ 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო შემ დეგ მე თო დო ლო გი ას 
გვთა ვა ზობს:

სა ხა ზი ნო სამ სა ხუ რის სა ბუ ღალ ტრო გა ტა რე ბე ბი:
1. დე ბე ტი 1-13-1100 „ხა ზი ნის მოკ ლე ვა დი ანი დე ბი-

ტო რუ ლი და ვა ლი ან ებ ები ბი უჯ ეტ ის შე მო სუ ლო ბე ბით“
კრე დი ტი 4-52-1000 „ხა ზი ნის მი ერ შე მო სავ ლე ბის 

ამ კრე ფი ერ თე ულ ებ იდ ან მი ღე ბუ ლი მიმ დი ნა რე ტრან-
სფე რე ბი“ 

6  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 15.01.2020წ. N17 ბრძანება, მუხლი 24, პ.32. „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუ-
ღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის და მისი გამოყენების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“. https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/4761772?publication=0):

2.  დე ბე ტი 1-11-2100 „ხა ზი ნის ერ თი ანი ან გა რი ში 
ერ ოვ ნულ ბან კში“

კრე დი ტი 1-13-1100 „ხა ზი ნის მოკ ლე ვა დი ანი დე ბი-
ტო რუ ლი და ვა ლი ან ებ ები ბი უჯ ეტ ის შე მო სუ ლო ბე ბით“.

შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში სა ბუ ღალ ტრო გა ტა რე-
ბებ თან და კავ ში რე ბით უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ სა ბუ ღალ-
ტრო ან გა რი შებ ზე თან ხე ბის ას ახ ვა უნ და ეფ უძ ნე ბო დეს 
სა მე ურ ნეო მოვ ლე ნა ზე შედ გე ნილ სა ბუთს. მაგ რამ რა 
სა ბუ თის სა ფუძ ველ ზე ახ დენს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ-
რი ამ ბუ ღალ ტრულ გა ტა რე ბებს, მი ზან შე წო ნი ლია, რომ 
ეს მი თი თე ბუ ლი იყ ოს.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბის შემ-
დეგ შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში და იხ ურ ება „მოკ ლე ვა-
დი ანი სა გა და სა ხა დო დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ან ებ ებ ის 
შე სა ბა მი სი ან გა რი ში“ და ან გა რი ში „ხა ზი ნი სათ ვის გა-
და სახ დე ლე ბი სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბი დან“, ხო ლო 
„სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის შე სა ბა მის ან გა რიშ ზე“ 
და „შე მო სავ ლე ბის ამ კრე ფი ერ თე ულ ებ ის მი ერ ხა ზი ნი-
სათ ვის გა წე ული მიმ დი ნა რე ტრან სფე რე ბით ხარ ჯე ბის“ 
ან გა რი შებ ზე ნაშ თე ბი დარ ჩე ბა. მიგ ვაჩ ნია, რომ ორ ივე 
ეს ან გა რი ში უნ და და იხ ურ ოს შე სა ბა მი სი ბუ ღალ ტრუ ლი 
გა ტა რე ბით, რო მე ლიც მი თი თე ბუ ლი იქ ნე ბა ინ სტრუქ-
ცი აში. 

რო გორც ვხე დავთ ხა ზი ნის ან გა რიშ ზე თან ხის ჩა-
რიცხვა აის ახ ება, რო გორც „დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი-
ან ებ ის (მოთხოვ ნის)“ წარ მოქ მნა და იმ ავ დრო ულ ად 
„შე მო სავ ლე ბის ამ კრე ფი ერ თე ულ ებ იდ ან მი ღე ბუ ლი 
მიმ დი ნა რე ტრან სფე რე ბი“. პრაქ ტი კუ ლად შე მო სავ ლე-
ბის ამ კრე ფი ერ თე ულ ებ იდ ან ხა ზი ნა შე მო სავ ლებს არ 
ღე ბუ ლობს. ეს თან ხე ბი არ ის გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლე-
ბის მი ერ ხა ზი ნის ან გა რიშ ზე ანუ ბი უჯ ეტ ში პირ და პირ 
გა დახ დი ლი თან ხე ბი. ბი უჯ ეტ ში თან ხე ბის ჩა რიცხვა 
გა დამ ხდე ლე ბი სა გან ყო ველ დღი ურ ად მიმ დი ნა რე ობს. 
ამ ავ დრო ულ ად, თი თოეულ ჩა რიცხვა ზე ბუ ღალ ტრუ ლი 
გა ტა რე ბე ბის შედ გე ნა ხა ზი ნის მი ერ პრაქ ტი კუ ლად შე-
უძ ლე ბე ლია. მა შა სა და მე ეს გა ტა რე ბე ბი წლის ბო ლოს 
უნ და გან ხორ ცი ელ დეს მთლი ან სა ბი უჯ ეტო შე მო სა-
ვალ ზე, რის შე სა ხე ბაც უპ რი ანია მი თი თე ბუ ლი იყ ოს 
შე სა ბა მის ინ სტრუქ ცი აში.

არ ას აბი უჯ ეტო სახ სრე ბით საქ მი ან ობ ის ფარ გლებ ში 
მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის აღ რიცხვის სა კითხე ბი ან გა-
რიშ თა გეგ მა ში შემ დეგ ნა ირ ად არ ის წარ მოდ გე ნი ლი: 

1) სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა: 
დე ბე ტი 1-13-6000 „სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის 

გა ყიდ ვე ბი დან მოკ ლე ვა დი ანი დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი-
ან ებ ები“

კრე დი ტი 4-42-0000 „სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის 
რე ალ იზ აცი იდ ან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი“

2) მყიდ ვე ლის მი ერ ხა ზი ნის ერ თი ან ან გა რიშ ზე თან-
ხის ჩა რიცხვა:

დე ბე ტი 1-13-1210 „სა ბი უჯ ეტო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის 
მოკ ლე ვა დი ანი დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ან ებ ები ხა ზი ნის 
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მი მართ სა ბი უჯ ეტო სახ სრე ბით“
კრე დი ტი 2-13-1200 „ხა ზი ნი სათ ვის გა და სახ დე ლე ბი 

არ ას აგ ად ას ახ ადო შე მო სავ ლე ბი დან“ 
3) ხა ზი ნი სათ ვის გა და სახ დე ლე ბი არ ას აგ ად ას ახ ადო 

შე მო სავ ლე ბი დან
დე ბე ტი 2-13-1200 „ხა ზი ნი სათ ვის გა და სახ დე ლე ბი 

არ ას აგ ად ას ახ ადო შე მო სავ ლე ბი დან“
კრე დი ტი 1-13-6000 „სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის 

გა ყიდ ვე ბი დან მოკ ლე ვა დი ანი დე ბი ტო რულ და ვა ლი-
ან ებ ები“

არ ას აბი უჯ ეტო სახ სრე ბით საქ მი ან ობ ის ფარ გლებ ში 
მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის აღ სა რიცხა ვად სა ხა ზი ნო სამ-
სა ხუ რის ბუ ღალ ტრუ ლი გა ტა რე ბე ბი წარ მოდ გე ნი ლია 
შემ დეგ ნა ირ ად: 

ხა ზი ნის ერ თი ან ან გა რიშ ზე გა და სახ დე ლის მი ღე ბა.
1. დე ბე ტი 1-13-1100 „ხა ზი ნის მოკ ლე ვა დი ანი დე ბი-

ტო რუ ლი და ვა ლი ან ებ ები ბი უჯ ეტ ის შე მო სუ ლო ბე ბით“
კრე დი ტი 2-13-1300 „ხა ზი ნის მი ერ სა ბი უჯ ეტო ორ-

გა ნი ზა ცი ებ ის ოპ ერ აცი ებ ის და სა ფი ნან სებ ლად გა და-
სახ დე ლე ბი“

2. დე ბე ტი 1-11-2100 „ხა ზი ნის ერ თი ანი ან გა რი ში 
ერ ოვ ნულ ბან კში“

კრე დი ტი 1-13-1100 „ხა ზი ნის მოკ ლე ვა დი ანი დე ბი-
ტო რუ ლი და ვა ლი ან ებ ები ბი უჯ ეტ ის შე მო სუ ლო ბე ბით“

ჩვენ თვის ცნო ბი ლია, რომ სა ჯა რო სექ ტორ ში სა-
ბუ ღალ ტრო აღ რიცხვის რე ფორ მის მი ზა ნი იყო „და-
რიცხვის მე თო დის“ გა მო ყე ნე ბა სა მე ურ ნეო პრო ცე სე-

ბი სა და მოვ ლე ნე ბის აღ რიცხვა ში. მარ თლაც, პირ ვე ლი 
გა ტა რე ბი დან ჩანს, რომ მი წო დე ბუ ლი სა ქონ ლის ას ახ-
ვი სათ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა და რიცხვის მე თო დი, ანუ 
და ფიქ სირ და მოთხოვ ნის, იგ ივე დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი-
ან ებ ის წარ მოქ მნა და იმ ავ დრო ულ ად შე მო სავ ლის აღი-
არ ება. რაც შე ეხ ება მე ორე გა ტა რე ბას, მყიდ ვე ლის მი ერ 
ხა ზი ნის ერ თი ან ან გა რიშ ზე თან ხის ჩა რიცხვის დროს, 
სა ბი უჯ ეტო ორ გა ნი ზა ცი ას ერ თის მხრივ წარ მო ექ მნე ბა 
„დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ან ება“ ანუ მოთხოვ ნა ხა ზი ნის 
მი მართ და მე ორე მხრივ იმ ავ დრო ულ ად „ხა ზი ნი სათ ვის 
და ვა ლი ან ება“, რაც ეკ ონ ომ იკ ური ში ნა არ სის თვალ საზ-
რი სით მარ თე ბუ ლად არ მიგ ვაჩ ნია. აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ვე-
ზის გა მოს წო რე ბის მიზ ნით უპ რი ანია შემ დე გი მე თო დო-
ლო გი ის გა მო ყე ნე ბა: მყიდ ვე ლის მი ერ ხა ზი ნის ერ თი ან 
ან გა რიშ ზე თან ხის ჩა რიცხვა აის ახ ოს „ხა ზი ნის ერ თი ანი 
ან გა რი ში ერ ოვ ნულ ბან კში“ დე ბეტ ში და „სა ქონ ლი სა და 
მომ სა ხუ რე ბის გა ყიდ ვე ბი დან მოკ ლე ვა დი ანი დე ბი ტო-
რუ ლი და ვა ლი ან ებ ები“ კრე დიტ ში, რაც საგ რძნობ ლად 
გა ამ არ ტი ვებს აღ რიცხვას და იმ ავ დრო ულ ად მი ვი ღებთ 
ინ ფორ მა ცი ას რა თან ხე ბი ერ იცხე ბა სა ბი უჯ ეტო ორ გა-
ნი ზა ცი ას ხა ზი ნა ში. 

