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CHALLENGES MADE BY THE PANDEMIC IN GEORGIAN BUSINESS 
AND OPPORTUNITIES TO OVERCOME THEM

ABSTRACT

The paper work talks about the great negative impact of the pandemic on Georgian business. If in the period 
2013-2019, before the pandemic, business in Georgia was developing significantly, in 2020, after the pandemic, 
it began to fall. This was especially the case in small businesses, where turnover (98.9%), output (99%), financial 
performance (99%) and employment (85.4%) decreased compared to 2019. Due to anti-pandemic restrictions, 
49,446 jobs were lost in small businesses, with the same number of people joining the already large army of 
unemployed for an indefinite period.

In such a situation, the unemployed need protection. The author of the article shares the opinion of other 
scientists that it is time to introduce unemployment insurance in Georgia. He also supports the opinion of other 
Georgian scientists (V. Papava, V. Charaia, L. Sachaleli and others) that the atypical crisis caused by the pandemic 
needs special study, that it is time for a new understanding of economic policy, adaptation to a new, pandemic 
reality. In order to implement the ISO-9001 standard in small businesses, etc.

Keywords: COVID-19; Atypical crisis; business; Growth rate; Falling rate.

Copyright © 2022 The Author/s 
Peer review method: Double-Blind 
Accepted: February 03, 2022 
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აბ ს ტ რაქ ტი 
ნაშ რომ ში სა უ ბა რია იმა ზე, თუ რა დი დი იყო პან დე მი ის უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა სა ქარ თ   ვე ლოს ბიზ ნეს ზე. 

თუ 2013-2019 წლე ბის პე რი ოდ ში, ე. ი. პან დე მი ამ დე, სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნე სი მნიშ ვ ნე  ლოვ ნად ვი თარ-
დე ბო და, 2020 წელს, ანუ პან დე მი ის შემ დეგ და იწყო მი სი და ცე მა. გან სა კუთ რე ბით ეს გა მოჩ ნ და მცი რე 
ბიზ ნეს ში, სა დაც 2019 წელ თან შე და რე ბით შემ ცირ და ბრუნ ვაც (98,9%), პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბაც (99%), 
ფი ნან სუ რი შე დე გიც (99%) და და საქ მე ბაც (85,4%). ან ტი პან დე მი უ რი შეზღუდ ვე ბის გა მო, მცი რე ბიზ ნეს-
ში და ი კარ გა 49446 სა მუ შაო ად გი ლი, ე. ი. ამ დე ნი ვე ადა მი ა ნი გა მო უც ნო ბი ვა დით მი ე მა ტა უმუ შე ვარ თა 
ისე დაც დიდ არ მი ას.

ასეთ ვი თა რე ბა ში სა მუ შაო და კარ გუ ლებს დაც ვა სჭირ დე ბათ. სტა ტი ის ავ ტო რი იზი ა რებს სხვა მეც ნი-
ერ თა აზრს, რომ დად გა დრო სა ქარ თ ვე ლო ში შე მო ღე ბუ ლი იქ ნას უმუ შე ვარ თა დაზღ ვე ვა. იგი აგ რეთ ვე, 
მხარს უჭერს სხვა ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რე ბის (ვლ. პა პა ვას, ვ. ჭა რა ი ას, ლ. სა ჩა ლელს და სხვე ბი) აზრს იმის 
შე სა ხებ, რომ პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ ატი პი ურ კრი ზისს სპე ცი ა ლუ რი შეს წავ ლა სჭირ დე ბა, რომ დად გა 
დრო მოხ დეს ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ახ ლე ბუ რი გა აზ რე ბა, ახალ,  პან დე მი ურ რე ა ლო ბა ზე მორ გე ბის 
მიზ ნით კი მცი რე ბიზ ნეს ში მოხ დეს ISO-9001 სტან დარ ტის იმ პ ლე მენ ტა ცია და ა. შ.

საკვანძოსიტყვები:COVID-19; ატი პი უ რი კრი ზი სი; ბიზ ნე სი; ზრდის ტემ პი; და ცე მის ტემ პი.

შე სა ვა ლი
COVID-19 პან დე მი ის გავ რ ცე ლე ბამ მსოფ ლიო 

ეკო ნო მი კა გლო ბა ლურ კრი ზის ში მო აქ ცი ა. აკა დე-
მი კოს მა ვლ. პა პა ვამ მას ატი პი უ რი ეკო ნო მი კუ რი 
კრი ზი სი უწო და და სწო რედ მი სი არა ტი პი უ რო ბის 
გა მო, ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბას იგი სპე ცი ა  ლუ რი 
კვლე ვის საგ ნად შეს თა ვა ზა [Papava, 2020].

COVID-19 პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი კრი ზი სი 
მთელ მსოფ ლი ოს მო ე დო. მან გან სა  კუთ რე ბით დი-
დი ზი ა ნი მო უ ტა ნა პა ტა რა ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კებს, 
კერ ძოდ, ბიზ ნესს, რად გან პან დე მი ის წი ნა აღ მ დეგ 
შე მო ღე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბი მე ო რე მსოფ ლიო ომის 
შემ დეგ, ყვე ლა ზე მას შ ტა ბუ რი იყო [Kakaulia & 
Kapanadze, 2021].

უაღ რე სად დი დი იყო COVID-19 პან დე მი ის უარ-
ყო ფი თი გავ ლე ნა სა ქარ თ ვე ლოს მთლი ან ეკო ნო მი-
კა ზეც. მი სი მი ზე ზით 2020 წელს 2019 წელ თან შე-
და რე ბით ქვეყ ნის მთლი ა ნი სა მა მუ ლო პრო დუქ ტი 
6,1%-ით შემ ცირ და [Mekvabishvili, 2021].

ბიზ ნესს ეკო ნო მი კის ხერ ხე მალს უწო დე ბენ. 
მარ თ ლაც, ბიზ ნე სი ეკო ნო მი კუ რი რო ლის გარ და, 
რაც მის სტა ბი ლუ რად გან ვი თა რე ბა ში გა მო ი ხა-
ტე ბა, ას რუ ლებს სო ცი ა ლურ ფუნ ქ ცი ა საც. ეს უკა-
ნას კ ნე ლი მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბა ში ვლინ დე ბა.

ვერ ვიტყ ვით, რომ COVID-19 პან დე მი ის დაწყე-

ბამ დე სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნე სი მა ღალ   გან ვი თა რე-
ბუ ლი იყო და ყვე ლა იმ კრი ტე რი უმს აკ მა ყო ფი-
ლებ და, რომ ლე ბი თაც ფას დე ბა ევ რო პა ში ბიზ ნე სი. 
იყო ნა წი ლობ რივ სუ ბი ექ ტუ რი და ნა წი ლობ რივ 
ობი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბით გა მოწ ვე უ ლი ნაკ ლო ვა-
ნე ბე ბი, მაგ რამ სა ქარ თ ვე ლო ამ ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის 
გა მოს     წო რე ბის გზას ად გა. სწო რედ ამ მიზ ნით იქ ნა 
შე მო ღე ბუ ლი მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუ სი 
და მა თი შე ღა ვა თი ა ნი (1%) და ბეგ ვ რა, და ი ნერ გა 
ბიზ ნე სის და ბეგ ვ რის ეს ტო ნუ რი მო დე ლი და სხვა.

დღეს სა ქარ თ ვე ლოს ბიზ ნე სი უფ რო დი დი, შე-
იძ ლე ბა ით ქ ვას კა ტას ტ რო ფუ ლი გა მო  წ ვე ვე ბის 
წი ნა შე დგას. ეს არის COVID-19 პან დე მი ა, რო მელ-
საც კო ლო სა ლუ რი ზა რა ლი მო აქვს. წი ნამ დე ბარ 
სტა ტი ა ში შე ვეც დე ბით წარ მო ვად გი ნოთ რო გორ 
შე ა ფერ ხა პან დე მი ამ ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა სა ქარ-
თ ვე ლო ში და რა ზა რა ლი მო უ ტა ნა მას.

ძი რი თა დი ტექ ს ტი 
რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, წლე ბის მან ძილ ზე 

სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა საკ მა ოდ 
ჩა მორ ჩე ნი ლი იყო. ეს გან სა კუთ რე ბით ეხე ბო და 
მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნესს. არა და ეს სწო რედ ის 
სფე რო ე ბი ა, რო მელ თა გან ვი თა რე ბით და იწყო ევ რო-
პის ქვეყ ნებ ში სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა და 

პანდემიით შექმნილი გამოწვევები საქართველოს პანდემიით შექმნილი გამოწვევები საქართველოს 
ბიზნესში და მათი დაძლევის შესაძლებლობებიბიზნესში და მათი დაძლევის შესაძლებლობები
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მხო ლოდ შემ დეგ შე იქ მ ნა მსხვი ლი სტრუქ ტუ რე ბი 
[კურდღელია, 2021]. აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ყო ფილ-
მა სო ცი ა ლის   ტურ მა ქვეყ ნებ მა თა ვი დან ვე გახ ს ნეს 
ბიზ ნე სინ კუ ბა ტო რე ბი და იქ უფა სოდ, მა სი უ რად 
მო ამ   ზა დეს მო სახ ლე ო ბა ბიზ ნე სის და საწყე ბად. სა-
ქარ თ ვე ლო ში ასე თი ბიზ ნე სინ კუ ბა ტო რე ბი დღემ დე 
არ გახ ს ნი ლა. სწო რედ ამი ტომ სა ქარ თ ვე ლო ში მე-
წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბა შე ფერ ხ და.

და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის დღი დან ბიზ-
ნე სის სფე რო ში ჩა ტა რე ბუ ლი ყვე ლა სა მეც ნი ე რო 
კვლე ვა ადას ტუ რებ და ამ სფე რო ში, გან სა კუთ რე-
ბით მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნეს ში, კარ დი ნა ლუ-
რი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის აუცი ლებ ლო ბას, 
რა თა გა ჩე ნი ლი ყო სა მუ შაო ად გი ლე ბი და გა უმ-
ჯო ბე სე ბუ ლი ყო მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნე. 
ცნო ბი ლი ა, რომ მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბი 
1,5-2,0-ჯერ მეტ სა მუ შაო ად გი ლებს ქმნი ან მსხვილ 
სა წარ მო ებ თან შე და რე ბით და ამ გზით გან სა კუთ-
რე ბულ როლს ას რუ  ლე ბენ ქვეყ ნის კე თილ დღე ო ბის 
ამაღ ლე ბა ში [თოქმაზიშვილი, 2017].

2012 წლის 1 ოქ ტომ ბერს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ-
რო ბა ში მო სულ მა პარ ტია „ქართულმა ოც ნე ბამ“ 
მეც ნი ერ - მ კ ვ ლე ვა რე ბის და აგ რეთ ვე ბიზ ნეს მენ თა 
ეს რე კო მენ და ცი ე ბი გა ით ვა ლის წი ნა და ბიზ ნე სის 
გან სა ვი თა რებ ლად მთე ლი რი გი ღო ნის ძი ე ბე ბი გა-
ა ტა რა: გახ ს ნა სსიპ „მეწარმეობის გან ვი თა რე ბის“ 
სა ა გენ ტო, და ა ფუძ ნა თა ნა და ფი ნან სე ბის პროგ რა-
მე ბი „აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო ში“, „შექმენი მო მა ვა-
ლი“, „იაფი კრე დი ტი“, მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუს   მი-
ღე ბულ სა წარ მო ებს 1%-მდე შე უმ ცი რა გა და სა ხა დი 

და ა. შ. ასე რომ, ქარ თულ მა ბიზ ნეს მა 2013 წლი დან 
გან ვი თა რე ბის კენ სვლა და იწყო. ეს სა ბუთ დე ბა იმ 
ინ ფორ მა ცი ით, რო მელ საც სა ქარ თ ვე ლოს სტა-
ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი ავ რ ცე ლებს ამ 
სა კითხ ზე. გან სა კუთ რე ბით ზრდა და ეტყო მცი რე 
და სა შუ ა ლო ბიზ ნესს (იხ. ცხრი ლი 1, 2). ეს პრო ცე სი 
გაგ რ ძელ და პან დე მი ის დაწყე ბამ დე, რო მე ლიც 2020 
წლის 11 მარტს გა მოცხად და და ან ტი პან დე მი უ რი 
შეზღუდ ვე ბიც 1 აპ რი ლი დან და იწყო. ამან მთლი-
ა ნად შეც ვა ლა წი ნა 2013-2019 წლებ ში ბიზ ნეს ში 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
ზრდის ერ თობ პო ზი ტი უ რი ტენ დენ ცია (გარდა 
მო გე ბის მაჩ ვე ნებ ლი სა).

პან დე მი ის დაწყე ბის შემ დეგ, ვი თა რე ბა რა დი-
კა ლუ რად შე იც ვა ლა. ცხრი ლი 1 გვიჩ ვე ნებს, რომ 
2020 წელს ბიზ ნეს ში ბრუნ ვა მა ინც გაზ რ დი ლა, 
მაგ რამ ეს მოხ და მსხვი ლი კომ პა ნი ე ბის ხარ ჯ ზე, 
მცი რე და სა შუ ა ლო კომ პა ნი ებ ში კი, ბრუნ ვა ყველ-
გან შემ ცირ და სხვა მაჩ ვე ნებ ლებ თან ერ თად (იხ. 
ცხრი ლი 2). მსხვილ ბიზ ნეს შიც ბრუნ ვა გა ე ზარ დათ 
არა ყვე ლა პრო ფი ლის სა წარ მო ებს, არა მედ, ძი რი-
თა დად, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, სამ თო მო პო  ვე ბი თი 
მრეწ ვე ლო ბის, მშე ნებ ლო ბის, ხე ლოვ ნე ბის და გარ-
თო ბა- დას ვე ნე ბის მსხვილ სა წარ მო ებს.

მარ თა ლი ა, 2020 წლის სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა-
ცი ით მსხვილ სა წარ მო ებს ბრუნ ვა ში 58,3% უკა ვი ათ, 
ხო ლო მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნესს მხო ლოდ 47,7%, 
მაგ რამ, სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის სი ღა რი ბის 
ფონ ზე (აბსოლუტური სი ღა რი ბე 21,3%, შე ფარ დე-
ბი თი 26,7%) მთა ვა რი მა ინც არის მო სახ ლე ო ბის 

ცხრილი1
ბიზნესისგანვითარებისტემპებისაქართველოშიპანდემიამდედაპანდემიისშემდეგ

პანდემიამდე (2013-2019 წლები) პანდემიის 
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1. რეგისტრირებულ 
საწარმოთა რიცხვი 106,8 107 105,8 100,7 107,1 106,6 106,1 105,7 104,9

2. ბრუნვა (მლნ ლარი) 105,4 112,9 113,8 112,4 111,9 120,7 125,8 114,7 104,8

3. პროდუქციის 
გამოშვება (მლნ ლარი) 101,9 110,7 115,0 113,8 111,8 109 114 110,9 97,3

4. ფინანსური შედეგი 
(მლნ ლარი) 89,0 87,9 66,7 201,2 143 98,7 118,1 86,6 90,5

5. დასაქმებულთა 
რიცხვი 103 107,4 105,8 106,3 106,2 103,7 103,1 105,1 93

წყარო:ცხრილიშედგენილიაჩვენსმიერ„საქსტატის“ინფორმაციაზედაყრდნობით.
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და საქ მე ბა. ამ მაჩ ვე ნებ ლით კი, 2019 წელს ანუ 
პან დე მი ამ დე მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნესს ერ თად 
ეკა ვათ მთე ლი და საქ მე ბის 65% [ბიზნესსექტორი 
სა ქარ თ ვე ლო ში, 2020], 2020 წელს კი და ი კა ვეს მხო-
ლოდ 62,9% [ბიზნეს სექტორი სა ქარ თ ვე ლო ში, 2021].

2020 წელს 2019 წელ თან შე და რე ბით, ბიზ ნეს-
ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა შემ ცირ და 52978 
კა ცით. აქე დან სა შუ ა ლო ბიზ ნეს ში იგი შემ ცირ-
და 49 კა ცით, მცი რე ბიზ ნეს ში კი 49446 კა ცით. 
მცი რე ბიზ ნეს ში პან დე მი ის გა მო და საქ მე ბულ თა 
რა ო დე ნო ბა არ შემ ცი რე ბუ ლა მხო ლოდ სამ თო მო-
პო ვე ბით მრეწ ვე ლო ბა ში, ხე ლოვ ნე ბა ში, გარ თო ბა 
და დას ვე  ნე ბის სფე რო ში, ყვე ლა და ნარ ჩენ მცი რე 
სა წარ მო ებ ში ან ტი პან დე მი უ რი შეზღუდ ვე ბის 
გა მო, და საქ მე ბუ ლე ბი გა უშ ვეს სამ სა ხუ რი დან. 
ასეთ მა ან ტი პან დე მი ურ მა ცვლი  ლე ბებ მა ზა რა ლი 
მი ა ყე ნა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა საც და თვით და საქ-
მე ბულ მო სახ ლე ო ბა საც. გან სა  კუთ   რე ბით მძი მე 
მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნ დ ნენ მცი რე მე წარ მე ე ბი 
(მიკრომეწარმეების ჩათ ვ ლით). რო გორც ცნო ბი-
ლი ა, თა ვი ან თი ბიზ ნე სით ისი ნი ვე რა ვი თარ და ნა-
ზოგს ვერ აკე თე ბენ და მხო ლოდ ოჯა ხებს არ ჩე ნენ. 
ამ სა წარ მო თა და ხურ ვით ისი ნიც მი ე მატ ნენ სა ზო-
გა დო ე ბის გა ჭირ   ვე ბუ ლი წევ რე ბის რიცხვს, რო-
მელ თა რა ო დე ნო ბა ისე დაც ცო ტა არ იყო სა ქარ თ-
ვე ლო ში, და რომ ლე ბიც სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან 

შემ წე ო ბას იღე ბენ. ჩვე ნი აზ რით, მცი რე მე წარ მე თა 
ამ ფე ნას მე ტი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა უნ და აღ მო-
ვუ ჩი ნოთ, თა ნაც იმ სი დი დის და იმ ზო მის, რომ მან 
მათ გა ზარ მა ცე ბას არ შე უწყოს ხე ლი. დად გა დრო 
გა ვი აზ როთ მა ღა ლი რან გის ქარ თ ველ სპე ცი ა ლის-
ტ თა აზ რი, რომ სა ჭი როა სა ქარ თ ვე ლო ში ამოქ მედ-
დეს უმუ შე ვარ თა დაზღ ვე ვის სის ტე მა [კაკულია, 
2020]. ამის გარ და, ახ ლა, რო გორც არას დ როს, უნ და 
გა აქ ტი ურ დ ნენ სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კის ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბი - ასო ცი ა ცი ე ბი, ფონ დე ბი, კო ო პე რა ტი ვე ბი 
- და ფო კუ სირ დ ნენ COVID-19 პან დე მი ის პი რო ბებ ში 
მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბის პრობ ლე მებ ზე [ბოჭოიძე 
ლ. & ჩინ ჩა ლა ძე მ., 2020].

COVID-19 პან დე მი ის მი ზე ზით გა მოწ ვე ულ მა 
შეზღუდ ვებ მა უდა ოდ დი დი ზა რა ლი მო უ ტა ნა 
სა ქარ თ ვე ლოს. მეც ნი ე რე ბის მ. კა კუ ლი ას და ნ. 
კა პა ნა ძის გათ ვ ლე ბით ეს და ნა კარ გი 2020 წელს 
4,240 მლრდ ლარს შე ად გენ და [Kakulia & Kapanadze, 
2021]. COVID-19 პან დე მია კი დღე საც გრძელ დე ბა. 
„ჯანმოს“ გათ ვ ლე ბით, პან დე მია 2022 წელს დამ-
თავ რ   დე ბა. ეს ვა რა უ დია მხო ლოდ და არც სა ხელ მ-
წი ფო მთავ რო ბებს და არც მო სახ ლე ო ბას არ უნ და 
ჰქონ დეს იმის იმე დი, რომ ეს ნამ დ ვი ლად ასე მოხ-
დე ბა. მო სახ ლე ო ბაც და სა ხელ მ   წი ფო მთავ რო ბე ბიც 
მზად უნ და იყონ ყვე ლა ნა ი რი სხვა სცე ნა რის თ ვის. 
გან სა კუთ რე ბუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ეკის რე ბათ 

ცხრილი2
მცირედასაშუალობიზნესისგანვითარებასაქართველოში

პანდემიამდე პანდემიის 
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ბრუნვა:
მცირე ბიზნესი

საშუალო ბიზნესი
97,1

133,2
123
102

111
109,4

421,1
292,9

105,6
118

109,6
112

109
113,6

98,9
97,2

პროდუქციის 
გამოშვება:

მცირე ბიზნესი
საშუალო ბიზნესი

96,8
128,8

117,4
111

110,6
117,4

384
293

113,3
113,4

106,5
114

110,7
113,1

99,0
100

ფინანსური შედეგი:
მცირე ბიზნესი

საშუალო ბიზნესი
228,3
170,4

97,6
40

123
123,9

751,5
141,5

83
371

186
102,5

135,6
93,1

80,2
0,2

დასაქმება:
მცირე ბიზნესი

საშუალო ბიზნესი
89

131,8
121,2
93,6

100,5
110,8

181
141,2

107,3
102,1

100,5
110

102
95,2

85,4
99,6

წყარო:ცხრილიშედგენილიაჩვენსმიერ„საქსტატის“ინფორმაციაზედაყრდნობით.
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ქვეყ ნის მთავ რო ბებს რო გორც მო სახ ლე ო ბის ჯან-
მ რ თე  ლო ბის, ისე სო ცი ა ლუ რი დაც ვის უზ რუნ ველ-
ყო ფის საქ მე ში [Archvadze, 2021].

ზო გი ერ თ მა ქარ თ ველ მა მეც ნი ერ მა პა რა დიგ-
მე ბის გა და ფა სე ბის, ახა ლი თა მა შის წე სე ბის გარ კ-
ვე ვის, ახალ რე ა ლო ბა ზე მორ გე ბის [ჭარაია, 2020], 
და მე ტიც, ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ხე ლა ხა ლი 
გა აზ რე ბის აუცი ლებ ლო ბის სა კითხიც კი და ა ყე ნა 
[ბენაშვილი, 2020]. მა თი ეს შე ხე დუ ლე ბე ბი ეხ მა უ რე-
ბა პრო ფე სორ ვლ. პა პა ვას შე ხე დუ ლე ბას, რო მე ლიც 
ჩვენ ამ სტა ტი ის და საწყის ში ვე აღ ვ ნიშ ნეთ. ახალ 
რე ა ლო ბა ზე მორ გე ბის და შეც ვ ლილ გა რე მოს თან 
მცი რე ბიზ ნე სის სწრა ფი ადაპ ტი რე ბის ერ თ -ერთ სა-
შუ ა ლე ბად მეც ნი ე რე ბი ასა ხე ლე ბენ ISO-9001 სტან-
დარ ტ საც. ამ სტან დარ ტის და ნერ გ ვი სას, კომ პა ნი ის 
მე ნეჯ მენ ტი ვალ დე ბუ ლე ბას იღებს შე ი მუ შა ოს და 
მო ახ დი ნოს იმ უნარ - ჩ ვე ვე ბის ანა ლი ზი, თუ რო გორ 
უნ და მო ერ გოს თა ნამ შ რო მე ლი ახალ სი ტუ ა ცი ას, 
რო გორ იმუ შა ოს დის ტან   ცი უ რად ეფექ ტი ა ნად და 
უსაფ რ თხოდ, რო გორ იქო ნი ოს კო მუ ნი კა ცია თა-
ნამ შ რომ ლებ თან და ა. შ. [საჩალელი ლ. & სა ჩა ლე-
ლი ნ., 2020]. მეც ნი ე რე ბი ამ ბო ბენ იმა საც, რომ ამ 
სტან   დარ ტე ბის და ნერ გ ვა მრა ვალ სირ თუ ლე ებ თან 
ასო ცირ დე ბა. ამის მი უ ხე და ვად, ეს სი ახ ლე მხარ და-
ჭე რას და იმის გარ კ ვე ვას სა ჭი რო ებს, გა მოდ გე ბა 

თუ არა ISO სტან დარ ტის მო დე ლი პან დე მი ის პი რო-
ბებ ში ეფექ ტუ რი მუ შა ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 
და ბიზ ნე სის უწყ ვე  ტო ბის სან დო მე ქა ნიზ მად. ამას 
სპე ცი ა ლუ რი გა მოკ ვ ლე ვა სჭირ დე ბა.

დას კ ვ ნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი
ჩვე ნი კვლე ვის შე ჯა მე ბით იმ დას კ ვ ნას ვა კე-

თებთ, რომ „COVID-19“-ით გა მოწ ვე ულ მა პან დე მი ამ 
დი დი უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა სა ქარ თ ვე-
ლოს ბიზ ნეს ზე. 2020 წელს 2019 წელ თან შე და რე-
ბით შემ ცირ და პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბაც, ბრუნ ვაც 
და და საქ მე ბაც.

პან დე მი ამ გა მო იწ ვია ატი პი უ რი კრი ზი სიც. ჩვენ 
მხარს ვუ ჭერთ მა ღა ლი რან გის ქარ თ ველ მეც ნი ე-
რებს და მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია შემ დე გი ღო-
ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა:
 სა ქარ თ ვე ლოს მეც ნი ე რებ მა და იწყონ ატი პი-

უ რი კრი ზი სის შეს წავ ლა;
  და ი ნერ გოს სა ქარ თ ვე ლო ში უმუ შე ვარ თა 

დაზღ ვე ვა;
 მთავ რო ბის მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის ეკო ნო მი-

კურ მა გუნ დ მა მო ახ დი ნოს შექ მ ნილ სი ტუ ა ცი ას თან 
ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის მორ გე ბა;
 მცი რე ბიზ ნეს ში მოხ დეს ISO-9001 სტან დარ-

ტის იმ პ ლე მენ ტა ცი ა.
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ABSTRACT
Economic sanctions are seen as a weapon capable of having a devastating impact on a country. A sanction is a 
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აბ ს ტ რაქ ტი

ეკო ნო მი კურ სან ქ ცი ე ბი გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც იარა ღი, რო მელ საც შე იძ ლე ბა და მან გ რე ვე ლი ეფექ ტი 
ჰქონ დეს ქვეყ ნი სათ ვის. სან ქ ცია არის ჯა რი მა, რო მელ საც ერ თი ქვე ყა ნა მე ო რეს უწე სებს, იმის თ ვის რომ 
მას შე აწყ ვე ტი ნოს აგ რე სი უ ლი ქმე დე ბე ბი ან სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლის დარ ღ ვე ვა. სან ქ ცი ე ბი ხში რად 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ზე, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მო ქა ლა ქე ე ბის ფი ნან სებ ზე ზი ა ნის მი ყე ნე ბას ისა ხავს მიზ ნად. 
სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლი ა, მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი სან ქ ცი ე ბის რო ლი და მნიშ ვ ნე ლო ბა, მა თი ზე გავ ლე ნა 
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წარ მოდ გე ნი ლია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დას კ ვ ნე ბი   და რე კო მენ და ცი ე ბი, სან ქ ცი ე ბის ზე გავ ლე ნის ეკო ნო მი კუ რი 
შე დე გე ბი და სხვა.
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შე სა ვა ლი
სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კა ში ეკ ონ ომ იკ ური 

სან ქცი ები ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან და ხში რად 
გა მო ყე ნე ბად ინ სტრუ მენ ტს წარ მო ად გენს. მა თი 
რო ლი მე ორე მსოფ ლიო ომ ის შემ დგომ კი დევ უფ რო 
გა იზ არ და. ეს გან სა კუთ რე ბით ეხ ება XX სა უკ უნ ის 
ბო ლო 30 წე ლი წადს, რო დე საც 1971-2000 წლებ ში 
და ფიქ სირ და ეკ ონ ომ იკ ური სან ქცი ებ ის გა მო ყე-
ნე ბის 120 ეპ იზ ოდი, რა მაც 1911-2000 წლებ ში გა-
მო ყე ნე ბუ ლი ამ გვა რი სან ქცი ებ ის თით ქმის 50% 
შე ად გი ნა. [1] სან ქცი ები შე საძ ლოა ას ევე მო იც ავ-
დეს მოგ ზა ურ ობ აზე შეზღუდ ვებ სა და იარ აღ ით 
ვაჭ რო ბა ზე ემ ბარ გოს და წე სე ბას. სან ქცი ები არ ის 
ერთ-ერ თი ის უკ იდ ურ ესი ზო მა, რო მე ლიც ქვეყ-
ნებს შე უძ ლი ათ ომ ის მდგო მა რე ობ ის დაწყე ბამ დე 
მი იღ ონ. ეკ ონ ომ იკ ური სან ქცი ები შე იძ ლე ბა მოქ მე-
დებ დეს სხვა ქვეყ ნის ყვე ლა მო ქა ლა ქი სა და ყვე ლა 
ეკ ონ ომ იკ ური სუ ბი ექ ტის მი მართ (კომ პა ნი ები, 
ფირ მე ბი, ბან კე ბი, სხვა დას ხვა ფი ნა ნა სუ რი ორ გა-
ნი ზა ცი ები და ა.შ.). ის ინი ას ევე შე იძ ლე ბა ატ არ ებ-
დნენ სექ ტო რულ ხა სი ათს, მა გა ლი თად სან ქცი ები 
- სამ ხედ რო წარ მო ებ აზე, ნავ თო ბის მო პო ვე ბა ზე და 
სა ბან კო სექ ტორ ზე. რიგ შემ თხვე ვებ ში სან ქცი ებს 
შე იძ ლე ბა ჰყავ დეს კონ კრე ტუ ლი ად რე სა ტე ბი (ამ 
შემ თხვე ვა ში დგე ბა სპე ცი ალ ური შა ვი სი ები). ერთ 
შემ თხვე ვა ში, ეს არ ის მოქ მე დე ბე ბი სან ქცი ად ად-
ებ ული ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებ ისა და ეკ ონ ომ იკ ური 
სუ ბი ექ ტე ბის მი მართ. მე ორე მხრივ, მოქ მე დე ბე ბი 
შე იძ ლე ბა გან ხორ ცი ელ დეს არ ას ან ქცი ად ად ებ ული, 
არ ამ ედ სხვა ქვეყ ნის იმ მო ქა ლა ქე ებ ის, კომ პა ნი-
ებ ის, ბან კე ბის მი მართ, რომ ლე ბიც ხელს უშ ლი ან 
სან ქცი ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ას და სხვა.

ძირითადი ტექსტი
დღეს მსოფ ლი ოში მიმ დი ნა რე გლო ბა ლი ზა ცი-

ის პრო ცე სებ მა კი დევ უფ რო მე ტი მნიშ ვნე ლო ბა 
შეს ძი ნა ეკ ონ ომ იკ ურ სან ქცი ებს და იგი თა ნა მედ-
რო ვე, მე ტად ეფ ექ ტურ იარ აღ ად აქ ცია. სან ქცი ები 
შე იძ ლე ბა შე ეხ ოს (ექ სპორ ტი და იმ პორ ტი) სატ-
რან სპორ ტო კო მუ ნი კა ცი ებს, სა მუ შაო ძა ლის გა-
და ად გი ლე ბას, სა ქონ ლი სა და ფი ნან სურ ნა კა დებს. 
გან სა კუთ რე ბით და მან გრე ვე ლი ეფ ექ ტი შე იძ ლე ბა 
გა მო იწ ვი ოს ის ეთ მა სან ქცი ებ მა, რო გო რი ცაა სა-
ბან კო ოპ ერ აცი ებ ის დაბ ლოკ ვა კო მუ ნი კა ცი ური 
სის ტე მა SWIFT-ის (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication) გა მო ყე ნე ბით. იმ ის მი-
უხ ედ ავ ად, რომ ის წარ მო ად გენს კერ ძო ხა სი ათ ის 
სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ას (მი სი დამ ფუძ ნებ-
ლე ბი არი ან სხვა დას ხვა ქვეყ ნის ბან კე ბი), რო მე ლიც 

აკ ონ ტრო ლებს ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის უმ სხვი ლეს 
ბან კთა შო რის სის ტე მას, მას ზე ძლი ერი გავ ლე ნა 
აქ ვს აშშ-ს და ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებს. მა-
გა ლი თად, 2012 წელს (ეს სის ტე მა ფორ მა ლუ რად 
ბელ გი ის იურ ის დიქ ცი აში იმ ყო ფე ბა) ორ გა ნი ზა-
ცია იძ ულ ებ ული გახ და და ებ ლო კა ირ ან ის მი ერ 
გან ხორ ცი ელ ებ ული ყვე ლა სა ბან კო ოპ ერ აცია.
[3] მიმ დი ნა რე წლის 10 მარ ტს, აშშ-ს კონ გრე სის 
წარ მო მად გე ნელ თა პა ლა ტამ და ამ ტკი ცა კა ნონ-
პრო ექ ტი რუ სე თი დან ენ ერ გე ტი კუ ლი იმ პორ ტის 
აკ რძალ ვი სა და მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი-
აში რუ სე თის წევ რო ბის შე სა ჩე რებ ლად ზო მე ბის 
მი ღე ბის შე სა ხებ. თუმ ცა. თუ, რო დის გა ნი ხი ლე ბა 
კა ნონ პრო ექ ტი სე ნატ ში, უც ნო ბია. მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია ვა შინ გტო ნის გა დაწყვე ტი ულ ება, რომ ლი თაც 
ის აწ ეს ებს აკ რძალ ვას რუ სე თი დან გა ზი სა და 
ნავ თო ბის ყვე ლა იმ პორ ტზე. ამ ავე დროს, უნ და 
შევ ნიშ ნოთ, რომ მსგავ სი სან ქცი ებ ის შე დე გე ბი 
თა ვად შე ერ თე ბულ შტა ტებ საც და აზ არ ალ ებს და 
შე სა ბა მი სად მთელ მსოფ ლი ოზე მო ახ დენს ზე გავ-
ლე ნას, მაგ: ბენ ზი ნის ფა სე ბი, რო მელ მაც ის ტო-
რი ულ ად მა ღალ დო ნეს მი აღ წია, გა აგ რძე ლებს 
ზრდას. ამ ერ იკ ის სა ავ ტო მო ბი ლო ას ოცი აცი ის 
გან ცხა დე ბით: ,,ბენ ზი ნის ფა სი შე ერ თე ბულ შტა-
ტებ ში ზე დი ზედ მე სა მე დღეა ის ტო რი ულ მაქ სი-
მუმს აღ წევს, სა შუ ალ ოდ ქვე ყა ნა ში ერ თი გა ლო ნი, 
რო მე ლიც შე ეს აბ ამ ება AI-92 ბენ ზინს რუ სე თის 
ფე დე რა ცი აში - ახ ლა 4,31 დო ლარ ზე მე ტი ღირს, 
ეს არ ის ყვე ლა ზე მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბა ოდ ეს მე და-
ფიქ სი რე ბუ ლი“. ამ ავ დრო ულ ად, აშშ-ში შე ინ იშ ნე ბა 
სა მომ ხმა რებ ლო პრო დუქ ტებ ზე ფა სე ბის მკვეთ რი 
ზრდა თე ბერ ვლის თვე ში, მიმ დი ნა რე ინ ფლა ცი ამ 40 
წლის გან მავ ლო ბა ში დად გე ნილ მაქ სი მუმს გა და აჭ-
არ ბა. ამ რი გად, ქვე ყა ნა ში სა მომ ხმა რებ ლო ფა სე ბი 
თე ბერ ვალ ში წლი ური მაჩ ვე ნებ ლით 7,9%-ით გა იზ-
არ და, მას შემ დეგ რაც ერ თი თვით ად რე 7,5%-ით 
გა იზ არ და. ბო ლო 40 წლის გან მავ ლო ბა ში აშშ-ში 
რე კორ დუ ლი ინ ფლა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლე ბი რუ სე თის 
წი ნა აღ მდეგ და წე სე ბულ სან ქცი ებს შე სა ლე ბე ლია 
უკ ავ შირ დე ბო დეს.[2] შე ერ თე ბულ მა შტა ტებ მა აუკ-
რძა ლა მის ტე რი ტო რი აზე შეს ვლა რუ სე თის 50-ზე 
მეტ მსხვილ მე წარ მეს, ას ევე მათ ნა თე სა ვებ სა და 
ახ ლო წრე ებს. ჩა იკ ეტა სა ჰა ერო სივ რცეც. აღ ნიშ-
ნულ პო ლი ტი კას შეუერთდნენ ევ რო პის წამ ყვა ნი 
ქვეყ ნე ბიც: გერ მა ნია, იტ ალია, შვე დე თი, ის ლან დია, 
ნი დერ ლან დე ბი, და ნია, ავ სტრია, ირ ლან დია, ნორ-
ვე გია, კა ნა და, ეს პა ნე ტი, ბალ ტი ის ზღვის რე გი ონ-
ისა და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბი. მსოფ ლიო 
ეკ ონ ომ იკ ური სან ქცი ებ ის ფონ ზე აქ ტუ ალ ური 
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ხდე ბა შე კითხვა: რა ზე გა ველ ნას ახ დენს რუ სუ ლი 
ნავ თო ბი ამ ერ იკ ის ეკ ონ ომ იკ აზე? უნ და აღ ინ იშ ნოს, 
რომ რუ სე თის ნავ თო ბის უმ ეტ ესი ნა წი ლი მი დის 
ევ რო პა სა და აზი აში. მაგ რამ მთა ვა რი არ ის ის გა-
რე მო ება, რომ მსოფ ლიო სა სა ქონ ლო სამ ყა რო ძლი-
ერ ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლია და ნავ თო ბის ფა სი 
გლო ბა ლუ რი ბაზ რის მეშ ვე ობ ით მნიშ ვნე ლო ვან 
ზე გავ ლე ნას ახ დენს მსოფ ლიო ფა სებ ზე. მარ ტი ვი 
ენ ით რომ ვთქვათ, ის, რაც ხდე ბა ბაზ რის ერთ მხა-
რეს, გავ ლე ნას ახ დენს მე ორე მხა რე ზეც. რე ალ ურ 
პრობ ლე მას წარ მო ად გენს ის ფაქ ტო რი, რომ რუ სე-
თი ნავ თო ბის ერთ-ერ თი უდ იდ ესი მიმ წო დე ბე ლია 
მსოფ ლი ოში. მა გა ლი თად, დე კემ ბერ ში რუ სეთ მა 
გლო ბა ლურ ბაზ რებ ზე გაგ ზავ ნა თით ქმის 8 მი ლი-
ონი ბა რე ლი ნავ თო ბი და სხვა ნავ თობ პრო დუქ ტე ბი, 
მათ შო რის 5 მი ლი ონი ბა რე ლი ნედ ლი ნავ თო ბი, 
რო მე ლიც გა მო იყ ენ ება ბენ ზი ნის და სამ ზა დებ ლად, 
სხვა პრო დუქ ტებ თან ერ თად. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 
რომ რუ სუ ლი ნავ თო ბის ძა ლი ან მცი რე ნა წი ლი 
მი დის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში - მხო ლოდ 90,000 ბა-
რე ლი ნედ ლი ნავ თო ბი, 2021 წელს ევ რო პამ მი იღო 
რუ სე თის ნავ თო ბის ექ სპორ ტის 60%, ხო ლო ჩი ნეთ-
მა - 20%.[4] მა შა სა და მე, ნავ თო ბი იყ იდ ება და იგ-
ზავ ნე ბა მთელ მსოფ ლი ოში სა ქონ ლის გლო ბა ლუ რი 
ბაზ რის მეშ ვე ობ ით, შე სა ბა მი სად და ბა ლი მი წო დე ბა 
გავ ლე ნას ახ დენს გლო ბა ლურ ფა სებ ზე, რაც არ 
უნ და მოხ დეს, ნე ბის მი ერ დროს. მა გა ლი თად, თუ 
ევ რო პა ყი დუ ლობს ნაკ ლებ რუ სულ ნავ თობს, მას 
მო უწ ევს მი სი შეც ვლა სხვა ნავ თო ბით - შე საძ ლოა 
სა უდ ის არ აბ ეთ ის ხელ მძღვა ნე ლო ბით ნავ თო ბის 
ექ სპორ ტი ორი ქვეყ ნე ბის ძლი ერი ორ გა ნი ზა ცი იდ-
ან. ოპ ეკ ის ნავ თობ ზე მოთხოვ ნის ეს ზრდა გაზ რდის 
ნედ ლი ნავ თო ბის ფა სებს. აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ებ-
ებ ის ფონ ზე ჩნდე ბა შე კითხვა, რა ტომ არ ზრდი ან 
მი წო დე ბას ნავ თო ბის მომ პო ვე ბე ლი ამ ერ იკ ული 
კომ პა ნი ები, რა თა და ბა ლან სდეს სან ქცი ებ ით გან პი-
რო ბე ბუ ლი უარ ყო ფი თი ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტე ბი? 
რთუ ლი სათ ქმე ლია, შე საძ ლე ბე ლია ამ ის ერთ-ერ-
თი მი ზე ზი იყ ოს, Covid-19 და მი სი და მან გრე ვე ლი 
ზე გავ ლე ნა მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ აზე. ამ ერ იკ ული 
ნავ თობ მომ პო ვე ბე ლი კომ პა ნი ები ჯერ კი დევ ვერ 
გა მო სუ ლან იმ მძი მე მდგო მა რე ობ იდ ან, რაც პან-
დე მი ის დროს ნავ თობ ზე ფა სე ბის ვარ დნას მოჰ ყვა. 

