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fasi 10 lari

statiaze, mis Sinaarsze pasuxismgebelia avtori. 
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რო გორ და ვიწყეთ, სა დამ დე მო ვე დით რო გორ და ვიწყეთ, სა დამ დე მო ვე დით 
და სად გვინ და გა ვი დეთ... და სად გვინ და გა ვი დეთ... 

ლოიდ ქარჩავა
 მთავარი რედაქტორი,
ბიზნესის ადმინისტრირების 
დოქტორი, პროფესორი.
ელ.ფოსტა: loidk@yahoo.com

ჩვე ნი ჟურ ნა ლის პირ ვე ლი ნო მე რი 2006 
წლის 16 ნო ემ ბერს გა მო ვი და, რომელიც ძი-
რი თა დად სა რეკ ლა მო ხა სი ათს ატ არ ებ და, 
ამ იტ ომ აც ის უფ ას ოდ და რიგ და მიზ ნობ რივ 
აუდ იტ ორი ებ ში. მა შინ ჟურ ნა ლი B5 ფორ მა ტი-
სა გახ ლდათ.  მი სი გა მო ცე მა თა ვი დან ახ ალ-
გაზ რდე ბის ინ იცი ატ ივა იყო და რე დაქ ტო რო ბა 
შე მომ თა ვა ზეს გარ კვე ული ან აზღა ურ ებ ით. 
მა თი გათ ვლა უფ რო პრაქ ტი კუ ლი მა სა ლე ბის 
გან ხილ ვა ზე, ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის გან მარ-
ტე ბებ სა და სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბა-
ზე იყო აქ ცენ ტი რე ბუ ლი. მეც ავ ყე ვი, მაგ რამ 
სა სურ ვე ლი შე დე გი ვერ დად გა. 

მთავ რი მი ზე ზი მა ინც პო ტენ ცი ური აუდ-
ტო რი ის სიმ ცი რე გახ ლდათ. მო გეხ სე ნე ბათ, 
რომ სა ქარ თვე ლო დი დი ქვეყ ნებს რომ არ შე-
ვა და როთ, მე გა პო ლი სებ ზეც კი 7-8-ჯერ ნაკ-
ლე ბია.  რამ დე ნი მე ნომ რის გა მო ცე მის შემ დეგ 
ინ იცი ატ ორ ებ მა შე მომ თა ვა ზეს,  წა მო მე ღო 
ჟურ ნა ლი და ჩემს თავ ზე ამ ეღო მთე ლი პა სუ-
ხის მგებ ლო ბა: სა რე დაქ ცი ოს თან ერ თად ფი-
ნან სუ რი და მა ტე რი ალ ურ იც. მე დავ თან ხმდი, 
გავ ხდი რე დაქ ტო რიც, კო რექ ტო რიც, დამ კა-
ბა დო ნე ბე ლიც, პო ლიგ რა ფიც (რი ზოგ რა ფი 
ვი ყი დე ა მის თვის და თვი თონ ვბეჭ დავ დი ჩე მი 
ხე ლით. სხვას მხო ლოდ გა რე კა ნის ჩას მას ვა კე-
თე ბი ნებ დი) და რე ალ იზ ატ ორ იც. მიუხედავად 
ამისა, მა ინც რთუ ლი აღ მოჩ ნდა მი სი ფეხ ზე 
და ყე ნე ბა. 2008 წელს დად გა სა კითხი მი სი გა-
უქ მე ბა-არ გა უქ მე ბის შე სა ხებ. თუმ ცა მა ინც 
გა ვაგ რძე ლეთ და, ეკ ონ ომი ის თვალ საზ რი სით, 
B5 ფორ მა ტი A5-ით შევ ცვა ლეთ. სულ 2 ნო მე რი 
გა მო ვი და ამ ფორ მა ტით 2008 წელს.

2009 წელს სა კითხი ასე იდ გა: ან შე იც ვა ლოს 
მიდ გო მა და მა ღა ლი სტან დარ ტით გა მო ვი დეს 

ჟურ ნა ლი, ან გა უქ მდეს. სა ბო ლო ოდ მა ინც 
გაგ რძე ლე ბა გა დავ წყვი ტეთ და გა დამ წყვე-
ტი რო ლი ით ამ აშა ჩემ მა და მო კი დე ბუ ლე ბამ 
მეც ნი ერ ებ ის ად მი - არ მინ დო და ამ სფე როს 
ჩა მოვ შო რე ბო დი.

ამ ის თვის გა დავ დგით შემ დე გი ნა ბი ჯები: 
1. გა დავ წყვი ტეთ მიგვე მარ თა ყვე ლა წამ

ყვა ნი უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლის ხელ მძღვა
ნე ლო ბის თვის, რა თა  ჟურ ნა ლის სა რე დაქ ციო 
კო ლე გი ის წევ რე ბი გამ ხდა რიყ ვნენ და   გა მოქ-
ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტი ები ჩა ეთ ვა ლათ სა მეც ნი ერო 
სტა ტი ად მა თი პრო ფე სო რე ბი სა და ყვე ლა 
დო ნის სტუ დენ ტი სათ ვის (ბა კა ლავ რი ატი, მა-
გის ტრა ტუ რა, დოქ ტო რან ტუ რა).  თან ხმო ბის 
ყვე ლა წე რი ლი  გა მო ვაქ ვეყ ნე ბეჭ დუ რად და 
დავ დე ჟურ ნა ლის ვებ გვერ დზეც, ხო ლო ამ უმ-
აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის სია დღემ დე მო თავ-
სე ბუ ლია ჟურ ნა ლის მე-2 გვერ დზე. რედ კო ლე-
გი აში შე მო ვიყ ვა ნეთ უცხო ელი პრო ფე სო რე ბი 
გერ მა ნი იდ ან, უკ რა ინ იდ ან, ბე ლა რუ სი დან, 
რუ სე თი დან, ყა ზა ხე თი დან და აზ ერ ბა იჯ ან-
იდ ან, მოგ ვი ან ებ ით კი - დი დი ბრი ტა ნე თი დან 
(ოქ სფორ დის უნ ივ ერ სი ტე ტი). შე დე გად 2009 
წლის პირ ვე ლი ნო მე რი გა ნახ ლე ბუ ლი სა რე
დაქ ციო კო ლე გი ითა და  A4 ფორ მა ტით გა მო-
ვი და.

2. 2010 წლი დან შე მო ვი ღეთ „ნომ რის რე
დაქ ტო რის“ ფორ მა ტი, რო მე ლიც 10 ნო მერ ზე 
გაგ რძელ და. ნომ რის რე დაქ ტო რე ბი გახ ლდათ: 
ქალ ბა ტო ნე ბი: ელ ენე ხა რა ბა ძე, რო ზე ტა ას-
ათი ანი, თი ნა გე ლაშ ვი ლი; ბა ტო ნე ბი: ლეო 
ჩი ქა ვა, ავ თან დილ სი ლა გა ძე, ავ თან დილ ჩუთ-
ლაშ ვი ლი, სლა ვა ფე ტე ლა ვა, აკ აკი ხე ლა ძე, შო-
თა ვე შა პი ძე. უცხო ელი კო ლე გე ბი, ბა ტო ნე ბი: 
სერ გეი იაკ უბ ოვ სკი (ოდ ეს ის უნ ივ ერ სი ტე ტი, 
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უკ რა ინა) და ალ ექ სეი და ნილ ჩენ კო (ბე ლა რუ-
სის უნ ივ ერ სი ტე ტი, ბე ლა რუ სი).

3. ჩვე ნი ჟურ ნა ლის რედ კო ლე გი ის წევ
რე ბი იყ ვნენ და არი ან მოქ მე დი და ყო ფი ლი 
მი ნის ტრე ბი (ავ თან დილ სი ლა გა ძე - სა ხელ-
მწი ფო ქო ნე ბის მარ თვის მი ნის ტრი; მი ხე ილ 
ჯი ბუ ტი - ეკ ონ ომ იკ ის მი ნის ტრი; ნო დარ 
ხა დუ რი - ფი ნან სთა მი ნის ტრი; და ვით ნარ მა-
ნია - ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მი ნის ტრი; ნა თია 
თურ ნა ვა - ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი გან ვი-
თა რე ბის მი ნის ტრი, სო ლო მონ პავ ლი აშ ვი ლი 
-სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის მარ თვის მი ნის ტრი), 
მი ნის ტრის მო ად გი ლე ები, თბი ლი სის მე რი - 
და ვით ნარ მა ნია, პარ ლა მენ ტის წევ რე ბი და 
სხვა დას ხვა რან გის სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ები. 
დარ გობ რი ვი აკ ად ემი ებ ის პრე ზი დენ ტე ბი: 
ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ება აკ ად ემი ის პრე ზი-
დენ ტი - ლეო ჩი ქა ვა, დღე ის ათ ვის - მი ხე ილ 
ჯი ბუ ტი, ბიზ ნე სის მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის 
პრე ზი დენ ტი - ალ ექ სან დრე კუ ჭუ ხი ძე, დღე ის-
ათ ვის - თე იმ ურ აზ ბა ბუ ნაშ ვი ლი; ფა ზი სის მეც-
ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის პრე ზი დენ ტი - ნუგ ზარ 
ნა და რაია, დღე ის ათ ვის პრე ზი დენ ტი არ არ ის 
არ ჩე ული ბა ტო ნი ნუგ ზა რის გარ დაც ვა ლე ბის 
გა მო; სხვა დას ხვა უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლის 
რექ ტო რე ბი, პრო რექ ტო რე ბი, დე კა ნე ბი, კა-
თედ რის ხელ მძღვა ნე ლე ბი და სხვა დას ხვა 
რან გის პრო ფე სო რე ბი.

4. ამ ხნის მან ძილ ზე გვქონ და ბევ რი 
სა ინ ტე რე სო ინ ტერ ვიუ სა ხელ მწი ფო მო ხე-
ლე ებ თან, მათ შო რის მი ნის ტრებ თან (და ვით 
ნარ მა ნია, ნო დარ ხა დუ რი, ნა თია თურ ნა ვა), 
მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა-
ნე ლებ თან, ქა ლაქ თბი ლი სი სა და რე გი ონ ის 
ხეხ ლმძღვა ნე ლებ თან, წარ მა ტე ბულ ბიზ ნეს-
მე ნებ თან. შე მო ვი ღეთ ბევ რი სა ჭი რო რუბ რი კა 
და ა.შ.

5. მთლი ან ობ აში, დღემ დე გა მო ცე მუ ლია 
57 ნო მე რი (15 volume, 51 Issue),  51 ჟურ ნა ლი 
(რამ დენ ჯერ მე  გა ერ თი ან და ორი ნო მე რი), და-
ბეჭ დი ლია 700-ზე მე ტი სტა ტია, ავ ტორ თა რა-
ოდ ენ ობა კი 500-ზე მე ტია. სა ინ ტე რე სოა ჩვე ნი 
ავ ტო რე ბის გე ოგ რა ფი აც, რო მე ლიც მო იც ავს 
არა მარ ტო სა ქარ თვე ლოს რე გი ონ ებს, არ ამ ედ 
რო გორც სხვა დას ხვა ინ გლი სუ რე ნო ვან ქვეყ-
ნებს, ას ევე აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებს, 
მათ შო რის: სამ ხრეთ აფ რი კის რეს პუბ ლი კა, 
რუ სე თის ფე დე რა ცია, უკ რა ინა, ბელა რუ სი; 

აზი ის ქვეყ ნებს: ყა ზა ხე თი, მონ ღო ლე თი, აზ
ერ ბა იჯ ანი, სომ ხე თი; აფ რი კის  მო ზამ ბი კი.

მო გეხ სე ნე ბათ, რომ მსოფ ლიო ვი თარ დე-
ბა, ჩვენც უნ და ავ უბ ათ ფე ხი თა ნა მედ რო ვე 
მოთხოვ ნებს, თუ არ ადა, ვერ გა დავრ ჩე ბით. 

ბო ლო 2-3 წე ლია ის ევ დად გა სა კითხი ჟურ-
ნა ლის გან ვი თა რე ბი სა ან გა უქ მე ბის შე სა ხებ. 
ის ევ მი ვი ღეთ გა დაწყვე ტი ლე ბა ჟურ ნა ლის  
გაგ რძე ლე ბის შე სა ხებ. უკ ვე მარ ტო არ ვარ და 
გვერ დით და მიდ გნენ მე გობ რე ბი, ახ ალ გაზ რდა 
კო ლე გე ბი და გა ვა კე თეთ ჟურ ნა ლის ახ ალი 
თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ ნე ბის შე სა ფე რი სი ვებ-
გვერ დი, ახ ალი დი ზა ინი, გან ვა ახ ლეთ სტა ტი-
ებ ის ად მი წა ყე ნე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბი სა ერ თა შო-
რი სო სტან დარ ტე ბით, ინ დექ სი რე ბა დი გახ და 
ყვე ლა აქ ამ დე და მო მა ვალ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 
სტა ტია და გვაქ ვს დი დი იმ ედი, რომ ჩვენ ღირ-
სე ულ ად გილს და ვი კა ვებთ სა მეც ნი ერო ჟურ-
ნა ლებს შო რის.

გვინ და პა ტა რა გან მარ ტე ბა გავ კე თოთ, 
თუ რას ნიშ ნავს ჟურ ნა ლის გა რე კა ნი - ახ ალი 
დი ზა ინი? ჩვე ნი ჟურ ნა ლი - „ახ ალი ეკ ონ ომ ის
ტი“ რებ რენ დინ გის შემ დეგ გახ და ,,The New 
Economist“-ი. თუმ ცა, აუც ილ ებ ლო ბი დან გა-
მომ დი ნა რე, ძვე ლი სა ხე ლიც შე ვუ ნარ ჩუ ნეთ, 
თუნ დაც ცნო ბა დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით. 
15 წლის შემ დეგ ჟურ ნა ლის რებ რენ დინ გი 
გა მოწ ვე ულია დრო ის მოთხოვ ნით. თა ვი დან, 
რო ცა სა ხელს ვარ ჩევ დით, ჩე მი აზ რი იყო, 
რომ სა ხე ლი ყო ფი ლი ყო „ეკ ონ ომ ის ტი“ და 
არა „ეკ ონ ომ იკა“. აკ ად ემ იკ ოს მა ლეო ჩი ქა ვამ 
მირ ჩია, „ახ ალი ეკ ონ ომ იკა“ და არ ქვიო, მაგ რამ 
მე „ახ ალი ეკ ონ ომ ის ტი“ დავ ტო ვე, რად გან ეკ-
ონ ომ ის ტი არ ის ად ამი ანი, ად ამი ანი კი ქმნის 
ეკ ონ ომ იკ ას და მის სა ფუძ ველ ზე იქ მნე ბა სხვა 
ზედ ნა შე ნე ბი. თა მა მად შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, 
რომ ეკ ონ ომ იკა ყვე ლაფ რის სა ფუძ ვე ლია, სხვა 
და ნარ ჩე ნი  მი სი ზედ ნა შე ნია!

მა შა სა და მე, ახ ალი ეკ ონ ომ ის ტი ახ ალი ეკ-
ონ ომ იკ ის შემ ქმნე ლია, უფ რო სწო რად, ახ ალი 
ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის შემ ქმნე ლი უნ და 
იყ ოს. ჩვე ნი ჟურ ნა ლი სწო რედ ახ ალი ეკ ონ-
ომ ის ტე ბის ახ ალი იდე ებ ის აგ იტ ატ ორი უნ და 
იყ ოს. სწო რედ ახ ალი ეკ ონ ომ იკ ური ხედ ვე-
ბია სა ჭი რო ცხოვ რე ბის ნე ბის მი ერ სფე რო ში, 
სწრაფ ვა უკ ეთ ეს ობ ის კენ, რომ ლის სა ფუძ ვე-
ლიც სწო რედ რომ ეკ ონ ომ იკაა...

15 წლის შემ დეგ ახ ალი რე ალ ობ იდ ან გა-
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მო მი ნა რე, ჩვენ რებ რენ დინ გი გან ვი ცა დეთ, 
სა ხე ლი ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი გავ ხა დეთ, რად გან 
თა ნა მედ რო ვე ახ ალი ეკ ონ ომ იკა ერ თი ქვეყ-
ნის ფარ გლებ ში ვერ ჩა ეტ ევა. ჩვენ გვჭირ დე-
ბა მსოფ ლი ოს თან უფ რო მჭიდ რო კავ ში რი, 
რო გორც არ ასდროს. მსოფ ლიო დი დი ხა ნია 
„და პა ტა რავ და“, გლო ბა ლი ზა ცია ზე ვი დან 
დაგ ვყუ რებს და ჩე ვენ ღირ სე ული ად გი ლი უნ-
და და ვიმ კვიდ როთ ამ ახ ალ ეპ ოქ აში ისე, რომ 
შე ვი ნარ ჩუ ნოთ ჩვე ნი წარ სუ ლის ღირ სე ული 
მემ კვიდ რე ობა, წე სი, ად ათი, ტრა დი ცი ები, და 
მათ შო რის, ტრა დი ცუ ლი ეკ ონ ომ იკა, ახ ალი 
თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე-
ბით... ყო ვე ლი ვე ამ ის მი საღ წე ვად სა ქარ-
თვე ლო ში ჩა კეტ ვა არ გა მო ვა. რომ გა ვი დეთ 
საზღვრებს გა რეთ სა ჭი როა სა ერ თა შო რი სო 
ენა - ინ გლი სუ რი, ამ იტ ომ აც და ვარ ქვით მას 
ინ გლი სუ რი სა ხე ლი - „The New Economist“, 
რა თა ვი აზ როვ ნოთ მსოფ ლიო ენ აზე და თან 
შე ვი ნარ ჩუ ნოთ სა კუ თა რი ენა - „ახ ალი ეკ ონ
ომ ის ტი“. 

ვი ნა იდ ან ჟურ ნა ლი სა ერ თა შო რი სოა, ჩვენ 
ძი რი თა დი ტექ სტე ბი და მთე ლი სტრუქ ტუ რა 
ინ გლი სუ რად ავ აგ ეთ, ამ ავე დროს გვერ დით 
და ყე ნე ბუ ლია “google translate”-ის ავ ტო მა ტუ-
რი თარ გმა ნი. მსურ ველს შე უძ ლია ინ გლი სუ რი 
ტექ სტი გა და იყ ვა ნოს ქარ თულ ან რუ სულ ენ-
აზე (რუ სუ ლი იმ იტ ომ და ვა მა ტეთ, რომ ჩვენ 
გვინ და თუ არ გვინ და, რე ალ ობაა, რომ მთე ლი 
პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე რუ სუ ლე ნო ვა ნია ძი რი-
თა დად და ეს ასე გაგ რძელ დე ბა ჯერ-ჯე რო-
ბით, მე რე კი ცხოვ რე ბა გვიჩ ვე ნებს). ას ევე, 
შე საძ ლე ბე ლია ქარ თუ ლი ტექ სტის ინ გლი სურ 
და რუ სულ ენ აზე გა და თარ გმნა ამ ავე პრინ ცი-
პით. მა გა ლი თად, თქვე ნი სტა ტია, რო მე ლიც 
ქარ თულ ენ აზეა შეს რუ ლე ბუ ლი, ამ თარ გმა ნის 
მეშ ვე ობ ით შე უძ ლია ინ გლი სუ რე ნო ვან მომ-
ხმა რე ბელს ერ თი დაკ ლი კე ბით გა და იყ ვა ნოს 
ინ გლი სურ ენ აზე. ან რუ სუ ლე ნო ვან მომ ხმრე-
ბელს შე უძ ლია გა და იყ ვა ნოს რუ სულ ენ აზე. 

მაგ.: შე ვი დეთ „Archives“-ში და შე ვარ ჩი ოთ 
ჟურ ნა ლის ბო ლო ნო მე რი. აქ, ერ თის მხრივ, 
მთლი ან ად დევს ჟურ ნა ლი PDF ფა ილ ში, რო მე-
ლიც  მომ ხმა რე ბელს შე უძ ლია მთლი ან ად გად-
მო წე როს, ეს ერ თი. მე ორე, შე უძ ლია იქ ვე ჩა-
მოჰ ყვეს და „Word“-ის ფორ მატ ში წა იკ ითხოს. 
მაგ.: ავ იღ ოთ 2020 წლის 1-2 ნომერი, ე. ლაგ-
ვი ლა ვას სტა ტია. და აკ ლი კებს მკითხველი და 

მთელ სტა ტი ას იხ ილ ავს, რო მე ლიც ჟურ ნალ-
შია გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი, ოღ ონდ აქ ჟურ ნა ლის 
გვერ დე ბი არაა მი თი თე ბუ ლი. მას შე უძ ლია 
გვერ დით „Language“-ში შე არ ჩი ოს სა სურ ვე ლი 
ენა (ინ გლი სუ რი, რუ სუ ლი), ორ ჯერ და აკ ლი-
კებს და ტექსტს გა და იყ ვანს სა სურ ველ ენ აზე.

ან ალ ოგი ურ ად შე საძ ლე ბე ლია ინ გლი სუ რე-
ნო ვა ნი სტა ტი ის თარ გმნა ქარ თულ და რუ სულ 
ენ ებ ზე. 

 მომ ხმა რე ბელს შე უძ ლია მხო ლოდ სა-
სურ ვე ლი სტა ტია გად მო იწ ერ ოს PDF ფა ილ-
ში. აუცილებელი არ არის მთელი ჟურნალის 
გადმოწერა. ან ალ ოგი ურ ად მოხ დე ბა ყვე ლა 
სხვა შემ თხვე ვა ში.

რაც შე ეხ ება სუ რათს ჟურ ნა ლის პირ ველ 
გვერ დზე. აქ გა მო სა ხუ ლია გლო ბუ სი - მთე ლი 
მსოფ ლიო, დე და მი წა, რო მე ლიც უნ და მო ვიც-
ვათ ჩვენ, ჩვენ მა გუნ დმა - ახ ალ მა ეკ ონ ომ ის-
ტებ მა. გლო ბუ სის ქვეშ თქვენ ხე დავთ მსოფ-
ლიო რუ კას - ყვე ლა კონ ტი ნენ ტზე დგა ნან 
საქ მი ანი ად ამი ან ები - ახ ალი ეკ ონ ომ ის ტე ბი და 
არა მხო ლოდ ეკ ონ ომ ის ტე ბი, ახ ალი მსოფ ლიო 
ეკ ონ ომ იკ ის შემ ქმნე ლე ბი. ის ინი ყვე ლა ნი ჩვე ნი 
პარ ტნი ორ ები უნ და გახ დნენ. . .

ხო ლო ჟურ ნა ლის უკ ანა გვერ დის დი ზა ინ-
ზე თქვენ ხე დავთ ცა თამ ბჯე ნებს, რო მე ლიც 
თა ნა მედ რო ვე, ახ ალი ეკ ონ ომ იკ ის შე დე გია, 
მიღ წე ვაა. ჩვენც, „ახ ალ ეკ ნო მის ტებს“ ახ ალი 
მიღ წე ვე ბი გვჭირ დე ბა, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე-
ვა ში ყვე ლა ჩვე ნი შრო მა უშ ედ ეგო იქ ნე ბა...

სულ მა ლე ჟურ ნა ლი ინ დექ სი რე ბუ ლი იქ ნე-
ბა სხვა დას ხვა სა ერ თა შო რი სო ცნო ბად ბა ზა-
ში. თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, 
მიმ დი ნა რე ობს ახ ალი ვებ გვერ დის  - www.
neweconomist.com.ge და მუ შა ვე ბა. სულ მა ლე 
ვებ გვერ დს ექ ნე ბა სა ტე ლე ფო ნო აპ ლი კა ცი აც, 
რაც იმ ას ნიშ ნავს, რომ ტე ლე ფო ნი და ნაც თა ვი-
სუფ ლად ის არ გებ ლებს მომ ხმა რე ბე ლი ჩვენს 
ვებ გვერ დს. და იხ ვე წა ჟურ ნალ ში პუბ ლი ცი-
რე ბის მოთხოვ ნე ბი და შე იქ მნა სტა ტი ის ად მი 
მოთხოვ ნის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტი. ყვე-
ლა სტა ტია, რო მე ლიც დღემ დე და იბ ეჭ და ჩვენს 
ჟურ ნალ ში, მა ლე აის ახ ება Google scholar-ში და 
სხვა ცნო ბად სა მეც ნი ერო ბა ზებ ში. 

წარ მა ტე ბებს გი სურ ვებთ ჩვე ნო მკითხვე ლო!
ღმერ თი გფა რავ დეთ თქვენ და სრუ ლი ად 

სა ქარ თვე ლოს! 
29.09.2020
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 ქალ ბა ტო ნო ნა თია, თე ბერ ვალმარ ტი დან მო
ყო ლე ბუ ლი COVID19, იგ ივე „კო რო ნა ვი რუ სი“, 
დი დი საფ რთხე გახ და მსოფ ლი ოს ათ ვის, ამ იტ
ომ აც გა მოცხად და ის პან დე მი ად. ზუსტ პა სუხს 
ვე რა ვინ იძ ლე ვა მსოფ ლი ოში, თუ რამ დე ნი ხა ნი 
გაგ რძელ დე ბა პან დე მია. ამ ას თან, ვი რუს მა დი დი 
გავ ლე ნა მო ახ დი ნა მსოფ ლი ოს ეკ ონ ომ იკ აზე და 
მათ შორის სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ აზე. ჩვე ნი პირ
ვე ლი კითხვა ას ეთია: რა გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე 
დად გა ჩვე ნი ქვე ყა ნა ეკ ონ ომ იკ ური მი მარ-
თუ ლე ბით, რო ცა კო რო ნა  ვი რუ სი - COVID-19 
გაჩ ნდა და რა პრობ ლე მე ბი გა მო იკ ვე თა?

- პან დე მი იდ ან გა მომ დი ნა რე, მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გა მოწ ვე ვე ბი დად გა ქვე ყა ნის ეკ ონ ომ იკ ის წი ნა შე. 
პირ ველ რიგ ში მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა თა ვად ვი რუს-
თან ბრძო ლა და მო ქა ლა ქე ებ ის ჯან მრთე ლო ბის 
ურ ზუნ ველ ყო ფაა, ამ ას თან, არ ან აკ ლებ მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია ის ეკ ონ ომ იკ ური პრობ ლე მე ბი, რის წი-
ნა შეც აღ მოჩ ნდა ბიზ ნე სი, და რაც ას ევე აის ახა 
მო სახ ლე ობ აზე. 

პან დე მი ის შე დე გად ყვე ლა ზე მე ტად და ზა რალ-
და ტუ რიზ მის სექ ტო რი, რო მელ საც ბო ლო წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი შეჰ ქონ და 

ინ ტერ ვიუ სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ისა და ინ ტერ ვიუ სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ისა და 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მი ნის ტრთან, მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მი ნის ტრთან, 

ქალ ბა ტონ ნა თია თურ ნა ვას თანქალ ბა ტონ ნა თია თურ ნა ვას თან

რო გორც ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის, ას ევე და საქ მე ბის 
ზრდის მი მარ თუ ლე ბით. 

მოთხოვ ნის შე სუს ტე ბას თან ერ თად, კო რო ნა ვი-
რუს თან და კავ ში რე ბულ მა ნე გა ტი ურ მა ეკ ონ ომ იკ-
ურ მა შოკ მა, გავ ლე ნა იქ ონია მი წო დე ბის მხა რე ზე, 
კერ ძოდ და ირ ღვა გლო ბა ლუ რი მი წო დე ბის ჯაჭ ვი, 
რა მაც ბიზ ნესს შე უქ მნა პრობ ლე მე ბი შუ ალ ედ ური 
სა ქონ ლის მი წო დე ბას თან და კავ ში რე ბით.

თუმ ცა, უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ბო ლო თვე ებ ში 
ეკ ონ ომ იკ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა ჯან სა ღე ბის ტენ-
დენ ცი ები ვლინ დე ბა რო გორც ში და მოთხოვ ნის, 
ას ევე ექ სპორ ტის და ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მი-
მარ თუ ლე ბით და შემ ცირ და ინ ფლა ცი ის დო ნეც. 

 სა გან გე ბო მდგომ რე ობ ის გა მოცხა დე ბი დან 
და ახ ლო ებ ით 12 კვი რა ში, თქვენ, რო გორც ეკ ონ
ომ იკ ის მი ნის ტრმა, ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან
ობ ის ახ ლე ბუ რი  შექ მნი ლი მდგო მა რე ობ ის შე სა მა
ბი სი გეგ მა წა რად გი ნეთ. მთა ვა რი მი მარ თუ ლე ბე ბი 
კი დევ ერ თხელ შე ვახ სე ნოთ ჩვენს მკითხველს ამ 
გეგ მი დან.

- სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ და ეკ ონ ომ იკ ისა 
და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრომ უზ რუნ-
ველ ყო კერ ძო სექ ტორ ზე უარ ყო ფი თი გავ ლე ნის 

უკ ვე 9 თვეა მსოფ ლიო ებ რძვის უხ ილ ავ მტერს - კო-
რო ნა ვი რუსს, რო მელ მაც მი ლი ონზე მეტი ად ამი ან ის სი-
ცოცხლე შე იწ ირა მსოფ ლიო მას შტა ბით და ჯე რაც არ ავ ინ 
იც ის, კი დევ რამ დენს შე იწ ირ ავს. სა ქარ თვე ლო შიც არ 
მი დის მსხვერ პლის გა რე შე  პან დე მი ას თან ბრძო ლა, თუმ-
ცა, შე იძ ლება ით ქვას, რომ შე და რე ბით მსუ ბუქ ფორ მებ ში 
მიმ დი ნა რე ობს. ყო ვე ლი შემ თხვე ვის თვის, სექ ტემ ბრამ დე 
ნამ დვი ლად მო წი ნა ვე ქვე ყა ნე ბის რიცხვში ვი ყა ვით. პან-
დე მი ას თან ბრძო ლა არ არ ის მხო ლოდ ჯან დაც ვის სის-
ტე მის პრობ ლე მა. ყვე ლაფ რის ბა ზი სი მა ინც ეკ ონ ომ იკაა, 
სა ბო ლოო ჯამ ში, ეკ ონ ომ იკა წყვეტს, შევ ძლებთ თუ არა 
პრობ ლე მე ბის გამ კლა ვე ბას. თუ რა მდგო მა რე ობა გვაქ ვს 
სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით შექ მნი ლი სი ტუ აცი იდ ან გა მომ-
დი ნა რე, რა გა კეთ და პან დე მი ის დაწყე ბი დან დღემ დე, და 
რა გეგ მე ბი აქ ვს ჩვენს ხე ლი სუფ ლე ბას პოს ტ-პან დე მი ის 
პე რი ოდ ში, ამ თე მებ ზე გთა ვა ზობთ ინ ტერ ვი უს სა ქარ-
თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მი ნის-
ტრთან, ქალ ბა ტონ ნა თია თურ ნა ვას თან. 

გვინ და ჩვენს მკითხველს შე ვახ სე ნოთ, რომ ქალ ბა-
ტო ნი ნა თია გახ ლავთ ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, რო მელ საც 
რო გორც სა ხელ მწი ფო, ას ევე კერ ძო სექ ტორ ში მუ შა ობ ის 
მრა ვალ წლი ანი გა მოც დი ლე ბა გა აჩ ნია. ამ იტ ომ აც მი სი 
ხედ ვე ბი ორ მა გად სა ინ ტე რე სოა.
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შერ ბი ლე ბის და გა ჯან სა ღე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ-
ნით შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ებ ებ ის გან ხორ ცი ელ ება. 

ან ტიკ რი ზი სუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური გეგ მის საწყის 
ეტ აპ ზე მოხ და ყვე ლა ზე მე ტად და ზა რა ლე ბუ ლი 
და მოწყვლა დი ეკ ონ ომ იკ ის სექ ტო რე ბი სა და სა ზო-
გა დო ებ რი ვი ჯგუ ფე ბის მხარ და ჭე რა და ოპ ერ ატი-
ულ ად გან ხორ ცი ელ და შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ებ ები. 

ტუ რიზ მის სექ ტო რის მხარ და ჭე რის საწყის 
ეტ აპ აზე, კომ პა ნი ებს, რომ ლე ბიც ახ ორ ცი ელ ებ ენ 
ტუ რიზ მთან და კავ ში რე ბულ საქ მი ან ობ ებს, სა-
ხელ მწი ფომ მის ცა შე საძ ლებ ლო ბა მარ ტი-ივ ნი სის 
პე რი ოდ ის სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი და ქო ნე ბის 
გა და სა ხა დი გა და ევ ად ებ ინ ათ 1-ელ ნო ემ ბრამ დე, 
რი თაც მათ გა მო უთ ავ ის უფ ლდათ და ახ ლო ებ ით 
100 მლნ ლა რის რე სურ სი. 

ამ ას თან, შე მუ შა ვე ბულ იქ ნა სპე ცი ალ ური სა-
ხელ მწი ფო პროგ რა მა, რომ ლის სა შუ ალ ებ ით აც 
4-დან 50 ნომ რამ დე სი დი დის სას ტუმ რო ები მთე ლი 
სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით მი იღ ებ ენ სა ბან კო სეს-
ხის 6 თვის პრო ცენ ტის თა ნა და ფი ნან სე ბას. 

მე წარ მე-სუ ბი ექ ტებს მი ეც ათ სეს ხე ბის რეს-
ტრუქ ტუ რი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა. ერ ოვ ნულ მა 
ბან კმა რე გუ ლა ცი ებ ის შემ სუ ბუ ქე ბის თვალ საზ რი-
სით ხე ლი შე უწყო აღ ნიშ ნულ პრო ცესს და ბან კებს 
მის ცა რეს ტრუქ ტუ რი ზა ცი ის მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა. 
შე სა ბა მი სად იმ ბიზ ნე სებს, რომ ლებ საც კრი ზი სულ 
პე რი ოდ ში სეს ხის მომ სა ხუ რე ბა მნიშ ვნე ლო ვან 
ტვირ თად და აწ ვა კო მერ ცი ულ მა ბან კებ მა ინ დი-
ვი დუ ალ ურ ად გა უკ ეთ ეს სეს ხე ბის რეს ტრუქ ტუ-
რი ზა ცია. 

მო სახ ლე ობ აზე ვი რუს თან და კავ ში რე ბუ ლი 
უარ ყო ფი თი გავ ლე ნის შე დე გად კურ სის გა უფ-
ას ურ ებ ით გა მოწ ვე ული უარ ყო ფი თი ეფ ექ ტე ბის 
შერ ბი ლე ბის მიზ ნით გან ხორ ცი ელ და სა ხელ მწი ფო 
პროგ რა მა, რო მელ მაც ხე ლი შე უწყო პირ ვე ლა დი 
მოხ მა რე ბის სა სურ სა თო პრო დუქ ტებ ზე ფა სე ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბას. 

მთავ რო ბის გა დაწყვე ტი ლე ბით 3 თვის გან მავ-
ლო ბა ში გან ხორ ცი ელ და კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა-
დე ბის სუბ სი დი რე ბა, იმ აბ ონ ენ ტე ბი ის თვის, ვინც 
მო იხ მარს 200 კი ლო ვატ ზე ნაკ ლებ ელ ექ ტრო ენ-
ერ გი ას და 200 მ3-ზე ნაკ ლებ ბუ ნებ რივ აირს. და-
ფი ნან სე ბა აგ რეთ ვე მო იც ავ და და სუფ თა ვე ბის და 
წყლის გა და სა ხად საც.