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე შე-
იძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ სა ჯა რო სექ ტო რის ბუ ღალ-
ტრუ ლი აღ რიცხვის სის ტე მა ჯერ კი დევ შორ საა სა სურ-
ვე ლი სა გან და მო ითხოვს ბევ რი სა კითხის ახ ლე ბუ რად 
გა აზ რე ბას. 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1. Levan Grigalashvili, Bidzina Grigalashvili - Problems of Reforming Accounting and Financial Reporting in post-
Soviet Countries (On the example of Georgia). ECOFORUM, Volume 10, Issue 3(26), 2021;
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კონ ფლიქ ტე ბი ის ტო რი ას უთ ვა ლა ვი ახ სოვს. თა-
ვის მხრივ, ის ინი ერ თმა ნე თის გან გან სხვა ვე ბუ ლია და 
მა თი სა ხე ებ იც ბევ რია, - პო ლი ტი კუ რი, სო ცი ალ ური, 
ეთ ნი კუ რი, სა ზო გა დო ებ რი ვი, ინ ტე რეს თა, მსოფ-
ლმხედ ვე ლობ რი ვი, შეიარაღებული... 

პრაქ ტი კა ცხად ყოფს, რომ ომი ამ კონ ფლიქ ტე ბის 
გა დაჭ რის ყვე ლა ზე მარ ტი ვი, მაგ რამ ყვე ლა ზე აგ რე-
სი ული, უს ას ტი კე სი, და ნა შა ულ ებ რი ვი და და მან გრე-
ვე ლი ფორ მაა. 

გან სხვა ვე ბუ ლია კონ ფლიქ ტე ბის აალ ებ ისა და 
გან ვი თა რე ბის ის ტო რი ებ იც, მათ სა ერ თო ის აქ ვთ, 
რომ უგ უნ ურ ობ იდ ან, უკ უნ ეთ იდ ან იღ ებ ენ სა თა ვეს. 
ტრა გი კუ ლად მძი მე შე დე გე ბიც, მცი რე გა მო ნაკ ლი-
სის გარ და, მხო ლოდ უგ უნ ურ ობ აში რჩე ბა - მათ არ-
ავ ის თვის მო აქ ვთ სი კე თე, თვით გა მარ ჯვე ბუ ლე ბის-
თვი საც კი და სა ხელ მწი ფო ებ რივ-სა ზო გა დო ებ რივ 
გან ვი თა რე ბას ათ წლე ულ ობ ით აფ ერ ხე ბენ.

კა ცობ რი ობ ის ის ტო რია, ფაქ ტობ რი ვად, ომ ებ ის 
ის ტო რიაა, აღ ურ იცხა ვი ად ამი ან ური მსხვერ პლით, 
კა ტას ტრო ფე ბით, მა ტე რი ალ ურ-ეკ ოლ ოგი ური და 
მძაფ რი ზნე ობ რი ვი ზი ან ით. 

კონ ფლიქ ტე ბის ხი ლუ ლი თუ უხ ილ ავი არე ალი, 
ცი ვი ლი ზა ცი აზე გავ ლე ნა იმ დე ნად დი ადია, მათ ზე 
მუდ მი ვი დაკ ვირ ვე ბა და მეც ნი ერ ული შეს წავ ლა გა-
სუ ლი სა უკ უნ ის მე ორე ნა ხევ რი დან უკ ვე უწყვე ტად 
მიმ დი ნა რე ობს - ცნო ბი ერ მა სა ზო გა დო ებ ამ აკ ად-
ემი ური დარ გიც კი - „კონ ფლი ტო ლო გია“ შექ მნა და 
„კონ ფლიქ ტე ბის მარ თვას“ და ედო სა თა ვე. მაგ რამ 
დაგ რო ვი ლი ათ ას წლო ვა ნი გა მოც დი ლე ბის მი უხ-
ედ ავ ად, კა ცობ რი ობ ამ დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე ბი დან 
გაკ ვე თი ლი ვერ მი იღო, - და ძა ბუ ლო ბის ახ ალი და 
ახ ალი წერ ტი ლე ბი კვლა ვაც ჩნდე ბა მსოფ ლიო რუ-
კა ზე; და პი რის პი რე ბის გან რი დე ბის უნ ივ ერ სა ლუ რი, 
ცალ სა ხად შე დე გი ანი ხერ ხიც ვერ გა მო ძებ ნა; კონ-
ფლიქ ტე ბის ლო კა ლუ რი კე რე ბიც კი გლო ბა ლუ რი 
სატ კი ვა რი ხდე ბა; მა თი ჩაწყნა რე ბა ინ დი ვი დუ ალ ურ 
მიდ გო მას, სა ხელ მწი ფოს გან პრო პორ ცი ულ ჩა რე-
ვას და სა ზო გა დო ებ ის მრა ვალ მხრივ ძა ლის ხმე ვას 
სა ჭი რო ებს. 

მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა რე გი ონ ში გა ჭი ან ურ-
ებ ული თუ გა ყი ნუ ლი კონ ფლიქ ტე ბი მი ძი ნე ბუ ლი 
ვულ კა ნე ბი ვით თვლე მენ, გარ კვე ული სიხ ში რით 
ამო ინ თხე ვი ან და და პი რის პი რე ბის უკ ომ პრო მი სო 
ცეცხლო ვა ნი სი ლი კა ტუ რი ლა ვა დი ნე ბის მი მარ თუ-
ლე ბით ყვე ლა ფერს პირ წმინ დად ან ად გუ რებს. აქ ამ დე 

მი სია, რო მე ლიც მი ზან ზე მე ტია...მი სია, რო მე ლიც მი ზან ზე მე ტია...
გა მოხ მა ურ ება ზუ რაბ ხო ნე ლი ძის 

წიგ ნზე: მშვი დო ბის ქარ თუ ლი პა რა დიგ მა”

ვე რა ვინ შეძ ლო და მამ შვი დე ბე ლი სი ახ ლის შე ტა ნა 
და პი რის პი რე ბულ მხა რე თა მო რი გე ბით დას რუ ლე-
ბის მრა ვალ წლი ან მა რა თონ ში. გა მო ნაკ ლი სი არც 
სა ქარ თვე ლო ში და მო უკ იდ ებ ლო ბის დეკ ლა რი რე ბის 
შემ დგომ ფორ მა ცი ული წყო ბის ტრან სფორ მა ცი ული 
პრო ცე სე ბის კვალ დაკ ვალ აღ მო ცე ნე ბუ ლი აფხა ზე-
თის, ას ევე, ე.წ. სამ ხრეთ ოს ეთ ის ფსევ დო-ეთ ნო პო ლი-
ტი კუ რი კონ ფლიქ ტი და ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ის 
რღვე ვაა.

თით ქმის 30-წლი ანი უს ის ტე მო და უკ ომ პა სო ცალ-
კე ული გან ცხა დე ბი სა და თა ვი დან ვე წა რუ მა ტებ ლო-
ბის თვის გან წი რუ ლი „სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის“ შეხ ვედ-
რე ბის გარ და, რე ალ ური ძა ლის მქო ნე წა მოწყე ბა, მით 
უფ რო - ღო ნის ძი ება, ჯერ კი დევ არ ჩანს. სა კუ თარ 
ქვე ყა ნა ში ასე ულ ობ ით ათ ასი დევ ნი ლის თვის გა უს აძ-
ლი სი ყო ფის შემ სუ ბუ ქე ბას ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბა და 
უფ უნ ქცი ოდ გა ფან ტუ ლი ინ სტი ტუ ცია მი ნი მა ლურ ზე 
მე ტად ვერ ახ ერ ხებს.

ას ეთ მო ცე მუ ლო ბა ში, „ცის კრის ზა რე ბი ვით“ 
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მსოფ ლი ოს ემ ცნო მშვი დო ბის ყო ფის იმ ედ ის მომ ცე მი 
ახ ალი ფორ მა ტი, - სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი-
ტე ტის რექ ტორ მა, პრო ფე სორ მა ზუ რაბ ხო ნე ლი ძემ 
ქარ თულ, ინ გლი სურ და რუ სულ ენ ებ ზე გა მოს ცა 
პრაგ მა ტუ ლო ბით გა ჯე რე ბუ ლი ნაშ რო მი: „მშვი დო-
ბის ქარ თუ ლი პა რა დიგ მა“. სა უკ ეთ ესო პო ლიგ რა ფი-
ული შეს რუ ლე ბით გა მო ცე მუ ლი ეს წიგ ნი მრა ვალ-
მხრი ვაა სა ინ ტე რე სო, - ის ყუ რადღე ბას იპყრობს 
გან ხი ლუ ლი სა კითხე ბის აქ ტუ ალ ობ ით, მას შტა ბით, 
მი ზან და სა ხუ ლო ბით, პრობ ლე მის ორ იგ ინ ალ ური გა-
დაწყვე ტის თე ორი ული და პრაქ ტი კუ ლი მიდ გო მე ბით, 
ფორ მი რე ბად გლო ბა ლურ სივ რცე ში უნ ივ ერ სი ტე-
ტი სა და დიპ ლო მა ტი ის სი ნერ გი აზე და ფუძ ნე ბულ, 
აგ რეთ ვე სამ ხრეთ კავ კა სი ის სამ შვი დო ბო სივ რცედ 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის იდე ებ ზე აქ ცენ ტი რე ბით. 

გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა სა ერ თო კავ კა-
სი ური სო ციო-კულ ტუ რუ ლი და პო ლი ტი კუ რი სივ-
რცის შე სა ხებ თვალ საზ რი სი, ავ ტო რის მი საზ რე ბე ბი 
თუ ცხა დად და ნა ხუ ლი პერ სპექ ტი ვა, რო მელ ზეც 
შე საძ ლოა აზ რის გავ რცო ბა, მი სი სხვა რა კუ სი თაც 
წარ მოდ გე ნა, თუმ ცა ნე ბის მი ერი შემ ფა სე ბე ლი მას 
არ სე ბი თად ახ ალს ვე რა ფერს და ამ ატ ებს, - წიგ ნს 
სხვა დას ხვა ქვეყ ნის და დარ გის, მა ღა ლი რან გის 23 
რე ცენ ზენ ტი უკ ვე ჰყავს, მათ მი ერ ამ გა მო ცე მის ყვე-
ლა ღირ სე ბა შე ნიშ ნუ ლია, სარ გე ბე ლი მრა ვალ შრი ან 
სა ცერ შია გა ტა რე ბუ ლი და ავ ტო რის უმ აღ ლე სი კომ-
პე ტენ ტუ რო ბა აღ მა ტე ბულ რან გშია აღი არ ებ ული. 
„მშვი დო ბის ქარ თულ პა რა დიგ მა ში“ წარ მოდ გე ნილ 
კონ ფლიქ ტე ბის და რე გუ ლი რე ბი სა და სა ყო ველ თაო 
მშვი დო ბის შე ნე ბის ახ ლე ბურ ხედ ვას მხარს უჭ ერს 
სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო სა ზო გა დო ება და დიპ-
ლო მა ტი ური კორ პუ სიც.

ჩე მი, რო გორც რი გი თი მკითხვე ლის და სო ხუ მის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის აკ ად ემი ური წრის 
წარ მო მად გენ ლის, გა მოხ მა ურ ება ამ წიგ ნზე მო ტი-
ვი რე ბუ ლია იმ მი სი ით, რაც მის მა ავ ტორ მა ზუ რაბ 
ხო ნე ლი ძემ დევ ნი ლო ბა ში აღ ორ ძი ნე ბულ უმ აღ ლეს 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბას და აკ ის რა. ამ-
იტ ომ აქ მხო ლოდ შიგ ნი დან და ნა ხულ ამ მი სი ის გან-
სა კუთ რე ბუ ლო ბა სა და მი სი არ სის ჩე მე ულ აღ ქმა ზე 
შევ ჩერ დე ბი.

და ბე ჯი თე ბით შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ თბი ლის ში 
27-წლი ანი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის გან მავ ლო ბა ში, ას ეთი 
ცნო ბა დო ბა ამ უნ ივ ერ სი ტეტს არ ას დროს ჰქო ნია, - 
ბა ტონ მა ზუ რაბ ხო ნე ლი ძემ ის მსოფ ლი ოს გა აც ნო, 
- თა ვი სი მა ღა ლი რან გის დიპ ლო მა ტი ური უნ არ ებ ისა 
და პი როვ ნუ ლი ხიბ ლის მე ოხ ებ ით, სა ქარ თვე ლო ში 
აკ რე დი ტე ბუ ლი სა ელ ჩო ებ ისა და წარ მო მად გენ-
ლო ბე ბის თით ქმის ყვე ლა პირ ველ პირს, აგ რეთ ვე 
ცნო ბად სა ხე ებს, ტი ტუ ლო ვან მეც ნი ერ ებს, უცხო-
ელ თუ ქარ თველ კო ლე გებს გულ ღი ად უმ ას პინ ძლა, 

მიზ ნებ სა და ამ ოც ან ებ ზე მო უთხრო, და იმ ეგ ობ რა, 
სა უნ ივ ერ სი ტე ტო პრობ ლე მე ბის გა დაწყვე ტა ში ჩარ-
თო, თა ნა მო აზ რედ გა იხ ადა; კო ლე გებ თან ერ თად, 
უცხო ეთ ის სხვა დას ხვა პრეს ტი ჟულ ფო რუ მებ ზეც 
გა იტ ანა უნ ივ ერ სი ტე ტის გეგ მე ბი და მის მო მა ვალ ზე 
მი იქ ცია ყუ რადღე ბა; აგ რეთ ვე, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 
გულ შე მატ კი ვარ თა და მხარ დამ ჭერ თა წრი დან და-
მა ტე ბი თი სახ სრე ბი მო იზ იდა, მთლი ან ად გა ნა ახ ლა 
უნ ივ ერ სი ტე ტის მა ტე რი ალ ურ-ტექ ნი კუ რი ბა ზა, მას 
თა ნა მედ რო ვე უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე-
ბუ ლის იერ-სა ხე შეს ძი ნა; სწავ ლე ბის თა ნა მედ რო ვე 
ფორ მე ბის ტექ ნო ლო გი ური უზ რუნ ველ ყო ფა შეძ ლო, 
სტუ დენ ტე ბი სა და აკ ად ემი ური წრის თვის გაც ვლით 
პროგ რა მებ ში მო ნა წი ლე ობა ხელ მი საწ ვდო მი გა ხა-
და. ამ მხრივ, ჩა მო ნათ ვა ლი აქ არ მთავ რდე ბა - სხვაც 
ბევ რია ჩვენს უნ ივ ერ სი ტეტს თა ნას წორ თა შო რის 
სა ნი მუ შოდ რომ წარ მო აჩ ენს; ჩა ფიქ რე ბუ ლი პრო ექ-
ტე ბის პან დე მი ით შე ფერ ხე ბა რომ არა, უფ რო შთამ-
ბეჭ დავს გახ დი და სწო რი გათ ვლე ბით მო პო ვე ბულ 
წარ მა ტე ბებს... მაგ რამ მათ შო რის, გან სა კუთ რე ბუ ლი, 
მე ვიტყო დი, ეს კლუ ზი ურია ის, რომ რე ფორ მა ტორ მა 
რექ ტორ მა შეძ ლო „უნ ივ ერ სი ტე ტი სრუ ლი ად ახ ალი 
პრო დუქ ტის შემ ქმნელ სივ რცე-გა რე მოდ“ წარ მო-
ედ გი ნა. 

სავ სე ბით ლო გი კუ რია, რომ გა ნათ ლე ბა მსმე ნე-
ლის თვის არა მხო ლოდ რო მე ლი მე დარ გის/საგ ნის შე-
სა ხებ ცოდ ნის გა ზი არ ებაა, არ ამ ედ მი სი სრულ ყო ფა, 
სამ ყა როს შეც ნო ბა, ჯან სა ღი თა ობ ის აღ ზრდა, მი სი 
მსოფ ლმხედ ვე ლო ბის ფორ მი რე ბა, კულ ტუ რულ-ეთ-
ნი კუ რი იდ ენ ტო ბის გავ რცე ლე ბა, ბო რო ტე ბის გან 
კე თი ლის გა მორ ჩე ვის და მა შა სა და მე, ად ამი ან ურ 
ურ თი ერ თო ბა თა წრთო ბის, გამ ყა რე ბის, მშვი დო-
ბის ყო ფის მძლავ რი კე რა ცაა, თუმ ცა ეს ბუ ნებ რი ვი 
ფუნ ქცია, მსოფ ლმხედ ვე ლობ რი ვი შე უთ ავ სებ ლო ბის 
გა მო, სა ქარ თვე ლო ში რე ვო ლუ ცი ურ ტალ ღა ზე მო-
სულ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ უმ აღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბას პირ წმინ დად გა მო აც ალა, დარ გობ-
რი ვი კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტე ბის უმ ეტ ეს ობა გააუქმა, 
სა მეც ნი ერო პო ტენ ცი ალი - ეს უს აზღვროდ დი დი 
ძა ლა, შე საძ ლებ ლო ბა, უფ უნ ქცი ოდ და ტო ვა, სწავ ლე-
ბის ფორ მე ბიც და აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე შე დე გე ბიც 
დრო ის მოთხოვ ნებს კა ტას ტრო ფუ ლად ჩა მორ ჩა.

ჩვე ნი ქვეყ ნის უკ იდ ურ ეს ად რთუ ლი პო ლი ტი კუ რი 
და ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის (ზო გა დად, ყვე ლა 
პრობ ლე მის) მთა ვა რი გან მა პი რო ბე ბე ლი სწო რედ 
ცოდ ნის დე ფი ცი ტია. უც ოდ ინ არ ობა, სა კუ თა რი შე-
საძ ლებ ლო ბე ბის გა და ჭარ ბე ბუ ლი შე ფა სე ბა ან გრევს 
ად ამი ან ის ცნო ბი ერ ებ ას. უც ოდ ინ არ ობ იდ ან იღ ებს 
სა თა ვეს ყვე ლა წა რუ მა ტე ბე ლი გარ დაქ მნა, ჩა მორ-
ჩე ნა, სო ცი ალ ური უთ ან ას წო რო ბა, და პი რის პი რე ბა, 
სა ხე ლი სუფ ლე ბო ორ გა ნო ებ ის წარ მო უდ გენ ლად 
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და ბა ლი კომ პე ტენ ტუ რო ბა, უმ უშ ევ რო ბა, ქუ ჩის აქ-
ცი ები, გა მაყ რუ ებ ელი ხმა ური, კა მა თი არ აფ რის გა მო, 
უზ არ მა ზა რი ენ ერ გი ის უაზ რო ფან ტვა და ათ ასი სხვა 
თავ სმოხ ვე ული გა უტ ან ლო ბა. 

ამ შე უწყნა რე ბელ მო ცე მუ ლო ბა ში, არ სე ბუ ლი 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის ნე გა ტი ური წვლი ლი 
უდ ავ ოდ დი დია.