მსოფ ლი ოს წამ ყვა ნი ქვეყ ნე ბი და 
ეკ ონ ომ იკ ური სან ქცი ები 

ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მი ერ ბო ლო 
პე რი ოდ ში და წე სე ბუ ლი სან ქცი ები რუ სულ ფი ნან-
სურ ინ სტი ტუ ტებს, რუ სულ სუ ვე რე ნულ ვალ სა და 

ელ იტ ებს შე ეხ ოთ. აშშ-ის მი ერ ბან კე ბის თვის და წე-
სე ბუ ლი სან ქცი ები ძი რი თა დად რუ სე თის მხრი დან 
მა თი სამ ხედ რო და ნა ყო ფე ბის და ფი ნან სე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბებ ზე ზი ან ის მი ყე ნე ბას ემ სა ხუ რე ბა. 
და წეს და სან ქცი ები რუ სუ ლი ელ იტ ის წარ მო მად-
გე ნე ლებ ზეც. ამ სან ქცი ებ ის მი ხედ ვით, ბან კე ბი და 
ელ იტ ის წარ მო მად გენ ლე ბი აშშ-ის სა ბან კო სის ტე-
მი დან მო იხ სნე ბი ან, ამ ერ იკ ელ ებ თან ვაჭ რო ბა აეკ-
რძა ლე ბათ და მა თი აქ ტი ვე ბი გა იყ ინ ება. ამ ას თან, 
აშშ-ის სან ქცი ები რუ სე თის სუ ვე რე ნულ ვალ საც 
შე ეხ ება, რაც ბა იდ ენ ის თქმით, იმ ას ნიშ ნავს, რომ 
რუ სე თის მთავ რო ბა და ბიზ ნე სი იზ ოლ ირ დე ბა 
და სავ ლუ რი და ფი ნან სე ბის გან. ის ვე ღარ მო იზ-
იდ ავს ფულს და სავ ლე თი დან და ვე ღარ ივ აჭ რებს 
თა ვი სი ახ ალი ვა ლით აშშ-ის ან ევ რო პის სა ვაჭ რო 
ბაზ რებ ზე. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ აშშ-ს რუ სე თის სხვა 
დიდ ბან კე ბის თვის სან ქცი ებ ის და წე სე ბა და მა თი 
გლო ბა ლუ რი სა ფი ნან სო სის ტე მი დან გა თიშ ვაც 
შე უძ ლია. აშშ-ის სან ქცი ებ ის არ სე ნალ ში ას ევე 
გა ნი ხი ლე ბა ექ სპორ ტის კონ ტრო ლიც, რო გორც 
ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე ძლი ერი ზო მა და დარ ტყმა 
რუ სე თის ეკ ონ ომ იკ აზე. 

ევ რო კავ ში რი
ევ რო კავ ში რის და წე სე ბულ სან ქცი ებს შო რის 

ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი გერ მა ნი ის 
მხრი დან გაზ სა დე ნი ჩრდი ლო ეთ ის ნა კა დი 2-ის 
შე ჩე რე ბაა. ჩრდი ლო ეთ ის ნა კა დი-2, $11 მი ლი არ დი 
დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის პრო ექ ტია, რომ ლის ნა ხე-
ვარ საც რუ სუ ლი სა ხელ მწი ფო კომ პა ნია, გაზ პრო მი 
ფლობს. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ გაზ სა დე ნის მშე ნებ ლო-
ბა დას რუ ლე ბუ ლია, თუმ ცა ამ დრომ დე გერ მა ნი ის 
ხე ლი სუფ ლე ბის გან რე გუ ლი რე ბის სერ ტი ფი კატს 
ელ ოდ ება. Nord Stream-2 (ჩრდი ლო ეთ ის ნა კა დი-2) 
1 200-კი ლო მეტ რი ანი გაზ სა დე ნია, რო მე ლიც ბალ-
ტი ის ზღვის ფსკერ ზე გა დის და რუ სე თი დან გერ მა-
ნი აში ბუ ნებ რი ვი აირ ის მი წო დე ბას ის ახ ავს მიზ ნად. 
გაზ სა დე ნით გერ მა ნი ას რუ სე თი დან ყო ველ წლი ურ-
ად 55 მი ლი არ დი კუ ბუ რი მეტ რის ბუ ნებ რი ვი აირი 
უნ და მი ეღო. მი სი მშე ნებ ლო ბა 2021 წლის სექ ტემ-
ბერ ში დას რულ და და ოქ ტომ ბერ ში მი ლე ბის გა ზით 
შევ სე ბაც და იწყო. ჩრდი ლო ეთი ნა კა დი 2-ს წე ლი-
წად ში 55 მი ლი არ დი კუ ბუ რი მეტ რის გა ზის მი წო დე-
ბა შე ეძ ლო. სა უბ არია 15 მი ლი არ დის ღი რე ბუ ლე ბის 
ბუ ნებ რივ აირ ზე, რაც გერ მა ნი ის ყო ველ წლი ური 
მოხ მა რე ბის 50%-ს შე ად გენს.[5] გაზ პრო მის კომ-
პა ნია ჩრდი ლო ეთ ის ნა კა დი 2-ის ნა ხე ვარს ფლობს. 
გაზ სა დე ნის მე ორე ნა ხე ვარს კი დი დი ბრი ტა ნე თის, 
ნი დერ ლან დე ბის, საფ რან გე თი სა და გერ მა ნი ის რამ-
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დე ნი მე კომ პა ნია იყ ოფს. ახ ალი გაზ სა დე ნი, ფორ მა-
ლუ რად, ევ რო პის მო სახ ლე ობ ის თვის ბუ ნებ რი ვი 
აირ ის გა და სა ხა დის შემ ცი რე ბას ის ახ ავ და მიზ ნად. 
ჩრდი ლო ეთ ის ნა კა დი 2 უკ რა ინ ასა და ბე ლა რუს ში 
არ სე ბუ ლი გაზ სა დე ნის ალ ტერ ნა ტი ულ პრო ექ ტად 
გა ნი ხი ლე ბო და. გაზ პრო მის თქმით, ჩრდი ლო ეთ ის 
ნა კა დი 2 უკ რა ინ ის მოძ ვე ლე ბუ ლი გაზ სა დე ნის 
ალ ტერ ნა ტი ვა იქ ნე ბო და და ევ რო პას გაზს ტრან-
ზაქ ცი ული ხარ ჯე ბის თა ვი დან არ იდ ებ ით უფ რო 
და ბალ ფა სად შეს თა ვა ზებ და. ეს კი იმ ას ნიშ ნავს, 
რომ უკ რა ინ ის თვის, რო გორც ტრან ზი ტუ ლი რე-
გი ონ ის თვის გა და სა ხა დის გა დახ და აღ არ მო უწ-
ევ და. ევ რო კავ ში რი და აშშ ჩრდი ლო ეთ ის ნა კა დი 
2-ის რე ალ იზ აცი ას ეწ ინა აღ მდე გე ბი ან, ვი ნა იდ ან 
ევ რო პის რუ სეთ ზე ენ ერ გო და მო კი დე ბუ ლე ბა გა იზ-
რდე ბა. ევ რო პა ში შობს, რომ ჩრდი ლო ეთ ის ნა კა დი 
2-ის გან ხორ ცი ელ ებ ის შემ თხვე ვა ში რუ სე თი გაზს 
გე ოპ ოლ იტ იკ ურ იარ აღ ად გა მო იყ ენ ებს, ვი ნა იდ ან 
ევ რო პა მოხ მა რე ბუ ლი გა ზის უდ იდ ეს ნა წილს იმ-
პორ ტით იღ ებს, იმ პორ ტი რე ბუ ლი გა ზის უდ იდ ესი 
ნა წი ლი კი რუ სე თი დან იქ ნე ბა. გარ და ჩა მოთ ვლი ლი 
სან ქცი ებ ისა, ევ რო კავ შირს ას ევე შე უძ ლია კი დევ 
ერ თი, მძლავ რი ზო მა მი იღ ოს რუ სე თის წი ნა აღ-
მდეგ - გა თი შოს ის მსოფ ლი ოს სა ბან კო სა ფი ნან სო 
სა ტე ლე კო მუ ნი კა ციო სა ზო გა დო ებ იდ ან (SWIFT), 
რო მელ საც ბან კე ბი და ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი 
იყ ენ ებ ენ. რუ სე თის ამ სა ზო გა დო ებ იდ ან ამ ოშ ლა 
წევრ ფი ნან სურ ინ სტი ტუ ტებს გა ურ თუ ლებს რუ-
სეთ ში ფუ ლა დი ტრან ზაქ ცი ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ-
ას. ამ გა დაწყვე ტი ლე ბის ამ ოქ მე დე ბას მოჰ ყვე ბა 
მო ულ ოდ ნე ლი შო კი რუ სუ ლი კომ პა ნი ებ ისა და 
უცხო ელი მომ ხმა რებ ლე ბის თვის - გან სა კუთ რე-
ბით მათ თვის, ვინც რუ სე თის გან ნავ თობ სა და გაზს 
ამ ერ იკ ულ დო ლა რებ ში ყი დუ ლობს. აღ სა ნიშ ნა ვია, 
რომ ეს ზო მა ორ გა ნი ზა ცი ამ 2012 წელს ირ ან ის 
წი ნა აღ მდეგ გა მო იყ ენა, მას შემ დეგ რაც ევ რო კავ-
შირ მა მას ბირ თვუ ლი იარ აღ ის გა მო სან ქცი ები 
და უწ ესა.

დი დი ბრი ტა ნე თი
დიდ მა ბრი ტა ნეთ მა 5 რუ სულ ბან კსა და 3 რუს 

მი ლი ონ ერს სან ქცი ები და უწ ესა. თემ თა პა ლა ტა ში 
დი დი ბრი ტა ნე თის პრე მი ერ მი ნის ტრმა რუ სე თის 
მი მართ ახ ალი სან ქცი ები წა რად გი ნა. სან ქცი ები 
და უწ ეს დე ბა 5 რუ სულ ბან კს - რო სია, IS ბან კი, გე-
ნე რა ლუ რი ბან კი, პრომ სვი აზ ბან კი და შა ვი ზღვის 
ბან კი. Bloomberg-ის ინ ფორ მა ცი ით, მიმ დი ნა რე 
წელს სუ პერ მდი და რი სან ქცი ნი რე ბულ თა ქო ნე ბა 
$32 მი ლი არ დით შემ ცირ და. Bloomberg-ის მი ლი-

არ დე რე ბის ინ დექ სის მი ხედ ვით, სან ქი ნი რე ბუ ლი 
პი რე ბი მიმ დი ნა რე წელს ქო ნე ბის თით ქმის მე სა-
მედს და კარ გა ვენ. ბრი ტა ნე თის სა გა რეო საქ მე თა 
მი ნის ტრმა, ლიზ ტრას მა გა ნაცხა და, რომ ბრი ტა-
ნე თი მზა დაა, და მა ტე ბი თი ზო მე ბი მი იღ ოს, ტრა-
სის თქმით, ის ინი ბრი ტა ნე თის ბა ზარ ზე რუ სე თის 
ხე ლი სუფ ლე ბა სა და კომ პა ნი ებს ფი ნან სურ მოქ მე-
დე ბებ ზე შეზღუდ ვებს და უწ ეს ებ ენ, შეზღუ და ვენ 
ექ სპორ ტს და რუ სულ ბან კებს გლო ბა ლუ რი ეკ ონ-
ომ იკ იდ ან კი დევ უფ რო გა მო თი შა ვენ.[3]

სხვა ქვეყ ნე ბი 
რუ სეთს სან ქცი ები ას ევე და უწ ესა ავ სტრა ლი-

ამ, იაპ ონი ამ და კა ნა დამ. სან ქცი ებ ის მი ხედ ვით 
იაპ ონია შე აჩ ერ ებს ვი ზე ბის გა ცე მას და გა უყ ინ ავს 
აქ ტი ვებს, ას ევე აკ რძა ლავს რუ სუ ლი ობ ლი გა ცი ებ-
ის გა მო ცე მა სა და ბრუნ ვას იაპ ონ იში, ავ სტრა ლი ურ 
ბან კებ თან ტრან ზაქ ცი ები აეკ რძა ლა 5 რუ სულ ბან-
კს, ეს ენია: რუ სე თის სა ხელ მწი ფო გან ვი თა რე ბის 
ბან კი, სამ ხედ რო ბან კი Промсвязьбанк, ВЭБ, IS ბან-
კი, გე ნე რა ლუ რი ბან კი და შა ვი ზღვის ბან კი. მოს-
კო ვის ბა ზარ ზე აქ ცი ებ ის ფა სი ორ შა ბათს 10%-ით, 
სამ შა ბათს კი 1.5%-ით და ეცა, რა მაც წელს რუ სეთს 
20%-იანი და ნა კარ გი უკ ვე მო უტ ანა. რუ სუ ლი ნავ-
თო ბის კომ პა ნია Rosneft-ის აქ ცი ებ ის ფა სი სამ შა-
ბათს 7.5%-ით და ეცა. ჯამ ში მხო ლოდ ამ კვი რა ში, 
რუ სულ აქ ცი ებ ის ფა სი 25 მი ლი არ დი დო ლა რის 
ეკ ვი ვა ლენ ტით შემ ცირ და. მო სა ლოდ ნე ლია, რომ 
და ძა ბუ ლო ბის ფონ ზე რუ სუ ლი აქ ცი ებ ის ბა ზარ ზე 
ფა სე ბი კი დევ უფ რო და იკ ლებს. Capital Economics-
ის ან ალ იტ იკ ოს ებ ის ინ ფორ მა ცი ით ყვე ლა ზე ხში-
რად გა მო ყე ნე ბუ ლი სან ქცი ებ ის და წე სე ბით რუ-
სე თის მთლი ანი ში და პრო დუქ ტი შე საძ ლოა 1%-ით 
შემ ცირ დეს, თუმ ცა უფ რო აგ რე სი ული ზო მე ბის 
მი ღე ბის შემ თხვე ვა ში, მა გა ლი თად რო გო რი ცაა 
რუ სე თის დაბ ლოკ ვა SWIFT-დან, მო სა ლოდ ნე ლია, 
რომ რუ სე თის ეკ ონ ომ იკ ური წარ მო ება 5%-ით 
შემ ცირ დე ბა.

დას კვნა
რა გავ ლე ნას იქ ონი ებს სან ქცი ები მსოფ ლი ოს 

ქვეყ ნებ ზე? დღეს რო დე საც მსოფ ლიო არ ჩე ვანს 
აკ ეთ ებს ღია ეკ ონ ომ იკ აზე, ბუ ნებ რი ვია ნე ბის მი-
ერი სან ქცია - შეზღუდ ვა ავ ტო მა ტუ რად ნე გა ტი-
ურ ზე გავ ლე ნას მო ახ დენს მსოფ ლი ოს და ნარ ჩენს 
ქვეყ ნებ ზეც.

• ევ რო კავ ში რის მწარ მო ებ ელ თა საკ ვე ბის ემ-
ბარ გომ უზ არ მა ზა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი გა უჩ ინა 
რუს ფერ მე რებს;
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• ბევრ სეგ მენ ტში, ბაზ რის ნი შე ბი გახ და ვა კან-
ტუ რი, ან თუნ დაც გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბად გა ჯე რე-
ბუ ლია, თუმ ცა რუ სე თი დან სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის 
მწარ მო ებ ლე ბი ჯერ კი დევ არ არი ან მზად წარ-
მო ებ ის მო ცუ ლო ბის მკვეთ რი ზრდის თვის და ამ 
შემ თხვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლია ორი სცე ნა რი: ნი შე ბის 
შევ სე ბა იმ ქვეყ ნე ბის მომ წო დებ ლე ბის ხარ ჯზე, 
რომ ლე ბიც ემ ბარ გოს ქვეშ არ მო ექ ცნენ, ან, რო-
მე ლიც ნაკ ლე ბად სა სურ ვე ლია ეკ ონ ომ იკ ის თვის 
RF, სა ქონ ლის მა ტე რი ალ ური დე ფი ცი ტის გა ჩე ნა. 
შე დე გად, კი ის ევ ფა სე ბის ზრდა;

• ეკ ონ ომ იკ ური ზი ან ის მი ყე ნე ბა, რო მე ლი მე 
სა ვაჭ რო პარ ტნი ორ ის ათ ვის, ღია ეკ ონ ომ იკ ის პი-
რო ბებ ში, აზ არ ალ ებს ეკ ონ ომ იკ ურ გა რი გე ბა ში 
მყოფ ყვე ლა წევ რს;

• არ სე ბუ ლი ეკ ონო იკ ური ტენ დენ ცი ებ ის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ური სან ქციეები 
რუ სე თის ეკ ონ ომ იკ ის მი ნი მუმ 5-10%-ით ვარ დნას, 
ხო ლო ექ სპორ ტის 30-50%-ით შემ ცი რე ბას გა მო იწ-
ვევს, ას ევე დე პო ზი ტე ბი სა და სხვა სა ვა ლუ ტო სახ-
სრე ბის მნიშ ვნე ლო ვან გა დი ნე ბას და გაც ვლი თი კურ-
სის მნიშ ვნე ლო ვან გა უფ ას ურ ებ ას შე უწყობს ხელს. 
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ABSTRACT

The essay discusses some current issues of risk management in the Georgian tourism industry. There are proposals 
which presented to improve the risk management process in this very important sector of the Georgian economy, will 
help to improve the safe environment and increase investment opportunities.

The paper analyzes the immanent nature of risks in the sector, internal and external risk factors. The main causes of 
financial risks are studied, namely: lack of working capital and credit, incorrect investment policy, inflation, increased 
financial liabilities, declining profitability, seasonality of tourism facilities, unqualified staff, the risk of selecting tour 
operators and others.

There are the statistical indicators of the type of travel insurance of Georgian insurance companies for the last three 
years which are analyzed, namely: number of policies issued, insurance premiums attracted, reinsurance premiums, 
reimbursed losses and the share of travel insurance in the structure of the insurance market.

Risk insurance is considered as an effective risk management tool in the Georgian tourism industry.
There is proposed some suggestions for minimizing losses and reducing or neutralizing the probability of risk, namely: 

diversification of investments, cost limitation, efficient turnover of working capital, attraction of venture capital, etc.
Keywords: Tourism, Risk management, Insurance, Insurance premium, Loss minimization, Venture capital, Insur-

ance market.
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შე  სა  ვა  ლი
XXI - ე სა  უკ  უნ  ის და  საწყი  სი  დან, დღემ   დე ტუ -

რიზ   მი მსოფ   ლი  ო ში ერთ - ერ   თი ყვე  ლა  ზე ინ   ტენ   სი -
ურ  ად და სწრა  ფად გან   ვი  თა  რე  ბა  დი ბიზ   ნე  სი გახ   და. 
ეს მნიშ   ვ ნე  ლოვ   ნად გან   პი  რო  ბე  ბუ  ლია იმ  ით, რომ 
მსოფ   ლი  ო ში უმ  ეტ  ეს   წი  ლად ხან   გ რ ძ ლი  ვი პე  რი  ოდ -
ით და  ის  ად   გუ  რა მშვი  დო  ბამ, გლო  ბა  ლი  ზა  ცი  ის შე -
დე  გად, ქვეყ   ნებს შო  რის გაღ   რ მავ   და კონ   ტაქ   ტე  ბი, 
ტექ   ნი  კუ  რი და ტექ   ნო  ლო  გი  უ რი სრულ   ყო  ფის შე  დე -
გად გა  იზ  არ   და ტუ  რის   ტუ  ლი მომ   სა  ხუ  რე  ბის დო  ნე. 
ტუ  რიზ   მის სფე  რო  ში თა  ნა  მედ   რო  ვე მარ   კე  ტინ   გუ -
ლი მე  თო  დე  ბის წარ   მა  ტე  ბით გან   ხორ   ცი  ელ  ებ  ის 
შე  დე  გად უზ   რუნ   ველ   ყო  ფი  ლი იქ   ნა ახ  ა ლი სა  მუ  შაო 
ად   გი  ლე  ბის შექ   მ ნა და ფი  ნან   სუ  რი სტა  ბი  ლუ  რო  ბა. 

თუმ   ცა დღეს მსოფ   ლი  ო ში მიმ   დი  ნა  რე კა  ტაკ  -
ლიზ   მე  ბის ფონ   ზე ცვლი  ლე  ბე  ბი ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ-
რი  ას  აც სჭირ   დე  ბა, ვი  ნა  იდ  ან ახ  ალ   მა გა  მოწ   ვე  ვებ   მა 
(კო რო ნა ვი რუ სის ეპ  იდ  ე მი  ამ, ომ   მა უკ   რა  ინ  ა ში და 
სხვა) გა  მოკ   ვე  თა ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ რი  ის   თ ვის 
და  მა  ხა  სი  ათ  ებ  ე ლი უაღ   რე  სად სენ   სი  ტი  უ რი რის   კე -

ბი, რო  მელ   თა მი  ნი  მი  ზა  ცი  ას და ნე  იტ   რე  ლი  ზა  ცი  ას 
ახ  ა ლი მიდ   გო  მე  ბი და ად  აპ   ტი  რე  ბუ  ლი მე  ნეჯ   მენ   ტი 
ჭირ   დე  ბა.

მსოფ   ლიო ეკ  ონ  ომ  იკ  უ რი ფო  რუ  მის და  მა  არ   სებ  -
ლის და დი  რექ   ტო  რის, კლა  უს შვა  ბის აზ   რით: „დღეს 
მე  წარ   მე  ობ  ის არ   სე  ბუ  ლი აღ   ქ მა უნ   და შე  იც   ვა  ლოს, 
თა  ნა  მედ   რო  ვე მომ   ხ მა  რებ   ლებს არა მხო  ლოდ მე  ტი 
სა  ქონ   ლის და მომ   სა  ხუ  რე  ბის ნაკ   ლებ ფას   ში მი  ღე  ბა 
სურთ, არ  ამ  ედ ელი  ან ბიზ   ნე  სის მხრი  დან მეტ სო -
ცი  ალ  ურ პა  სუ  ხის   მ გებ   ლო  ბას. გა  დატ   ვირ   თ ვამ ხმის 
უფ   ლე  ბა ყვე  ლას უნ   და მის   ცეს, ვინც დღეს უკ  ა ნა 
რი  გებ   ში ა. დღეს არ   სე  ბუ  ლი სის   ტე  მის საყ   რ დე  ნე  ბის 
ნა  წი  ლი უნ   და შე  იც   ვა  ლოს, ნა  წი  ლი - შეს   წორ   დეს. 
სწო  რედ ესაა სა  ჭი  რო სა  ყო  ველ   თაო პროგ   რე  სის  -
თ ვის.“ [9] 

ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ რი  ა ში რის   კე  ბის მარ   თ ვა არ -
ის სა  მე  ურ   ნეო საქ   მი  ან  ობ  ის გა  ნუ  ყო  ფე  ლი ნა  წი  ლი, 
რო  მე  ლიც უზ   რუნ   ველ   ყოფს ტუ  რის   ტე  ბი  სათ   ვის, 
ტუ  რის   ტუ  ლი სა  წარ   მო  ებ  ის  ათ   ვის, სატ   რან   ს ტორ   ტო 
სა  შუ  ალ  ებ  ებ  ის  ათ   ვის და ტუ  რის   ტუ  ლი ინ   ფ რას   ტ-

რის კე ბის მარ თ ვის ზო გი ერ თი აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხი რის კე ბის მარ თ ვის ზო გი ერ თი აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხი 
სა ქარ თ ვე ლოს ტუ რიზ მის ინ დუს ტ რი ა შისა ქარ თ ვე ლოს ტუ რიზ მის ინ დუს ტ რი ა ში
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აბ ს ტ რაქ ტი
ნაშ რ   ომ ში გან ხი ლუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს  ტუ რიზ მის ინ დუს ტ რი ა ში არ სე ბუ ლი რის კე ბის მარ თ ვის ზო-

გი ერ თი აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხი. წარ მოდ გე ნი ლია წი ნა და დე ბე ბი, რო მე ლიც სრულ ყოფს სა ქარ თ ვე ლოს 
ეკო ნო მი კის ამ მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვან დარ გ ში რის კე ბის მარ თ ვის პრო ცესს, ხელს შე უწყობს უსაფ რ თხო 
გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბას და სა ინ ვეს ტი ციო შე საძ ლებ ლო ბე ბის ამაღ ლე ბას. 

ნაშ რომ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია დარ გ ში არ სე ბუ ლი რის კე ბის  იმა ნენ ტუ რი ბუ ნე ბა,   რის კე ბის  ში და და 
გა რე ფაქ ტო რე ბი. შეს წავ ლი ლია ფი ნან სუ რი რის კე ბის წარ მო შო ბის ძი რი თა დი მი ზე ზე ბი, კერ ძოდ: საბ-
რუ ნა ვი  და საკ რე დი ტო სა შუ ა ლე ბე ბის უკ მა რი სო ბა, არას წო რი სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კა, ინ ფ ლა ცი ა, 
გაზ რ დი ლი ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი,  მომ გე ბი ა ნო ბის შემ ცი რე ბა, ტუ რის ტუ ლი ობი ექ ტე ბის საქ მი ა-
ნო ბის სე ზო ნუ რო ბა, პერ სო ნა ლის არაკ ვა ლი ფი ცი უ რო ბა, ტუ რო პე რა ტო რე ბის შერ ჩე ვის რის კი და სხვა.  

გა ა ნა ლი ზი რე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის სა მოგ ზა უ რო დაზღ ვე ვის სა ხე ო ბის 
ბო ლო სა მი წლის სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, კერ ძოდ: გა ფორ მე ბუ ლი პო ლი სე ბის რა ო დე ნო ბა, მო-
ზი დუ ლი სა დაზღ ვე ვო პრე მი ე ბი, ანაზღა უ რე ბუ ლი ზა რა ლე ბი და სა დაზღ ვე ვო ბაზ რის სტრუქ ტუ რა ში 
სა მოგ ზა უ რო დაზღ ვე ვის წი ლი. 

სა ქარ თ ვე ლოს ტუ რიზ მის ინ დუს ტ რი ა ში რის კე ბის მარ თ ვის ეფექ ტურ ინ ს ტ რუ მენ ტად გან ხი ლუ ლია  
რის კე ბის დაზღ ვე ვა.

შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ა, ზა რა ლე ბის მი ნი მი ზა ცი ის  და რის კის დად გო მის ალ ბა თო ბის შემ ცი რე ბის ან ნე იტ-
რა ლი ზა ცი ის ზო გი ერ თი წი ნა და დე ბა, კერ ძოდ: ინ ვეს ტი ცი ე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ა, ხარ ჯე ბის ლი მი ტი რე ბა, 
საბ რუ ნა ვი სა შუ ა ლე ბე ბის ეფექ ტუ რი წრებ რუნ ვა, ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის მო ზიდ ვა და სხვა.

საკვანძოსიტყვები:  ტუ რიზ მი, რის კე ბის მე ნეჯ მენ ტი, დაზღ ვე ვა, სა დაზღ ვე ვო პრე მი ა, ზა რა ლე ბის 
მი ნი მი ზა ცი ა, ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლი, სა დაზღ ვე ვო ბა ზა რი.
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რუქ   ტუ  რის სხვა ობი  ექ   ტე  ბი  სათ   ვის უს  აფ   რ თხო 
საქ   მი  ან  ობ  ი სა და მოგ   ზა  ურ  ობ  ის  ათ   ვის სა  ჭი  რო 
გა  რე  მოს.

რის   კე  ბი ტუ  რიზ   მ ში გან   პი  რო  ბე  ბუ  ლია იმ  ით, 
რომ თა  ნა  მედ   რო  ვე სამ   ყა  რო  ში პო  ლი  ტი  კუ  რი და 
ბუ  ნებ   რი  ვი რის   კე  ბის სპექ   ტ რი მნიშ   ვ ნე  ლოვ   ნად 
იზ   რ დე  ბა, ხო  ლო ტუ  რის   ტულ კომ   პა  ნი  ებს, რომ   ლე -
ბიც ახ  ორ   ცი  ელ  ებ  ენ ტუ  რის   ტულ მომ   სა  ხუ  რე  ბას არ 
აქ ვთ ქმე  დი  თი ბერ   კე  ტე  ბი მა  თი მი  ნი  მი  ზა  ცი  ი სა და 
ნე  იტ   რა  ლი  ზა  ცი  ის  ათ   ვის. 

ძი  რი  თა  დი ნა  წი  ლი
ტუ  რის   ტულ ინ   დუს   ტ რი  ა ში რის   კე  ბი მრა  ვალ   ფე -

რო  ვა  ნი და სპე  ცი  ფი  უ რი ა. რის   კებს ექ   ვევ   დე  ბა  რე  ბა, 
რო  გორც ტუ  რის   ტუ  ლი სერ   ვი  სის მომ   ხ მა  რებ   ლე -
ბი (ტუ რის ტე ბი), ას  ე ვე ტუ  რის   ტუ  ლი სერ   ვი  სის 
მიმ   წო  დებ   ლე  ბი (ტუ რის ტუ ლი კომ   პა  ნი  ე ბი). თუ 
ტუ  რის   ტე  ბის   თ ვის რის   კე  ბი შე  იძ   ლე  ბა უკ  ავ   შირ   დე -
ბო  დეს გა  და  ად   გი  ლე  ბას, კვე  ბას, ჯამ   რ თე  ლო  ბას, 
ქო  ნებ   რივ ურ   თი  ერ   თო  ბებს და სხვა, ტუ  რის   ტუ  ლი 
კომ   პა  ნი  ებ  ის  ათ   ვის რის   კე  ბი ძი  რი  თა  დად ფი  ნან   სუ -
რი ხა  სი  ათ  ი სა ა.

ტუ  რიზ   მ ში რის   კე  ბი, მა  თი იმ  ან  ენ   ტუ  რი ბუ  ნე  ბი -
დან გა  მომ   დი  ნა  რე შე  იძ   ლე  ბა დაჯ   გუფ   დეს ში  და და 
გა  რე ფაქ   ტო  რე  ბის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით. ში  და ფაქ  -
ტო  რე  ბი ძი  რი  თა  დად უკ  ავ   შირ   დე  ბა მე  ნეჯ   მენ   ტ ში 
დაშ   ვე  ბულ შეც   დო  მებს, გათ   ვ ლე  ბის უზ  უს   ტო  ბებს 
და გა  და  ჭარ   ბე  ბულ მო  ლო  დი  ნებს, ხო  ლო სა  გა  რეო 
ფაქ   ტო  რე  ბი ძი  რი  თა  დად ფორს - მა  ჟო  რუ  ლი ხა  სი -
ათ  ი საა და უკ  ავ   შირ   დე  ბა ბუ  ნებ   რივ ან ექ   ს ტ რე  მა -
ლურ სი  ტუ  ა ცი  ებს. 

პო  ლი  ტი  კუ  რი რის   კე  ბის მარ   თ ვა ტუ  რიზ   მ ში 
ხან   გ რ ძ ლი  ვი და გამ   ჭირ   ვა  ლე პრო  ცე  სი ა. ვი  ნა  იდ  ან 
ის  ი ნი სპონ   ტა  ნუ  რად არ წარ   მო  იქ   მ ნე  ბი  ან და გრძელ  -
ვა  დი  ან პერ   ს პექ   ტი  ვა  ში შე  იძ   ლე  ბა მა  თი პროგ   ნო -
ზი  რე  ბა. ასე მა  გა  ლი  თად პო  ლი  ტი  კუ  რი რის   კე  ბი 
შე  და  რე  ბით და  ბა  ლია ევ   რო  კავ   ში  რის ქვეყ   ნებ   ში 
ვი  ნა  იდ  ან აქ სპონ   ტა  ნუ  რი გა  დაწყ ვე  ტი  ლე  ბე  ბი იშ  -
ვი  ათ  ად მი  იღ  ე ბა. [5]

მსოფ   ლი  ოს ეკ  ონ  ომ  იკ  ი სა და ტუ  რიზ   მის საბ  -
ჭოს (WTTC) 2018 წლის ან   გა  რი  შის მი  ხედ   ვით, 
რო  მე  ლიც უკ   ვე 25 წე  ლია მსოფ   ლი  ოს 185 ქვეყ   ნის 
ეკ  ონ  ომ  იკ  ა ზე ტუ  რიზ   მის გავ   ლე  ნას სხვა  დას   ხ ვა ინ  -
დი  კა  ტო  რე  ბის მი  ხედ   ვით აფ  ას  ებს, სა  ქარ   თ ვე  ლოს 
მშპ - ში ტუ  რიზ   მის პირ   და  პი  რი კონ   ტ რი  ბუ  ცია 9,3 
პრო  ცენ   ტი იყო. ამ  ა ვე ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის პროგ   ნო  ზის 
მი  ხედ   ვით მო  სა  ლოდ   ნე  ლი ა, რომ აღ   ნიშ   ნუ  ლი მაჩ   ვე -
ნე  ბე  ლი 2028 წლის   თ ვის 10,5 პრო  ცენ   ტამ   დე გა  იზ -
არ   დოს. იმ  ა ვე ან   გა  რი  შის მი  ხედ   ვით 145 ქვე  ყა  ნა  ში 
მშპ - ში ტუ  რიზ   მის წი  ლის მი  ხედ   ვით სა  ქარ   თ ვე  ლო 

91 - ე ად   გილს იკ  ავ  ებს. რაც შე  ეხ  ე ბა რე  გი  ონ  ის სხვა 
ქვეყ   ნებს, თურ   ქეთ   ში ტუ  რიზ   მი  სა და მოგ   ზა  ურ  ობ  ის 
მთლი  ა ნი კონ   ტ რი  ბუ  ცია ქვეყ   ნის ეკ  ონ  ომ  იკ  ა ში 98 
მი  ლი  არდ დო  ლარს აღ  ემ  ატ  ე ბა და ამ მაჩ   ვე  ნებ   ლით 
თურ   ქე  თი მსოფ   ლი  ო ში მე - 14 - ე ად   გილს იკ  ავ  ებს. 
აზ  ერ   ბა  იჯ  ა ნი 5,6 მი  ლი  არ   დი დო  ლა  რით 81 - ე ად  -
გილ   ზე ა, სომ   ხე  თი 1,7 მი  ლი  არ   დი დო  ლა  რით 126 - ზე, 
ხო  ლო უკ   რა  ი ნა 5,5 მი  ლი  არ   დი დო  ლა  რით 83 - ზე. [7]

სა  ქარ   თ ვე  ლოს ეკ  ონ  ომ  იკ  ის გან   ვი  თა  რე  ბის 
ბო  ლო წლე  ბის დი  ნა  მი  კა გვიჩ   ვე  ნებს, რომ ტუ  რის  -
ტუ  ლი სერ   ვი  სე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბა და სრულ   ყო  ფა 
წარ   მო  ად   გენს სა  ქარ   თ ვე  ლოს ეკ  ონ  ომ  იკ  ის წინ   ს ვ ლის 
ერ თ -ერთ პერ   ს პექ   ტი  ულ მი  მარ   თუ  ლე  ბას. ამ  ა ვე 
დროს უნ   და ვაც   ნო  ბი  ერ  ებ   დეთ, რომ რის   კე  ბი ტუ -
რიზ   მ ში ხა  სი  ათ   დე  ბა დი  დი გან   ფე  ნი  ლო  ბით. 

ის  ე ვე, რო  გორც ზო  გა  დად ბიზ   ნეს   ში, ას  ე ვე სა -
ქარ   თ ვე  ლოს ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ რი  აშ  იც რის   კე  ბის 
მარ   თ ვის ერთ - ერთ ძი  რი  თად მი  მარ   თუ  ლე  ბას წარ  -
მო  ად   გენს ფი  ნან   სურ - სა  მე  ურ   ნეო საქ   მი  ან  ობ  ის სფე -
რო. ფი  ნან   სუ  რი რის   კე  ბის წარ   მო  შო  ბის ძი  რი  თა  დი მი -
ზე  ზე  ბი ა: საბ   რუ  ნა  ვი და საკ   რე  დი  ტო სა  შუ  ალ  ებ  ებ  ის 
უკ   მა  რი  სო  ბა, არ  ას   წო  რი სა  ინ   ვეს   ტი  ციო პო  ლი  ტი  კა, 
ინ   ფ ლა  ცი ა, გაზ   რ დი  ლი ფი  ნან   სუ  რი ვალ   დე  ბუ  ლე  ბე  ბი 
და მომ   გე  ბი  ან  ობ  ის შემ   ცი  რე  ბა. ფი  ნან   სუ  რი ხა  სი  ათ  ის 
რის   კებს ას  ე ვე შე  იძ   ლე  ბა მი  ვა  კუთ   ნოთ ტუ  რის   ტუ  ლი 
ობი  ექ   ტე  ბის საქ   მი  ან  ობ  ის სე  ზო  ნუ  რო  ბა, ტუ  რო  პე  რა -
ტო  რე  ბის შერ   ჩე  ვის რის   კი და სხვა. 

რის   კე  ბი ტუ  რიზ   მ ში გა  ცი  ლე  ბით მე  ტია ვიდ   რე 
სა  მე  წარ   მეო საქ   მი  ან  ობ  ის სხვა სფე  რო  ებ   ში. ეს გან  -
პი  რო  ბე  ბუ  ლია იმ  ით, რომ თა  ნა  მედ   რო  ვე სამ   ყა  რო  ში 
პო  ლი  ტი  კუ  რი და ბუ  ნებ   რი  ვი რის   კე  ბის გე  ოგ   რა  ფია 
მნიშ   ვ ნე  ლოვ   ნად გაზ   რ დი  ლი ა, ხო  ლო ტუ  რის   ტუ  ლი 
კომ   პა  ნი  ე ბი მომ   სა  ხუ  რე  ბის გან   ხორ   ცი  ელ  ებ  ის პრო -
ცეს   ში მოკ   ლე  ბუ  ლი არი  ან მა  თი მი  ნი  მი  ზა  ცი  ის და 
ნე  იტ   რა  ლი  ზა  ცი  ის ქმე  დით ბერ   კე  ტებს. 

სა  ქარ   თ ვე  ლოს ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ რია უაღ   რე -
ას  ად მოწყ ვ ლა  დია იმ ში  და და გა  რე რის   კებ   თან, 
რო  მე  ლიც შე  იძ   ლე  ბა წარ   მო  იშ   ვას სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი 
წეს   რი  გის დარ   ღ ვე  ვის, პო  ლი  ტი  კუ  რი არ  ას   ტა  ბი  ლუ -
რო  ბის, ეპ  იდ  ე მი  ოლ  ო გი  უ რი, ეკ  ოლ  ო გი  უ რი თუ სხვა 
ფორს - მა  ჟო  რუ  ლი გა  რე  მო  ებ  ებ  ის გა  მო. აღ   ნიშ   ნუ  ლი 
რის   კე  ბის რე  ალ  იზ  ა ცი  ის შე  დე  გად შე  იძ   ლე  ბა და -
ზა  რალ   დენ არა მარ   ტო ტუ  რის   ტუ  ლი ობი  ექ   ტე  ბი, 
არ  ამ  ედ მო  ქა  ლა  ქე  ე ბი, დამ   ს ვე  ნებ   ლე  ბი, ტუ  რის   ტე  ბი 
და ექ   ს კურ   სან   ტე  ბი.

აგ   რო ტუ  რიზ მს შე  უძ   ლია ეკ  ონ  ომ  იკ  უ რი სარ  -
გებ   ლის მო  ტა  ნა რო  გორც მო  სახ   ლე  ობ  ის  ათ   ვის, 
ას  ე ვე მთლი  ან  ად ქვეყ   ნი  სათ   ვის. აგ   რო ტუ  რიზ   მის 
ერთ - ერ   თი სა  ხე  ო ბაა ღვი  ნის ტუ  რიზ   მი, რო  მე  ლიც 
გუ  ლის   ხ მობს ვე  ნა  ხე  ბის მო  ნა  ხუ  ლე  ბას, რთველ  -
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ში მო  ნა  წი  ლე  ობ  ას, ღვი  ნის დე  გუს   ტა  ცი  ა სა და მის 
შე  ძე  ნას. ჩვენს ქვე  ყა  ნა  ში უკ   ვე არი  ან მე  წარ   მე  ე ბი 
ვინც ტუ  რის   ტებს ამ მიზ   ნით სთა  ვა  ზო  ბენ სას   ტუმ  -
რო სერ   ვისს და აგ   რო  ტუ  რის   ტულ მომ   სა  ხუ  რე  ბას.

სა  ქარ   თ ვე  ლოს ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ რი  ა ში რის   კე -
ბის მე  ნეჯ   მენ   ტის ამ  აღ   ლე  ბის მიზ   ნით, აუც  ილ  ებ  ე-
ლია ეფ  ექ   ტუ  რად გა  მო  ვი  ყე  ნოთ რის   კე  ბის მარ   თ ვის 
ის  ე თი ინ   ს ტ რუ  მენ   ტი რო  გო  რა  ცაა რის   კე  ბის დაზღ-
ვე  ვა. რის   კე  ბის დაზღ ვე  ვა მოგ   ვ ცემს სა  შუ  ალ  ებ  ას, 
სა  ქარ   თ ვე  ლოს ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ რი  ა ში შე  ვამ  -
ცი  როთ რის   კის დად   გო  მის შე  დე  გად დამ   დ გა  რი 
ფი  ნან   სუ  რი ზა  რა  ლე  ბის მო  ცუ  ლო  ბა. ამ  ა ვე დროს 
მნიშ   ვ ნე  ლო  ვა  ნია რის   კის დად   გო  მის ალ   ბა  თო  ბის 
შემ   ცი  რე  ბაც, რაც შე  იძ   ლე  ბა გან   ხორ   ცი  ელ   დეს 
რის   კის მი  ნი  მი  ზა  ცი  ის და ნე  იტ   რა  ლი  ზა  ცი  ის გზით. 
მა  გა  ლი  თად: ინ   ვეს   ტი  ცი  ებ  ის დი  ვერ   სი  ფი  კა  ცია 
ანუ მა  თი გან   თავ   სე  ბა არა ერთ, არ  ამ  ედ რამ   დე  ნი  მე 
ტუ  რის   ტულ სა  წარ   მო  ში, ას  ე ვე ძალ   ზედ ეფ  ექ   ტუ  რი 
ღო  ნის   ძი  ე ბაა ხარ   ჯე  ბის ლი  მი  ტი  რე  ბა, რაც და  იც  ავს 
ტუ  რის   ტულ ობი  ექ ტს გა  და  ხარ   ჯ ვე  ბი  დან და მის  -
ცემს სა  შუ  ალ  ებ  ას იქ  ო ნი  ოს სა  ჭი  რო რა  ოდ  ენ  ობ  ის 
საბ   რუ  ნა  ვი სა  შუ  ალ  ებ  ე ბი.