ამ ას თა ნა ვე, ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი გან ვი-
თა რე ბის სა მი ნის ტროს მი ერ თა ვი დან ვე გა და იდ გა 
ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი მოთხოვ ნა დი და დე ფი ცი ტუ რი 
იმ პორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის ჩა ნაც ვლე ბი სა 
და ად გი ლობ რი ვი წარ მო ებ ის მი მარ თუ ლე ბით, მათ 
შო რი საა პირ ბა დე ებ ის, სა დე ზინ ფექ ციო ხსნა რე ბის, 
სპეც ტან საც მლი სა და სახ ვა დას ხვა საკ ვე ბი პრო-

დუქ ტე ბის წარ მო ება.
ბიზ ნე სის მხარ და ჭე რის და შე სა ბა მი სად სა მუ-

შაო ად გი ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით, კომ პა ნი ები, 
რომ ლე ბიც კრი ზი სის მი უხ ედ ავ ად, თუნ დაც შემ ცი-
რე ბუ ლი მო ცუ ლო ბით შე უნ არ ჩუ ნე ბენ ხელ ფა სებს 
სა კუ თარ თა ნამ შრომ ლებს, მი იღ ებ ენ სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხა დის გან ნა წი ლობ რივ შე ღა ვათს, კერ ძოდ 
1500 ლა რამ დე ხელ ფა სის მქო ნე თა ნამ შრომ ლებ-
ზე სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გან შე ღა ვათს 750 
ლარ ზე.

შე სა ბა მი სი დახ მა რე ბა იქ ნა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბუ ლე ბის თვის, რო მელ თაც 
და კარ გეს სამ სა ხუ რი, თვით და საქ მე ბუ ლე ბის თვის 
და სო ცი ალ ურ ად მოწყვლა დი ჯგუ ფე ბის თვის. 

საკ მა ოდ ყოვ ლის მომ ცვე ლი ან ტიკ რი ზი სუ ლი 
ეკ ონ ომ იკ ის მხარ და ჭე რის პა კე ტის შემ დგომ შე მუ-
შა ვე ბულ იქ ნა მრა ვა ლი ღო ნის ძი ება პოს ტკრი ზი-
სუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური გა ჯან სა ღე ბის ხელ შეწყო ბის-
თვის. პოს ტკრი ზი სუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის მხარ და ჭე რის 
პა კე ტის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ეთ მო ბა მცი რე და 
სა შუ ალო ბიზ ნე სის დახ მა რე ბას. 

სა ქარ თვლოს მთავ რო ბის მი ერ გან ხორ ცი ელ და 
კერ ძო სექ ტო რის მხარ და ჭე რა ზე მი მარ თუ ლი ის-
ეთი სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის პი რო ბე ბის დი ზა-
ინ ის ცვლი ლე ბა, რო გო რი ცაა პროგ რა მა „აწ არ მოე 
სა ქარ თვე ლო ში“, საკ რე დი ტო სა გა რან ტიო სქე მა და 
მიკ რო და მცი რე გრან ტე ბის პროგ რა მა. აღ ნიშ ნუ ლი 
პროგ რა მე ბის დი ზა ინ ის ცვლი ლე ბა უზ რუნ ველ-
ყოფს მათ ორი ენ ტი რე ბუ ლო ბას პან დე მი ით და ზა-
რა ლე ბულ, ყვე ლა ზე მოწყვლად სექ ტო რებ სა და 
ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტებ ზე და ამ ას თან, ხელს შე უწყობს 
პოს ტკრი ზი სულ გა ჯან სა ღე ბის პრო ცესს, რამ დე ნა-
დაც მე ტი აქ ცენ ტი კეთ დე ბა სწრა ფი გა ჯან სა ღე ბის 
პო ტენ ცი ალ ის მქო ნე მი მარ თუ ლე ბებ ზე. 

სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი-
ლე ბა ხელს შე უწყობს სა ბაზ რო ძა ლე ბით, სა ბაზ-
რო ჩა ვარ დნე ბის აღ მოფხვრით, და რაც მთა ვა რია, 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის გზით 
ეკ ონ ომ იკ ის სწრა ფი გა ჯან სა ღე ბის პრო ცესს, 
შეზღუ დუ ლი რე სურ სე ბის შე სა ბა მი სად, ეფ ექ-
ტი ანი და მიზ ნობ რი ვი ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის 
გან ხორ ცი ელ ებ ას და ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტი ვო ბის 
გა საზ რდე ლად შე სა ბა მი სი მყა რი სა ფუძ ვე ლის ჩა-
მო ყა ლი ბე ბას. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ პოს ტკრი ზი სუ ლი ღო ნის ძი-
ებ ები, ას ევე, უზ რუნ ველ ყოფს კრი ზი სის შე დე გად 
და გლო ბა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე 
წარ მოქ მნი ლი ახ ალი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო ყე-
ნე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი თვალ საზ რი სით მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია მულ ტი ნა ცი ონ ალ ური კომ პა ნი ებ ის მხრი დან 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის დი ვერ სი ფი კა ცი ის ტენ დენ ცი ის 
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ეფ ექ ტი ანი გა მო ყე ნე ბა, ამ თვალ საზ რი სით სა ქარ-
თვე ლოს უპ ირ ატ ეს ობ ებ ის სრუ ლი კა პი ტა ლი ზა ცია 
და ქვე ყა ნა ში პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის 
შე მო დი ნე ბა. 

აღ ნიშ ნულ თან ერ თად სპე ცი ალ ური მხარ და ჭე-
რის პა კე ტე ბი შე მუ შა ვე ბულ იქ ნა სოფ ლის მე ურე-
ობ ის, ტუ რიზ მი სა და დე ვე ლო პე რულ/სამ შე ნებ ლო 
სექ ტო რებ ში. 

ეკ ონ ომ იკ ის მხარ და ჭე რის და მა ტე ბი თი ღო ნის-
ძი ებ ები ით ვა ლის წი ნებს კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა-
დე ბის და ფი ნან სე ბას ზამ თრის პე რი ოდ ში, სტუ-
დენ ტთა სწავ ლის გა და სა ხა დის და ფი ნან სე ბა სა და 
ბავ შვე ბის დახ მა რე ბას. 

 დღე ვან დე ლი გა და სა ხე დი დან რო გორ ჩანს, 
რამ დე ნად შემ ცირ დე ბა ქვეყ ნის მშპ 2020 წელს?

- 2020 წელს მო სა ლოდ ნე ლია მშპ-ს 5%-იანი 
რე ალ ური კლე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ბო ლო თვე-
ებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა ჯან სა ღე ბის ტენ დენ ცი ები 
ფიქ სირ დე ბა. 

წი ნას წა რი შე ფა სე ბით, 2020 წლის აგ ვის ტო ში 
უარ ყო ფით მა ეკ ონ ომ იკ ურ მა ზრდამ 5.3 პრო ცენ ტი 
შე ად გი ნა, ხო ლო იან ვარ-აგ ვის ტოს სა შუ ალო ზრდა 
- -5.6 პრო ცენ ტს გა უტ ოლ და, რაც და მა ტე ბუ ლი ღი-
რე ბუ ლე ბის ზო მი ერ და ნა კარ გზე მი ან იშ ნებს, სხვა 
ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით. გლო ბა ლუ რი პან დე მი ისა 
და ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის ფონ ზე მო სა ლოდ ნე ლი 
კლე ბის მი უხ ედ ავ ად აშ კა რაა, რომ ეკ ონ ომ იკ ური 

კლე ბის ტემ პი არ სე ბი თად შემ ცირ და. აპ რილ ში 
16.6%-იანი კლე ბის შე მედგ, მა ის ში ეკ ონ ომ იკ ის 
13.5%-ით შემ ცი რე ბა და ფიქ სირ და, ივ ნის ში - 7.7%-
ით, ივ ლის ში 5.5%-ით, ხო ლო აგ ვის ტო ში 5.3%ით, 
რაც ცალ სა ხად მი უთ ით ებს, რომ ცალ კე ულ სექ-
ტო რებ ში შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი (მა გა ლი თად ტუ რიზ მის 
სექ ტორ ში) მძი მე ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის მი-
უხ ედ ავ ად ეკ ონ ომ იკ აში სა ერ თო ჯამ ში დი ნა მი კის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის ტენ დენ ცია შე ინ იშ ნე ბა. 

აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ აგ ვის ტო ში მთელ რიგ 
სექ ტო რებ ში, სა დაც რე ალ ური კლე ბა ფიქ სირ დე ბა, 
ას ევე, შე ინ იშ ნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა ჯან სა ღე ბა, 
მათ შო რი საა: მშე ნებ ლო ბა, ტრან სპორ ტი და და-
საწყო ბე ბა, ად მი ნის ტრა ცი ული და დამ ხმა რე მომ-
სა ხუ რე ბე ბი, პრო ფე სი ული, სა მეც ნი ერო და ტექ-
ნი კუ რი საქ მი ან ობ ები, სა ფი ნან სო და სა დაზღვე ვო 
საქ მი ან ობა და 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-
ები. ამ ას თან, აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ წი ნა თვე ში 
უმ რავ ლეს სექ ტო რებ ში უკ ვე გა მოვ ლინ და მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი გა ჯან სა ღე ბის ტენ დენ ცი ები. 

კო ვიდ 19-ის პან დე მი ის მი უხ ედ ავ ად, ივ ლის სა 
და აგ ვის ტო ში ად გი ლობ რი ვი ექ სპორ ტის შე სა ბა-
მი სად 5.9 და 14.9 პრო ცენ ტი ანი ზრდა და ფიქ სირ და. 
ამ ას თან, აგ ვის ტო ში მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და 
მთლი ანი ექ სპორ ტის კლე ბის ტემ პი და -7.5% შე-
ად გი ნა. იან ვარ-აგ ვის ტო ში სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტი 
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689 მლნ. აშშ. დო ლა რით გა უმ ჯო ბეს და და 2,880.0 
მლნ. აშშ. დო ლა რი შე ად გი ნა.

2020 წლის აგ ვის ტო ში კი დევ უფ რო გაძ ლი ერ და 
პო ზი ტი ური ტენ დენ ცი ები ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით (ივ ლის ში ზრდამ 22.1 პრო ცენ ტი 
შე ად გი ნა, ხო ლო გა ჯან სა ღე ბის ტენ დენ ცია მა ის იდ-
ან და იწყო). აგ ვის ტო ში ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მო-
ცუ ლო ბა წი ნა წლის აგ ვის ტოს თან შე და რე ბით 25.8 
პრო ცენ ტით გა იზ არ და და 184.2 მლნ. აშშ დო ლა რი 
შე ად გი ნა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ კუ მუ ლა ტი ურ ად მიმ-
დი ნა რე წელს ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის ზრდა ფიქ სირ-
დე ბა. 2020 წლის იან ვარ-აგ ვის ტოს მო ნა ცე მე ბით 
ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი 3.2 პრო ცენ ტით გა იზ არ და 
და 1,141.9 მლნ. აშშ. დო ლარს გა უტ ოლ და.

კრი ზი სის წარ მა ტე ბუ ლი მარ თვის ფონ ზე 2020 
წლის აგ ვის ტო ში Fitch-მა და S&P-მა უც ვლე ლი 
და ტო ვეს ჩვე ნი ქვეყ ნის საკ რე დი ტო რე იტ ინ გი და 
პერ სპექ ტი ვა. იმ ფონ ზე, რო ცა აპ რი ლის შემ დგომ 
სა რე იტ ინ გო კომ პა ნი ებ მა გააუარესეს მრა ვა ლი 
ქვეყ ნის რე იტ ინ გი და პერ სპექ ტი ვა, სა ქარ თვე ლოს 
რე იტ ინ გის და პერ სპექ ტი ვის უც ვლე ლად შე ნარ ჩუ-
ნე ბა ნამ დვი ლად მი ან იშ ნებს ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ-
იკ ური პო ლი ტი კის მი მართ ნდო ბა ზე.

სა რე იტ ინ გო კომ პა ნი ები მი იჩ ნე ვენ, რომ 
მთავ რო ბა შე ინ არ ჩუ ნებს მზა ობ ას ფის კა ლუ რი 
კონ სო ლი და ცი ის მი მართ, რაც მხარ და ჭე რი ლია 
სა ვა ლუ ტო ფონ დთან არ სე ბუ ლი პროგ რა მით და 
სა ქარ თვე ლოს სტრუქ ტუ რუ ლი მა ხა სი ათ ებ ლე ბი 
არ ის საკ მა ოდ ხელ საყ რე ლი. ამ რი გად, სა იმ ედო და 
თან მიმ დევ რუ ლი პო ლი ტი კის ჩარ ჩო, მაკ რო ეკ ონ-
ომ იკ ური სტა ბი ლუ რო ბა და მმარ თვე ლო ბის მა ღა-
ლი ხა რის ხი წარ მო ად გენს სა რე იტ ინ გო კომ პა ნი ებ-
ის პო ზი ტი ური შე ფა სე ბის ძი რი თად სა ფუძ ველს.

 თით ქმის ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბას შე ეხო კო რო ნა 
ვი რუ სით გა მოწ ვე ული შე ფერ ხე ბე ბი, მაგ რამ ყვე
ლა ზე მე ტად ტუ რის ტუ ლი ბიზ ნე სი და ზა რალ და, 
ალ ბათ. რა გა აკ ეთა ეკ ონ ომ იკ ის სა მი ნის ტრომ და 
მთავ რო ბამ ტუ რიზ მის ბიზ ნე სის მხარ და სა ჭე რად?

- ან ტიკ რი ზი სუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური გეგ მის საწყის 
ეტ აპ ზე გან ხორ ცი ელ და ყვე ლა ზე მე ტად და ზა რა-
ლე ბუ ლი და მოწყვლა დი ეკ ონ ომ იკ ის სექ ტო რე ბი სა 
და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯგუ ფე ბის მხარ და ჭე რა და 
ოპ ერ ატი ულ ად გა ტარ და შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ებ-
ები. ყვე ლა ზე მე ტად და ზა რა ლე ბუ ლი - ტუ რიზ მის 
სექ ტო რის მხარ და ჭე რის საწყის ეტ აპ აზე, კომ პა-
ნი ებს, რომ ლე ბიც ახ ორ ცი ელ ებ ენ ტუ რიზ მთან 
და კავ ში რე ბულ საქ მი ან ობ ებს, სა ხელ მწი ფომ მის ცა 
შე საძ ლებ ლო ბა მარ ტი-ივ ნი სის პე რი ოდ ში გა და-
სახ დე ლი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი და ქო ნე ბის 
გა და სა ხა დი გა და ევ ად ებ ინ ათ 1 ნო ემ ბრამ დე, რი-
თაც მათ გა მო უთ ავ ის უფ ლდათ და ახ ლო ებ ით 100 

მლნ ლა რის რე სურ სი. 
შემ დგომ ეტ აპ ზე სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 

შე იმ უშ ავა ტუ რიზ მის სექ ტო რის მიზ ნობ რი ვი მხარ-
და ჭე რის გეგ მა, რაც ით ვა ლის წი ნებს 2020 წელს 
ტუ რიზ მის სექ ტო რის სრულ გა თა ვი სუფ ლე ბას 
ქო ნე ბის გა და სა ხა დი სა გან და ცხრა თვის გან მავ-
ლო ბა ში სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გა და ვა დე ბას.

ას ევე, მთავ რო ბა 6 თვის გან მავ ლო ბა ში ახ ორ ცი-
ელ ებს სეს ხის პრო ცენ ტის 80%-ის სუბ სი დი რე ბას 
20 მი ლი ონ ზე ნაკ ლე ბი ბრუნ ვის მქო ნე სას ტუმ რო-
ებ ის თვის, რაც წარ მო ად გენს ქარ თუ ლი სას ტუმ რო 
ინ დუს ტრი ის უდ იდ ეს ნა წილს.

რეს ტორ ნე ბი ჩარ თულ ნი არი ან საკ რე დი ტო 
სა გა რან ტიო სქე მა ში, რი თიც მათ სა შუ ალ ება მი-
ეც ემ ათ მო აგ ვა რონ ლიკ ვი დო ბას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი პრობ ლე მე ბი და და აფ ინ ან სონ ოპ ერ აცი ული 
ხარ ჯე ბი. ტუ რის ტუ ლი კომ პა ნი ებ ის თვის/ტურ-
ოპ ერ ატ ორ ებ ის თვის მთავ რო ბა ას ევე მო ახ დენს 
სა ბან კო გა რან ტი ის პრო ცენ ტის სუბ სი დი რე ბას 6 
თვის გან მავ ლო ბა ში. 

ამ ას თან, მთავ რო ბა გა ნა ხორ ცი ელ ებს სპე ცი-
ალ ურ აქ ტი ვო ბებს გი დე ბი სა და სხვა პრო ფე სი ული 
ტუ რის ტუ ლი სერ ვი სე ბის სწრა ფი აღ დგე ნის უზ-
რუნ ველ სა ყო ფად. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა ას ევე 
მო ახ დენს ტუ რის ტულ გა მო ფე ნებ ზე თა ნა მო ნა წი-
ლე ობ ის თან ხე ბის სუბ სი დი რე ბას. 

ბო ლო წლებ ში სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ მნიშ-
ვნე ლოვ ნად შე უწყო ხე ლი ის ეთი ტუ რის ტუ ლი პრო-
დუქ ტე ბის გან ვი თა რე ბას, რომ ლებ ზეც შე საძ ლოა 
მა ღა ლი მოთხოვ ნა გაჩ ნდეს კრი ზი სის შემ დგომ 
პე რი ოდ ში. მა გა ლი თად. სამ კურ ნა ლო-გა მა ჯან სა-
ღე ბე ლი და სა მე დი ცი ნო ტუ რიზ მი, ღვი ნის, აგ რო 
და ეკო-ტუ რიზ მი და ა.შ. აღ ნიშ ნუ ლი წარ მო ად გენს 
ჩვენს კონ კუ რენ ტულ უპ ირ ატ ეს ობ ას და გვაძ ლევს 
შე საძ ლებ ლო ბას სწრა ფად ვუ პა სუ ხოთ გა მოწ ვე-
ვებს და მო ვახ დი ნოთ თა ნა მედ რო ვე ტენ დენ ცი ებ-
თან ად აპ ტა ცია.

  რა დაგ ვა ნა ხა კო რო ნამ ის ეთი, რო მელ საც 
მა ნამ დე შე იძ ლე ბა სა თა ნა დო ყუ რადღე ბას არ აქ
ცევ და ხე ლი სუფ ლე ბა? თუ გა მო იკ ვე თა ას ეთი რა
მე? თუნ დაც ში და სურ სა თის პო ტენ ცი ალ ის უფ რო 
მე ტად რე ალ იზ ება.

- კო რო ნა ვი რუს მა კი დევ ერ თხელ დაგ ვა ნა ხა 
ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის იმ მი მარ თუ ლე ბე ბის 
და ღო ნის ძი ებ ებ ის სა ჭი რო ება, რა საც სა ქარ თვე-
ლო აქ ტი ურ ად ახ ორ ცი ელ ებ და ბო ლო პე რი ოდ ში. 
აღ ნიშ ნუ ლი პირ ველ რიგ ში ეხ ება ად გი ლობ რი ვი 
წარ მო ებ ის გან ვი თა რე ბას და ამ მი მარ თუ ლე ბით 
სა ხელ მწი ფო მხარ და ჭე რის უზ რუნ ველ ყო ფას შე-
სა ბა მი სი პროგ რა მე ბის მეშ ვე ობ ით, მათ შო რის 
გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია მცი რე და სა შუ ალო 
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ბიზ ნე სის მხარ და ჭე რა სოფ ლის მე ურ ნე ობ ისა და 
ინ დუს ტრი ულ სექ ტორ ში. 

 მიმ დი ნა რე წელს რო გო რი იყო პირ და პი რი 
უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები?

- გლო ბა ლუ რი პან დე მი ის და კო რო ნა ვი რუ სის 
გავ რცე ლე ბით გან პი რო ბე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის 
მი უხ ედ ავ ად, 2020 წლის მე ორე კვარ ტალ ში სა ქარ-
თვე ლო ში პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის 
ზრდა და ფიქ სირ და. წი ნა წლის ან ალ ოგი ურ პე რი-
ოდ თან შე და რე ბით ინ ვეს ტი ცი ებ ის ან ალ ოგი ური 
მო ცუ ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა და მცი რე დით ზრდაც 
კი ნათ ლად მი ან იშ ნებს სა ქარ თვე ლოს ბიზ ნეს და 
სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს მიმ ზიდ ვე ლო ბა სა და ინ-
ვეს ტორ თა ნდო ბა სა და პო ზი ტი ურ გან წყო ბა ზე 
ჩვე ნი ქვეყ ნის ბიზ ნეს გა რე მოს და ეკ ონ ომ იკ ური 
პო ლი ტი კის მი მართ. 

2020 წლის მე ორე კვარ ტალ ში სა ქარ თვე ლო ში 
გან ხორ ცი ელ ებ ული პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს-
ტი ცი ებ ის მო ცუ ლო ბამ 237.8 მლნ. აშშ დო ლა რი 
შე ად გი ნა, რაც 0.5 პრო ცენ ტით მე ტია 2019 წლის 
მე ორე კვარ ტა ლის მაჩ ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 2020 წლის მე ორე კვარ ტალ-
ში პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის ზრდა 
ძი რი თა დად რე ინ ვეს ტი რე ბის მო ცუ ლო ბის ზრდით 
იყო გან პი რო ბე ბუ ლი. რე ინ ვეს ტი რე ბის მო ცუ ლო ბა 
2020 წლის მე ორე კვარ ტალ ში 63.5 პრო ცენ ტით გა-
იზ არ და და 144.7 მლნ. აშშ. დო ლა რი, მთლი ანი პირ-
და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის 60.8 პრო ცენ ტი 
შე ად გი ნა (ან ალ ოგი ური მაჩ ვე ნე ბე ლი 2019 წლის 
მე ორე კვარ ტალ ში 37.4 პრო ცენ ტი იყო). რე ინ ვეს-
ტი რე ბის მო ცუ ლო ბის ზრდა მკა ფი ოდ მი ან იშ ნებს, 
რომ ინ ვეს ტო რებს აქ ვთ ნდო ბა და პო ზი ტი ური 
გან წყო ბა ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის 
და ეკ ონ ომ იკ ის მხარ დამ ჭე რი ან ტიკ რი ზი სუ ლი და 
პოსტ-კრი ზი სუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის მი მართ. 

2020 წლის იან ვარ-ივ ნის ში რე ინ ვეს ტი რე ბის 
მო ცუ ლო ბა 31.4%-ით გა იზ არ და და 278.4 მლნ. აშშ. 
დო ლა რი, მთლი ანი პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი-
ცი ებ ის 68.0% შე ად გი ნა. 

 ზო გა დად, კო რო ნა ვი რუს თან და კავ ში რე ბით 
შეც ვლი ლი გეგ მის გარ და სხვა მი მარ თუ ლე ბით რა 
სი ახ ლე ებია ეკ ონ ომ იკ ის სა მი ნის ტრო ში? ვთქვათ, 
ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის, სტრა ტე გი ის კუთხით.

- პოსტ-კრი ზი სულ პე რი ოდ ში და პან დე მი ის-
შემ დგომ გან სა კუთ რე ბით დი ნა მი ურ გა რე მო ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ სა ქარ თვე ლომ სწო რად შე-
აფ ას ოს სა კუ თა რი პო ტენ ცი ალი, მას ზე დაყ რდნო-
ბით გან საზღვროს რე გი ონ ული და სა ერ თა შო რი სო 
ეკ ონ ომ იკ ური რო ლი, ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის 

მი მარ თუ ლე ბე ბი გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში და ეკ ონ-
ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის ყვე ლა ზე ეფ ექ ტი ანი გზა, 
რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ქვეყ ნის პო ტენ ცი ალ ის 
და კონ კუ რენ ტუ ლი უპ ირ ატ ეს ობ ებ ის რე ალ იზ აცი-
ისა და ას ევე, არ ჩე ული კურ სის კენ სვლის პრო ცეს ში 
მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის ინ კლუ ზი ურ ობ ას.

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა აღ ნიშ ნულ პრო ცეს ში 
მნიშ ვნე ლო ვან აქ ცენ ტს აკ ეთ ებს მა ღა ლი და მა ტე-
ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე და ცოდ ნა ზე და ფუძ-
ნე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ებ ის გან ვი თა რე-
ბა ზე, ხა რის ხობ რი ვი ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვა ზე, 
ად ამი ან ისე ული კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბა სა და 
პრო დუქ ტი ულ ობ ის ზრდა ზე, ქვეყ ნის შე ფარ დე ბი-
თი უპ ირ ატ ეს ობ ებ ის გა მო ყე ნე ბა ზე, კერ ძო სექ ტო-
რის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად 
არ სე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ინ ტერ ნა ლი ზა ცი ასა 
და მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური სტა ბი ლუ რო ბის, სა გა რეო 
მოწყვლა დო ბის შემ ცი რე ბის და ეკ ონ ომ იკ ური 
მდგრა დო ბის თვალ საზ რი სით მიღ წე ული მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი პროგ რე სის შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე. აღ ნიშ ნუ ლი 
მიდ გო მა/პრი ორ იტ ეტ ები არ ის გა მო ყე ნე ბუ ლი სა-
ხელ მწი ფო მხარ და ჭე რის პროგ რა მებ სა და ქვეყ ნის 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვის სტრა ტე გი აშ იც. 

ამ ას თან, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა დე ლო იტ-
ის და კემ ბრი ჯის უნ ივ ერ სი ტე ტის მოწ ვე ულ ექ-
სპერ ტებ თან ერ თად მუ შა ობს პოსტ-კრი ზი სუ ლი 
ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბის 
დო კუ მენ ტზე, რო მე ლიც იქ ნე ბა ქვეყ ნის გრძელ ვა-
დი ანი ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის 
სა ფუძ ვე ლი.

ეფ ექ ტი ანი ან ტიკ რი ზი სუ ლი და პოს ტკრი ზი-
სუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის შე დე გად სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბა უზ რუნ ველ ყოფს ეკ ონ ომ იკ ის სწრა ფი 
გა ჯან სა ღე ბის პრო ცე სის აქ ტი ურ მხარ და ჭე რას, 
ეკ ონ ომ იკ ის სტრუქ ტუ რულ გა უმ ჯო ბე სე ბას, ქვეყ-
ნის ეკ ონ ომ იკ ური ფუნ ქცი ებ ის დი ვერ სი ფი კა ცი ასა 
და შრო მის ბაზ რის გა ჯან სა ღე ბა სა და სო ცი ალ ური 
გა მოწ ვე ვე ბის შემ ცი რე ბას. 

 დი დი მად ლო ბა ქალ ბა ტო ნო ნა თია, ამ დე ნი 
დრო რომ დაგ ვით მეთ კითხვებ ზე სა პა სუ ხოდ, წარ
მა ტე ბებს გი სურ ვებთ.

- თქვენც მად ლო ბა და წარ მა ტე ბებს გი სურ ვებთ.

ინ ტერ ვიუ ჩა იწ ერა 
ჟურ ნა ლის მთა ვარ მა რე დაქ ტორ მა

 ლო იდ ქარ ჩა ვამ
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აგროეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა და  აგროეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა და  
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ანო ტა ცია

     ნაშ რომ ში გა ნი ხი ლე ბა  დარ გ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი, რომ ლის  გა დაწყ ვე ტაც მო მა ვალ ში 
ხელს შე უწყობს სოფ ლის - მე ურ ნე ო ბის წარ მო ე ბის მდგრად  გან ვი თა რე ბას,  სა სოფ ლო -  სა მე-
ურ ნეო პრო დუქ ცი ის ხა რის ხის ამაღ ლე ბას,  წარ მო ე ბის სტა ბი ლურ ზრდას,  აგ რო სა სურ სა თო 
სექ ტორ ში კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი გა რე მოს გა მოწ ვე ვებს და დაძ ლევს სოფ ლად სი ღა რი ბეს. 
ამის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა  ქვეყ ნის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პო ტენ ცი ა ლის მაქ სი მა ლუ რი  ათ ვი-
სე ბა, ორ გა ნუ ლი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა და უნარ ჩე ნო ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გ ვა. 
           დღე ი სათ ვის დარ გის მდგრა დო ბი სათ ვის ერთ - ერთ მნიშ ვ ნე ლი ვან სა კითხს წარ მო ად გენს 
ორ გა ნუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ხელ შეწყო ბა და ამ მი მარ თუ ლე ბით  სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბა, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია იმ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა არ სე ბო ბუ ნებ რი ვი 
ფაქ ტო რე ბით,  რო გო რი ცა ა:  წყა ლი, ჰა ე რი, ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბა, გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი 
მავ ნე პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბის შემ ცი რე ბა, უნარ ჩე ნო ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბა, აგ-
რო ე კო ლო გი უ რი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და ორ გა ნუ ლი სა სოფ ლო - სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბის 
ხელ შეწყო ბა, რო მე ლიც გა მო რიცხავს   ხე ლოვ ნუ რი სა სუ ქე ბის, პეს ტი ცი დე ბის და საშ ვებ ზე 
მე ტი დო ზე ბით გა მო ყე ნე ბას.  აღ სა ნიშ ნა ვია ის გა რე მო ე ბაც, რომ ორ გა ნუ ლი სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბა უფ რო ნაკ ლე ბად კა პი ტალ ტე ვა დი ა, რაც ამ ცი რებს კრე დი ტებ ზე სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
და მო კი დე ბუ ლე ბას, ამაღ ლებს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის ხა რისხს და ხელს უწყობს 
ეკო ლო გი უ რად სუფ თა სა სოფ ლო - სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის გაზ რ დას..
    ორ გა ნუ ლი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა და დე ბით გავ ლე ნას ახ დენს გა რე მო ზე. ამ სა ხით 
საქ მი ა ნო ბის დროს ძი რი თა დად გა მო ი ყე ნე ბა ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბი, ხდე ბა გა რე მოს ეკო-
ლო გი უ რი ბა ლან სის შე ნარ ჩუ ნე ბა და ბი ო ლო გი უ რი პრო ცე სე ბის ოპ ტი მა ლუ რი გან ვი თა რე ბა.
   გან ვი ხი ლოთ ორ გა ნუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბის IFOAM-ის ძი რი-
თა დი სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით თუ რა სტრა ტე გი უ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბია შერ ჩე უ ლი ამ დარ გის 
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ქვეყნის განვითარების სტრატეგიული გეგმა 
დარგის განვითარების აგრარული პოლიტიკა, 
მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დაყრდნო-
ბით, ითვალისწინებს სასოფლო სამეურნეო საქმი-
ანობისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, რომელიც 
ხელს შეუწყობს აგროსასურსათოო სექტორში 
კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, მაღალხა-
რისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილურ 
ზრდას და სოფლად სიღარიბის დაძლევას.

ორგანული სოფლის მეურნეობის ძირითადი 
უპირატესობებია:

• ხანგრძლივი სტაბილურობა. იმის გამო, რომ 
გარემოს ეკოლოგიური პირობები ნელა ეტაპობ-
რივად იცვლება აგრო ეკოსისტემის ცვლილების 
ეფექტიც შენელებულია, რაც იძლევა სააშუალე-
ბას დროულად მოვახდინოთ რეაგირება კულტუ-
რებზე.

• წყალი. შხამქიმიკატებისა და პესტიციდების 
მოქმედების შედეგად მიწა ბინძურდება, რაც 
თავის მხრივ ცუდ გავლენას ახდენს გრუნტის 
წყლებზე. ორგანული ნივთიერებებისას კი მიწა 
აღარ ბინძურდება. ამ მეთოდს მიმართეს საფრა-
ნგეთმა და გერმანიამ.

• ჰაერი. ორგანული სოფლის მეურნეობა სა-
შუალებას იძლევა შევამციროთ არა განახლებადი 
ენერგიის წყაროების მოხმარება, რაც თავის 
მხრივ იძლევა საშუალებას რომ მიწამ შეინარჩუ-
ნოს მეტი ნახშირბადი მის წიაღში და ადვილად 
მოახერხოს განახლება.

• ბიომრავალფეროვნება. ორგანული სო-
ფლის მეურნეობა საშუალებას იძლევა სოფლად 
შევინარჩუნოთ ბიომრავალფეროვნება. ის რომ 
მიწა არ არის გაჟღენთილი შხამქიმიკატებით 
კარგი საშუალებაა, რომ მწვანე საფარიც უფრო 
ხარისხიანი იყოს, რაც თავის მხრივ დადებითად 
მოქმედებს საქონლის ჯანმრთელ კვებაზე, რი-
თაც ძლიერდება ცხოველების იმუნური სისტემა. 

ასევე მცირდება ეროზია, რაც თავის მხრივ ხელს 
უწყობს საღი გენოფონდის ფორმირებას, მიწა და 
წყალი უფრო ჯანმრთელია და ნარგავები უფრო 
საღად იხარებენ.

• გენმოდიფიცირებული პროდუქცია. ორ-
განულ სოფლის მეურნეობაში მკაცრად აკრძა-
ლულია მეურნეობის თითოეულ საფეხურზე 
ყოველნაირი გენმოდიფიცირებული პროდუქციის 
მოხმარება. თუ რა გავლენას ახდენს გარემო 
ადამიანის ორგანიზმზე ჯერჯერობით ბოლომდე 
არაა შესწავლილი.

• გავლენა ეკოლოგიაზე. თავის მხრივ ორგა-
ნული სოფლის მეურნეობა დადებით გავლენას 
ახდენს ბუნებრივ რესურსებზე, ხელს უწყობს 
აგრო ეკოსისტემის ჯანსაღ ფორმირებას და ბუ-
ნების დაცვას.

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის პო-
ტენციალის მაქსიმალურად ათვისება და მიზ-
ნობრივი გამოყენება ქვეყნის ეკონომიკისთვის 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. სწორედ ამი-
ტომ, დადებითი შედეგის მიღწევის უპირველესი 
გარანტია არის მკაფიოდ განსაზღვრული, კონკუ-
რენტუნარიანი წარმოებისკენ მიმართული სწორი 
აგრარული პოლიტიკის გატარება, სექტორში 
საინვესტიციო გარემოს შექმნა და ფინანსური 
რესურსების მოზიდვა.

აგროეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა და 
ორგანული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა წა-
რმოადგენს საწარმოო სისტემას, რომელიც გამო-
რიცხავს ხელოვნური სასუქების, პესტიციდების, 
ზრდის რეგულატორებისა და ქიმიური საკვები 
დანამატების გამოყენებას. როგორც ბევრი განვი-
თარებული ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, 
უზრუნველყოფს ენერგიის ეკონომიას, გარემოს 
დაცვას, უნარჩენო ტექნოლოგიურ წარმოებას გა-
აჩნია გრძელვადიანი მდგრადობის ტენდენცია და 
ეკონომიკურად საკმაოდ ეფექტურია. ორგანული 

გან ვი თა რე ბის თ ვის. ყუ რად სა ღე ბია ის გა რე მო ე ბა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში კვე ბის პრო დუქ ტე-
ბის მოხ მა რე ბის დო ნე მი ღე ბულ სტან დარ ტებ თან შე და რე ბით ორ ჯერ და ბა ლია არა მარ ტო 
იმი ტომ, რომ ქვეყ ნის ბა ზა რი ამ პრო დუქ ტე ბის დე ფი ციტს გა ნიც დის, არა მედ იმი ტო მაც, რომ 
მო სახ ლე ო ბის მსყიდ ვე ლო ბი თი უნა რია შემ ცი რე ბუ ლი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია რე გი ო ნებ ში ბიზ ნეს 
გა რე მოს გა ჯან სა ღე ბა და სტი მუ ლი რე ბა., რაც თა ვის ხრივ გა ა უმ ჯო ბე სებს კონ კუ რენ ტუ ნა-
რი ა ნი პირ ვე ლა დი აგ რა რუ ლი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის გაზ რ დას,  ხელს შე უწყობს სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი წარ მო ე ბი სა და სერ ვი სე ბის გა ფარ თო ე ბას.
     ასე ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით შე მუ შა ვე ბუ ლია ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მა 
-  ფერ მე რე ბის დახ მა რე ბის უპ რე ცე დენ ტო პროგ რა მა, რაც შექ მ ნი ლი კრი ზი სუ ლი მდგო მა რე-
ო ბი დან გა მოს ვ ლის კარ გი სტარ ტის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა.
საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ეკო სის ტე მა, აგ რო ე კო ნო მი კა, ორ გა ნუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა.
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სოფლის მეურნეობის პირობებში დანახარჯი პრო-
დუქციის წარმოებაზე 60%-ით უფრო დაბალია, 
ვიდრე ქიმიკატებით წარმოების დროს, ორგანული 
სოფლის მეურნეობა უფრო ნაკლებად კაპიტალ 
ტევადია, რაც ამცირებს კრედიტებზე სოფლის 
მეურნეობის დამოკიდებულების ხარისხს. ორგა-
ნულმა მეურნეობამ განავითარა ეკოლოგიური 
თვალსაზრისით სუფთა და მდგრადი სასოფლო-
-სამეურნეო მეთოდები და პროცესები, რომლებიც 
ამტკიცებს, რომ ორგანული მეურნეობის სისტემა 
კონკურენტუნარიანია და ითვალისწინებს დღევა-
ნდელი და შემდგომი თაობებისათვის უსაფრთხო 
საკვების წარმოებას, რასაც მინიმუმადე დაჰყავს 
გვერდითი მოვლენები.

მსოფლიოს ეკონომიკურად განვითარებულ 
ქვეყნებში მიმდინარეობს ფართომასშტაბიანი 
მუშაობა აგროეკოლოგიურად სუფთა სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციის, ნედლეულისა და 
სურსათის წარმოების გაზრდისათვის, რადგან 
ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის უნარჩენო 
ტექნოლოგიური წარმოება და მოხმარება მიუთი-
თებს ამა თუ იმ ქვეყანაში არა მარტო ეკონომიკის 
განვითარებაზე, არამედ საზოგადოების განათ-
ლების, კულტურის დონეზეც.

„1998 წელს სოფლის მეურნეობის წილი 
საქართველოს ეკონომიკაში 28% იყო, 2008 
წელს - 9.4%, ხოლო 2018 წელს 8%-ია (2018 წლის 
პირველი ნახევრის მიხედვით). მართალია, ცალკე 
აღებული სოფლის მეურნეობაც ვითარდებოდა, 
მაგრამ სხვა სექტორები იმდენად სწრაფად 
ვითარდებოდნენ, რომ მისი წილი მცირდებოდა.

საქართველოში ცალკე აღებული სოფლის 
მეურნეობაც არ იზრდება, ანუ წლიდან წლამდე 
უფრო მეტ პროდუქციას არ აწარმოებს. თუ ამ 
დარგში წარმოებულ პროდუქციას მუდმივ ფა-
სებში ავიღებთ (ინფლაციით პროცენტული წილის 
იგნორირებით), მივიღებთ, რომ 2003 წელს საქა-
რთველოში სოფლის მეურნეობის სექტორში 1.9 
მილიარდი ლარის პროდუქცია იყო წარმოებული, 
ხოლო 2017 წელს - 1.8 მილიარდი ლარის.

2004-2018 წლებში (2018 წლის პირველი 
ნახევრის მიხედვით) სოფლის მეურნეობის ზრდის 
საშუალო ტემპი -0.4%-ია. სოფლის მეურნეობა 
ყველა მთავრობისთვის პრიორიტეტული იყო 
და ყველა მთავრობაში შედიოდა სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო, რომელიც დარგის 
განვითარებაზე მნიშვნელოვან თანხებს 
ხარჯავდა. 2013 წლიდან სოფლის მეურნეობა 
კიდევ უფრო მნიშვნელოვან სფეროდ გამოცხადდა 

და მეტად დაფინანსდა, ვიდრე 2012 წლამდე. 
განსაკუთრებით პროდუქტიული აღმოჩნდა 
უფასო ხვნა-თესვის პროგრამა, რამაც 2013 
წელს სექტორის 11.3%-იანი ზრდა გამოიწვია. 
თუმცა ამის შემდეგ, 2014-2015 წლებში, ზრდის 
ტემპი 1.5%-მდე შემცირდა, 2017-2018 წლებში კი 
ზრდის ნაცვლად სექტორი დაახლოებით წლიურ 
3%-იან კლებას განიცდიდა. 2016 წლის შემდეგ 
წარმოებული პროდუქცია დაახლოებით 100 მლნ 
ლარით შემცირდა. შემცირდა როგორც ნათესი 
ფართობები, ასევე პირუტყვის სულადობა.

ჯამში 2013-2018 წლებში სოფლის მეურნეო-
ბის განვითარების ხელშეწყობისთვის მთავრო-
ბამ მილიარდ ლარზე მეტი დახარჯა. ეს თანხა 
განაწილდა შეღავათიან აგრო კრედიტზე, უფასო 
ხვნა-თესვაზე, საწარმოების დაფინანსებაზე, 
პროექტ “დანერგე მომავალზე”, ქართული ჩაის 
აღდგენის პროგრამაზე, აგრო დაზღვევაზე, ყუ-
რძნისა და ციტრუსის ფასის სუბსიდირებაზე, 
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე, დარგში მეც-
ნიერულ კვლევებზე და აშ. აღნიშნული მილია-
რდი ლარის გარდა, ცალკე 300 მლნ ლარზე მეტი 
დაიხარჯა სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის 
აღდგენასა და აშენებაზე.

მთავრობის მიერ ფულის ხარჯვას დაემატა 
ისიც, რომ ევროკავშირსა და ბევრ სხვა ქვეყანაში 
საბაჟო გადასახადის გარეშე შეგვიძლია 
პროდუქციის გატანა. 2013 წლიდან რუსეთმა 
სოფლის მეურნეობის ნაწარმზე ემბარგო 
მოგვიხსნა. უამრავი დონორი ეხმარება გრანტებით 
და ცოდნით სოფლის მეურნეობის დარგს.“[21] 
მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებელი, 
შემდგომ ეტაპზე სოფლის მეურნეობაში ისეთი 
მიმართულებების განვითარება, როგორიცაა 
ორგანული სოფლის მეურნეობა და უნარჩენო 
ს ა ს ო ფ ლ ო  ს ა მ ე უ რ ნ ე ო  წ ა რ მ ო ე ბ ა ,  რ ა ც 
მნიშვნელოვანია სამომავლო ხედვის მიზნით 
დარგის პერსპექტიული განვითარებისათვის.

განსაკუთრებით ეფექტური ეკოლოგიურად 
სუფთა სოფლის მეურნეობის განვითარება ხდება 
იმ რაიონებში, რომლებიც მეურნეობრიობის 
ექსტენსიურ გზას მისდევენ და აქედან გამომდი-
ნარე, ხოლო ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქ-
ციაზე ფასების შედარებით მაღალი დონე დანა-
მატებით ეკონომიკური ეფექტის წყარო იქნება 
მათთვის (იხ. ნახ.1).

 უკანასკნელ ათწლეულში სოფლის მეურნეობა 
ძალიან შეიცვალა, ახალი ცოდნის, ტექნიკისა 
და ქიმიური ინდუსტრიის განვითარების გამო, 
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რამაც ხელი შეუწყო კვების მრეწველობის გა-
ნვითარება-გაფართოებას, მაგრამ ამავე დროს 
აღნიშნულმა ფაქტორებმა გამოიწვია მთელი 
რიგი უარყოფითი მოვლენები, რამაც განაპირობა 
შემდეგი უარყოფითი შედეგები, კერძოთ:

• აზიანებს ნიადაგის სტრუქტურას;
• აზიანებს გარემოსა და ტრადიციულ ლანდ-

შაფტებს;
• საკვების ხარისხის გლობალური გაუარესება 

პოტენციურ საფრთხეს უქმნის ადამიანთა ჯან-
მრთელობას;

• ანადგურებს ტრადიციულ-სოციალურ 
სტრუქტურებს და სოფლის მეურნეობას აგრო 
ინდუსტრიულ სექტორად გარდაქმნის.

  ამის საწინააღმდეგოდ ორგანული მეურნე-
ობა დადებით გავლენას ახდენს გარემოზე. იგი 
ძირითადად იყენებს ადგილობრივ რესურსებს 
და დამოკიდებულია ეკოლოგიური ბალანსის 
შენარჩუნებასა და ბიოლოგიური პროცესების 
ოპტიმალურ განვითარებაზე. ნიადაგისა და გა-
რემოს დაცვა - ეს არის მთავარი აუცილებლობა 
ორგანულ სოფლის მეურნეობაში და არა რაღაც 
შემთხვევითობა, რასაც შეიძლება სარგებელი 
ჰქონდეს.

თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ მოწესრი-
გებულ საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში და 
სამართლებრივ გარემოში ასეთი სახის პროდუქ-
ცია გაცილებით მაღალ ფასში რეალიზდება და 

პრაქტიკულად მის მწარმოებელს უნაზღაურებს 
იმ დანაკლისს, რომელიც მან წარმოების ზრდის 
ინტენსიური საშუალებების გამოუყენებლობით 
მიიღო.

საქართველოში ეკოლოგიურად სუფთა პრო-
დუქტის წარმოების ზრდის და მისი ექსპორტზე 
გატანის კარგი შესაძლებლობებია. საჭიროა, მი-
ზანმიმართული მუშაობა იმის გათვალისწინებით, 
რომ ბიომეურნეობის მიზანი ბუნების დაცვასთან 
და ბევრ სხვა მხარესთან ერთად, უპირველესად 
ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზრუნვაა.

ორგანული სოფლის მეურნეობისა და პროდუქ-
ტების წარმოების IFOAM-ის ძირითადი სტანდა-
რტების მიხედვით ორგანული სოფლის მეურნე-
ობის მიზანი შემდეგში მდგომარეობს:

• აწარმოოს საკმარისი რაოდენობის ხარისხი-
ანი პროდუქცია;

• დაამყაროს ურთიერთკავშირში ბუნებრივ 
სისტემებთან და ციკლებთან;

• განავრცოს სოფლის მეურნეობაში ბიოლოგი-
ური ციკლების მოხმარება მიკროორგანიზმების 
,ნიადაგის, ფლორისა და ფაუნის გამოყენებით;

• შეინარჩუნოს და გაზარდოს ნიადაგის ნაყო-
ფიერება;

• გამოიყენოს ისეთი ნივთიერებები და მასა-
ლები, რომელთა თავიდან გამოყენება ან რეციკ-
ლირება შესაძლებელია დასაქმების ადგილზე ან 
სხვაგან;
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• შეუქმნან ცხოველებს ყველა ის პირობა, 
რომელიც არ ეწინააღმდეგება მათ ბუნებრივ 
განვითარებას;

• მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი ყველა სახის 
დანაგვიანება, რომელიც თან ახლავს სასოფლო-
-სამეურნეო საქმიანობას და ამით ხელი შეუწყოს 
უნარჩენო ტექნოლოგიების წარმოებას;

• ხელი შეუწყოს სოფლის მეურნეობის სისტე-
მისა და გარემოს გენეტიკური მრავალფერო-
ვნების შენარჩუნებას, დაიცვას მცენარეული და 
გარეული ცხოველები;

ორგანულ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ 
პერსონალს საშუალება უნდა ჰქონდეთ იცხო-
ვროს ისე, როგორც ეს გათვალისწინებულია გა-
ეროს ადამიანთა უფლების დეკლარაციით 

- დაიკმაყოფილონ თავისი მოთხოვნილებები 
და მიიღონ გაწეული შრომის ადეკვატური ანა-
ზღაურება 

- იმუშაონ ჯანსაღ გარემოში;
ასევე მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული 

სოფლის მეურნეობის სისტემის სოციალური და 
ეკოლოგიური გავლენა.

 საქართველოს სასურსათო პრობლემის გა-
დაწყვეტა სასურსათო კომპლექსის დინამიურ 
განვითარებას საჭიროებს. ამასთან ცვალებადი 
ეკონომიკური პირობებისადმი ადაპტაცია ღრმა 
ეკონომიკური კრიზისის პირობებში მიმდინარე-
ობს, რაც რეფორმირების პერიოდში ზოგიერთი 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებისა 
და გადამუშავების მნიშვნელოვანი დაცემით 
ხასიათდება. პირადი დამხმარე მეურნეობის გა-
ფართოების საერთოდ და ქალაქელებისათვის 
მიწის ნაკვეთების მასიურად გამოყოფის ხარჯზე 
მოსახლეობის თვითუზრუნველყოფის წილის 
გაზრდა საშიშ ტენდენციებზე და პრობლემის 
დამძიმებაზე მიუთითებს.

აქვე უნდა აღვნიშნოთ ის გარემოება, რომ სა-
ქართველოში კვების პროდუქტების მოხმარების 
დონე რაციონალურთან შედარებით ორჯერ და-
ბალია არა მარტო იმიტომ, რომ ქვეყნის ბაზარი 
ამ პროდუქტების დეფიციტს განიცდის, არამედ 
იმიტომაც, რომ მოსახლეობის მსყიდველობითი 
უნარია შემცირებული.

რეგიონებში ბიზნეს გარემოს გაჯანსაღება და 
სტიმულირება. კონკურენტუნარიანი პირველადი 
აგრარული პროდუქციის წარმოების გაზრდის 
საფუძველი გახდება სოფლის მეურნეობასთან 
დაკავშირებული წარმოებების და სერვისების გა-
ფართოება და განვითარება. უნდა მოხდეს ისეთი 

ინფრასტრუქტურული კომპონენტების განვი-
თარების ხელშეწყობით, რომლებიც აგრარული 
პროდუქციის წარმოების შემდგომ ეტაპებზე იქნება 
ორიენტირებული ეკოლოგიურად სუფთა სასოფლო 
სამეურნეო პროდუქციის წარმოებაზე და სოფლად 
მოსახლეობის დასაქმების მნიშნელოვან ფაქტორს 
წარმოადგენს. ასეთი მიმართულებით საქმიანობა 
პრიორიტეტული იქნება, როგორც შიდა, ასევე 
უცხოეთის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სასო-
ფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოების მხრივ 
ხელს შეუწყობს რეგიონებში აგროსასურსათო 
სექტორის და მასთან დაკავშირებული ბიზნეს 
კომპონენტების განვითარებას, შეასრულებს მო-
სახლეობის შემოსავლების ზრდის ძირითადი გენე-
რატორის ფუნქციას, რომელიც შემდგომ აისახება 
მოსახლეობის შემოსავლებზე, რაც განაპირობებს 
საინვესტიციო რესურსების ზრდას. ქართული პრო-
დუქცია თავის ადგილს დაიკავებს საერთაშორისო 
ბაზარზე. ხარისხიანი და კონკურენტუნარიანი 
ეკოლოგიურად სუფთა აგროსასურსათოო პრო-
დუქციის წარმოებით შექმნის საექსპორტო პოტენ-
ციალის სრულად გამოყენების შესაძლებლობას. 
ჩამოყალიბდება სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის 
ისეთი მექანიზმები, რომლებიც ეკოლოგიურად 
სუფთა აგროსასურსათოო პროდუქციის ადგი-
ლობრივ მწარმოებლებს დაეხმარება საექსპორტო 
პროდუქციის გაზრდაში, ინვესტორთა მოზიდვაში 
და ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში.

სოფლის მეურნეობაზე საქართველოში და-
საქმებული მოსახლეობის 39% მოდის (2018 წლის 
მონაცემებით). შესაბამისად, მნიშვნელოვანია პა-
ნდემიის გამოწვევების გასამკლავებლად დარგის 
სახელმწიფო მხარდაჭერა. 

შემუშავდა ანტიკრიზისული გეგმა - ფერმე-
რების დახმარების უპრეცედენტო პროგრამა, 
რომლის ფარგლებშიც სოფლის მეურნეობის 
ღირებულებათა ჯაჭვის ყველა რგოლისთვის 
გათვალისწინებულია ფინანსური და ტექნიკური 
მხარდაჭერა. 

აგროეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა და 
ორგანული სასოფლო - სამეურნეო საქმიანობა 
წარმოადგენს საწარმოო სისტემას, რომელიც 
გამორიცხავს ხელოვნური სასუქების, პესტიცი-
დების, ზრდის რეგულატორებისა და ქიმიური სა-
კვები დანამატების გამოყენებას. მნიშვნელოვანია 
ისიც, რომ ორგანული სოფლის მეურნეობა უფრო 
ნაკლებად კაპიტალტევადია, რაც ამცირებს კრე-
დიტებზე სოფლის მეურნეობის დამოკიდებულე-
ბის ხარისხს.
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ABSTRACT 

The paper discusses the problems that will help healthy development of the agriculture, will improve competi-
tiveness in the agro-food sector, will stable improve the high quality production and will overcome rural poverty, 
which provides the opportunity of organic agriculture. It is vitally important for country’s economy to develop 
maximally Georgia’s agricultural potential and targeted use. There is described what kind of benefits we can get 
while using this direction as a priority subject such as long term stability, water, air, biodiversity, reduction for 
the demand of the genetically modified organisms, impact on the ecology. Agro ecology agriculture and organic 
agriculture is a production system which excludes the use of artificial manure, pesticides, growth regulators and 
chemical food supplements. It is also important that organic agriculture is less capital capacious which reduces 
the quality of the dependence on agricultural credits. The organic agriculture has a positive impact on the en-
vironment. It mainly uses local resources and is depending on the maintenance of the ecological balance and 
development of the optimal biological processes. 

There is also described organic agriculture and production according to IFOAM basic standards and what kind 
of strategic directions are selected for the improvement of that field. It is significant that level of the food con-
sumption in Georgia is twice lower than rational not only because the country market has deficit of that products 
but also the purchasing power of the population is reduced. It is important to stimulate and strengthen business 
environment in regions which on the one hand will improve competitive primary agricultural production increase 
and on the other hand it will promote expansion and development of agricultural-related industries and services. 

Keywords: Ecosystem, Agroeconomics, Organic Agriculture.
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შე სა ვა ლი
აგ ერ უკ ვე 30 წე ლია გა მა ლე ბუ ლე ბი ვსა უბ რობთ 

- რა გვეშ ვე ლე ბა? რი თი და ვიწყოთ, რას უდა მივ ხე-
დოთ პირ ველ რიგ ში, გან ვი თა რე ბის რა გე ზი უნ და 
ავ იღ ოთ, რო გო რი ნა ბი ჯე ბი უნ და გა დავ დგათ და 
ა.შ. სა კითხი კი დევ უფ რო აქ ტუ ალ ური გახ და ე.წ. 
კო რო ნა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბი სა და მსოფ ლი ოს, 
შე იძ ლე ბა ით ქვას, და პა უზ ებ ის გა მო. 

ერ თნი ფიქ რო ბენ რომ პოსტ კო რო ნა სე ული 
მსოფ ლიო სულ სხვაგ ვა რი იქ ნე ბა, უფ რო კარ ჩა კე-

მო მავ ლის ეკ ონ ომ იკა და სა ქარ თვე ლომო მავ ლის ეკ ონ ომ იკა და სა ქარ თვე ლო

ან ოტ აცია
სტა ტი აში სა უბ არია მო მავ ლის ეკ ონ ომ იკ აზე, წარ მოდ გე ნი ლია მო საზ რე ბე ბი, რა გავ ლე ნას 

მო ახ დენს COVID 19 მო მავ ლის ეკ ონ ომ იკ აზე და შე იც ვლე ბა თუ არა, არ სობ რი ვად, ეკ ონ ომ იკ ური 
გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლე ბი და კო ნი უქ ტუ რა მო მავ ლის ეკ ონ ომ იკ აში. ას ახ ულია შე ხე დუ ლე ბე ბი 
სა ქარ თვე ლოს თან მი მარ თე ბა ში, რა მი მარ თუ ლე ბა უნდ აიღ ოს ქვე ყა ნამ, რომ ად ეკ ვა ტუ რად 
უპ ას უხ ოს მო მავ ლის გა მოწ ვე ვებს და შექ მნას გან ვი თა რე ბის მდგრა დი სა ფუძ ვე ლი.

ბო ლოს დას კვნის სა ხით ავ ტო რი გვთა ვა ზობს გა მო სა ვალს სა ქარ თვე ლოს თვის, მო მავ-
ლის ეკ ონ ომ იკ ასა და გა მოწ ვე ვებ თან მი მარ თე ბა ში. გა მო სა ვალს, რო მე ლიც თა ვის თავ ში 
სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით მას შტა ბუ რი და ეფ ექ ტი ანი ღო ნის ძი ებ ებ ისა და რე ფორ მე ბის 
გან ხორ ცი ლე ბას მო ითხოვს.

შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ მო მავ ლის ეკ ონ ომ იკა იქ ნე ბა ის ეთი, რო გორ პერ სპექ ტი ვა საც შევ-
ქმნით. იმ აზე კი არ უნ და ვი ფიქ როთ რო გორ მო ვერ გოთ წა მოჭ რილ გა მოწ ვე ვებს, არ ამ ედ უნ და 
ვი ფიქ როთ, რო გო რი პერ სპექ ტი ვა შევ ქმნათ, რომ სის ტე მამ მცი რე დახ მა რე ბის (უმ ეტ ეს შემ-
თხვე ვა ში და უხ მა რებ ლად) შე დე გად აუღ ოს ალ ღო წარ მოქ მნილ გა მოწ ვე ვებს და და ნერ გილ მა 
სტი მუ ლებ მა ეფ ექ ტუ რად/ეფ ექ ტი ან ად მო ახ დი ნოს ამა თუ იმ პი რის/სის ტე მის ად აპ ტი რე ბა 
ახ ალ გა მოწ ვე ვებ ზე - უფ რო მე ტიც, რიგ შემ თხვე ვებ ში, სის ტე მა ში მოქ მედ მა პი რებ მა თვი თონ 
შექ მნან ახ ალი გა მოწ ვე ვე ბი/პერ სპექ ტი ვე ბი მაგ. რო გო რიც იყო Skype, Google, Samsung და 
ა.შ. მსგავს ინ ოვ აცი ურ თუ წარ მა ტე ბულ კომ პა ნი ებს/ტექ ნო ლო გი ებს ქმნის არა მეც ნი ერ ულ 
კვლე ვა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბი, არ ამ ედ სწორ გა რე მო ში (სწორ პი რო ბებ ში) 
მოქ მე დი პი რე ბი - თა ვი სით ავ ტო მა ტურ რე ჟიმ ში (პროგ რესს თა ვი სუ ფალ და მიმ ზიდ ველ გა რე-
მო ში არ სე ბუ ლი/მოქ მე დი კონ კუ რენ ცია ქმნის და არა მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბი. - ამ ფრა ზის 
არ სში ჩვენ სრულ დე რე გუ ლა ცი ასა და ქა ოსს არ ვგუ ლის ხმობთ. თუმ ცა ზედ მეტ რე გუ ლა ცი ას 
ზედ მე ტი დე რე გუ ლა ცია ჯო ბია ყო ველ თვის). - აღ ნიშ ნუ ლია დას კვნა ში; 

მი ზა ნი/ორი ენ ტი რი მარ ტი ვია - „უბრალოდშევქმნათპერსპექტივა“
საკ ვან ძო სიტყვე ბი - მო მავ ლის ეკ ონ ომ იკა, ეკ ონ ომ იკა, კო ვიდ-19, პან დე მია, სა ქარ თვე ლო

ტილ მარ თვას და ვუბ რუნ დე ბით და გლო ბა ლი ზა-
ცი ის პრო ცე სი შე ნელ დე ბა (ან დრო ში გა და იდ ება); 
მე ორ ენი, პი რი ქით, ფიქ რო ბენ, რომ ეს მოვ ლე ნა 
გლო ბა ლი ზა ცი ას კი დევ უფ რო გა აღ რმა ვებს და 
პრო ცე სებს შე უქ ცე ვად ხა სი ათს მის ცემს; ნა წი ლი 
მი იჩ ნევს რომ მსოფ ლი ოში ახ ალი ტი პის ეკ ონ ომ-
იკ ური სის ტე მე ბი წარ მო იქ მნე ბა - მსოფ ლიო აღ არ 
იქ ნე ბა „ძვე ლე ბუ რი“ და ა.შ.

და მა ინც, რა მოხ დე ბა მო მა ვალ ში? რო გო რი იქ-
ნე ბა მო მავ ლის ეკ ონ ომ იკა და რა უნ და გა აკ ეთ ოს 
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ჩვენ მა ქვე ყა ნამ იმ ის თვის, რომ ღირ სე ული ად გი ლი 
და იკ ავ ოს მსოფ ლი ოს ძლი ერ ქვეყ ნებს შო რის (იმ ის-
თვის, რომ არ მოხ დეს ჩვე ნი ქვეყ ნის ჯერ სწრა ფი და 
შე უქ ცე ვა დი ჩა მორ ჩე ნა მსოფ ლიო გან ვი თა რე ბის 
ფერ ხუ ლის გან და შემ დგომ არ დავ დგეთ არ სე ბო-
ბა-არ არ სე ბო ბის ზღვარ ზე).

რო გო რი იქ ნე ბა მო მავ ლის ეკ ონ ომ იკა
პირ ველ რიგ ში გვინ და ვთქვათ, რომ, ჩვე ნი აზ-

რით, მსოფ ლი ოს მო მა ვა ლი გან ვი თა რე ბის კუთხით 
არ სობ რი ვად არ აფ ერი არ შე იც ვლე ბა - იგი გან ვი-
თარ დე ბა და ახ ლო ებ ით იმ სის წრა ფით და იმ მი-
მარ თუ ლე ბით რო გორ ფერ ხულ შიც იყო ჩაბ მუ ლი 
(რო გორც აქ ამ დე ვი თარ დე ბო და). ჩვენ ვფიქ რობთ, 
რომ პოს ტინ დუს ტრი ული ერ აც უკ ვე და სას რულს 
უახ ლოვ დე ბა და გა დავ დი ვართ მა ღალ ტექ ნო ლო გი-
ური გან ვი თა რე ბის ერ აში (დაშ ვე ბა ჩვე ნია - მა ღალ-
ტექ ნო ლო გი ურ ერ აში). ერ აში, სა დაც ხე ლოვ ნუ რი 
ინ ტე ლექ ტი იკ ავ ებს წამ ყვან პო ზი ცი ებს (სა დაც 
მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ გა მოწ ვე ვებ ზე იქ ნე ბა აგ ებ-
ული სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური თუ გე ოპ ოლ იტ იკ-
ური პო ლი ტი კა).

აქ ვე ის მის კითხვა რა იც ვლე ბა ამ ით ეკ ონ ომ-
იკ ის სა ფუძ ვლე ბის თვის, ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი-
კის თვის? რა პრინ ცი პებ ზე უნ და იქ ნეს აგ ებ ული 
მო მავ ლის ეკ ონ ომ იკა? პა სუ ხი მარ ტი ვია - ბუ ნებ რი-
ვი ეკ ონ ომ იკ ური კა ნო ნე ბი/პრინ ცი პე ბი არ ას დროს 
შეც ვლი ლა და არ შე იც ვლე ბა (ეკ ონ ომ იკა მუ შა ობ-
და და იმ უშ ავ ებს იგ ივე ბუ ნებ რი ვი პრინ ცი პე ბით 
რო გორც აქ ამ დე მუ შა ობ და, რად გან ეს ბუ ნებ რი ვი 
ეკ ონ ომ იკ ური კა ნო ნე ბი უნ ივ ერ სა ლუ რია. სწო რედ 
ამ კა ნო ნე ბის ზე მოქ მე დე ბის შე დე გად მო ვი და 
მსოფ ლიო გან ვი თა რე ბის დღე ვან დელ ეტ აპ ამ დე და 
ეს ბუ ნებ რი ვი კა ნო ნე ბი გახ დე ბა მო მა ვა ლი გან ვი-
თა რე ბის სა ფუძ ვე ლი). 

აქ სა კითხი სულ სხვაგ ვა რად უნ და დად გეს - სი-
ტუ აცია და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა იმ აზე, თუ რა ტი პის 
პო ლი ტი კას შე იმ უშ ავ ებ ენ სა ხელ მწი ფო ები. რამ დე-
ნად მის ცემს ესა თუ ის სა ხელ მწი ფო ეკ ონ ომ იკ ის 
ბუ ნებ რივ კა ნო ნებს თა ვი სუფ ლად მუ შა ობ ის სა შუ-
ალ ებ ას და მო აქ ცევს თუ არა რე გუ ლი რე ბი სა და ბა-
რი ერ ებ ის მარ წუ ხებ ში ეკ ონ ომ იკ ას (რა თქმა უნ და 
ხალ ხზე ზრუნ ვის მო ტი ვით). ეს კი უკ ვე გლო ბა ლურ 
გე ოპ ოლ იტ იკ ურ ვი თა რე ბა ზე და ზე სა ხელ მწი ფო-
ებ ის გათ ვლებ ზე/სურ ვი ლებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი 
- ამ მიზ ნე ბის წი ნას წარ გათ ვლა და გან საზღვრა 
ფაქ ტობ რი ვად შე უძ ლე ბე ლია. ერ თი იმ იტ ომ რომ 
ამ გეგ მე ბის დი დი ნა წი ლი გა სა იდ უმ ლო ებ ულია (არ 
არ ის მათ ზე თა ვი სუ ფა ლი წვდო მა). მე ორე იმ იტ ომ, 

რომ, რაც არ უნ და ზუს ტად იყ ოს გათ ვლი ლი გეგ მა, 
სამ ყა როს დი ნა მი ური გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში,  
რო გო რი წი ნა ღო ბის/გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დად-
გე ბა ესა თუ ის ქვე ყა ნა (თუნ დაც მსოფ ლიო) და რა 
კუთხით გახ დე ბა სა ჭი რო გრძელ ვა დი ანი გეგ მის 
შეც ვლა (რამ დე ნად ად ეკ ვა ტუ რი იქ ნე ბა ეს ცვლი-
ლე ბა წარ მოქ მნილ გა მოწ ვე ვებ თან მი მარ თე ბა ში) 
წი ნას წარ ვერ გან საზღვრავ.

მოკ ლედ შე ჯა მე ბის სა ხით რომ ვთქვათ მო მავ-
ლის ეკ ონ ომ იკა გა და ინ აც ვლებს მა ღალ ტექ ნო-
ლო გი ურ ერ აში, სა დაც ბუ ნებ რი ვი ეკ ონ ომ იკ ური 
კა ნო ნე ბი (რომ ლის ძი რი თა დი გან მსაზღვრე ლი და 
მა მოძ რა ვე ბე ლი ჩვე ნი აზ რით მა ინც თა ვი სუ ფა ლი 
კონ კუ რენ ციაა, რო მელ საც მოჰ ყვე ბა მოთხოვ ნა-
მი წო დე ბის, ელ ას ტი ურ ობ ისა და სხვა მსგავ სი ბუ-
ნებ რი ვი ეკ ონ ომ იკ ური კა ნო ნე ბი) ის ევ ძვე ლე ბუ რი 
სა ხით იმ ოქ მე დებს (ის ევ ფუნ და მენ ტუ რი იქ ნე ბა 
ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის).

აქ შე იძ ლე ბა ოპ ონ ენ ტებს წარ მო ეშ ვათ აზ რი, 
რომ ყო ვე ლი ვე ზე მოთ თქმუ ლი ზე და პი რუ ლია, არ 
არ ის გამ ყა რე ბუ ლი ღრმა კვლე ვე ბით (შე მო თა ვა ზე-
ბუ ლი მო საზ რე ბა არ ეფ უძ ნე ბა რა ოდ ენ ობ რივ და 
თვი სებ რივ მეც ნი ერ ულ კვლე ვებს). ოპ ონ ენ ტე ბის 
სა პირ წო ნედ რამ დე ნი მე მა გა ლითს მო ვიყ ვანთ ქვე-
მოთ. აქ კი უბ რა ლოდ აღ ვნიშ ნავთ, რომ არ სე ბობს 
მთე ლი რი გი სა კითხე ბი სა/მოვ ლე ნე ბი სა რო მელ თა 
არ სი, რა ოდ ენ არ აპ რო ფე სი ონ ალ ურ ად აც არ უნ და 
ჟღერ დეს, ყო ველ გვა რი ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი 
კვლე ვე ბის გა რე შეც ნა თე ლია (შეუიარაღებელი 
თვა ლი თაც ჩანს). უფ რო მე ტიც, ყო ველ მა და მა ტე-
ბით მა სიღ რმი სე ულ მა კვლე ვამ შე იძ ლე ბა უფ რო 
და გა შო როს და მოგ წყვი ტოს რე ალ ობ ას ისე რომ 
ვერ ჩახ ვდე ბო ლომ დე პრობ ლე მის/მოვ ლე ნის 
რე ალ ურ არ სს (პრობ ლე მას/მოვ ლე ნას/თვი სე ბას 
რო მე ლიც თვალ წინ გიდ გას და შენ ღრმა კვლე ვებს 
ახ ორ ცი ელ ებ იმ ის თვის, რომ და ამ ტკი ცო მი სი არ-
სე ბო ბა/თვი სობ რი ობა).

ეხ ლა გან ვი ხი ლოთ მე ორე სა კითხი  რა გვეშ
ვე ლე ბა

ალ ბათ ბუ ნებ რი ვად იბ ად ება კითხვა მსოფ ლიო 
თუ მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ ერ აში შე დის [ეკ ონ ომ-
იკ ური ვი თა რე ბი სა და გა მოწ ვე ვე ბის კო ნი უქ ტუ რა  
შე იც ვლე ბა, გაქ რე ბა/აღ არ გახ დე ბა სა ჭი რო ბევ რი 
ძვე ლი პრო ფე სია (შე საძ ლოა ზო გი ეკ ონ ომ იკ ის 
დარ გიც კი გაქ რეს არ არ ელ ევ ან ტუ რი გახ დეს), გაჩ-
ნდე ბა მო მავ ლის პრო ფე სი ები და დარ გე ბი. სა ჭი რო 
გახ დე ბა ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ისა და პრო ფე სი ებ ის 
ათ ვი სე ბა], რო გორ უნ და მო ახ ერ ხოს ჩვენ ნა ირ მა 
გა ნივ თა რე ბად მა ქვე ყა ნამ, რო მე ლის თვი საც მსუ-
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ბუ ქად რომ ვთქვათ რე სურ სე ბის სიმ წი რე და მე-
ნეჯ მენ ტის არა ეფ ექ ტი ან ობა თან მდე ვი პრო ცე სია 
ფე ხი აუბ ას მსოფ ლიო გან ვი თა რე ბის ფერ ხულს და 
მო ახ დი ნოს ახ ალ რე ალ ობ ას თან ად აპ ტა ცია.