სა მარ თლი ან ად და სავ სე ბით სწო რად შე ნიშ ნავს 
წი ნათ ქმა ში ავ ტო რი, რომ „სა ქარ თვე ლოს სუ ვე რე-
ნი ტე ტი სა და ერ თი ან ობ ის უპ ირ ვე ლე სი პრობ ლე მის 
- კონ ფლიქ ტე ბის გზა არ ის მშვი დო ბი ანი და გა დის 
ჰუ მა ნიზ მზე და ფუძ ნე ბულ სა ყო ველ თაო ღი რე ბუ-
ლე ბა ზე: გა ნათ ლე ბა ზე, მის უმ აღ ლეს მწვერ ვალ ზე 
- მეც ნი ერ ებ აზე და სა ზო გა დო ებ ის ყვე ლა ზე ჯან საღ, 
მო ტი ვი რე ბულ და პრაგ მა ტუ ლად მო აზ როვ ნე ნა წილ-
ზე - ახ ალ გაზ რდო ბა ზე. ცხა დია, სა მი ვე კომ პო ნენ ტი 
ერ თად თავს იყ რის და თა ნა არ სე ბობს მხო ლოდ თა-
ვი სუ ფალ სა უნ ივ ერ სი ტე ტო სივ რცე ში“

მარ თლაც, მდგო მა რე ობ ის გა მოს წო რე ბის რე-
სურ სი მხო ლოდ გა ნათ ლე ბა ში, სა მეც ნი ერო პო ტენ-
ცი ალ ის სწო რი გე ზით წარ მარ თვა შია. პო ლი ტი კურ 
და არ აპ ოლ იტ იკ ურ პრო ცე სებ ზე, კა ცობ რი ობ ის უს-
აფ რთხო ებ ასა თუ მშვი დო ბის ყო ფა ზე მეც ნი ერ ებ ას 
უდ იდ ესი ზე გავ ლე ნა გა აჩ ნია. ჩვე ნი მთა ვა რი საზ-
რუ ნა ვი, - მა შა სა და მე, კრი ზი სუ ლი მდგო მა რე ობ იდ ან 
გა მოს ვლის უმ თავ რე სი წი ნა პი რო ბა, აღ მშე ნებ ლო ბა-
ზე გა დას ვლა სწო რედ მეც ნი ერ ებ ის თვის ფუნ ქცი ის 
დაბ რუ ნე ბა, სას წავ ლო პრო ცე სის, სწავ ლე ბის ხა რის-
ხის ამ აღ ლე ბა, დრო ის მითხოვ ნე ბის გა აზ რე ბა და გა-
ნათ ლე ბი სათ ვის ახ ალი სუ ლის კვე თე ბის შთა ბერ ვაა. 

დი ახ, გა უგ ებ რო ბე ბის, და პი რის პი რე ბე ბის გან რი-
დე ბის მშვი დო ბი ანი გზა სრულ ფა სო ვა ნი, ყოვ ლის-
მომ ცვე ლი, კაც თმოყ ვა რე ობ აზე, შემ წყნა რებ ლო ბა ზე, 
სიყ ვა რულ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სწავ ლე ბა, სა ყო ველ-
თაო გა ნათ ლე ბაა.

აი, ეს არ ის ბა ტონ ზუ რაბ ხო ნე ლი ძის ნაშ რო მის 
მთა ვა რი გა ნაცხა დი. 

გან სხვა ვე ბუ ლი აზ რი არც უნ და იყ ოს, რომ გა ნათ-
ლე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბის შეც ვლა და უყ ოვ ნებ-
ლი ვაა და საწყე ბი და ამ მი მარ თუ ლე ბით პირ ვე ლი 
ნა ბი ჯე ბიც უნ და გა და იდ გას. ცხა დია, მნიშ ვნე ლო ბა 
აქ ვს თუ ვინ იქ ნე ბა ის, ვინც პირ ვე ლი ჩა ერ თვე ბა 
„სა უკ უნ ის მშე ნებ ლო ბის“ პრო ცეს ში და სხვებ საც 
აიყ ოლი ებს. 

ავ ტო რის გამ ჭრი ახ ობა იმ აშია, რომ მან გლო ბა-
ლუ რი გა მოწ ვე ვე ბი დან ორი უმ თავ რე სი - და მან გრე-
ვე ლი და კა ტას ტრო ფის ტოლ ფარ დი (ერ თმა ნეთ თან 
მჭიდ როდ და კავ ში რე ბუ ლი და ურ თი ერ თგან მა პი რო-
ბე ბე ლი) სა ხა დი გა მო არ ჩია, მა თი ერ თდრო ულ ად გან-
რი დე ბის პერ სპექ ტი ვა გა მოკ ვე თა და გე ზიც და სა ხა. 
გა მოც დილ მა დიპ ლო მატ მა ცდის პი რად, ჩა ნა ფიქ რის 

გა დაწყვე ტის სივ რცედ ყვე ლა ზე მყი ფე, მაგ რამ თა-
ვის თავ ში ერ თდრო ულ ად ორ ივე სე ნის მა ტა რე ბე ლი 
- „ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოს ბე დის თა ნა ზი არი“, უმ-
ეც რე ბის მსხვერ პლი უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბა, - სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი-
ტე ტი მოიაზრა. გა ნათ ლე ბი სად მი პრი ორ იტ ეტ ული 
და მო კი დე ბუ ლე ბის დე ფი ცი ტი, ის ევე, რო გორც სხვა 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში, აქ გან სა კუთ რე ბუ ლად 
იგ რძნო ბო და. 

მკრე ხე ლო ბა იქ ნე ბა იმ ის აღ ნიშ ვნა, რომ ქვე ყა ნამ 
სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტს ყუ რადღე-
ბა სა ერ თოდ არ მი აქ ცია, გვერ დში არ და უდ გა და 
მზრუნ ვე ლო ბა არ უწ ილ ადა. მაგ რამ ფაქ ტია, რომ იმ 
მა ტე რი ალ ურ-ტექ ნი კუ რი ბა ზით და მო ტი ვა ცი ით, 
რომ ლი თაც ის ზუ რაბ ხო ნე ლი ძის რექ ტო რად არ-
ჩე ვამ დე იყო, თა ვის და ნიშ ნუ ლე ბას ფორ მა ლუ რად 
ას რუ ლებ და. 

მსოფ ლი ოში სხვა ან ალ ოგი, ალ ბათ, არც არ ის, 
რომ უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა 
დევ ნი ლო ბა ში ეწე ოდ ეს საქ მი ან ობ ას, ფაქ ტობ რი ვად, 
ნუ ლი დან აღ მო ცენ დეს და სრუ ლი ად ახ ალ გა რე მო ში 
დამ სა ხუ რე ბუ ლად მო იპ ოვ ოს აღი არ ება.

სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი ერ თა დერ-
თი სტრუქ ტუ რაა, რომ ლის ლე გი ტი მუ რო ბა ეჭ ვს 
არ იწ ვევს, ას ოც ირ დე ბა აფხა ზე თის ტე რი ტო რი ულ 
ერ თე ულ თან, გა აჩ ნია კავ ში რურ თი ერ თო ბა აფხა ზე-
თის მო სახ ლე ობ ას თან და საქ მი ან ობ ას წარ მარ თავს 
ძი რი თა დად იმ პერ სო ნა ლით, რო მე ლიც იქ აც ამ უნ-
ივ ერ სი ტეტ ში იყო და საქ მე ბუ ლი. 

სა ხე ლით, საქ მი ან ობ ის მი მარ თუ ლე ბით, აქ და ვა ნე-
ბუ ლი სა ერ თო გან წყო ბით, ეს უნ ივ ერ სი ტე ტი ყვე ლას 
(სტუ მარ საც და მას პინ ძელ საც) გა ნუწყვეტ ლივ შე ახ-
სე ნებს აფხა ზეთს, სა ნატ რელ სო ხუმს, ჩვენს ვალს და 
პა სუ ხის მგებ ლო ბას მო მა ვა ლი თა ობ ებ ის წი ნა შე. „სო-
ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სტრა ტე გი ული 
მნიშ ვნე ლო ბა, გან სხვა ვე ბუ ლი სტა ტუ სი, ექ სკლუ-
ზი ური სო ცი ალ ური მი სია, არ ამო იწ ურ ება მხო ლოდ 
სა გან მა ნათ ლებ ლო ფუნ ქცი ით, უპ ირ ატ ეს ობ ას თან 
ერ თად, იგი არა მხო ლოდ სა კუ თარ ბედ ზე, არ ამ ედ 
ქვეყ ნის ერ თი ან ობ აზე - სამ შობ ლო ზე ზრუნ ვის ის-
ტო რი ული პა სუ ხის მგებ ლო ბაა“. სწო რედ სო ხუ მის 
უნ ივ ერ სი ტეტს ეკ ის რე ბა ურ თი ერ თო ბე ბის აღ დგე ნის 
ხი დის ფუნ ქცია. შემ თხვე ვი თი არაა, რომ სწო რედ ამ 
უნ ივ ერ სი ტეტ ში გაჩ ნდა „გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კის ახ-
ალი მი მარ თუ ლე ბა - სა უნ ივ ერ სი ტე ტო დიპ ლო მა ტია“, 
რო გორც უნ ივ ერ სი ტე ტის გა ნახ ლე ბუ ლი მი სია, მშვი-
დო ბის მშე ნებ ლო ბის თა ნა მედ რო ვე ფორ მა, სა ერ თა-
შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი სა და დიპ ლო მა ტი ის ახ ალი 
სა ხე ობა“, - მი სია, რო მე ლიც მი ზან ზე ბევ რად მე ტია! 

ყვე ლა ზე მიმ ზიდ ვე ლი და წარ მა ტე ბის სა წინ და რი 
მა ინც ისაა, რომ სწო რედ ამ უნ ივ ერ სი ტეტ ში გა მო ინ-
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ახა „ახ ალი თა ვი სუ ფა ლი „სივ რცე“, სა დაც სა აზ როვ ნო 
ვე ლი და სა მეტყვე ლო ენა იქ ნე ბა არა ან ტა გო ნის ტუ-
რი, არ ამ ედ, აკ ად ემი ური და დიპ ლო მა ტი ური, მა რად 
ცოცხა ლი და უნ იკ ალ ური თა ვი სე ბუ რე ბე ბით“.