სა  ქარ   თ ვე  ლო  ში ტუ  რის   ტუ  ლი დაზღ ვე  ვით ძი -
რი  თა  დად იფ  არ  ე ბა რის   კე  ბი, რო  მე  ლიც გა  მოწ   ვე -
უ ლია მოგ   ზა  ურ  ობ  ის დროს მომ   ხ და  რი უბ  ე  დ  უ რი 
შემ   თხ ვე  ვით ან ჯან   მ რ თე  ლო  ბის მდგო  მა  რე  ობ  ის 
უეც  ა რი გა უ ა რე სე ბით, წი  ნას   წარ გან    საზღ ვ რუ  ლი 
ლი  მი  ტის ფარ   გ ლებ   ში. ძი  რი  თად და  ფარ   ვას   თან 
ერ   თად სა  მოგ   ზა  უ რო დაზღ ვე  ვა ით   ვა  ლის   წი  ნებს 
დაზღ ვე  ულ  ის რე  პატ   რი  ა ცი  ას მი  სი გარ   დაც   ვა  ლე  ბის 
შემ   თხ ვე  ვა  ში, თავ   დ გ მუ  რის მგზავ   რო  ბის ხარ   ჯე  ბის 
ან  აზღა  ურ  ებ  ას, ვა  დამ   დე ად   რე დაბ   რუ  ნე  ბას, ბა რ   გის 
და  კარ   გ ვას, რე  ის  ის გა  და  დე  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი 
სას   ტუმ   როს ხარ   ჯე  ბის ან  აზღა  ურ  ებ  ას, და  ჯავ   შ ნი -
ლი ავი  აბ  ილ  ეთ  ის გა  მო  ყე  ნე  ბა  ზე უარ  ის თქმას ან 
და  გე  მი  ლი მოგ   ზა  ურ  ობ  ის ჩაშ   ლას მნიშ   ვ ნე  ლო  ვა  ნი 
მი  ზე  ზით, ტუ  რის   ტუ  ლი სა  აგ  ენ   ტოს ან ტუ  რის   ტის 
მი  ერ ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბით ნა  კის   რი ვალ   დე  ბუ  ლე  ბე -
ბის დარ   ღ ვე  ვით გა  მოწ   ვე  უ ლი ფი  ნან   სუ  რი ზი  ან  ის 
ან  აზღა  ურ  ებ  ას. [11]

სა  მოგ   ზა  უ რო დაზღ ვე  ვის ან   დე  რა  იტ  ინ   გის პრო -
ცე  სი არ  ის მარ   ტი  ვი და პრო  დუქ   ტის გა  ყიდ   ვა უმ -
ეტ  ეს  ად ხდე  ბა ტუ  რის   ტუ  ლი სა  აგ  ენ   ტო  ებ  ის მი  ერ. 
დაზღ ვე  ვა მოქ   მე  დებს მოგ   ზა  ურ  ობ  ის პე  რი  ოდ   ში.

სა  ქარ   თ ვე  ლოს ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ რი  ა ში რის  -
კე  ბის დაზღ ვე  ვი  სათ   ვის მნიშ   ვ ნე  ლო  ვა  ნია გა  დაზღ-
ვე  ვის მე  ქა  ნიზ   მის გა  მო  ყე  ნე  ბა, რო  დე  საც პირ   ვე -
ლა  დი მზღვე  ვე  ლი იღ  ებს რის   კებს და მის ნა  წილს 
ან მთლი  ან  ად (თა ვი სი ფი  ნან   სუ  რი მდგო  მა  რე  ობ  ის 
გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით) გა  დას   ცემს სხვა მზღვე  ვე  ლებს 

(გა დამ ზღვე ვე ლებს) შე  თან   ხ მე  ბუ  ლი პი  რო  ბე  ბით. 
რაც მთელ მსოფ   ლი  ო ში წარ   მო  ად   გენს სა  დაზღ ვე  ვო 
კომ   პა  ნი  ის პორ   ტ ფე  ლე  ბის მარ   თ ვის ტრა  დი  ცი  ულ 
და გავ   რ ცე  ლე  ბულ მე  ქა  ნიზ მს. 

სა  ქარ   თ ვე  ლოს სა  დაზღ ვე  ვო ბაზ   რის მო  ნა  ცე  მე -
ბით სა  მოგ   ზა  უ რო დაზღ ვე  ვის სა  ხე  ობ  ა ში 2019 წლის 
გან   მავ   ლო  ბა  ში გა  ფორ   მე  ბუ  ლი იყო 583,6 ათ  ა სი პო -
ლი  სი, მო  ზი  დულ   მა სა  დაზღ ვე  ვო პრე  მი  ამ შე  ად   გი  ნა 
8,5 მი  ლი  ო ნი ლა  რი, ან  აზღა  ურ  ებ  ულ   მა ზა  რალ   მა 1,1 
მი  ლი  ო ნი ლა  რი, სა  დაზღ ვე  ვო ბაზ   რის სტრუქ   ტუ  რა -
ში სა  მოგ   ზა  უ რო დაზღ ვე  ევ  ას ეკ  ა ვა 1,36 პრო  ცენ   ტი. 
2020 წელს გა  ფორ   მე  ბუ  ლი პო  ლი  სე  ბის რა  ოდ  ენ  ობ  ამ 
შე  ად   გი  ნა 238,3 ათ  ა სი, მო  ზი  დულ   მა სა  დაზღ ვე  ვო 
პრე  მი  ამ 3,9 მი  ლი  ო ნი ლა  რი, ან  აზღა  ურ  ებ  ულ   მა 
ზა  რალ   მა 603,6 ათ  ა სი ლა  რი, სა  დაზღ ვე  ვო ბაზ   რის 
სტრუქ   ტუ  რა  ში სა  მოგ   ზა  უ რო დაზღ ვე  ვის წი  ლი იყო 
0,59 პრო  ცენ   ტი. 2021 წლის 9 თვის მო  ნა  ცე  მე  ბით 
გა  ფორ   მე  ბუ  ლი პო  ლი  სე  ბის რა  ოდ  ენ  ობ  ამ შე  ად   გი  ნა 
212,8 ათ  ა სი, მო  ზი  დულ   მა სა  დაზღ ვე  ვო პრე  მი  ამ 4,2 
მი  ლი  ო ნი ლა  რი, ან  აზღა  ურ  ებ  ულ   მა ზა  რალ   მა 209,2 
ათ  ა სი ლა  რი, სა  დაზღ ვე  ვო ბაზ   რის სტრუქ   ტუ  რა  ში 
სა  მოგ   ზა  უ რო დაზღ ვე  ვას ეკ  ა ვა 0,70 პრო  ცენ   ტი. [13]

ზე  მო  აღ   ნიშ   ნუ  ლი სტა  ტის   ტი  კუ  რი მაჩ   ვა  ნებ   ლე -
ბი  დან ჩანს, რომ ბო  ლო სა  მი წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში 
სა  ქარ   თ ვე  ლოს სა  დაზღ ვე  ვო კომ   პა  ნი  ებ  ის მი  ერ სა -
მოგ   ზა  უ რო დაზღ ვე  ვის სა  ხე  ობ  ა ში გა  ფორ   მე  ბუ  ლი 
პო  ლი  სე  ბის რა  ოდ  ენ  ო ბა, მო  ზი  დუ  ლი პრე  მი  ე ბი, ან -
აზღა  ურ  ებ  უ ლი ზა  რა  ლე  ბი და სა  დაზღ ვე  ვო ბაზ   რის 
სტრუქ   ტუ  რა  ში სა  მოგ   ზა  უ რო დაზღ ვე  ვის ხვედ   რი  თი 
წი  ლი შემ   ცირ   და, რაც კო  ვიდ პან   დე  მი  ის შეზღუდ   ვე -
ბით იყო გა  მოწ   ვე  უ ლი.

აგ   რო ტუ  რიზ   მის გან   ვი  თა  რე  ბი  სათ   ვის მნიშ   ვ ნე -
ლო  ვა  ნია აგ   რო  დაზღ ვე  ვის გან   ვი  თა  რე  ბაც. აგ   რო -
დაზღ ვე  ვის სა  ხელ   მ წი  ფო პროგ   რა  მის ფარ   გ ლებ   ში 
სა  ქარ   თ ვე  ლოს სა  დაზღ ვე  ვო კომ   პა  ნი  ებ  ის მი  ერ 
2019 წელს მო  ზი  დუ  ლია 9,6 მი  ლი  ო ნი ლა  რი, 2020 
წელს 13,4 მი  ლი  ო ნი ლა  რი, 2021 წელს 15,5 მი  ლი  ო ნი 
ლა  რი. ან  აზღა  რე  ბუ  ლი ზა  რა  ლე  ბი კი შე  ად   გენს 2019 
წელს 8,8 მი  ლი  ონ ლარს, 2020 წელს 11,7 მი  ლი  ონ 
ლარს, 2021 წელს 11,6 მი  ლი  ონ ლარს. [14]

დას   კ ვ ნა
ტუ  რის   ტუ  ლი რის   კე  ბის ეფ  ექ   ტუ  რი მე  ნეჯ   მენ   ტის 

მიზ   ნით აუც  ილ  ებ  ე ლია ჩა  ტარ   დეს რის   კე  ბის იდ  ენ  -
ტი  ფი  ცი  რე  ბის პრო  ცე  დუ  რე  ბი. სი  დენ   ტი  ფი  ცი  კა  ციო 
პრო  ცე  დუ  რე  ბის ში  ნა  არ   სი უნ   და გა  მომ   დი  ნა  რე  ობ  -
დეს სტა  ტის   ტი  კუ  რი და ექ   ს პერ   ტუ  ლი მო  ნა  ცე  მე -
ბის ან  ალ  იზ  იდ  ან. ამ  ა ვე დროს ყვე  ლა ნე  გა  ტი  უ რი 
მოვ   ლე  ნა რო  მე  ლიც შე  იძ   ლე  ბა არ   სე  ბობ   დეს ან 
წარ   მო  იქ   მ ნას ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ რი  ა ში არ შე  იძ  -
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ლე  ბა მი  ვა  კუთ   ნოთ რის   კებს, ვი  ნა  იდ  ან რის   კე  ბის 
კლა  სი  ფი  კა  ცი  ას აქ ვს თა  ვი  სი ში  ნა  არ   სი, რაც პირ  -
ველ რიგ   ში მი  სი შემ   თხ ვე  ვე  თო  ბი  დან გა  მომ   დი  ნა  რე 
დად   გო  მის ალ   ბა  თო  ბით ხა  სი  ათ   დე  ბა და ფას   დე  ბა. 

ფი  ნან   სუ  რი რის   კე  ბის წარ   მა  ტე  ბით მარ   თ ვის მიზ  -
ნით, სა  ჭი  როა ფი  ნან   სურ მე  ნეჯ   მენ   ტ ში და  საქ   მე  ბუ  ლი 
პერ   სო  ნა  ლი ფლობ   დეს ფი  ნან   სურ რის   კე  ბის მარ   თ ვა  ში 
სა  თა  ნო  დო ცოდ   ნა  სა და პრაქ   ტი  კულ უნ  არ - ჩვე  ვებს. 
ფი  ნან   სუ  რი რის   კე  ბის მარ   თ ვის სფე  რო  ში დაგ   რო  ვი  ლი 
გა  მოც   დი  ლე  ბა შექ   მ ნის შე  საძ   ლებ   ლო  ბას ტუ  რიზ   მის 
ბიზ   ნეს   ში დრო  ულ  ად მოხ   დეს წარ   მოქ   მ ნი  ლი ფი  ნან  -
სუ  რი რის   კე  ბის მი  ნი  მი  ზა  ცი ა, ნე  იტ   რა  ლი  ზა  ცია და 
ოპ   ტი  მა  ლუ  რი გა  დაწყ ვე  ტი  ლე  ბე  ბის მი  ღე  ბა.

ტუ  რის   ტუ  ლი დაზღ ვე  ვის, რო  გორც ზა  რა  ლე  ბის 
მი  ნი  მი  ზა  ცი  ის ინ   ს რ ტუ  მენ   ტის გა  მო  ყე  ნე  ბა უნ   და 
მოხ   დეს რო  გორც საზღ ვარ   გა  რეთ ისე ქვეყ   ნის 
შიგ   ნით მოგ   ზა  ურ  ობ  ის  ას, რად   გან ში  და ტუ  რიზ   მი 
ტუ  რის   ტუ  ლი პო  ტენ   ცი  ალ  ის ზრდის მნიშ   ვ ნე  ლო  ვა  ნი 
ფაქ   ტო  რია და ხელს უწყობს ტუ  რიზ   მი  დან მი  ღე  ბუ -
ლი შე  მო  სავ   ლე  ბის ზრდას.

ტუ  რის   ტულ დაზღ ვე  ვა  ში რის   კის მი  ნი  მი  ზა  ცი  ის, 
სა  დაზღ ვე  ვო ოპ  ერ  ა ცი  ებ  ის რენ   ტა  ბე  ლუ  რო  ბი  სა 
და ფი  ნან   სუ  რი მდგრა  დო  ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფის 
მიზ   ნით მი  ზან   შე  წო  ნი  ლია გა  მო  ყე  ნე  ბულ იქ   ნეს გა -
დაზღ ვე  ვის მე  ქა  ნიზ   მი. რაც მნიშ   ვ ნე  ლო  ვა  ნია ქვეყ  -
ნის რე  იტ  ინ   გის   თ ვის და ტუ  რის   ტუ  ლი რე  სურ   სე  ბის 
მო  სა  ზი  დად.

აგ   რო ტუ  რიზ   მის გან   ვი  თა  რე  ბი  სათ   ვის მნიშ   ვ ნე -
ლო  ვა  ნია აგ   რო  დაზღ ვე  ვის გან   ვი  თა  რე  ბაც. ამ მიზ  -
ნით სა  ჭი  როა აგ   რო  დაზღ ვე  ვის სა  ხელ   მ წი  ფო პროგ  -
რა  მის სრულ   ყო  ფა სა  დაზღ ვე  ვო პრე  მი  ის რის   კის 
ად  ექ   ვა  ტუ  რად გან   საზღ ვ რის მიზ   ნით, ფერ   მერ   თა 

ფი  ნან   სუ  რი ზა  რა  ლის სრულ   ფა  სოვ   ნად ან  აზღა -
ურ  ებ  ის  ათ   ვის, თუ  კი ფერ   მე  რის მი  ერ დაზღ ვე  უ ლი 
მოვ   ლე  ნა გახ   და მო  სავ   ლის და  ნაკ   ლი  სის ან მო  უს  ავ  -
ლი  ან  ობ  ის მი  ზე  ზი.

ტუ  რის   ტუ  ლი დაზღ ვე  ვის ურ   თი  ერ   თო  ბის სუ  ბი  ექ  -
ტებს შო  რის წარ   მო  შო  ბი  ლი და  ვე  ბის /უთ  ან   ხ მო  ებ  ის 
შემ   თხ ვე  ვა  ში სა  ჭი  როა გა  მო  ყე  ნე  ბულ იქ   ნეს მე  დი  ა-
ცი  ის მე  ქა  ნიზ   მი, რო  მე  ლიც უზ   რუნ   ველ   ყოფს სა  დაო 
სა  კითხე  ბის არ  ას  ას  ამ  არ   თ ლო გზით ურ   თი  ერ   თ შე -
თან   ხ მე  ბით / მო  რი  გე  ბით დრო  ულ  ად დას   რუ  ლე  ბას. 
მე  დი  ა ცი  ის მე  ქა  ნიზ   მის გა  მო  ყე  ნე  ბა ხელს შე  უწყობს 
სა  დაზღ ვე  ვო მომ   სა  ხუ  რე  ბი  სად   მი მომ   ხ მა  რებ   ლის 
მხრი  დან ად  ექ   ვა  ტუ  რი მოთხოვ   ნე  ბი  სა და მო  ლო  დი -
ნის, აგ   რეთ   ვე მომ   ხ მა  რე  ბელ   ზე ორი  ენ   ტი  რე  ბუ  ლი და 
გამ   ჭ ვირ   ვა  ლე მომ   სა  ხუ  რე  ბის ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბას.

მა  ღა  ლი რის   კე  ბის გა  მო ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ რია 
ვენ   ჩუ  რუ  ლი ინ   ვეს   ტი  ცი  ებ  ის   თ ვის ხში  რად შე  მა  ფერ  -
ხე  ბე  ლი ბა  რი  ე რი ხდე  ბა. ის ნაკ   ლე  ბად გა  ნი  ხი  ლე  ბა 
ვენ   ჩე  რუ  ლი კა  პი  ტა  ლის ბაზ   რის მო  ნა  წი  ლედ. თუმ  -
ცა დღეს ბევრ ტუ  რის   ტულ სა  წარ   მო  ში შე  იძ   ლე  ბა 
ინ  ოვ  ა ცი  უ რი იდე  ებ  ის რე  ალ  იზ  ა ცია და ამ გზით 
ტუ  რის   ტულ ბა  ზარ   ზე წარ   მა  ტე  ბის მო  პო  ვე  ბა. ის 
სა  წარ   მო  ე ბი სა  დაც არ  ის კრე  ა ტი  უ ლი გა  რე  მო და 
ინ  ოვ  ა ცი  უ რი მიდ   გო  მე  ბი შე  იძ   ლე  ბა გახ   დეს ვენ   ჩუ -
რუ  ლი და  ფი  ნან   სე  ბის ობი  ექ   ტი.

ბიზ   ნეს გა  რე  მოს გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბა ტუ  რიზ   მ ში არ -
ის ამ სფე  რო  ში ინ   ვეს   ტი  ცი  ებ  ის მო  ზიდ   ვის უმ   ნიშ   ვ-
ნე  ლო  ვა  ნე  სი წი  ნა  პი  რო  ბა. სრულ   ყო  ფი  ლი გა  რე  მო 
უზ   რუნ   ველ   ყოფს სა  ქარ   თ ვე  ლო  ში ამ   ბი  ცი  უ რი ამ  ოც -
ან  ის წარ   მა  ტე  ბით რე  ალ  იზ  ა ცი  ას, რაც გუ  ლის   ხ მობს 
სა  ქარ   თ ვე  ლოს რე  გი  ონ  ალ  ურ სა  ინ   ვეს   ტი  ციო ჰა  ბად 
გა  დაქ   ცე  ვას. 
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ABSTRACT

Education and intelligence are core values   in the 21st century. Unlike the 19th century (the age of steam) and 
the 20th century (the age of electricity and atomic energy), the 21st century is the age of knowledge.

The world around us today is rapidly changing - this applies to almost everything - technologies (digitalization, 
automation, robotization), society (network society), globalization (economic, technological, cultural), ecology. 
The speed of change is a distinctive trend of our time, which should be followed by social institutions, including 
education, as the basis for the dissemination of new technologies and knowledge.

Technology changes everything - prices change, business changes. E-government is being formed. Today, all 
smart governments, cities, villages, cars, pilots and autopilots are being built. Do you have the status of “smart” 
education?
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განათლება ცვლილებების ეპოქაშიგანათლება ცვლილებების ეპოქაში

აბ ს ტ რაქ ტი
გა ნათ ლე ბა და ინ ტე ლექ ტი 21 სა უ კუ ნე ში წარ მო ად გენს მთა ვარ ფა სე უ ლო ბას. გან ს ხ ვა ვე ბით 19 

(ორთქლის სა უ კუ ნე) და 20 სა უ კუ ნი სა გან (ელექტროობის და ატო მუ რი ენერ გი ის სა უ კუ ნე) 21 სა უ კუ ნე  
ცოდ ნის სა უ კუ ნე ა.  გა ნათ ლე ბა და პრო ფე სი უ ლი ცოდ ნა გა ნა პი რო ბებს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ სიძ ლი ე რეს.

დღე ი სათ ვის ჩვენს ირ გ ვ ლივ არ სე ბუ ლი სამ ყა რო სწრა ფად იც ვ ლე ბა -ეს ეხე ბა თით ქ მის ყვე ლა ფერ ს -
- ტექ ნო ლო გი ებს (გაციფრულება, ავ ტო მა ტი ზა ცი ა, რო ბო ტი ზა ცი ა), სო ცი უმს (ქსელური სა ზო გა დო ე ბა), 
გლო ბა ლი ზა ცია (ეკონომიური, ტექ ნო ლო გი უ რი, კულ ტუ რუ ლი),  ეკო ლო გი ა.  ცვლი ლე ბე ბის სის წ რა ფე არის 
თა ნა მედ რო ვე ო ბის გან მას ხ ვა ვე ბე ლი ტრენ დი,   რო მელ საც ფე ხი უნ და აუწყოს სო ცი ა ლურ მა ინ ს ტი ტუ ტებ-
მა და მათ შო რის გა ნათ ლე ბამ, რო გორც ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ცოდ ნის გავ რ ცე ლე ბის სა ფუძ ველ მა.  

დღეს ტექ ნო ლო გი ე ბი მარ თა ვენ ყვე ლა ფერ ს - დაწყე ბუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბი დან დამ თავ რე ბუ ლი ბიზ ნე-
სი თა და მთავ რო ბი თაც კი. მა თი მეშ ვე ო ბით ჩვენს ირ გ ვ ლივ ყვე ლა ფე რი ხდე ბა „ჭკვიანი“- მთავ რო ბე ბი,  
ქა ლა ქე ბი, სოფ ლე ბი, სახ ლე ბი, ავ ტო მო ბი ლე ბი. მი ი ღებს  თუ არა ასე ვე „ჭკვიანი“-ს სტა ტუსს  გა ნათ ლე ბაც?

საკვანძოსიტყვები:ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კა, გა ნათ ლე ბა, ტრან ს დის ციპ ლი ნა რუ ლი მიდ გო მა გა ნათ ლე ბა ში.

შე სა ვა ლი
გა ნათ ლე ბა უდ იდ ესი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დგას. 

სა გან მა ნათ ლებ ლო სტრუქ ტუ რებ მა უნ და მო ამ-
ზა დონ მოს წავ ლე ები მო მა ვა ლი  ეკ ონ ომ იკ ური, 
ეკ ოლ ოგი ური და სო ცი ალ ური ცვლი ლე ბე ბის თვის, 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის თვის, რომ ლე ბიც ჯერ არ არ ის 
შექ მნი ლი, ტექ ნო ლო გი ებ ის თვის, რომ ლე ბიც  ჯერ 
არ არ ის გა მო გო ნი ლი, სო ცი ალ ური გა მოწ ვე ვე ბის-
თვის, რომ ლე ბიც ჯერ არ არ ის გან ხორ ცი ელ ებ ული. 
გა ნათ ლე ბას შე უძ ლია მოს წავ ლე ებს მის ცეს მოქ მე-
დე ბის თა ვი სუფ ლე ბა, კომ პე ტენ ცია და მი ზა ნი, რა თა 
მათ გა აჩ ნდეთ ცვლი ლე ბებ თან გამ კლა ვე ბის  უნ არი. 
მო ზარ დე ბი, რომ ლე ბიც სას წავ ლე ბელ ში  ამ ჟა მად  
შე ვიდ ნენ, 2030 წელს ზრდას რუ ლე ბი გახ დე ბი ან. ასე 
რომ დღეს გა ნათ ლე ბის ცვლი ლე ბა გარ და უვ ალია.

განვითარებულქვეყნებში მა სობ რი ვი სა ხელ-
მწი ფო გა ნათ ლე ბა გა მოჩ ნდა მხო ლოდ 19 სა უკ-
უნ ეში.  გა ნათ ლე ბა შე ეს აბ ამ ებ ოდა სამ რეწ ვე ლო 
რე ვო ლუ ცი ის მოთხოვ ნებს და ეყ რდნო ბო და მა სობ-
რი ვი  წარ მო ებ ის პრინ ცი პებს.  არ სე ბუ ლი მო დე ლის 
გა მო ყე ნე ბა ეფ ექ ტუ რი იყო 19 სა უკ უნ ეში და რიგ 
მნიშ ვნე ლო ვან ამ ოც ან ებ ის გა დაწყვე ტას უწყობ და 
ხელს 20 სა უკ უნ ეში. მან წარ მა ტე ბით მო ამ ზა და ად-
ამი ან ები ინ დუს ტრი ული ეპ ოქ ის ათ ვის და მა ხა სი ათ-
ებ ელი  რუ ტი ნუ ლი ამ ოც ან ებ ის შე სას რუ ლებ ლად.  

21 სა უკ უნ ის შეც ვლი ლი ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბი-
სათ ვის ეს სის ტე მე ბი გა მო უს ად ეგ არი გახ და.   [6]

ახ ალი, რთუ ლი სამ ყა როს პი რო ბებ ში სულ უფ-
რო მცი რეა ფიქ სი რე ბუ ლი პრო ფე სი ები. სა მუ შაო 
გა რე მო მუდ მი ვად ცვა ლე ბა დია, გა ნათ ლე ბა შე ეჯ-
ახა ის ეთ სი ტუ აცი ას, რო დე საც რიგ სფე რო ებ ში 
უნ არ ები ძველ დე ბა სწავ ლე ბის ნორ მა ტი ული ვა დის 
გას ვლამ დე.  დღეს მოთხოვ ნა დი პრო ფე სი ები აღ-
წე ვენ რა თა ვი სი გან ვი თა რე ბის პიკს,  ქრე ბი ან. არ 
არ ის იმ ის გა რან ტია, რომ გან საზღვრუ ლი უნ არ ები 
ან სა მუ შაო ად გი ლე ბი მოთხოვ ნა დი იქ ნე ბა უახ ლო-
ეს მო მა ვალ შიც კი. მა გა ლი თი სათ ვის გა მოდ გე ბა 
იაპ ონი ის კომ პა ნი ებ ის გა მოც დი ლე ბა, რომ ლე ბიც   
თავს იწ ონ ებ დნენ  თა ნამ შრო მელ თა და ქი რა ვე ბით 
მთე ლი სი ცოცხლის მან ძილ ზე. ეს პრაქ ტი კა შე ნარ-
ჩუ ნე ბულ იქ ნა გა სუ ლი სა უკ უნ ის 80-იან წლე ბამ დე 
და ჩა ით ვა ლა იაპ ონი ის ეკ ონ ომ იკ ური სა სა წა ულ ის 
„სა იდ უმ ლო ინ გრე დი ენ ტად“. დღეს იაპ ონი ის ბიზ ნე-
სის ფე დე რა ცი ამ აღი არა, რომ სი ცოცხლის მან ძილ-
ზე  შრო მი თი მოწყო ბის მო დელ მა ‘და კარ გა თა ვი სი 
სი ცოცხლი სუ ნა რი ან ობა“.  ეკ ონ ომ იკ ის ტრან სფორ-
მა ცია მო ითხოვს ინ დუს ტრი ული (19-20 სა უკ უნე) 
სა გან მა ნათ ლებ ლო მო დე ლის გა და ხედ ვას. 

რა უნ არ-ჩვე ვებს უნ და ფლობ დეს ად ამი ანი 
მო მა ვალ ში- უამ რა ვი მო საზ რე ბა არ სე ბობს. ეკ-
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ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბის და  გან ვი თა რე ბის  
ორ გა ნი ზა ცია  (OECD) თვლის, რომ 2030 წლი სათ-
ვის თა ნა მედ რო ვე სტუ დენ ტებ მა უნ და შე იძ ინ ონ 
შემ დე გი კომ პე ტენ ცი ები: მათ უნ და გა აჩ ნდეთ  და-
მო უკ იდ ებ ელი საქ მი ან ობ ის უნ არ ები, სხვა დას ხვა 
ად ამი ან თა ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბის უნ არ ები,  
ას ევე ტექ ნო ლო გი ებ ის- მათ შო რის ენ ობ რი ვი სის-
ტე მე ბის  სწრა ფად ათ ვი სე ბის  უნ არ ები. ეს ძა ლი ან 
კარ გად არ ის ას ახ ული დღე ის ათ ვის  სა გან მა ნათ-
ლებ ლო პროგ რა მებ ში. [10]

სხვა გა მოკ ვლე ვე ბი ყუ რადღე ბას ამ ახ ვი ლებს 
ის ეთ სა ბა ზო უნ არ-ჩვე ვებ ზე, რო გო რი ცაა ყუ-
რადღე ბის კონ ცენ ტრა ცია და მარ თვა, ემ ოცი ური 
გა ნათ ლე ბა, ციფ რუ ლი გა ნათ ლე ბა, შე მოქ მე დე-
ბი თო ბა, კრე ატი ულ ობა, კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბა, 
ეკ ოლ ოგი ური აზ როვ ნე ბა, კროს კულ ტუ რუ ლი უნ-
არ ები, და მო უკ იდ ებ ლად სწავ ლის უნ არ ები და სხვა. 
[11]  მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ამ  უნ არ ებ ის შე მოწ-
მე ბა, თვალ ყუ რის მი დევ ნე ბა, შე ფა სე ბა რთუ ლია, 
ამ უნ არ ებ ის ფორ მი რე ბით  ად ამი ანს  შე ეძ ლე ბა  
ცვლი ლე ბე ბის შე დე გე ბი სად მი გამ კლა ვე ბა. 

აღ ნიშ ნუ ლი უნ არ ები თა ნა მედ რო ვე მმარ თვე-
ლო ბით თე ორი აში მო იხ სე ნი ება რო გორც რბი ლი და 
მკაც რი უნ არ ები (hard skills и soft skills). [8]

hard skills - ქვეშ მოიაზრება ტექ ნი კას თან,  ტექ-
ნო ლო გი ას თან მუ შა ობ ის,  კონ კრე ტუ ლი სა მუ შა ოს 
შეს რუ ლე ბის უნ არი, რომ ლის შე დე გიც შე იძ ლე ბა 
შე მოწ მდეს და გა იზ ომ ოს. soft skills მა გა ლი თია- 
დრო ის მარ თვა, ად ამი ან ებ თან ეფ ექ ტუ რი კო მუ ნი-
კა ცი ის უნ არი, რო მელ თა დე მონ სტრი რე ბა თვალ-
ყუ რის დევ ნე ბა, შე მოწ მე ბა  რთუ ლია.

დღე ის ათ ვის არ სე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მე ბი უმ ეტ ეს ად ორი ენ ტი რე ბუ ლია მკაც რი 
უნ არ ებ ის შე ძე ნა ზე, თუმ ცა აქ ცენ ტი კეთ დე ბა  ჯგუ-
ფუ რი მუ შა ობ ის უნ არ ებ ის, კო მუ ნი კა ცი ის უნ არ ის, 
გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის, ლი დე რის თვი სე ბე ბის 
გან ვი თა რე ბა ზე. 

დღეს მსოფ ლი ოში მიმ დი ნა რე ობს სა ჯა რო დე-
ბა ტე ბი იმ ის შე სა ხებ, თუ რო მე ლი უნ არ ები უნ და 
შე ვი დეს XXI სა უკ უნ ის ძი რი თად კომ პე ტენ ცი ებ ში 
ამ მი მარ თუ ლე ბით შთამ ბეჭ და ვი მუ შა ობა გას წია 
ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, რო გო რი ცაა World Economic 
Forum, Center for Curriculum Redesign, Partnership 
for 21st Century Skills და სხვა. 

2020-იან წლებ ში სა ჭი რო ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი პრო ფე სი ული და პი როვ ნუ ლი უნ არ ები არ ის 
მოქ ნი ლო ბა და მზა ობა  შეს წავ ლი სად მი, პე რი ოდ-
ული გა დამ ზა დე ბი სად მი. გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში 

ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა უმ აღ ლეს 
სა გა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში მკაც რი და რბი ლი უნ-
არ ებ ის კომ ბი ნა ცი ის ინ ტეგ რი რე ბა წარ მო ად გენს. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია მოს წავ ლე ებ ში გან ვი თარ დეს   
გა უთ ვა ლის წი ნე ბელ სირ თუ ლე ებ თან ად აპ ტა ცი ისა 
და მათ თან გამ კლა ვე ბის უნ არი; ას ევე  წა სა ხა ლი სე-
ბე ლია  ინ ოვ აცი ური ქმე დე ბე ბი და გა ბე დუ ლე ბა, რა-
თა მათ შეძ ლონ იპ ოვ ონ ახ ალი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი 
დღე ვან დე ლი პრობ ლე მე ბის აღ ქმას თან და კავ ში რე-
ბით. შე მოქ მე დე ბი თი, კრე ატი ული  კომ პე ტენ ცი ები 
ას ევე ხდე ბა პრი ორ იტ ეტ ული, რაც გუ ლის ხმობს 
ახ ალი ღი რე ბუ ლე ბე ბის შექ მნის,  სამ ყა როს გარ-
დაქ მნის  უნ არს, სა დაც კე თილ დღე ობა და მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბა ყვე ლას თვის იქ ნე ბა ხელ მი საწ ვდო მი.

   სა მუ შაო ად გი ლე ბის გა ციფ რუ ლე ბა სა და ტექ-
ნო ლო გი ებ ის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად   ყუ რადღე-
ბა  უნ და მი ექ ცეს ტექ ნი კურ და ციფ რულ უნ არ ებს:
l ციფ რუ ლი უნ არ ები- ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე-

ლექ ტი სა და დი დი მო ნა ცემ თა ტექ ნო ლო გი ებ ის 
გა მო ყე ნე ბის უნ არ ები, ას ევე ახ ალი ტექ ნო ლო გი ები 
(მა გა ლი თად, ბლოკ ჩე ინი);
l კი ბე რუ საფ რთხო ება;
l პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის შე მუ შა ვე-

ბა და რო ბო ტო ტექ ნი კის  მარ თვა/ IIoT
l მომ სა ხუ რე ბის ნე ოს ახ ელ ოს ნო(მათ შო რის 

3D წარ მო ება).
l ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბის 

სა ბა ზო უნ არ ები: მა თე მა ტი კა, ლო გი კა, მსჯე ლო ბა. 
დღე ვან დე ლი გა ნათ ლე ბის პრობ ლე მა გახ ლავთ 

სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სი სას დმი საგ ნობ რი ვი 
მიდ გო მა. ამ მიდ გო მით სწავ ლის დას რუ ლე ბის შემ-
დეგ ვღე ბუ ლობთ კონ კრე ტუ ლი დარ გის სპე ცი ალ-
ის ტს. ფაქ ტი ურ ად მი ნი მუ მამ დე და დის იმ პრობ ლე-
მა თა გა დაწყვე ტის ალ ბა თო ბა, რაც დის ციპ ლი ნა თა 
მიჯ ნა ზე იმ ყო ფე ბა. 

პრობ ლე მას ვერ წყვეტს დის ციპ ლი ნა თა შო რი სი 
მიდ გო მაც.  ერ თი მეც ნი ერ ული სფე როს კვლე ვის 
მე თო დე ბით სხვა სფე როს პრობ ლე მე ბის კვლე ვა. 
დის ციპ ლი ნა აშ ორ ისო მიდ გო მის შე დე გად წარ მო-
იშ ვა დარ გთა შო რი სი დის ციპ ლი ნე ბი (ბი ოქ იმია, 
ბი ომ ექ ან იკა, ბიოენერგეტიკა, ეკ ონ ოფ იზ იკა).  ამ 
შემ თხვე ვა ში  დის ციპ ლი ნა თა შო რი სი მიდ გო მა იმ 
პრობ ლე მებს ეძ ღვნე ბა, რო მელ თა გა დაწყვე ტი-
სას რო მე ლი მე დის ციპ ლი ნა  კონ ცეპ ტუ ალ ურ და 
მე თო დო ლო გი ურ სიძ ნე ლე ებს გა ნიც დის. იგ ივე 
შე იძ ლე ბა ით ქვას მულ ტი დის ციპ ლი ნა რულ მიდ გო-
მის შე სა ხებ, რომ ლის მა გა ლით საც წარ მო ად გენს 
ეკ ოლ ოგია, რო მე ლიც წარ მო იშ ვა მულ ტი დის ციპ-
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 „21 სა უკ უნ ის უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის შე სა-
ხებ მსოფ ლიო დეკ ლა რა ცია: მიდ გო მე ბი და პრაქ-
ტი კუ ლი ხერ ხე ბი“ [2] ტრან სდის ციპ ლი ნა რუ ლი 
მიდ გო მას   ან იჭ ებს უპ ირ ატ ეს ობ ას. იგი მოვ ლე ნის 
გან ხილ ვი სას არ იფ არ გლე ბა ერ თი მეც ნი ერ ული 
დის ციპ ლი ნით. მა გა ლი თად, პე და გო გი კა ტრან სდი-
ციპ ლი ნა რუ ლია, რად გან იგი მო იც ავს ფი ლო სო ფი-
ის, რე ლი გი ის, მეც ნი ერ ებ ის, ხე ლოვ ნე ბის, ხალ ხუ რი 
სიბ რძნის ნიშ ნებს. 

ზო გი ერთ  ქვე ყა ნა ში უკ ვე  მიმ დი ნა რე ობს  XXI 
სა უკ უნ ის  სრულ ფა სო ვან  გა ნათ ლე ბა ზე ორი ენ ტი-
რე ბუ ლი რე ფორ მე ბი, ამ აზ რით პირ ვე ლე ბი არი ან  
ევ რო პა ში ფი ნე თის მთავ რო ბა, აზი აში კი-- სინ გა-
პუ რი. [8]

ტრან სდის ციპ ლი ნა რუ ლი მიდ გო მის მა გა ლი თია 
სწავ ლე ბა ფი ნურ სკო ლა ში -მე ორე მსოფ ლიო ომ ის 
მოვ ლე ნა  გა ნი ხი ლე ბა  ის ტო რი ული, გე ოგ რა ფი-
ული, მა თე მა ტი კუ რი თვალ თა ხედ ვით. ხო ლო, რო-
დე საც ხდე ბა რეს ტორ ნის მუ შა ობ ის სა ფუძ ვლე ბის 
კურ სის შეს წავ ლა მოს წავ ლე ები ეც ნო ბი ან მიკ რო-
მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ის პრობ ლე მებს, პრაქ ტი კუ ლად  
იყ ენ ებ ენ უცხო ურ ენ ას, ას ევე სხვა ად ამი ან ებ თან 
ურ თი ერ თო ბის უნ არ-ჩვე ვებს და სხვა.

უნ ივ ერ სი ტე ტის სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სის 
ცენ ტრში უნ და იყ ოს რე ალ ური პრო ექ ტი, რომ ლის 
მხარ დამ ჭე რი იქ ნე ბა ტრა დი ცი ული დის ციპ ლი ნე-
ბი, რომ ლე ბიც რე ალ ური პრო ექ ტის რე ალ იზ აცი ას 
შე უწყო ბენ ხელს. ას ეთი საქ მი ან ობა ჩა მო უყ ალ იბ-
ებს სტუ დენ ტს  შე სა ბა მის ემ ოცი ურ ინ ტე ლექ ტს, 
შე უწყობს რა ხელს  ად ამი ან ური სა მომ ხმა რებ ლო 
პრობ ლე მე ბის გათ ვით ცნო ბი ერ ებ ას. 

კი დევ მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის იც, რომ დი დი ამ ოც ან-
ებ ის გა დაწყვე ტა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ ერ თობ-
ლი ვად. ამ იტ ომ რაც  უფ რო მე ტად გა მო ვი ყე ნებთ 
ჯგუ ფუ რი მუ შა ობ ის მე თო დებს, მით უფ რო გა ად-
ვილ დე ბა სირ თუ ლე ებ ის და გა ნუ საზღვრე ლო ბე ბის 
წარ მო სახ ვის პრო ცე სი. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია  თვით პე და გო გის უნ არ ებ-
იც.  მას წავ ლე ბე ლი მზად უნ და იყ ოს  ნე ბის მი ერი 
სი ახ ლი სათ ვის. იგი უნ და თა ნამ შრომ ლობ დეს 
მოს წავ ლეს თან „უფ რო სი, მაგ რამ თა ნას წო რის“ 
პო ზი ცი იდ ან. 

დღე ვან დე ლი უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის ამ ოც ანაა-არ-
ამ ხო ლოდ შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს შრო მის ბაზ რის არ-
სე ბულ და წარ მა ვალ სტრუქ ტუ რას, შე სა ბა მი სად, 
გა მო უმ უშა ოს სტუ დენ ტს პრაქ ტი კუ ლი უნ არ ები 
და ცოდ ნა, რო მე ლიც სჭირ დე ბა  უნ ივ ერ სი ტე ტის 

მომ ხმა რებ ლებს, და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს, დამ საქ-
მებ ლებს, უნ ივ ერ სი ტე ტის ძი რი თა დი ფუნ ქცია უნ-
და იყ ოს  იმ უშა ოს წინ სწრე ბით, ხე ლი უნ და შე უწყოს  
შრო მის ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბას  ტექ ნო ლო გი ებ ის 
და სა ზო გა დო ებ რი ვი პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე ბის 
ტრენ დე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით (ჯონ. ბ ქო ბი,მარ-
კუს პი ტერ ფორ დი და სხვ.). ეს არ ნიშ ნავს, რომ 
უნ ივ ერ სი ტე ტის სა გან მნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი 
არ უნ და  პა სუ ხობ დეს ეკ ონ ომ იკ ის, შრო მის ბაზ-
რის  მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებს. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის, 
რომ იგი არ  იყ ოს კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი  მხო ლოდ 
არ სე ბულ ტენ დენ ცი ებ ზე. 

გა ნათ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე 
გა იზ არ და მოთხოვ ნე ბი   დარ გზე გა წე ული სა ხელ-
მწი ფო და ნა ხარ ჯე ბის მი მართ. „გა ნათ ლე ბა-2030“ 
მოქ მე დე ბის ჩარ ჩო პროგ რა მა ში მო ცე მუ ლია გა-
ნათ ლე ბა ზე და ნა ხარ ჯე ბის მო ცუ ლო ბის ორი სა-
კონ ტრო ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი-არ ან აკ ლებ მშპს 4-6%-ის 
და სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბის 14,2%-ისა. [1]

 ამ მხრივ არ არ ის სა ხარ ბი ელო მდგო მა რე ობა 
სა ქარ თვე ლო ში. ამ ას ად ას ტუ რებს გა ნათ ლე ბა ზე 
გა წე ული სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბი, რომ ლე ბიც მშპ-ის 
2.8%-ს შე ად გენს. ამ მო ნა ცე მით სა ქარ თვე ლო ქვეყ-
ნე ბის ასე ულ შიც კი ვერ შე დის გა ნათ ლე ბა ზე გა მო-
ყო ფი ლი ხარ ჯე ბის / მშპ-ის შე ფარ დე ბის მი ხედ ვით.