პა სუ ხი მარ ტი ვია იმ დე ნად მარ ტი ვი, რომ შე იძ-
ლე ბა გა გიკ ვირ დეთ (უფ რო მე ტიც შე იძ ლე ბა აბ-
სურ და დაც კი მო გეჩ ვე ნოთ). არ არ ის სა ჭი რო რა იმე 
სიღ რმი სე ული გათ ვლე ბის კე თე ბა - გრძელ ვა დი ანი, 
მოკ ლე ვა დი ანი თუ სა შუ ალ ოვ ადი ანი გეგ მე ბის შედ-
გე ნა, კვლე ვის მო დე ლე ბი სა და რთულ ფორ მუ ლებ-
ზე დაყ რდნო ბით სა მოქ მე დო გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა. 

მა ინც რა შე იძ ლე ბა იყ ოს ეს ეთი მარ ტი ვი, ყოვ-
ლის მომ ცვე ლი და ეფ ექ ტი ანი პა სუ ხი კითხვა ზე - რა 
გვეშ ვე ლე ბა (რო გორ ავ უწყოთ ფე ხი მო მა ვალს - მო-
მავ ლის ეკ ონ ომ იკ ას)?...

უბ რა ლოდ უნ და შევ ქმნათ პერ სპექ ტი ვა, და-
ნარ ჩე ნი ავ ტო მა ტურ რე ჟიმ ში თა ვი სით მოხ დე ბა. 
შევ ქმნათ პერ სპექ ტი ვა, რო მე ლიც სა შუ ალ ებ ას 
მის ცემს ად ამი ანს მაქ სი მა ლუ რად გა მო ავ ლი ნოს 
თა ვი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბი; თა ვი სი უნ არ ებ ისა და 
ჩვე ვე ბის კონ კუ რენ ტუ ლი უპ ირ ატ ეს ობ ებ ის ხარ-
ჯზე იცხოვ როს ღირ სე ულ ად, აკ ეთ ოს მის თვის 
სა ინ ტე რე სო საქ მე და ამ საქ მის კე თე ბა აძ ლევ დეს 
სა შუ ალ ებ ას იცხოვ როს ღირ სე ულ ად - მი იღ ოს შე-
მო სა ვა ლი (ანუ აკ ეთ ოს ის რაც ყვე ლა ზე კარ გად 
გა მოს დის და აინ ტე რე სებს და ამ ით შეძ ლოს სულ 
მცი რე თა ვის რჩე ნა).

და მი ანც რო გორ შევ ქმნათ პერ სპექ ტი ვა? 
პირ ველ რიგ ში მიმ ზიდ ვე ლი ეკ ონ ომ იკ ური გა-

რე მოს [მსოფ ლი ოში ერთ-ერ თი (თუ ერ თა დერ თი 
არა) ყვე ლა ზე მიმ ზიდ ვე ლი გა რე მო ბიზ ნე სის კე თე-
ბი სათ ვის] ჩა მო ყა ლი ბე ბის სა შუ ალ ებ ით - ბიზ ნე სის 
კე თე ბი სათ ვის ქარ თუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის ყვე ლა ზე 
კარ გი პერ სპექ ტი ვის შექ მნის სა შუ ლე ბით. 

აქ ალ ბათ გაჩ ნდე ბა კითხვა - რა ტომ ვა მახ ვი-
ლებთ ამ ხე ლა ყუ რადღე ბას ეკ ონ ომ იკ ურ გა რე მო-
ზე? რა ტომ გან ვი ხი ლავთ ეკ ონ ომ იკ ურ გა რე მოს 
ყვე ლა ზე პრი ორ იტ ეტ ულ მი მარ თუ ლე ბად? იმ იტ ომ, 
რომ ეკ ონ ომ იკა მო იც ავს ყვე ლა ფერს [სა კუთ რივ 
სა მე წარ მეო გა რე მოს თან ერ თად პო ლი ტი კას, მათ 
შო რის სა ხელ მწი ფო/სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სის ტე-
მას; ჯან დაც ვას; გა ნათ ლე ბას, მათ შო რის მეც ნი-
ერ ებ ას; უს აფ რთხო ებ ას; სას ჯე ლაღ სრუ ლე ბი სა და 
სა მარ თალ დამ ცავ სის ტე მას; სა სა მარ თლო სის ტე-
მას და ა.შ.) ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ყვე ლა სის ტე მა ში 
აღ წევს ეკ ონ ომ იკა - ყვე ლა სის ტე მას ჯან სა ღი ეკ-
ონ ომ იკ ური სა ფუძ ვე ლი ჭირ დე ბა რომ ეფ ექ ტი ან ად 
და გა მარ თუ ლად ფუნ ქცი ონ ირ ებ დეს. 

და მა ინც, რა იგ ულ ის ხმე ბა მიმ ზიდ ვე ლი ეკ ონ-

ომ იკ ური გა რე მოს (ყვე ლა ზე კარ გი პერ სპექ ტი ვის) 
შექ მნა ში? პა სუ ხი აქ აც მარ ტი ვია - ის ეთი გა რე მოს 
შექ მნა, რო მე ლიც შექ მნის უდ იდ ეს სტი მულს იმ ის-
თვის, რომ მსოფ ლი ოში არ სე ბუ ლი თა ვი სუ ფა ლი 
კა პი ტა ლი  მო იწ ევ დეს/მო ის წრა ფო დეს სა ქარ თვე-
ლოს კენ. უფ რო მარ ტი ვად რომ ვთქვათ პირს რო-
მელ საც ინ ვეს ტი ცი ის გან ხორ ცი ელ ებ ის (ფუ ლის 
და ბან დე ბის) სურ ვი ლი აქ ვს ერთ-ერთ ყვე ლა ზე 
მიმ ზიდ ველ გა რე მოს სა ქარ თვე ლო ში უნ და ხე-
დავ დეს (ყვე ლა ზე მარ ტი ვად ფუ ლის და ბან დე ბის, 
უს აფ რთხოდ ბიზ ნე სის წარ მო ებ ის და ყო ველ და-
ბან დე ბულ დო ლარ ზე ყვე ლა ზე მა ღა ლი მო გე ბის 
მი ღე ბის პერ სპექ ტი ვით). ხო ლო ჩვე ულ ებ რივ, ნი ჭი-
ერ ად ამი ანს ყვე ლა ზე დი დი შან სი უნ და ჰქონ დეს ამ 
ქვე ყა ნა ში, რომ თა ვი სი ნი ჭის გა მო ყე ნე ბით შეძ ლოს 
ღირ სე ულ ად ცხოვ რე ბა (იშ ოვ ოს ფუ ლი). ქვე ყა ნის 
ეკ ონ ომ იკა უნ და იზ რდე ბო დეს უფ რო სწრა ფად 
ვიდ რე მსოფ ლი ოს ეკ ონ ომ იკა იზ რდე ბა. 

ოპ ონ ენ ტებ მა შე იძ ლე ბა თქვან, რომ ეკ ონ ომ იკ-
ური ზრდა პრი ორ იტ ეტ ული არ არ ის ქვეყ ნის თვის. 
მთა ვა რი ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბაა სა ით კე ნაც 
უნ და იყ ოს ძა ლის ხმე ვა მი მარ თუ ლიო (ეკ ონ ომ-
იკ ური ზრდა კი არა ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბა 
გვჭირ დე ბაო). 

ოპ ონ ენ ტე ბის სა პირ წო ნედ შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ თუ არ გვექ ნე ბა ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა ვე რას-
დროს მი ვაღ წევთ ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბას 
(ჩვე ნი შე ხე დუ ლე ბით გა ბა ტო ნე ბუ ლი აზ რი, რომ  
ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბა ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის 
გა რე შეც შე საძ ლე ბე ლია არ ამ არ თე ბუ ლია). სა-
კითხის სა ფუძ ველს რომ ჩავ წვდეთ უმ ჯო ბე სია 
უმ არ ტი ვეს მა გა ლი თე ბამ დე და ვი დეთ რად გან 
გან ვი თა რე ბულ და ეკ ონ ომ იკ ურ ად მკვეთ რად გაზ-
რდილ, სხვა დას ხვა ეკ ონ ომ იკ ური ფორ მუ ლე ბი თა 
და მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური მაჩ ვე ნებ ლე ბით და ხუნ-
ძლულ სი ტუ აცი აში ხან და ხან სა კითხის მთა ვა რი 
არ სი იკ არ გე ბა (კვლე ვა და სტრა ტე გია სხვა მხრივ 
ვი თარ დე ბა რე ალ ური ვი თა რე ბა კი სხვაგ ვა რია), 

მივ ყვეთ სა კითხს ეტ აპ ობ რი ვად. პირ ველ რიგ-
ში ად ამი ანს უჩ ნდე ბა ბუ ნებ რი ვი მოთხოვ ნი ლე ბის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბის სურ ვი ლი, რო გო რი ცაა შიმ ში ლი. 
ანუ, თუ მას არ აქ ვს გა მოკ ვე ბის სა შუ ალ ება, იგი, 
პირ ველ რიგ ში, იწყებს ზრუნ ვას გა მოკ ვე ბის თვის. 
მის თვის მე ორე ხა რის ხო ვა ნია მა ღალ მა ტე რი ული 
მოთხოვ ნი ლე ბე ბი და პატ რი ოტ იზ მი იმ იტ ომ რომ 
შია (მას და მის ოჯ ახს). მას შემ დეგ, რაც ად ამი ანი 
შიმ ში ლის პრობ ლე მას გა დაჭ რის იწყებს ფიქ რს 
თავ შე სა ფარ ზე. ზრუ ნავს,  რომ არ აწ ვიმ დეს და 
ათ ოვ დეს, არ ცი ოდ ეს. თავ შე საფ რის პრობ ლე მის 
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მოგ ვა რე ბის შემ დეგ იწყებს ფიქ რს ელ ემ ენ ტა რულ 
კომ ფორ ტზე, რა საც ქვია გათ ბო ბით, წყა ლით, გა-
ზით ელ ექ ტრო ენ ერ გი ით უზ რუნ ველ ყო ფა. ამ ელ-
ემ ენ ტა რუ ლი მოთხოვ ნი ლე ბე ბი დაკ მა ყო ფი ლე ბის 
შემ დეგ ად ამი ანი იწყებს სხვა შე და რე ბით მა ღალ-
მა ტე რი ული მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა-
ზე ფიქ რს, რა საც ქვია ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წე სით 
ცხოვ რე ბა - კი ნო, თე ატ რი და ა.შ. რის შემ დე გაც 
გა და დის უფ რო მა ღალ მა ტე რი ული მოთხოვ ნი ლე-
ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის ეტ აპ ზე - თვი თონ შექ მნას 
რა იმე. შე სა ბა მი სად, ცდი ლობს მი იღ ოს გა ნათ ლე ბა, 
და იწყოს ფიქ რი სამ ყა როს არ სზე, სუ ლი ერ თუ გო-
ნებ რივ გან ვი თა რე ბა ზე; რა საც, შემ დგომ ეტ აპ ზე, 
მოჰ ყვე ბა სწო რედ ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის 
სა ფუძ ვლე ბის გა ჩე ნა. ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბა 
იწყე ბა უკ ვე ეკ ონ ომ იკ ურ ად უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
ად ამი ან ის ფიქ რით/ზრუნ ვით არა მარ ტო სა კუ თარ 
თავ ზე და თა ვის ოჯ ახ ზე, არ ამ ედ ქვე ყა ნა სა და სა-
ზო გა დო ებ აზე ფიქ რით/ზრუნ ვით. ანუ, ად ამი ანს 
უჩ ნდე ბა სხვი სი დახ მა რე ბის სა შუ ალ ება და ნე ბა 
(ნე ბა შე იძ ლე ბა მა ნამ დეც ქონ და, მაგ რამ მა ნამ-
დე არ ეც ალა ამ ნე ბის რე ალ იზ აცი ის ათ ვის). ამ ის 
შემ დგომ კი ხდე ბა ის რა საც ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი-
თა რე ბას ვე ძა ხით (თუმ ცა ეს ჩემ თვის უბ რა ლოდ 
ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის ერთ-ერ თი ეტ აპია, რად გან 
შემ დგომ ეტ აპ ზე ზე ინ ტე ლექ ტუ ალ ური ეკ ონ ომ იკ-
ური ზრდის ეტ აპი იწყე ბა, ჩვე ნი აზ რით, რო მე ლიც 
ჩვე ნი პლა ნე ტის სივ რცეს გას ცდე ბა). ასე რომ, ჩვე-
ნი აზ რით, ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა პირ და პირ პრო პორ-
ცი ულ ად, შე იძ ლე ბა ით ქვას, ავ ტო მა ტურ რე ჟიმ ში 
უზ რუნ ველ ყოფს ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბას (იმ-
იტ ომ რომ ად ამი ან ის გო ნე ბა და ფი ზი ონ ომია ესეა 
მოწყო ბი ლი) და ამ ის თვის რა იმე სპე ცი ფი კუ რი 
გეგ მის და სახ ვა, მი თუ მე ტეს ქვეყ ნის  გან ვი თა რე-
ბად ეტ აპ ზე ყოფ ნის პე რი ოდ ში, არა ეფ ექ ტი ანია. 

ზე მოთ უკ ვე არა ერ თხელ გა ვი მე ორ ეთ, რომ 
კითხვა ზე რა გვეშ ვე ლე ბა? პა სუ ხი მარ ტი ვია -უბ რა-
ლოდ უნ და შევ ქმნათ მსოფ ლი ოში ყვე ლა ზე კარ გი 
პერ სპექ ტი ვა. აი ამ მარ ტი ვი პა სუ ხის პრაქ ტი კა ში 
გან ხორ ცი ელ ება კი არც ისე მარ ტი ვია. იმ ის თვის 
რომ შევ ქმნათ ყვე ლა ზე კარ გი პერ სპექ ტი ვა აუც-
ილ ებ ელია ქვე ყა ნა ში გან ხორ ცი ელ დეს მას შტა ბუ რი 
და შე უქ ცე ვა დი რე ფორ მე ბი, რომ ლის ორი ენ ტი რი 
სა ქარ თვე ლო ში მსოფ ლი ოს მას შტა ბით  ყვე ლა ზე 
კარ გი პერ სპექ ტი ვის შექ მნა უნ და იყ ოს (რო გორც 
ინ ტე ლექ ტის თვის, ად ამი ან ის პი როვ ნუ ლი გან ვი-
თა რე ბის თვის ისე თა ვი სუფ ლად მოძ რა ვი კა პი ტა-
ლის თვის - ბიზ ნე სის წარ მო ებ ის თვის)

ზოგ მა შე იძ ლე ბა თქვას - ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 

მიდ გო მა ძა ლი ან ზე და პი რუ ლი და ზე რე ლეა. იგი 
არ გა მოდ გე ბა ის ეთი ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი 
სა კითხის გა და საჭ რე ლად, რო გო რიც ქვეყ ნის გან-
ვი თა რე ბა და მი სი მსოფ ლიო თა ნა მე გობ რო ბა ში 
ღირ სე ული ად გი ლის დამ კვიდ რე ბაა.  მათ სა პირ წო-
ნედ (რო მელ თაც მი აჩ ნი ათ, რომ ღრმა და ყოვ ლის-
მომ ცვე ლი კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე უნ და შედ გეს 
ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის გეგ მა) გვინ და რამ დე ნი მე 
მო საზ რე ბა შე მოგ თა ვა ზოთ:

1. თუ ჩა ნა სა ხი/სა ფუძ ვე ლი/ორი ენ ტი რი სწორ 
მიდ გო მა ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი მა შინ ამ სა ფუძ ველ-
ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი კვლე ვი სა თუ სა მოქ მე დო 
გეგ მის შე მუ შა ვე ბა და  გან ხორ ცი ელ ება სწორ, 
ეკ ონ ომ იკ ურ ად და სო ცი ალ ურ ად გა მარ თლე ბულ 
და ეფ ექ ტი ან შე დეგს მო იტ ანს. ხო ლო თუ სა ფუძ-
ვე ლი არ ას წო რია შე დე გიც ეფ ექ ტი ანი ვერ იქ ნე ბა 
(რო გორც მეც ნი ერ ებ აში, არ ას წორ დაშ ვე ბას/
სა ფუძ ველს მეც ნი ერ ული კვლე ვა არ ას წორ შე დე-
გამ დე მიჰ ყავს და პი რი ქით). შე სა ბა მი სად, რო გორც 
ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, ჩვე ნი აზ რით, სწო რედ სწო რი 
ორი ენ ტი რე ბის აღ ებ ის/და სახ ვის პრობ ლე მაა 
ქვე ყა ნა ში, რა საც არა ეფ ექ ტი ანი ღო ნის ძი ებ ებ ის 
გან ხორ ცი ელ ებ ის კენ მივ ყა ვართ.

2. ძა ლი ან კარ გი მა გა ლი თია ე.წ. კო რო ნა ვი რუ-
სი - COVID 19, რამ დე ნი მე თვის წინ ვე რა ვინ წარ მო-
იდ გენ და რომ მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკა ვი რუ სის გა მო 
და პა უზ დე ბო და და სა ერ თოდ, ახ ალი გა მოწ ვე ვის 
წი ნა შე დად გე ბო და. შე სა ბა მი სად, COVID 19-მდე 
არ სე ბუ ლი არ ცერ თი სიღ რმი სე ული კვლე ვა აღ არ 
არ ის ეფ ექ ტი ანი. შე სა ბა მი სად, ჩვე ნი აზ რით ნე-
ბის მი ერ სი ტუ აცი აში ჯო ბია გქონ დეს ერ თი ძი რი-
თა დი ორი ენ ტი რი (მაგ. ეკ ონ ომ იკ ის მაქ სი მა ლუ რი 
დე რე გუ ლა ცია და თვით კმა რი სის ტე მე ბის შექ მნა), 
რომ ლის გარ შე მოც ააგ ებ მო მა ვალ პო ლი ტი კას და 
ეფ ექ ტი ან ად/ეფ ექ ტუ რად, მოკ ლე დრო ში შე გეძ ლე-
ბა პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბა და წა მოჭ რილ გა მოწ ვე-
ვებ ზე რე აგ ირ ება (ნაკ ლე ბი ზა რა ლის ფა სად).

3. ნავ თო ბის ფა სი - რო გორც ცნო ბი ლია რამ-
დე ნი მე წლის წინ ნავ თობ ზე ფა სი, 2016 წლის იან-
ვარ ში, მკვეთ რად, ბა რელ ზე 28$-მდე, და ეცა[4] 
(ოპკ-ის მო ნა ცე მე ბით კი 40.68$-მდე. ფა სი მა ტე-
ბის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბო და 2013 წლამ დე 
და 105.87$ შე ად გი ნა. 2015 წელს კი მკვეთ რად 
49.49$-მდე შემ ცირ და [3]. მომ დევ ნო წლე ბის მან-
ძილ ზე ფა სი ის ევ და ბალ ნიშ ნულ ზე დარ ჩა და 
სა შუ ალ ოდ 2015 წლი დან დღემ დე - 2020 წლის 
ივ ლი სამ დე, 52.6$-ს შე ად გი ნა) [3]. აქ უნ და აღ ინ-
იშ ნოს ის იც, რომ ეს მოვ ლე ნა ის ეთ მო ულ ოდ ნელ 
სი ტუ აცი აში და გა რე მო ებ ებ ში მოხ და, რომ ფა სის 
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შემ ცი რე ბამ დე არ სე ბულ ბაზ რის კვლე ვებ ში ეს 
სა კითხი ფაქ ტობ რი ვად გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ 
იქ ნე ბო და. წი ნას წარ პროგ ნო ზი რე ბუ ლი არ იქ ნე-
ბო და ნავ თო ბის ფა სის ეს ეთი მკვეთ რი შემ ცი რე ბა.  
6-7 წლის წინ ვე რა ვინ ვერ წარ მო იდ გენ და, რომ 
ნავ თობ ზე ფა სი შე იძ ლე ბა ესე და ვარ დნი ლი ყო 
რო გორც დღეს. შე სა ბა მი სად. აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტი 
არ იქ ნე ბო და გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ ცერთ სტა-
ტის ტი კურ, ეკ ონ ომ ეტ რი კულ, ბაზ რის კვლე ვის, 
თუ ეკ ონ ომ იკ ურ პროგ ნო ზებ ში. 

ნა თე ლია, რომ აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის გა უთ ვა-
ლის წი ნებ ლო ბა, ბაზ რის/ეკ ონ ომ იკ ურ კვლე ვებ ში, 
არ ას წორ გზა ზე აყ ენ ებს რო გორც სრულ კვლე ვას 
ას ევე, მის შე დეგს/დას კვნას (კვლე ვა და დას კვნა 
აც დე ნი ლი იქ ნე ბა რე ალ ურ სი ტუ აცი ას).  შე სა ბა-
მი სად, ის გათ ვლე ბი, რო მე ლიც საწ ვა ვის ბა ზარ ზე 
მო მა ვალ ში, კონ კუ რენ ცი ის დაც ვის კუთხით, საფ-
რთხე ებ ის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბის მიზ ნით იქ ნა შე მუ შა-
ვე ბუ ლი, არა ეფ ექ ტი ანია (შე იძ ლე ბა არ ას წო რა დაც 
კი იქ ნა მი ღე ბუ ლი არა მხო ლოდ რე კო მენ და ცი ები 
არ ამ ედ არ ას წო რად გან ხორ ცი ელ და კონ კრე ტუ ლი 
ქმე დე ბე ბი).

4. ძა ლი ან კარ გი მა გა ლი თია ას ევე მოყ ვა ნი-
ლი კა ხა ბენ დუ ქი ძის სტა ტი აში - იმ ას აც მოკ ლედ 
უვ ლია, ვინც გრძლად ეგ ონა იარა [1]. სა დაც აღ-
ნიშ ნუ ლია, რომ 1980 წელს, ამ ერ იკ ულ მა კორ პო-
რა ცი ამ AT&T-ის (American Telephone & Telegraph 
Co.)1 უარი თქვა მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის სი ტე მის 
გან ვი თა რე ბა ში ფუ ლის ჩა დე ბა ზე და და ხუ რა პრო-
ექ ტი, რად გან მსოფ ლი ოს სა უკ ეთ ესო ექ სპერ ტე ბის 
კვლე ვის მი ხედ ვით2 2000 წლი სათ ვის გა იყ იდ ებ ოდა  
არა უმ ეტ ეს 1 მი ლი ონი მო ბი ლუ რი აპ არ ატ ისა (პრო-
ექ ტის და ფი ნან სე ბა ში ჩა დე ბუ ლი ფუ ლი იქ ნე ბო და 
არ ამ ომ გე ბი ანი).

რე ალ ურ ად კი 2000 წელს გა იყ იდა 415 მი ლი ონი 
მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი. 1994 წელს AT&Tიმ იყ იდა 
კომ პა ნია McCaw Communications 11,5 მი ლი არდ 

1  19701980 წწ. AT&T (American Telephone & 
Telegraph Co.) მსოფლიოს უდიდესი სატელეკომუნი
კაციო კორპორაცია იყო. ის მრავალი მიმართულებით 
მუშაობდა. მის ლაბორატორიებში იყო შექმნილი თანა
მედროვე ტექნოლოგიური სამყაროს მნიშვნელოვანი 
ნაწილი – ტრანზისტორი და პროგრამირების ძირითადი 
ენები, ლაზერი და ტელეტაიპი, რადიოასტრონომია და 
სმენის აპარატი, ხმოვანი ფილმი და ინფორმაციის თეო
რია. იმ დროისთვის კომპანიის ხუთ თანამშრომელს ნო
ბელის პრემია ჰქონდა მიღებული. უფრო მეტიც, თვით 
ტელეფონიც AT&Tის შვილია – კომპანია ტელეფონის 
გამომგონებელმა, გრემ ბელმა დააფუძნა  აღნიშნულია 
სტატიაში

2  მათ შორის იყო კომპანია მაკკინსი (McKinsey) 
ერთერთი აღიარებული ლიდერი მსოფლიო ბაზარზე

დო ლა რად, რომ თუნ დაც დაგ ვი ან ებ ით, მო ბი ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის ბა ზარ ზე შე სუ ლი ყო... 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მა გა ლი თე ბი ნათ ლად მი უთ-
ით ებს, რომ მხლოდ ღრმა კვლე ვებ ზე დაყ რდნო ბით 
მო მავ ლის და გეგ მვა არ არ ის ეფ ექ ტი ანი. მთელ რიგ 
შემ თხვე ვებ ში (უმ ეტ ეს ად) სწო რად დად გე ნი ლი 
მიდ გო მის ფარ გლებ ში მოქ მე დე ბას მო აქ ვს უფ რო 
ეფ ექ ტი ანი შე დე გი ვიდ რე ყო ვე ლი წვრილ მა ნის 
მაქ სი მა ლუ რად გათ ვა ლის წი ნე ბით შე მუ შა ვე ბუ ლი 
კვლე ვის მი ხედ ვით მოქ მე დე ბას. 

დას კვნა
ამ რი გად, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ მო მავ ლის ეკ

ონ ომ იკა იქ ნე ბა ის ეთი, რო გორ პერ სპექ ტი ვა საც 
შევ ქმნით. იმ აზე კი არ უნ და ვი ფიქ როთ რო გორ 
მო ვერ გოთ წა მოჭ რილ გა მოწ ვე ვებს არ ამ ედ უნ და 
ვი ფიქ როთ, რო გო რი პერ სპექ ტი ვა შევ ქმნათ, რომ 
სის ტე მამ მცი რე დახ მა რე ბის (უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში 
და უხ მა რებ ლად) შე დე გად აუღ ოს ალ ღო წარ მოქ-
მნილ გა მოწ ვე ვებს და და ნერ გილ მა სტი მუ ლებ მა 
ეფ ექ ტუ რად/ეფ ექ ტი ან ად მო ახ დი ნოს ამა თუ იმ 
პი რის/სის ტე მის ად აპ ტი რე ბა ახ ალ გა მოწ ვე ვებ ზე 
- უფ რო მე ტიც, რიგ შემ თხვე ვებ ში თვი თონ შექ მნას 
ახ ალი გა მოწ ვე ვე ბი/პერ სპექ ტი ვე ბი მაგ. რო გო რიც 
იყო Skype, Google, Samsung და ა.შ. მსგავს ინ ოვ აცი-
ურ თუ წარ მა ტე ბულ კომ პა ნი ებს/ტექ ნო ლო გი ებს 
ქმნის არა მეც ნი ერ ულ კვლე ვა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბი, არ ამ ედ სწორ გა რე მო ში 
(სწორ პი რო ბებ ში) მოქ მე დი პი რე ბი - თა ვი სით 
ავ ტო მა ტურ რე ჟიმ ში (პროგ რესს თა ვი სუ ფალ და 
მიმ ზიდ ველ გა რე მო ში არ სე ბუ ლი/მოქ მე დი კონ-
კუ რენ ცია ქმნის და არა მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბი. 
- ამ ფრა ზის არ სში ჩვენ სრულ დე რე გუ ლა ცი ასა და 
ქა ოსს არ ვგუ ლის ხმობთ. თუმ ცა ზედ მეტ რე გუ ლა-
ცი ას ზედ მე ტი დე რე გუ ლა ცია ჯო ბია ყო ველ თვის).

ოპ ონ ენ ტებ მა შე იძ ლე ბა თქვან, რომ ეს მიდ გო მა, 
თუ სა ერ თოდ იმ უშ ავ ებს, მხო ლოდ გრძელ ვა დი ან 
პერ სპექ ტი ვა ზეა გათ ვლი ლი და ვერ გა მოდ გე ბა 
ის ეთი ტი პის გა მოწ ვე ვე ბის წარ მოქ მნი სას რო გო-
რიც - COVID 19 ია (მსგავ სი ტი პის პრობ ლე მე ბის 
წარ მოქ მნი სას სა ჭი როა მყი სი ერი ზო მე ბის მი ღე-
ბა და გან ხორ ცი ელ ება რომ არ მოხ დეს სი ტე მის/
ეკ ონ ომ იკ ის ჩა მოშ ლა). ოპ ონ ენ ტე ბის სა პირ წო ნედ 
შე იძ ლე ბა ით ქვას: 1. თა ვი სუ ფა ლი კა პი ტა ლი ნე ბის-
მი ერი გა მოწ ვე ვის დროს არ სე ბობს მსოფ ლი ოში და 
იგი მი ემ არ თე ბა იმ მხა რეს სა დაც უფ რო მარ ტი ვად 
შეძ ლებს  და ბან დე ბა სა და მო გე ბის მი ღე ბას. მსგავ-
სი კრი ზი სის დროს კი სა სი ცოცხლოდ მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია და მა ტე ბი თი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის შე მოს-
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ვლა ქვე ყა ნა ში  2. სწო რად აწყო ბილ ინ სტი ტუ ცი ურ 
სო ცი ალ ურ და ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მა ში (სის ტე მა ში 
სა დაც თა ვი სუ ფა ლი, მაქ სი მა ლუ რად დე რე გუ ლი რე-
ბუ ლი გა რე მო და სწო რი ეკ ონ ომ იკ ური სტი მუ ლე ბია 
და ნერ გი ლი) რო გორც წე სი სა ჭი რო აღ არ ხდე ბა 
მას შტა ბუ რი და კარ დი ნა ლუ რი ღო ნის ძი ებ ებ ის 
გან ხორ ცი ელ ება კრი ზი სი დან თა ვის და საღ წე ვად.  
3. ზე მო აღ ნიშ ნულ მიდ გო მებ ზე აგ ებ ული სის ტე-
მა მდგრა დია და უფ რო მარ ტი ვად და მსუ ბუ ქად 
გა მო დის კრი ზი სი დან - ნაკ ლე ბი და ნა კარ გე ბით 
უმ კლავ დე ბა სი ტუ აცი ას. შე სა ბა მი სად ნაკ ლე ბად 
მას შტა ბუ რი/ნაკ ლე ბად რა დი კა ლუ რი ზო მე ბის 
გა ტა რე ბა ხდე ბა სა ჭი რო. 4. ჩვენ კარ გად გვეს მის, 
რომ ძა ლი ან რთუ ლია (ფაქ ტობ რი ვად შე უძ ლე ბე-
ლიც კია) ის ეთი სის ტე მის შემ ქნა რო მე ლიც უც-
აბ ედ ად წარ მოქ მნილ მსოფ ლიო კრი ზი სებს და მო-
უკ იდ ებ ლად და უხ მა რებ ლად გა უმ კლავ დე ბა. ჩვენ 
ვსა უბ რობთ ის ეთ სა ფუძ ველ ზე აგ ებ ულ სის ტე მის 
შექ მნა ზე რო მე ლიც მსგავს შემ თხვე ვებ ში ნაკ ლე ბი 
და ნა კარ გე ბით ბევ რად უფ რო იოლი ფორ მით გა უმ-
კლავ დე ბა წა მოჭ რილ პრობ ლე მებს (მი თუ მე ტეს თუ 
სის ტე მის სა თა ვე ში გო ნი ერი, სწო რად მო აზ როვ ნე 

და სწო რი მიდ გო მე ბის შემ მუ შა ვე ბე ლი ძა ლა დგას) 
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის გან ხილ ვი სას ალ ბათ 

და ის მე ბა კითხვა რო მე ლი ქვე ყა ნაა ეს ეთი მსოფ
ლი ოში? არ სე ბოს თუ არა მსგავ სი პრე ცენ დენ ტი/
გა მოც დი ლე ბა? ამ ის გან ხილ ვა ძა ლი ან შორს წაგ-
ვიყ ვანს, რად გან ყვე ლა ქვე ყა ნას აქ ვს თა ვი სი და-
დე ბი თი და უარ ყო ფი თი - თა ვის გე ოპ ოლ იტ იკ ურ 
ინ ტე რე სებ ზე მორ გე ბუ ლი სის ტე მე ბი (რო მე ლიც 
გარ კვე ული თვალ საზ რი სით ჯდე ბა ჩვე ნი რე კო-
მენ და ცი ის ჩარ ჩო ში; გარ კვე ული თვალ საზ რი სით 
კი სცდე ბა ჩვენს შე მო თა ვა ზე ბულ მიდ გო მას). თუმ-
ცა ზე მოთ დას მულ ამ კითხვა საც შე საძ ლე ბე ლია 
მარ ტი ვი პა სუ ხი გავ ცეთ. ეს ეთი ქვე ყა ნა იქ ნე ბა 
სა ქარ თვე ლო - თუ იქ ნე ბა ნე ბა, რომ შე იქ მნას ლი-
ბე რა ლურ მიდ გო მებ ზე და მაქ სი მა ლუ რად მი ნი მა-
ლურ/გარ და უვ ლად აუც ილ ებ ელ რე გუ ლა ცი ებ ზე 
აგ ებ ული სის ტე მა/ გა რე მო.

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან შე იძ ლე ბა ით-
ქვას, რომ გა მო სა ვა ლი მარ ტი ვია, რო მე ლიც თა ვის 
თავ ში უმ რა ვი ღო ნის ძი ებ ისა თუ რე ფორ მის და გეგ-
მვა სა და გან ხორ ცი ლე ბას მო ითხოვს:

„უბ რა ლოდ შევ ქმნათ პერ სპექ ტი ვა“

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:
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FUTURE ECONOMY AND GEORGIA
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PHD, economics   

mob: (+995) 577229889
email: lmgeladze@gmail.com

ABSTRACT

The study outlines the future of economy, presents ideas about the impact COVID 19 will have on the future 
of economy  and whether the incentives and conjuncture of economic development will substantially change 
in the future. It includes opinions about Georgian Economy, what direction the country should take in order to 
adequately respond to the challenges of the future and create a sustainable basis for the further development.

As a conclusion, the Author offers solutions for further economic development of Georgia, as well as the solu-
tions for challenges faced by the country. The mentioned solutions require large-scale, effective measures and 
reforms in the various fields. 

It can be said, that the future of economy will be the same, as the perspective we create. According to 
the conclusion, we should not to think about how we adapt to the challenges, but we should create a perspec-
tive so that the system can deal with challenges with little help (in most cases without any help) and introduced 
incentives should efficiently/effectively adapt any person / system to new challenges – furthermore, in most 
cases, persons employed in the system could create new opportunities / perspectives, such as: Skype, Google, 
Samsung, etc. Such innovative or successful companies / technologies are not established by scientific, research-
based development plans, but by individuals operating in the right environment (under the right conditions) - by 
its automatic mode (progress is made by free / attractive competition in a competitive environment and not by 
targeted programs – by the content of this phrase we do not mean complete deregulation and chaos. Although, 
over deregulation is always better than over regulation).