იდე ის მთა ვა რი არ სი უნ ივ ერ სი ტე ტის ძი რი თად 
ფუნ ქცი ას თან დიპ ლო მა ტი ის ორ გა ნუ ლად შერ წყმაა, 
მაგ რამ ავ ტო რის ამ არ ჩე ვან ში ქვეყ ნის თვის მწვა ვე 
სა კითხებ ზე, გა ნათ ლე ბის სის ტე მის ხარ ვე ზებ ზე მი-
ნიშ ნე ბა და შე მო თა ვა ზე ბულ ახ ალ ფორ მატ ში ჯერ 
კი დევ გა მო უყ ებ ებ ელი, აუმ ოქ მე დე ბე ლი, უნ იკ ალ ური 
შე საძ ლებ ლო ბე ბიც უნ და შევ ნიშ ნოთ. არ სს აც დე ნი-
ლი აღ ქმა რომ არ გა მო მი ვი დეს, ის ევ ბა ტონ ზუ რაბს 
და ვე სეს ხე ბი, ის უფ რო გა სა გე ბად, არ გუ მენ ტი რე ბუ-
ლად ასე ხსნის მის თით ქოს და მარ ტივ, თუმ ცა მრა-
ვალ სა უკ უნ ოვ ანი ქარ თუ ლი გა მოც დი ლე ბის წი აღ ში 
მიკ ვლე ული უნ იკ ალ ური მიგ ნე ბის სა ფუძ ვლი ან ობ ას: 
„ის ტო რი ულ კონ ტექ სტში, კონ ფლიქ ტე ბის პა რა ლე-
ლუ რად, არ სე ბობ და და არ სე ბობს უნ ივ ერ სი ტე ტიც 
და დიპ ლო მა ტი აც, რომ ლე ბიც ცალ-ცალ კე დი ქო-
მეტ რუ ლად, მხო ლოდ მეტ-ნაკ ლე ბად ას რუ ლე ბენ 
თა ვი ანთ ფუნ ქცი ებს, თუმ ცა ვერ პა სუ ხო ბენ დრო ის 
გა მოწ ვე ვებს. მაგ რამ სწო რედ უნ ივ ერ სი ტეტ სა და 
დიპ ლო მა ტი ას შო რის, „ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი“ კავ-
ში რი აჩ ენს შე საძ ლებ ლო ბას, წარ მო იქ მნას ის ახ ალი 
თე ორი ულ-მე თო დო ლო გი ური ცოდ ნა, რო მე ლიც 
კონ ფლიქ ტის და რე გუ ლი რე ბის ახ ალ ფუნ და მენ ტურ 
პა რა დიგ მას შე მოგ ვთა ვა ზებს, შეც ვლის უნ ივ ერ სი-
ტე ტის ფო კუსს თე ორი ული ცოდ ნი დან პრაქ ტი კუ ლი 
მო მარ თუ ლე ბის კენ. იგი - უნ ივ ერ სი ტე ტი არა თუ შე ვა 
კონ ფლიქ ტში, ან შე მო იტ ანს მას სა უნ ივ ერ სი ტე ტო 
სივ რცე ში, რაც მო ახ დენს მის ეს კა ლა ცი ას ( რო გორც 
ად რე), არ ამ ედ შე მო იტ ანს მხო ლოდ „თე მას“, მი სი 
შემ დგო მი გა ნე იტ რა ლე ბის მიზ ნით. ამ გვა რი მიდ გო მა 
სა შუ ალ ებ ას მოგ ვცემს, კონ ფლიქ ტე ბის პრობ ლე მა-

ტი კა, მხა რე თა და პი რის პი რე ბი დან, გა და ვიყ ვა ნოთ 
თე ორი ულ-პრაქ ტი კულ დის კუ სი აში და შე ვი მუ შა ოთ 
ის აუც ილ ებ ელი მე თო დო ლო გია, რო მე ლიც ყვე ლა ზე 
ეფ ექ ტი ან ად პა სუ ხობს კონ ფლიქ ტს და მო ემ სა ხუ რე-
ბა მის და რე გუ ლი რე ბას“. 

არ აპ როგ ნო ზი რე ბად პო ლი ტი კურ და სხვა გლო-
ბა ლუ რი გა მოწ ვე ვე ბის პი რო ბებ ში, რთუ ლია გან-
ჭვრი ტო თუ რა პრაქ ტი კულ გა დაწყვე ტას მი იღ ებს 
„მშვი დო ბის ქარ თუ ლი პა რა დიგ მა“. მაგ რამ აქ ედ ან ვე 
სარ წმუ ნოა, რომ მას გან ხორ ცი ელ ებ ის პერ სპექ ტი ვა 
გა აჩ ნია; „სა უნ ივ ერ სი ტე ტო დიპ ლო მა ტია“, რო გორც 
სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი სა და დიპ ლო მა ტი ის 
ორ იგ ინ ალ ური სინ თე ზი, უკ ვე მუ შა ობს; სო ხუ მის სა-
ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში ამ ოქ მედ და სა მა გის ტრო 
პროგ რა მა „დიპ ლო მა ტია და სა ერ თა შო რი სო პო ლი-
ტი კა“, რო მე ლიც სა უნ ივ ერ სი ტე ტო დიპ ლო მა ტი ის 
არ სს და ეფ უძ ნა; რამ დე ნი მე წლის წი ნათ გა ნა პი რა 
პო ზი ცი ის მქო ნე რი გით უმ აღ ლე სი სა გან მა ნა თებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბას - სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი-
ტეტს გა უჩ ნდა შე საძ ლებ ლო ბა იქ ცეს კონ ფლიქ ტე ბის 
კვლე ვის ცენ ტრად რე გი ონ ში.

ყვე ლა ნიშ ნის მი ხედ ვით, გლო ბა ლუ რი პრო ცე-
სე ბის გა მოწ ვე ვე ბის ფონ ზე, „მშვი დო ბის ქარ თუ ლი 
პა რა დიგ მა“ მა ღა ლი ფა სე ულ ობ ებ ის, სტრა ტე გი ული 
ხედ ვის და მას შტა ბის კონ ცეპ ტუ ალ ური ნაშ რო მია, 
რო მე ლიც ეპ ოქ ალ ური გარ დაქ მნე ბის დაწყე ბის თვის 
მტკი ცე სა ფუძ ველს ქმნის. მას ში ჩა კი რუ ლი აზ რი 
სამ შვი დო ბო ძა ლის ხმე ვი სა და გა ნათ ლე ბი სად მი 
და მო კი დე ბუ ლე ბის სრუ ლი ად ახ ალი სტან დარ ტის 
დამ კვიდ რე ბის ნა თელ პერ სპექ ტი ვას აჩ ენს. 

იური პა პას ქუა
ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა 

აკ ად ემი ური დოქ ტო რი, სსუ პრო ფე სო რი
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ად ამი ან ის ცხოვ რე ბის უმ თავ რე სი და ნიშ ნუ ლე ბა 
სამ შობ ლო სა და ოჯ ახ ის მსა ხუ რე ბაა. სწო რედ ამ ორ 
ფუნ და მენ ტურ, ზო გად სა კა ცობ რიო ღი რე ბუ ლე ბა-
ზე გა დის გო ნი ერი ად ამი ან ის წარ სუ ლი, აწ მყო და 
მო მა ვა ლი. ღირ სე ულ ად და უან გა როდ ემ სა ხუ რო 
ამ მა რა დი ულ იდე ალ ებს, იმ თა ვით ვე ნიშ ნავს, უარი 
თქვა ბევრ ამ ქვეყ ნი ურ წუ თი ერ სი ამ ოვ ნე ბა ზე და, 
„თა ნა მედ რო ვე ქვეყ ნის“ მნიშ ვნე ლო ბის სიღ რმი სე-
ული გა აზ რე ბით, გაც ნო ბი ერ ებ ულ ად, ერ თგუ ლად 
და შე უწ ირ ავ ად ემ სა ხუ რო ქარ თულ სა ხელ მწი ფოს. 
ამ ის ნა თე ლი დას ტუ რია ბა ტონ ზუ რაბ ხო ნე ლი ძის 
მი ერ გან ვლი ლი წი ნა აღ მდე გობ რი ვი ცხოვ რე ბი-
სე ული გზა, რო მე ლიც გა სუ ლი სა უკ უნ ის 80-იან 
წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში მკვეთ რად გა აქ ტი ურ ებ ულ 
ერ ოვ ნულ-გან მან თა ვი სუფ ლე ბელ მოძ რა ობ ას, ქვეყ-
ნის და მო უკ იდ ებ ლო ბი სათ ვის აქ ტი ურ ბრძო ლას და 
ძლი ერი ერ ოვ ნუ ლი სა ხელ მწი ფოს შექ მნის იდე ას 
უკ ავ შირ დე ბო და. 

სამ შობ ლოს ერ თგუ ლე ბის გან მა პი რო ბე ბე ლი აღ-
ნიშ ნუ ლი ფა სე ულ ობ ებ ის სის ტე მუ რი ან ალ იზ ით, შე-
ფა სე ბე ბი თა და დას კვნე ბით გა მო ირ ჩე ვა ბა ტო ნი ზუ-
რა ბის მო ნოგ რა ფია, - „მშვი დო ბის ქარ თუ ლი პა რა დიგ-
მა“. მო ნოგ რა ფი აში სა ქარ თვე ლოს უმ თავ რე სი პრობ-
ლე მის, მი სი ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ის აღ დგე ნის 
მი მარ თუ ლე ბით, ავ ტო რი მყარ თე ორი ულ ცოდ ნა სა 
და დიდ პრაქ ტი კულ გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რდნო ბით 
იკ ვლევს, გა ნი ხი ლავს, აფ ას ებს მოვ ლე ნებს და რე-
გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მს გვთა ვა ზობს. სა ქარ თვე ლო ში 
არ სე ბუ ლი რე ალ ობ ის გა აზ რე ბით, სრუ ლი ად სა მარ-
თლი ან ად თვლის, რომ თე მა, რო მე ლიც „აუც ილ ებ ელი 
სა ში ნაო და სა გა რეო ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
ქვეყ ნის შიგ ნით ერ ის მა კონ სო ლი დი რე ბელ - სა ქარ-
თვე ლოს ერ თი ან ობ ისა და უმ აღ ლე სი ღი რე ბუ ლე ბის 
- თა ვი სუფ ლე ბის მა რა დი ული იდე ის რე ალ იზ აცი ას, 
ქვეყ ნის გა რეთ - სა ქარ თვე ლო სად მი, ცი ვი ლი ზე ბუ ლი 
სამ ყა როს, სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბის ერ თი ან 
მიდ გო მას - ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოს ტე რი ტო რი ულ 
მთლი ან ობ ას, მის სა ერ თა შო რი სოდ აღი არ ებ ულ 
საზღვრებ ში“ აკ მა ყო ფი ლებს, „ერ თა დერ თია და 
იგი, არა ერ თი ქვეყ ნის, არ ამ ედ, სა ხელ მწი ფო ებ რი-
ვი, ერ ოვ ნუ ლი, მე ტიც, სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის 
ფუ ძემ დე ბე ლი ნორ მე ბის უპ ატ ივ ცე მუ ლო ბი სა და 
სხვა გლო ბა ლუ რი მნიშ ვნე ლო ბის ფსევ დო-ეთ ნო პო-
ლი ტი კუ რი კონ ფლიქ ტის - აფხა ზე თის (ას ევე, ე. წ. 
სამ ხრეთ ოს ეთ ის) პრობ ლე მის და რე გუ ლი ერ ებ ას თან 
ას ოც ირ დე ბა“. სა კითხის რე ალ ობ ის პრაგ მა ტუ ლი გა-
აზ რე ბით, ავ ტორს მი აჩ ნია, რომ პრობ ლე მის მოგ ვა-
რე ბა, უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, მო ითხოვს კონ ფლიქ ტის 
აღ ქმის ახ ლე ბუ რად გა აზ რე ბას ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ, 