მი უხ ედ ავ ად ამ ისა 2021 წე ლი წარ მა ტე ბი თაც 
აღ ინ იშ ნა. კემ ბრი ჯის უნ ივ ერ სი ტე ტის გა მომ ცემ-
ლო ბამ მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 2021 წლის ან გა-
რი ში გა მო აქ ვეყ ნა. გა ერ ოს მდგრა დი გან ვი თა რე-
ბის მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბის კუთხით შე ფა სე ბუ ლი 
165 ქვეყ ნის მსოფ ლიო რე იტ ინ გში სა ქარ თვე ლომ 
მდგო მა რე ობა ორი ად გი ლით გაიუმჯობესა და 56-ე 
პო ზი ცია და იკ ავა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 2020 წლის ან-
გა რი შის მი ხედ ვით ჩვე ნი ქვე ყა ნა 58-ე, ხო ლო 2017 
წელს – 66-ე პო ზი ცი ას იკ ავ ებ და. [4]

სა ქარ თვე ლოს წარ მა ტე ბა გა ნა პი რო ბა მიღ-
წე ულ მა პროგ რეს მა ის ეთი მი მარ თუ ლე ბე ბით, 
რო გო რე ბი ცაა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მე ოთხე 
მი ზა ნი – „ხა რის ხი ანი გა ნათ ლე ბა“, აგ რეთ ვე, მარ-
თლმსა ჯუ ლე ბის ინ დექ სი, კორ პო რა ცი ული გა და სა-
ხა დე ბის სიმ სუ ბუ ქე, პრე სის თა ვი სუფ ლე ბა და სხვა. 
კვლე ვის შე ფა სე ბით, სა ქარ თვე ლო „ხა რის ხი ანი 
გა ნათ ლე ბის“ მაჩ ვე ნებ ლით მსოფ ლი ოს 165 ქვეყ-
ნის რე იტ ინ გში ოც და ათ და ევ რო პის 10 სა უკ ეთ ესო 
ქვე ყა ნას შო რის მოხ ვდა, სა დაც მდგრა დი გან ვი თა-
რე ბის მი ზა ნი მიღ წე ულია.

სა ქარ თვე ლო ში გა ტა რე ბუ ლი სიღ რმი სე ული 
რე ფორ მე ბის მი უხ ედ ავ ად, რჩე ბა გა მო წე ვე ბი:
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www.vneshtorg.biz/index.php?option=com_k2&view=item&id=187

10. https://unece.org/DAM/env/esd/strategytext/strategyinGeorgian.pdf
11. https://www.vneshtorg.biz/index.php?option=com_k2&view=item&id=1875

l გა ნათ ლე ბის სერ ვი სე ბის ხა რის ხთან,
l ხელ მი საწ ვდო მო ბას თან,
l გან თლე ბის და შრო მის ბაზ რის კავ შირ თან, 
l მეც ნი ერ ებ ის გან ვი თა რე ბას თან. 
2022-2032 წლე ბის გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ-

ებ ის ერ თი ანი სტრა ტე გია და სა მოქ მე დო გეგ მა, 
რო მელ ზეც ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ობა, შე სა-
ბა მი სო ბა ში იქ ნე ბა გა ერ ოს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნებ თან და ამ ოც ან ებ თან. 

 

დას კვნა
ძა ლი ან რთუ ლია წარ მო ვიდ გი ნოთ რო გო რი 

იქ ნე ბა  უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბა თა ვი სი თა ვი სე ბუ-
რე ბე ბით იმ დრო ის ათ ვის,  რო დე საც ად ამი ან ებ ის 
გო ნე ბა დაეუფლება   მან ქა ნუ რი სწავ ლე ბის და 
ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის ტექ ნო ლო გი ებს, მაგ რამ 
მთა ვა რი რო გორც ამ ბობს ალ ბერტ აინ შტა ინი ინ-
ტე ლექ ტის ჭეშ მა რი ტი  ნი შა ნი წარ მო სახ ვაა: „ცოდ-
ნა ზე მიშ ვნე ლო ვა ნი წარ მო სახ ვის უნ არია. ცოდ ნა 
შეზღუ დუ ლია. წარ მო სახ ვა კი უს აზღვრო“... 



aaee

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba

27N1 (64) Vol. 17, Issue 1.

ISSN 1512-4649(Print)ISSN 1512-4649(Print)
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)

Paata Kunchulia
Doctor of Business Administration,
Associate Professor - David Agmashenebeli 
University of Georgia
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5111-7995
E-mail: pkunchulia@gmail.com

THE FACTORS CAUSING THE ECONOMIC AND FINANCIAL 
CRISIS IN GEORGIA AND THE COVID-19 RESULTS

ABSTRACT 

The paper contains  analysis of the currency crisis in Georgia and the factors causing it, the one, which in 
the last decade has shaped out into the financial crisis creating a  huge economic problem.  We focused on the 
increasing inflation far behind the target figure defined according to the economic situation in place.  The target 
figure of the inflation should reflect  the price fluctuation index most optimal for the development of the national 
economy  at the time. The sole task of the monetary policy of the National Bank of Georgia is maintaining inflation 
at the target level. In 2009, NBG shifted to a new mode monetary policy of targeting the inflation, which means 
defining the desired mid-term inflation index. 

NBG determined the 2010-2012 annual target inflation index at 6%, which would then decrease periodically 
and made up 4.7% on average.  However, the reality proved to be different. From 2018 up until now, the target  
inflation index has gone down to 3%. In 2021, the inflation was above the target figure and the annual inflation 
rate hit 13.9%. A short-term interest rate is the key tool, where targeting inflation is concerned. If the forecast 
inflation rate is below the target index, the monetary policy becomes more liberal and conversely, if it is above 
the target, the monetary policy becomes more stringent.

The negative devaluation effect will keep until the dollarization is high. It was to mitigate it that on 1 January 
2017, the Government introduced the de-dollarization policy.  The Government and NBG banned issuance of up 
to 100.000 GEL loans in a foreign currency, which subsequently increased up to 200.000 GEL. Dollarization is 
the situation where payments for imported products are predominantly made in USD and its share in the credit 
and financial liabilities is fairly large. [1] 

According to the NBG statistics, compared to the previous month, in August 2021, the dollarization index on 
deposits went up by approx. 0.6% points and made up 60.01% but slightly decreased on credits to 52.27%. The 
share of the USD in the foreign currency credits was 83.83% while that of euro made up 14.75%. [2]

In the paper we also reviewed and analyzed the direct foreign investments in Georgia. As said above, there 
are several reasons behind the devaluation of the GEL exchange rate, with one of them being a smaller amount of 
the direct foreign investments, which brings about deteriorated balance of payments. The balance of payments 
reflects the resident/non-resident transactions and, consequently, the currency exchange rate. 

Finally, the paper contains a brief review of the hospitality and tourism market in Georgia hard hit by the corona 
pandemic not only here but across the world. The COVID-related restrictions resulted in the halt of operations of 
companies and eventually their liquidation, which gravely affected the countries like Georgia. 

Key words:  economic and financial crisis, currency crisis, target inflation index, de-dollarization policy, 
COVID-19 results.
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სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კურ - ფი ნან სუ რი კრი ზი სის სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კურ - ფი ნან სუ რი კრი ზი სის 
გა მომ წ ვე ვი ფაქ ტო რე ბი და COVID-19-ის შე დე გე ბიგა მომ წ ვე ვი ფაქ ტო რე ბი და COVID-19-ის შე დე გე ბი

პაატაკუნჭულია
ბიზ ნე სის ად მი ნის ტ რი რე ბის დოქ ტო რი,

ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, 
სა ქარ თ ვე ლოს და ვით აღ მა შე ნებ ლის სა ხე ლო ბის უნი ვერ სი ტე ტი

ელ. ფოს ტა: pkunchulia@gmail.com

აბ ს ტ რაქ ტი

სტა ტი ის ფარ გ ლებ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ბო ლო ათი წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლო ში გან ვი თა რე ბუ-
ლი სა ვა ლუ ტო კრი ზი სი და მი სი გა მომ წ ვე ვის ფაქ ტო რე ბი, რო მე ლიც ფი ნან სურ კრი ზის შიც გა და ი ზარ და 
და მთა ვარ ეკო ნო მი კურ პრობ ლე მად იქ ცა. მთა ვა რი ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ და ინ ფ ლა ცი ა ზე, რომ ლის დო-
ნე ზრდას გა ნაგ რ ძობ და და მკვეთ რად ჩა მორ ჩე ბო და მიზ ნობ რივ მაჩ ვე ნე ბელს. ინ ფ ლა ცი ის მიზ ნობ რი ვი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი გა ნი საზღ რე ბა ეკო ნო მი კის არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის გათ ვა ლის წი ნებთ. იგი უნ და ასა ხავ-
დეს ფა სე ბის ცვლი ლე ბის ისეთ მაჩ ვე ნე ბელს, რო მე ლიც ოპ ტი მა ლუ რი იქ ნე ბა ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე-
ბის არ სე ბულ ეტაპ ზე. სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის ფუ ლად - საკ რე დი ტო პო ლი ტი კის ერ თა დერ თი 
ვალ დე ბუ ლე ბაა ინ ფ ლა ცი ის მიზ ნობ რივ დო ნე ზე შე ნარ ჩუ ნე ბა. 2009 წლი დან სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი 
ბან კი გა და ვი და მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის ახალ რე ჟიმ ზე - ინ ფ ლა ცი ის თარ გე თი რე ბა ზე, რომ ლის დროს 
სა შუ ა ლო ვა დი ა ნი პე რი ო დის თ ვის ცხად დე ბა ინ ფ ლა ცი ის დო ნის სა სურ ვე ლი მიზ ნობ რი ვი მაჩ ვე ნე ბე ლი.

2010-2012 წლე ბის თ ვის სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ მა ბან კა გან საზღ რ ვ რა წლი უ რი ინ ფ ლა ცი ის მიზ ნობ-
რი ვი მაჩ ვე ნე ბე ლი 6%-ის ოდე ნო ბით, შემ დეგ ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი პე რი ო დუ ლად მცირ დე ბო და და სა შუ ა ლოდ 
4.7%-ს შე ად გენ და. თუმ ცა რე ა ლო ბა გაც და და გეგ მილ მიზ ნებს. 2018 წლი დან დღემ დე ინ ფ ლა ცი ის მიზ-
ნობ რი ვი მჩვე ნე ბე ლი 3%-მდე შემ ცირ და. 2021 წლის გან მავ ლო ბა ში, ინ ფ ლა ცია მიზ ნობ რივ მაჩ ვე ნე ბელ ზე 
მაღ ლა ნარ ჩუნ დე ბა, ხო ლო წლი უ რი ინ ფ ლა ცი ის დო ნემ 13.9%-ს მი აღ წი ა. ინ ფ ლა ცი ის თარ გე თი რე ბის დროს 
მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის ძი რი თად ინ ს ტ რუ მენტს მოკ ლე ვა დი ა ნი საპ რო ცენ ტო გა ნა კე თი წარ მო ად გენს. 
თუ ინ ფ ლა ცი ის პროგ ნო ზი მიზ ნობ რივ მაჩ ვე ნე ბელ ზე და ბა ლი იქ ნე ბა, მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კა შერ ბილ დე-
ბა. თუ პი რიქთ, ინ ფ ლა ცი ის პროგ ნო ზი მიზ ნობ რივ მაჩ ვე ნე ბელს გა და ა ჭარ ბებს პო ლი ტი კა გამ კაც რ დე ბა.

გა უ ფა სუ რე ბის ნე გა ტი უ რი ეფექ ტი გაგ რ ძელ დე ბა იქამ დე, სა ნამ ქვე ყა ნა ში დო ლა რი ზა ცი ის მაჩ ვე ნე-
ბე ლი მა ღა ლი ა, რი სი შემ ცი რე ბის თ ვი საც მთავ რო ბამ 2017 წლის პირ ვე ლი იან ვ რი დან დე დო ლა რი ზა ცი ის 
პო ლი ტი კა და იწყო. მთავ რო ბამ და ეროვ ნულ მა ბან კ მა „დედოლარიზაციის“ პო ლი ტი კის ფარ გ ლებ ში 100 
000 ლა რამ დე სეს ხის უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გა ცე მა აკ რ ძა ლა, შემ დ გომ ში კი აკ რ ძალ ვა 200 000 ლა რამ დე 
სეს ხე ბის უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გა ცე მა საც შე ე ხო. დო ლა რი ზა ცია ის არის, რო დე საც სხვა დას ხ ვა იმ პორ ტი-
რე ბულ პრო დუქ ტე ბის შე ძე ნი სას, სა სეს ხო და სა ფი ნან სო ვალ დე ბუ ლე ბებ ში დო ლა რის ხვედ რი თი წი ლი 
დი დი ა. [1]

ეროვ ნუ ლი ბან კის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით, 2021 წლის აგ ვის ტო ში, წი ნა თვეს თან 
შე და რე ბით, დო ლა რი ზა ცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი დე პო ზი ტებ ზე და ახ ლო ე ბით 0.6%-ული პუნ ქ ტით 60.01%-მდე 
გა ი ზარ და, ხო ლო სეს ხებ ზე ოდ ნავ შემ ცირ და და 52.27% შე ად გი ნა. უცხო უ რი ვა ლუ ტით გან თავ სე ბულ 
დე პო ზი ტებ ში აშშ დო ლა რის წილ მა 83.83%, ევ როს წილ მა 14.75% შე ად გი ნა.[7]

ასე ვე, მი მო ვი ხი ლეთ და გა ვა ა ნა ლი ზეთ სა ქარ თ ვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პირ და პი რი უცხო უ რი 
ინ ვეს ტი ცი ე ბი. რო გორც ზე მოთ ვახ სე ნეთ, არ სე ბობს ლა რის კურ სის გა უ ფა სუ რე ბის რამ დე ნი მე მი ზე ზი. 
ერ თ -ერთ მი ზე ზად შე იძ ლე ბა და ვა სა ხე ლოთ პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის შემ ცი რე ბა, რაც იწ-
ვევს სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლან სის გა უ ა რე სე ბას. სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლან სი ასა ხავს რე ზი დენ ტებ სა და არა-
რე ზი დენ ტებს შო რის გან ხორ ცი ე ლე ბულ ოპე რა ცი ებს, შე სა ბა მი სად ფუ ლის კურსს ყო ველ თ ვის ასა ხავს 
სა გა დამ ხ დე ლო ბა ლან სის მდგო მა რე ო ბა.

და ბო ლოს, სტა ტი ა ში ასა ხუ ლია რეს ტორ ნე ბის, სას ტუმ რო ე ბი სა და ტუ რიზ მის ბაზ რის მოკ ლე მი მო-
ხილ ვა, რო მე ლიც იყო კო რო ნა ვი რუ სის რთუ ლი გა მოწ ვე ვა არა მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის, არა მედ 
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მთე ლი მსოფ ლი ოს თ ვის. კო რო ნა ვი რუს მა და მას თან და კავ ში რე ბულ მა შეზღუდ ვებ მა გა მო იწ ვია კომ პა-
ნი ე ბის საქ მი ა ნო ბის შე ჩე რე ბა და შე სა ბა მი სად, მა თი ლიკ ვი და ცი ა, რა მაც მძი მე ეკო ნო მი კუ რი შე დე ე გე ბი 
მო უ ტა ნა ისეთ ქვეყ ნებს, რო გო რიც სა ქარ თ ვე ლო ა.

საკვანძოსიტყვები:ეკო ნო მი კურ - ფი ნან სუ რი კრი ზი სი, სა ვა ლუ ტო კრი ზი სი, ინ ფ ლა ცი ის მიზ ნობ რი-
ვი მაჩ ვე ნე ბე ლი, დე დო ლა რი ზა ცი ის პო ლი ტი კა, COVID-19-ის შე დე გე ბი.

შე სა ვა ლი
სა ქარ თვე ლო ში მთა ვა რი ეკ ონ ომ იკ ური მოვ ლე-

ნა არ ის ლა რის კურ სის გა უფ ას ურ ება, რო მე ლიც 
გა მო იხ ატა ფა სე ბის ზრდა ში. სა ვა ლუ ტო კრი ზი სი 
მწვა ვე ეკ ონ ომ იკ ურ კრი ზის შიც გა და იზ არ და.

უნ და აღ ინ იშ ნოს ის ფაქ ტი, რომ ლა რის კურ სის 
დე ვალ ვა ცია 2013 წლი დან იწყე ბა და მას შემ დეგ 
მძი მე შე დე გე ბი არ სე ბობს, რო მე ლიც 2021 წელ საც 
გაგ რძელ და.

ლა რის კურ სის გა უფ ას ურ ებ ის საწყის ეტ აპ ზე 
მთავ რო ბა ერ ოვ ნუ ლი ბან კი სა გან ითხოვ და მო ნე-
ტა რუ ლი ბერ კე ტე ბის გა მო ყე ნე ბას და სა ვა ლუ ტო 
ბა ზარ ზე ჩა რე ვას. 2014-2015 წლებ ში ერ ოვ ნუ ლი 
ბან კი ლა რის კურ სთან მი მარ თე ბა ში სტა ტის ტის 
როლ ში გა მო დი ოდა. სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი 
ბან კი, თა ვის მხრივ, ყუ რადღე ბას ამ ახ ვი ლებ და 
ქვე ყა ნა ში შე მო სუ ლი უცხო ური ვა ლუ ტის შემ ცი რე-
ბულ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე, რა ზე დაც პა სუ ხის მგებ ლო ბას 
ხე ლი სუფ ლე ბას აკ ის რებ და, თვი თონ კი უარს ამ-
ბობ და სა ვა ლუ ტო რე ზერ ვე ბის ხარ ჯვა ზე და მო-
ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გამ კაც რე ბა ზე. [4. გვ.32-33]

სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური 
და ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბი

2015 წლის ბო ლოს ლა რის კურ სის დე ვალ ვა ცი-
ამ ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ას მძი მე შე დე გე ბი მო უტ ანა, 
რაც მძი მე ტვირ თად და აწ ვა მო სახ ლე ობ ის იმ ნა-
წილს, ვი საც შე მო სა ვა ლი ლარ ში ჰქონ და, ხო ლო 
ბან კე ბი დან სეს ხე ბი დო ლარ ში. ის ეთი ქვეყ ნის თვის, 
რო გო რიც სა ქარ თვე ლოა და რომ ლის ეკ ონ ომ იკ აც 
და მო კი დე ბუ ლია იმ პორ ტზე, თა ვის მხრივ, გა მო-
იწ ვია ფა სე ბის ზრდა პრო დუქ ტებ ზე. 2015 წლის 
გან მავ ლო ბა ში, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ერ ოვ ნულ-
მა ბან კმა მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კა გა ამ კაც რა, 
ინ ფლა ცი ის დო ნე ზრდას გა ნაგ რძობ და და წლის 
ბო ლოს თვის 5.8%-ს მი აღ წია.[2]

2016 წლის და საწყის ში ინ ფლა ცი ის დო ნემ შე ად-
გი ნა 5.6%, ხო ლო აგ ვის ტო ში გაგ რძელ და კლე ბის 
ტენ დენ ცია და ის გახ და 0.9%, რაც იმ ას ნიშ ნავს, 
რომ ბო ლო ერთ წე ლი წად ში სა მომ ხმა რებ ლო 
ფა სე ბი უმ ნიშ ვნე ლოდ, მაგ რამ მა ინც გა იზ არ და. 
ერ თი შე ხედ ვით ეს პო ზი ტი ური მაჩ ვე ნე ბე ლია, 

თუმ ცა უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ეკ ონ ომ იკ აში არც 
თუ ისე კარ გად გვაქ ვს საქ მე. შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ ინ ფლა ცი ის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი იწ ვევს 
მო სახ ლე ობ ის მოთხოვ ნის შემ ცი რე ბას, რაც იმ ას 
ნიშ ნავს, რომ მოს ხლე ობ ას არ აქ ვს ფუ ლი თა ვი ან თი 
პირ ვე ლა დი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის სრუ ლად და საკ მა-
ყო ფი ლებ ლად. გარ და ამ ისა, რო დე საც მცირ დე ბა 
ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნა ზა რა ლობს ბიზ ნე სი, ვი-
ნა იდ ან ბიზ ნე სი იღ ებს თა ვი სი მომ სა ხუ რე ბი სა და 
სა ქონ ლის რე ალ იზ ებ ას სრუ ლი მო ცუ ლო ბით. [6, 
გვ.9,10,11,12]

2016 წლის დე კემ ბერ ში ინ ფლა ცი ის დო ნე წი ნა 
თვეს თან შე და რე ბით 1.%-ს შე ად გენ და. ამ პე რი-
ოდ ის მდგო მა რე ობ ით ინ ფლა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლის 
ფორ მი რე ბა ზე ძი რი თა დი გავ ლე ნა იქ ონია ფა სე ბის 
ცვლი ლე ბამ შემ დეგ ჯგუ ფებ ზე:

სურ სა თი და უალ კო ჰო ლო სას მე ლე ბი: ფა სე ბი 
გა იზ არ და 1.5%-ით, რაც ინ ფლა ცი ის მთლი ან მაჩ-
ვე ნე ბელ ზე 0.47%-ული პუნ ქტით აის ახ ება. ფა სე ბის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა და ფიქ სირ და ბოს ტნე ულ ისა 
და ბაღ ჩე ულ ის (9.2%), რძის, ყვე ლი სა და კვერ ცხის 
(2.9%), ხორ ცი სა და ხორ ცის პრო დუქ ტე ბის (2%) 
ქვეჯ გუ ფებ ზე;

ტრან სპორ ტის ჯგუ ფებ ზე ფა სე ბი გა იზ არ და 
2.3%-ით. შე სა ბა მი სად, ჯგუ ფის წვლილ მა ინ ფლა-
ცი ის მთლი ან მაჩ ვე ნე ბელ ში 0.27%-ული პუნ ქტი 
შე ად გი ნა. ფა სე ბის მა ტე ბა და ფიქ სირ და სატ რან-
სპორ ტო სა შუ ალ ებ ებ ის შე ძე ნა ზე (8.5%) და პი რა დი 
სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ებ ის ექ სპლუ ატ აცი აზე 
(3%).

წლი ური ინ ფლა ცი ის ფორ მი რე ბა ზე ძი რი თა-
დი გავ ლე ნა იქ ონია ფა სე ბის ცვლი ლე ბამ შემ დეგ 
გჯუ ფებ ზე:

მო ცე მულ პე რი ოდ ში ფა სე ბის 13.1%-იანი ზრდა 
და ფიქ სირ და ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლე ბი სა და თამ-
ბა ქოს ჯგუფ ზე, რაც 0.80%-ული პუნ ქტით აის ახა 
წლი ური ინ ფლა ცი ის მთლი ან მაჩ ვე ნე ბელ ზე;

ფა სე ბი მკვეთ რად გა იზ არ და თამ ბა ქოს ნა წარ-
მის ქვეჯ გუ ფებ ზე (23.2%). ას ევე, ფა სე ბის მა ტე ბა 
და ფიქ სირ და ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლე ბის ქვეჯ გუ-
ფებ ზე (4.6%). 

სურ სა თი და უალ კო ჰო ლო სას მე ლე ბი: ფა სე ბი 
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გა იზ არ და 1.6%-ით და ჯგუფ მა 0.51%-ული პუნ-
ქტი შე იტ ანა ინ ფლა ცი ის მთლი ან მაჩ ვე ნე ბელ ში. 
ფა სე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა და ფიქ სირ და ქვეჯ-
გუ ფებ ზე: შა ქა რი, ჯე მი, თაფ ლი, შო კო ლა დი, სა კონ-
დიტ რო ნა წარ მი (16.3%);

ტრან სპორ ტი: ჯგუფ ში ფა სე ბი გა იზ არ და 
2.2%-ით. შე სა ბა მი სად, ჯგუ ფის წვლილ მა ინ ფლა-
ცი ის მთლი ან მაჩ ვე ნე ბელ ში 0.26%-ული პუნ ქტი 
შე ად გი ნა. ფა სე ბის მა ტე ბა და ფიქ სირ და პი რა დი 
სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ებ ის ექ სპლუ ატ აცი აზე 
(3.7%). [8]

ანუ, აქ ცი ზე ბის ზრდი დან გა მომ დი ნა რე, მიმ-
დი ნა რე თვე ში ინ ფლა ცი ური მო ლო დი ნი უფ რო 
მა ღა ლია.

ექ სპერ ტთა ვა რა უდ იც ის იყო, რომ 2016 წლის 
ბო ლოს არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცია კი დევ უფ რო გაუა-
რესდებოდა და ვა ლუ ტის კურ სი მი აღ წევ და პი კურ 
მაჩ ვე ნე ბელს. შე სა ბა მი სად, წლის ბო ლოს თვის ლა-
რის კურ სმა თა ვის ის ტო რი აში მი აღ წია ყვე ლა ზე 
მა ღალ მაჩ ვე ნებ ლს დო ლარ თან მი მარ თე ბა ში და 
შე ად გენ და 2.80 პუნ ქტობ რი ვი მაჩ ვე ნე ბე ლი და 
შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა სა ვაჭ რო პარ-
ტნი ორი ქვეყ ნის ვა ლუ ტაც გა უფ ას ურ და. 

ას ევე, უნ და აღ ინ იშ ნოს ის ფაქ ტი, რომ ექ სპორ-
ტის კლე ბის მთა ვა რი მი ზე ზი ად გი ლობ რი ვი სა-
ექ სპორ ტო სა ქონ ლის გაძ ვი რე ბაა იმ პორ ტი ორ ის 
ბა ზარ ზე, მა გა ლი თად: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის 
ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბით, 
2016 წლის ნო ემ ბერ ში, სა ქარ თვე ლოს სა ქონ ლის 
ექ სპორ ტმა 218.7 მლნ დო ლა რი, ხო ლო იმ პორ ტმა 
649.6 მლნ დო ლა რი შე ად გი ნა. უარ ყო ფი თი სა ვაჭ-
რო ბა ლან სი კი 431 მლნ დო ლა რია, რაც 2015 წლის 
ნო ემ ბრის უარ ყო ფით ბა ლან სზე 9%-ით (37 მლნ 
დო ლა რით) მე ტია.

იან ვარ-ნო ემ ბრის ჯა მუ რი მაჩ ვე ნე ბელს მი ხედ-
ვით ექ სპორ ტი 5%-ით შემ ცირ და, ხო ლო იმ პორ ტი 
29%-ით არ ის გაზ რდი ლი.

რაც შე ეხ ება, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის კლე ბის 
მი ზეზს რუ სეთ ში, უკ რა ინ ასა და მსგავს ქვეყ ნებ ში 
მყო ფი ჩვე ნი თა ნა მე მა მუ ლე ებ ის ამ ერ იკ ულ დო ლა-
რებ ში დე ნო მი ნი რე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის კლე ბაა. 
მთა ვარ ში და ფაქ ტო რად უნ და ჩა ით ვა ლოს ის, რომ 
სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნულ მა ბან კმა და მთავ რო ბამ 
დრო ულ ად ვერ მო ახ დი ნეს სა გა რეო შო კე ბის იდ ენ-
ტი ფი ცი რე ბა, ან ალ იზი და ად ეკ ვა ტუ რი რე აგ ირ ება.

„Commersant.ge-ს“ მო ნა ცე მე ბით 2016 წლის 31 
დე კემ ბრის მდგო მა რე ობ ით სა ქარ თვე ლოს სა ხელ-
მწი ფო ვა ლი 15.2 მლრდ ლარს შე ად გენს, რაც 2016 
წლის მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის და ახ ლო ებ ით 

46%-ია. 2015 წლის აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი მთლი-
ან ში და პრო დუქ ტთან მი მარ თე ბა ში 42% იყო, ხო ლო 
2012 წლის ბო ლოს - 32.5%. 

2016 წლის ბო ლოს სა გა რეო სა ხელ მწი ფო ვალ მა 
12 მლრდ ლა რი შე ად გი ნა, ხო ლო 2015 წლის აღ ნიშ-
ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 10.3 მლრდ ლა რი იყო. 

2016 წელს სა ხელ მწი ფო სა გა რეო ვა ლი 201 მლნ 
დო ლა რით გა იზ არ და, თუმ ცა ლა რის გა უფ ას ურ ებ-
ის გა მო, ლა რებ ში გა მო ხა ტუ ლი სა გა რეო ვა ლი 1.6 
მი ლი არ დით გა იზ არ და. 

სა ში ნაო ვა ლი კი 2016 წელს 355 მლნ ლა რით 
გა იზ არ და და 3.2 მლრდ ლა რი შე ად გი ნა. რა თქმა 
უნ და, ნე ბის მი ერი ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბის ქმე დე ბა 
სეს ხე ბის აღ ებ ას თან და კავ ში რე ბით გან პი რო ბე-
ბუ ლია მი სი ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობ ით. აქ ედ ან 
გა მომ დი ნა რე შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ რაც უფ რო 
დი დია სა ხელ მწი ფო სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა, მით 
უფ რო ცუ დი მდგო მა რე ობაა ქვეყ ნის ბი უჯ ეტ ში 
და ას ევე, რაც უფ რო მა ღა ლია სა ხელ მწი ფო ვა ლის 
წი ლი მთლი ან ში და პრო დუქ ტთან მი მარ თე ბა ში მით 
უფ რო ღრმაა ფი ნან სუ რი კრი ზი სი.

საქ სტა ტის წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბით, 2016 წლის 
მე-3 კვარ ტლში, სა ქარ თვე ლო ში 463 მლნ დო ლა რის 
პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცია შე მო ვი და, რაც 
4 პრო ცენ ტით (20 მლნ დო ლა რით) ნაკ ლე ბია 2015 
წლის მე-3 კვარ ტლის მო ნა ცე მებ ზე (გრაფიკი 1).

ასე რომ, სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკა შემ ცი რე ბუ-
ლი უცხო ური ვა ლუ ტის ფონ ზე, გა უფ ას ურ ებ ული 
ლა რის კურ სის წი ნა შე დგას. მთავ რო ბის არ ას წო-
რი პო ლი ტი კის (ბი უჯ ეტ ის დე ფი ცი ტურ ხარ ჯვა) 
და თა ვის დრო ზე, ერ ოვ ნუ ლი ბან კის არ ას წორ მა 
პო ლი ტი კამ, ლა რის კურ სის სტა ბი ლუ რო ბის თვის 
მო ნე ტა რუ ლი ბერ კე ტე ბის გა მო უყ ენ ებ ლო ბამ, 
2016 წლის ბო ლოს თვის ქვე ყა ნა უამ რა ვი ეკ ონ ომ-
იკ ური და ფი ნან სუ რი პრობ ლე მის წი ნა შე და აყ ენა.

ინ ფლა ცი ის შემ ცი რე ბა რე ალ ური გახ დე ბა იმ 
შემ თხვე ვა ში თუ შე ვი ნარ ჩუ ნებთ ლა რის კურ სის 
სტა ბი ლუ რო ბას ერთ დო ნე ზე. ბუ ნებ რი ვია ფა სე ბის 
ცვლი ლე ბა იქ ონი ებს გა დამ წყეტ როლს. 2021 წლის 
ოქ ტომ ბერ ში, წი ნა წელ თან შე და რე ბით სა ქარ თვე-
ლო ში სა მომ ხმა რებ ლო ფა სე ბის ინ დექ სი 12.8%-ით 
გა იზ არ და. საქ სტა ტის ან გა რი შის მი ხედ ვით ინ-
ფლა ცი ის მაჩ ვე ნე ბელ ზე დი დი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა 
რო გორც სურ სა თის ფა სე ბის 18%-იან მა ზრდამ, ისე 
საწ ვა ვის გაძ ვი რე ბა მაც. სა ქარ თვე ლოს ეოვ ნულ მა 
ბან კმა რე ფი ნან სი რე ბის გა ნაკ ვე თი ოქ ტომ ბერ ში 
ის ევ 10%-ზე და ტო ვა.[3]

სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კი მო ნე ტარ ტულ 
პო ლი ტი კას მი მარ თავს ფა სე ბის სტა ბი ლუ რო ბის 
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უზ რუნ ველ სა ყო აფ ად, რო მე ლიც ხელ უწყობს ლა-
რის მსყიდ ვე ლუ ნა რი ან ობ ას და ქმნის ის ეთ მაკ რო-
ეკ ონ ომ იკ ურ გა რე მოს, რომ ლის წი ნა პი რო ბაა უზ-
რუნ ველ ყოს გრძელ ვა დი ანი ეკ ონ ომ იკ ური გა რე მო. 
2021 წლის 8 დე კემ ბე რის გა დაწყე ტი ლე ბით, ერ ოვ-
ნუ ლი ბან კი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა ნაკ ვეთს, 
0.5 პრო ვენ ტუ ლი პუნ ქტით, 10.5%-მდე გაზ რდის. 
აღ ნიშ ნუ ლი გა მო იწ ვია პან დე მი ის არა ორ დი ნა ლურ-
მა მდგო მა რე ობ ამ, რაც სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ას 
მძი მე ტვირ თად და აწ ვა. მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის 
გა ნაკ ვე თის შე სა ხებ გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ეს 
არ ის მთავ რო ბის მთა ვა რი ორი ენ ტი რი, რო მე ლიც 
ეკ ონ ომ იკ აზე და დე ბით გავ ლე ნას ეტ აპ ობ რი ვად 
ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში ახ დენს.[9]

სა ერ თოდ უნ და ით ქვას, რომ ინ ფლა ცი ის მიზ-
ნობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლის დად გე ნი სას მხედ ვე ლო ბა ში 
მი იღ ება ქვეყ ნის ზრდის ტემ პი და თუ რო გორ ვი-
თარ დე ბა პრო დუქ ტი ულ ობა ვაჭ რო ბად და არ ავ აჭ-
რო ბად სექ ტო რებ ში. 1990-იანი წლე ბის და საწყის ში 
რი გი ქვეყ ნე ბი გა და ვი და მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის 
ახ ალ რე ჟიმ ზე - ინ ფლა ცი ის თარ გე თი რე ბა ზე, რომ-
ლის მი ზა ნიც იყო ინ ფლა ცი ის დო ნის შემ ცი რე ბა. 
ზო გა დად, გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი ხა სი ათ დე ბი ან 
პრო დუქ ტი ულ ობ ის უფ რო მა ღა ლი ზრდის ტემ პით, 
ვიდ რე ეს ხდე ბა გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში, გან სა-
კუთ რე ბით კი ვაჭ რო ბა დი სა ქონ ლის სექ ტორ ში.[5]

ინ ფლა ცი ის მიზ ნობ რი ვი მაჩ ვე ნე ბე ლი გა ნი-
საზღვრე ბა ეკ ონ ომ იკ ის არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით. იგი უნ და ას ახ ავ დეს ფა სე ბის 
ცვლი ლე ბის ის ეთ მაჩ ვე ნე ბელს, რო მე ლიც ოპ ტი მა-
ლუ რი იქ ნე ბა ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის არ სე ბულ 
ეტ აპ ზე.

რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ სხვა და ნარ ჩენ ვა ლუ-
ტებ თან ერ თად თურ ქუ ლი ლი რის კურ სი არ ის 
მნიშ ნე ლო ვა ნი ცვლა დი სა ქარ თვე ლოს თვის. ამ ის 
თა ობ აზე ერ ოვ ნუ ლი ბან კის პრე ზი დენ ტმა გა აკ ეთა 
გან ცხა დე ბა „ბიზ ნეს-პარ ტი ორი - ეკ ონ ომ იკ ას“-ს 
გვერ დზე, სა დაც ის აღ ნიშ ნავს, თუ რა ტომ აღ არ რე-
აგ ირ ებს ლა რი თურ ქუ ლი ლი რის გა უფ ას ურ ებ აზე. 

“მა გა ლი თად, სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში წი ნა 
წელ თან შე და რე ბით: 

1. აღ დგა შე მო სა ვა ლი ტუ რიზ მი დან; 
2. გა იზ არ და ექ სპორ ტი; 
3. გამ კაც რდა მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კა; რაც ას-

ევე ზრდის ლა რის აქ ტი ვო ბის მიმ ზიდ ვე ლო ბას.[10]
„საქ სტა ტის“ ოფ იცი ალ ური მო ნა ცე მე ბით წლი-

ური ინ ფლა ცი ის დო ნემ 2021 წლის მდგო მა რე ობ ით 
13.9 პრო ცენ ტი შე ად გი ნა.

რაც შე ეხ ება საბაზოინფლაციას, აღ ნიშ ნულ მა 
მაჩ ვე ნე ბელ მა 2021 წლის დე კემ ბერ ში, გა სუ ლი 
წლის შე სა ბა მის პე რი ოდ თან შე და რე ბით 5.9 პრო-
ცენ ტი შე ად გი ნა, ხო ლო თამბაქოსგარეშეწლიური
საბაზოინფლაციის მაჩ ვე ნე ბე ლი 6.0 პრო ცენ ტით 
გა ნი საზღვრა.[11. გვ.2] ცხრი ლი N1 გვიჩ ვე ნებს 2012 
წლი დან 2021 წლის მდგო მა რე ობ ით სა მომ ხმა რებ-
ლო ფა სე ბის ინ დექ სს.

2021 წლის მდგო მა რე ობ ით „სურ სა თის და უალ-
კო ჰო ლო სას მე ლე ბის“ პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, 
2020 წლის აღ ნიშ ნულ მაჩ ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით 
0.89%-ით გა იზ არ და, რომ ლის მე ტი წი ლი სუს რსათ-
ზე მო დის და შე ად გი ნა 32.16%.

რაც შე ეხ ება, „ალ კო ჰო ლურ სას მე ლებს და 
თამ ბა ქოს“ 2018 წლის მდგო მა რე ობ ით ყვე ლა ზე 
მა ღა ლი იყო 6.72%. ხო ლო 2020 და 2021 წლებ ში 

გრაფიკიN1.  წყარო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრი
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აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი იდ ენ ტუ რი იყო 6.39%. 
2020 წელს პრო ცენ ტუ ლი წი ლის შემ ცი რე ბა გა მოწ-
ვე ულია „თამ ბა ქოს ნა წარ მის“ პრო ცენ ტუ ლი წი ლის 
შემ ცი რე ბით და 2021 წელს კი პრო ცენ ტუ ლი წი ლის 
შემ ცი რე ბა გა მო იწ ვია ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლე ბის“ 
და ბალ მა დო ნემ.

ყო ველ თვი ური ინ ფლა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლის ფორ-
მი რე ბა ზე ძი რი თა დი გავ ლე ნა იქ ონია ფა სე ბის 
ცვლი ლე ბამ შემ დეგ ჯგუ ფებ ზე:

სურსათიდაუალკოჰოლოსასმელები:ჯგუფ-
ში ფა სე ბი გა იზ არ და 0.8 პრო ცენ ტით, რაც თვის 
ინ ფლა ცი აზე 0.27 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით აის-
ახა. ფა სე ბი მო მა ტე ბუ ლია შემ დეგ ქვეჯ გუ ფებ ზე: 
თევ ზე ული (2.3 პრო ცენ ტი), შა ქა რი, ჯე მი და სხვა 
ტკბი ლე ული (2.0 პრო ცენ ტი), რძე, ყვე ლი და კვერ-
ცხი (1.9 პრო ცენ ტი), ბოს ტნე ული და ბაღ ჩე ული 
(1.8 პრო ცენ ტი), ზე თი და ცხი მი (0.9 პრო ცენ ტი). 
ამ ას თან, ფა სე ბი შემ ცირ და ხილ სა და ყურ ძენ ზე 
(-0.7 პრო ცენ ტი);

სასტუმროები,კაფეებიდარესტორნები: ჯგუფ-
ში ფა სე ბი მო მა ტე ბუ ლია 0.9 პრო ცენ ტით, რაც თვის 
ინ ფლა ცი აში აის ახა 0.06 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით. 
ფა სე ბი გა იზ არ და სა ზო გა დო ებ რი ვი კვე ბის (1.2 
პრო ცენ ტი) ქვეჯ გუფ ზე;

ტანსაცმელიდაფეხსაცმელი:ჯგუფ ში და-
ფიქ სირ და ფა სე ბის 1.4 პრო ცენ ტი ანი კლე ბა, რაც 

თვის ინ ფლა ცი აზე -0.05 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით 
აის ახა. ფა სე ბი შემ ცირ და რო გორც ფეხ საც მლის 
(-2.4 პრო ცენ ტი), ისე ტან საც მლის (-0.7 პრო ცენ ტი) 
ქვეჯ გუ ფებ ზე.[11. გვ.3]

„სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ-
სა ხუ რის“ მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო ში 
ინ ფლა ცი ის დო ნემ 2022 წლის იან ვარ ში წი ნა თვეს-
თან შე და რე ბით 1.1 პრო ცენ ტი შე ად გი ნა, ხო ლო 
წლი ური ინ ფლა ცი ის დო ნემ 13.9 პრო ცენ ტი.