Purpose  / point of view is simple  -  „Let`s simply create a perspective“. 
Key Words – future economy, economics, COVID-19, Pandemic, Georgia
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შე სა ვა ლი
 წი ნამ დე ბა რე შრო მა ში წარ მო გიდ გი ნეთ ზო მი-

ერი რე გუ ლი რე ბის შე სა ხებ ჩემს მი ერ შე ნიშ ნუ ლი 
ჩვე ნი დღე ვან დე ლო ბი სათ ვის ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი კა ნონ ზო მი ერ ებ ის ცხრი ლურ და გრა ფი კულ ინ-
ტერ პრე ტა ცი ებს, რაც ვრცლად არ ის ახ სნი ლი ჩემს 
მო ნოგ რა ფი ებ სა და სხვა კვლე ვებ ში და, რაც, თა ვის 
მხრივ, აქ ვე, შე საძ ლოდ კომ პაქ ტუ რად გა ნი ხი ლე ბა.

 ჰარ ვარ დის უნ ივ ერ სი ტე ტის გა მოც დი ლე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, არ შე იძ ლე ბა არ აღ ინ იშ ნოს ელ ექ-
ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის მე ნეჯ მენ ტი სა და მე ნე ჯე-
რუ ლი საქ მი ან ობ ის ხარ ჯე ბის შე სა ხებ კვლე ვე ბი სა 
და სწავ ლე ბის გაღ რმა ვე ბის სა ჭი რო ება, რაც, ჩე მი 
აზ რით, ეკ ონ ომ იკ ური პრო ფი ლის სას წავ ლო-კვლე-
ვით და წე სე ბუ ლე ბებ ში მაქ სი მა ლუ რად უნ და იქ ნეს 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 

 სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის პერ სპექ ტი ვე ბი  სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის პერ სპექ ტი ვე ბი 
ელ ექ ტრო ნულ ერ აშიელ ექ ტრო ნულ ერ აში

ან ოტ აცია
 ეკ ონ ომ იკ ური ის ტო რი ის გაკ ვე თი ლე ბი აჩ ვე ნებს, რომ სა ქარ თვე ლო ში ყვე-

ლა ზე უძ ვე ლე სი ქრის ტი ან ული სა ხელ მწი ფო ებ რი ობ ის ყვე ლა ზე ძლი ერი ეკ ონ-
ომ იკ ური სა ფუძ ვლე ბი შე იქ მნა იმ პე რი ოდ ებ ში (და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი, თა მარ 
მე ფე, ვახ ტანგ VI), რო დე საც პრი ორ იტ ეტ ებს წარ მო ად გენ დნენ სა მეც ნი ერო-შე-
მოქ მე დე ბი თი აკ ად ემი ები, ეკ ონ ომ იკ ის გო ნივ რუ ლი რე გუ ლი რე ბა და მხო ლოდ 
სა მარ თლი ანი სა მარ თა ლი.

 ხაზ გას მით უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ წმინ და და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი სა ოც არი 
ჰუ მა ნიზ მით გამ სჭვა ლუ ლი სა გა ლობ ლე ბის ავ ტო რია და, მი სი მი წი ერი საქ მი ან-
ობ ის ეპ ოქ აში, ის გარ კვე ულ თა ვი სუფ ლე ბას ან იჭ ებს სხვა დას ხვა კონ ფე სი ებს, 
თუმ ცა, ამ ავე დროს, იგი მკაც რი და ურ ყე ვია კა ნო ნის აღ სრუ ლე ბა ში.

 დღეს ეს ყვე ლა ფე რი შე იძ ლე ბა აიხ სნას სა ხელ მწი ფოს რო ლის ზო მი ერი შე-
ფა სე ბით. ჩე მი სა ვა რა უდო გათ ვლე ბით, სა ხელ მწი ფოს რო ლი (მა გა ლი თად, ხვედ-
რი წო ნა სა კუთ რე ბა ში) გა აზ რე ბუ ლი უნ და იქ ნეს 30-50%-ის დი აპ აზ ონ ში - არც 
მე ტი, არც ნაკ ლე ბი: არც ზედ მე ტი ქა ოსია კარ გი და არც დიქ ტა ტო რუ ლი წნე ხი.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ეკ ონ ომ იკ ური პერ სპექ ტი ვე ბი, ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტი-
ან ობა, ეკ ონ ომ იკ ური რე გუ ლი რე ბა, ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცია.

 სა ყო ველ თა ოდ არ ის ცნო ბი ლი, რომ გლო ბა ლურ 
ეკ ონ ომ იკ აში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბის ჟა მი 
დად გა [1-8], რაც კო რო ნა ვი რუ სუ ლი პან დე მი ის 
რე ალ ობ ამ კი დევ უფ რო თვალ სა ჩი ნოდ წარ მო აჩ ინა. 
ჩემს მი ერ ახ ლა ხან გა მოქ ვეყ ნე ბულ სა ხელ მძღვა ნე-
ლოს თან და შემ დგომ კვლე ვებ თან და კავ ში რე ბით 
[9-12], დავ კონ კრეტ დე ბი, რომ, ელ ექ ტრო ნულ ერ-
აში, ბიზ ნეს-პრო ცე სე ბი სათ ვის, გან სა კუთ რე ბით 
აქ ტუ ალ ური ხდე ბა ინ ფორ მა ცი ებ ის ოპ ერ ატი ული 
გაც ვლი სა და ფი ნან სე ბის მარ თვის მაქ სი მა ლუ რად 
უდ ან აკ არ გო სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა.

ძი რი თა დი ტექ სტი
 ეკ ონ ომ იკ ური ის ტო რი ის გაკ ვე თი ლე ბი გვაჩ-

ვე ნე ბენ, რომ უძ ვე ლე სი ქრის ტი ან ული სა ხელ მწი-
ფო ებ რი ობ ის სა ქარ თვე ლო ში, უძ ლი ერ ესი ეკ ონ-
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ომ იკ ური სა ფუძ ვლე ბი იქ მნე ბო და იმ პე რი ოდ ებ ში 
(და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი, თა მარ მე ფე, ვახ ტანგ მე-
ექ ვსე), რო ცა პრი ორ იტ ეტ ებ ად მი იჩ ნე ოდა მეც ნი-
ერ ულ-შე მოქ მე დე ბი თი აკ ად ემი ები, გო ნივ რუ ლი 
რე გუ ლი რე ბა ეკ ონ ომ იკ აში და სა მარ თლი ან ობა 
კა ნო ნი ერ ებ აში. 

 ხაზ გას მით უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ წმინ და და ვი-
თი აღ მა შე ნე ბე ლი სა ოც არი ჰუ მა ნიზ მით გამ სჭვა-
ლუ ლი გა ლო ბე ბის ავ ტო რია და თა ვი სი მი წი ერი 
მოღ ვა წე ობ ის ეპ ოქ აში გარ კვე ულ თა ვი სუფ ლე ბას 
აძ ლევს სხვა დას ხვა კონ ფე სი ებ საც, თუმ ცა, ამ ავ-
დროს, მკაც რი და შე უვ ალია კა ნო ნი ერ ებ ის აღ-
სრუ ლე ბა ში.

 სადღე ის ოდ, ეს ყო ვე ლი ვე, უნ და გა ვი აზ როთ სა-
ხელ მწი ფო რო ლის ზო მი ერი ინ ტერ პრე ტა ცი ებ ით. 
ჩე მი მი ახ ლო ებ ითი გა ან გა რი შე ბით, სა ხელ მწი ფოს 
რო ლი (მა გა ლი თი სათ ვის, ხვედ რი წო ნა სა კუთ რე ბა-
ში) 30-50%-ის ფარ გლებ ში უნ და მოიაზრებოდეს 
- არც მე ტი და არც ნაკ ლე ბი: არც გა და მე ტე ბუ ლი 
ქა ოსი ვარ გა და არც დიქ ტა ტო რუ ლი წნე ხი.

 ეკ ონ ომ იკ ური რე გუ ლი რე ბის 
ეფ ექ ტი ან ობ ის გა აზ რე ბი სათ ვის

 ჩე მი კვლე ვე ბი დან, მკითხველს ემ ახ სოვ რე ბა, 
რომ გო ნივ რუ ლად ორ გა ნი ზე ბუ ლი ელ ექ ტრო ნუ ლი 
კო მერ ცი ის შე დე გად, ბიზ ნეს-პრო ცე სე ბი მე ტად 
გამ ჭვირ ვა ლე ხდე ბა, შე დე გად, კონ კუ რენ ტუ ლი 
გა რე მო მე ტად ჯან საღ დე ბა, გზა ეკ ეტ ება ფა რუ-
ლი მო ნო პო ლი ებ ის უმ არ თა ობ ას, მნიშ ვნე ლოვ ნად 
მცირ დე ბა მე ნე ჯე რუ ლი ხარ ჯე ბი და მა სობ რი ვი 
სი ღა რი ბე და არ ნა ხუ ლი გა სა ქა ნი ეძ ლე ვა ეკ ოლ-

ოგი ურ ად სუფ თა ელ ექ ტრო ნუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის 
გა მო ყე ნე ბას. 

 ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის მო წი ნა აღ მდე გე ები 
„ქა და გე ბენ“, რომ ელ ექ ტრო ნი კა გაზ რდის უმ უშ ევ-
რო ბას და დიდ დეპ რე სი ას გა მო იწ ვევს ნავ თო ბი სა 
და გა ზის გი გან ტე ბის გა კოტ რე ბი თა და ელ ექ ტრო-
ნუ ლი კრიპ ტო ვა ლუ ტე ბის გა უფ ას ურ ებ ით, მაგ რამ 
ეს ასე არ არ ის. „არ აფ ერი იკ არ გე ბა“ - აღ ნიშ ნუ ლი 
გი გან ტე ბი ას ევე მზარ დი ნავ თობ ქი მი ის მი მარ თუ-
ლე ბებ ზე შე იძ ლე ბა გა და ერ თონ, კრიპ ტო ვა ლუ ტე ბი 
მე ტად ღია ელ ექ ტრო ნულ ფუ ლად ერ თე ულ ებ ად 
გან ვი თარ დე ბა, ხო ლო უმ უშ ევ რო ბა, პი რი ქით, შემ-
ცირ დე ბა და საქ მე ბის ინ დი ვი დუ ლუ რი მე ქა ნიზ მე-
ბის გაძ ლი ერ ებ ის გზით.

 ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მეტყვე ლებს, რომ 
ჩვე ნი ყვე ლა ის კვლე ვა, რომ ლე ბიც კონ კუ რენ ცი ის 
შე ფა სე ბის ფი ზი კურ-მა თე მა ტი კუ რი მე თო დე ბის 
აღ ნიშ ნულ გა მო ყე ნე ბა სა და, ჰარ ვარ დუ ლი გა მოც-
დი ლე ბით, მე ნე ჯე რუ ლი ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას 
უკ ავ შირ დე ბა, გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ალ ური გახ-
დე ბა. მარ თა ლია, რომ ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცია 
უკ ავ შირ დე ბა კრი მი ნა ლუ რი კი ბერ შე ტე ვე ბის მნიშ-
ვნე ლო ვან საფ რთხე ებ საც, მაგ რამ, აღ ნიშ ნულს, 
სა ერ თა შო რი სო თა ნა მა გობ რო ბის აქ ტი ური ჩარ თუ-
ლო ბის გა ფარ თო ებ ით უნ და და ვუ პი რის პირ დეთ.

 ინ ტერ ნეტ მა, რო გორც ცნო ბი ლია, და ას რუ ლა 
მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის, რო გორც გლო ბა ლუ რი ფე-
ნო მე ნის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ხან გრძლი ვი პრო ცე სი. 
შე სა ბა მი სად, მიმ დი ნა რე გლო ბა ლუ რი მოვ ლე ნე ბის 
ფონ ზე, რო გორც ქარ თვე ლი ეკ ონ ომ ის ტი, თავს მო-
ვა ლედ ვთვლი კონ ცეფ ტუ ალ ურ ად და სა ბუ თე ბუ ლი 

ვარიანტები სამეცნიერო 
აღმოჩენები 

ტექნიკური 
დონე

ხარჯები მშპ
ში ეფექტიანობა

1. ზომიერი ეკონომიკური 
რეგულირება (3050%) 5.8 4.9 1 6.0

2. ქაოსი ან დიქტატურა 1 1 6.3 1
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აზ რი გა მოვ თქვა, თუ რო გორ უნ და დავ ძლი ოთ 
სა ერ თა შო რი სო კრი ზი სით გა მოწ ვე ული სა ქარ-
თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი კრი ზი სი 
და, სა ერ თოდ, რო გორ უნ და დაძ ლი ოს გო ნი ერ მა 
ად ამი ან მა სი ღა რი ბის ჯერ კი დევ ძალ ზე მა ღა ლი 
80%-იანი დო ნე [9] სულ უფ რო მდი დარ გლო ბა ლუ-
რი ტექ ნო ლო გი ებ ის მსოფ ლი ოში. 

 დას კვნი სათ ვის
 მო გეხ სე ნე ბათ, ინ ტერ ნეტ თან ერ თად, მსოფ-

ლიო ეკ ონ ომ იკ აში ჩა მო ყა ლიბ და მსოფ ლიო ბაზ რის 
ფე ნო მე ნიც, შე სა ბა მი სად, გა იზ არ და მა ტე რი ალ ური 
სი კე თე ები და რის კე ბიც მის გან და სე რი ოზ ულ ად 
უნ და დავ ფიქ რდეთ, თუ უდ იდ ესი სიჩ ქა რე ებ ის ელ-
ექ ტრო ნულ მო მა ვალ ში რო გო რი გამ დიდ რე ბა იქ-
ნე ბა ად ამი ან ის თვის გა მარ თლე ბუ ლი (ეფ ექ ტი ანი) 
და, შე სა ბა მი სად, რო გო რი კონ კუ რენ ცია, რო გორც 
ეკ ონ ომ იკ ის მთა ვა რი მო ტი ვა ტო რი, და ეფ უძ ნე ბა 
ჭეშ მა რი ტი სუ ლი ერ ებ ისა და ეკ ონ ომ იკ ური მი ზან-
შე წო ნი ლო ბის პრინ ცი პებს. 

 ბიზ ნე სის და მათ შო რის ელ ექ ტრო ნუ ლი ბიზ-
ნე სის ეფ ექ ტი ან ობ ის სა ფუძ ვლის - კონ კუ რენ ცი ის 
სა კითხებ ზე, დი დი დეპ რე სი ის ეპ ოქ იდ ან (მე-20 
სა უკ უნ ის 30-იანი წლე ბი), გან სა კუთ რე ბით გამ-
წვავ და დე ბა ტე ბი ად ამ სმი თის კონ კუ რენ ცი ის ე.წ. 
„უხ ილ ავი ხე ლის“ მომ ხრე ნე ოკ ლა სი კო სებ სა და რე-
გუ ლი რე ბის მომ ხრე ქე ინ ზი ან ელ ებს შო რის. ზო გი 
სა ერ თოდ სა თუ ოს ხდის „უხ ილ ავი ხე ლის“ მოქ მე დე-
ბას, ახ ალი ნე ოკ ლა სი კუ რი სინ თე ზი კი ერ თგვა რი 
შემ რი გებ ლის როლ ში მოგ ვევ ლი ნა.

 ჩე მი მი ზა ნი არ არ ის სმი თის კრი ტი კა - მი მაჩ-
ნია, რომ ის მი სი ეპ ოქ ის თვის ნამ დვი ლად გე ნი ოსი 
იყო, მაგ რამ, ბუ ნებ რი ვია, ად ამი ან ური შეც დო მე-
ბით. ჩე მი მი ზა ნია აღ მოვ ფხრა სმი თის ეპ ოქ იდ ან 
დაწყე ბუ ლი და ჰერ ფინ დალ-ჰირ შმა ნის თა ნა მედ-
რო ვე მე თოდ შიც დამ კვიდ რე ბუ ლი გა გე ბა, რომ 
ბა ზარ ზე არ აგ ავ ლე ნი ან კონ კუ რენ ტთა დი დი 
რა ოდ ენ ობა გა ნა პი რო ბებს მე ტად სრულ ყო ფილ 
კონ კუ რენ ცი ას. 

 ას ეთი მიდ გო მე ბით, შე საძ ლე ბე ლია უნ ებ ლი ედ 
და ვა ნა წევ როთ ეფ ექ ტი ანი ად გი ლობ რი ვი მსხვი-
ლი ბიზ ნე სე ბი ან ხე ლი შე ვუ შა ლოთ ბიზ ნე სე ბის 
წე სი ერი გზით სა ჭი რო გა ერ თი ან ებ ის მცდე ლო ბას, 
და ვარ ღვი ოთ მა თი უდ ან აშა ულ ობ ის პრე ზუმ ფცია 
და უკ ეთ ესი პი რო ბე ბი შე ვუქ მნათ არ აკ ეთ ილ სინ-
დი სი ერ სა გა რეო ფა რულ შე თან ხმე ბებს და კი ბერ-
შე ტე ვებს. 

 კონ კუ რენ ცი ას დაც ვა უნ და აუც ილ ებ ელი რე-
გუ ლა ცი ებ ით, მაგ რამ არა რა ოდ ენ ობ ის ზრდის გა-

გე ბით (რაც ე.წ. „მოკ ლე ჩარ თვის“ ეფ ექ ტს იწ ვევს 
და შრო მა ში დე ტა ლუ რად გან ვი ხი ლავთ). ფა რუ ლი 
მო ნო პო ლი ებ ის მი ერ და ზა რა ლე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ-
ები ძალ ზე დი დი ხა ნია ვერ ახ ერ ხე ბენ კრი ზი სი დან 
გა მოს ვლას. 

 ოფ იცი ალ ური სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით, სა სი-
ხა რუ ლო ინ ფორ მა ცია შე ვიტყვეთ ინ ტერ ნე ტი დან, 
რომ, მსყიდ ვე ლო ბი თი უნ არ ის პა რი ტე ტის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, უმ ძი მე სი სტაგ ნა ცი ური კრი ზი სი დან 
გა მო სუ ლი სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის მთლი ან მა 
ში და პრო დუქ ტმა ერთ სულ მო სახ ლე ზე 10 ათ ას 
დო ლარს გა და აჭ არ ბა, ანუ დღე ში, და ახ ლო ებ ით, 
30-დო ლა რი ან დო ნეს მი აღ წია, რაც 3-ჯერ აღ ემ ატ-
ება სი ღა რი ბის ზე და ზღვარს. თუმ ცა კრი ზი სუ ლი 
გავ ლე ნის მემ კვიდ რე ობა ჯერ კი დევ გან სა კუთ-
რე ბით სა გან გა შოა სა ქარ თვე ლოს მა ღალ მთი ან 
და სხვა აგ რა რულ რე გი ონ ებ ში, სა დაც ფა რუ ლი 
მო ნო პო ლი ებ ის აგ ან და ზა რა ლე ბუ ლი მე წარ მე ებ ის 
გა მო ცოცხლე ბა ძალ ზე გარ თულ და.

 მსოფ ლი ოში უპ რე ცენ დენ ტოდ გაზ რდი ლი 
მე ნე ჯე რუ ლი ხარ ჯე ბი სა და გამ წვა ვე ბუ ლი დე-
მოგ რა ფი ული პრობ ლე მე ბის ეპ ოქ აში, ვფიქ რობთ, 
კრი ტი კუ ლად გა და უდ ებ ელია ჩემს მი ერ პრო ექ ტი-
რე ბუ ლი კონ კუ რენ ტუ ლი (ნაკ ლე ბი ხარ ჯტე ვა დო-
ბის გა მო) ელ ექ ტრო ნულქსე ლუ რი დე ლე გი რე ბის 
მე ნეჯ მენ ტის (enetwork management) მე ქა ნიზ-
მე ბის და ნერ გვა, რა საც მკითხველს ად რინ დე ლი 
კვლე ვე ბი სა და ახ ლა ხან გა მო ცე მუ ლი შრო მე ბის 
სა შუ ალ ებ ით შევ თა ვა ზე [იქ ვე] და სა უკ ეთ ესო მო მა-
ვალს უქ ად ის სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის უნ იკ ალ-
ურ შე საძ ლებ ლო ბებს - გე ოპ ოლ იტ იკ ურ ფაქ ტორს, 
მეც ნი ერ ულ პო ტენ ცი ალს, წყა ლუხვ ბუ ნე ბას, ვაზს, 
ციტ რუს სა და სხვა სა უკ ეთ ესო სა სოფ ლოსა მე ურ
ნეო ნედ ლე ულ სა და მრა ვალ ფე რო ვან სა სარ გებ ლო 
წი აღ ისე ულს.

 ზოგ მა შე იძ ლე ბა იფ იქ როს, რომ ქსე ლუ რი 
დე ლე გი რე ბა ჩვე ულ ებ რი ვი ვერ ტი კა ლუ რი მო-
ნო პო ლი ის მა გა ლი თია, მაგ რამ არ ამც და არ ამც 
- ქსე ლუ რი დე ლე გი რე ბა მო ნო პო ლი ებ ის ამ ბი-
ცი ები არ და ვერც იქ ნე ბა და ის ბაზ რის მწვა ვე 
აუც ილ ებ ლო ბე ბი თა და და სავ ლე თის სამ ყა რო ში 
და მათ შო რის სა ქარ თვე ლო ში გამ წვა ვე ბუ ლი დე-
მოგ რა ფი ული პრობ ლე მე ბი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი, 
რო მელ თა გა დაჭ რა ში აქ ტი ურ ად უნ და ჩა ერ თოს 
გო ნი ერი სა ხელ მწი ფო სექ ტო რი. რა ტომ ღაც ზო-
გი ერ თი ფიქ რობს, რომ ბა ზარ ზე მხო ლოდ კერ ძო 
სუ ბი ექ ტე ბი ოპ ერ ირ ებ ენ. 

 სა ხელ მწი ფო ნამ დვი ლად არ არ ის „მონ სტრი“ და 
ნორ მა ლურ გა რე მო ში ის მე ტად გო ნი ერი „მო თა მა-
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შის“ ფუნ ქცი ას აც უნ და ას რუ ლებ დეს სულ უფ რო 
მზარდ ელ ექ ტრო ნულ ბა ზარ ზე.

 ურ თი ერ თშე ხა მე ბუ ლი მოქ მე დე ბე ბით, აღ დგე-
ნი ლი ყოს მე ურ ნე ობ რი ობ ის ქარ თუ ლი ტრა დი ცი-

ები, ეხ არ ოს სას წა ულ მოქ მედ ვაზს სა ქარ თვე ლო ში 
და მათ შო რის „ჯვრის“1 საძ ლი ერო ჯიშ სა და თქვენ 
მას თან ერ თად.

1  http://www.ambioni.ge/jvarivaziszvelijisi
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PERSPECTIVES OF THE GEORGIAN ECONOMY IN THE ELECTRONIC ERA
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ABSTRACT

 The lessons of economic history show that the strongest economic foundations of the most ancient Christian 
statehood in Georgia were created in the periods (David the Builder, Queen Tamar, Vakhtang VI), when the priori-
ties were the scientific-creative academies, reasonable regulation in economics and just law.

 It should be emphasized that St. David the Builder is the author of chants imbued with amazing humanism 
and in the epoch of his earthly activity gives some freedom to various denominations, however, at the same time, 
He is strict and unyielding in enforcing the law.

 Today, all this can be explained by a moderate assessment of the role of the state. By my approximate calcu-
lations, the role of the state (for example, weight in ownership) should be considered within 30-50% - neither 
more nor less: neither excessive chaos is good nor dictatorial pressure.

Keywords: Economic perspectives, economic efficiency, economic regulation, electronic commerce

15. Lordkipanidze R. Fans of Mathematics are in luck - You will see how the Digital World will be happy and 
rich, without unnecessary hidden monopolists

http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.31436.44164
16. Pavliashvili, S., 2014. SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND FOOD SECURITY IN GEORGIA. 

The Caucasus & Globalization, 8(3-4), pp.55-61.
17. Pavliashvili, S., 2011. THE WORLD ECONOMIC CRISIS AND GEORGIA. The Caucasus & Globalization, 5(3-

4), pp.54-62. 
18. Pavliashvili, S. and Gubeladze, D., AGRARIAN RURAL AND REGIONAL POLITICAL STRATEGIES IN AGRICUL-

TURE. In Materials of reports made at the international scientific-practical conference held at Paata Gugushvili 
Institute of Economics of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University in 2015 (p. 397).

19. Pavliashvili, S., PECULIARITIES OF STATE PROPERTY PRIVATIZATION AND ITS SOCIAL-ECONOMIC RE-
SULTS IN GEORGIA. In Materials of reports made at the international scientific-practical conference held at Paata 
Gugushvili Institute of Economics of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University in 2013 (p. 53).

20. Tabatadze, L., 2015. Strategic directions of strengthening competition on higher education market of 
Georgia. European Scientific Journal.

21. Tabatadze, L., 2020. The New Vision of Modern Management Theory. The New Economist, 15(1, 2020), 
pp.1-1.



#3(58), 2020 weli, year34

aaee
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
 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T

mecnierebamecniereba/SCIENCE/SCIENCE ISSN 1512-4649ISSN 1512-4649

„მარშალის გეგმა“ და მისი ეკონომიკური და „მარშალის გეგმა“ და მისი ეკონომიკური და 
პოლიტიკური შედეგები აშშ-დასავლეთ ევროპისთვისპოლიტიკური შედეგები აშშ-დასავლეთ ევროპისთვის
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სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი ეკონომიკაში
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
მოწვეული პროფესორი
basil.khizanishvili@yahoo.com

ანო ტა ცია

მარ შა ლის გეგ მა (Marshall Plan), ოფი ცი ა ლუ რად ცნო ბი ლი რო გორც ევ რო პის აღ დ გე-
ნის პროგ რა მა (European Recovery Program, შე მოკ ლე ბით ERP), იყო ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბის ძი რი თა დი სა რე კონ ს ტ რუქ ციო პროგ რა მა, რა მაც სარ გე ბე ლი მო უ ტა ნა აშ შ - სა და 
მე ო რე მსოფ ლიო ომის შე დე გე ბით გა ტან ჯულ და სავ ლეთ ევ რო პას. პროგ რა მას სა მი მი ზა-
ნი ჰქონ და: 1) ევ რო პის გა ჭირ ვე ბუ ლი და ნა წი ლობ რივ მში ე რი მო სახ ლე ო ბის დახ მა რე ბა; 
2) საბ ჭო თა კავ ში რი სა და კო მუ ნიზ მის გავ ლე ნის შე ჩე რე ბა (იხ. შე კა ვე ბის პო ლი ტი კა); 3) 
ეკო ნო მი კუ რი ვარ დ ნის პრე ვენ ცი ა, რო მე ლიც გავ ლე ნას მო ახ დენ და აშშ-ს გა ყიდ ვე ბის ბაზ-
რებ ზე. 

მარ შა ლის გეგ მა გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც პირ ვე ლი ნა ბი ჯი ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის კენ. სა ბა ჟო 
ბა რი ე რე ბის დე მონ ტა ჟის წი ნა პი რო ბა იყო ერ თობ ლი ვი ინ ს ტი ტუ ცი ის (OEEC) შექ მ ნა. მი სი 
ერ თ -ერ თი სა ვა რა უ დო გა მოვ ლი ნე ბას წარ მო ად გენს კომ პა ნი ებ ში ამე რი კუ ლი ლი დე რო-
ბის სტი ლის სის ტე მა ტუ რი მი ღე ბა. მრა ვა ლი მკვლე ვა რი, ომის შემ დეგ და სავ ლეთ ევ რო პის 
ქვეყ ნე ბის სწრაფ ზრდას ამ ლი ბე რა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კას უკავ ში რებს, რაც უზ რუნ ველ-
ყოფს სა ხელ მ წი ფო თა შო რი სი სა ვაჭ რო შეზღუდ ვე ბის შემ ცი რე ბას ან გა უქ მე ბას.   

მარ შა ლის გეგ მამ გარ კ ვე უ ლი რო ლი ითა მა შა და სავ ლე თევ რო პის ქვეყ ნე ბის ეკო ნო-
მი კებ ზე და გა აჩ ნ და მნიშ ვ ნე ლო ბა ნი გავ ლე ნა მათ ზე. ამ დახ მა რე ბამ გა აღ რ მა ვა ევ რო პის 
სა ხელ მ წი ფო თა და მო კი დე ბუ ლე ბა ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ზე.   მი უ ხე და ვად ამი სა, 
მარ შა ლის გეგ მამ ხე ლი შე უწყო ევ რო პის რე კონ ს ტ რუქ ცი ის დაჩ ქა რე ბულ პრო ცესს. მი სი 
უშუ ა ლო დახ მა რე ბის შე დეგს წარ მო ად გენ და მა ტე რი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბის არ ნა ხუ ლი 
ზრდა და სავ ლე თევ რო პის ქვეყ ნებ ში და ყვე ლა ზე მთა ვა რი, -  ახა ლი ევ რო პის და ბა დე ბა.   

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მარ შ ლის გეგ მა, ინ ს ტი ტუ ცი ა, ლი ბე რა ლი ზა ცი ა, 

შე სა ვა ლი 
მარ შა ლის გეგ მა( Marshall Plan), ოფი ცი ა ლუ რად 

ცნო ბი ლი რო გორც ევ რო პის აღ დ გე ნის პროგ რა-
მა (European Recovery Program, შე მოკ ლე ბით ERP), 
იყო ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ძი რი თა დი 
სა რე კონ ს ტ რუქ ციო პროგ რა მა, რა საც სარ გე ბე-
ლი უნ და მო ე ტა ნა რო გორც მე ო რე მსოფ ლიო ომის 
შე დე გე ბით გა ტან ჯუ ლი და სავ ლეთ ევ რო პის თ ვის, 
ისე თა ვად აშ შ - ს თ ვი საც.

ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის შეს-
წავ ლი სა და მათ თ ვის შე საძ ლო დახ მა რე ბის აღ-

მო ჩე ნის მიზ ნით, აშ შ - ში შე იქ მ ნა სამ თავ რო ბო კო-
მი ტე ტი. გარ კე ვე უ ლი დრო ის შემ დეგ ამე რი კის 
კონ გ რეს მა და ამ ტ კი ცა ტრუ მე ნის აღ დ გე ნის ( რე-
კონ ს ტ რუქ ცი ის) პროგ რა მა. სა გა რეო დახ მა რე ბის 
აქ ტი(„Foreign Assistance Act“) ძა ლა ში შე ვი და 1948 
წლის 3 აპ რილს და რაც ით ვა ლის წი ნებ და დახ მა-
რე ბას ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში. მის მი სა ღე ბად 
სა ჭი რო იყო მი მარ თ ვი სა და დამ ტ კი ცე ბის პრო-
ცე დუ რე ბი ყო ვეწ ლი უ რად. სა ერ თო ჯამ ში, 1952 
წლის თ ვის, დახ მა რე ბამ და ახ ლო ე ბით 14 მი ლი არ დი 
დო ლა რი შე ად გი ნა. მი სი უმე ტე სო ბა, $ 9,3 მი ლი არ-



#3(58), 2020 weli, year

aaee

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
 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T

mecnierebamecniereba/SCIENCE/SCIENCE

35

ISSN 1512-4649ISSN 1512-4649

დი იყო სუბ სი დი ე ბი, და ნარ ჩე ნი, - ძი რი თა დად, სეს-
ხე ბი და “პირობითი დახ მა რე ბა”.

სუბ სი დი ე ბი მო ცე მუ ლი იყო დო ლა რებ ში, რო-
მელ თა სა შუ ა ლე ბი თაც შე იძ ლე ბო და სა ქონ ლი სა 
და წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბე ბის იმ პორ ტი. აღ ნიშ ნუ-
ლი სუბ სი დი ე ბის და ფარ ვა არ იყო სა ჭი რო. თუმ-
ცა, მთავ რო ბებს მო ეთხო ვე ბო დათ, ად გი ლობ რი-
ვი ვა ლუ ტით გა და ე ხა დათ მათ თ ვის გა მო ყო ფი ლი 
დო ლა რის ექ ვი ვა ლენ ტის ოდე ნო ბა სპე ცი ა ლურ 
ფონ დებ ში (ეკვივალენტური ფონ დე ბი). ამ სპე ცი ა-
ლუ რი სახ ს რე ბის 95 პრო ცენ ტი (მო)ემსახურებოდა 
ეროვ ნუ ლი აღ დ გე ნის ( რე კონ ს ტ რუქ ცი ის) ხელ-
შეწყო ბას.[1] 

მარ შა ლის დახ მა რე ბის პროგ რა მა გრძელ დე ბო-
და ოთხი წე ლი, 1952 წლის ივ ნი სამ დე. მთე ლი პე რი-
ო დის გან მავ ლო ბა ში (1948–1952), შე ერ თე ბულ მა 
შტა ტებ მა, მხო ლოდ ევ რო პუ ლი ეკო ნო მი კუ რი თა-
ნამ შ რომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD, დამ ფუძ ნე-
ბე ლი სა ხელ წო დე ბაა OEEC) მსა ჭი რო ე ბელ ქვე ნებს 
13,12 მი ლი არ დი დო ლა რის სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბის 
დახ მა რე ბა გა დას ცა (რაც დღეს და ახ ლო ე ბით 139 
მი ლი არ დი დო ლა რის ეკ ვი ვა ლენ ტი ა).[2] მოგ ვი ა-
ნე ბით, მარ შა ლის გეგ მა ასე ვე გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა 
იუგოს ლა ვი ის, იაპო ნი ი სა და აღ მო სავ ლეთ აზი ის 
ზო გი ერ თი ქვეყ ნის თ ვის.

მარ შა ლის გეგ მის ამე რი კუ ლი მი ზა ნი მდგო მა-
რე ობ და, ევ რო პის ქვეყ ნე ბის ომის შემ დ გო მი ეკო-
ნო მი კე ბის აღ დ გე ნა ში. ხო ლო მას შემ დეგ, რაც საბ-
ჭო თა კავ შირ მა უარი თქვა ამე რი კის დახ მა რე ბის 
შე თა ვა ზე ბა ზე და თა ვის მო კავ ში რე ებ საც აუკ რ ძა-
ლა მას ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა, მარ შა ლის გეგ მა, 
ცი ვი ომის ერ თ -ერთ წარ მომ ქ მ ნელ ელე მენ ტად იქ-
ცა. ამე რი კის ყო ფი ლი ვი ცე- პ რე ზი დენ ტის, ჰენ რი 
უოლე სის აზ რით, ,,მარშალის გეგ მა“ იყო ცი ვი ომის 
ინ ს ტ რუ მენ ტი სსრკ-ის წი ნა აღ მ დეგ.[3] 

ძი რი თა დი ნა წი ლი
პროგ რა მას ეწო და აშშ-ს სა ხელ მ წი ფო მდივ ნი-

სა და 1953 წლის ნო ბე ლის პრე მი ის ლა უ რე ა ტის, 
ჯორჯ მარ შა ლის (1947-1949) სა ხე ლის სა პა ტივ-
სა ცე მოდ. იგი შე მუ შა ე ბუ ლი იქ ნა შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბის სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტ ში, პირ ველ 
რიგ ში, სა ხელ მ წი ფო მდივ ნის, უილი ამ ლ. კლე ი ტო-
ნი სა (William L. Clayton) და და გეგ მ ვის აპა რა ტის 
(ჯგუფის) ხელ მ ძღ ვა ნე ლის, ჯორჯ კე ნა ნის (George 
F. Kennan) მი ერ. პროგ რა მას სა მი მი ზა ნი ჰქონ და:

1). ევ რო პის გა ჭირ ვე ბუ ლი და ნა წი ლობ რივ მში-
ე რი მო სახ ლე ო ბის დახ მა რე ბა;

2). საბ ჭო თა კავ ში რი სა და კო მუ ნიზ მის გავ ლე-

ნის შე ჩე რე ბა (იხ. შე კა ვე ბის პო ლი ტი კა);
3). ეკო ნო მი კუ რი ვარ დ ნის პრე ვენ ცი ა, რო მე-

ლიც გავ ლე ნას მო ახ დენ და აშშ-ს გა ყიდ ვე ბის ბაზ-
რებ ზე.[4] 

გეგ მა შე მუ შავ და 1947 წლის მა ის ში, 1948 წლის 
აპ რ ლის მოწ ვე ვის კონ ფე რენ ცი ის მო ნა წი ლე თათ-
ვის და “ევროპაში ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო-
ბის ორ გა ნი ზა ცი ის” (OEEC) და სა ფუძ ნებ ლად. საბ-
ჭო თა კავ ში რი და ცენ ტ რა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ 
ევ რო პის ქვეყ ნე ბი ასე ვე მოწ ვე ულ ნი იყ ვ ნენ აშშ-ს 
დახ მა რე ბის სა კითხებ ზე. თუმ ცა საბ ჭო თა კავ ში რი 
მა ლე ვე გა მო ე ყო მას და ასე ვე აუკ რ ძა ლა მო ნა წი-
ლე ო ბა მის გავ ლე ნის ქვეშ მყოფ ევ რო პულ სა ხელ-
მ წი ფო ებს.

მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დეგ ვა შინ გ ტონ ში 
პო ლი ტი კუ რი ელი ტა შე თან ხ მ და, რომ ასე თი კრი-
ზი სი აღარ უნ და გან მე ო რე ბუ ლი ყო. პრე ზი დენტ 
ჰა რი ტრუ მე ნის დროს, სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის-
ტ რო აქ ტი ურ სა გა რეო პო ლი ტი კას ემ ხ რო ბო და, 
მაგ რამ კონ გ რეს მა უარი თქვა მას ზე. თავ და პირ-
ვე ლად არ სე ბობ და მო საზ რე ბა, რომ ბევ რი რამ არ 
უნ და გა კე თე ბუ ლი ყო ევ რო პის აღ სად გე ნად, და 
გა მო ით ქ ვა იმე დი, რომ რომ ბრი ტა ნე თი და საფ-
რან გე თი, მა თი ვე კო ლო ნი ე ბის დახ მა რე ბით უფ რო 
სწრა ფად შეძ ლებ დ ნენ სა კუ თა რი ეკო ნო მი კე ბის 
აღ დ გე ნას. მცი რე პროგ რე სი იქ ნა მიღ წე უ ლი 1947 
წლამ დე; ცივ მა ზამ თარ მა სი ტუ ა ცია კი დევ უფ რო 
გა ამ წ ვა ვა. ევ რო პის ეკო ნო მი კა, 1947 წელს, ჯერ 
კი დევ ჩა მორ ჩე ბო და თა ვი სი ეფექ ტი ა ნო ბის ომის 
დაწყე ბამ დელ დო ნეს. ის აჩ ვე ნებ და ზრდის მხო-
ლოდ მცი რე ნიშ ნებს; მა ღალ მა უმუ შევ რო ბამ და 
სურ სა თის დე ფი ციტ მა რამ დე ნი მე ქვე ყა ნა ში გა-
ფიც ვა და არე უ ლო ბა გა მო იწ ვი ა. სოფ ლის მე ურ ნე-
ო ბის წარ მო ე ბამ ომამ დე ლი მდგო მა რე ო ბის 83%-ს, 
სამ რეწ ვე ლო წარ მო ე ბამ 88% -ს, ხო ლო ექ ს პორ ტ მა 
59% -ს მი აღ წი ა.

ყვე ლა ზე მწვა ვე პრობ ლე მა იყო საკ ვე ბის ნაკ-
ლე ბო ბა. ომის დაწყე ბამ დე და სავ ლეთ ევ რო პას 
სურ სა თი შეჰ ქონ და აღ მო სავ ლეთ და ცენ ტ რა-
ლუ რი ევ რო პი დან; მი წო დე ბის ეს წყა რო, ახ ლად 
გა ჩე ნილ მა ,,რკინის ფარ დ მა“ შეწყ ვი ტა. გან სა-
კუთ რე ბით ცუ დი მდგო მა რე ო ბა იყო გერ მა ნი ა ში, 
სა დაც, 1946/1947 წლებ ში, თი თო ე ულ მო ქა ლა ქეს 
დღე ში მხო ლოდ არა ა დეკ ვა ტუ რი 1,800 კი ლო კა-
ლო რი ის მი ღე ბა შე ეძ ლო.[5] უილი ამ კლე ი ტონ-
მა (William Clayton) ვა შინ გ ტონს გა ნუცხა და, რომ 
“მილიონობით ადა მი ა ნი ნელ - ნე ლა შიმ ში ლით 
იღუ პე ბა”.[6] ეკო ნო მი კის ვარ დ ნის თ ვის თა ნაბ რად 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო ქვა ნახ ში რის დე ფი ცი ტი, რაც 
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კი დევ უფ რო გა ამ ძაფ რა 1946/1947 წლის მძი მე 
ზამ თარ მა (როცა ასო ბით გერ მა ნე ლი გა ი ყი ნა). ამ 
მძი მე მდგო მა რე ო ბის დას რუ ლე ბის ჰუ მა ნი ტა რუ-
ლი მი ზა ნი იყო მარ შა ლის გეგ მის სა ფუძ ვე ლი. 

ერ თა დერ თი დი დი სა ხელ მ წი ფო, რომ ლის ინ ფ-
რას ტ რუქ ტუ რა ომს თით ქ მის უვ ნებ ლად გა და ურ-
ჩა, იყო შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი. მოგ ვი ა ნე ბით მან 
გა ცი ლე ბით ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი მო ნა წი ლე ო ბა 
მი ი ღო ომ ში, ვიდ რე ევ რო პის უმე ტეს მა ქვე ყა ნამ 
(გარდა საბ ჭო თა კავ ში რი სა) და მცი რე ზა რა ლი 
გა ნი ცა და სა კუ თარ ტე რი ტო რი ა ზე. ამე რი კუ ლი 
ოქ როს მა რა გი კვლა ვინ დე ბუ რად არ სე ბობ და, ისე-
ვე რო გორც დი დი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და სამ-
რეწ ვე ლო წარ მო ე ბის ბა ზა. ომის წლებ ში ქვე ყა ნას 
ჰქონ და ის ტო რი ა ში ყვე ლა ზე სწრა ფი ეკო ნო მი კუ-
რი ზრდა, რად გან იგი აწარ მო ებ და სა კუ თა რი სამ-
ხედ რო ე ბის თ ვის, მო კავ ში რე ე ბის თ ვის და ასე ვე 
მო წი ნა აღ მ დე გე ე ბის თ ვის. ომის შემ დეგ, ქარ ხ ნე ბი 
სწრა ფად გა და ეწყ ვ ნენ სა მომ ხ მა რებ ლო სა ქონ ლის 
წარ მო ე ბა ზე და ომის წლე ბის შემ დეგ, სამ ხედ რო 
პრო დუქ ცი ის ბუ მი, სწო რედ სა მომ ხ მა რებ ლო სა-
ქონ ლის მოხ მა რე ბის ბუ მით იქ ნა ჩა ნაც ვ ლე ბუ ლი. 

მარ შა ლის გეგ მის გა მოცხა დე ბამ დეც იგეგ მე-
ბო და ევ რო პის აღ დ გე ნა. აშშ-ს სა ხელ მ წი ფო მდი-
ვან მა ჯე იმს ბირ ნ ს მა (James F. Byrnes) გეგ მის ად-
რე უ ლი ვერ სია წა რად გი ნა ე.წ. ,,იმედის სიტყ ვა ში“ 
(,,Restatement of Policy on Germany“) შტუტ გარ ტ ში, 
1946 წლის 6 სექ ტემ ბერს. 1947 წელს გე ნე რალ მა 
ლუ ცი უს დ. კლე იმ( Lucius D. Clay) მრეწ ველ ლე ვის 
ჰ. ბრა უნს (Lewis H. Brown) სთხო ვა მოხ სე ნე ბა გა-
ე კე თე ბი ნა ომის შემ დ გო მი გერ მა ნი ის მდგო მა რე ო-
ბი სა და პრობ ლე მე ბის, და მა თი გა დაჭ რის გზე ბის 
შე თა ვა ზე ბის შე სა ხებ. 

ამე რი კუ ლი სახ ს რე ბით, ევ რო პის აღ მ შე ნებ-
ლო ბის სა სურ ველ ალ ტერ ნა ტი ვას დი დი ხნის გან-
მავ ლო ბა ში წარ მო ად გენ და, გერ მა ნი ის გან აუცი-
ლე ბე ლი სა შუ ა ლე ბე ბის მოთხოვ ნა, რო გორც 
სამ ხედ რო რე პა რა ცია (ანაზღაურება). 1944 წელს 
აშშ-ს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
იქ ნა (მისივე სა ხე ლის მი ხედ ვით) მორ გენ ტა უს გეგ-
მა (Morgenthau-Plan). გეგ მა ით ვა ლის წი ნებ და გერ-
მა ნი ის და ყო ფას და სამ რეწ ვე ლო სა წარ მო ე ბის დე-
მონ ტაჟს (და მა თი სა შუ ა ლე ბით და ზა რა ლე ბუ ლი 
სა ხელ მ წი ფო ე ბის აღ დ გე ნას), რა თა გერ მა ნი ის თ ვის 
კი დევ ერ თი ომის წა მოწყე ბა ყო ფი ლი ყო შე უძ ლე-
ბე ლი. იმა ვე გზას გაჰ ყ ვა ფრან გი ჟან მო ნეს (Jean 
Monnet) პირ ვე ლი გეგ მა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
საფ რან გეთს უნ და მი ე ღო კონ ტ რო ლი გერ მა ნი ის 
ქვა- ნახ ში რის სა ბა დო ებ ზე რუ რის აუზ სა და ზა არ-

ლან დ ში. 1946 წელს, სა ო კუ პა ციო სა ხელ მ წი ფო ე-
ბი შე თან ხ მ დ ნენ გერ მა ნი ა ში დე მონ ტა ჟის მკაცრ 
გრა ფიკ ზე; სამ რეწ ვე ლო სა წარ მო ე ბის დე მონ-
ტა ჟი 1950 წლამ დე არ დას რუ ლე ბუ ლა. აღ მოჩ-
ნ და, რომ გერ მა ნი ა ში სი ღა რი ბემ უარ ყო ფი თად 
იმოქ მე და ევ რო პის გან ვი თა რე ბა ზე, გერ მა ნი ის 
მო სახ ლე ო ბის საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის საკ ვე ბით 
მო მა რა გე ბა სა ო კუ პა ციო ძა ლებს უქ მ ნი და პრობ-
ლე მებს.

ამ მი ზე ზე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის წი ნა აღ მ-
დე გო ბის გა მო, მას შემ დეგ რაც ისი ნი (ე .ი. ეს ორი 
გეგ მა) პრე სა ში გა მოქ ვეყ ნ და, მათ ზე უარი ით ქ-
ვა. ამას თან, ზო გი ერ თი იდეა შე ვი და დი რექ ტი ვა-
ში JCS 1067 (Directive to the Commander in Chief of 
the U.S. Occupation Forces (JCS 1067) (April 1945)), 
რო მე ლიც სა ფუძ ვ ლად და ე დო აშშ-ს სა ო კუ პა-
ციო პო ლი ტი კას 1947 წლის ივ ლი სამ დე. გერ მა-
ნი ას ჩა მო შორ და ზა არ ლან დი და ზე მო სი ლე ზი ა, 
ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბით მდი და რი ტე რი ტო რი ე-
ბი, წარ მო ე ბის შეზღუდ ვის მიზ ნით გა ნად გურ და 
სა მო ქა ლა ქო ინ დუს ტ რი უ ლი სა წარ მო ე ბი, ხო ლო 
რუ რის აუზს ასე ვე ემუქ რე ბო და გა მო ცალ კე ვე ბა 
1947 წლამ დე. 1947 წლის აპ რი ლის ბო ლოს, პრე-
ზი დენ ტი ტრუ მა ნი და მი სი სა ხელ მ წი ფო მდი ვა ნი 
ჯორჯ მარ შა ლი დარ წ მუნ დ ნენ, რომ შე ერ თე ბულ 
შტა ტებს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დახ მა რე ბა უნ და გა ე-
წი ა.

ევ რო პის ქვეყ ნე ბის (მათ შო რის გერ მა ნი ის) 
მხარ და ჭე რის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე-
ბის მი ზე ზი გახ და ცი ვი ომის და საწყი სი. სა ბერ ძ-
ნეთ ში შექ მ ნი ლი ვი თა რე ბის სა პა სუ ხოდ, ტრუ მენ-
მა 1947 წლის 12 მარტს გა მო აცხა და ტრუ მე ნის 
დოქ ტ რი ნა, რომ ლის თა ნახ მად, აშშ მხარს და უ-
ჭერ და ყვე ლა “თავისუფალ ხალხს” მმარ თ ვე ლო-
ბის ტო ტა ლი ტა რუ ლი ფორ მე ბის წი ნა აღ მ დეგ 
ბრძო ლა ში. სამ ხედ რო (ო მის) კონ ფე რენ ცი ე ბის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის თა ნახ მად, სა ბერ ძ ნე თი წარ-
მო ად გენ და ბრი ტა ნე თის გავ ლე ნის სფე როს; ამის 
მი უ ხე და ვად, საბ ჭო თა კავ შირ მა, მიმ დი ნა რე სა-
მო ქა ლა ქო ომ ში მხა რი და უ ჭი რა იქა ურ კო მუ-
ნის ტებს. ბრი ტა ნე თი უძ ლუ რი აღ მოჩ ნ და, თა ვად 
გამ კ ლა ვე ბო და წა მოჭ რილ სირ თუ ლეს; მან დახ-
მა რე ბა სთხო ვა აშშ-ს.

1947 წლის 5 ივ ნისს ჰარ ვარ დის უნი ვერ სი ტე-
ტის კურ ს დამ თავ რე ბულ თა თორ მეტ წუ თი ან გა-
მოს ვ ლა ში მარ შალ მა გა მო აცხა და:

”შეერთებული შტა ტე ბის მთავ რო ბის თ ვის 
არც მარ თე ბუ ლი იქ ნე ბო და და არც შე დე გის მომ-
ტა ნი, შე ედ გი ნა სა კუ თა რი პროგ რა მა ევ რო პუ ლი 
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ეკო ნო მი კუ რი აღ მ შე ნებ ლო ბის შე სა ხებ. ეს თა ვად 
ევ რო პე ლე ბის საქ მე ა, მე მჯე რა, რომ ინი ცი ა ტი ვა 
ევ რო პი დან უნ და წა მო ვი დეს. ჩვე ნი რო ლი უნ და 
იყოს ხე ლის შეწყო ბა ევ რო პუ ლი პროგ რა მის შე-
მუ შა ვე ბი სა და მოგ ვი ა ნე ბით ამ პროგ რა მის მხარ-
და ჭე რის საქ მე ში, რამ დე ნა დაც ეს ჩვენ თ ვის შე საძ-
ლე ბე ლი ა. პროგ რა მა უნ და იყოს კო ლა ბო რა ცი უ ლი, 
რო მელ საც და ე თან ხ მე ბა მრა ვა ლი, თუ არა ყვე ლა 
ევ რო პე ლი ქვე ყა ნა. ” - ჯორჯ ს. მარ შა ლი (“It would 
be neither fitting nor efficacious for this Government to 
undertake to draw up unilaterally a program designed 
to place Europe on its feet economically. This is the 
business of the Europeans. The initiative, I think, must 
come from Europe. The role of this country should con-
sist of friendly aid in the drafting of a European pro-
gram and of later support of such a program so far as it 
may be practical for us to do so. The program should be 
a joint one, agreed to by a number, if not all European 
nations.” - George C. Marshall).

ჯორჯ კე ნან მა (George F. Kennan), მარ შა ლის და-
ვა ლე ბით უკ ვე 1947 წლის მა ის ში, შე ი მუ შა ვა ასე თი 
პროგ რა მის ძი რი თა დი მა ხა სი ა თებ ლე ბი. თავ და-
პირ ვე ლად და გეგ მი ლი იყო ომის მო ნა წი ლე ყვე ლა 
ქვეყ ნის მხარ და ჭე რა. მაგ რამ საბ ჭო თა კავ შირ მა 
თა ვის გავ ლე ნის სფე რო ში მყოფ ზო გი ერ თი ქვე ყა-
ნა აიძუ ლა, უარი ეთ ქ ვა ფი ნან სურ სა შუ ა ლე ბებ ზე. 
იმ დროს ჩე ხოს ლო ვა კი ა საც კი, რო მე ლიც ჯერ კი-
დევ დე მოკ რა ტი უ ლი იყო, უარის თქმა მო უ წია მოს-
კო ვის მხრი დან ზე წო ლის გა მო. ასე რომ, მხო ლოდ 
და სავ ლე თის ქვეყ ნებს შე ეძ ლოთ ესარ გებ ლათ 
ამით. ნე იტ რა ლურ მა სა ხელ მ წი ფო ებ მა, რო გო რი-
ცაა შვე ი ცა რია და შვე დე თი, ასე ვე მი ი ღეს ფი ნან-
სუ რი დახ მა რე ბა. 

მას შემ დეგ, რაც რამ დე ნი მე კონ ფე რენ ცი ა-
ზე გა ნი ხი ლეს მარ შა ლის გეგ მის დე ტა ლე ბი, 1948 
წლის 3 აპ რილს, პრე ზი დენ ტ მა ტრუ მენ მა ხე ლი 
მო ა წე რა მარ შა ლის გეგ მის აქტს („Foreign Assis-
tance Act of 1948“/”1948 წლის სა გა რეო დახ მა რე-
ბის აქ ტი”). 1948 წლის 16 აპ რილს, 16 ევ რო პულ მა 
ქვე ყა ნამ, ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის კო ორ დი ნა ცი ის 
მიზ ნით და ა ფუძ ნა (დღევანდელი OECD–ს წი ნა მორ-
ბე დი) ევ რო პუ ლი ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო-
ბის კო მი ტე ტი (OEEC). შე ერ თე ბულ მა შტა ტებ მა 
1952 წლამ დე უზ რუნ ველ ყო ამ ქვეყ ნე ბის ფი ნან-
სუ რი მხარ და ჭე რა ევ რო პის რე კონ ს ტ რუქ ცი ის 
პროგ რა მის (ERP) მეშ ვე ო ბით. ამ პროგ რა მას თან 
ახ ლ და სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნია მო ნა წი ლე სა ხელ-
მ წი ფო თა მო სახ ლე ო ბის თ ვის, რაც დღე ვან დე ლი 
გად მო სა ხე დი დან ეფუძ ნე ბო და პრაქ ტი კულ რჩე-

ვებს, პო ლი ტი კურ გა ნათ ლე ბა სა და პრო პა გან დას. 
დახ მა რე ბის თან ხე ბის გან კარ გ ვის მიზ ნით, 1948 
წელს და არ ს და ECA (The Economic Cooperation Ad-
ministration), რო მე ლიც 1951 წელს შე იც ვა ლა MSA 
(The Mutual Security Agency)-ით. 1949 წლის 30 ოქ-
ტომ ბერს გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი უ ლი რეს პუბ ლი კა 
ასე ვე შე უ ერ თ და OEEC- ს. 

 
დას კ ვ ნა

ომის შემ დეგ, და სავ ლე თის სამ ყა როს ეკო-
ნო მი კამ გა ნი ცა და უზო მო აღ მას ვ ლა, რაც 
,,ეკონომიკური სას წა უ ლის“ სა ხელ წო დე ბით შე-
ვი და ის ტო რი ა ში. აღიშ ნუ ლი მოვ ლე ნის ეს მო უ-
ლოდ ნე ლად ჩქა რი, პო ზი ტი უ რი ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ფაქ ტო რე ბით იქ ნა 
შე საძ ლე ბე ლი: ტექ ნი კუ რი პროგ რე სი, სწრა ფად 
კლე ბა დი ფა სე ბი ენერ გო- რე სურ სებ ზე, ზრდა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა და ამე-
რი კუ ლი დახ მა რე ბის პროგ რა მა, გან სა კუთ რე ბით 
ე.წ. ERP-Program (,,European Recovery Program“), 
ანუ ე.წ. მარ შა ლის დახ მა რე ბა, რაც 1947 წელს ამე-
რი კის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რის ( სა ხელ მ წი ფო 
მდივ ნის) ჯორჯ მარ შა ლის (George Marshall) მი ერ 
იქ ნა სტი მუ ლი რე ბუ ლი. გ ზა).[7]

თუმ ცა, რიგ მა ის ტო რი კო სებ მა ეჭ ვ ქ ვეშ და ა ყე-
ნეს ეკო ნო მის ტე ბის მი ერ გა მოთ ქ მუ ლი მო საზ რე-
ბა, მარ შა ლის გეგ მის ეფექ ტუ რო ბის თა ო ბა ზე, რაც 
ბევრს წარ მა ტე ბუ ლად მი აჩ ნი ა. 

პროგ რა მის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, ყვე ლა მო ნა-
წი ლე სა ხელ მ წი ფოს ეკო ნო მი კა, გარ და გერ მა ნი ი-
სა, უფ რო ძლი ე რი იყო, ვიდ რე - ომამ დე. მომ დევ ნო 
ორი ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში და სავ ლეთ ევ-
რო პა ში და ფიქ სირ და უპ რე ცე დენ ტო კე თილ დღე-
ო ბა, რო მე ლიც ომის შემ დ გო მი ბუ მის სა ხე ლი თაა 
ცნო ბი ლი. მარ შა ლის გეგ მამ, არც თუ ისე უმ ნიშ-
ვ ნე ლო, მაგ რამ არც თუ ისე გან სა კუთ რე ბუ ლი 
წვლი ლი შე ი ტა ნა ამ აღ მავ ლო ბის სტი მუ ლი რე ბა ში. 
მაგ., ეკო ნო მი კის ის ტო რი კოს მა ბა რი აიხენ გ რინ მა 
(Barry Eichengreen), ე.წ. ERP-ს (European Recovery 
Programme) მეშ ვე ო ბით, წმინ და ნო მი ნა ლურ გა-
მო ხა ტუ ლე ბა ში გა ი ან გა რი შა მთლი ა ნი ში და პრო-
დუქ ტის ყო ველ წ ლი უ რი 0,5 პრო ცენ ტი ა ნი ზრდა 
1948 წლი დან 1951 წლამ დე, რა მაც 16 ბე ნე ფი ცი ა-
ლი ქვეყ ნის ეროვ ნუ ლი შე მო სავ ლის 3 პრო ცენ ტ ზე 
ნაკ ლე ბი შე ად გი ნა.[8] 

მარ შა ლის გეგ მა ასე ვე გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც 
პირ ვე ლი ნა ბი ჯი ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის კენ. სა ბა ჟო 
ბა რი ე რე ბის დე მონ ტა ჟის წი ნა პი რო ბა იყო ერ თობ-
ლი ვი ინ ს ტი ტუ ცი ის (OEEC) შექ მ ნა. მი სი ერ თ -ერ თი 



#3(58), 2020 weli, year38

aaee
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
 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T

mecnierebamecniereba/SCIENCE/SCIENCE ISSN 1512-4649ISSN 1512-4649

სა ვა რა უ დო გა მოვ ლი ნე ბას წარ მო ად გენს კომ პა-
ნი ებ ში ამე რი კუ ლი ლი დე რო ბის სტი ლის სის ტე მა-
ტუ რი მი ღე ბა. მრა ვა ლი მკვლე ვა რი, ომის შემ დეგ 
და სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის სწრაფ ზრდას ამ 
ლი ბე რა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კას უკავ ში რებს, რაც 
უზ რუნ ველ ყოფს სა ხელ მ წი ფო თა შო რი სი სა ვაჭ რო 
შეზღუდ ვე ბის შემ ცი რე ბას ან გა უქ მე ბას.[9] 

მარ შა ლის გეგ მა თა ვის ერ თ -ერთ მიზ ნად ისა-
ხავ და ევ რო პის ,,გაერთიანებას“, ე.ი. ყო ველ გ ვა-
რი სა ვა ლუ ტო და სა ბა ჟო ბა რი ე რე ბის გა უქ მე ბას 
რო გორც თა ვად ევ რო პა ში, ისე ევ რო პა სა და აშშ-ს 
შო რის, კერ ძოდ ვა რა უ დობ და რუ რის ქვა ნახ ში რი-
სა და ლო ტა რინ გი ის რკი ნის მად ნის გა ერ თი ა ნე-
ბას, და ერ თი ა ნი ევ რო პუ ლი ბაზ რის შექ მ ნას. 1950 
წლის მა ის ში, ეს გეგ მა გან ხორ ცი ელ და კონ კ რე-
ტუ ლი ფორ მით - ქვა ნახ ში რი სა და ფო ლა დის ევ-
რო პუ ლი გა ერ თი ა ნე ბის სა ხით (ე.წ. ,, The Schuman 
Declaration “). მსგავს გა ერ თი ა ნებ ში გა წევ რი ა ნე ბის 
მსურ ველ ქვეყ ნე ბის ევა ლე ბო დათ გა ნე ხორ ცი ე-
ლე ბი ნათ რი გი ღო ნის ძი ე ბე ბი: 1) მას შემ დეგ რაც 
ეს ქვეყ ნე ბი ხელს მო ა წერ დ ნენ ჟე ნე ვი სა და ჰა ა-
გის კონ ვენ ცი ებს სა ბა ჟო ტა რი ფე ბის და წე ვი სა და 
,,მრავალმხრივი“ ვაჭ რო ბის შე სა ხებ, ისი ნი ვალ დე-
ბულ ნი იყ ვ ნენ, 1949 წლის დე კემ ბერ ში, ნა წი ლობ-
რივ გა ე უქ მე ბი ნათ ( შე ე ჩე რე ბი ნათ) სა იმ პორ ტო 
ლი ცენ ზი ის სის ტე მა; 2) ინ გ ლი სი სა და საფ რან გე-
თის მი ერ სა ვა ლუ ტო კურ სის მე სა მედ და წე ვის შემ-
დეგ, და ნარ ჩე ნი 28 ქვე ყა ნა იძუ ლე ბუ ლი იყო, რომ 
1949 წლის სექ ტემ ბერ ში კვლავ მო ეხ დი ნა სა კუ თა-
რი ვა ლუ ტის დე ვალ ვა ცი ა. ყვე ლა ეს ღო ნის ძი ე ბა 
მიზ ნად ისა ხავ და ამე რი კუ ლი კა პი ტა ლის თ ვის ამ 
ქვეყ ნებ ში ნედ ლე უ ლის და ბალ ფა სად შეს ყიდ ვი სა 
და ევ რო პის სხვა დას ხ ვა სა წარ მო ში ხელ საყ რე ლი 
კა პი ტალ და ბან დე ბის შე საძ ლებ ლო ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფას. 

მარ შა ლის გეგ მა ხა სი ათ დე ბო და ამე რი კის თ ვის 
ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბით, რაც გა მო ი ხა ტე ბო და 
შემ დეგ ში:

1) და სავ ლე თევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც 
სა ჭი რო ებ დ ნენ (და ითხოვ დ ნენ) წარ მო ე ბის სა-
შუ ა ლე ბე ბი სა და ნედ ლე ულს, დახ მა რე ბის სა ხით 
იღებ დ ნენ სა მომ ხ მა რებ ლო საგ ნებ სა და მზა ნა-
წარ მას. გა წე ულ და მა რე ბა ში აგ რეთ ვე დი დი წი ლი 
ეკა ვა კვე ბის პრო დუქ ტებ სა და სხვა სა სოფ ლო სა-
მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ას ( ჭარ ბად იყო წა როდ გე ნი ლი 
კვე ბის და სხვა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტი), 
რაც იმას ნიშ ნავ და, რომ შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი 
ეს წ რა ფო და თა ვი სი ჭარ ბი აგ რა ლუ რი სა ქონ ლის 
რე ალ ზა ცი ას და არა, სა კუ თა რი მე ურ ნე ო ბე ბის აღ-

დ გე ნის მსა ჭი რო ე ბელ, და სავ ლე თევ რო პუ ლი სა-
ხელ მ წი ფო ე ბის ეკო ნო მი კურ მოთხოვ ნა თა დაკ მა-
ყო ფი ლე ბას.

2) დახ მა რე ბის მიმ ღე ბი ქვეყ ნე ბის თ ვის, მარ-
შა ლის გეგ მის მი ხედ ვით არ სე ბობ და გარ კ ვე უ ლი 
შეზღუდ ვე ბი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის მი მარ თუ ლე-
ბით. ამ კუთხით, გან სა კუთ რე ბით ნი შან დობ ლი ვია 
აღ მო სავ ლეთ სა და და სავ ლეთს შო რის ვაჭ რო ბის 
აკ რ ძალ ვა, რი სი მი ხედ ვი თაც მაგ., საფ რან გეთს 
არ შე ეძ ლო მო ეხ დი ნა პო ლო ნუ რი ქვა ნახ ში რის იმ-
პორ ტი რე ბა, რომ ლის ფა სიც შე ად გენ და ტო ნა ზე 
12 დო ლარს, სა მა გი ე როდ მას ქვე ყა ნა ში უნ და შე ე-
ტა ნა, ტო ნა ზე 20 დო ლა რის ღირ ბუ ლე ბის ამე რი კუ-
ლი ქვა ნახ ში რი. აგ რეთ ვე, მაგ., ინ გ ლისს, მარ შა ლის 
აღ დ გე ნის გეგ მის თა ნახ მად, აკ რ ძა ლუ ლი ჰქონ და 
ეწარ მო ე ბი ნა მარ ც ვ ლე უ ლის იმ პორ ტი კა ნა დი დან.

3) მარ შა ლის გეგ მის მი ხედ ვით, დახ მა რე ბის გა-
წე ვის წი ნა პი რო ბას ფუ ლად - საკ რე დი ტო სის ტე მის 
სფე რო ში წარ მო ად გენ და კა ტე გო რი უ ლი მოთხოვ-
ნა და სავ ლე თევ რო პუ ლი სა ხელ მ წი ფო ე ბის მი ერ 
სა ბი უ ჯე ტო წო ნას წო რო ბის აღ დ გე ნა; არა მხო-
ლოდ ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი ფონ დის გა მო ყე ნე ბა, არა-
მედ, - ფუ ლად - საკ რე დი ტო გარ დაქ მ ნაც; ამ ქვეყ ნე-
ბის ფი ნან სე ბი, ფაქ ტობ რი ვად რე გუ ლირ დე ბო და 
ამე რი კის ნე ბა- სურ ვი ლით. გეგ მა ასე ვე ით ვა ლის-
წი ნებ და იმას, რომ დახ მა რე ბის სა ერ თო თან ხის 20 
% უნ და და ფა რუ ლი ყო ნედ ლე უ ლის ექ ს პორ ტით, 
რა საც დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ და ამე რი კის თ ვის, 
რამ დე ნა დაც ამარ ტი ვებ და შტა ტე ბის მო მა რა გე-
ბას სტრა ტე გი უ ლი ნედ ლე უ ლით და მის შეღ წე ვას 
და სავ ლე თევ რო პუ ლი სა ხელ მ წი ფო ე ბის კო ლო ნი-
ებ ში.

ზე მოთ თ ქ მუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას, რომ მარ შა ლის გეგ მა გავ ლე ნას ახ დენ და 
და სავ ლე თევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კებ ზე. 
დახ მა რე ბის შე დე გად ამ ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი 
აღ დ გე ნამ შე ი ძი ნა მა ხინ ჯი ფორ მე ბი, რა მაც კი დევ 
უფ რო გა აღ რ მა ვა ევ რო პის სა ხელ მ წი ფო თა და მო-
კი დე ბუ ლე ბა ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ზე.[10] 

მი უ ხე და ვად ამი სა, მარ შა ლის გეგ მამ, ფი ნან სუ-
რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლის უზ-
რუნ ველ ყო ფით ეკო ნო მი კის ძი რი თად სექ ტორ ში, 
ხე ლი შე უწყო ევ რო პის რე კონ ს ტ რუქ ცი ის დაჩ ქა-
რე ბულ პრო ცესს, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის აღ დ გე ნი სა 
და მო დერ ნი ზე ბის მი მარ თუ ლე ბით. მი სი უშუ ა ლო 
დახ მა რე ბის შე დეგს წარ მო ად გენ და მა ტე რი ა ლუ რი 
კე თილ დღე ო ბის არ ნა ხუ ლი ზრდა და სავ ლე თევ რო-
პის ქვეყ ნებ ში და ყვე ლა ზე მთა ვა რი, - ახა ლი ევ რო-
პის და ბა დე ბა. 
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„THE MARSHALL PLAN“ AND ITS ECONOMIC AND POLITICAL 
CONSEQUENCES FOR THE USA - WESTERN EUROPE“

                                                                                                       
Vasil Khizanishvili

Doctor of Social Sciences in Economics
Invited Professor of Telavi State University

ABSTRACT
The Marshall Plan, officially known as the European Recovery Program (ERP), was a major reconstruction 

program of the United States of America that benefited the United States and Western Europe, which suffered 
the consequences of the war after World War II. The programme had three objectives: 1). Aid to Europe’s dis-
tressed and partly starving population; 2). Curbing the influence of the Soviet Union and communism (see con-
tainment policy); 3). Preventing an economic downturn with an impact on US markets.

The Marshall Plan is seen as the first step towards European integration. The establishment of a common 
institution (the OEEC) was a prerequisite for the reduction of customs barriers. One intended consequence was 
the systematic adoption of American management style in companies. Many researchers attribute the rapid 
growth of Western European countries after the war primarily to this liberalization policy, which reduced or 
eliminated interstate commerce restrictions.

The Marshall Plan played certain roll on the economies of Western European countries and had considerable 
influence on them. This assistance has deepened the dependence of Western European countries on the United 
States. However, the Marshall Plan facilitated to the accelerated process of European reconstruction. The result 
of its direct aid was an unprecedented increase in material prosperity in the countries of Western Europe and, 
above all, the birth of a new Europe. 

Keywords: Marshall Plan, Institution, Liberalization
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ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ,,COVID-19”ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ,,COVID-19”

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы шокового воздействия коронавируса 
на мировую экономику, погрузив его в глубокую рецессию. По прогнозам Все-
мирного банка, в этом году экономику планеты ждет сжатие на 5,2%. Мировой 
прогноз сопряжен с крайней степенью неопределенности. Экономические 
последствия зависят от факторов, взаимодействие которых трудно предска-
зать, в том числе от развития пандемии, интенсивности и эффективности 
мер сдерживания, масштабов нарушений поставок, последствий резкого 
ужесточения условий на мировых финансовых рынках, сдвигов в структуре 
расходов, изменений в поведении (например, несклонности людей посещать 
торговые центры и пользоваться общественным транспортом), от влияния 
на уверенность и волатильности цен на биржевые товары. 