ამ ას თან, იმ ის აღი არ ებ ას, რომ მი სი გა ჭი ან ურ ებ ის 
მი ზე ზი და რე გუ ლი ერ ებ ის შე უძ ლებ ლო ბა კი არა, 
გზის ვერ და ნახ ვა და სხვა მი მარ თუ ლე ბით სი არ ულია. 
ავ ტო რი სა მარ თლი ან ად ას კვნის, რომ კონ ფლიქ ტის 
თე მის გა ცოცხლე ბით მოხ დე ბა არა თუ და მა ტე ბი თი 
სირ თუ ლე ებ ის გა ჩე ნა და ქვეყ ნის ჩი ხურ მდგო მა რე-
ობ აში მოქ ცე ვა, არ ამ ედ, პი რი ქით, არ სე ბუ ლი ჩი ხი დან 
გა მოს ვლის შე ნიღ ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის და ნახ ვა და 
„სა ქარ თვე ლოს სრულ ფა სო ვან სა ხელ მწი ფოდ გარ-
დაქ მნის ახ ალ გზა ზე გაყ ვა ნა“.

ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოს ერ თგუ ლად მსა ხუ რე ბის 
გზე ბი სა და ფორ მე ბის ძი ებ ამ პრო ფე სი ონ ალი დიპ-
ლო მა ტი კი დევ ერ თხელ და აბ რუ ნა სა გან მა ნათ ლებ-
ლო სივ რცე ში. ამ ჯე რად, ბა ტო ნი ზუ რა ბი რექ ტო რის 
რან გში ჩა უდ გა ყვე ლა ზე ქარ თულ, უმ აღ ლეს სა გან მა-
ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბას, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტეტს და სრუ ლი ად ახ ალი ენ ერ გი ითა და 
შე მარ თე ბით გა ნაგ რძო თა ვი სი უც ვლე ლი ცხო რე ბი-
სე ული მიზ ნის - სრულ ფა სო ვა ნი, ერ თი ანი ქარ თუ ლი 
სა ხელ მწო ფოს მშე ნებ ლო ბის იდე ის გან ხორ ცი ელ ება. 
და სა ხუ ლი მიზ ნის რე ალ იზ აცი ის გზა ზე გა მოც დი-
ლი დიპ ლო მა ტი ინ ტე ლექ ტუ ალ ური, მრა ვალ მხრივ 
პრაქ ტი კუ ლი და ცხოვ რე ბი სე ული გა მოც დი ლე ბით, 
მზა დაა და ეხ მა როს ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბას ერ თი ანი 
ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოს მშე ნებ ლო ბა ში, ცოდ ნა სა და 
გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ სა ზო გა დო ებ ას კი 
მო უწ ოდ ებს, აქ ტი ურ ად ჩა ერ თოს ქარ თუ ლი სა ხელ-
მწი ფოს მშე ნებ ლო ბის პრო ცეს ში. არ გუ მენ ტი რე ბუ-
ლად ავ ით არ ებს მო საზ რე ბას, რომ სა ხელ მწი ფო ებ რი-
ვად მო აზ როვ ნე, გა ნათ ლე ბუ ლი, ქვეყ ნის ერ თგუ ლი, 
პატ რი ოტი, პრო ფე სი ონ ალი, მო რა ლუ რად სუფ თა 
ად ამი ან ებ ის ჩა ნაც ვლე ბა არ უნ და მოხ დეს ე. წ. „პო-
ლი ტი კუ რი ელ იტ ის“ წარ მო მად გენ ლე ბით, რო მელ თა 
უმ რავ ლე სო ბა ვერ გან თა ვი სუფ ლდა დეს ტრუქ ცი ულ 
პო ლი ტი კას თან აფ ილ ირ ებ ულ თა გავ ლე ნე ბი სა გან, 
რომ ლე ბიც მუდ მი ვად უარ ყო ფი თი მუხ ტის შე მო ტა-
ნით, ქვეყ ნის თვის მო სა ლოდ ნე ლი საფ რთხის გა ჩე ნით, 
ქარ თულ სა ზო გა დო ებ აში ნერ გა ვენ ში შის, სა ერ თა შო-
რი სო სა ზო გა დო ებ აში კი - ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოს 
მო მავ ლი სად მი უიმ ედ ობ ის გან ცდას.

პრობ ლე მე ბის მხო ლოდ მშვი დო ბი ანი გზით და-
რე გუ ლი ერ ებ ის მომ ხრე დიპ ლო მა ტი კონ ფლიქ-
ტე ბის მოგ ვა რე ბის მე ქა ნიზ მად და ორ იგ ინ ალ ურ 
მიდ გო მად გვთა ვა ზობს უნ ივ ერ სი ტე ტი სა და დიპ-
ლო მა ტი ის, რო გორც მო ლა პა რა კე ბის ხე ლოვ ნე ბის 
ურ თი ერ თშერ წყმით მი ღე ბულ ახ ალ კონ ცეფ ცი ას: 
„ორი თავ სე ბა დი თვი სობ რი ობ ის - უნ ივ ერ სი ტე ტი-
სა და დიპ ლო მა ტი ის ერ თო ბამ ჩა მო აყ ალ იბა ახ ალი 
პა რა დიგ მა: „თე ორი იდ ან ქმე დე ბის კენ“, შექ მნა სა-

ცხოვ რე ბის მი ზა ნი უც ვლე ლიაცხოვ რე ბის მი ზა ნი უც ვლე ლია
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ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი სა და დიპ ლო მა ტი ის 
არა კლა სი კუ რი, ან ფორ მა ლუ რი, არ ამ ედ, სრუ ლი ად 
ახ ალი სა ხე ობა - „სა უნ ივ ერ სი ტე ტო დიპ ლო მა ტია“, 
რო გორც ზო გა დად, კონ ფლიქ ტის, და არა მხო ლოდ 
ეთ ნო - პო ლი ტი კუ რი სა და სა ქარ თვე ლოს კონ ფლიქ-
ტე ბის, და მა რე გუ ლი ერ ებ ელი სის ტე მის შემ ქმნე ლი, 
და არა მსა ხუ რი, თა ვის თა ვა დო ბა - მშვი დო ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფის ახ ალი ორ იგ ინ ალ ური სა შუ ალ ება“. 
ამ ას თან, მო ნოგ რა ფი ის ავ ტორს, მის მი ერ ცალ სა ხად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბულ კონ ცეფ ცი აში, რომ კონ ფლიქ ტის 
მშვი დო ბი ანი გზით მოგ ვა რე ბას ალ ტერ ნა ტი ვა არ 
გა აჩ ნია, უნ ივ ერ სი ტე ტი, რო გორც სა ზო გა დო ებ ის 
ყვე ლა ზე ცოცხა ლი, ჰუ მა ნიზ მზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
ერ თი ანი ორ გა ნიზ მი, წარ მო უდ გე ნია ფუნ და მენ ტუ-
რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის: გა ნათ ლე ბის, მი სი უმ აღ ლე სი 
მწვერ ვა ლის - მეც ნი ერ ებ ის, სა ზო გა დო ებ ის ყვე ლა ზე 
ჯან სა ღი და პრაგ მა ტუ ლად მო აზ როვ ნე ნა წი ლის - ახ-
ალ გაზ რდო ბის, მყარ ერ თი ან ობ ად და აცხა დებს, რომ 
„სა მი ვე კომ პო ნენ ტი ერ თად თავს იყ რის და ას ევე 
მშვი დო ბი ან ად თა ნა არ სე ბობს მხო ლოდ თა ვი სუ ფალ, 
დე მოკ რა ტი ულ და აკ ად ემი ურ სა უნ ივ ერ სი ტე ტო 
სივ რცე ში“. ავ ტორს, აღი არ ებს რა, რომ „უნ ივ ერ სი-
ტე ტი და არ სე ბის დღი დან პო ზი ცი ონ ირ ებს რო გორც 
ელ იტ ური, უნ ივ ერ სა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო კე რა 
და მის გა რე შე წარ მო უდ გე ნე ლია სა ზო გა დო ებ ის 
წარ მა ტე ბა და ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა“, მი აჩ ნია, რომ 
უნ ივ ერ სი ტეტ მა უნ და ით ამ აშ ოს კა ტა ლი ზა ტო რის 
რო ლი კონ ფლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ანი გზით და რე გუ-
ლი ერ ებ ის პრო ცეს ში, თუმ ცა, იქ ვე, მის თვის ჩვე ული 
პირ და პი რო ბით აღი არ ებს, რომ თა ნა მედ რო ვე ეტ-
აპ ზე „სამ წუ ხა როდ, იგი, არა თუ ვერ გვთა ვა ზობს 
პრობ ლე მა თა დაძ ლე ვის მე ქა ნიზ მს, არ ამ ედ ვერ 
აყ ალ იბ ებს ერ თი ან ხედ ვას, ბო ლომ დე ად ეკ ვა ტუ რი 
არ აღ მოჩ ნდა დრო ისა და მი სი ყვე ლა ზე დი დი გა მოწ-
ვე ვის, კონ ფლიქ ტის მი მართ“. ამ ას თან, ას აბ უთ ებს, 
რომ „უნ ივ ერ სი ტეტს, რო გორც უნ ივ ერ სა ლურ მო-
დელს, მი სი გა ნუ საზღვრე ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, აქ ვს ში და რე სურ სი, და ას აბ უთ ოს თა-
ვი სი სი ცოცხლი სუ ნა რი ან ობა, შეძ ლოს კონ ფლიქ ტის 
რე გუ ლი რე ბის არ ჩე ული - სამ შვი დო ბო სტრა ტე გი ის 
პო ლი ტი კუ რი ვე ლის სა უნ ივ ერ სი ტე ტო რე სურ სით 
შევ სე ბა და აქ ტი ურ ად ჩა ერ თოს, მე ტიც, იქ ცეს სამ-
შვი დო ბო პრო ცე სის ეპ იც ენ ტრად“. აქ ედ ან გა მომ-
დი ნა რე, ავ ტო რის მო საზ რე ბა, რომ უნ ივ ერ სი ტეტ მა 
კონ ფლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ან ად და რე გუ ლი ერ ებ ის 
პრო ცეს ში, მის ძი რი თად, სას წავ ლო და სა მეც ნი-
ერო-კვლე ვით საქ მი ან ობ ას თან ერ თად, და მა ტე ბი თი 
სამ შვი დო ბო პრო ცე სის ინ დი კა ტო რის ფუნ ქცია შე-
ით ავ სოს, სავ სე ბით ლო გი კუ რი და და სა ბუ თე ბუ ლია.