2022 წლის იან ვარ ში, სა ბა ზო ინ ფლა ცი ის, აღ-
ნიშ ნულ მა მაჩ ვე ნე ბელ მა, გა სუ ლი წლის შე სა ბა მის 
პე რი ოდ თან შე და რე ბით 5.6 პრო ცენ ტი შე ად გი ნა, 
ხო ლო თამ ბა ქოს გა რე შე წლი ური სა ბა ზო ინ ფლა-
ცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი ას ევე 5.6 პრო ცენ ტით გა ნი-
საზღვრა.[12. გვ.2]

რეს ტორ ნე ბის, სას ტუმ რო ებ ისა და 
ტუ რიზ მის ბაზ რის მოკ ლე მი მო ხილ ვა
კო რო ნა ვი რუ სი რთუ ლი გა მოწ ვე ვაა და მნიშ ვნე-

ლო ვა ნი საფ რთხეა არ ამ ხო ლოდ მსოფ ლიო ჯან დაც-
ვის თვის, არ ამ ედ გლო ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ სით ვი საც, 
რო მე ლიც გავ ლე ნას ახ დენს მომ ხმა რებ ლე ბის და 
სა ხელ მწი ფო ებ ის გა დაწყვე ტი ლე ბებ ზე. ად ამი ან ები 
ცდი ლო ბენ თა ვი აარ იდ ონ მოგ ზა ურ ობ ას, ვაჭ რო ბას, 
რაც სა ბო ლოო ჯამ ში იწ ვევს მოთხოვ ნის კლე ბას. 
ხო ლო, კომ პა ნი ებ ის გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი შე აჩ ერ ონ 

ცხრილიN1სამომხმარებლოკალათიწონები

წყარო:სა მომ ხმა რებ ლო ფა სე ბის ჰარ მო ნი ული ინ დექ სი - სა მომ ხმა რებ ლო კა ლა თის წო ნე ბი - სა ქარ-
თვე ლოს სტა ტის კი სის ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრი.
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სა წარ მოო პრო ცე სი, აფ ერ ხებს მი წო დე ბას, რო მე-
ლიც შე საძ ლოა იქ ცეს მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მად 
რო გორც მსოფ ლიო, ისე ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ-
ური ზრდის თვის, რო მე ლიც უკ ვე გარ კვე ულ წი ლად 
ას ახ ულია და მას შემ დეგ მძი მე შე დე გე ბი არ სე ბობს.

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მთავ რო ბა აქ ტი ურ 
ქმე დე ბებს მი მარ თვას ეკ ონ ომ იკ ის შე სუს ტე ბის 
სა წი ნა აღ მდე გოდ, ქვე ყა ნა ში გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ-
ლე ნე ბი უარ ყო ფი თად აის ახ ება ფი ნან სურ ბა ზარ ზე.

ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ტუ რიზ მი სა ქარ-
თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის ერთ-ერთ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო-
ვან სექ ტო რად ჩა მო ყა ლიბ და. 2019 წელს ვი ზი ტო რე-
ბის მთლი ან მა რა ოდ ენ ობ ამ 5.08 მლნ ლარს მიღ წია, 
რაც 2011 წლის მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით 177%-ით 
მე ტია.[13] COVID-19-ის შე დე გად გა მოწ ვე ული მოგ ზა-
ურ ობ ის ში ში და ჩა კე ტი ლი საზღვრე ბი ყვე ლა ზე ნე-
გა ტი ურ გავ ლე ნას სწო რედ ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი აზე 
იქ ონი ებს, რო მე ლიც პირ და პირ კავ შირ შია რო გორც 
სას ტუმ რო ებ ის, ისე რეს ტორ ნე ბის ბიზ ნეს თან. 

რაც შე ეხ ება უკ ან ას კნე ლი წლის სტა ტის ტი კას: 
ევ რო კავ ში რი დან და ირ ან იდ ან შე მო სუ ლი ვი ზი-
ტო რე ბი მნიშ ვნე ლო ვან სეგ მენ ტს შე ად გე ნენ ქარ-
თულ ტუ რიზ მში. 2019 წელს შე მო სულ ვი ზი ტორ თა 
სრუ ლი რა ოდ ენ ობ ის 6.28%-ს შე ად გენ დნენ ევ რო-
კავ ში რის ქვეყ ნე ბი დან შე მო სუ ლი ვი ზი ტო რე ბი. 
ევ რო კავ ში რი დან შე მო სულ ვი ზი ტორ თა ნა კა დი 
2018 წელ თან შე და რე ბით და ახ ლო ებ ით 26%-ით 
მე ტი იყო. ირ ან ელი ვი ზი ტო რე ბის წი ლი შე და რე ბით 
მცი რე იყო, თუმ ცა სა ერ თო ვი ზიტ რე ბის 1.52%-ს 
შე ად გენ და. 2019 წელს ირ ან ელი ვი ზი ტო რე ბის 
რიცხვმა მნიშ ვნე ლო ვა ნი კლე ბა გა ნი ცა და 2018 
წელ თან შე და რე ბით და 51.2%-ით შემ ცირ და, რაც 
სა საზღვრო კონ ტრო ლის გამ კაც რე ბი თა და ირ ან ის 

ეკ ონ ომ იკ ური სტაგ ნა ცი ით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი. 
მას შემ დეგ, რაც სა მოგ ზა ურო შეზღუდ ვე ბი უკ ვე 
პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა ქვე ყა ნა ზეა გავ რცე ლე ბუ ლი, 
მათ შო რის მე ზო ბელ აზ ერ ბა იჯ ან სა და სომ ხეთ ზეც, 
ცხა დია გავ ლე ნა ტუ რიზ მის სფე რო ზე კი დევ უფ რო 
გა იზ არ და. სა მოგ ზა ურო შეზღუდ ვე ბი და ჩა კე ტი ლი 
საზღვრე ბი სა ქარ თვე ლოს ტუ რის ტულ სექ ტორს 
და აზ არ ალ ებს და, სა ვა რა უდ ოდ, შე ან ელ ებს ბაზ რის 
დი ვერ სი ფი კა ცი ის პრო ცესს.

ტუ რის ტე ბის შემ ცი რე ბა, ას ევე აის ახ ება სა რეს-
ტორ ნო ბიზ ნეს ზე, სა ვაჭ რო ობი ექ ტე ბის ბრუნ ვა ზე 
და ა.შ. ამ ბიზ ნე სებ ზე ზე გავ ლე ნას მო ახ დენს არა 
მხო ლოდ ტუ რის ტე ბის შემ ცი რე ბა, არ ამ ედ სხვა-
დას ხვა შეზღუდ ვე ბი, რომ ლე ბიც დის ტან ცი ებ ის 
დაც ვას ის ახ ავს მიზ ნად. ეკ ონ ომ იკ ური გავ ლე ნის 
მას შტა ბის შე სა ფა სებ ლად შე იძ ლე ბა აღ ინ იშ-
ნოს, რომ მა გა ლი თად ტუ რიზ მის სფე რო ში, 2018 
წლის ოფ იცი ალ ური მო ნა ცე მე ბით, მხო ლოდ სას-
ტუმ რო ებ სა და რეს ტორ ნებ ში 44 000 ად ამი ანია 
და საქ მე ბუ ლი; ვაჭ რო ბა, ავ ტო მო ბი ლე ბის, სა ყო-
ფაცხოვ რე ბო ნა წარ მი სა და პი რა დი მოხ მა რე ბის 
საგ ნე ბის რე მონ ტის სფე რო ში ჩარ თუ ლია 187,6 
ათ ასი ად ამი ანი და ა.შ.

პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები
ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში პირ და პი რი 

უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები (2017 წლის გარ და, რო ცა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა და ფიქ სირ და) სტა ბი ლუ რი 
კლე ბით ხა სი ათ დე ბა. მა გა ლი თად, 2018 და 2019 
წლებ ში და ახ ლო ებ ით 1/3-ით ნაკ ლე ბი ინ ვეს ტი ცია 
შე მო ვი და 2014 წელ თან შე და რე ბით. ცხა დია, მსოფ-
ლი ოში შექ მნი ლი ვი თა რე ბა ზო გად სა ინ ვეს ტი ციო 
კლი მატ ზე აის ახ ება (იხ. გრაფიკი 2).

გრაფიკიN2.     წყარო: პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები - სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი 
სამ სა ხუ რი 
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საქ სტა ტის უკ ან ას კნე ლი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ-
ვით (2019 წე ლი) სა ქარ თვე ლო ში შე მო სუ ლი პირ და-
პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 
ნა წი ლი ევ რო კავ შირ ზე მო დის. ევ რო კავ ში რი დან 
შე მო სუ ლი ინ ვეს ტი ცი ები სრუ ლი ინ ვის ტე ცი ებ ის 
47.2%-ს უტ ოლ დე ბო და. ამ ერ იკ იდ ან შე მო სუ ლი ინ-
ვეს ტი ცი ები სრუ ლი ინ ვეს ტი ცი ებ ის 7.8%-ია, ხო ლო 
ჩი ნე თი დან შე მო სუ ლი ინ ვეს ტი ცი ები - 3.2%. 2019 
წლის მო ნა ცე მე ბით 15 ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან ინ-
ვეს ტო რებს შო რის არი ან აშშ, ჩი ნე თი და იაპ ონია. 
არ სე ბულ ქვეყ ნებ ში ვი რუ სუ ლი აფ ეთ ქე ბის ეკ ონ-
ომ იკ ური ეფ ექ ტი შე იძ ლე ბა პირ და პირ გავ რცელ-
დეს სა ქარ თვე ლო ზეც. ინ ვეს ტი ცი ებ ის შემ ცი რე-
ბის ტენ დენ ცია უკ ან ას კნე ლი წლე ბის მან ძილ ზე 
ის ედ აც მნიშ ვნე ლო ვან საფ რთხეს წარ მო ად გენ და 
სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის ათ ვის. ახ ლა ეს რის კე ბი 
კი დევ უფ რო აქ ტუ ალ ურია.

მე ტი თვალ სა ჩი ნო ებ ის თვის და სუ რა თის უკ ეთ 
და სა ნა ხად, წარ მო გიდ გენთ რეს ტორ ნე ბის, სას ტუმ-
რო ებ ისა და ტუ რიზ მის სტა ტის ტი კურ მო ნა ცე მებს, 
რომ ლე ბიც გა ან ალ იზ ებ ულია ოთხწლი ან პე რი ოდ-
ზე (2017-2020)

ცხრი ლი N2-ში მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცია გვიჩ ვე-
ნებს რეს ტორ ნე ბის, სა ტუმ რო ებ ისა და ტუ რიზ მის 
მი მარ თუ ლე ბით ფი ნან სურ მო ნა ცე მებს, რო მე ლიც 
ას ახ ავს 2017-2018-2019 და 2020 წლის მე სა მე 
კვარ ტლის მდგო მა რე ობ ით გან თავ სე ბის სა შუ ალ-
ებ ებ ით უზ რუნ ველ ყო ფის და საკ ვე ბის მი წო დე ბის 
საქ მი ან ობ ით და კა ვე ბუ ლი სა წარ მო ებ ის ბრუნ ვის 

მო ცუ ლო ბას და სა ქარ თვე ლოს რე ზი დენ ტი და არ-
არ ეზ იდ ენ ტი ვი ზი ტო რე ბის მი ერ სა ქარ თვე ლოს 
ტე რი ტო რი აზე გან ხორ ცი ელ ებ ული ვი ზი ტე ბი სას 
გა წე ული სა შუ ალო თვი ური ხარ ჯის გა ნა წი ლე ბას, 
ხარ ჯის კა ტე გო რი ებ ის და ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან-
ობ ის სა ხე ებ ის მი ხედ ვით.

პირ ვე ლი მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე გან ხი ლუ-
ლია რესტორნებისბიზნესი, სა დაც ნათ ლად ჩანს, 
რომ 2017 წელ თან შე და რე ბით, 2018 წლის მდგო მა-
რე ობ ით ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა გაზ რდი ლია 6.40%-
ით და შე ად გი ნა 892,400 მლნ ლა რი, რაც შე ეხ ება 
2019 წელს, აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი გაზ რდი ლია 
7.20%-ით და გა უტ ოლ და 956,700 მლნ ლარს. ხო-
ლო 2020 წლის მე სა მე კვარ ტლის მდგო მა რე ობ ით 
აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბი შემ ცი რე ბუ ლია 33%-ით, 
რო მე ლიც უკ ავ შირ დე ბა პან დე მი ის პე რი ოდს და 
შე ად გი ნა 640,600 მლნ ლა რი.

შემ დე გი ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი ას ახ ავს სას
ტუმროებისბიზნესს, სა დაც 2018 წლის მდგო მა რე-
ობ ით ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა, 2017 წელ თან შე და რე-
ბით გაზ დი ლია 27%-ით და შე ად გი ნა 919,200 მლნ 
ლა რი. 2019 წლის ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა გაზ რდი ლია 
23%-ით და და გა უტ ოლ და 1,132,400 მლრდ ლარს. 
ას ევე, 2020 წლის მე სა მე კვარ ტლის მო ნა ცე მე ბი 
68.79%-ით შემ ცირ და და შე ად გი ნა 353,400 მლნ 
ლა რი.

მე სა მე და ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სეგ მენ ტი, 
რო მე ლიც უკ ავ შირ დე ბა ტურიზმისბიზნესს, ამ 
მი მარ თუ ლე ბით სა ქარ თვე ლოს რე ზი დენ ტი და 

ცხრილიN2რესტორნების,სასტუმროებისდატურიზმისსტატისტიკურიმონაცემები

შენიშვნა:2020 წლის მო ნა ცე მე ბი მო ცე მუ ლია მე სა მე კვარ ტლის მდგო მა რე ობ ით
შედგენილიაავტორისკვლევისსაფუძვლზე(ცხრი ლი N2 რეს ტორ ნე ბის, სას ტუმ რო ებ ის და ტუ რიზ მის 

სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი)

რესტორნების,სასტუმროებისადატურიზმისწლიურიბრუნვისსტატისტიკური
მონაცემები(მლნლარი)

კატეგორიები 2017 2018 2019 09.2020

რესტორნები     838,700    892,400  956,700   640,600 

სასტუმროები    723,600    919,200       1,132,400    353,400 

ტურიზმი (ადგილობრივი და 
უცხოელი ვიზიტორები)  616,100  804,600   862,800   563,700 
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არ არ ეზ იდ ენ ტი ვი ზი ტო რე ბის მი ერ, სა ქარ თვე ლოს 
ტე რი ტო რი აზე გან ხორ ცი ელ ებ ული ვი ზი ტე ბი სას 
გა წე ული სა შუ ალო თვი ური ხარ ჯი შემ დეგ ნა ირ ად 
გა ნა წილ და: 2018 წლის მდგო მა რე ობ ით „ად გი ლობ-
რი ვი და უცხო ელი ვი ზი ტო რე ბის მი ერ გა წე ული 
და ნა ხარ ჯე ბის ბრუნ ვა“ 2017 წელ თან შე და რე ბით 
გა იზ არ და 31%-ით და შე ად გი ნა 804.600 მლნ ლა რი, 
ხო ლო 2019 წლის მო ნა ცე მე ბით აღ ნიშ ნუ ლი მო-
ნა ცე მე ბი გა იზ არ და 7%-ით და შე ად გი ნა 862,800 
მლნ ლა რი. რაც შე ეხ ება 2020 წლის სექ ტემ ბრის 
მდგო მა რე ობ ით მო ნა ცე მებს „ტუ რიზ მის ფი ნან სუ-
რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი შემ ცირ და 34.66%-ით და ჯამ ში 
შე ად გი ნა 563,700 მლნ ლა რი.

უნ და აღ ინ იშ ნოს რომ რო გორც რეს ტორ ნე ბის, 
ისე სა ტუმ რო ებ ისა და ტუ რიზ მის ბიზ ნე სის ბრუნ-
ვის მო ცუ ლო ბის ტენ დენ ცია მზარ დია ბო ლო სა მი 
წლის მო ნა ცე მე ბით, თუ არ ჩავ თვლით 2020 წლის 
მძი მე პე რი ოდს და მას თან და კავ ში რე ბულ გა მოწ-
ვე ვებს.მო ცე მუ ლი გრა ფი კი N3-ში მო ცე მუ ლი ინ-
ფორ მა ცია უკ ეთ ას ახ ავს გა ან ალ იზ ებ ული ცხრი ლი 
N2-ის ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის სტა ტის ტი კურ 
მო ნა ცე მებს.

მო გეხ სე ნე ბათ, 2020 წე ლი მძი მე პე რი ოდი აღ-
მოჩ ნდა ბიზ ნე სის თვის, კერ ძოდ მძი მე ტვირ თად 
და აწ ვა რო გორც ტუ რიზ მის, ისე სა ტუ მო რე ბის და 
შე სა ბა მი სად რეს ტორ ნე ბის საქ მი ან ობ ას.

აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტი უკ ავ შირ დე ბა რო გორც 
ეკ ონ ომ იკ ურ, ისე მსოფ ლიო ფი ნან სურ კრიზ სს, 
რო მე ლიც გა მო იწ ვია პან დე მი ას თან ბრძო ლის შე-
დე გად და მის წი ნა აღ მდეგ გან ხორ ცი ელ ებ ულ მა 
შეზღუდ ვებ მა.

გრა ფი კი N4-ში მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცია ას ახ ავს 
სას ტუმ რო ებ ისა და რეს ტორ ნე ბის 2020 წლის სრუ-
ლი და 2021 წლის, სა მი კვარ ტლის გა ერ თი ან ებ ულ 
ფი ნან სურ მო ნა ცე მებს. რთუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური და 
ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობ ის მი უხ ედ ავ ად მი სა სალ-
მე ბე ლია რომ მა თი ბრუნ ვა 2021 წლის პირ ვე ლი 
კვარ ტლი დან ინ არ ჩუ ნებს ზრდის ტენ დენ ცი ას მე-
ორე და მე სა მე კვარ ტალ შიც.

დას კვნე ბი და წი ნა და დე ბე ბი
(არსებულიეკონომიკურიდაფინანსურიპრობ

ლემებისგადაჭრისგზებისამეცნიეროკუთხით)
ეკ ონ ომ იკ აში ყვე ლა ზე მე ტად მუ შა ობს დრო ის 

ფაქ ტო რი. ეკ ონ ომ იკ ური და ფი ნან სუ რი სის ტე მის 
მდგრა დო ბა გუ ლის ხმობს, რომ ორ ივე ერ თად უნ და 
ინ არ ჩუ ნებ დეს ეფ ექ ტი ან ობ ას ნე ბის მი ერი კრი ზის 
პი რო ბებ ში. 

• სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის ფუ ლად-საკ-
რე დი ტო პო ლი ტი კის ერ თა დერ თი ვალ დე ბუ ლე ბაა 
ინ ფლა ცი ის მიზ ნობ რივ დო ნე ზე შე ნარ ჩუ ნე ბა, რო-
მელ საც მან თა ვი ვერ გა არ თვა, რად გან ვა ლუ ტის 

გრაფიკიN3.
შედგენილიაავტორისკვლევისსაფუძვლზე(გრა ფი კი N3 რეს ტორ ნე ბის, სას ტუმ რო ებ ის და ტუ რიზ-

მის წლი ური ბრუნ ვის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი)



36

aaee
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba

N1 (64) Vol. 17, Issue 1.

ISSN 1512-4649(Print)ISSN 1512-4649(Print)
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)

გა უფ ას ურ ებ ის გა მო სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკა 
უკ ვე ინ ფლა ცი ის პრობ ლე მის წი მა შე დგას. 

• ლა რის კურ სის გა უფ ას ურ ებ აზე ზე გავ ლე ნას 
ახ დენს ის ეთი ფაქ ტო რე ბი, რო გო რე ბი ცაა: ექ-
სპორტ-იმ პორ რტი, პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს-
ტი ცი ები, გზავ ნი ლე ბი უცხო ეთ იდ ან, ტუ რის ტე ბის 
შე მო დი ნე ბა.

• ლა რის კურ სის გა უფ ას ურ ება გა მო იწ ვევს ნდო-
ბის და კარ გვას უცხო ელი ინ ვეს ტო რე ბის მი მართ, 
რად გან სა ქარ თვე ლოს არ ას აფ ინ ან სო კომ პა ნი ებს 
გა აჩ ნი ათ ძა ლი ან დი დი უცხო ური ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, 
უცხო ურ ვა ლუ ტა ში და მა თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და 
აქ ტი ვე ბი ერ თმა ნე თი სა გან და ცი ლე ბუ ლია. ამ იტ ომ, 
მთავ რო ბამ ყვე ლა ფე რი უნ და იღ ონ ოს არ სე ბუ ლი 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად და ახ ალი პირ-
და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის შე მო დი ნე ბის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

• მთავ რო ბამ უნ და შეც ვა ლოს ეკ ონ ომ იკ ური 
პო ლი ტი კა და ას ევე, უნ და მო ახ დი ნოს ფუ ლად-
საკ რე დი ტო პო ლი ტი კის კო რექ ტი რე ბა, რად გან 
ტა რი ფე ბის მა ტე ბას გა ნა პი რო ბებს სწო რედ ის პო-
ლი ტი კა, რა საც სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა ატ არ ებს.

• ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის ბა ზა რი არ ის ჩვე ნი ქვეყ-
ნის ეკ ონ ომ იკ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი რგო ლი, რომ ლის 
გან ვი თა რე ბა ზე უნ და იფ იქ როს სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბამ. ის ეთი გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი, 

რო გო რიც სა ქარ თვე ლოა, გა ნიც დი ან სა კუ თა რი 
სახ სრე ბის სიმ ცი რეს. სა ინ ვეს ტი ციო კა პი ტა ლის 
მო ზიდ ვის ერთ-ერ თი სა უკ ეთ ესო სა შუ ალ ება ფა-
სი ანი ქა ღალ დე ბის ბაზ რის ამ უშ ავ ებაა. გარ და 
ამ ისა, სა ქარ თვე ლო ში ჯერ კი დევ გა ნუ ვი თა რე-
ბე ლია მე ორ ადი ბა ზა რი, რაც ამ ცი რებს ფი ნან სუ-
რი ინ დუს ტრი ის რო გორც ფი ზი კურ საზღვრებს, 
ას ევე ცალ კე ული ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის, 
გან სა კუთ რებთ დე რი ვა ტი ვე ბის გავ რცე ლე ბას 
და გა მო ყე ნე ბას. მე ორ ადი ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის 
ბა ზა რი, არ ის ბა ზა რი, სა დაც ინ ვეს ტო რე ბი, სა ფი-
ნან სო-საკ რე დი ტო ინ სტი ტუ ტე ბი და შუ ამ ავ ლე ბი 
იმ ფა სი ანი ქა ღალ დე ბით ვაჭ რო ბენ, რომ ლე ბიც 
ემ იტ ენ ტის მი ერ უკ ვე გა ყი დუ ლია პირ ვე ლად ბა-
ზარ ზე. ინ ვეს ტო რებს კი წარ მო ად გე ნენ: ფი ზი კუ-
რი, იურ იდი ული პი რე ბი და სა ხელ მწი ფო. ხო ლო, 
შუ ამ ავ ლებს ბრო კე რე ბი, დი ლე რე ბი, საკ რე დი ტო 
ინ სტი ტუ ტე ბი. სა ქარ თვე ლო ში სა ხელ მწი ფო ფა სი-
ანი ქა ღალ დე ბის ემ ისია ჯერ იმ მას შტა ბებს არ აღ-
წევს, რომ მი სი მეშ ვე ობ ით სა ბი უჯ ეტო პრო ცე სე ბი 
იმ არ თე ბო დეს. ამ სეგ მენ ტის გან ვი თა რე ბას ხელს 
უშ ლის მე ორ ადი ბაზ რის უქ ონ ლო ბა, უიმ ის ოდ კი 
პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლია სა ხა ზი ნო ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბის, რო გორც ლიკ ვი დუ რი ფი ნან სუ რი 
ინ სტრუ მენ ტის დამ კვიდ რე ბა და ამ ით მის თვის 
მომ ხიბ ვლე ლო ბის მი ნი ჭე ბა. 

გრაფიკიN4სასტუმროებისადარესტორნების2020წლისსრულიდა
2021წლისპირველისამიკვარტლისბრუნვამილიონლარებში

შენიშვნა: 2021 წლის ფი ნან სუ რი მო ნა ცე მე ბი მო ცე მუ ლია სა მი კვარ ტლის მდგო მა რე ობ ით



aaee

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba

37N1 (64) Vol. 17, Issue 1.

ISSN 1512-4649(Print)ISSN 1512-4649(Print)
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)

REFERENCES:

1. Gvenetadze K. „Dollarization in Georgia“ 18.06.2020 - https://forbes.ge/dolarizatsia-saqarthvelosh/     
(Last checked - 23.03.2022)
2. Geradze R. „Inflation Rate in October” - https://cutt.ly/BFZsMg4
(Last checked - 23.03.2022)
3. Nadaraia O. „Inflation will Dwindle in Spring if GEL Is Stable”  06.11.2021 -https://bm.ge/ka/article/

laris-kursis-stabilurobis-shemtxvevashi-gazafxulidan-inflacia-shemcirdeba---nadaraia/94835/ (Last checked 
- 23.03.2022)

4. Kokiauri L. „Looking for the Ways to Stop the GEL Devaluation in Georgia” “Globalization and Business” N4 
/ 2017, pp. 32–33, international scientific journal - https://www.eugb.ge/uploads/content/N4/4-06.pdf  (Last 
checked - 23.03.2022)

5. Philip Arestis, Malcolm Sawyer „New Consensus Macroeconomics and Inflation Targeting: Keynesian Cri-
tique“ Introduction - Economia e Sociedade, Campinas, v. 17, Número especial, p. 629-653, dez. 2008. – https://
www.scielo.br/j/ecos/a/HMv8RJyfH5Tk6QqRgHMgMQM/?format=pdf&lang=en 

(Last checked - 23.03.2022)
6. Jongrim Ha, Ayhan Kose, and Franziska Ohnsorge „Inflation in Emerging and Developing Economies Evolu-

ation, Drivers, and Policies“ pg. 9,10,11,12 -  file:///C:/Users/user/Downloads/9781464813757%20(1).pdf   
(Last checked - 23.03.2022)

7. National Bank of Georgia „The De-dollarization Policy has Become More Stringent-A New Stage Larization” 
27.09.2021 - https://business-partner.ge/finansebi/dedolarizatsiis-politika-kidev-ufro-gamkatsrdeba-larizatsiis-
akhali-etapi      

 (Last checked - 23.03.2022)
8. „The Inflation Expectations and Trends in Georgia” 16.01.2017 - https://www.radiotavisupleba.ge/a/

ekonomika/28236252.html  (Last checked - 23.03.2022)
9. „What is the Monetary policy rate“ 21.01.2022  https://forbes.ge/ra-aris-monetaruli-politikis-ganakvethi/
(Last checked - 23.03.2022)
10.  „Why does not GEL React to Devaluation of the Turkish Lira Any More? NBG Explains“ https://business-

partner.ge/ekonomika/ratom-aghar-reagirebs-lari-turkuli-liris-gaufasurebaze-seb-is-ganmarteba?fbclid=IwAR
3ZqBnvY2IWoHbeoRDRUMGAnAvML7Qm3AhmyIIc4JqrYx62YTgUmLcfG9E

(Last checked - 23.03.2022)
11.  „The National Statistics Service of Georgia” Inflation in Georgia  2021, pp. 2-3 - https://www.geostat.

ge/media/42539/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AA%E1
%83%98%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97
%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98---%E1%83%93%E1%83%
94%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98-2021.pdf

(Last checked - 23.03.2022)
12.  „The National Statistics Service of Georgia” Inflation in Georgia   2022, p. 2 - https://www.geostat.ge/

media/42968/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AA%E1%
83%98%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97
%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98---%E1%83%98%E1%8
3%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98-2022.pdf

(Last checked - 23.03.2022)
13. Political Researches - Tourism Sector in Georgia - THE USAID ECONOMIC SECURITY PROGRAM pg. 6- 

https://www.pmcg-i.com/publications_file/eeff5fa053e6e522f.pdf  
(Last checked - 23.03.2022)



38

aaee
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba

N1 (64) Vol. 17, Issue 1.

ISSN 1512-4649(Print)ISSN 1512-4649(Print)
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)

Mariam Ghirsiashvili
Doctor of Business Administration

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6879-022X
Email: Mariam.ghirsiashvili@gmail.com 

Zurab Aznaurashvili 
Doctor of Public Administration

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1362-0463
E-mail: zaznaurashvili@yahoo.com

TRANSPARENCY AND EFFICIENCY OF PUBLIC 
FINANCIAL MANAGEMENT

RESUME
State authorities use public finances in the processes of implementation of the governance and make deci-
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სა ჯა რო ფი ნან სე ბი არ ის სა ხელ მწი ფო ფუ ლა დი 
რე სურ სე ბის გა ნა წი ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ურ თი ერ თო ბე ბის სის ტე მა, რო მე ლიც მო იც ავს რო-
გორც ცენ ტრა ლურ ბი უჯ ეტს, ას ევე ად გი ლობ რი ვი 
და სპე ცი ალ ური ფონ დე ბის რე სურ სე ბის ხარ ჯვის 
სა კითხებ საც და მათ ზე მოქ მე დე ბას ეკ ონ ომ იკ-
ურ და სო ცი ალ ურ ურ თი ერ თო ბებ ზე.[1] სა ჯა რო 
ფი ნან სე ბი ეკ ონ ომ იკ ის ნა წი ლია და გუ ლის ხმობს 
მთავ რო ბის მი ერ გა და სა ხა დე ბის და წე სე ბა/ამ ოღ-
ებ ისა და ხარ ჯვის პრო ცესს.[2]

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის არ სი სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ-
იკ ურ გან მა ნა წი ლებ ლო ბით ფუნ ქცი ებ ში ვლინ დე ბა, 
რო მე ლიც გუ ლის ხმობს ერ ოვ ნუ ლი შე მო სავ ლე ბის 
გა ნა წი ლე ბას შე სა ბა მი სი მი მარ თუ ლე ბით და კონ-
კრე ტუ ლი მიზ ნობ რი ვი და ნიშ ნუ ლე ბით. მსგავ სი 
ტი პის გა ნა წი ლე ბის პრო ცე სის მი ზა ნი კი სა ბო ლოო 
ჯამ ში სა წარ მოო ძა ლე ბი სა და სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ-
ის გან ვი თა რე ბაა.[3]

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის ფუნ ქცია გან მა ნა წი ლებ-
ლო ბი თის გარ და სა კონ ტრო ლოც არ ის, რო მე ლიც 
უშუ ალო კავ შირ შია გა ნა წი ლე ბის პრო ცეს თან და 
მის შე მოწ მე ბას გუ ლის ხმობს. კონ ტრო ლის პრო ცე-
სი მიმ დი ნა რე ობს სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მოქ მე დე ბის 
ყვე ლა ეტ აპ ზე და მი სი ამ ოც ანაა სა ფი ნან სო კა ნონ-
მდებ ლო ბის დაც ვი სა და შე სა ბა მი სი ვალ დე ბუ ლე-
ბე ბის შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.[4]

რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, სა ჯა რო ფი ნან სე ბი გუ-
ლის ხმობს სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო-
ებ ის ხარ ჯებ სა და შე მო სავ ლებს, სა დაც ფი ნან სე ბის 
დი დი ნა წი ლი ყა ლიბ დე ბა სა ხელ მწი ფო გა და სა-
ხა დე ბის ხარ ჯზე. გა და სა ხა დე ბის და გეგ მვას, მო-
ბი ლი ზა ცი ასა და მის ეფ ექ ტურ გა მო ყე ნე ბას თან 
და კავ ში რე ბულ პრო ცე სებს სა ჯა რო ფი ნან სე ბის 
მარ თვა ეწ ოდ ება.

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვა წარ მო ად გენს 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ შე მო სავ ლე ბის მი ღე ბი სა და 
ფი ნან სუ რი ოპ ერ აცი ებ ის აღ რიცხვის სის ტე მებს, 
ას ევე სა ჯა რო პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბი სა და სა-
ბი უჯ ეტო სახ სრე ბის გან კარ გვის პრო ცესს. ყვე ლა-
ფერ თან ერ თად სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვა მო იც-
ავს სა კონ ტრო ლო ფუნ ქცი ას აც, რაც გა მო იხ ატ ება 
მარ თვის ხსე ნე ბუ ლი პრო ცე სე ბის კონ ტრო ლი სა და 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის მე ქა ნიზ მებ ში, რო გორც ში და 
აუდ იტ ის ფორ მით, ას ევე გა რე აუდ იტ ისა და მო ნი-
ტო რინ გის სა შუ ალ ებ ებ ით.

ევ რო კავ ში რის მხრი დან სა ჯა რო ფი ნან სე ბის 
მარ თვის რე ფორ მის პროგ რა მის მი ღე ბა სექ ტო-

რუ ლი ბი უჯ ეტ ის მხარ და ჭე რის აუც ილ ებ ელი პი-
რო ბაა, სწო რედ ამ იტ ომ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 
მი იღო გა დაწყვე ტი ლე ბა გა მო ეყ ენ ებ ინა ბი უჯ ეტ ის 
მხარ დამ ჭე რი მე ქა ნიზ მე ბი სხვა დას ხვა სექ ტორ ში. 
სა ქარ თვე ლოს თვის სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის 
რე ფორ მის სტრა ტე გია წარ მო ად გენს ევ რო კავ ში-
რის მი ერ სა ქარ თვე ლოს თვის და კის რე ბულ ეფ ექ-
ტუ რი მარ თვი სა და ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის 
ერ თგვარ სა ზომს.[5]

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის რე ფორ მის სტრა-
ტე გი ის (PFMRS) მთა ვარ მი ზანს წარ მო ად გენს ფი-
ნან სუ რი რე სურ სე ბის რა ცი ონ ალ ური გა მო ყე ნე ბა. 
თუ ქვე ყა ნა ში სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის სის ტე-
მე ბი გა უმ ჯო ბეს დე ბა, აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნის მიღ წე ვა 
შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა, რაც უზ რუნ ველ ყოფს:

• ფის კა ლურ დის ციპ ლი ნას; 
• მუ შა ობ ის ეფ ექ ტუ რო ბას;
• სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო რე სურ სე ბის ეფ ექ ტურ 

გა ნა წი ლე ბას.
სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის სის ტე მის გა-

უმ ჯო ბე სე ბა ქვეყ ნა ზე და დე ბი თად აის ახა, რაც 
ას ევე გავ ლე ნას ახ დენს მომ სა ხუ რე ბის სხვა დას-
ხვა სფე რო ზე და ყვე ლა იმ ად ამი ან ზე ვინც ამ 
სერ ვი სით სარ გებ ლობს. სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ-
თვის რე ფორ მის სტრა ტე გია არ ის გაგ რძე ლე ბა იმ 
ცვლი ლე ბე ბის, რო მე ლიც ეხ ება სა ბი უჯ ეტო პრო-
ცე სის რე ფორ მებს, რო გო რი ცაა “სტრა ტე გი ული 
და გეგ მვა და ბი უჯ ეტ ის მომ ზა დე ბა”, “ბი უჯ ეტ ის 
შეს რუ ლე ბა”, “ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა და ან გა-
რიშ გე ბა” და “აუდ იტი და ზე დამ ხედ ვე ლო ბა”. სა-
ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის სის ტე მა თა ვის თავ ში 
მო იც ავს ბი უჯ ეტ ის მომ ზა დე ბის პრო ცესს, ას ევე 
მის შეს რუ ლე ბას და რე სურ სე ბის გა და ნა წი ლე ბას-
თან და კავ ში რე ბულ ყვე ლა პრო ცესს. აღ ნიშ ნუ ლი 
მიზ ნის მი საღ წე ვად არ სე ბობს სა მოქ მე დო გეგ მე ბი, 
რომ ლე ბიც მო იც ავს ის ეთ სტრა ტე გებს რო გო რი-
ცაა გა რე აუდ იტი, შეს ყიდ ვე ბი, და სა პარ ლა მენ ტო 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბა. სა მოქ მე დო გეგ მა ში მო ცე მუ ლია 
ის ეთი სტა ტე გი ული მი მარ თუ ლე ბე ბი, რო გო რი ცაა 
ბი უჯ ეტ ის მომ ზა დე ბა, მი სი შეს რუ ლე ბა, სა ხელ-
მწი ფო ინ ვეს ტი ცი ები, ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ვა და 
ან გა რიშ გე ბა, ში და კონ ტრო ლი და ში და აუდ იტი. 
ყუ რადღე ბა ას ევე გა მახ ვი ლე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლურ 
დო ნე ზე ფი ნან სე ბის მარ თვის სფე რო ებ ზე.

გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან, რომ სა ჯა რო ფი ნან სე ბის 
მარ თვის სის ტე მა მო იც ავს ბი უჯ ეტ ის მომ ზა დე ბას-
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თან, მის შეს რუ ლე ბას თან და სა ბი უჯ ეტო რე სურ-
სე ბის გა ნა წი ლე ბა ზე ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას თან 
და კავ ში რე ბულ ყვე ლა პრო ცესს, სა ჯა რო ფი ნან სე-
ბის მარ თვის რე ფორ მის სტრა ტე გი ას აქ ვს სა ჯა რო 
ფი ნან სე ბის მარ თვა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი ყვე ლა 
ორ გა ნოს გა ერ თი ან ებ ის უდ იდ ესი პერ სპექ ტი ვა. 
შე სა ბა მი სად, არ სე ბობს დე ტა ლუ რი სა მოქ მე დო 
გეგ მე ბი, რომ ლე ბიც ეფ უძ ნე ბა ის ეთ სტრა ტე-
გი ებს, რო გო რი ცაა გა რე აუდ იტ ის სტრა ტე გია, 
შეს ყიდ ვე ბის სტრა ტე გია და სა პარ ლა მენ ტო ზე-
დამ ხედ ვე ლო ბის სტრა ტე გია, ას ევე სა ქარ თვე ლოს 
ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს პა სუ ხის მგებ ლო ბა ში შე-
მა ვალ სტრა ტე გი ულ მი მარ თუ ლე ბებს: ბი უჯ ეტ ის 
მომ ზა დე ბა, სა ხელ მწი ფო ინ ვეს ტი ცი ები, ბი უჯ ეტ ის 
შეს რუ ლე ბა, ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა და ან გა-
რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა, სა ხელ მწი ფო ში და ფი ნან სუ რი 
კონ ტრო ლი და ში და აუდ იტი, ას ევე გა და სა ხა დე ბი 
და შე მო სავ ლე ბი. 

სა ქარ თვე ლო ში დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის ხა რის ხის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, ყუ რადღე ბა ას ევე მახ ვილ დე ბა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ფი ნან სე ბის მარ თვას თან და-
კავ ში რე ბულ სფე რო ებ ზე. ბი უჯ ეტ ის შეს რუ ლე ბის 
(ან გა რიშ გე ბის და ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის) და 
შეს ყიდ ვე ბის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი სის ტე მე-
ბი ძი რი თა დად სა ერ თოა ცენ ტრა ლუ რი და ად გი-
ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის, თუმ ცა არ სე ბობს 
ის ეთი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რო გო რი ცაა ბი უჯ ეტ ის 
ფორ მუ ლი რე ბა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბა, რომ ლე ბიც 
გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას სა ჭი რო ებ ენ ად გი-
ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის კონ ტექ სტში.

აღ ნიშ ნუ ლი რე ფორ მა არ ის ღია მმარ თვე ლო ბის 
პარ ტნი ორ ობ ის სა ქარ თვე ლოს 2018-2019 წლე ბის 
სა მოქ მე დო გეგ მით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
ნა წი ლი, სწო რედ ამ იტ ომ კონ სულ ტა ცი ებ ში ჩარ-
თულ ნი არ ინ ის ეთი სა ერ თა შო რი სო პარ ტნი ორ ები, 
რო გო რე ბიც არი ან ევ რო კავ ში რი, GIZ, მსოფ ლიო 
ბან კი და სხვა.

რო გორც უკ ვე აღ ინ იშ ნა PFMRS-ის უმ თავ რეს 
მი ზანს წარ მო ად გენს ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის რა-
ცი ონ ალ ური გა მო ყე ნე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნის მიღ-
წე ვა შე საძ ლე ბე ლია სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის 
სის ტე მე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბით, რაც უზ რუნ ველ ყოფს 
ფის კა ლურ დის ციპ ლი ნას, მუ შა ობ ის ეფ ექ ტუ რო ბას 
და სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო რე სურ სე ბის ეფ ექ ტურ 
გა ნა წი ლე ბას. სა ჯა რო სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის-
თვის სა ბი უჯ ეტო რე სურ სე ბის მნიშ ვნე ლო ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის 

სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბა და დე ბი თად აის ახ ება მომ-
სა ხუ რე ბის ყვე ლა სფე რო ზე და ამ მომ სა ხუ რე ბე ბით 
მო სარ გებ ლე მო ქა ლა ქე ებ ზე.

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვა არ ის კომ პლექ სუ-
რი სა კითხი, რო მე ლიც მრა ვალ ეტ აპს მო იც ავს. ამ 
პრო ცე სე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია მი სი 
სა ზო გა დო ებ რი ვი და ნიშ ნუ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
რაც იძ ლე ვა სა ზო გა დო ებ რი ვი სა კითხე ბის შე სა ხებ 
გან ხორ ცი ელ ებ ული პრო ცე სე ბის სა ჯა რო ობ ის სა-
შუ ალ ებ ას.

ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის თვის მნიშ ნე ლო ვა ნია 
მმარ თვე ლო ბი თი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის გამ ჭვირ-
ვა ლედ მი ღე ბა, რაც ამ ცი რებს ფა რუ ლი შე თან-
ხმე ბე ბი სა და გა რი გე ბე ბის ალ ბა თო ბას. და ინ ტე-
რე სე ბუ ლი პი რე ბის თვის ინ ფორ მა ცი აზე წვდო მის 
შე საძ ლებ ლო ბა და გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის 
პრო ცე სე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბა იძ ლე ვა სა შუ ალ ებ ას 
მაქ სი მა ლუ რად შემ ცირ დეს უკ ან ონო გა რი გე ბის 
რის კე ბი. 

კა ნონ დარ ღვე ვე ბის ძი რი თად გა მოვ ლი ნე ბებ-
თან ბრძო ლის ერთ-ერთ მთა ვა რი მე ქა ნიზ მი გამ-
ჭვირ ვა ლე მმარ თვე ლო ბა და გა დაწყვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცე სია. მა გა ლი თის თვის შეგ ვიძ ლია 
მო ვიყ ვა ნოთ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბი, რო მე ლიც 
სა ჯა რო ფი ნან სე ბის გან კარ გვის ერთ-ერ თი უმ თავ-
რე სი სა შუ ალ ებაა. 