ბა ტო ნი ზუ რაბ ხო ნე ლი ძე „სა უნ ივ ერ სი ტე ტო დიპ-
ლო მა ტი ის“, რო გორც კო მუ ნი კა ცი ის ინ ოვ აცი ური 
ფორ მის ავ ტო რად და შე მოქ მე დად ქვეყ ნის ბე დის 

თა ნა ზი არ „პო ლი ტი კის მსხვერ პლს“, აფხა ზე თის 
და ნარ ჩენ სა ქარ თვე ლოს თან და მა კავ ში რე ბელ ყვე-
ლა ზე ცოცხალ ორ გა ნიზ მს, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტეტს მი იჩ ნევს, „უნ ივ ერ სი ტეტს, რო მე ლიც 
სტრა ტე გი ული მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, აჩ-
ენს შე საძ ლებ ლო ბას, კონ ფლიქ ტში შეს ვლის ან ერ ის 
ის ედ აც დე ფი ცი ტუ რი ენ ერ გი ის კონ ფლიქ ტის შე დე-
გებ თან ბრძო ლის კენ მი მარ თვის ნაც ვლად, უნ ივ ერ-
სი ტე ტის თა ვი სუ ფალ აკ ად ემი ურ სივ რცე ში მხო ლოდ 
თე მის შე მო ტა ნი თა და არ ასა უნ ივ ერ სი ტე ტო რე სურ-
სის გა ერ თი ან ებ ით, კონ ფლიქ ტით და ინ ტე რე სე ბულ 
სუ ბი ექ ტებ თან, უპ ირ ვე ლე სად, ხე ლი სუფ ლე ბას თან, 
ას ევე, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ას თან, სა ერ თა შო-
რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და „მხა რე ებ თან“, მეც ნი ერ-
ულ-ჰუ მა ნის ტუ რი დი ალ ოგ ის გა ჩე ნით კონ ფლიქ ტის 
მი ზე ზე ბის დად გე ნა სა და პრობ ლე მის რე ალ ურ და რე-
გუ ლი ერ ებ ას მო ემ სა ხუ როს“. 

ბა ტო ნი ზუ რა ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი, კონ-
ფლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ანი გზით და რე გუ ლი ერ ებ ის 
ახ ალი ქარ თუ ლი პა რა დიგ მა, არა მხო ლოდ თე ორი-
ულ-მე თო დო ლო გი ური, კონ ცეპ ტუ ალ ური, არ ამ ედ 
დი დი პრაქ ტი კუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის ნაშ რო მია. პო ლი-
ტი კუ რად და ეკ ონ ომ იკ ურ ად თა ვი სუ ფა ლი, ძლი ერი, 
და მო უკ იდ ებ ელი, ერ თი ანი ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოს 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის, მი სი სა ერ თა შო რი სო ფუნ ქცი ისა 
და სტრა ტე გი ული ამ ოც ან ებ ის გან საზღვრის აუც-
ილ ებ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, წიგ ნი - „მშვი დო ბის 
ქარ თუ ლი პა რა დიგ მა“, წარ მო ად გენს „სა უნ ივ ერ სი-
ტე ტო დიპ ლო მა ტი ის“, რო გორც უნ ივ ერ სი ტე ტის 
გა ნახ ლე ბუ ლი მი სი ის, მშვი დო ბის უწყვე ტი პრო ცე სის 
მშე ნებ ლო ბის თა ნა მედ რო ვე ფორ მის, სა ერ თა შო რი სო 
ურ თი ერ თო ბე ბის, დიპ ლო მა ტი ის ახ ალი სა ხე ობ ის და 
„სამ ხრეთ კავ კა სია გე ოპ ოლ იტ იკ ური სივ რცე“, - რე გი-
ონ ული თა ნამ შრომ ლო ბის ახ ალი ფორ მა ტის, ერ თი ან, 
გა ნუ ყო ფელ, ორ გა ნულ ნა წილს. სა ქარ თვე ლოს ბე დის 
თა ნა ზი არი, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ-
თან და კავ ში რე ბუ ლი, კონ ფლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ანი 
გზით და რე გუ ლი რე ბის ავ ტო რი სე ული კონ ცეფ ცია, 
თა ვი სი არ სი თა და მნიშ ვნე ლო ბით წარ მო ად გენს არა 
მხო ლოდ ქარ თულს, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ-
სი ტე ტის სივ რცის ნა წილს, არ ამ ედ, სა ერ თა შო რი სოს, 
რო მე ლიც, უნ ივ ერ სი ტე ტის მიზ ნი დან და მი სი იდ ან 
გა მომ დი ნა რე, სცილ დე ბა ერ თი, მხო ლოდ სო ხუ მის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის, ქვეყ ნის, რე გი ონ ის 
ფარ გლებს და გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც კონ ფლიქ ტე ბის 
მშვი დო ბი ანი გზით და რე გუ ლი ერ ებ ის ახ ალი, უნ ივ-
ერ სა ლუ რი მო დე ლი.

და ვით ჯა ლა ღო ნია
სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 

წარ მო მად გენ ლო ბი თი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რე,
პრო ფე სო რი
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სა ჭი რო და სა სარ გებ ლო სა ხელ მძღვა ნე ლოსა ჭი რო და სა სარ გებ ლო სა ხელ მძღვა ნე ლო
ეკ ონ ომ იკ ური მეც ნი ერ ებ ის შეს წავ ლა - და უფ ლე-

ბი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი, ჩვენ თან დღეს დღე ობ ით 
არ სე ბუ ლი არც თუ მდი და რი ორ იგ ინ ალ ური ლი ტე-
რა ტუ რის რიცხვს შე ემ ატა პრო ფე სორ ვლა დი მერ 
ბა სა რი ას მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო 
„შე სა ვა ლი ეკ ონ ომ იკ ურ თე ორი აში: მიკ რო ეკ ონ ომ იკ-
ის სა ფუძ ვლე ბი (სა ლექ ციო კურ სი და პრაქ ტი კუ მი)“. 
სა ხელ მძღვა ნე ლო გან კუთ ვნი ლია მიკ რო ეკ ონ ომ იკ ის 
სა ფუძ ვლე ბის (პრინ ცი პე ბის) შე სას წავ ლად და შე ეს-
აბ ამ ება სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში 
გა მო ყე ნე ბუ ლი პროგ რა მე ბის მოთხოვ ნებს.

ავ ტო რი წიგ ნი ზე მუ შა ობ ის ას და ეყ რდნო ეკ ონ-
ომ იკ ური მეც ნი ერ ებ ის კლა სი კო სე ბის იდე ურ მემ-
კვიდ რე ობ ას (გ. მენ ქი უს, პ. სა მუ ელ სო ნის და სხვე ბის 
სა ხელ მძღვა ნე ლო ებს), თუმ ცა სას წავ ლო ლი ტე რა ტუ-
რი სათ ვის აუც ილ ებ ელი მო საზ რე ბე ბის გად მო სა ცე-
მად სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბულ, მე ტად ორ იგ ინ ალ ურ 
მიდ გო მას და მე თო დებს იყ ენ ებს. 

მკითხვე ლი იმ თა ვით ვე შე ნიშ ნავს, თუ რა რუ დუ-
ნე ბით და პრო ფე სი ულ ობ ით ცდი ლობს ავ ტო რი გა-
უმ არ ტი ვოს სტუ დენ ტს არც თუ იოლი თე ორი ული და 
პრაქ ტი კუ ლი სა კითხე ბის (ეკ ონ ომ იკ ური რე სურ სე ბის 
შეზღუ დუ ლო ბი სა და მა თი გა მო ყე ნე ბის, წარ მო ებ ის 
ფაქ ტო რე ბის ბაზ რე ბის, მოთხოვ ნა-მი წო დე ბი სა და 
მა თი წო ნა წო რო ბის, სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის, სა ზო-
გა დო ებ რი ვი დოვ ლა თის, გა და სა ხა დე ბის, წარ მო ებ ის 
და ნა ხარ ჯე ბის, კონ კუ რენ ცი ის გან სხვა ვე ბულ პი რო-
ბებ ში ფირ მის ქცე ვის და ბევ რი სხვა სა კითხის) ათ ვი-
სე ბა: საგ ნობ რი ვად, თან მიმ დევ რუ ლად, აზ როვ ნე ბის 
და მა ჯე რე ბე ლი ლო გი კით და ფაქ ტობ რი ვი მა სა ლის 
გა მო ყე ნე ბით და წე რი ლი სა ხელ მძღვა ნე ლოს თვის 
უცხოა მენ ტო რუ ლი ტო ნი - ავ ტო რი მკითხველს მას-
თან ერ თად აზ როვ ნე ბა სა და ეკ ონ ომ იკ ის ამა თუ იმ 
ას პექ ტის შე სა ხებ ჭეშ მა რი ტე ბის დად გე ნამ დე ერ-
თობ ლი ვად მის ვლას სთა ვა ზობს; გა მარ თუ ლი ენ ით 
გად მო ცე მულ ნაშ რომ ში მოშ ვე ლი ებ ულია ქარ თულ 
რე ალ ობ ას თან მორ გე ბუ ლი თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თე-
ბი, ტექ სტის უკ ეთ აღ ქმი სათ ვის კი გა მო ყე ნე ბუ ლია 
და მა ჯე რებ ლად ახ სნი ლი გრა ფი კუ ლი ნა ხა ზე ბი; 
ახ ალი თე მის გად მო ცე მი სას, ავ ტო რი მკითხველს 
ახ სე ნებს ად რე გავ ლილ მა სა ლას და გა სა გე ბად ხსნის 
ამ მა სა ლის კავ შირ-და მო კი დე ბუ ლე ბის კა ნონ ზო მი-
ერ ებ ებს ახ ალი სა კითხე ბი სად მი - ყო ვე ლი ვე ზე მო-
აღ ნიშ ნუ ლი სტუ დენ ტებს ფას და უდ ებ ელ დახ მა რე ბას 
გა უწ ევს ეკ ონ ომ იკ ურ თე ორი აში სის ტე მუ რი ცოდ ნის 
მი ღე ბის ურ თუ ლეს პრო ცეს ში. 