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის დროს მი იღ ება სა ჯა-
რო ფი ნან სე ბის გან კარ გვას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი, რომ ლის შე დე გა დაც ხორ-
ცი ელ დე ბა რე სურ სე ბის ხარ ჯვა და სა ხელ მწი ფო 
პრო ექ ტე ბის შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

სა ხელ მწი ფო მნიშ ვნე ლო ბის გა დაწყვე ტი ლე-
ბე ბის მი ღე ბის პრო ცე სის გამ ჭვირ ვა ლო ბა და 
სა ჯა რო ობა უზ რუნ ველ ყოფს მო ქა ლა ქე თა ჩარ-
თუ ლო ბის გაზ რდას, რო მე ლიც მო ქა ლა ქე ებ ის 
მხრი დან სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის პრო ცე სის 
მო ნი ტო რინ გსაც უზ რუნ ველ ყოფს.

გამ ჭვირ ვა ლო ბის პრინ ცი პე ბის გა მო ყე ნე ბის 
სა ფუძ ველ ზე ხარ ჯვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა-
კითხე ბი უფ რო მე ტად მო ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სებ-
ზე მორ გე ბუ ლი ხდე ბა და ძი რი თა დად ხმარ დე ბა 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ებ ის მოთხოვ ნი ლე ბე ბის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბას. ამ ას თა ნა ვე აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბა უზ-
რუნ ველ ყოფს კონ კუ რენ ცი ის ზრდას, რაც ეკ ონ-
ომი ურ ობ ისა და ეფ ექ ტი ან ობ ის მიზ ნე ბის მიღ წე ვას 
უწყობს ხელს.
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სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის პრო ცეს ში უმ-
ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია ეფ ექ ტი ან ობ ის პრინ ცი პე ბის 
დაც ვა. ეფ ექ ტი ან ობა არ ის მდგო მა რე ობა, რო დე-
საც ხარ ჯის შე დეგ თან შე ფარ დე ბით ხდე ბა და დე-
ბი თი ბა ლან სის მი ღე ბა.[6] ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ-
ტი ან ობ ის თე ორია იც ნობს ორ პრინ ციპს პა რე ტო 
ეფ ექ ტი ან ობ ისა და გა უმ ჯო ბე სე ბის პრინ ცი პებს. 
პა რე ტო ეფ ექ ტი ან ობა არ ის რო დე საც ეფ ექ ტის 
მიღ წე ვა ხდე ბა ერ თი მხა რის მი ერ მე ორ ეს თვის 
ზი ან ის მი ყე ნე ბის გზით, ხო ლო გა უმ ჯო ბე სე ბა 
არ ის პროგ რე სის მიღ წე ვა სხვის თვის ზი ან ის მი-
ყე ნე ბის გა რე შე.[7]

ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტი ან ობ ის პრინ ცი პე ბის 
სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვა ში გა აზ რე ბის შე დე-
გად შეგ ვიძ ლია და ვი ნა ხოთ იგ ივე მდგო მა რე ობა, 
რო დე საც სა ბი უჯ ეტო რე სურ სე ბის გან კარ გვის 
შე სა ხებ მმარ თვე ლო ბი თი გა დაწყვე ტი ლე ბის დროს 
უმ ეტ ეს შემ თხვე ვებ ში ხდე ბა ერ თი სა კითხის თვის 
გან კუთ ვნი ლი თან ხე ბის მე ორ ეში გა და ტა ნა, რის 
შე დე გა დაც პირ ველ პრობ ლე მას ად გე ბა ზი ანი. მარ-
თვის ეფ ექ ტი ან ობა სწო რედ იმ აში მდგო მა რე ობს, 
რომ სა ბი უჯ ეტო რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა მოხ დეს 
პრი ორ იტ ეტ ებ ისა და სა ჭი რო ებ ებ ის შე სა ბა მი სად, 
რაც გუ ლის ხმობს თან ხე ბის მხო ლოდ ის ეთ სა ჭი რო-
ებ ებ ზე გა და ნა წი ლე ბას, რო მელ საც პირ ველ რიგ ში 
ეს აჭ ირო ება იგი.

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის სფე რო ში შე საძ-
ლე ბე ლია გა უმ ჯო ბე სე ბის პრინ ცი პიც იქ ნეს გა-
მო ყე ნე ბუ ლი, მაგ რამ მხო ლოდ ის ეთ შემ თხვე ვა ში 
თუ კონ კრე ტუ ლი სფე რო დან ში და რე სურ სე ბის 
გა მო ყე ნე ბით მოხ დე ბა თან ხე ბის მო ძი ება და იმ-
ავე სფე რო ში და ხარ ჯვა, მა გა ლი თად სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ აში მოქ მე დი სა ხელ მწი ფო სა წარ მო ები, 
რომ ლე ბიც იყ ენ ებ ენ რო გორც სა ბიუ ჯე ტო რე სურ-
სებს, ას ევე სა კუ თარ შე მო სავ ლებს, კომ პა ნი ებ ის 
საქ მი ან ობ ებ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით.

სა ბი უჯ ეტო რე სურ სე ბის გან კარ გვის დროს 
ეფ ექ ტი ან ობ ის შე ფა სე ბა რთუ ლი სა კითხია, თუმ ცა 
შე საძ ლე ბე ლია დე ტა ლუ რი ან ალ იზ ისა და სხვა დას-
ხვა კრი ტე რი უმ ებ ის გა მო ყე ნე ბის სა შუ ალ ებ ით. 
ეფ ექ ტი ან ობ ის და სად გე ნად ტარ დე ბა აუდ იტი, 
რომ ლის მი ზა ნიც არ ის იმ ის დად გე ნა თუ რამ დე-
ნად იქ ნა მი ღე ბუ ლი გა წე ული ხარ ჯის შე სა ბა მი სი 
სარ გე ბე ლი.[8]

ეფ ექ ტი ან ობ ის შე სა ფა სებ ლად გა მო იყ ენ ება 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბით დად გე ნი ლი კრი-
ტე რი უმ ებ ის ან ალ იზ ის მე თო დე ბი, რო გო რე ბიც 

არ ის ეკ ონ ომი ურ ობა (Economy), პრო დუქ ტი ულ ობა 
(Efficiency) და ეფ ექ ტი ან ობა (Effectiveness). აუდ-
იტ ის ჩა ტა რე ბა მო იც ავს საქ მი ან ობ ის შე ფა სე ბას 
სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი კრი ტე რი უმ ებ ის შე ფა სე ბის 
კუთხით. სა ჯა რო ფი ნან სე ბის ეფ ექ ტი ან ობ ის 
შე ფა სე ბის პრო ცე სი მო იც ავს მმარ თვე ლო ბი თი 
გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სრულ ციკ ლს მი სი და-
გეგ მვი დან სარ გებ ლის მი ღე ბამ დე.[9]

ჩვე ნი აზ რით, სა ვალ დე ბუ ლოა, რომ პირ ველ 
რიგ ში და გეგ მვა და პრი ორ იტ ეტ ებ ის გან საზღვრა 
გან ხორ ცი ელ დეს სწო რად, რომ ხარ ჯვა და სარ-
გებ ლის მი ღე ბა იყ ოს რე ალ ური სა ჭი რო ებ ისა და 
მიზ ნე ბის შე სა ბა მი სი. ამ ას თა ნა ვე მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია, რომ პრო ცე სის თი თოეული ეტ აპი გან ხორ ცი-
ელ დეს კეთ ლსინ დი სი ერ ად და სა ხელ მწი ფო მიზ-
ნე ბი სა და პრი ორ იტ ეტ ებ ის შე სა ბა მი სად.

სწო რედ მსგავ სი სა კითხე ბის უზ რუნ ველ ყო ფი-
სა და შე სა ბა მი სი რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის 
მიზ ნით იქ მნე ბა სა ხელ მწი ფო სა მოქ მე დო გეგ მე-
ბი და სტრა ტე გი ები. სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში 
ყვე ლა ზე ახ ალი, რო გორც უკ ვე აღ ინ იშ ნა, არ ის 
2018-2021 წლე ბის შე სა ხებ მომ ზა დე ბუ ლი „სა ჯა რო 
ფი ნან სე ბის მარ თვის რე ფორ მის სტრა ტე გია“.[10]

მრა ვა ლი მი ზე ზის გა მო სა ჯა რო სექ ტო რი რე-
ფორ მი რებს თა ვის სა აღ რიცხვო სის ტე მა ში. პირ-
ვე ლი მი ზა ნია უზ რუნ ველ ყოს სა ჯა რო ფი ნან სე ბის 
სა მარ თლი ანი წარ მოდ გე ნა, რაც უკ ავ შირ დე ბა 
სამ თავ რო ბო ოპ ერ აცი ებ ის სრუ ლი ხარ ჯე ბის შე-
ფა სე ბას. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის ახ ალი სტი ლი 
ას ოც ირ დე ბა გა უმ ჯო ბე სე ბულ გამ ჭვირ ვა ლო ბას-
თან და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას თან, რე სურ სე ბის 
სტრა ტე გი ულ მე ნეჯ მენ ტთან და ხარ ჯე ბის ცნო-
ბი ერ ებ ას თან და მარ თვას თან. 

ზო გა დად, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა უნ და იყ ოს 
მო დერ ნი ზე ბუ ლი ბი უჯ ეტ ის შეს რუ ლე ბის ეთ იკ-
ის და ნერ გვით. ამ ას თან, ფი ნან სუ რი კრი ზი სი და 
სა ხელ მწი ფო ვა ლის მა ღა ლი დო ნე წარ მო ჩინ დე ბა 
სრუ ლი შე სა და რე ბე ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
წარ დე ნი სას. 

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის პრინ ცი პე ბის 
გა მო ყე ნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქვეყ ნის გან ვი თა-
რე ბის თვის, რად გა ნაც მი სი ეფ ექ ტი ან ობა გა ნა პი-
რო ბებს სა ხელ მწი ფოს გან ვი თა რე ბის შე უქ ცე ვად 
პრო ცესს. აღ ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პი უზ რუნ ველ ყოფს 
მო ქა ლა ქე ებ ის ჩარ თუ ლო ბას მარ თვის პრო ცეს ში 
და ხელს უწყობს სა ჯა რო ფი ნან სე ბის გან კარ გვის 
ეფ ექ ტი ან ობ ის ზრდას.
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ABSTRACT
Business is an important element of a country’s economy. The level of business development gives us an idea 

of the country’s economic well-being and other macroeconomic indicators. Businesses and their functioning 
are particularly affected by ongoing processes in the country or in the world. As the environment is constantly 
changing, timely and specific organizational changes play a special role in the activities of companies. 

Covid pandemic has had a significant impact on the performance of companies. Restrictions imposed by the govern-
ment have created some difficulties for the business sector. Lots of companies closed, some were able to and continued 
to operate. With all of this in mind, implementing organizational transformations has become critically important.

The article focuses on the effects of pandemics, the growing role of organizational change in the co-pandemic 
period, as well as the challenges of change and the approaches used to overcome them. At the same time, the 
article discusses the challenges facing the company JSC “healthy Water” during the organizational changes.

Keywords: Covid-19, Organizational Change, Challenges of Change, Mechanisms for overcoming Resistance.

COVIDCOVID-19 პან დე მია და ორ გა ნი ზა ცი ულ ცვლი ლე ბებთან -19 პან დე მია და ორ გა ნი ზა ცი ულ ცვლი ლე ბებთან 
და კავ ში რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბიდა კავ ში რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი

დავითგავარდაშვილი
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის

თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის დოქ ტო რან ტი 
Dato.gavardashvili1@gmail.com

აბ ს ტ რაქ ტი

ბიზ ნე სი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის მნიშ ვ ნე ლო ვან ელე მენტს წარ მო ად გენს. მი სი გან ვი თა რე ბის დო ნე წარ-
მოდ გე ნას გვიქ მ ნის ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ კე თილ დღე ო ბა სა და სხვა მაკ რო ე კო ნო მი კურ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე. 
ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტებ ზე და მათ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ზე გან სა კუთ რე ბუ ლად მოქ მე დებს ქვე ყა ნა ში თუ მსოფ ლი ო ში 
მიდ მი ნა რე პრო ცე სე ბი. ვი ნა ი დან გა რე მო მუდ მი ვად იც ვ ლე ბა, კომ პა ნი ა თა საქ მი ა ნო ბა ში გან სა კუთ რე ბუ-
ლი რო ლი ენი ჭე ბა დრო უ ლი და კონ კ რე ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ცვლი ლე ბე ბის გა ტა რე ბას.

კო ვიდ პან დე მი ამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა კომ პა ნი ა თა საქ მი ა ნო ბა ზე. მთავ რო ბის მი ერ და-
წე სე ბულ მა შეზღუდ ვებ მა გარ კ ვე უ ლი სირ თუ ლე ე ბი შე უქ მ ნა ბიზ ნეს სექ ტორს. უამ რა ვი კომ პა ნია და ი ხუ-
რა, ზო გი ერ თ მა კი შეძ ლო და გა აგ რ ძე ლა საქ მი ა ნო ბა. ამ ყო ვე ლი ვეს გათ ვა ლის წი ნე ბით, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი 
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გარ დაქ მ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა კრი ტი კუ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და აუცი ლე ბე ლი გახ და. 
სტა ტი ა ში ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია პან დე მი ის ეფექ ტ ზე, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ცვლი ლე ბე ბის რო ლის 

ზრდა ზე კო ვიდ - პან დე მი ურ პე რი ოდ ში, ასე ვე სა უ ბა რია ცვლი ლე ბე ბის და ნერ გ ვის დროს არ სე ბულ გა მოწ-
ვე ვებ ზე და იმ მიდ გო მებ ზე, რომ ლე ბიც გა მო ი ყე ნე ბა წი ნა აღ მ დე გო ბე ბის და საძ ლე ვად. ამავ დ რო უ ლად, 
სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია კომ პა ნია სს „წყალი მარ გე ბე ლის“  წი ნა შე არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი ორ გა ნი ზა ცი-
უ ლი ცვლი ლე ბე ბის დროს.

საკვანძოსიტყვები: Covid 19, პან დე მი ა, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ცვლი ლე ბე ბი, ცვლი ლე ბა თა გა მოწ ვე ვე ბი, 
წი ნა აღ მ დე გო ბის დაძ ლე ვის მე ქა ნიზ მე ბი.

შე სა ვა ლი
გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში კომ პა ნი ათა უმ-

ეტ ეს ობა აქ ტი ურ ად მი მარ თავს ორ გა ნი ზა ცი ული 
ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ას. ეს გან პი რო ბე ბუ-
ლია მსოფ ლი ოში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის მუდ მი ვი 
ცვა ლე ბა დო ბით. კონ კუ რენ ცია, ტექ ნო ლო გი ური 
გან ვი თა რე ბა, მიკ რო და მაკ რო გა რე მო ში არ სე ბუ-
ლი ფაქ ტო რე ბის ცვლი ლე ბა აიძ ულ ებს მათ, მი მარ-
თონ გარ დაქ მნებს. 

კო ვიდ პან დე მი ამ ძლი ერი დარ ტყმა მი აყ ენა ბიზ-
ნეს გა რე მოს. კომ პა ნი ები მო ულ ოდ ნე ლად ახ ალი 
გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე აღ მოჩ ნდნენ. ერ თი მხრივ, 
შე იც ვა ლა მომ ხმა რე ბელ თა ქცე ვა და ,მე ორე მხრივ, 
მთავ რო ბის მი ერ და წე სე ბულ მა შეზღუდ ვებ მა კომ-
პა ნი ებს სირ თუ ლე ები შე უქ მნა. ზოგ შემ თხვე ვა ში 
ეჭ ვქვეშ დად გა მა თი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის სა კითხი. 
ამ ვი თა რე ბა ში გან სა კუთ რე ბუ ლად აქ ტუ ალ ური 
გახ და ორ გა ნი ზა ცი ული ცვლი ლე ბე ბის გა ტა რე ბა. 
არ ათ ან მიმ დევ რულ მა რე გუ ლა ცი ებ მა, კომ პა ნი ებ-
ის დაგ ვი ან ებ ულ მა და არ ას წორ მა ცვლი ლე ბებ მაც 
თა ვი სი ზე გავ ლე ნა იქ ონია და კომ პა ნი ებ ის გარ კვე-
ულ მა ნა წილ მა შე აჩ ერა ბიზ ნეს საქ მი ან ობა. 

კო ვიდ პან დე მი ის გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლოს 
ბიზ ნეს გა რე მო ზე

კო ვიდ პან დე მი ამ მსოფ ლი ოში არ სე ბუ ლი მდგო-
მა რე ობა რა დი კა ლუ რად შეც ვა ლა. იგი შე ეხო ყვე-
ლა სექ ტორ სა და მი მარ თუ ლე ბას, ბიზ ნე სის ყვე ლა 
სფე როს. ამ მხრივ არც სა ქარ თვე ლო იყო გა მო ნაკ-
ლი სი. ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის თა ნა ვე საქ რთვე ლოს 
მთავ რო ბამ გარ კვე ული ღო ნის ძი ებ ები გა ატ არა. 

შპს ფრა ისუ ოთ ერ ჰა უს კუ პერს სა ქარ თვე ლომ 
ინ ვეს ტორ თა საბ ჭოს მხარ და ჭე რით (PwC სა ქარ-
თვე ლომ) ჩა ატ არა კვლე ვა, რო მე ლიც ით ვა ლის წი-
ნებ და Covid-19-ის ეფ ექ ტის შეს წავ ლას სა ქარ თვე-
ლოს ეკ ონ ომ იკ ასა და ბიზ ნეს ზე. კვლე ვა ჩა ტარ და 
2020 წლის 16-27 აპ რი ლის შუ ალ ედ ში და ძი რი თა დი 
მი ზა ნი იყო ბიზ ნე სის „პირ ვე ლა დი“ რე აქ ცი ის და-
ფიქ სი რე ბა პან დე მი ურ სი ტუ აცი აზე, ას ევე პან დე-
მი ის ზე გავ ლე ნის მას შტა ბე ბი სა და გა მოწ ვე ვე ბის 

შე ფა სე ბა. სულ გა მო იკ ითხა 1938 კომ პა ნია, მათ 
შო რის მიკ რო, მცი რე, სა შუ ალო და მსხვი ლი ბიზ ნეს 
სუ ბი ექ ტე ბი.

კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მიგ ნე ბე ბი. კერ ძოდ: 

 y გა მო კითხუ ლი კომ პა ნი ებ ის 65% მთა ვარ გა-
მოწ ვე ვად ას ახ ელ ებ და მოთხოვ ნის შემ ცი რე ბას;

 y მიკ რო თვით და საქ მე ბუ ლი სა წარ მო ებ ის 
59%-მა შე აჩ ერა ბიზ ნეს საქ მი ან ობა;

 y სა შუ ალო ზო მის კომ პა ნი ებ ის 56%-მა და 
მსხვი ლი ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტე ბის 61%-მა შეძ ლო და 
თა ნამ შრომ ლე ბი დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ზე გა და იყ ვა ნა;

 y გა მო კითხუ ლი კომ პა ნი ებ ის 50%-ზე მეტ მა 
შე ამ ცი რა თა ნამ შრო მელ თა რა ოდ ენ ობა;

 y სექ ტო რუ ლი ჭრი ლის მი ხედ ვით საქ მი ან-
ობა შე აჩ ერა სას ტუმ რო ებ ისა და კვე ბის სფე რო ში 
მოღ ვა წე კომ პა ნი ებ ის 66%-მა, ვაჭ რო ბის სექ ტო-
რის 57%-მა, მშე ნებ ლო ბის სექ ტო რის 53%-მა და 
სხვა მომ სა ხუ რე ბის სფე როს წარ მო მად გენ ლე ბის 
50%-მა.

პან დე მი ამ პრობ ლე მა შე უქ მნა კომ პა ნი ებს 
ლიკ ვი დუ რო ბის მხრივ. კომ პა ნი ათა უმ ეტ ეს ობა 
და ფი ნან სე ბის მო ძი ებ ის გა მოწ ვე ვის წი ნა შე აღ-
მოჩ ნდა. (უილიამსი, შერმანდინი, ჩოლოყაშვილი, 
& გოგატაძე, 2020)

აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვა მი უთ ით ებს თუ რამ დე-
ნად ძლი ერი ზე მოქ მე დე ბა მო ახ დი ნა პან დე მი ამ 
ბიზ ნეს ზე. ამ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით გან სა კუთ რე-
ბუ ლად სა ყუ რადღე ბოა, რომ კომ პა ნი ებ მა სწო რი 
ორ გა ნი ზა ცი ული ცვლი ლე ბე ბი გა ატ არ ონ. ყო ვე ლი 
ცვლი ლე ბა მი მარ თუ ლი უნ და იყ ოს კრი ზი სუ ლი 
სი ტუ აცი ის შემ სუ ბუ ქე ბი სა და გან ვი თა რე ბი სა კენ. 
თუმ ცა ორ გა ნი ზა ცი ული ცვლი ლე ბე ბი თა ვის მხრივ 
გარ კვე ულ გა მოწ ვე ვებ თან ას ოც ირ დე ბა, რო მე ლიც 
უნ და და იძ ლი ოს.

ორ გა ნი ზა ცი ული ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი
ელ ებ ის დროს არ სე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბე ბი

ორ გა ნი ზა ცი ული ცვლი ლე ბე ბის წარ მა ტე ბით 
გან ხორ ცი ელ ებ ას ბევ რი ფაქ ტო რი გა ნა პი რო ბებს. 
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იმ ის ათ ვის რომ გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბე ბი 
იყ ოს შე დე გის მომ ტა ნი, მე ნეჯ მენ ტმა უნ და გა ით-
ვა ლის წი ნოს ყვე ლა ის წი ნა აღ მდე გო ბა, რო მე ლიც 
თან ახ ლავს ცვლი ლე ბა თა მარ თვის პრო ცესს. 

ცვლი ლე ბა თა პრო ექ ტე ბის მარ თვა მარ ტი ვი არ 
არ ის. არ სე ბობს მი ზე ზე ბი, რომ ლე ბიც ცვლი ლე ბა-
თა ინ იცი ატ ივ ის ჩა ვარ დნას იწ ვე ვენ. მა გა ლი თად, 
ეს ენია:

•	 კომ პა ნი ის უუნ არ ობა, დრო ულ ად აით ვი სოს 
ტექ ნო ლო გი ები;

•	 არ ას წო რად გან საზღვრუ ლი მიზ ნე ბი;
•	 არ ას წო რად შერ ჩე ული სფე რო ;
•	 კო მუ ნი კა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა;
მე ნეჯ მენ ტის არ აკ ომ პე ტენ ტუ რო ბა. (რობინსი 

& კოულტერი, 2019)
კო ვიდ პან დე მი ის პე რი ოდ ში ზე მოთ ხსე ნე ბუ-

ლი გა მოწ ვე ვე ბი კი დევ უფ რო მე ტად სა ჭი რო ებს 
ყუ რადღე ბას და პრო ცე სე ბის სწო რად და გეგ მვას. 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია რომ მე ნეჯ მენ ტს კარ გად ეს მო დეს 
ცვლი ლე ბა თა გა ტა რე ბი სა და წი ნა აღ მდე გო ბა-
თა დაძ ლე ვის სტრა ტე გი ები. ერთ-ერ თი მთა ვა რი 
გა მოწ ვე ვა ცვლი ლე ბე ბის დროს არ ის თა ნამ შრო-
მელ თა მხრი დან წი ნა აღ მდე გო ბის დაძ ლე ვა. ხელ-
მძღვა ნე ლო ბამ ყო ვე ლი ცვლი ლე ბის დროს უნ და 
გა ნი ხი ლოს ად ამი ან ური მხა რე ორ გა ნი ზა ცი ულ 
კონ ტექ სტში. რო გორც წე სი, თა ნამ შრომ ლე ბი ორ-
გა ნი ზა ცი ულ გარ დაქ მნებს სხავ დახ ვა მი ზე ზე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე ეწ ინა აღ მდე გე ბი ან. ეს შე იძ ლე ბა იყ ოს 
ტექ ნი კურ ან ად ამი ან ურ ფაქ ტო რებ თან და კავ ში-
რე ბუ ლი. კერ ძოდ:

• არა ეფ ექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცია
• ორ გა ნი ზა ცი აში არ სე ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბი
• მე ნეჯ მენ ტის ბუნ დო ვა ნი მიზ ნე ბი
• შე დე გე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი აღ ქმა
იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით რომ კო ვიდ პან დე მი ამ 

სა მუ შაო ფორ მა ტი სრუ ლი ად შეც ვა ლა, გაჩ ნდა 
და საქ მე ბულ თა კონ ტრო ლის, მო ტი ვი რე ბი სა და 
მათ თან კო მუ ნი კა ცი ის პრობ ლე მა. შე სა ბა მი სად, 
აუც ილ ებ ელია მე ნეჯ მენ ტს მკა ფი ოდ ჰქონ დეს ჩა-
მო ყა ლი ბე ბუ ლი ის სტრა ტე გი ები, რო მელ თა მეშ ვე-
ობ ით აც შეძ ლებს ამ გა მოწ ვე ვის დაძ ლე ვას. 

ორ გა ნი ზა ცი ულ ცვლი ლე ბა თა 
წი ნა აღ მდე გო ბე ბის დაძ ლე ვის გზე ბი
ად ამი ან თა უმ ეტ ეს ობა ნე გა ტი ურ ად უყ ურ ებს 

ცვლი ლე ბა თა გან ხორ ცი ელ ებ ის პრო ცესს. ის ინი 
ეწ ინა აღ მდე გე ბი ან ყო ვე ლი ვე ამ ას, ვი ნა იდ ან ეშ ინი-
ათ არ სე ბუ ლი წე სის დან გრე ვის. წი ნა აღ მდე გო ბის 
და საძ ლე ვად მე ნეჯ მენ ტმა უნ და მი მარ თოს სამ 

სა ფე ხუ რი ან მე თოდს. კერ ძოდ:
• ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის აუც ილ ებ-

ლო ბის აღ ქმა - ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რებს გა აზ რე-
ბუ ლი უნ და ჰქონ დეთ ცვლი ლე ბე ბის სა ჭი რო ება;

• ახ ალი ხედ ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბა - უმ თავ რე სია 
ტრან სფორ მი რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის ათ ვის და დე-
ბი თი იმ იჯ ის შექ მნა;

მო ტი ვა ცია ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის-
ათ ვის - მე ნეჯ მენ ტმა უნ და უზ რუნ ველ ყოს თა ნამ-
შრო მელ თა მო ტი ვი რე ბა და წა ხა ლი სე ბა ცვლი-
ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ათ ვის. (დიხამინჯია, 
2019)

წი ნა აღ მდე გო ბის დაძ ლე ვის ერ თი უნ ივ ერ სა-
ლუ რი გზა არ არ სე ბობს, თუმ ცა გა მო იყ ოფა ის 
კომ პო ნენ ტე ბი, რო მელ თა მეშ ვე ობ ით აც შე იძ ლე ბა 
პერ სო ნა ლის მო ტი ვი რე ბა, მა თი მხარ და ჭე რის მო-
პო ვე ბა და ცვლი ლე ბე ბის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი-
ელ ება. ეს ენია:

 y კო მუ ნი კა ცია - ღია კო მუ ნი კა ცია ერთ-ერ თი 
სა უკ ეთ ესოა წი ნა აღ მდე გო ბის და საძ ლე ვად. იგი 
უნ და მო იც ავ დეს ინ დი ვი დუ ალ ურ შეხ ვედ რებ სა და 
ჯგუ ფურ დის კუ სი ებს. 

 y მო ნა წი ლე ობა - მე ნე ჯე რის მხრი დან და გეგ-
მვის პრო ცეს ში ვე პო ტენ ცი ური მო წი ნა აღ მდე გე ბის 
ჩარ თვა გა მო იწ ვევს წი ნა აღ მდე გო ბის შე სუს ტე ბა სა 
და ცვლი ლე ბებ ზე ნე გა ტი ური და მო კი დე ბუ ლე ბის 
შეც ვლას.

 y მო ლა პა რა კე ბე ბი და შე თან ხმე ბე ბი - ცვლი-
ლე ბე ბის დროს აუც ილ ებ ელია კონ სენ სუ სის მიღ-
წე ვა და ოპ ონ ენ ტე ბის სტი მუ ლი რე ბა.

 y მა ნი პუ ლი რე ბა - ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი-
ელ ება ზოგ ჯერ თა ნამ შრო მელ თა მა ნი პუ ლი რე ბის 
გზით მი იღ წე ვა.

ფა რუ ლი და აშ კა რა იძ ულ ება - ცვლი ლე ბა შე-
იძ ლე ბა იყ ოს იძ ულ ებ ითი ხა სი ათ ის. იძ ულ ება უმ-
ეტ ეს ად სა ჭი რო ხდე ბა კრი ზი სულ სი ტუ აცი ებ ში, 
რო დე საც აუც ილ ებ ელია დრო ული რე აგ ირ ება. 
(George & Jones, 2012, pp. 550-551)

წი ნა აღ მდე გო ბის დაძ ლე ვის დროს სა უკ ეთ სოა 
რამ დე ნი მე მათ გა ნის ერ თობ ლი ვი გა მო ყე ნე ბა. 
უპ ირ ვე ლე სად, აუც ილ ებ ელია ეფ ექ ტუ რი კო მუ ნი-
კა ცია. პან დე მი ამ ნა თე ლი გა ხა და, თუ რამ დე ნად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია კო მუ ნი კა ცია თან მშრომ ლებ თან. 
ნე ბის მი ერი გა დაწყვე ტი ლე ბა, ნე ბის მი ერი ცვლი-
ლე ბა მო ითხოვს ეფ ექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცი ის არ სე-
ბო ბას. თა ნამ შრო მელ თა დის ტან ცი ური მარ თვაც 
ერ თგვა რი სი ახ ლეა ქარ თუ ლი კომ პა ნი ებ ის ათ ვის, 
რო მე ლიც ას ევე მო ითხოვს მე ნე ჯე რის მხრი დან 
კარ გად და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბას.
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ორ გა ნი ზა ცი ული ცვლი ლე ბე ბის ან ალ იზი სს 
„წყა ლი მარ გე ბე ლის” მა გა ლით ზე

კომ პა ნია რომ ლის მი მარ თე ბი თაც ჩა ვა ტა რეთ 
კვლე ვა არ ის სს „წყა ლი მარ გე ბე ლი“. აღ ნიშ ნუ ლი 
კომ პა ნია წარ მო ებ ის სფე რო ში ოპ ერ ირ ებს და ლი-
დე რის პო ზი ცია უკ ავია. „წყა ლი მარ გე ბელ მა“ მრა-
ვა ლი ცვლი ლე ბა გა ატ არა, მათ შო რის პან დე მი ურ 
პე რი ოდ ში. კერ ძოდ: 

1)	 თა ნამ შრო მელ თა გარ კვე ული ნა წი ლი გა დაყ-
ვა ნილ იქ ნა დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ზე; 

2)	 შე მუ შავ და კომ პა ნი აში მე ნე ჯერ თა მო რი გე ობ-
ის გრა ფი კი. პრო ცე სე ბი და იგ ეგ მა იმ გვა რად, რომ არ 
ხდე ბა ამა თუ იმ დე პარ ტა მენ ტის კვე თა სა წარ მო ში;

3)	 წარ მო ებ ის პრო ცეს ში მყოფ თა ნამ შრომ ლებს 
სა წარ მო ში მოს ვლის თა ნა ვე მო ეთხო ვე ბათ სპე ცი-
ალ ური ტან საც მლის ჩაც მა.

4)	 გა იზ არ და ად მი ნის ტრა ცი ის ფუნ ქცია სა წარ-
მო ში და წე სე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბა სა და 
კონ ტროლ ზე.

ყო ვე ლი ცვლი ლე ბა სხვა დას ხვა გა მოწ ვე ვის 
ფონ ზე მიმ დი ნა რე ობ და. შე სა ბა მი სად, კვლე ვის 
ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხი იყო თა ნამ შრო-
მელ თა და მო კი დე ბუ ლე ბის შეს წავ ლა. ამ ის ათ ვის 
გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა რა ოდ ენ ობ რი ვი კვლე ვის მე-
თო დი. გა ნი საზღვრა კვლე ვის დი ზა ინი - დეს კრიპ-
ტუ ლი. და მუ შავ და სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი ან კე ტა. 
გა მო კითხვა ჩა ტარ და ონ ლა ინ მე თო დით. სულ 
გა მო იკ ითხა 27 თა ნამ შრო მე ლი. 

კვლე ვის ფარ გლებ ში შე მოწ მდა შემ დე გი ჰი პო-
თე ზე ბი.

H1=ორ გა ნი ზა ცი ული ცვლი ლე ბე ბის წა რუ მა ტებ-
ლო ბა უმ ეტ ეს ად გა მოწ ვე ულია თა ნამ შრო მელ თა 
მხრი დან არ სე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბით.

H2=ორ გა ნი ზა ცი ული ცვლი ლე ბე ბის წარ მა ტე-
ბუ ლად და ნერ გვი სათ ვის უმ თავ რე სად სა ჭი როა 
თა ნამ შრომ ლებ თან ეფ ექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცია და 
მა თი ჩარ თუ ლო ბა.

კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა შემ დე გი.

დიაგრამა1
კვლე ვის შე დე გე ბი დან ჩანს, რომ გა მო კითხულ თა უმ რავ ლე სო ბა 44,4% და დე ბი თად აფ ას ებს ორ გა-

ნი ზა ცი ულ ცვლი ლე ბებს და თვლის რომ პო ზი ტი ური პრო ცე სია. 40,7% კი ნე იტ რა ლუ რად, ხო ლო 14,8% 
უარ ყო ფი თად უყ ურ ებს ცვლი ლე ბებს.

დიაგრამა2
ცვლი ლე ბე ბის წა რუ მა ტებ ლო ბის მთა ვარ ფაქ ტო რე ბად გა მო იკ ვე თა თა ნამ შრო მელ თა მხრი დან არ სე-

ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბა და მე ნეჯ მენ ტის არ ას აკ მა რი სი მხარ და ჭე რა.

H2=ორგანიზაციული ცვლილებების წარმატებულად დანერგვისათვის 

უმთავრესად საჭიროა თანამშრომლებთან ეფექტური კომუნიკაცია და მათი 

ჩართულობა. 

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი. 

 
დდიიააგგრრაამმაა 1  

კვლევის შედეგებიდან ჩანს, რომ გამოკითხულთა უმრავლესობა 44,4% დადებითად 

აფასებს ორგანიზაციულ ცვლილებებს და თვლის რომ პოზიტიური პროცესია. 

40,7% კი ნეიტრალურად, ხოლო 14,8% უარყოფითად უყურებს ცვლილებებს. 

 
დდიიააგგრრაამმაა 2 

ცვლილებების წარუმატებლობის მთავარ ფაქტორებად გამოიკვეთა 

თანამშრომელთა მხრიდან არსებული წინააღმდეგობა და მენეჯმენტის 

არასაკმარისი მხარდაჭერა. 

H2=ორგანიზაციული ცვლილებების წარმატებულად დანერგვისათვის 

უმთავრესად საჭიროა თანამშრომლებთან ეფექტური კომუნიკაცია და მათი 

ჩართულობა. 

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი. 

 
დდიიააგგრრაამმაა 1  

კვლევის შედეგებიდან ჩანს, რომ გამოკითხულთა უმრავლესობა 44,4% დადებითად 

აფასებს ორგანიზაციულ ცვლილებებს და თვლის რომ პოზიტიური პროცესია. 

40,7% კი ნეიტრალურად, ხოლო 14,8% უარყოფითად უყურებს ცვლილებებს. 

 
დდიიააგგრრაამმაა 2 

ცვლილებების წარუმატებლობის მთავარ ფაქტორებად გამოიკვეთა 

თანამშრომელთა მხრიდან არსებული წინააღმდეგობა და მენეჯმენტის 

არასაკმარისი მხარდაჭერა. 
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დიაგრამა3.თა ნამ შრო მელ თა წი ნა აღ მდე გო ბის მთა ვა რი ფაქ ტო რე ბია ცვლი ლე ბე ბის ში ნა არ სის გა-
ურ კვევ ლო ბა (44,4%) და მე ნეჯ მენ ტის ბუნ დო ვა ნი მიზ ნე ბი (40,7%). ამ ავე დროს, რო ლე ბი სა და პა სუ ხის-
მგებ ლო ბე ბის შე საძ ლო ცვლი ლე ბა.

დიაგრამა4.კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა ას ევე შემ დე გი. მე ნე ჯე რი ცვლი ლე ბე ბის დაწყე ბამ დე თა-
ნამ შრომ ლებ თან დის კუ სი ებს მარ თავს, თუმ ცა ცვლი ლე ბე ბის პრო ცეს ში ნა წი ლობ რივ აწ ვდის ინ ფორ მა-
ცი ას და ზოგ შემ თხვე ვა ში კითხვებს ღი ად არ პა სუ ხობს.

დიაგრამა5.ჩარ თუ ლო ბის თვალ საზ რი სით, გა მო კითხულ თა უმ რავ ლე სო ბა 40,7% აღ ნიშ ნავს რომ 
შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვთ ჩა ერ თონ პრო ცეს ში. 29,6% აცხა დებს რომ ცვლი ლე ბებ ში მხო ლოდ ზე და რგო ლის 
მე ნე ჯე რე ბი მო ნა წი ლე ობ ენ.

 
დდიიააგგრრაამმაა 3 

თანამშრომელთა წინააღმდეგობის მთავარი ფაქტორებია ცვლილებების შინაარსის 

გაურკვევლობა (44,4%) და მენეჯმენტის ბუნდოვანი მიზნები (40,7%). ამავე დროს, 

როლებისა და პასუხისმგებლობების შესაძლო ცვლილება. 

 
დდიიააგგრრაამმაა 4  

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა ასევე შემდეგი. მენეჯერი ცვლილებების დაწყებამდე 

თანამშრომლებთან დისკუსიებს მართავს, თუმცა ცვლილებების პროცესში 

ნაწილობრივ აწვდის ინფორმაციას და ზოგ შემთხვევაში კითხვებს ღიად არ 

პასუხობს. 

 
დდიიააგგრრაამმაა 3 

თანამშრომელთა წინააღმდეგობის მთავარი ფაქტორებია ცვლილებების შინაარსის 

გაურკვევლობა (44,4%) და მენეჯმენტის ბუნდოვანი მიზნები (40,7%). ამავე დროს, 

როლებისა და პასუხისმგებლობების შესაძლო ცვლილება. 

 
დდიიააგგრრაამმაა 4  

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა ასევე შემდეგი. მენეჯერი ცვლილებების დაწყებამდე 

თანამშრომლებთან დისკუსიებს მართავს, თუმცა ცვლილებების პროცესში 

ნაწილობრივ აწვდის ინფორმაციას და ზოგ შემთხვევაში კითხვებს ღიად არ 

პასუხობს. 

 
დდიიააგგრრაამმაა 3 

თანამშრომელთა წინააღმდეგობის მთავარი ფაქტორებია ცვლილებების შინაარსის 

გაურკვევლობა (44,4%) და მენეჯმენტის ბუნდოვანი მიზნები (40,7%). ამავე დროს, 

როლებისა და პასუხისმგებლობების შესაძლო ცვლილება. 

 
დდიიააგგრრაამმაა 4  

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა ასევე შემდეგი. მენეჯერი ცვლილებების დაწყებამდე 

თანამშრომლებთან დისკუსიებს მართავს, თუმცა ცვლილებების პროცესში 

ნაწილობრივ აწვდის ინფორმაციას და ზოგ შემთხვევაში კითხვებს ღიად არ 

პასუხობს. 

 
დდიიააგგრრაამმაა 5  

ჩართულობის თვალსაზრისით, გამოკითხულთა უმრავლესობა 40,7% აღნიშნავს 

რომ შესაძლებლობა აქვთ ჩაერთონ პროცესში. 29,6% აცხადებს რომ ცვლილებებში 

მხოლოდ ზედა რგოლის მენეჯერები მონაწილეობენ. 

 
დდიიააგგრრაამმაა 6  

გამოკითხვის შედეგად დასახელდა რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც აუცილებელია 

ცვლილებების წარმატებულად განხორციელებისათვის. მათგან უმთავრესია 

ეფექტური კომუნიკაცია და თანამშრომლების ჩართულობა. 

დდაასსკკვვნნაა  

შეჯამების სახით, აღვნიშნავთ რომ პანდემიამ კომპანიათა საქმიანობაზე 

ძლიერი ზეგავლენა იქონია. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, აუცილებელი 
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დიაგრამა6
გა მო კითხვის შე დე გად და სა ხელ და რამ დე ნი მე ფაქ ტო რი, რო მე ლიც აუც ილ ებ ელია ცვლი ლე ბე ბის 

წარ მა ტე ბუ ლად გან ხორ ცი ელ ებ ის ათ ვის. მათ გან უმ თავ რე სია ეფ ექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცია და თა ნამ შრომ-
ლე ბის ჩარ თუ ლო ბა.

 
დდიიააგგრრაამმაა 5  

ჩართულობის თვალსაზრისით, გამოკითხულთა უმრავლესობა 40,7% აღნიშნავს 

რომ შესაძლებლობა აქვთ ჩაერთონ პროცესში. 29,6% აცხადებს რომ ცვლილებებში 

მხოლოდ ზედა რგოლის მენეჯერები მონაწილეობენ. 

 
დდიიააგგრრაამმაა 6  

გამოკითხვის შედეგად დასახელდა რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც აუცილებელია 

ცვლილებების წარმატებულად განხორციელებისათვის. მათგან უმთავრესია 

ეფექტური კომუნიკაცია და თანამშრომლების ჩართულობა. 

დდაასსკკვვნნაა  

შეჯამების სახით, აღვნიშნავთ რომ პანდემიამ კომპანიათა საქმიანობაზე 

ძლიერი ზეგავლენა იქონია. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, აუცილებელი 

დას კვნა

შე ჯა მე ბის სა ხით, აღ ვნიშ ნავთ რომ პან დე მი ამ 
კომ პა ნი ათა საქ მი ან ობ აზე ძლი ერი ზე გავ ლე ნა 
იქ ონია. ყო ვე ლი ვე ამ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, აუც-
ილ ებ ელი გახ და ორ გა ნი ზა ცი ული ცვლი ლე ბე ბის 
გა ტა რე ბა. ორ გა ნი ზა ცი ულ ცვლი ლე ბებს თან ახ-
ლავს გა მოწ ვე ვე ბი, რო მელ თა გან ყვე ლა ზე მე ტად 
სა ყუ რადღე ბოა თა ნამ შრო მელ თა მხრი დან არ სე-
ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბა. 

ჩვენს მი ერ შეს წავ ლი ლი კომ პა ნის მა გა ლი-
თი და ნაც და დას ტურ და, რომ ცვლი ლე ბა თა წა-
რუ მა ტებ ლო ბას უმ თავ რე სად ეს უკ ან ას კნე ლი 
გა ნა პი რო ბებს. მის და საძ ლე ვად კი აუც ილ ებ ელია 
თა ნამ შრომ ლებ თან აქ ტი ური კო მუ ნი კა ცია და მა თი 
ჩარ თუ ლო ბა. გან სა კუთ რე ბით პან დე მი ის პე რი ოდ-
ში, ვი ნა იდ ან თა ნამ შრო მელ თა დის ტან ცი ური მარ-
თვა და ნე ბის მი ერი გა დაწყვე ტი ლე ბა, რო მელ საც 
მი იღ ებს მე ნეჯ მენ ტი, მო ითხოვს აქ ტი ურ მხარ და-
ჭე რას თა ნამ შრო მელ თა მხრი დან.
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ABSTRACT

The paper presents the various directions of the research of economics as the system to according special 
literature.

The author shall explain below the meaning of Static and Dynamic Economics, Comparative Economics, 
Mathematical Economics, Historical Economics, Economic Paleontology, and Prehistoric (‘pre-literary history’) 
Economics.

The topic involves the problem of the reconstruction of prehistoric economic systems. The prehistoric econom-
ics encompasses the period from the origins of human history to the advent of written records. Human prehistory 
is divided into three successive periods: the Stone Age, the Bronze Age, and the Iron Age.
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ეკო ნო მი კის კვლე ვის ზო გი ერ თი თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კის კვლე ვის ზო გი ერ თი თა ნა მედ რო ვე 
მი მარ თუ ლე ბის შე სა ხებმი მარ თუ ლე ბის შე სა ხებ

გიაკვაშილავა
სტუ-ს ეკო ნო მი კის დოქ ტო რან ტი,

მა თე მა ტი კო სი, ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის
თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი,

აფხა ზე თის მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის (საქართველო) აკა დე მი კო სი,
სა ქარ თ ვე ლოს ბიზ ნე სის მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის სა პა ტიო წევ რი,

ევ რო პის მა თე მა ტი კუ რი სა ზო გა დო ე ბის წევ რი,
ევ რო პის ლინ გ ვის ტუ რი სა ზო გა დო ე ბის წევ რი,

სა ერ თა შო რი სო ლინ გ ვის ტი კუ რი ასო ცი ა ცი ის (აშშ) წევ რი,
მე დი ტე რა ნუ ლი კვლე ვე ბის ასო ცი ა ცი ის (აშშ) წევ რი

E-mail: Gia.Kvashilava@tsu.ge
Gia.Kvashilava@tsu.ge

აბ ს ტ რაქ ტი
შრო მა ში წარ მოდ გე ნი ლია ეკო ნო მი კის რო გორც სის ტე მის კვლე ვის სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბა სპე ცი-

ა ლუ რი ლი ტე რა ტუ რის მი ხედ ვით.
ავ ტო რი ქვე მოთ გან საზღ ვ რავს სტა ტი კუ რი და დი ნა მი კუ რი ეკო ნო მი კის, შე და რე ბი თი ეკო ნო მი კის, 

მა თე მა ტი კუ რი ეკო ნო მი კის, ის ტო რი უ ლი ეკო ნო მი კის, ეკო ნო მი კუ რი პა ლე ონ ტო ლო გი ი სა და წი ნა რე ის-
ტო რი უ ლი (ისტორიამდელი ხა ნის) ეკო ნო მი კის მნიშ ვ ნე ლო ბას.

თე მა ში დას მუ ლია წი ნა რე ის ტო რი უ ლი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მე ბის რე კონ ს ტ რუქ ცი ის (აღდგენის) 
პრობ ლე მა. წი ნა რე ის ტო რი უ ლი ეკო ნო მი კა მო ი ცავს ადა მი ა ნის წარ მო შო ბის ის ტო რი ი დან წე რი ლო ბი თი 
ძეგ ლე ბით და მოწ მე ბულ ეპო ქამ დე.

საკვანძოსიტყვები:ეკო ნო მი კის კვლე ვა,ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მა, სტა ტი კუ რი და დი ნა მი კუ რი ეკო ნო-
მი კა, შე და რე ბი თი ეკო ნო მი კა, მა თე მა ტი კუ რი ეკო ნო მი კა, ის ტო რი უ ლი ეკო ნო მი კა, ეკო ნო მი კუ რი პა ლე-
ონ ტო ლო გია და წი ნა რე ის ტო რი უ ლი ეკო ნო მი კა.

შე სა ვა ლი
მა ტე რი ალ ური ცხოვ რე ბის სა ერ თო, კონ კრე-

ტულ-ის ტო რი ული პი რო ბე ბის დროს გარ კვე ულ 
წარ მო ებ ით ურ თი ერ თო ბა ში მყო ფი ად ამი ან თა 
ჯგუ ფის ანუ სა ზო გა დო ებ ის ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი-
თა რე ბა მუდ მი ვად ცვა ლე ბა დი პრო ცე სია, რო მე-
ლიც დღი თი-დღე რთულ დე ბა და მო ითხოვს მი სი 
შეს წავ ლი სად მი მრა ვალ მხრივ მიდ გო მას. ამ იტ ომ, 
ამ ის შე სა ბა მი სად, ჩნდე ბა ეკ ონ ომ იკ ის კვლე ვის 
ახ ალი დარ გე ბი და მი მარ თუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
აღ წე რენ მას სხვა დას ხვა კუთხით. ამ მხრივ ბო ლო 
დროს გან სა კუთ რე ბით გა მო იკ ვე თა ზუს ტი და 
სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო მეც ნი ერ ებ ის დარ გებ ში (მა-
თე მა ტი კა, ფი ზი კა, ქი მია, ბი ოლ ოგია, გე ოლ ოგია 
და სხვა) შე მუ შა ვე ბუ ლი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა; 
მაგ რამ მა თი თავ მოყ რა და გა მო ყე ნე ბა ეკ ონ ომ იკ ის 
რო გორც ობი ექ ტუ რი რე ალ ობ ის კვლე ვი სა და გა-
აზ რე ბის თვის მი სი მთლი ან ობ ასა და ის ტო რი ული 

გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში ჯერ კი დევ არაა დას რუ-
ლე ბუ ლი და ეკ ონ ომ იკ ური მეც ნი ერ ებ ის ერთ-ერთ 
აქ ტუ ალ ურ პრობ ლე მად დღემ დე რჩე ბა. ეს შრო მა 
აღ ნიშ ნულ სა კითხს ეხ ება.

ძი რი თა დი ტექ სტი
„ეკ ონ ომ იკა რო გორც ობი ექ ტუ რი რე ალ ობ ის, 

ანუ იგ ივე მა ტე რი ალ ური სი ნამ დვი ლის სფე რო, – 
ესაა სწო რედ ად ამი ან თა მი ერ ბუ ნე ბის საგ ნე ბის 
მით ვი სე ბა თა ვი ანთ მოთხოვ ნი ლე ბა თა შე სა ბა მი-
სად გარ კვე ულ სა ზო გა დო ებ რივ ურ თი ერ თო ბა თა 
ფარ გლებ ში და მათ მეშ ვე ობ ით, ანუ ესაა ად ამი ან თა 
მი ერ სა არ სე ბო სა შუ ალ ებ ათა (იგ ივე მა ტე რი ალ ური 
დოვ ლა თის) შექ მნის (მო პო ვე ბის, დამ ზა დე ბის), ანუ 
სა კუთ რივ წარ მო ებ ის, გა ნა წი ლე ბის, გაც ვლი სა და 
მოხ მა რე ბის ერ თობ ლი ობა“ (სი ჭი ნა ვა 2011:35, 36).

ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მა შე საძ ლე ბე ლია შეს წავ-
ლი ლი იქ ნეს ან ალ იზ ისა და სინ თე ზის კვლე ვის 
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მე თო დე ბით, სტა ტი კუ რი და დი ნა მი კუ რი მდგო-
მა რე ობ ებ ით (შდრ. სი ჭი ნა ვა და სხვ. 2019:172, 
248–256). მას  ელ ემ ენ ტე ბად ვშლით და ვარ კვევთ 
მათ შო რის არ სე ბულ მი მარ თე ბებს. ეს ან ალ იზ ის 
ანუ და ნა წევ რე ბის მე თო დია. სინ თე ზის მე თო დის 
დროს ხდე ბა მო ცე მულ ელ ემ ენ ტთა კომ ბი ნი რე ბა, 
რო მელ თა მი ხედ ვით აიგ ება ახ ალი სის ტე მა (სი ჭი-
ნა ვა და სხვ. 2019:255).

უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ეკ ონ ომ იკ ის შეს წავ-
ლა აბ სტრაქ ტუ ლი მო დე ლე ბის აგ ებ ის გზით, რომ-
ლის ინ ტერ პრე ტა ცი ის ას მი ვი ღებთ გან სა ხილ ველ 
ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მებს. ეკ ონ ომ ის ტი აგ ებს თა ვის 
მო დელს პი რო ბით სამ ყა როს მი მართ, რო მელ შიც 
რე ალ ობა მეტ-ნაკ ლე ბად გა მარ ტი ვე ბუ ლია, და 
ახ ასი ათ ებს რე ალ ურ ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მას ამ 
მო დელ თან შე და რე ბის გზით (სი ჭი ნა ვა და სხვ. 
2019:290–295).

ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის რა ღაც ელ ემ ენ ტთა 
გა მო ყო ფა და მა თი გარ კვე ული წე სით კომ ბი ნა-
ცია, მო დე ლი რე ბა იძ ლე ვა ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის 
სტა ტი კურ აღ წე რას, ანუ ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მის 
შეს წავ ლას დრო ის ერთ გარ კვე ულ მცი რე პე რი ოდ-
ში, რომ ლის გან მავ ლო ბა ში ეკ ონ ომ იკა გა ნი ხი ლე ბა 
რო გორც უც ვლე ლი მდგო მა რე ობა.

სტა ტი კურ სის ტე მა თა დი ნა მი კა1 დროს თან 
მი მარ თე ბით იძ ლე ვა ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის 
ის ტო რი ული გან ვი თა რე ბის თა ნა მიმ დევ რო ბას. 
ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მა თა სტა ტი კუ რი სა ფე ხუ რე-
ბის დრო ის მი ხედ ვით თან მიმ დევ რო ბი თი აღ წე რა 
დი ნა მი კუ რი ეკ ონ ომ იკ ის (Dynamic Economics) ამ-
ოც ანაა (შდრ. სი ჭი ნა ვა და სხვ. 2019:34, 144, 172, 
294). ამ დე ნად, ეკ ონ ომ იკ ის დი ნა მი კუ რი ან ალ იზი 
გუ ლის ხმობს ეკ ონ ომ იკ ის ცალ კე ულ სტა ტი კურ 
სის ტე მა თა თა ნა მიმ დევ რუ ლი ტრან სფორ მა ცი ის 
აღ წე რას. მა შა სა და მე, მე თო დო ლო გი ურ ად ეკ ონ-
ომ იკ ის რო გორც სის ტე მის სტა ტი კუ რი აღ წე რა, 
რო მე ლიც არ ის ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მა ში შე მა ვა ლი 
ელ ემ ენ ტე ბი სა და მა თი ურ თი ერ თმი მარ თე ბე ბი სა, 
წინ უს წრებს ეკ ონ ომ იკ ის დი ნა მი კურ შეს წავ ლას.

ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის ელ ემ ენ ტთა კა ნონ-
ზო მი ერი მი მარ თე ბა ნი დი ნა მი კურ უნ ივ ერ სა ლი ებს 
ეკ უთ ვნი ან და გად მო იც ემა შემ დე გი ფორ მუ ლის სა-
ხით:  რაც აღ ნიშ ნავს იმ ას, რომ 
„ნე ბის მი ერი E-სთვის, თუ E არ ის ეკ ონ ომ იკა (ე.ი., 
ერ თი სტა ტი კუ რი მდგო მა რე ობა), მა შინ არ სე ბობს 
ერ თი მა ინც x ელ ემ ენ ტი E-სი“. უნ ივ ერ სა ლი ათა 
კა ტე გო რი ას ეკ უთ ვნის შემ დე გი დე ბუ ლე ბა: „ნე-

1 დინამიკაარისერთისტატიკურიმდგომარეობი
დანმეორესტატიკურმდგომარეობაშიგადასვლა.

ბის მი ერი ეკ ონ ომ იკა იც ვლე ბა“, მაგ რამ აუც ილ ებ-
ელი არაა ეკ ონ ომ იკ აში ყვე ლა ფე რი იც ვლე ბო დეს. 
პი რი ქით, რო გორც წე სი, ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის 
რო მე ლი მე ერ თი ნა წი ლი დრო თა ვი თა რე ბა ში იც-
ვლე ბა ზოგ ჯერ ევ ოლ უცი ურ ად, ან და ზოგ ჯერ რე-
ვო ლუ ცი ურ ად, მა შინ რო დე საც მი სი მე ორე ნა წი ლი 
უც ვლე ლი რჩე ბა.

ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა ის ტო რი ული თა-
ნა მიმ დევ რო ბით უწყვე ტად მიმ დი ნა რე ობს, ანუ 
უწყვე ტი ტრან სფორ მა ცია ხდე ბა დრო ში გარ კვე-
ულ ეკ ონ ომ იკ ურ ურ თი ერ თო ბა თა სის ტე მი სა, 
რომ ლის და ნა წევ რე ბას ეკ ონ ომ ის ტი ახ დენს და 
გა ნი ხი ლავს ეკ ონ ომ იკ ის დის კრე ტულ, ცალ კე ულ 
მდგო მა რე ობ ებს სა ზო გა დო ებ რივ, სა ხელ მწი ფო-
ებ რივ და პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ თან მი მარ თე ბით. 
რაც უფ რო მცი რეა დრო ის ეს მო ნაკ ვე თი აღ სა წერ 
მდგო მა რე ობ ებს შო რის, მით უფ რო სრუ ლია ეკ ონ-
ომ იკ ური მოძ ღვრე ბე ბის − ეკ ონ ომ იკ ის ის ტო რი ისა, 
ან და ეკ ონ ომ იკ ური აზ რის ის ტო რი ის გად მო ცე მა.

ამ ერ იკ ელ მა ეკ ონ ომ ის ტმა, ჯონ კლარ კმა (John 
Bates Clark, 1847–1938) პირ ველ მა და ყო ეკ ონ ომ იკა 
− რო გორც სის ტე მა − „სტა ტი კურ“ და „დი ნა მი კურ“ 
ან ალ იზ ებ ად (Clark 1908[1899]; Clark 1915[1907]). 
რუ სი ეკ ონ ომ ის ტის, ნი კო ლაი კონ დრა ტი ევ ის 
(Николай Дмитриевич Кондратьев, 1892–1938), 
ინ გლი სე ლი ეკ ონ ომ ის ტე ბის, როი ჰა რო დის (Henry 
Roy Forbes Harrod, 1900–1978) და ჯონ ჰიქ სი სა 
(John Richard Hicks, 1904–1989; ნო ბე ლის პრე მი ის 
ლა ურე ატი ეკ ონ ომ იკ აში, 1972) და სხვა თა მი ერ 
შე მუ შა ვე ბუ ლი იყო მე თო დე ბი ეკ ონ ომ იკ ის სტა ტი-
კუ რი ან ალ იზ ისა, რო მე ლიც გა მო ყე ნე ბუ ლია ეკ ონ-
ომ იკ ის დი ნა მი კუ რი შეს წავ ლის დროს (Kondratieff 
1925; Harrod 1939; Harrod 1948; Hicks 1946; Hicks 
1965; Hicks 1985; შდრ. სი ჭი ნა ვა და სხვ. 2019:137, 
172–173). ეკ ონ ომ იკ ის რო გორც მეც ნი ერ ული დარ-
გის ჩა მო ყა ლი ბე ბა გუ ლის ხმობს სტა ტი კა სა და 
დი ნა მი კას შო რის არ სე ბუ ლი ლო გი კუ რი წი ნა აღ-
მდე გო ბე ბის გა და ლახ ვა სა და სტა ტი კუ რი და დი ნა-
მი კუ რი ეკ ონ ომ იკ ური თე ორი ებ ის გამ თლი ან ებ ას.

დი ნა მი კუ რი ეკ ონ ომ იკ ის ერთ-ერ თი ძი რი თა დი 
ამ ოც ანაა ეკ ონ ომ იკ აში დრო ში მიმ დი ნა რე ცვლი-
ლე ბე ბი სა და გარ დაქ მნე ბის სის ტე მუ რი აღ წე რა და 
შეს წავ ლა მი სი წი ნა რე ის ტო რი ული გან ვი თა რე ბის 
შე სა ბა მი სი მო დე ლე ბის აღ დგე ნის გზით.

მაგ რამ ბუ ნებ რი ვად ჩნდე ბა კითხვა, თუ რო გორ 
აღ ვად გი ნოთ ეკ ონ ომ იკ ის წი ნა რე ის ტო რია, ან და 
ეკ ონ ომ იკ ური აზ რის წი ნა რე ის ტო რია?

ამ კითხვა ზე პა სუ ხი გა ცე მა სწო რედ დი ნა მი კუ-
რი ეკ ონ ომ იკ ის ამ ოც ან ას შე ად გენს. ეკ ონ ომ იკ ის 
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წი ნა რე ის ტო რი ისა, ან და ეკ ონ ომ იკ ური აზ რის წი ნა-
რე ის ტო რი ის აღ დგე ნა შე საძ ლე ბე ლია დი ნა მი კუ რი 
ეკ ონ ომ იკ ის კვლე ვის იმ გან სა კუთ რე ბუ ლი ხერ ხით, 
რო მელ საც ის ტო რი ულ-შე და რე ბი თი მე თო დი ეწ-
ოდ ება (შდრ. სი ჭი ნა ვა და სხვ. 2019:142–145).

რა თქმა უნ და, დი ნა მი კუ რი ეკ ონ ომ იკ ის შეს წავ-
ლას სირ თუ ლე ები თან ახ ლავს, რო მე ლიც და კავ ში-
რე ბუ ლია დრო ის მი ხედ ვით ის ტო რი ული მოვ ლე ნე-
ბის თან მიმ დევ რო ბის გარ კვე ვას თან.

დი ნა მი კუ რი ეკ ონ ომ იკ ის ერთ-ერ თი ძი რი თა დი 
მი ზა ნია შე და რე ბით-ის ტო რი ული მე თო დი სა და 
რე კონ სტრუქ ცი ის (აღ დგე ნის) სა შუ ალ ებ ით დად-
გინ დეს ეკ ონ ომ იკ ურ ცვლი ლე ბა თა შე ფარ დე ბი თი 
ქრო ნო ლო გია, რა თა წარ მოდ გინ დეს ეკ ონ ომ იკ ის 
გან ვი თა რე ბის სა ფე ხუ რე ბი წი ნა რე ის ტო რი ული 
ხა ნი დან თა ნა მედ რო ვე ის ტო რი ული (წე რი ლო ბი თი 
ძეგ ლე ბით და მოწ მე ბუ ლი) ეპ ოქ ის ჩათ ვლით; მაგ-
რამ ამ მიზ ნის გან ხორ ცი ელ ება და მიღ წე ვა ძა ლი ან 
რთუ ლი ამ ოც ანა იქ ნე ბა, თუ შე და რე ბი თი ან ალ იზ ის 
შე დე გად ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის თი თოეული 
სა ფე ხუ რის აღ წე რი სას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ 
იქ ნე ბა მას ში არ სე ბუ ლი ელ ემ ენ ტებს შო რის არ სე-
ბუ ლი კა ნონ ზო მი ერი მი მარ თე ბა ნი. ამ დე ნად, ეკ ონ-
ომ იკ ის სხვა დას ხვა სა ფე ხუ რე ბის ერ თმა ნე თის გან 
გა მიჯ ვნას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს ეკ ონ ომ იკ ური 
სის ტე მის დი ნა მი კუ რი ან ალ იზ ის დროს. დრო ის 
მი ხედ ვით, ეკ ონ ომ იკ ურ ტრან სფორ მა ცი ათა, ცვლი-
ლე ბა თა თან მიმ დევ რო ბის შე ფარ დე ბის დად გე ნა 
დი ნა მი კუ რი ან ალ იზ ის ძი რი თა დი პრინ ცი პია.

ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის ტრან სფორ მა ცია 
დრო ში ნათ ლად ჩანს კონ კრე ტუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის 
სხვა დას ხვა პე რი ოდ ის წე რი ლო ბით ძეგ ლებ ში მო-
ცე მუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური მა სა ლე ბის შე და რე ბი სას.

ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მა თან და თა ნო ბით იც ვლე-
ბა იმ კვა ლო ბა ზე, რო დე საც მას ში − რო გორც ელ ემ-
ენ ტთა არ ას რულ სის ტე მა ში − მომ ხდა რი ცვლი ლე-
ბე ბი არ იწ ვევს ელ ემ ენ ტთა ურ თი ერ თდამ თხვე ვას; 
მაგ რამ ეს ცვლი ლე ბე ბი ეკ ონ ომ იკ აში გარ კვე ულ 
ჩარ ჩო ებ შია მოქ ცე ული, ის ინი არ მიმ დი ნა რე ობს 
სრუ ლი ად თა ვი სუფ ლად და ყო ველ გვა რი კა ნონ-
ზო მი ერ ებ ის გა რე შე.

არა ად ვი ლია იმ ის თქმაც, თუ რა იწ ვევს ეკ ონ-
ომ იკ ური სის ტე მის დრო ში მიმ დი ნა რე ცვლი ლე-
ბებს. ამ გვარ ცვლი ლე ბა თა ერთ-ერ თი და საშ ვე ბი 
ფაქ ტო რი შე იძ ლე ბა იყ ოს ად ამი ან თა წარ მო ებ ით 
ურ თი ერ თო ბა თა გან სხვა ვე ბუ ლო ბა ნი. აგ რეთ ვე 
და საშ ვე ბია სხვა ფაქ ტო რე ბიც, მაგ., ად ამი ან თა 
მიგ რა ცი ები, რომ ლე ბიც ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის 
ცვა ლე ბა დო ბას ახ დენს.

ეკ ონ ომ იკ ის დი ნა მი კუ რი თვალ საზ რი სით შეს-
წავ ლის შემ დეგ ჩნდე ბა ახ ალი ამ ოც ანა ამ გვა რად 
წარ მოდ გე ნი ლი ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის ურ თი-
ერ თშე და რე ბი სა. ეკ ონ ომ იკ ის დარ გს, რო მე ლიც 
სწავ ლობს ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის ურ თი ერ-
თშე და რე ბას, ეწ ოდ ება შე და რე ბი თი ეკ ონ ომ იკა 
(Comparative Economics) (Cameron 1961:231–239; 
Angresano 1996; Djankov et al. 2003; Dallago 2004). 
შე და რე ბი თი ეკ ონ ომ იკა შე იძ ლე ბა და იყ ოს ორ მი-
მარ თუ ლე ბად. ერ თი მი მარ თუ ლე ბაა ის ტო რი ულ-
შე და რე ბი თი ეკ ონ ომ იკა (Comparative Historical 
Economics), რო მე ლიც სპე ცი ალ ური მე თო დე ბის 
გა მო ყე ნე ბით ახ დენს ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის 
ურ თი ერ თშე და რე ბას დროს თან მი მარ თე ბით (შდრ. 
Kindleberger 1978:2). მე ორე მი მარ თუ ლე ბაა ტი პო-
ლო გი ური ეკ ონ ომ იკა (Typological Economics), ანუ 
ეკ ონ ომ იკ ური ტი პო ლო გია (Economic Typology) 
(Grapendaal et al. 1995:123), რო მე ლიც გარ კვე ული 
ნიშ ნე ბის სა ფუძ ველ ზე ახ დენს ეკ ონ ომ იკ ური მოვ-
ლე ნე ბი სა და ფაქ ტე ბის სის ტე მა ტი ზა ცი ასა და 
კლა სი ფი კა ცი ას. ეკ ონ ომ იკ ური ტი პო ლო გი ის ძი-
რი თა დი ამ ოც ანაა ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მებს შო რის 
იზ ომ ორ ფიზ მი სა და ალ ომ ორ ფი ზის დად გე ნა და 
უნ ივ ერ სა ლი ებ ის გა მოვ ლე ნა. ეკ ონ ომ იკ ურ ტი პო-
ლო გი ას შე იძ ლე ბა და ვუ კავ ში როთ კონ ტრას ტუ ლი 
ეკ ონ ომ იკა (Contrasting Economics), ანუ შე პი რის პი-
რე ბი თი ეკ ონ ომ იკა, რო მე ლიც შე ის წავ ლის კონ კრე-
ტუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მას სხვა ეკ ონ ომ იკ ურ 
სის ტე მას თან შე პი რის პი რე ბით და ამ გზით გა მო-
აჩ ენს მათ შო რის არ სე ბულ გან სხვა ვე ბებს (Turgeon 
1963). უნ ივ ერ სა ლია, რო მე ლიც და მა ხა სი ათ ებ ელია 
ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის თვის, შე იძ ლე ბა იყ ოს 
აბ სო ლუ ტუ რი ან სტა ტის ტი კუ რი, დე დუქ ცი ური ან 
ინ დუქ ცი ური (შდრ. სი ჭი ნა ვა და სხვ. 2019:235–238, 
260–270).

ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მა თა ტი პო ლო გი ური აღ წე რა 
შე იძ ლე ბა იყ ოს კვა ლი ტა ტი ური, ანუ თვი სობ რი ვი 
და კვან ტი ტა ტი ური, ანუ რა ოდ ენ ობ რი ვი, რომ ლე-
ბიც იც ვლე ბი ან სის ტე მე ბის ტრან სფორ მა ცი ის ას 
(შდრ. სი ჭი ნა ვა და სხვ. 2019:32, 74, 77, 115–117, 124).

ტი პო ლო გი ური კვლე ვი სას ირ კვე ვა, რომ ეკ-
ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბი რა ღა ცა ერ თი ანი, ზო გა დი 
უნ ივ ერ სა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლე ბის გან-
საზღვრულ შემ თხვე ვებს წარ მო ად გე ნენ. აგ რეთ ვე 
გარ კვე ულ მო ნა ცე მებ ზე დამ ყა რე ბით დგინ დე ბა 
ტი პო ლო გი ური კა ნო ნე ბი, უნ ივ ერ სა ლუ რი მა ხა-
სი ათ ებ ლე ბი, უზ ოგ ად ესი კა ნონ ზო მი ერ ებ ები და 
პრინ ცი პე ბი, რო მელ თა მი ხედ ვით ერთ გან სა ხილ-
ველ ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მა ში შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა 
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რო მე ლი მე ეკ ონ ომ იკ ური მოვ ლე ნის არ სე ბო ბის 
პროგ ნო ზი რე ბა სხვა ეკ ონ ომ იკ ური მოვ ლე ნის არ-
სე ბო ბი დან გა მომ დი ნა რე.

ამ დე ნად, ყვე ლა ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მას სა ფუძ-
ვლად უდ ევს გარ კვე ული უნ ივ ერ სა ლუ რი ზო გა დი 
მო დე ლი, რო მე ლიც სხვა დას ხვა სა ხით გა მოჩ ნდე ბა 
კონ კრე ტულ ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მა ში.

ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის მო დე ლი რე ბა უკ-
ავ შირ დე ბა მა თე მა ტი კუ რი ეკ ონ ომ იკ ის (Mathemati-
cal Economics) პრობ ლე მა ტი კას (Takayama 1985; 
სი ჭი ნა ვა და სხვ. 2019:228), რაც ეკ ონ ომ იკ ური 
სის ტე მე ბის კვლე ვის ორ მო საზ რე ბას აერ თი ან-
ებს. ერ თია სის ტე მის სტა ტის ტი კუ რი და მუ შა ვე ბა, 
რო მელ საც ახ დენს სტა ტის ტი კუ რი ეკ ონ ომ იკა 
(Statistical Economics) (Mandelbrot 1963). მე ორეა ეკ-
ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის შე სა ბა მი სი მა თე მა ტი კუ რი 
მო დე ლე ბის აგ ება, რო მელ საც ახ დენს ალ გებ რუ ლი 
ეკ ონ ომ იკა (Algebraic Economics) (Schelling 1951). მა-
თე მა ტი კუ რი ეკ ონ ომ იკა ეკ ონ ომ იკ ური ამ ოც ან ებ ის 
ამ ოს ახ სნე ლად იყ ენ ებს მა თე მა ტი კურ მე თო დებს, 
ახ დენს ეკ ონ ომ იკ ური პრო ცე სე ბის ფორ მა ლი ზა ცი-
ას და წარ მო ად გენს ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მებს მკაც-
რად ფორ მა ლი ზე ბუ ლი სის ტე მის სა ხით.

ეკ ონ ომ იკ ის ად რინ დე ლი სა ფე ხუ რე ბის აღ დგე-
ნა, ეკ ონ ომ იკ ური მოვ ლე ნე ბის პროგ ნო ზი რე ბა და 
ამ ნა ირ ად ეკ ონ ომ იკ ის ის ტო რი ული გან ვი თა რე ბის, 
ეკ ონ ომ იკ ურ მოვ ლე ნა თა და ურ თი ერ თო ბა თა რე-
კონ სტრუქ ცია ხერ ხდე ბა უძ ვე ლე სი არ ქე ოლ ოგი-
ური (წე რი ლო ბი თი და არ აწ ერ ილ ობ ითი) ძეგ ლე ბის 
შეს წავ ლა-გა შიფ რვით. ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის, 
რო გორც სტა ტი კუ რი და დი ნა მი კუ რი წყო ბი სა, 
წი ნა რე ის ტო რი ულ ხა ნა ში გავ ლი ლი სა ფე ხუ რე ბის 
აღ დგე ნა გვაძ ლევს გარ კვე ულ მო დე ლებს, რომ-
ლე ბიც ეკ ონ ომ იკ ისა და მა თე მა ტი კის ჩა სახ ვა-ჩა-
მო ყა ლი ბე ბა სა და გან ვი თა რე ბას უფ რო ღრმად 
აღ გვი წერს (კვა ში ლა ვა 2020). მხო ლოდ ამ გვა რი 
კომ პლექ სუ რი მიდ გო მა სა შუ ალ ებ ას გვაძ ლევს რე-
კონ სტრუ ირ ებ ული ეკ ონ ომ იკ იდ ან ის ტო რი ულ ად 
და დას ტუ რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის დე დუქ ცი რე ბა ან, 
პი რი ქით, ინ დუქ ცი რე ბა იძ ლე ვა იმ ფაქ ტობ რივ მო-
ნა ცე მებს, რო მე ლიც ეკ ონ ომ იკ ამ და მა თე მა ტი კამ 
გაიარა თა ვი ან თი ფორ მი რე ბი სა და ის ტო რი ული 
გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში დაწყე ბუ ლი წი ნა რე ის ტო-
რი ული ხა ნი დან თა ნა მედ რო ვე ის ტო რი ული ეპ ოქ ის 
ჩათ ვლით (კვა ში ლა ვა 2020).

კი დევ ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის ად რე ული 
სა ფე ხუ რე ბის აღ დგე ნის პრობ ლე მა ჩნდე ბა მა შინ, 
რო დე საც ხდე ბა რა იმე ნიშ ნით ახ ლო მყო ფი ეკ ონ-
ომ იკ ური სის ტე მე ბის ერ თმა ნეთ თან შე და რე ბა და 

შე პი რის პი რე ბა.
ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბი ით ვლე ბა სა ერ თო ეკ-

ონ ომ იკ ური სის ტე მი დან ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლად, მხო-
ლოდ და მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც მათ შო რის სის-
ტე მა ტუ რი ერ თგვა რო ბა ხერ ხდე ბა. ამ პრინ ციპ მა 
ხე ლი შე უწყო ის ტო რი ული ეკ ონ ომ იკ ის (Historical 
Economics) სწრაფ გან ვი თა რე ბას (Bisin and Federico 
2021; სი ჭი ნა ვა და სხვ. 2019:137, 139, 160).

ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მა თა სა ერ თო ეკ ონ ომ იკ ური 
სის ტე მი დან წარ მო მავ ლო ბა ლო გი კუ რად მიგ ვიყ-
ვანს წი ნა რე ის ტო რი ული ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის 
რე კონ სტრუქ ცი ამ დე, რო მე ლიც აღ დგე ბა მხო ლოდ 
იმ შემ თხვე ვა ში, თუ გან საზღვრუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური 
მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით მო ხერ ხდე ბა მრა ვა ლი 
ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის დაყ ვა ნა ამ ოს ავ ალი ეკ ონ-
ომ იკ ური სის ტე მის თე ორი ულ ად შე საძ ლე ბელ სხვა-
დას ხვა მო დელ ზე, რო მე ლიც მი ახ ლო ებ ული იქ ნე ბა 
ოდ ეს ღაც არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მას თან. 
ას ეთ დროს სწო რედ ეკ ონ ომ იკ ური უნ ივ ერ სა ლი ები 
უნ და იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი რო გორც აღ დგე ნი ლი 
მო დე ლე ბის რე ალ ურ ობ ის და დას ტუ რე ბის მტკი ცე 
კრი ტე რი უმი. ამ თვალ საზ რი სით ის მო დე ლია ნამ-
დვილ თან უფ რო მი ახ ლო ებ ული, რო მე ლიც მე ტად 
შე ეს აბ ამ ება სტა ტი კურ ტი პო ლო გი ურ მო ნა ცე მებს; 
მაგ რამ აღ დგე ნი ლი ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლე ბის მხო-
ლოდ სტა ტი კურ ეკ ონ ომ იკ ურ უნ ივ ერ სა ლი ებ თან 
შე სა ბა მი სო ბა არ არ ის საკ მა რი სი პი რო ბა იმ ის თვის, 
რომ ვთქვათ, ეს რე კონ სტრუქ ცი ები რე ალ ობ ას-
თან მი ახ ლო ებ ულია. ას ევე აუც ილ ებ ელი პი რო ბაა 
აღ დგე ნი ლი ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლე ბის შე სა ბა მი-
სო ბა დი ნა მი კურ ტი პო ლო გი ურ მო ნა ცე მებ თან. 
ამ დე ნად, აღ დგე ნი ლი ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლე ბი 
მხო ლოდ და მხო ლოდ მა შინ იქ ნე ბა რე ალ ობ ას თან 
მი ახ ლო ებ ული, თუ ის დას ტურ დე ბა სტა ტი კუ რი და 
დი ნა მი კუ რი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით. სა ტი ტი კუ რი 
და დი ნა მი კუ რი ტი პო ლო გი ის გათ ვა ლის წი ნე ბა ეკ-
ონ ომ იკ ური მო დე ლე ბის აღ დგე ნის დროს აუც ილ-
ებ ლად იწ ვევს კლა სი კუ რი ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის 
გა და სინ ჯვას და ახ ლე ბუ რად გა აზ რე ბას.

თუ კი ამ ოს ავ ალი ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის აღ-
დგე ნი ლი მო დე ლე ბი იმ დრო ინ დე ლი რე ალ ობ ას 
ას ახ ავ ენ, მა შინ ის ინი უნ და შე ეს აბ ამ ებ ოდ ნენ ტი პო-
ლო გი ურ ად მი ღე ბად უნ ივ ერ სა ლურ ეკ ონ ომ იკ ურ 
კა ნონ ზო მი ერ ებს, რომ ლე ბიც დგინ დე ბა სხვა დას-
ხვა ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის ურ თი ერ თშე და რე-
ბი სა და ურ თი ერ თშე პი რის პი რე ბის სა ფუძ ველ ზე.

მოკ ლედ გა ვი მე ორ ოთ ზე მოთ ქმუ ლი. წი ნა რე-
ის ტო რი ული ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის აღ დგე ნა 
ხდე ბა წე რი ლო ბით და არ აწ ერ ილ ობ ითი ძეგ ლებ ში 
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და დას ტუ რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლე ბის ურ-
თი ერ თშე და რე ბი სა და ურ თი ერ თშე პი რის პი რე ბის 
სა ფუძ ველ ზე და ერ თი ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლი დან 
უწყვე ტი ცვლა მე ორე, უწ ინ დე ლი ეკ ონ ომ იკ ური 
მო დე ლის კენ, მე სა მე, უფ რო ადე ული ეკ ონ ომ იკ-
ური მო დე ლის კენ და ა.შ. თი თოეული მო დე ლის 
ტი პო ლო გი ური და დას ტუ რე ბის შე დე გად. ეს ცვლა 
გრძელ დე ბა მა ნამ, სა ნამ მიღ წე ული არ იქ ნე ბა ის 
ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლი, რომ ლის მი ხედ ვით შე იძ-
ლე ბა და ხა სი ათ დეს  წი ნა რე ის ტო რი ული ეკ ონ ომ იკა 
(Prehistoric Economics) (შდრ. Earle 1982).

აღ დგე ნი ლი ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლე ბი, რომ-
ლე ბიც ას ახ ავ ენ ოდ ეს ღაც არ სე ბუ ლი წი ნა რე ის-
ტო რი ულ ეკ ონ ომ იკ ას, იძ ლე ვა მი სი გავ რცე ლე ბის 
ის ტო რი ულ-გე ოგ რა ფი ული არე ალ ის დად გე ნა საც.

ეკ ონ ომ იკ ის რო გორც სის ტე მის ამ გვა რი ან ალ-
იზ ით ვლინ დე ბა, რომ ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო-
ბე ბის კვლე ვა აუც ილ ებ ელია მის დამ მყა რე ბელ 
ხალ ხთა კულ ტუ რას თან გა ნუ ყოფ ლად, რო მე ლიც 
მო იც ავს სა ზო გა დო ებ ის ქცე ვებს, კა ნო ნებს, ენ ებს, 
რე ლი გი ებს, ინ სტი ტუ ტებ სა და ღი რე ბუ ლე ბებს. ამ 
მი მარ თუ ლე ბას ეკ ონ ომ იკ ურ პა ლე ონ ტო ლო გი ას 
(Economic Paleontology) უწ ოდ ებ ენ (Driver 1943).

რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, წი ნა რე ის ტო რი ული 
ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის აღ დგე ნა გარ კვე ული 
მი ახ ლო ებ ით აღ წერს შე სა ბა მი სი ეკ ონ ომ იკ ური 
ურ თი ერ თო ბე ბის დამ მყა რე ბელ ხალ ხთა სო ცი ალ-
ურ ჯგუ ფებს, მე ურ ნე ობ ებს, მა ტე რი ალ ურ ყო ფა სა 
და კულ ტუ რას (შდრ. სი ჭი ნა ვა 2014:48). ამ გვა რი 

აღ დგე ნა, რო მე ლიც ის ტო რი ულ რე ალ ობ ას თან მი-
ახ ლო ებ ულია, სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა, რომ წარ სუ ლი სა 
და აწ მყოს ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბი და კულ-
ტუ რე ბი ტი პო ლო გი ურ ად ერ თმა ნეთს შე დარ დეს. ამ 
აღ დგე ნის დროს გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა 
აქ ვს მი თო სურ გად მო ცე მებ სა და მი თო ლო გი ურ 
გა აზ რე ბებს (სი ჭა ნა ვა 1999; სი ჭი ნა ვა 2011:37), რი-
ტუ ალ ურ მო ტი ვებ სა და არ ქე ოლ ოგი ურ მა სა ლებს, 
რო მელ თა მი ხედ ვით ირ კვე ვა სა ვა რა უდო ეკ ონ ომ-
იკ ის ტი პო ლო გი ური შე საძ ლებ ლო ბა ნი.

დას კვნა
ამ რი გად, ეკ ონ ომ იკა რო გორც სის ტე მა მო იც ავს 

გან სხვა ვე ბულ მი მარ თუ ლე ბებს და მო ითხოვს მის 
და ხა სი ათ ებ ას სხვა დას ხვა ას პექ ტით. თა ნა მედ რო-
ვე ეკ ონ ომ იკ ურ ლი ტე რა ტუ რა ში შე სა ბა მი სად გა-
მოკ ვე თი ლია სა თა ნა დო მი მარ თუ ლე ბე ბი, რომ ლე-
ბიც ახ დე ნენ ამ ას პექ ტე ბის უფ რო სა ფუძ ვლი ან ად 
და მუ შა ვე ბას და ამ ით ხელს უწყო ბენ ეკ ონ ომ იკ ის 
გა აზ რე ბა საც მის მთლი ან ობ ასა და  გან ვი თა რე ბის 
პრო ცეს ში. ამ მი მარ თუ ლე ბე ბის გან მტკი ცე ბამ 
ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ აში კვლე ვა თა სფე რო 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა აფ არ თო ვა და მო იც ავა სა ზო გა-
დო ებ რი ვი, ჰუ მა ნი ტა რუ ლი, ზუს ტი და სა ბუ ნე ბის-
მეტყვე ლო დის ციპ ლი ნე ბის უახ ლო ესი დარ გე ბი. 
ამ იტ ომ ამ დარ გებ ში შე მუ შა ვე ბუ ლი მეც ნი ერ ული 
მე თო დე ბის თავ მოყ რა, შეს წავ ლა და სა თა ნა დოდ 
გა მო ყე ნე ბა აუც ილ ებ ელია წი ნა რე ის ტო რი ული 
ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბის აღ დგე ნის თვის.
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ნი ნო დარ ბა ი სე ლის ,,ლაზარე“ნი ნო დარ ბა ი სე ლის ,,ლაზარე“

(იდუმალებითმოცულიეპიზოდიდაეკფრასისნიმუში)

ხათუნაბურჭულაძე
სო ხუ ლის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 

ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტის დოქ ტო რან ტი

აბ ს ტ რაქ ტი

მო ცე მუ ლი სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია ნი ნო დარ ბა ი სე ლის ლექ სი ,,ლაზარე’’ და გა კე თე ბუ ლია ცალ კე უ ლი 
დე ტა ლე ბის ინ ტერ პ რე ტა ცი ა ა.   კვლე ვა ში გა მო ყე ნე ბუ ლია ჰერ მე ნევ ტი კუ ლი მე თო დი, ანა ლი ზი.  ტექ ს ტი 
გან ხი ლუ ლია ლექ ს თ მ ცოდ ნე ო ბის კუთხი თაც.