ცალ კე უნ და შევ ნიშ ნოთ ის მიდ გო მა, რომ ლის მი-
ხედ ვი თაც ავ ტო რი ეკ ონ ომ იკ ურ ტერ მი ნო ლო გი ას 
წიგ ნის იმ გვერ დის სქო ლი ოში გან მარ ტავს, სა დაც 

მათ პირ ვე ლად მო იხ სე ნი ებს. ნი შან დობ ლი ვია ის იც, 
რომ ნაშ რომ ში ფარ თოდ არ ის გა მო ყე ნე ბუ ლი სა-
კითხის შეს წავ ლის გაღ რმა ვე ბა-შე მოწ მე ბის ხერ ხე ბი: 
თი თოეული თე მის ბო ლოს მოყ ვა ნი ლი კითხვე ბი, ტეს-
ტე ბი და სას წავ ლო და ვა ლე ბე ბი მე ტად მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია რო გორც მკითხვე ლის თვის მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის 
გა და სა მოწ მებ ლად, ას ევე უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე-
ბის პე და გო გე ბი სათ ვის მიკ რო ეკ ონ ომ იკ ის სას წავ ლო 
კურ სის მიზ ნე ბის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად.

იმ ედს ვი ტო ვებთ, რომ წიგ ნი გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ-
ნე ბა არა მარ ტო მიკ რო ეკ ონ ომ იკ ის სა ფუძ ვლე ბის 
სწავ ლე ბა ში ავ ტო რი ტე ტუ ლი უცხო ური სა ხელ მძღვა-
ნე ლო ებ ის პა რა ლე ლუ რად, არ ამ ედ წარ მა ტე ბი თაც ჩა-
ან აც ვლებს მათ, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გაუადვილებს 
სტუ დენ ტებს დის ციპ ლი ნის სიღ რმი სე ულ ად ათ ვი-
სე ბის საქ მეს, პრო ფე სორ-მას წავ ლებ ლებს კი საგ ნის 
შე სა ხებ მსმე ნე ლებ ში კვა ლი ფი ცი ური წარ მოდ გე ნის 
შექ მნა ში და ეხ მა რე ბა.

იოს ებ არ ჩვა ძე, იური პა პას ქუა, 
და ვით ჯა ლა ღო ნია, 

მურ მან კვა რაცხე ლია.
სა ხელ მძღვა ნე ლოს რე დაქ ტო რე ბი, პრო ფე სო რე ბი 
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ვფიქრობთ, თქვენთვის საინტერესოა გაცნო-
ბოთ, რომ ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ 
უკვე გასული წლის დეკემბრიდან გამოდის საერთა-
შორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური სტატუსით და 
ინდექსირებულია საერთაშორისო საძიებო ბაზაში 
- Google Scholar. 

ჟურნალი წლების განმავლობაში წარმოადგე-
ნდა საქმიანი წრეებისთვის საიმედო პარტნიორს, 
ბიზნესის დარგში - გამოცდილ გზამკვლევს, საკა-
ნონმდებლო აქტების ლაბირინთებში - გულთმისან 
მეგზურს, აკადემიურ სფეროსთვის - უანგარო 
მსახურს  და გააგრძელებს ამ ტრადიციას. 

ჟურნალი ღიაა ყველა დაინტერესებული პი-
რისთვის. მასში შესძლებელია ქართულ, ინგლი-
სურ, გერმანულ და რუსულ ენებზე სტატიების 
გამოქვეყნება ბიზნესის ადმინისტრირებისა და 
მენეჯმენტის, ეკონომიკური და სოციალური 
პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებზე. მიიღება 
რეცენზიები გამოქვეყნებულ მონოგრაფიებსა და 
სახელმძღვანელოებზე, აგრეთვე საკანონმდებლო 
აქტებზე კომენტარები, განმარტებები, შენიშვნები 
და სრულყოფის რეკომებდაციები.

ჟურნალის ახალ სტატუსთან დაკავშირებით, 
შეგახსენებთ სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნების 
წესს და გაწვდით დამატებით მოთხოვნებს:

- სამეცნიერო სტატია წარმოდგენილი უნდა 
იყოს A4 ფორმატით. მოცულობა, გამოყენებული 
ლიტერატურის ჩამონათვალისა და რეფერატის 
ჩათვლით, არ უნდა აღემატებოდეს კომპიუტერზე 
1,5 ინტერვალით და 11 ზომის  შრიფტით ნაბეჭდი 
ტექსტის 20 გვერდს. მასში უნდა იკვეთებოდეს საკ-
ვლევი პრობლემის აქტუალურობა, კვლევის მიზანი 
და ამოცანები, კვლევის მეთოდოლოგია, კვლევის 
შედეგები (სიახლე), რეკომენდაციები. 

- ქართულ ენაზე შესრულებულ ნაშრომს უნდა 
ახლდეს რეფერატები ქართულ და ინგლისურ 
ენებზე - თითოეული 1000-მდე ნიშნის მოცულო-
ბით. უცხო ენაზე დაწერილს კი - ძირითადი შინა-
არსი 2-3 გვერდზე ქართულ ენაზე და რეფერატი 
იმავე უცხო ენაზე.

 - რედაქციაში სტატიის წარმოდგენა აუცილებე-
ლია ნაბეჭდ ეგზემპლარად, ელვერსიასთან ერთად 
(ქართული - შრიფტით Sylfaen, ხოლო უცხოურ 
ენაზე ტექსტი - Times New Roman). სტატიის 
სათაურის ქვემოთ (მარჯვენა მხარეს) უნდა მიე-

თითოს ავტორის (ან ავტორების) სრული სახელი, 
გვარი, აკადემიური ხარისხი, თანამდებობა, ტელე-
ფონი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი;. 

- სტატიაში უნდა ჩანდეს საკვლევ პრობლე-
მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ლიტერა-
ტურის გამოყენება. ლიტერატურის დასახელება 
უნდა განთავსდეს სტატიის ბოლოს ერთიანი სიის 
სახით: ა) წიგნის დასახელება შემდეგი თანმიმდე-
ვრობით - ავტორის (ავტორების) გვარი და ინიცი-
ალები, წიგნის დასახელება, გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა, წელი; ბ) საჟურნალო სტატიისათ-
ვის - ავტორის (ავტორების) გვარი და ინიციალები, 
სტატიის დასახელება, ჟურნალის დასახელება, 
წელი, ჟურნალის ნომერი. ლიტერატურის სიაში 
მითითებული წყარო გამოყენებული უნდა იყოს 
სტატიის ტექსტში. ამა თუ იმ ავტორის ნაშრომიდან 
ციტირებისას, მას უნდა მიეთითოს წყარო შესაბა-
მისი გვერდის აღნიშვნით შემდეგი სახით [3,გვ.41], 
სადაც პირველი ციფრი შეესაბამება ციტირებუილი 
წყაროს რიგით ნომერს გამოყენებული ლიტერა-
ტურის სიაში, ხოლო მეორე - იმ გვერდს, საიდანაც 
მოყვანილია ციტატა. ლიტერატურის სიაში ყოველი 
წიგნის (ჟურნალის) ბიბლიოგრაფიული აღწერა 
უნდა შეესაბამებოდეს მის სატიტულო ფურცელს.

 - ძირითადად ტექსტში ცხრილები, გრაფიკები 
და სქემები უნდა განთავსდეს მათი მითითების 
ადგილზე, თუ იქ ადგილი არასაკმარისია - შეიძლება 
მომდევნო გვერდზე. ცხრილებს, გრაფიკებს და 
სქემებს უნდა ჰქონდეს დასახელება და ნუმერაცია.

გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილი სამეცნი-
ერო სტატია გადის რეცენზირებას დარგის სპე-
ციალისტ რეცენზენტთან (რეცენზენტის ვინაობა 
ავტორისთვის არ იქნება ცნობილი, არც რეცენ-
ზენტს ეცნობება ავტორის/ავტორების ვინაობა).

ცალკეული გამონაკლისის  გარდა, სტატიის 
გამოქვეყნება ფასიანია. ერთი გვერდის საფასუ-
რია 5 (ხუთი) ლარი. ანგარიშსწორების ანგარიში 
მითითებულია ჟურნალში.     

აღნიშნული მოთხოვნების შეუსრულებლობისას, 
სტატია არ გამოქვეყნდება და ავტორს არ უბრუნდება.

წელიწადში გამოდის ჟურნალის არანაკლებ 
2 ნომერი, ვრცელდება ელექტრონულად და ხე-
ლმისაწვდომია ნებისმიერი მომხმარებლისთვის 
მისამართზე: b-k.ge.

ჟურნალის რედაქცია

ჟურნალის მკითხველთა და პოტენციურ ჟურნალის მკითხველთა და პოტენციურ 
ავტორთა  საყურადღებოდ!ავტორთა  საყურადღებოდ!