,,ლაზარე’’ პოს ტ მო დერ ნის ტუ ლი  ლექ სი ა, რო მე ლიც სავ სე ბით შე ე სა ბა მე ბა ვერ ლიბ რის ფორ მას. პოს-
ტ მო დერ ნის ტუ ლი პო ე ზია  უსაზღ ვ რო თა ვი სუფ ლე ბით ხა სი ათ დე ბა. აქ შეზღუ დუ ლი არა ვინ და არა ფე რი ა.  

ABSTRACT
This article discusses Nino Darbaiseli’s poem “Lazarus” and interprets certain details. The study uses a her-

meneutic method, analysis. The text is also discussed in terms of lexicography.
“Lazarus” is a postmodernist poem that fits perfectly with the form of Werliber. Postmodernist poetry is char-

acterized by boundless freedom. There is no one and nothing limited here. The message comes by itself, flows 
like a swift fountain, and at last, it is drained, purified, and reaches the reader, without any hesitation.

It is noteworthy that the story conveyed in the poem is not only heard, but also the reader can see the episode. 
This even gives us an excuse to say that we perceive it as a specimen of Ekfrasis.

Keywords: Lazarus, Poetry, Postmodernism, Werlibri, Octava, Anjambemann, Ekfrasis.
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შე სა ვა ლი
ჩვენს თვალ საზ რის სა და შთა ბეჭ დი ლე ბას, ჩვე უ-

ლე ბი სა მებრ, ერ თი სიტყ ვით გა მოვ ხა ტავთ ხოლ მე 
იმა ზე, რა მაც პირ და პირ გულ სა და გო ნე ბა ში გა ი ა-
რა: ზოგ მა უკ ვა ლოდ, ზოგ მა კი ,,აქ“, ჩვენს გულ ში, 
ყოფ ნის ნიშ ნად რა ღაც დაგ ვი ტო ვა.

ჩვენს წარ მოდ გე ნა ში წიგ ნე ბი, ტექ ს ტე ბი, პრო-
ზა უ ლი თუ პო ე ტუ რი, მო მე წო ნა, არ მო მე წო ნა - ამ 
პრი მი ტი უ ლი ნიშ ნით ლაგ დე ბა ხოლ მე და სხვა თა 
შო რის, ბიბ ლი ო თე კის თა რო ზეც ასე თი თან მიმ დევ-
რო ბით ჩამ წ კ რივ დე ბი ან ავ ტო რე ბი.

პოს ტ მო დერ ნის ტუ ლი პო ე ზია უსაზღ ვ რო თა-
ვი სუფ ლე ბით ხა სი ათ დე ბა. აქ შეზღუ დუ ლი არა ვინ 
და არა ფე რი ა. ში ნა გა ნად მოზღ ვა ვე ბუ ლი ენერ გი ა, 
შე საძ ლო ა, ზვა ვის მო ვარ დ ნას ჰგავ დეს, რო მე ლიც 
სულ ში ვერ ეტე ვა და ბო ბოქ რობს. სათ ქ მე ლი თა ვის-
თა ვად მო დის, მჩქე ფა რე წყა რო სა ვით მო ე დი ნე ბა 
და ბო ლოს, იწ რი ტე ბა, იწ მინ დე ბა და მკითხ ვე ლამ-
დე, ყო ველ გ ვა რი მი კიბ - მო კიბ ვის გა რე შე, აღ წევს. 

ძი რი თა დი ტექ ს ტი
ნი ნო დარ ბა ი სე ლის შე მოქ მე დე ბას დი დი ხა ნია 

თვალ ყურს ვა დევ ნებთ და სი ა მოვ ნე ბას გვა ნი ჭებს 
მი სი გან სა კუთ რე ბუ ლი სტი ლით და წე რი ლი ლექ-
სე ბი. პირ ვე ლი შთა ბეჭ დი ლე ბა ,,მათე-პამპულამ“ 
გა მო იწ ვია ჩვენ ში, სა ი და ნაც უხ ვად იფ რ ქ ვე ვა 
მოკ ვ და ვი სათ ვის გა სა გე ბი ემო ცი ა. სიტყ ვის მომ-
ჭირ ნე ო ბი თა და ფრა ზის სი სა და ვით გა მორ ჩე უ-
ლი პო ე ტის ხელ წე რა ბევრ სა ფიქ რალს გვი ჩენს. 
რამ დე ნი მე ხნის წინ კი ,,ლაზარემაც“ და ი დო ჩვენს 
გულ ში ბი ნა და დღემ დე გვაწ ვა ლებს, ბუ ნებ რი ვი ა, 
კარ გი გა გე ბით.

ლა ზა რეს მკვდრე თით აღ დ გე ნა სა ხა რე ბის მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი და, ამა ვე დროს, ქრის ტეს სას წა-
უ ლე ბი დან ერ თ -ერ თი იდუ მა ლე ბი თა და სი დი ა დით 
მო ცუ ლი პა სა ჟი ა. ამ თე მა ზე რამ დე ნი მე ტექ ს ტი 
წა მი კითხავს, მა გა ლი თად, იოანე ზო სი მეს ,,ქებაი და 
დი დე ბაი ქარ თუ ლი სა ენი სა ი“, და ვით წე რე დი ა ნის 
,,ლაზარე“, კა ტო ჯა ვა ხიშ ვი ლის ,,ჰიმალაი“, თუმ ცა 
ახ ლა მხო ლოდ ხსე ნე ბუ ლი ავ ტო რის ლექ სით შე-
მო ვი ფარ გ ლე ბი. უბ რა ლოდ დავ ძენ, რომ ლა ზა რეს 
სა ხის ტრან ს ფორ მა ცი ის რამ დე ნი მე მხატ ვ რუ ლი 

სა ხე არ სე ბობს და ზო გი ერთ ტექ ს ტ ში, მა გა ლი თად, 
და ვით გუ რა მიშ ვი ლის ,,დავითიანში“, ფრაგ მენ ტუ-
ლა დაც კი გა ი ელ ვებს ლა ზა რეს სა ხე ლი:

,,გამაგონე ხმა საყ ვირ თა, ამო ი ღე ხმა მჭა ხე ო,
ვით ლა ზა რეს და მარ ხულ სა აღ დექ - 

თავ სა დამ ძა ხე ო!“
ყვე ლამ კარ გად ვი ცით, რო გორ აღად გი ნა იესომ 

ლა ზა რე. ისიც ცნო ბი ლი ა, რომ მან ამ სას წა უ ლის 
შემ დეგ 30 წე ლი იცხოვ რა, თუმ ცა რო გო რი იყო 
სა ი ქი ო გა მოვ ლი ლი ადა მი ა ნის მი წა ზე არ სე ბო ბა, 
ამა ზე სა ხა რე ბა დუმს.

ჩვენს წარ მოდ გე ნა ში მრა ვა ლი აზ რი, ვერ სია 
ისა ხე ბა, რო გორ გა აგ რ ძე ლებ და ცხოვ რე ბას სა ი-
ქი ო დან მობ რუ ნე ბუ ლი ლა ზა რე, თუნ დაც იესოს 
ჯვარ ზე გაკ ვ რის შემ დეგ, ან იქ ნებ სუ ლაც მო ი ძუ ლა 
არ სე ბო ბა უფ ლის ამ ბის შემ ყუ რემ?! ამას თან და კავ-
ში რე ბით ბევ რი შე იძ ლე ბა ვი და ვოთ, ვი კა მა თოთ, ჰი-
პი თე ზე ბი წა მო ვა ყე ნოთ. ნი ნო დარ ბა ი სე ლის ლექ სი 
კი თით ქოს პა სუხს სცემს ამ კითხ ვე ბის ნა წილს, 
რომ ლებ მაც გა ი ელ ვეს ჩვენს გო ნე ბა ში ეპი ზოდ თან 
და კავ ში რე ბით.

პო ე ტი ტექსტს ლა ზა რეს სიტყ ვე ბით იწყებს:
,,მართა მარ თა ლი ა,
დამ თავ რ და მა რი ამ, 
ჯვარს აც ვეს იესო,
გა ნიბ ნენ სხვა ნი
და ვიდ რე გა ნიხ ვ ნენ
კარ ნი ზე ცა თა ნი,
მი აწყ და ქვე ყა ნას
გო დე ბის ღვა რი“ 

(ნ. დარ ბა ი სე ლი, 2004)
სიტყ ვა ,,დამთავრდა“ ტრა გიზ მის გა მოვ ლე ნად 

შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ. ლექ სის დრო ი თი არე ა ლი 
იმ დე ნად მცი რე ა, რომ თა ვი სუფ ლად შეგ ვიძ ლია 
ვი ფიქ როთ, ეს წი თე ლი პა რას კე ვი ა, რო ცა უფ ლის 
უახ ლო ე სი ადა მი ა ნი იწყებს ფიქრს სა კუ თა რი სი-
ცოცხ ლის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე.

მკითხ ველს ექ მ ნე ბა წარ მოდ გე ნა, თუ რო გო-
რი შე იძ ლე ბა იყოს სა ი ქი ო დან მობ რუ ნე ბუ ლი, 
გა ცოცხ ლე ბუ ლი კა ცი, რო მე ლიც ,,ცოცხალს არ 
გავ და“. ვფიქ რობ, ამ სიტყ ვებ ში აშ კა რად იკ ვე თე ბა 
უფ ლი სად მი მორ ჩი ლე ბა. სი ცოცხ ლეც და მკვდრე-

სათ ქ მე ლი თა ვის თა ვად მო დის, მჩქე ფა რე წყა რო სა ვით მო ე დი ნე ბა და ბო ლოს, იწ რი ტე ბა, იწ მინ დე ბა და 
მკითხ ვე ლამ დე, ყო ველ გ ვა რი მი კიბ - მო კიბ ვის გა რე შე, აღ წევს.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ლექ ს ში გად მო ცე მუ ლი ამ ბა ვი არა მარ ტო ის მი ნე ბა, არა მედ  მკითხ ველს ეპი ზო დის 
და ნახ ვაც  შე უძ ლი ა. ეს კი გვაძ ლევს იმის თქმის სა ბაბს, რომ იგი ეკ ფ რა სი სის ნი მუ შად აღ ვიქ ვათ.

საკვანძოსიტყვები:ლა ზა რე, პო ე ზი ა, პოს ტ მო დერ ნიზ მი, ვერ ლიბ რი,  ოქ ტა ვა, ან ჟამ ბე მა ნი, ეკ ფ რა სი სი.
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თით აღ დ გე ნაც ერთ სიტყ ვა შია გა ერ თი ა ნე ბუ ლი: 
,,მორჩილად ვი ცოცხ ლე, მორ ჩი ლად აღ ვ ს დე ქი“. 

ლა ზა რეს ღა ღა დი სი , ,მჯეროდა, მძი ნა რე 
მკვდრე თით აღ ვ ს დ გე ბო დი“ ადა მი ა ნებს რწმე ნას 
უნერ გავს და ეხ მა რე ბა, და უბ რუნ დ ნენ პირ ველ-
საწყისს.

პო ეტ მა აქამ დე ის სცე ნა წარ მოგ ვიდ გი ნა, რო დე-
საც დებ თან ერ თად ხალ ხი დამ წუხ რე ბუ ლი ა, გლო ვაა 
და თვით იესოც ტი რის: ,,ტიროდა იესოც“. ამ ფრა ზა-
ში ქრის ტეს ორ ბუ ნე ბოვ ნე ბა უნ და ვი გუ ლის ხ მოთ. 
(ლ. ბრეგ ვა ძე, 2004) ოთხი დღის შემ დეგ, იესოს სიტყ-
ვე ბი ,,გამოვედ, გა მო ვედ“ აცოცხ ლებს ლა ზა რეს. 
სა ი ქი ოს ბნელ ში მყო ფი უნ და გა ვი დეს სი ნათ ლე ში 
- ცოცხალ თა სამ ყა რო ში, სა ა ქა ო ში, მზის ქ ვე შეთ ში. 

ლა ზა რეს აღ დ გი ნე ბის მი უ ხე და ვად , ხალ ხ მა, 
სა ზო გა დო ე ბამ მა ინც ვერ ირ წ მუ ნა იესოს ღვთა-
ებ რი ო ბა:

,,კვლავ კარ თან მომ დ გა რი
ვერ გიც ნო ვე რა ვინ,
მგზავ რი თუ ეგო ნე, 
შო რის კენ მსწრა ფი.
,,გამოვედ, გა მო ვედ!“-
შე ნი ხმა მო მეს მის
რა ბი რა ბინ დი ა, 
მოვ დი ვარ, რა ბი!“

ლა ზა რეს მკვდე რე თით აღ დ გე ნის დროს იესოს 
ყვე ლა მი ე გე ბა, ახ ლა კი ის შე უც ნო ბე ლი ა, რად გან 
უარ ყ ვეს რო გორც ღმერ თი. უფ ლის ხილ ვა მხო ლოდ 
ლა ზა რეს თ ვი საა შე საძ ლე ბე ლი. იგი ეს წ რაფ ვის, წა-
ვი დეს ცოდ ვი ლი მი წი დან და მე სი ას თან ჰპო ვოს სა-
სუ ფე ვე ლი, მა რა დი უ ლო ბა გა ნუ წე სოს თა ვის სულს.

ნა წარ მო ებ ში გვხვდე ბა ისე თი ად გი ლი, რო მე-
ლიც ზე ა და მი ა ნურ, ზე ა მაღ ლე ბულ გრძნო ბებს 
აღ ძ რავს ჩვენ ში, რომ ლის თ ვი საც კონ კ რე ტუ ლი 
სა ხე ლი ვერ დაგ ვირ ქ მე ვი ა:

,,ამბობდით,
რომ აღ მ დ გარს
დამ ჩემ და დუ მი ლი,
რომ რა ღაც მთა ვა რი
დებ საც და ვუ მა ლე, 
ვი ყა ვი ცოცხა ლი
და ცოცხალს არ ვგავ დი,
მდუ მა რე, მდუ მა რე...“

იდუ მა ლე ბი თაა მო ცუ ლი ლექ სის შემ დე გი ნა-
წი ლიც:

,,მარად მო ფუს ფუ სე 
და და უ ზა რე ლი,
დამ ზ რა ლი მორ ჩი ვით
ჩქა მობ დ ნენ დე ბი, 

მორ ჩი ლად აღ ვ ს დე ქი, 
მე ო რედ ცოცხა ლი
მე ო რედ ვკვდე ბი.“

მკითხ ვე ლი სრუ ლი ად თა ვი სუ ფა ლია გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა ში, იფიქ როს ისე, რო გორც მას სურს. აქ პო ე ტი 
არ გვზღუ დავს, არც გვძა ბავს, პი რი ქით, უკი დე გა ნო 
სივ რ ცეს გვთა ვა ზობს აღ ქ მის თ ვის, გან ს ჯის თ ვის. 

ლექ სი დახ ვე წი ლი და რიტ მუ ლი ა. ამა ვე დროს 
ბგე რე ბის გა მე ო რე ბა სმე ნით ეფექტს აძ ლი ე რებს. 
ტექ ს ტ ში გად მო ცე მუ ლი ამ ბა ვი მხო ლოდ კი არ ის-
მი ნე ბა, არა მედ მი სი და ნახ ვაც შე საძ ლე ბე ლი ა. აქ 
აუცი ლებ ლად უნ და ვახ სე ნოთ ტექ ს ტის გან სა კუთ-
რე ბუ ლი სა ხე ო ბა - ეკ ფ რა სი სი, რომ ლის მი ზა ნი ა, 
მსმე ნე ლის თვალს გა მოკ ვე თი ლად და ა ნახ ვოს ის, 
რა საც მთხრო ბე ლი აღ წერს. ლი ტო ნი აღ წე რი სა გან 
გან ს ხ ვა ვე ბით, ესაა მი ზან მი მარ თუ ლი ცდა, მსმე-
ნე ლი აქ ცი ოს მა ყუ რებ ლად. მო ცე მუ ლი ლექ სიც 
აცოცხ ლებს ჩვენ თვალ წინ იმ სცე ნას, რო მელ საც 
ლა ზა რეს აღ დ გი ნე ბა ჰქვი ა:

,,განბანილს ზე თით და 
შე სუდ რულს ტი ლო თი, 
მეს მო და, მა რი ამ,
რო გორ დამ ტი რო დით,
მაგ რამ გა რინ დუ ლი
სას წა ულს ვე ლო დი,
ტი რო და იესოც, 
გლო ვობ და არე,
მჯე რო და, მძი ნა რე
მკვდრე თით აღ ვ ს დ გე ბო დი, 
რა ბი მიხ მობ და:
,,გამოვედ გა რეთ!“

ამ სიტყ ვე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მკითხ ვე ლი 
გრძნობს და, ამა ვე დროს, ხე დავს ამ სცე ნას. მარ თა-
ლი ა, შავ - თეთრ ფონ ზე კად რე ბად იშ ლე ბა ეპი ზო დი, 
მაგ რამ ავ ტო რი თა ნა მო ნა წი ლედ გვხდის ამ ბი სა, 
რო მე ლიც ძალ ზედ ამა ღელ ვე ბე ლი და სა სი ა მოვ ნო ა. 

არ ქა იზ მე ბით დატ ვირ თუ ლი ლექ სი სა ხა რე ბი სე-
ულ ეპო ქას თან კი დევ უფ რო გვა ახ ლო ებს და მთე-
ლი სიმ ძაფ რით შეგ ვაგ რ ძ ნო ბი ნებს მის სი დი ა დეს. 
ბიბ ლი უ რი წლე ბის სურ ნელს თით ქოს მკითხ ვე ლი 
გრძნობს და ამი ტომ ეპი ზო დი ისე თი ვე ნაც ნო ბია 
ჩვენ თ ვის, რო გორც უფ ლის სას წა უ ლი. 

უპ რი ა ნი იქ ნე ბა, რამ დე ნი მე სიტყ ვა ლექ სის 
ფორ მა ზეც ვთქვათ. ერ თი შე ხედ ვით, ეს არის 
ჩვე უ ლებ რი ვი, ტრა დი ცი უ ლი, კონ ვენ ცი უ რი ლექ-
სის ფორ მა. თი თო ე უ ლი სტრო ფი რვა ტა ე პი ა ნი ა, 
რო მე ლიც ექ ვ სი მარ ც ვ ლი სა გან შედ გე ბა. ში გა-
და შიგ ხუთ მარ ც ვ ლი ა ნი ტა ე პე ბიც გა მო ა ნა თებს: 
,,განიბნენ სხვა ნი... გო დე ბის ღვარ ნი... გლო ვობ და 
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ასე... რა ბი მიხ მობ და: გა მო ვედ გა რეთ!“ მხო ლოდ 
ერ თ გან გვხვდე ბა შვიდ მარ ც ვ ლი ა ნი ტა ე პი: ,,ვერ 
გა იც ნო ვე რა ვინ“. 

ამ შემ თხ ვე ვა ში ლექ სის სხვა დას ხ ვა ფორ მის 
ნიშ ნე ბიც იკ ვე თე ბა. კონ კ რე ტუ ლად, რვა ტა ე პი ა ნი 
სტრო ფი ოქ ტა ვი სათ ვის არის და მა ხა სი ა თე ბე ლი, 
ხო ლო ტა ე პი დან ტა ეპ ში თუ გა და ტა ნი ლია სიტყ-
ვის ნა წი ლი, ეს ან ჟამ ბე მა ნის ნი შა ნი ა. მა გა ლი თად, 
,,განბანილს ზე თით და / შე სუდ რულს ტი ლო თი“. 

ზე მოთ გა მოთ ქ მუ ლი მო საზ რე ბა არ ნიშ ნავს 
იმას, რომ ლექ სი აუცი ლებ ლად რო მე ლი მე სა ხე ო-
ბას უნ და მი ვა კუთ ვ ნოთ. ვფიქ რობ, ეს ვერ ლიბ რის 
ნი მუ ში ა, რომ ლის ტა ე პე ბიც არა თა ნა ბარ ზო მი ე რია 
და გან ლა გე ბუ ლია სა ლექ სო სტრი ქო ნე ბად.

ნე ბის მი ერ მა ტექ ს ტ მა სუ ლის სი მე ბი უნ და შე-
გირ ხი ოს, იგ რ ძ ნო, ჩაწ ვ დე და შე ე ხო კი დეც. ვერ-
ლიბ რის ფორ მის ლექ ს ში დი დი დატ ვირ თ ვა ში ნა არ-
სობ რივ მხა რეს აქვს და პო ე ტი ამით მა ნი პუ ლი რებს 
მკითხ ველ ზე. ნი ნო დარ ბა ი სელს კი ეს ნამ დ ვი ლად 
გა მო უ ვი და. 

სი ცოცხ ლის დაბ რუ ნე ბა, მკვდრე თით აღ დ-
გე ნა ლა ზა რეს სა ხელ თან იყო, არის და იქ ნე ბა 
და კავ ში რე ბუ ლი. ეს ყვე ლა ფე რი კი პო ე ტის 
ხილ ვებ ში ცნა ურ დე ბა სხა დას ხ ვა ფე რი თა და 
შეგ რ ძ ნე ბით, რო მე ლიც მკითხ ველს ყო ველ თ-
ვის უბიძ გებს, და უბ რუნ დეს და კარ გულ ედემს, 
სა დაც ოდეს ღაც ბედ ნი ე რად და უცოდ ვე ლად 
ცხოვ რ ობ და. 
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ყვე  ლა ად  ა მი  ანს რა  ღაც გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი 
თვი  სე  ბა და ხა  სი  ა თი აქ ვს, რაც გა  ნას   ხ ვა  ვებს 
სხვა ად  ა მი  ან  ებ  ის  აგ  ან. ამ მხრივ ბა  ტო  ნი ომ  ა რი 
ჩემ   თ ვის არ  ის პუნ   ქ ტუ  ალ  ობ  ის ეტ  ალ  ო ნი. ად  ა-
მი  ა ნი, რო  მელ   საც ყვე  ლა  ფე  რი და  გეგ   მი  ლი აქ ვს 
და წერ   ტილ - მ ძი  მე  თი დაწყე  ბუ  ლი ყვე  ლა  ფე  რი 
მა  თე  მა  ტი  კუ  რი სი  ზუს   ტით უნ   და გა  ას   წო  როს 
და შე  ას   რუ  ლოს. რო  ცა გა  ვი  გე, რომ 80-ის გახ   და, 
ძნე  ლად და  ვი  ჯე  რე, ისე კარ   გად გა  მო  იყ  ურ  ე ბა. 
მას   თან სა  უბ  ა რი ყო  ველ   თ ვის რა  ღა  ცას იძ   ლე  ვა, 
ყო  ველ   თ ვის სი  ახ   ლე შე  მო  აქ ვს რედ   კო  ლე  გი  ის 
მუ  შა  ობ  ა ში, მას წლე  ბის მან   ძილ   ზე არა  ერ   თი 
რუბ   რი  კა მიჰ   ყ ვა  და ჩვენს ჟურ   ნალ   ში და დღე -
საც აქ   ტი  ურ  ად თა  ნამ   შ რომ   ლობს ჟურ   ნალ   თან...

ამ დი  დი გა  მოც   დი  ლე  ბის მქო  ნე პი  როვ   ნე -
ბას   თან გა  დავ   წყ ვი  ტეთ ინ   ტერ   ვი  უს სა  ხით გა -
მოგ   ვე  ხა  ტა ჩვე  ნი პა  ტი  ვის   ცე  მა და სა  ჯა  როდ 
მიგ   ვე  ლო  ცა სა ი უ ბი ლეო თა  რი  ღი.

- ბატონოომარ, მოგვიყევითთქვენიგა
ნათლებისშესახებ,სადსწავლობდით,რაგზა
გაიარეთამმიმართულებით?

- და  ვამ   თავ   რე თბი  ლი  სის 30-ე სა  შუ  ა ლო 
სკო  ლა ოქ   როს მე  დალ   ზე. მუ  სი  კის პე  და  გო  გი 
(ფორ ტე პი ანო) მუ  სი  კა  ლურ კა  რი  ერ  ას მირ   ჩევ  -
და, თუმ   ცა ჩა  ვა  ბა  რე თბი  ლი  სის სა  ხელ   მ წი  ფო 

ომ არ შუდ რა - 80 წლის!ომ არ შუდ რა - 80 წლის!

უნ  ივ  ერ   სი  ტე  ტის (თსუ) ფი  ზი  კის ფა  კულ   ტეტ  -
ზე. ელ  ექ   ტ რო  ნი  კა მიყ   ვარ   და, ამ  იტ  ომ კი  ბერ  -
ნე  ტი  კის გან   ხ რით და  ვამ   თავ   რე.

გა  მა  ნა  წი  ლეს იქ   ვე, ნო  დარ ამ  აღ   ლო  ბე  ლის 
(მო მა ვალ ში აკ  ად  ემ  იკ  ო სი, თსუ-ს რექ   ტო  რი, 
ცნო  ბი  ლი სა  ზო  გა  დო მღვა  წე) ლა  ბო  რა  ტო  რი -
ა ში. ვი  ყა  ვი მი  სი პირ   ვე  ლი ას   პი  რან   ტი და მის 
მი  ერ შექ   მ ნი  ლი კვლე  ვი  თი ინ   ს ტი  ტუ  ტის სწავ  -
ლუ  ლი მდი  ვა  ნი 15 წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში, რამ   დე -
ნი  მე სა  მეც   ნი  ე რო საბ   ჭოს წევ   რი... დი  სერ   ტა  ცი -
ა ზე წლო  ბით ვმუ  შა  ობ   დი მოს   კო  ვის ოლ   ქ ში (ქ. 
დუბ   ნა), ბირ   თ ვუ  ლი კვლე  ვის სა  ერ   თა  შო  რი  სო 
ცენ   ტ რ ში, გა  მოთ   ვ ლი  თი ტექ   ნი  კის ლა  ბო  რა -
ტო  რი  ის უფ   რო  სი ინ   ჟინ   რის თა  ნამ   დე  ბო  ბა  ზე. 
უცხო  ე ლი კო  ლე  გე  ბის ზე  გავ   ლე  ნით და  ვინ   ტე -
რეს   დი მე  ნეჯ   მენ   ტით, მუ  შა  ობ  ის კულ   ტუ  რით. 

-  როცა პროფესიონალ ეკონომისტებს,
რომლებიცლექციებით,სტატიებით,წიგნებით
გიცნობენ,ვეუბნები,რომთქვენგანათლებით
ფიზიკოსიხართ,გაოცებულირჩებიან.როგორ
აღმოჩნდით„ჩვენსწრეში“?

- 90-იან წლებ   ში, რო  ცა ჩე  მი ხელ   ფა  სი უნ  ივ -
ერ   სი  ტეტ   ში ორ დო  ლა  რამ   დე და  ე ცა (კუ პო ნებ-
ში), და  ვიწყე ლექ   ცი  ებ  ის კითხ ვა „დო კუ მენ ტა-
ლის ტი კა ში“, სტა  ტი  ებ  ის წე  რა მე  ნეჯ   მენ   ტ ზე. 

iubileiubile//JUBILEJUBILE
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დი  დი სტი  მუ  ლი მომ   ცა ჟურ   ნალ „ეკ ონ ომ ის ტის“ 
რე  დაქ   ტორ   თან, იშ   ვი  ათ პრო  ფე  სი  ონ  ალ   თან და 
ად  ა მი  ან   თან, იგ  ორ კრავ   ცოვ   თან თა  ნამ   შ რომ   ლო -
ბამ. მი  სი გარ   დაც   ვა  ლე  ბის შემ   დეგ ჩე  მი რუბ   რი  კა 
„მარ თვის კულ   ტუ  რა“ გაგ   რ ძელ   და ჟურ   ნა  ლებ   ში 
„სა ქარ თვე ლოს ეკ  ონ  ომ  ი კა“ და „ახ ალი ეკ  ონ  ომ -
ის   ტი“. შემ   დეგ გავ   ხ დი ბიზ   ნე  სის მეც   ნი  ერ  ებ  ა თა 
აკ  ად  ე მი  ის წევ რ - კო  რეს   პონ   დენ   ტი. ვარ ფა  ზი  სის 
სა  ე რო- სა  მეც   ნი  ე რო აკ  ად  ე მი  ის ნამ   დ ვი  ლი წევ   რი.

- თქვენწლებისგანმავლობაშიასწორებ
დით(კორექტურა,სტილისტიკა)ჩვენიჟურნა
ლისქართულდარუსულსტატიებს,ამმიმარ
თულებითთანამშრომლობდითსხვებთანაც.
ჩვენიჟურნალისტების,მეცნიერებათადოქ
ტორების,ჩინოვნიკებისფონზესაიდანასეთი
მახვილითვალი?

- არ ვი  ცი, ალ   ბათ 15 წლი  ა ნი სწავ   ლუ  ლი 
მდივ   ნო  ბის პე  რი  ოდ   ში გა  მო  მი  მუ  შავ   და ეს ჩვე -
ვა... რა  ტომ   ღაც მიყ   ვარს ტექ   ს ტებ   ში კირ   კი  ტი.

- 25წელიაკოლეჯებში,უნივერსიტეტებში,
კურსებზესაქმისწარმოებასთქვენიწიგნით
„ოფისისმართვისსაკითხები“ასწავლიან...

- დი  ახ, წიგ   ნი 1996 წელს, ერთ თვე  ში დავ  -
წე  რე. გა  მოს   ცა სტა  ტის   ტი  კის დე  პარ   ტა  მენ   ტ-
მა (დღე ვან დე ლი „საქ სტა ტი“), მან   ვე გა  აკ  ე თა 
რე  ალ  იზ  ე ბა. მას სა  ხელ   მ ძღ ვა  ნე  ლოს გრი  ფი 
არ აქ ვს (არც მიც   დი ა), მაგ   რამ ფაქ   ტობ   რი  ვად 
იქ   ცა სა  ხელ   მ ძღ ვა  ნე  ლოდ. მას შემ   დეგ კი  დევ 
რამ   დე  ნი  მე წიგ   ნი გა  მო  ი ცა (ზო გი ერ თი მე  ო რე 
გა  მო  ცე  მით). ყვე  ლა ჩე  მი წიგ   ნის, სტა  ტი  ის ნახ  -
ვა თა  ვი  სუფ   ლად შე  იძ   ლე  ბა ინ   ტერ   ნეტ   ში.

- გამიგია,ცნობილსაზოგადომოღვაწეს,
ჟიულშარტავას (საქართველოსეროვნული

iubileiubile//JUBILEJUBILE

გმირი)ეხმარებოდითწლობით,საზოგადოებ
რივსაწყისებზე...

- ჟ. შარ   ტა  ვა მა  შინ ჩვე  ნი ახ  ალ   გაზ   რ დო -
ბის ლი  დე  რი იყო. მე, რო  გორც სა  ქარ   თ ვე  ლოს 
ახ  ალ   გაზ   რ და მეც   ნი  ერ   თა საბ   ჭოს თავ   მ ჯ დო -
მა  რის მო  ად   გი  ლეს, მთხო  ვეს ჩა  მე  ტა  რე  ბი  ნა 
ნი  ჭი  ერ მოს   წავ   ლე  თა („მცი რე აკ  ად  ე მი ა“) პირ  -
ვე  ლი სა  ზაფხუ  ლო სკო  ლა ქ. ქუ  თა  ის   ში (1977წ.). 
ას  ე თი ბა  ნა  კე  ბი შემ   დეგ ტრა  დი  ცი  ად იქ   ცა და 
სხვა ქა  ლა  ქებ   შიც ტარ   დე  ბო  და. 

- თქვენსსადარბაზოსთანმემორიალური
დაფაასსრკსპორტისდამსახურებულოსტატ
ზესერგოშუდრაზე.სადაურიგვარია?

- მა  მა ბო  რის ბა  იჭ  აძ  ის ფეხ   ბურ   თელ   თა 
გუნ   დ ში თბი  ლი  სის „დი ნა მოს“კარს იც  ავ   და. ის 
სა  გუ  რა  მო  დან იყო, მი  სი დე  და ოქ   რო  პი  რი  ძის ქა -
ლი გახ   ლ დათ. მე  უღ   ლე კი - თა  მარ გა  ჩე  ჩი  ლა  ძე. 
პა  პა  ჩე  მი ახ  ალ   გაზ   რ დო  ბა  ში და  სავ   ლეთ უკ   რა  ინ -
იდ  ან ჩა  მო  სუ  ლა. კარ   გი ზე  ინ   კა  ლი იყო და ილია 
ჭავ   ჭა  ვა  ძის რე  კო  მენ   და  ცი  ით, (ილი ას დაც   ვის 
უფ   რო  სი უკ   რა  ინ  ე ლი ჰყო  ლი ა) იქ   ვე, სა  ქარ   თე -
ლო  ში პირ   ვე  ლი სა  სოფ   ლო- სა  მე  ურ   ნეო სკო  ლის 
შრო  მის მას   წავ   ლებ   ლად და  იწყო მუ  შა  ო ბა. ილი ა-
ო ბას თან და  კავ   ში  რე  ბით მის მი  ერ გა  კე  თე  ბუ  ლი 
რამ   დე  ნი  მე ექ   ს პო  ნა  ტი დღე  საც სა  გუ  რა  მო  ში 
ილი  ას მუ  ზე  უმ   ში ინ  ახ  ე ბა. მა  თი  ვე თხოვ   ნით, 
მი  სი პი  რა  დი სა  ბუ  თე  ბი მათ გა  და  ვე  ცით.

- ჟურნალისსარედაქციოსაბჭოსსახელით
გილოცავთსაიუბილეოთარიღსდაგისურ
ვებთჯანმრთელობას,დღეგრძელობასადა
ნაყოფიერსამეცნიერომუშაობას.

ლო  იდ ქარ   ჩა  ვა
The New Economist-ის
მთა  ვა  რი რე  დაქ   ტო  რი
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რამ დე ნი მე თვის წინ ჩვე ნი ჟურ ნა ლის სა რე დაქ ციო საბ ჭოს უხ უც ეს წევ რს, ბა ტონ ალექსან
დრეკვაშილავასდა ბა დე ბის დღე მი ვუ ლო ცეთ. დღეს კი, სამ წუ ხა როდ, გა მო სათხო ვა რი წე რი ლის 
წე რა გვი წევს.

მოკ ლედ გა გახ სე ნებთ მის ბი ოგ რა ფი ას: და იბ ადა 1930 წლის 10 ივ ნისს მარ ტვი ლის რაიონის 
კურ ზუს თე მის სო ფელ გო დო გან ში. ზო გა დი სა შუ ალო გა ნათ ლე ბა მი იღო კურ ზუს სა შუ ალო 
სკო ლა ში 1937-1948 წლებ ში. 1949 წელს ქუ თა ის ში და ამ თავ რა სა ბუ ღალ ტრო კურ სე ბი, და 2 წე-
ლი იმ უშ ავა ბუ ღალ ტრად მარ ტვი ლის რაიონში. 1951-1953 წლებ ში მსა ხუ რობ და სა ვალ დე ბუ ლო 
სამ ხედ რო სამ სა ხურ ში (გერ მა ნი აში), სა იდ ან აც ოფ იც რის წო დე ბით დაბ რუნ და. შემ დეგ ის ევ 
ბუ ღალ ტრად იმ უშ ავა ერთ წელ ზე მეტ ხანს, ხო ლო 1955 წლის პირ ვე ლი ნა ხევ რი დან, რო გორც 
ოფ იც ერ მა, მუ შა ობა და იწყო ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს სის ტე მა ში, სა დაც 2004 წლამ დე 
(49 წე ლი) იმ უშ ავა. აქ ედ ან პრაქ ტი კულ სა მუ შა ოზე ძი რი თა დად გა მო ძი ებ აში, სა მეც ნი ერო და 
სა მეც ნი ერო-პე და გო გი ურ სა მუ შაოებზე. არ ცერთ ამ სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბა ში ან შემ სრუ ლებ-
ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლო ბა ში ხარ ვე ზი არ ჰქო ნია. 

ბა ტო ნი ალ ექ სან დრე გახ ლდათ სპეც სამ სა ხუ რის პოლ კოვ ნი კი, ომ ისა და შრო მის ვე ტე რა ნი, 
11 მედ ლი სა და ღირ სე ბის ორ დე ნის კა ვა ლე რი, მრა ვა ლი ქე ბის სი გე ლი სა და სხვა ჯილ დო ებ ის 
მფლო ბე ლი, ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს წარ ჩი ნე ბუ ლი მუ შა კი, რე ფე რი რე ბა დი და რე ცენ ზი-
რე ბა დი, მათ შო რის, სა ერ თა შო რი სო ჟურ ნა ლე ბის სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის წევ რი, პო ეტი, მწე რალ-
თა, მეც ნი ერ თა და სა ზო გა დო მოღ ვა წე თა აკ ად ემია „ქალ დე ასა“ და სხვა დას ხვა 5 დარ გობ რი ვი 
აკ ად ემი ის ნამ დვი ლი წევ რი - აკ ად ემ იკ ოსი, იურ იდი ულ მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი, 
სა მარ თალ ში 18 წიგ ნის, 300-ზე მე ტი სა მეც ნი ერო შრო მი სა და 700-ზე მე ტი სა მეც ნი ერო რე კო-
მენ და ცი ის ავ ტო რი. მი სი რე კო მენ და ცი ებ ის და ნერ გვით მი ღე ბუ ლია დი დი ეკ ონ ომ იკ ური ეფ-
ექ ტი და სხვა მრა ვა ლი სო ცი ალ ური სარ გე ბე ლი. გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქ ვს ლექ სთა ორი კრე ბუ ლი.

ბა ტონ ალ ექ სან დრე კვა ში ლა ვას ღვაწ ლი დი დია სამ შობ ლოს წი ნა შე. ღმერ თმა და უმ კვიდ როს 
ცა თა სა სუ ფე ვე ლი მის სულს.

სა რე დაქ ციო საბჭოს სა ხე ლით
ლო იდ ქარ ჩა ვა

The New Economist-ის მთა ვა რი რე დაქ ტო რი

gamosaTxovarigamosaTxovari

ალექსანდრე კვაშილავა - მრავალმხრივი ალექსანდრე კვაშილავა - მრავალმხრივი 
უნარისა და ნიჭის მფლობელიუნარისა და ნიჭის მფლობელი
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saerTaSoriso referirebadi da recenzirebadi
samecniero-praqtikuli Jurnali

statiebis miiReba Semdegi moTxovnebis gaTvaliswinebiT:

1. teqsti akrefili unda iyos Word-Si,  Sylfaen-Si, Sriftis zoma 12, intervali striqonebs 
Soris - 1,5, velebis daSoreba marjvena-marcxena mxares 2 da 3 sm. Sesabamisad, zeda da qveda – 
2,5 da 2,5sm. teqsti unda aikrifos gadatanebis gareSe. cxrilebi gadayvanili JPEG-Si. statiis 
minimaluri moculoba unda iyos 5 gverdi A4 formatis. 

2. avtoris saxeli, gvari, samecniero wodeba da Tanamdeboba, sakontaqto kordinatebi, 
(telefonebi, el.fosta), suraTis eleqtronuli versia JPEG-Si;

3. statias unda axldes anotacia qarTul da inglisur enebze, moculobiT 120-150 sityva,  
akrefili Sesabamisad Sylfaen-Si da Times New Roman-Si, Sriftis zoma 12. samecniero statias 
unda daerTos gamoyenebuli literaturis sia.

4. statia ibeWdeba inglisur, rusul, germanul da frangul enebzec. nebis mier SemTxvevaSi, 
aucilebeli moTxovnaa, reziume mogvawodoT qarTul, inglisur da rusul enebze.

statiis gamoqveynebis Rirebuleba Seadgens _ Jurnalis erTi gverdi 10 lari, romelsac av-
tori gadaixdis dadebiTi recenziis miRebis Semdeg, xolo Jurnalis Rirebuleba – 10 lari.

5. statiis gamoqveynebis, Jurnalis SeZenisa da/an gamoweris Rirebulebis gadaxda 
SesaZlebelia Sps “loi”-s angariSze: saidentifikacio kodi 204439296, angariSis nomeri                        
GE33LB0113168905809000, ss `liberTi banki”,  bankis kodia LERTGE22. 

eleqtronuli fosta: loidk@yahoo.com; www.neweconomist.com.ge; www.loi.com.ge  
tel: 299-05-76; 555 277 554; 558 944 800.

PS. statiebis mowodeba furclebiT an CD-T aucilebeli ar aris.

International Precise and Review Scientific-Practical Magazine

Continues taking articles according to this requests:
       1. Text must be gathered in Word, size of Sylfaen font 12, interval between lines - 1.5, borders in right and left 
side- 3 and 2sm. Also, up and down borders- 2.5 and 2.5sm. Text must be picked up without transferring. Tables 
should be in JPEC. The minimal size of article is 5pages of A4 format.  
      2. The first name of author, last name, scientific rank and post, coordinates (telephone number, e-mail), elec-
tronic version of photo in JPEG.
      3. The article must have abstract in Georgian and English languages. The size should be 120-150 words, it 
must be picked up in Sylfaen and in Times New Roman, size of font-12. Scientific article must have list of used 
literature. 
     4. The article will published in English, Russian, German and France languages. So, it is also our request to 
prepare reziume in Georgian, Egnlish and Raussian languages too.
      The price of article’s publication is- one page of journal 10 GEL (Lari) or 5 USD. And auhor will pay this price 
after getting positive respond. Also, the price of journal is 10 GEL (Lari) or 5 USD.
      5. The price of publication article, buying journal and subscription fee could be payed in Ltd. LOI’s account: 
identification code – 204439296, the account number- GE33LB0113168905809000,, “liberty bank”, central of-
fice, bank code LERTGE22.

Our coordinates:
 

e-mail: loidk@yahoo.com; www.neweconomist.com.ge; www.loi.com.ge 
Tel: 299 05 76; 555 277 554; 558 944 800.

PS. Giving articles with papres or CD-s, is not necessary.
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