Многие страны сталкиваются с многоуровневым кризисом, который 
включает шок в области здравоохранения, сбои в экономике вследствие 
внутренних факторов, резкое падение внешнего спроса, разворот потоков 
капитала и обвал цен на биржевые товары. При этом преобладают риски 
ухудшения ситуации. Поскольку экономические последствия включают осо-
бенно сильные потрясения в отдельных секторах, директивным органам не-
обходимо будет принять значительные адресные меры налогово-бюджетной, 
денежно-кредитной и финансовой политики для поддержки пострадавших 
домашних хозяйств и предприятий. 

Такие действия помогут сохранить существующие экономические отно-
шения на протяжении всего периода прекращения деятельности и принци-
пиально важны для того, чтобы после ослабления пандемии и отмены мер 
сдерживания можно было постепенно вернуться к нормальному уровню 
активности.

Рассматриваются ключевые аспекты экономических потрясений, уже во-
шедших в историю. Выдвинуты безотлагательные действий для смягчения 
последствий пандемии для здоровья и экономики, защиты уязвимых групп 
населения и создания условий для устойчивого восстановления. Представ-
лены выводы на будущее успешное развитие макроэкономических факторов.

Ключевые слова: мировая экономика, пандемиа экономика.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Пандемия COVID-19 распространяется с угрожа-

ющей скоростью, заразив миллионы людей и прак-
тически остановив экономическую деятельность, 
поскольку страны ввели жесткие ограничения на 
передвижение, чтобы остановить распространение 
вируса. По мере роста здоровья и человеческих 
жертв экономический ущерб уже очевиден и пред-
ставляет собой самый большой экономический 
шок, который мир испытал за последние десяти-
летия. В «Глобальных экономических перспективах 
на июнь 2020 года» описываются как ближайшая, 
так и ближайшая перспектива воздействия пан-
демии, а также долгосрочный ущерб, который она 
нанесла перспективам роста. Базовый прогноз 
предусматривает сокращение мирового ВВП на 
5,2 процента в 2020 году с использованием весов 
рыночных обменных курсов - это самая глубокая 
глобальная рецессия за последние десятилетия, 
несмотря на чрезвычайные усилия правительств 
по противодействию спаду с помощью финансовой 
и денежно-кредитной политики. Ожидается, что 
в более долгосрочном плане глубокая рецессия, 
спровоцированная пандемией, оставит стойкие 
шрамы из-за сокращения инвестиций, эрозии 
человеческого капитала из-за потери работы и 
образования, а также фрагментации глобальных 
торговых связей и связей между поставщиками. 
Кризис подчеркивает необходимость безотлага-
тельных действий для смягчения последствий 
пандемии для здоровья и экономики, защиты 
уязвимых групп населения и создания условий для 
устойчивого восстановления. Для стран с формиру-

ющимся рынком и развивающихся стран, многие 
из которых сталкиваются с серьезной уязвимо-
стью, критически важно укреплять системы об-
щественного здравоохранения, решать проблемы, 
связанные с неформальным сектором, и проводить 
реформы, которые будут поддерживать уверенный 
и устойчивый рост после того, как кризис в области 
здравоохранения утихнет.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОКРАЩЕНИЕ 
ДОХОДА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

Ожидается, что пандемия ввергнет большин-
ство стран в рецессию в 2020 году, при этом доход 
на душу населения сократится в самой большой 
части стран мира с 1870 года. Прогнозируется, 
что страны с развитой экономикой сократятся 
на 7 процентов. [1] Эта слабость отразится на 
перспективах стран с формирующимся рынком и 
развивающихся стран, которые, по прогнозам, со-
кратятся на 2,5 процента, поскольку они справятся 
со своими собственными вспышками вируса вну-
три страны. Это будет самый слабый показатель 
для данной группы экономик по крайней мере за 
шестьдесят лет. Кризис подчеркивает необходи-
мость безотлагательных действий для смягчения 
последствий пандемии для здоровья и экономики, 
защиты уязвимых групп населения и создания ус-
ловий для длительного восстановления. Ожидает-
ся, что в 2020 году большинство стран столкнется 
с рецессией.

Каждый регион подвержен значительному 
снижению темпов роста. Восточная Азия и Тихоо-

Диаграма 1. Доля экономики в рецессии, 1871-2021 гг.
(Доля стран с ежегодным сокращением ВВП на душу населения. Затененные области относятся 

к глобальным рецессиям. Данные на 2020-2021 годы являются прогнозами.) [1]
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кеанский регион вырастут лишь на 0,5%. Южная 
Азия сократится на 2,7%, страны Африки к югу 
от Сахары - на 2,8%, Ближний Восток и Северная 
Африка - на 4,2%, Европа и Центральная Азия - на 
4,7%, а Латинская Америка - на 7,2%. Ожидается, 
что эти спады повернут вспять годы прогресса в 
достижении целей в области развития и вернут 
десятки миллионов людей обратно в крайнюю 
нищету. [3]

Страны с формирующимся рынком и развива-
ющиеся страны будут сталкиваться с экономиче-
скими препятствиями с разных сторон: давлением 
на слабые системы здравоохранения, упадком 
торговли и туризма, сокращением денежных пе-
реводов, ограниченными потоками капитала и 
жесткими финансовыми условиями на фоне расту-
щей задолженности. Особенно сильно пострадают 
экспортеры энергоносителей или промышленных 
товаров. Пандемия и усилия по ее сдерживанию 
вызвали беспрецедентный обвал спроса на нефть и 
обвал цен на нефть. Спрос на металлы и связанные 
с транспортом товары, такие как резина и плати-
на, используемые для автомобильных запчастей, 
также упали. Хотя сельскохозяйственные рынки во 
всем мире хорошо снабжены, торговые ограниче-
ния и сбои в цепочках поставок могут в некоторых 
местах вызвать проблемы с продовольственной 
безопасностью.

Рецессия COVID-19 привела к самому быстро-
му и резкому снижению консенсусных прогнозов 

роста среди всех мировых рецессий с 1990 года.
Особенно тревожным аспектом прогноза яв-

ляется гуманитарный и экономический ущерб, 
который глобальная рецессия нанесет экономике с 
обширными неформальными секторами, которые 
составляют примерно одну треть ВВП и около 70% 
общей занятости в странах с формирующимся рын-
ком и развивающихся странах. Политики должны 
рассмотреть новаторские меры по обеспечению 
доходов этих работников и кредитной поддержки 
для этих предприятий.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ УЩЕРБ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ 
ВЫПУСКУ, РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Глобальных экономических перспективах» за 

июнь 2020 года за рамками краткосрочной пер-
спективы рассматриваются возможные послед-
ствия глубокой глобальной рецессии: снижение 
потенциального объема производства, которого 
экономика может достичь при полной загрузке 
и полной занятости и производительности тру-
да. Усилия по сдерживанию COVID-19 в странах 
с формирующимся рынком и развивающихся 
странах, включая страны с низкими доходами и 
ограниченными возможностями здравоохране-
ния, могут вызвать более глубокую и длительную 
рецессию, что усугубит многолетнюю тенденцию 
замедления потенциального роста и роста произ-
водительности. Многие страны с формирующимся 
рынком и развивающиеся страны уже демонстри-

Диаграма 2.  Консенсус-прогнозы мирового ВВП (в процентах)
(С сентября по декабрь отображаются прогнозы, сделанные в предыдущем году, а с января по 

июнь - данные за текущий год. Данные за 1991 год относятся к странам с развитой экономикой 
только из-за наличия данных.) [3]
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ровали более слабый рост до этого кризиса. Шок от 
COVID-19 теперь еще больше усложняет проблемы, 
с которыми сталкиваются эти экономики. Еще одна 
важная особенность нынешнего ландшафта - исто-
рический обвал спроса на нефть и цен на нефть. [4]  
Низкие цены на нефть могут в лучшем случае ока-
зать временную первоначальную поддержку росту 
после снятия ограничений на экономическую 
деятельность. Однако даже после восстановления 
спроса неблагоприятные воздействия на экспор-
теров энергии могут перевесить любые выгоды 
для деятельности импортеров энергии. Низкие 
цены на нефть дают производителям нефти воз-
можность диверсифицировать свою экономику. 
Кроме того, недавнее падение цен на нефть может 
придать дополнительный импульс реформам в 
области субсидирования энергии и углубить их, 
как только стихнет кризис в области здравоохра-
нения. Перед лицом этой тревожной перспективы 
первоочередной задачей для политиков является 
решение проблемы кризиса здравоохранения и 
сдерживание краткосрочного экономического 
ущерба. В более долгосрочной перспективе вла-
стям необходимо провести комплексные програм-
мы реформ для улучшения основных факторов эко-
номического роста, как только кризис закончится. 
Политика восстановления как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе предполагает 
укрепление служб здравоохранения и принятие 
целевых мер стимулирования, чтобы помочь 
возобновить рост, включая поддержку частного 
сектора и получение денег напрямую людям. В 

период смягчения последствий странам следует 
сосредоточить внимание на поддержании эконо-
мической активности с поддержкой домохозяйств, 
фирм и основных услуг. Глобальная координация 
и сотрудничество мер, необходимых для замедле-
ния распространения пандемии, и экономических 
действий, необходимых для смягчения экономиче-
ского ущерба, включая международную поддержку, 
обеспечивают наибольшие шансы на достижение 
целей общественного здравоохранения и обеспе-
чение устойчивого глобального восстановления.

ВЫВОДЫ:
• Пандемия, по всей вероятности, более 

пагубно скажется на здравоохранении и эконо-
мике стран с обширным неформальным сектором 
экономики. 

• Пандемия наносит тяжелый ущерб населе-
нию и экономике беднейших стран.

• У каждого региона есть свои слабости, 
определяющие его уязвимость к пандемии и свя-
занному с ней экономическому спаду.

• Сбои в глобальных производственно-сбы-
товых цепях способны усугубить шоковое воз-
действие пандемии на торговлю, производство и 
финансовые рынки.

• Весьма вероятно, что глубокая рецессия 
нанесет долговременный ущерб инвестициям, 
приведет к истощению человеческого капитала 
вследствие безработицы и спровоцирует наруше-
ние глобальных торговых и производственно-бы-
товых связей.
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ABSTRACT

The article examines the shock impact of the coronavirus on the global economy, plunging it into a deep 
recession. According to the forecasts of the World Bank, this year the planet’s economy will contract by 5.2%. 
The global forecast is fraught with extreme uncertainty. Economic impacts depend on factors that are difficult 
to predict interactions, including the development of the pandemic, the intensity and effectiveness of contain-
ment measures, the magnitude of supply disruptions, the impact of a dramatic tightening of conditions in global 
financial markets, shifts in spending patterns, changes in behavior (for example, reluctance of people shopping 
malls and public transportation), from the impact on confidence and volatility in commodity prices.

Many countries are facing a multi-layered crisis that includes a health shock, domestic disruptions to the 
economy, a sharp drop in external demand, a reversal in capital flows and a collapse in commodity prices. At the 
same time, risks of deterioration of the situation prevail. Because the economic impact includes particularly se-
vere shocks in selected sectors, policymakers will need to take significant targeted fiscal, monetary and financial 
policy measures to support affected households and businesses. Such action will help maintain existing economic 
relationships throughout the shutdown and are essential to ensure that, once the pandemic has weakened and 
containment measures removed, a gradual return to normal activity levels can be made. The key aspects of histori-
cal economic shocks are considered. Urgent actions were put forward to mitigate the health and economic impact 
of the pandemic, protect vulnerable populations and create conditions for sustainable recovery. Conclusions for 
the future successful development of macroeconomic factors are presented.

Keywords: global economy, pandemic economy.
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ან ოტ აცია
სტატიაში  განხილულია ტურიზმის განვითარების ისტორია და ის 

ეტაპები, რაც სხვადასხვა ქვეყნებმა დღემდე განვლეს, უფრო დაწვრილებით 
კი საქართველოში ტურიზმის განვითარების საფეხურებზე და სახელმწიფოს 
მიერ შეტანილ წვლილზე, გრძელვადიან პერსპექტივებიდან საუკეთესო 
შედეგის მიღებაზე, ქვეყნის პოლულარიზაციის გაზრდაზე, მთავრობის 
შემუშავებულ ტურისტულ პროგრამებზე, დასახული მიზნებისა და 
ამოცანების  დეტალურ განხილვაზე. საქართველოს გააჩნია საკმაოდ 
დიდი პოტენციალი ტურიზმის სფეროში, რადგან ის  გამოირჩევა უძველესი 
კულტურით, ლამაზი ბუნებით, ისტორიული შენობა-ნაგებობებით, 
მრავალმხრივი ლანდშაფტითა და სტუმართმოყვარე ხალხით.

სტატიის ბოლოს გაკეთებულია დასკვნა, რომ ტურიზმს გადამწყვეტი 
მნიშვნელობა აქვს ბევრი ქვეყნისთვის, ვინაიდან მას დასაქმების მზარდი 
შესაძლებლობები და ადგილობრივი ბიზნესისთვის დიდი ფულადი 
შემოსავლები მოაქვს. პირველ რიგში, საჭიროა ტურიზმის განვითარების 
გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმების შემუშავება, როგორც ეროვნულ, ისე 
რეგიონალურ დონეებზე და მათი მიღება ყველა დაინტერესებულ მხარესთან 
მჭიდრო კონსულტაციის გზით. გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმების 
შემუშავებისას მნიშვნელოვანია, რომ მათ პირველ რიგში სამთავრობო 
სტრუქტურებმა გამოიჩინონ ინიციატივა, კერძო სტრუქტურებს მისცენ 
სტიმული ერთობლივად და განახორციელონ სწორად დაგეგმილი 
სტრატეგიის შესაბამისი პროექტები.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ტუ რიზ მი, ტუ რიზ მის ბიზ ნე სი, სა ერ თა შო რი სო ტუ-
რიზ მი, სა ოჯ ახო ტუ რიზ მი, სა ხელ მწი ფო ხელ შეწყო ბა. 
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შე სა ვა ლი
ტუ რიზ მის ნიშ ნე ბი და გან ვი თა რე ბა ან ტი კუ რი 

ხა ნი დან იწყე ბა, თუმ ცა მა შინ მას ბევ რად პრი მი ტი-
ული ხა სი ათი ჰქონ და ვიდ რე დღეს. სა ქარ თვე ლო ში 
ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა XIX-XX სა უკ უნე ებ ის მიჯ ნა-
ზე იწყე ბა. XIX სა უკ უნ ეში მთელს ამი ერ კავ კა სი აში 
სა ვაჭ რო ცენ ტრი იყო თბი ლი სი. ამ დროს თბი ლის ში 
ორი მთა ვა რი ბა ზა რი ფუნ ქცი ონ ირ ებ და, აქ წარ მოდ-
გე ნი ლი იყო 704 დუ ქა ნი, რომ ლე ბიც უმ თავ რე სად 
სო მეხ, თა თარ და ქარ თველ ვაჭ რებს ეკ უთ ვნო დათ. 
რუს ვა ჭარ თა გან აქ ძა ლი ან ცო ტას ჰქონ და სა კუ-
თა რი საწყო ბი ბა ზარ ში ვე. ად გი ლობ რი ვი გა ზე თი 
წერ და: „უცხო ელ თათ ვის ეს ის ეთი სა ინ ტე რე სო 
სა ნა ხა ობაა, რომ ბა ზარ ში გა სე ირ ნე ბა ყვე ლა ზე სა-
სი ამ ოვ ნო გა სარ თო ბია თბი ლის ში“ [1, გვ.9] 

ტუ რიზ მი მას შტა ბურ ხა სი ათს XX სა უკ უნ ის მე-
ორე ნა ხევ რი დან იღ ებს, გან სა კუთ რე ბით კი მე ორე 
მსოფ ლიო ომ ის შემ დგო მი წლე ბი დან. ამ პე რი ოდ-
ში ექ სპლუ ატ აცი აში შე ვი და კე თილ მოწყო ბი ლი 
ტუ რის ტუ ლი ბა ზე ბი და სას ტუმ რო ები თბი ლის ში, 
სო ხუმ ში, ბა თუმ ში, ქუ თა ის სა და ვარ ძი აში. და იწყო 
ტუ რიზ მის აღ მშე ნებ ლო ბის პრო ცე სი გაგ რა ში, ქო-
ბუ ლეთ ში, აბ ას თუ მან სა და წყალ ტუ ბო ში.

 სა ქარ თვე ლო ოდ ით გან ვე ცნო ბი ლია თა ვი სი 
ბუ ნებ რი ვი წი აღ ისე ულ ითა და სამ კურ ნა ლო თვი სე-
ბე ბის მქო ნე ფაქ ტო რე ბით. ჩვენს ქვე ყა ნა ში 12 000 
ის ტო რი ული ძეგ ლი, 150 მუ ზე უმი, 102 კუ რორ ტი, 
182 სა კუ რორ ტო ად გი ლი და მრა ვა ლი სა გან ძუ რია, 
რომ ლის რა ოდ ენ ობ აც დღი თიდღე, თან და თა ნო ბით 
იზ რდე ბა. კუ რორ ტე ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი ზღვის 
პი რას და მთი ან რე გი ონ ებ შია. [5, გვ.15 ]

დღეს დღე ობ ით, მოგ ზა ურ ობა და ტუ რიზ მი 
მსოფ ლი ოს ერთ-ერთ ყვე ლა ზე მსხვი ლეს ინ დუს-
ტრი ად მი იჩ ნე ვა. სა ერ თა შო რი სო ტუ რის ტთა რა-
ოდ ენ ობა რე გუ ლა რუ ლად იზ რდე ბა:

• 1950 წე ლი 25 მი ლი ონი,
• 1970 წე ლი 270 მი ლი ონი,
• 1990 წე ლი 400 მი ლი ონი.
 XX სა უკ უნ ის ბო ლოს მთელს მსოფ ლი ოში 4,5 

მი ლი არ დი ტუ რის ტი მოგ ზა ურ ობ და, მათ შო რის 
10% სა ერ თა შო რი სო ტუ რის ტე ბი იყ ვნენ და ყო-
ველ წლი ურ ად ხარ ჯავ დნენ 100-150 მი ლი არდ აშშ 
დო ლარს. ამ ჟა მად ად ამი ან თა უმ ეტ ეს ობა მეტ ნაკ-
ლე ბად ჩაბ მუ ლია ტუ რის ტულ საქ მი ან ობ აში. ვი საც 
შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვს, ყვე ლა ცდი ლობს, თუნ დაც 
ერ თი კვი რით, რამ დე ნი მე დღი თაც კი მო ინ ახ ულ ოს 
მის თვის სა ინ ტე რე სო ად გი ლე ბი მსოფ ლი ოს სხვა-
დას ხვა ქვე ყა ნა ში.

სუფ თა ეკ ონ ომ იკ ური სარ გე ბე ლი, რო მე ლიც ამ 

ინ დუს ტრი ას მო აქ ვს, ცალ სა ხაა (მაგ: 2019 წელს 
სა ქარ თვე ლოს ტუ რიზ მის ერ ოვ ნუ ლი ად მი ნის-
ტრა ცი ის კვლე ვა ში სა ში ნაო ტუ რიზ მის მთლი ანი 
ჯა მუ რი და ნა ხარ ჯი 1,551,352,517 ლა რი იყო.) ყო-
ველ წლი ურ ად ტუ რის ტე ბის და მოგ ზა ურ თა რა ოდ-
ენ ობა იზ რდე ბა და რომ არა კო რო ნა ვი რუ სის მი ერ 
შე მა ფერ ხე ბე ლი გა რე მო ება, მსოფ ლიო სა ვაჭ რო 
ორ გა ნი ზა ცი ის პროგ ნო ზე ბით, 2020 წლის თვის 
სა ერ თა შო რი სო ტუ რის ტე ბის რიცხვი 1.6 მი ლი არ-
დამ დე გა იზ რდე ბო და (WTO)[2]. ად გი ლობ რი ვი ეკ-
ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა ში დი დი წვლი ლი უჭ ირ ავს 
ტუ რიზ მს. ში და მოგ ზა ურ ობ ის დროს რე ზი დენ ტე ბი 
ხარ ჯა ვენ თან ხას აქ ტი ვო ბებ ზე, გან თავ სე ბის სა-
შუ ალ ებ ებ ზე, სატ რან სპორ ტო გა და ად გი ლე ბა ზე, 
კვე ბა ზე, შო პინ გზე, ხში რად ინ ვეს ტი ცი ებ საც დე-
ბენ ბიზ ნეს ში. 

ტუ რიზ მის ბიზ ნე სი - ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის 
ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბა

მოგ ზა ურ ობ ისა და ტუ რიზ მის მსოფ ლიო საბ ჭოს 
მო ნა ცე მე ბით, ტუ რიზ მის სექ ტო რი ყო ველ წლი ურ-
ად 200 მი ლი ონ სა მუ შაო ად გილს ქმნის მსოფ ლი ოს 
მას შტა ბით,[ წყა რო- რაც იმ ას ნიშ ნავს, რომ ყო ვე ლი 
ათი და საქ მე ბუ ლი ად ამი ან იდ ან ერ თი ტუ რიზ მის 
სფე რო ში მუ შა ობს. 

ნა მა ტის (მულ ტიპ ლი კა ტო რის) ეფ ექ ტი - ტუ რის-
ტი, პირ ვე ლა დი ხარ ჯე ბის გარ და, და მა ტე ბი თი ხარ-
ჯე ბით მე ორ ად შე მო სა ვალს ქმნის მგზავ რო ბი სას, 
რეს ტორ ნებ ში სა დი ლო ბი სას, სას ტუმ რო ში ღა მის 
თე ვი სას და თუნ დაც სუ ვე ნი რე ბის შე ძე ნი სას. გარ-
და ამ ისა, ტუ რიზ მში და საქ მე ბუ ლი ად ამი ან ებ იც 
ად გილ ზე ვე, ბიზ ნე სის სხვა სფე რო ებ ში ხარ ჯა ვენ 
ტუ რიზ მი დან მი ღე ბულ შე მო სა ვალს და ფუ ლის 
ბრუნ ვის ჯაჭ ვუ რი რე აქ ცია ასე და უს რუ ლებ ლად 
გრძელ დე ბა ფუ ლის ტუ რის ტუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის 
ად გი ლის მიღ მა გა ჟონ ვამ დე.[32, თე მა III]

ტოპ 10 ქვე ყა ნა ტუ რიზ მი დან მი ღე ბუ ლი 
შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით, 2018 წ. [28] 

10. ჩი ნე თი  - 40 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი 
9. იაპ ონია  - 41 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი 
8. გერ მა ნია  - 43 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი 
7. ავ სტრა ლია  - 45 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი 
6. იტ ალია  - 49 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი 
5. გა ერ თი ან ებ ული 
 სა მე ფო - 52 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი 
4. ტა ილ ან დი - 63 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი 
3. საფ რან გე თი - 67 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი 
2. ეს პა ნე თი - 74 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი 
1. აშშ - 214 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი



#3(58), 2020 weli, year

aaee

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
 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T

mecnierebamecniereba/SCIENCE/SCIENCE

47

ISSN 1512-4649ISSN 1512-4649

 მსოფ ლი ოს მას შტა ბით ტუ რიზ მი დან მი ღე-
ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის და ახ ლო ებ ით ნა ხე ვა რი 
აღ ნიშ ნულ 10 ქვე ყა ნა ზე მო დის. ამ ას თან, რო-
გორც ვხე დავთ, იმ 10 ქვეყ ნი დან, სა დაც ყვე ლა ზე 
მე ტი იყო ვი ზი ტო რი, ტუ რიზ მი დან მი ღე ბუ ლი 
შე მო სავ ლე ბის რე იტ ინ გში 8 ქვე ყა ნა მოხ ვდა. ავ
სტრა ლი ამ და ლუქ სემ ბურ გმა ერთ ტუ რის ტზე 
სა შუ ალ ოდ 4 900 აშშ დო ლა რი გა მო იმ უშ ავ ეს, 
რაც მსოფ ლი ოში ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია. 
სა ერ თა შო რი სო მოგ ზა ურ თა 51% ევ რო პის კონ ტი-
ნენ ტზე მო დის, აზი ასა და ოკე ან ეთ ის ქვეყ ნებ ზე 
- 25%, ამ ერ იკ ის კონ ტი ნენ ტზე - 15%, აფ რი კა ზე 
- 5%, შუა აღ მო სავ ლე თის ქვეყ ნებ ში - 4%. ცხა დია 
ტუ რიზ მი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბიც ევ რო პა ში 
ყვე ლა ზე მა ღა ლია (39% მთლი ანი ტუ რიზ მის შე მო-
სავ ლე ბი დან), ხო ლო ყვე ლა ზე მცი რე აფ რი კა ში - 3% 
მთლი ანი ტუ რიზ მის შე მო სავ ლე ბი დან.

სა ქარ თვე ლო ში 2019 წელს სა ერ თა შო რი სო ვი-
ზი ტო რე ბის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ული ვი ზი ტე ბის 
რა ოდ ენ ობ ამ 7,725,774 შე ად გი ნა. მა თი უმ რავ ლე-
სო ბა (სა ქარ თვე ლოს არ არ ეზ იდ ენ ტი მო ქა ლა ქე-
ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბის გა რე შე) 71.4% მე ზო ბე ლი 
ქვეყ ნე ბის რე ზი დენ ტე ბის ვი ზი ტე ბი იყო. სა ერ-
თა შო რი სო ვი ზი ტე ბის რა ოდ ენ ობ ით ლი დე რობს 
აზ ერ ბა იჯ ანი 1,526,619 ვი ზი ტით, მას მოს დევს 
რუ სე თი - 1,471,558, სომ ხე თი - 1,365,048 და თურ-
ქე თი - 1,156,513 ვი ზი ტით. სა ერ თა შო რი სო ვი ზი-
ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა (43.5%) დას ვე ნე ბა, გარ თო ბა, 
რეკ რე აცი ის მიზ ნით გან ხორ ცი ელ და. 

ტუ რიზ მის მხარ დამ ჭე რი 
პი რო ბე ბი სა ქარ თვე ლო ში

სა აგ ენ ტოს „აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ - მცი რე 
და სა შუ ალო ბიზ ნე სის ხელ შეწყო ბა ხორ ცი ელ დე ბა 
სხვა დას ხვა სა ხის მხარ დამ ჭე რი მე ქა ნიზ მე ბით, მ. 
შ. ტუ რიზ მის მი მარ თუ ლე ბით. კერ ძოდ, სასტუმრო 
ინდუსტრიის განვითარების კომპონენტი, რო მე-
ლიც რე გი ონ ებ ში სას ტუმ რო ინ დუს ტრი ის გან ვი თა-
რე ბის ხელ შემ წყობ ინ იცი ატ ივ ას წარ მო ად გენს.[30]

ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა სა ქარ თვე ლოს მთავ-
რო ბის ერთ-ერ თი პრი ორ იტ ეტია, რად გან ყო-
ველ წლი ურ ად მზარ დია ვი ზი ტო რე ბის ნა კა დი და 
ტუ რიზ მის სფე რო დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი. 
ტუ რიზ მი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლაა და მი სი, რო გორც 
პრი ორ იტ ეტ ული დარ გის, შემ დგო მი გან ვი თა რე-
ბი სათ ვის სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა ახ ორ ცი ელ ებს 
შემ დეგ ღო ნის ძი ებ ებს: 

- მო წეს რიგ დე ბა და გან ვი თარ დე ბა მცი რე ტუ-

რის ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და საგ ზაო ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რა, რაც ხელს შე უწყობს ტუ რის ტუ ლად 
მიმ ზიდ ვე ლი ად გი ლის მი საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო-
ბე სე ბას;

 - გა აქ ტი ურ დე ბა მარ კე ტინ გუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი 
მიზ ნობ რივ და პო ტენ ცი ურ (მათ შო რის მა ღალ-
მხარ ჯველ ევ რო პულ) ბაზ რებ ზე, რაც ხელს შე-
უწყობს მე ტი უცხო ელი ტუ რის ტი სა და, შე სა ბა მი-
სად, მე ტი შე მო სავ ლის მო ზიდ ვას ქვე ყა ნა ში; 

- გა აქ ტი ურ დე ბა მარ კე ტინ გუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი 
ში და ბა ზარ ზე, რაც ხელს შე უწყობს ში და ტუ რიზ-
მის გან ვი თა რე ბას; 

- გა ფარ თოვ დე ბა და ცუ ლი ტე რი ტო რი ები და 
ხე ლი შე ეწყო ბა ეკ ოტ ურ იზ მს; 

 - საქ მი ანი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის მიზ ნით, 
სა კონ ვენ ციო ბი ურ ოს სა შუ ალ ებ ით მოხ დე ბა მე ტი 
მა ღალ მხარ ჯვე ლი ტუ რის ტის მო ზიდ ვა სა ქარ თვე-
ლო ში, ას ევე ამ მი მარ თუ ლე ბით ინ ვეს ტი ცი ებ ის 
წა ხა ლი სე ბა და ხელ შეწყო ბა. ხე ლი შე ეწყო ბა მულ-
ტი ფუნ ქცი ური, თა ნა მედ რო ვე სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის სა კონ გრე სო და სა გა მო ფე ნო ცენ-
ტრის შექ მნას;

 - გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი გა კეთ დე ბა მომ-
სა ხუ რე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე: მოხ დე ბა 
სფე რო ში მო მუ შა ვე პერ სო ნა ლის გა დამ ზა დე ბა 
მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბამ დე გაზ რდის მიზ ნით; ხე ლი შე ეწყო ბა 
ტუ რიზ მის დარ გში უმ აღ ლე სი და პრო ფე სი ული 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი სა და და წე სე ბუ-
ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბას; მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით გან ხორ ცი ელ დე ბა სხვა-
დას ხვა აქ ტი ვო ბე ბი (სა ხან ძრო უს აფ რთხო ებ ის გამ-
კაც რე ბა, სა ავ ტო მო ბი ლო სამ გზავ რო გა დაყ ვა ნის 
მო წეს რი გე ბა და სხვ.); 

- ტუ რიზ მის პო ლი ტი კა ში ერთ-ერ თი სტრა-
ტე გი ული მი მარ თუ ლე ბა იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს 
გა დაქ ცე ვა ოთხი სე ზო ნის ტუ რის ტულ ქვეყ ნად, 
რაც უზ რუნ ველ ყოფს ტუ რიზ მი დან ახ ალი შე მო-
სავ ლე ბის მი ღე ბას და წლის გან მავ ლო ბა ში მათ 
სტა ბი ლურ გა ნა წი ლე ბას;

 - ზამ თრის კუ რორ ტე ბის შემ დგო მი გან ვი თა რე-
ბა მოხ დე ბა გა აზ რე ბუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და გა ნა-
შე ნი ან ებ ის გეგ მე ბის მი ხედ ვით, მათ შო რის, გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა კუ რორ ტე ბის ზაფხუ ლის 
გან მავ ლო ბა ში დატ ვირ თვის შე საძ ლებ ლო ბე ბი;

 - ხე ლი შე ეწყო ბა სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სექ-
ტო რებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის გაღ რმა ვე ბას 
ტუ რის ტუ ლი პრო დუქ ტის შექ მნი სა და პო პუ ლა-
რი ზა ცი ის მიზ ნით. [25] 
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სამ თავ რო ბო პროგ რა მა 2018 – 2020 
2018-2020 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს მთავ რო-

ბის მი ერ გა დად გმულ მა ნა ბი ჯებ მა უნ და შექ მნას 
გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში ქვეყ ნის სო ცი ალ ური და 
ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის მყა რი სა ფუძ ვლე-
ბი. 2018 წლი დან ტარ დე ბა ახ ალი რე ფორ მე ბი, 
მუ შავ დე ბა ინ ოვ აცი ური პრო ექ ტე ბი, იმ ის თვის, 
რომ ქარ თველ მა ერ მა დაძ ლი ოს სი ღა რი ბე, ქვეყ ნა 
ინ სტი ტუ ცი ურ ად გან ვი თარ დეს და ვიცხოვ როთ 
სრულ ფა სო ვა ნად. მინ და გა მოვ ყო კონ რე ტუ ლად 
ტუ რიზ მთან და კავ ში რე ბუ ლი პრო ცე სე ბი .

სტრა ტე გია მომ ზა დე ბუ ლია სსიპ  სა ქარ თვე
ლოს ტუ რიზ მის ერ ოვ ნუ ლი ად მი ნის ტრა ცი ის, 
მსოფ ლიო ბან კი სა და სხვა წყა რო ებ იდ ან მი ღე ბუ ლი 
კვლე ვე ბი სა და მო ნა ცე მე ბის ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ
ზე. [24]

ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის 
პერ სპექ ტი ვე ბი სა ქარ თე ლო ში

სა ქარ თვე ლო მიკ როკ ლი მა ტე ბის ქვე ყა ნა და 
მი სი ყო ვე ლი კუთხე მკვეთ რად გან სხვა ვე ბუ ლია. 
ამ ას თან, თი თოეული მათ გა ნი ად ამი ან ში აღ ფრთო-
ვე ნე ბას იწ ვევს და მე ორ ედ ნახ ვის სურ ვილს აღ უძ-
რავს. ყო ვე ლი მხა რე თა ვი სი ის ტო რი ით, კულ ტუ-
რით, ღირ სშე სა ნიშ ნა ობ ებ ით, იდ ივ იდუ ალ ურ ობ ით, 
და მა ხა სი ათ ები ნი შან-თვი სე ბე ბით და სი ლა მა ზით 
გა მო ირ ჩე ბა. ამ იტ ომ აც წლი დან წლამ დე საგ რძნობ-
ლად იზ რდე ბა ვი ზი ტორ თა რა ოდ ენ ობა და მათ 
მი ერ და ხარ ჯუ ლი თან ხაც, რო მე ლიც ქვეყ ნის ეკ-
ონ ომ იკ ას აძ ლი ერ ებს.

სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტე ბი სა ქარ თვე ლო ში 
ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვას დიდ მო-
მა ვალს უწ ინ ას წარ მეტყვე ლე ბენ. სხვა უპ ირ ატ-
ეს ობ ებ თან ერ თად ის ინი ხაზ გას მით აღ ნიშ ნა ვენ 
ქვეყ ნის გე ოგ რა ფი ულ სი ახ ლო ვე ზე მსოფ ლი ოს 
მთა ვარ ტუ რის ტულ ბა ზარ თან - ევ რო პას თან. 
გერ მა ნე ლი ტუ რის ტე ბი ყო ველ წლი ურ ად ქვეყ ნის 
გა რეთ 45 მი ლი არდ აშშ დო ლარ ზე მეტს ხარ ჯა ვენ, 
დი დი ბრი ტა ნე ლე ბი - 36 მი ლი არ დს, ხო ლო ის ეთი 
პა ტა რა ქვეყ ნის ტუ რის ტე ბი, რო გო რი ცაა ჰო ლან-
დია, - 12 მი ლი არდ აშშ დო ლარს. სა ქარ თვე ლოს 
უდ ავ ოდ შე უძ ლია ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის შემ-
თხვე ვა ში სა ფუძ ვლი ანი პრე ტენ ზია გა ნაცხა დოს 
ევ რო პე ლი ტუ რის ტე ბის და ნა ხარ ჯე ბის გარ კვე ულ 
ნა წილ ზე. 2001 წელს ავ სტრი ამ, რო მე ლიც თით ქმის 
სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბის ქვე ყა ნაა, მხო ლოდ ტუ-
რიზ მი დან ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში 10 მი ლი არდ 
დო ლარ ზე მე ტი შე მო სა ვა ლი მი იღო. [30]

ად გი ლობ რვი ტუ რიზ მი თა ვი სი ფორ მი თა და 

ში ნა არ სით შე იც ვა ლა, იგი სა ბაზ რო პრინ ცი პე-
ბით ფუნ ქცი ონ ირ ებს. ად გი ლობ რივ ტუ რიზ მში 
ჯერ კი დევ დო მი ნი რებს ორი ტი პის ტუ რის ტუ ლი 
პრო დუქ ტი: პირ ვე ლი: ზაფხუ ლის დას ვე ნე ბა-შა ვი 
ზღვის სა ნა პი რო ზე ან მთის ზო ნა ში გან ლა გე ბულ 
კუ რორ ტებ ზე (მა გა ლი თად ბორ ჯომ-ბა კუ რი ან ში); 
მე ორე: ზამ თრის დას ვე ნე ბა ბა კუ რი ან სა და გუ და-
ურ ში. მე სა მე ტი პის პრო დუქ ტმა – სამ კურ ნა ლო ტუ-
რიზ მმა, თა ვი სი ფუნ ქცია მნიშ ვნე ლოვ ნად და კარ გა, 
თუმ ცა ზო გი ერ თი სა ნა ტო რი უმ ები და კუ რორ ტე ბი 
იშ ვი ათ ად გა მო იყ ენ ება. სამ კურ ნა ლო ტუ რიზ მის 
შეზღუდ ვის მთა ვა რი მი ზე ზე ბია მომ ხმა რე ბელ თა 
გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის და ბა ლი დო ნე, სო ცი ალ ური 
დაზღვე ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის მი მართ 
მო სახ ლე ობ ის უნ დობ ლო ბა და სხვ. რაც შე ეხ ება 
უცხო ურ ტუ რის ტულ ბაზ რებ ზე გას ვლას და დამ-
კვიდ რე ბას, გა მო ყე ნე ბა შია ძი რი თა დად ერ თი - ე.წ. 
«სა თავ გა და სავ ლო» (აღ მო ჩე ნი თი) ტუ რიზ მი. 

დას კვნა
კვლე ვამ დაგ ვა ნა ხა, რომ მო სახ ლე ობ ის გარ კვე-

ულ მა ნა წილ მა არ იც ის, თუ რას გეგ მავს სა ხელ მწი-
ფო ტუ რიზ მის მი მარ თუ ლე ბით, შე სა ბა მი სად, ვერც 
მო ნა წი ლე ობ ას იღ ებს სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და 
გან ხორ ცი ელ ებ აში. ამ სა კითხის გა და საჭ რე ლად 
სა ჭი როა ტე ლე ვი ზი ით, ჟურ ნალ-გა ზე თე ბით და 
მას მე დი ის სხვა დას ხვა სა შუ ალ ებ ებ ით მო სახ ლე-
ობ ის ინ ტენ სი ური ინ ფორ მი რე ბა და სპე ცი ალ ური 
სე მი ნა რე ბის ჩა ტა რე ბით გად მო იც ეს უფ რო მე ტი 
ინ ფორ მა ცია დამ ხმა რე პროგ რა მე ბის შე სა ხებ. 

სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა კუთხე მთლი ან ად ტუ-
რის ტუ ლად მიმ ზიდ ვე ლი მხა რეა, მაგ რამ სა ჭი როა 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი მოწყო ბა, გან თავ სე ბის ად-
გი ლე ბის შექ მნა, გზე ბის მო წეს რი გე ბა, წყალ გაყ ვა-
ნი ლო ბა, რაც ბევრ სო ფელ ში პრობ ლე მაა. კე თილ-
მოწყო ბი ლი გა რე მო ზო გი ერთ მთი ან რე გი ონ ში 
სა ერ თოდ არ არ სე ბობს. ბუ ნე ბა ულ ამ აზ ესია, ჰა ერი 
სუფ თა, მაგ რამ პი რო ბე ბი ის ეთია, რომ ამ ოს ვლა და 
შემ დგომ ღა მის თე ვა ტუ რის ტს გა უჭ ირ დე ბა.

 ჩვე ნი ქვეყ ნის ერთ-ერ თი მთა ვა რი ღირ სე ბა 
არ ის უძ ვე ლე სი კულ ტუ რა, ღირ სე შა ნიშ ნა ობ ებ თან 
ერ თად, რაც ტუ რის ტებს ძა ლი ან ხიბ ლავთ, ეს არ-
ის გა ნუ მე ორ ებ ელი კერ ძე ბი და მა თი გე მოვ ნუ რი 
თვი სე ბე ბი, სწო რედ აქ არ ის სა ჭი რო სოფ ლის მე ურ-
ნე ობ ის სიძ ლი ერე. ჩვენ უნ და შევ ძლოთ თი თოეულ 
ტუ რის ტამ დე ზუს ტად იმ ჯან სა ღი პრო დუქ ტის მი-
ტა ნა, რაც ერ ოვ ნუ ლი სი ამ აყეა. არ უნ და გვი წევ დეს 
ად გი ლობ რი ვის იმ პორ ტი რე ბუ ლით ჩა ნაც ვლე ბა. 
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მე ორე, რაც მთა ვა რია ტუ რის ტის მი ერ და ხარ ჯუ ლი 
ფუ ლი დარ ჩეს ად გილ ზე, რო მე ლიც მოხ მარ დე ბა 
ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბას და არა ის ევ 
საზღვარ გა რეთ გა ედ ინ ებ ოდ ეს. 

ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა და მო კი დე ბუ ლია იმ-
აზე, თუ რამ დე ნად სწო რად იქ ნე ბა შე მუ შა ვე ბუ ლი 
დარ გის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია საწყის ეტ აპ ზე.

სა ქარ თვე ლოს იმ ის პო ტენ ცი ალი აქ ვს, რომ 
კარ გად შე ფუ თოს სა კუ თა რი ტუ რის ტუ ლი გა მოც-
დი ლე ბა და აქ ცენ ტე ბი ის ეთ მიმ ზიდ ველ სფე რო-
ზე გა აკ ეთ ოს, რო გო რი ცაა კულ ტუ რა, აქ ტი ური 
დას ვე ნე ბა, კუ რორ ტე ბი, სპა ტუ რიზ მი, ღვი ნო და 
მდი და რი სამ ზა რე ულო. 

 ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა სის ტე-
მუ რი ხა სი ათ ისაა და არ სე ბი თად და მო კი დე ბუ ლია, 
რო გორც ეკ ონ ომ იკ ურ, ას ევე პო ლი ტი კუ რი ფაქ ტო-
რე ბის გა მო ყე ნე ბის ფორ მა სა და ქვეყ ნის ეკ ონ ომ-
იკ ის გან ვი თა რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბებ ზე.

რაც შე ეხ ება ტუ რიზ მის მი მარ თუ ლე ბებს, სა ჭი-
როა შე სა ბა მი სი გა მოც დი ლე ბის მქო ნე დარ გის სპე-

ცი ალ ის ტებ მა მკა ფი ოდ ჩა მო აყ ალ იბ ონ თი თოეული 
მი მარ თუ ლე ბის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია, რაც 
დღემ დე ვერ ხერ ხდე ბა. მა გა ლი თად, ღვი ნის ტუ-
რიზ მის მცდა რი და ზოგ ჯერ გა ურ კვე ვე ლი კონ-
ცეფ ციაა გავ რცე ლე ბუ ლი. მცდე ლო ბა შემ დგა რი ყო 
ქარ თუ ლი ღვი ნის ტუ რიზ მი, რამ დე ნი მე წლის წინ 
და იწყო. ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბობს რამ-
დე ნი მე ად გი ლი, სა დაც ქარ თუ ლი ტრა დი ცი ული 
ღვი ნით და ინ ტე რე სე ბუ ლი გარ კვე ული კა ტე გო-
რი ის მოგ ზა ურ თა ჯგუ ფე ბის მიყ ვა ნაა შე საძ ლე-
ბე ლი, მაგ რამ აქ ვე ვხვდე ბით რიგ პრობ ლე მებს, 
რომ ლებ საც ყვე ლა კომ პე ტენ ტუ რი ად ამი ანი შე ამ-
ჩნევს, რომ ლე ბიც ქარ თულ ღვი ნოს უფ რო სა ხელს 
გა უტ ეხ და, ვიდ რე გა უთ ქვამ და. ზოგ შემ თვე ვა ში 
ჩა მო სულ ტუ რის ტებს უხ არ ის ხო, ან სუ ლაც და ავ-
ად ებ ული ღვი ნის და ჭაშ ნი კე ბა უწ ევთ. 

ას ევე, ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გად შე იძ ლე-
ბა და ვას კვნათ, რომ გან სა კუთ რე ბით მა ღალ მთი ან 
რე გი ონ ებს ეს აჭ ირო ებ ათ სა ხელ მწი ფოს მხრი დან 
ხელ შეწყო ბა. 
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TOURISM AS ONE OF THE PRIORITY DIRECTIONS IN GEORGIA

Loid Karchava
Doctor of Business Administration,

Professor.

Elene Kutaladze
Master of Caucasus International University

 ABSTRACT

The article discusses the history of the development and the stages that different countries have gone through 
so far, in details about the stages of the tourism development in Georgia. And about the contribution of the state, 
to the best results from the long term perspectives. It also focuses on the increase of the country’s popularization, 
to the tourism programs developed by the government and for the detailed discussion of the set goals and objec-
tives. Georgia has a great potential in the field of tourism, as it is distinguished by the ancient culture, beautiful 
nature, historic buildings, stunning landscapes and hospitable people. 

The final part of the article concludes that tourism is crucial for many countries, as it brings growing em-
ployment opportunities and large monetary incomes for local businesses. First of all, it is necessary to develop 
long-term strategic plans for tourism development, both at the national and regional levels and adoption of them 
should be done through close consultation with interested sides. When developing long-term strategic plans, it 
is essential that the governmental structures take the initiative, give private incentives to private structures, and 
implement relevant projects of the well-planned strategies. 

Keywords: tourism, tourism business, international tourism, family tourism, state support.
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შე სა ვა ლი
 აუდ იტ ის გან ვი თა რე ბას ხან გრძლი ვი ის ტო რია 

აქ ვს. მი სი წარ მო შო ბა ად რე ული პე რი ოდ იდ ან იღ-
ებს სა თა ვეს. მეც ნი ერ ებ ის გა მოკ ვლე ვით უკ ვე 6000 
წლის წინ კა ცობ რი ობა მი მარ თავ და გარ კვე ულ აღ-
რიცხვას, რად გან არ სე ბუ ლი ოჯ ახ ებ ის, ტო მე ბის, 
ჯა რის შე ნახ ვა მო ითხოვ და სახ სრე ბის მო ბი ლი ზე-
ბას და მიზ ნობ რი ვად ხარ ჯვას. ის ტო რი ის გან მავ-
ლო ბა ში აღ რიცხვა ვი თარ დე ბო და და იხ ვე წე ბო და. 
აღ რიცხვას სწავ ლობ დნენ და მას ზე ცნო ბე ბი შე მო-
ნა ხუ ლია ჯერ კი დევ ან ტი კუ რი ეპ ოქ იდ ან. 

 არ ის ტო ტე ლემ თა ვის ნაშ რომ ში ,,პო ლი ტი კა” 
მო იხ სე ნია აღ რიცხვა, მი სი რე ვი ზია და აუდ იტი, 
რო გორც კონ ტრო ლის ნა წი ლი. მი სი აზ რით, აუდ-
იტ ორი უნ და გა უტ ოლ დეს ბუ ღალ ტერს და არ უნ და 
მო ექ ცეს შე სა მოწ მებ ლე ბის ზე გავ ლე ნის ქვეშ. აუდ-
იტი არ ის ლა თი ნუ რი სიტყვა და ნი შავს მოს მე ნას.

 სა ქარ თვე ლო შიც არ სე ბობ დნენ შე სა ბა მი სი 
თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი, რო მელ თაც ევ ალ ებ ოდ ათ 
სახ სრე ბის შეგ რო ვე ბა, შე ნახ ვა და მა თი მიზ ნობ რი-
ვად და ხარ ჯვა. აუდ იტ ის პრო ცე სი კა ცობ რი ობ ის 

აუდ იტ ის ძი რი თა დი კონ ცეფ ცი ებიაუდ იტ ის ძი რი თა დი კონ ცეფ ცი ები

გან ვი თა რე ბის თან მდე ვი პრო ცე სი და მი სი გა ნუ-
ყო ფი ლი ნა წი ლია.

 საბ ჭო ური პე რი ოდ ის საქ რთვე ლო ში სა ხელ-
მწი ფო ორ გა ნო ები ახ ორ ცი ელ ებ დნენ კონ ტროლს 
– რე ვი ზი ას, რო მე ლიც ად მი ნის ტრა ცი ულ, სა ვალ-
დე ბუ ლო ხა სი ათს ატ არ ებ და, ხო ლო სა ბაზ რო 
ურ თი ერ თო ბა ზე გა დას ვლი სას სა ქარ თვე ლო ში 
შე იც ვა ლა სი ტუ აცია, ჩა მო ყა ლიბ და თა ვი სუ ფა ლი 
მე წარ მე ობა, გზა გა ეხ სნა კერ ძო სა მარ თლებ რი ვი 
სუ ბი ექ ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას სხვა დას ხვა სფე-
რო ებ ში, მომ რავ ლდნენ ფირ მე ბი და კომ პა ნი ები, 
გან ხორ ცი ელ და ინ ვეს ტი ცი ები არ ამ არ ტო ქვეყ ნის 
შიგ ნით, არ ამ ედ ქვეყ ნის გა რე და ნაც. პო ლი ტი კუ რი 
ვი თა რე ბის შეც ვლას თან ერ თად სა ჭი რო შე იქ მნა 
შე სა ბა მი სი სა ხელ მწი ფო ორ გა ნოს შექ მნა, რომ ლის 
სა შუ ალ ებ ით აც შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბო და ამ ფირ-
მე ბის და კომ პა ნი ებ ის ფი ნან სურ-ეკ ონ ომ იკ ური 
საქ მი ან ობ ის კონ ტრო ლი. სა ქარ თვე ლომ აირ ჩია 
და სავ ლუ რი მო დე ლი და ამ მი მარ თუ ლე ბით გა და-
იდ გა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი. 

 აუდ იტი გა ნი მარ ტე ბა, რო გორც პრო ცე სი, 

ან ოტ აცია
 სა მეც ნი ერო ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია აუდ იტ ის არ სი, მიზ ნე ბი, რო ლი და მნიშ ვნე-

ლო ბა სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში, აუდ იტ ის სა ფუძ ვლე ბი, რე გუ ლი რე ბა და 
გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი სა ქარ თვე ლო ში, ას ევე, აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის 
გა მოც დი ლე ბა უცხო ურ ქვეყ ნებ ში. მას ში მნიშ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი ეთ მო ბა აუდ იტ ის 
ჩა ტა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ულ სა კითხებს, წარ მოდ გე ნი ლია აუდ იტ ური დას კვნის შედ-
გე ნის პრო ცე დუ რე ბი, მი სი სტრუქ ტუ რა, ფორ მა, ში ნა არ სი და სტა ტუ სი. გან ხი ლუ ლია 
აგ რეთ ვე, აუდ იტ ის დას რუ ლე ბის შემ დგო მი ეტ აპ ის - აუდ იტ ური დას კვნის (აქ ტის, 
ცნო ბის) გან ხილ ვის, მი სი გა სა ჩივ რე ბის პრო ცე სი, გა მოვ ლე ნილ შე დე გებ ზე რე აგ ირ-
ებ ის ფორ მე ბი და სა მარ თლებ რი ვი ას პექ ტე ბი. 

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: აღ რიცხვა, აუდ იტი, სტან დარ ტე ბი, რე გუ ლი რე ბა.
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რო მელ საც ახ ორ ცი ელ ებს და მო უკ იდ ებ ელი აუდ-
იტ ორი ან აუდ იტ ორ ული ფირ მა. აუდ იტ ის მი ზა ნია 
შე საძ ლებ ლო ბა მის ცეს აუდ იტ ორს გა მო ხა ტოს 
თა ვი სი მო საზ რე ბა იმ ის შე სა ხებ, მომ ზა დე ბუ ლია 
თუ არა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა ფი ნან სუ რი ან გა-
რიშ გე ბის სტრუქ ტუ რუ ლი სა ფუძ ვლე ბის შე სა ბა-
მი სად ყვე ლა არ სე ბი თი ას პექ ტის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით. აუდ იტ ორი არ ის პი რი, რო მელ საც აუდ იტ ზე 
სა ბო ლოო პა სუ ხის მგებ ლო ბა ეკ ის რე ბა; ეს ცნე ბა 
ას ევე გა მო იყ ენ ება აუდ იტ ური ფირ მის აღ სა ნიშ-
ნა ვა დაც. „აუდ იტ ორი“ აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტებ ში გა მო იყ ენ ება ორ ივე შემ თხვე ვა ში: 
რო დე საც სა უბ არია აუდ იტ ზე და მა ში ნაც რო დე საც 
სრულ დე ბა აუდ იტ თან და კავ ში რე ბუ ლი რო მე ლი მე 
მომ სა ხუ რე ბა. თუმ ცა ეს არ გუ ლის ხმობს იმ ას, რომ 
პი როვ ნე ბა, რო მე ლიც ას რუ ლებს აუდ იტ თან და კავ-
ში რე ბულ მომ სა ხუ რე ბას აუც ილ ებ ლად უნ და იყ ოს 
სა მე ურ ნეო სუ ბი ექ ტის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
აუდ იტ ორი. [2]

 და სავ ლეთ ში და ამ ერ იკ აში დი დი ხა ნია გავ-
რცელ და და მო უკ იდ ებ ელი აუდ იტ ის საქ მი ან ობა, 
რომ ლის სა შუ ალ ებ ით აც ნე ბის მი ერ ეკ ონ ომ იკ ურ 
სუ ბი ექ ტს შე უძ ლია მო იწ ვი ოს და მო უკ იდ ებ ელი 
აუდ იტ ორი და გა ნა ხორ ცი ელ ოს თა ვი სი ბუ-
ღალ ტრუ ლი საქ მი ან ობ ის შე მოწ მე ბა, რა თა აღ-
მოფხვრას შეც დო მე ბი და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი. აქ ვე უნ-
და აღ ვნიშ ნოთ, რომ აუდ იტი არ მო იც ავს მხო ლოდ 
შე მოწ მე ბას და შეც დო მე ბის აღ მო ჩე ნას, არ ამ ედ მას 
შე უძ ლია აგ რეთ ვე რე კო მენ და ცი ის გა ცე მა იმ ღო-
ნის ძი ებ ებ ის შე სა ხებ, რო მე ლიც უნ და ჩა ტარ დეს, 
რა თა აღ მო იფხვრას ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი და ობი ექ ტმა 
შეძ ლოს გა ნაგ რძოს თა ვი სი საქ მი ან ობა და შე სა ბა-
მი სად გან ვი თა რე ბა.

 ამ ჟა მად, მსოფ ლი ოში გავ რცე ლე ბუ ლია ორი 
სა ხის აუდ იტი: 
 სა ხელ მწი ფოს მი ერ შექ მნი ლი მა კონ ტრო ლე-

ბე ლი ორ გა ნო, რო მელ საც უფ ლე ბა აქ ვს შე ამ ოწ მოს 
სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სა მარ თლის სუ ბი ექ ტე ბიც;
 და მო უკ იდ ებ ელი აუდ იტი, რომ ლის მოწ ვე ვა 

შე უძ ლია ნე ბის მი ერ სუ ბი ექ ტს ნე ბა ყოფ ლო ბით, 
რა თა შე ამ ოწ მოს თა ვი სი არ ამ არ ტო წლი ური სა-
ბუ ღალ ტრო ან გა რიშ გე ბა, არ ამ ედ მი იღ ოს რე კო-
მენ და ცი ებ იც.

 აუდ იტ ის აუც ილ ებ ლო ბა და შე საძ ლებ ლო ბე-
ბი გან სა კუთ რე ბით გა მო იკ ვე თა 1929-1933 წწ-ში 
მსოფ ლიო კრი ზი სის პე რი ოდ ში, რო დე საც გავ-
რცე ლე ბუ ლი იყო ფი ნან სუ რი მა ქი ნა ცი ები. სა ჭი რო 
გახ და ამ პრობ ლე მის აღ მოფხვრა. ინ ვეს ტო რებს, 
მე წარ მე ებს და სა ხელ მწი ფოს უნ და ემ ოქ მე დათ, ისე 

რომ ზა რა ლი აეც დი ნათ. აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბით მოწ-
მდე ბო და ობი ექ ტე ბის საქ მი ან ობა და ნა თელს ხდი-
და თუ რა სი ტუ აცია იყო სი ნამ დვი ლე ში. აუდ იტ ის 
სა შუ ალ ებ ით მო ხერ ხდა კრი ზი სი დან გა მოს ვლა. [3]

 აუდ იტ ის ძი რი თა დი კონ ცეფ ცი ებ ის დე ბუ ლე-
ბა ში, რო მე ლიც გა მოქ ვეყ ნდა 1973 წელს ამ ერ იკ ის 
ბუ ღალ ტერ თა ას ოცი აცი ის მი ერ, გა ნი მარ ტა: “აუდ-
იტი ეწ ოდ ება ეკ ონ ომ იკ ურ ქმე დე ბა თა და მოვ ლე-
ნა თა შე სა ხებ არ სე ბუ ლი ცნო ბე ბის ობი ექ ტუ რი 
შეკ რე ბი სა და შე ფა სე ბის სის ტე მა ტურ პრო ცესს, იმ 
მიზ ნით, რომ გა ნი საზღვროს დად გე ნილ კრი ტე რი-
უმ ებ თან ამ მტკი ცე ბე ბის შე სა ბა მი სო ბის ხა რის ხი 
და შე მოწ მე ბის შე დე გე ბი გა და ეც ეს და ინ ტე რე სე-
ბულ პი რებს“. [1]

 მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ურ დო ნე ზე აუდ იტი ით ვლე ბა, 
სა ბაზ რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის ელ ემ ენ ტად, სა დაც 
ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს, 
რად გან ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა შუ ალ ებ ით 
ხდე ბა ობი ექ ტის მდგო მა რე ობ ის შე ფა სე ბა და მი-
ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია გა დამ წყვეტ როლს ას რუ-
ლებს გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას, ინ ფორ მა ცი ის 
მიმ ღე ბი არი ან მე ნე ჯე რე ბი, დამ ფუძ ნე ლე ბი და 
სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი. ამ იტ ომ აც აუდ-
იტი გახ და იმ ის გა რან ტი, რომ შე მოწ მე ბის შემ დეგ 
ობი ექ ტის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის შე დე გე ბი 
იქ ნე ბა უტყუ არი. აუდ იტი პირ ველ რიგ ში ტარ დე ბა 
დამ ფუძ ნე ბე ლე ბის ინ იცი ატ ივ ით, რა თა შე ამ ოწ მონ 
მე ნე ჯე რი (და ქი რა ვე ბუ ლი მუ შა კი), თუ რამ დე ნად 
კე თილ სინ დი სი ერ ად წარ მარ თავს ის საქ მი ან ობ ას. 
მე ორ ეს მხრივ, თვით მე ნე ჯე რის ინ ტე რე სებ შიც 
არ ის მო იწ ვი ოს აუდ იტ ორი, რა თა აღ მოფხვრას 
ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი და შე უს აბ ამ ოს სტან დარ ტებს ობი-
ექ ტის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობა. ბო ლო დროს აუდ-
იტ ის მნიშ ვნე ლო ბა უფ რო ამ აღ ლდა. მან არა მხო-
ლოდ მა კონ ტრო ლე ბე ლი, არ ამ ედ სა კონ სულ ტა ციო 
სა ხე მი იღო. ამ იტ ომ აც ფირ მებ მა და კომ პა ნი ებ მა 
შექ მნეს ახ ალი თა ნამ დე ბო ბა - ში და აუდ იტ ორი. 

 ყვე ლა და მო უკ იდ ებ ელი აუდ იტ ორი, სა ნამ 
და იწყებს აუდ იტ ის გან ხორ ცი ელ ებ ას, დებს ხელ-
შეკ რუ ლე ბას, სა დაც მი თი თე ბუ ლია ორ ივე მხა რის 
პი რო ბე ბი, ჩა სა ტა რე ბე ლი სა მუ შაო, ანუ თუ რა 
უნ და შე მოწ მდეს და რათ ქმა უნ და ან აზღა ურ ებ-
აც. ხელ შეკ რუ ლე ბა ში დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება 
ჩა სა ტა რე ბე ლი სა მუ შა ოს ვა დებ საც, ხო ლო ვა დე ბი 
და მო კი დე ბუ ლია შე სას რუ ლე ბე ლი სა მუ შაოების 
მო ცუ ლო ბა ზე. აუდ იტ ორი პირ ველ რიგ ში გარ-
კვე ული უნ და იყ ოს ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 
სა კითხებ ში კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად. აუდ-
იტ ორ ული ფირ მე ბი ცდი ლო ბენ ჰყავ დეთ სხდას-
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ხვა სფე როს აუდ იტ ორი, რა თა შეძ ლონ კლი ენ ტს 
შეს თა ვა ზონ მრა ვალ მხრი ვი მომ სა ხუ რე ბა. თუ 
შე სა მოწ მე ბე ლი ობი ექ ტი დი დია და გან სა ხორ ცი-
ელ ებ ელია მას შტა ბუ რი სა მუ შაო, მა შინ ად გილ ზე 
მუ შა ობს ჯგუ ფი, რო მელ საც ხელ მძღვა ნე ლობს 
მთა ვა რი აუდ იტ ორი, რო მე ლიც ან აწ ილ ებს შე-
სას რუ ლე ბელ სა მუ შა ოს და ამ ოწ მებს მათ. სა ბო-
ლო ოდ მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი თავს იყ რის მთა ვარ 
აუდ იტ ორ თან. მაგ რამ ზოგ ჯერ ობი ექ ტი ის ეთი 
პა ტა რაა, რომ შე უძ ლე ბე ლია რამ დე ნი მე აუდ იტ-
ორ ის სა მუ შაო ად გი ლით უზ რუნ ველ ყო ფა და ერ თი 
აუდ იტ ორ იც საკ მა რი სი იქ ნე ბა. ამ იტ ომ აც სა ნამ 
და იწყე ბა აუდ იტ ორ ული სა მუ შაოები, აუდ იტ ორ ები 
წი ნას წარ გა დი ან ობი ექ ტზე და აფ ას ებ ენ ობი ექ ტის 
მდგო მა რე ობ ას თუ რა მო ცუ ლო ბის სა მუ შაო არ ის 
ჩა სა ტა რე ბე ლი, რა დრო დას ჭირ დე ბა და რამ დე ნი 
აუდ იტ ორი დას ჭირ დე ბა. აუდ იტ ორი შე მოწ მე ბას 
ატ არ ებს პირ ვე ლა დი დო კუ მენ ტე ბის სა შუ ალ ებ ით, 
რა თა შეძ ლოს მაქ სი მა ლუ რად უტყუ არი ინ ფორ მა-
ცია მი იღ ოს და ჩა მო აყ ალ იბ ოს აზ რი შე მოწ მე ბუ ლი 
ფაქ ტე ბის შე სა ხებ და გან საზღვროს თუ რამ დე ნად 
შე სა ბა მე ბა ეს ფაქ ტე ბი კრი ტე რი უმ ებს.

 მსოფ ლი ოში მრა ვა ლი ფირ მაა, რო მე ლიც ეწ ევა 
აუდ იტ ორ ულ საქ მი ან ობ ას და კლი ენ ტის თვის ძნე ლია 
მათ შო რის გა აკ ეთ ოს არ ჩე ვა ნი, ამ იტ ომ გა დაწყვე ტი-
ლე ბებს იღ ებ ენ: პო პუ ლა რო ბის, რე პუ ტა ცი ის, ცნო ბა-
დო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბის 
და კომ პა ნი ებ ის სიმ რავ ლის გა მო, არ სე ბობს დი დი და 
ძლი ერი კონ კუ რენ ცია მათ შო რის, გან სხვა ვე ბუ ლია 
მომ სა ხუ რე ბის გა ნაკ ვე თი და ხა რის ხი. ყვე ლა კლი ენ-
ტს სურს, რომ მი იღ ოს სა იმ ედო ინ ფორ მა ცია თა ვი სი 
ობი ექ ტის შე სა ხებ, ამ იტ ომ მი მარ თავს გა მოც დილ 
აუდ იტ ორ ულ ფირ მას, რო მე ლიც ცნო ბი ლია კარ გი 
რე პუ ტა ცი ით. შე მოწ მე ბი სას აუდ იტ ორი შე იძ ლე ბა 
წა აწყდეს ობი ექ ტის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ულ არ აკ ან-
ონი ერ საქ მი ან ობ ას, რო მე ლიც კა ნო ნით იკ რძა ლე ბა. 
ამ შემ თხვე ვა ში აუდ იტ ორ მა უნ და იმ ოქ მე დოს სა ერ-

თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და სა ხელ მწი ფოს მი ერ 
მი ღე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად. 

დას კვნა
აუდ იტს ატ არ ებს სა ხელ მწი ფოც, თა ვი სი უფ ლე-

ბა მო სი ლი სტრუქ ტუ რე ბის მეშ ვე ობ ით. მა თი მი ზა-
ნია გა ირ კვეს თუ რამ დე ნად შე ეს აბ ამ ება ობი ექ ტის 
ფი ნან სურ-ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობა მი ღე ბულ 
კა ნონ მდებ ლო ბას და გა დაც დო მის გა მოვ ლე ნის 
შემ თხვე ვა ში გა ატ არ ოს შე სა ბა მი სი რე აგ ირ ებ ის 
ღო ნის ძი ებ ები. მა კონ ტრო ლე ბე ლი ორ გა ნო უნ-
და იყ ოს და მო უკ იდ ებ ელი და გა ნო ხორ ცი ელ ოს 
აუდ იტი ეფ ექ ტუ რად და ყო ველ გვა რი და ინ ტე რე-
სე ბუ ლი პირ თა ზე მოქ მე დე ბის გა რე შე, უნ და იმ-
ოქ მე დოს ობი ექ ტუ რად, სა ჯა როდ და ხა რის ხი ან ად 
შე ას რუ ლოს თა ვი სი სა მუ შაო, რად გან სა ხელ მწი ფო 
ატ არ ებს მა კონ ტრო ლე ბე ლი ორ გა ნოს სა შუ ალ ებ ით 
ფი ნან სურ-ეკ ონ ომ იკ ურ შე მოწ მე ბას, მი სი შე დე გე ბი 
ანუ დას კვნა სა ჯა როა. მომ ხმა რე ბელ მა უნ და იც ოდ-
ეს თუ თუ რო მე ლი ფირ მა, კომ პა ნია არ ის სა იმ ედო 
და მა ღა ლი ხა რის ხის მომ წო დე ბე ლი. ყვე ლა ფე რი ეს 
მომ ხმა რე ბელს ეხ მა რე ბა ჩა მო აყ ალ იბ ოს აზ რი ამა 
თუ იმ ფირ მა ზე და გა აკ ეთ ოს სწო რი არ ჩე ვა ნი. [3] 

 ამ დე ნად, რო გორც უკ ვე გან ვი ხი ლეთ, კერ ძო სა-
მარ თლის სა მე წარ მეო სუ ბი ექ ტე ბი ნე ბა ყოფ ლო ბით 
ატ არ ებ ენ აუდ იტს და მო უკ იდ ებ ელი აუდ იტ ორ ებ ის 
მეშ ვე ობ ით, რო მე ლიც ეხ მა რე ბა მათ ნაკ ლო ვა ნო ბე-
ბის გა მოვ ლე ნა სა და აღ მოფხვრა ში რაც მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია ობი ექ ტის თვის, რა თა გა ნაგ რძონ საქ მი ან-
ობა და შეძ ლონ გან ვი თა რე ბა, ხო ლო რაც შე ეხ ება 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ულ აუდ იტს, ის 
ატ არ ებს ად მი ნის ტრა ცი ულ ხა სი ათს, ემ სა ხუ რე ბა 
კა ნო ნი ერ ებ ის დაც ვას და მათ ფარ გლებ ში მოქ მე-
დე ბას. ორ ივე სა ხის აუდ იტი ემ სა ხუ რე ბა სა ბაზ რო 
ურ თი ერ თო ბის გან ვი თა რე ბას შე სა ბა მი სი ნორ მე-
ბის და სტან დარ ტე ბის ფარ გლებ ში.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1. მონ ტგო მე რი. რ, აუდ იტი., 2009 წე ლი;
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სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტი, II სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო 
კონ ფე რენ ცია: გლო ბა ლი ზა ცი ის გა მოწ ვე ვე ბი ეკ ონ ომ იკ ასა და ბიზ ნეს ში. თბ, 2017 წ. გვ.130-133;

4. სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ, 
2016 წლის 8 ივ ნი სი;



#3(58), 2020 weli, year

aaee

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
 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T

mecnierebamecniereba/SCIENCE/SCIENCE

55

ISSN 1512-4649ISSN 1512-4649
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ABSTRACT

 The scientific paper discusses the main idea, the goals and the role of the audit as well as its significance in 
the conditions of the market economy and the perspectives of the audit regulation and development in Georgia. 
Moreover, experience of the auditing business in the foreign countries. In the paper the significant attention is paid 
to the organizational matters of the audit performance and is presented the procedures of the audit conclusion 
composition, its structure, shape, content and status. Also, is reviewed the next stage after the audit accomplish-
ment – the discussion of the audit conclusions and reports (Act, Statement); the process of its appeal, the forms 
of the responds and the legal aspects of the detected results. 

 In Georgia audit is held according to the International Standards on Audit (ISA). International standards on 
Audit (ISA) represent the standards approved by the audit and the International Auditing and Assurance Stan-
dards Board (IAASB) or its entitled body, which is contained in the international official Reference Book of the 
above-mentioned body or the assurance services. 

Keywords: Accounting, Auditing, Standards, Regulation.
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გიორგი კეპულაძე, 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი 
ელ.ფოსტა: giorgi.kepuladze@ciu.edu.ge,
ტელეფონი: 558 799410

თამილა არნანია-კეპულაძე, 
აკაკი წერეთელის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის პროფესორი

სოციალური კაპიტალი სამხრეთ კავკასიაში  სოციალური კაპიტალი სამხრეთ კავკასიაში  
გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის 

კონტექსტშიკონტექსტში

აბ სტრაქ ტი

ბო ლო ათ წლე ულ ებ ის გან მავ ლო ბა ში ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის მრა ვალ 
ფაქ ტორს შო რის ეკ ონ ომ ის ტე ბი გა ნი ხი ლა ვენ ის ეთ თა ვი სე ბურ შე მად გენ ლებს, 
რო გო რი ცაა სა ზო გა დო ებ აში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სო ცი ალ ური ურ თი ერ თო ბე ბი, 
ეკ ონ ომ იკ ურ სუ ბი ექ ტებს შო რის ურ თი ერ თო ბის ხა სი ათი და სა ზო გა დო ებ აში 
არ სე ბუ ლი ნდო ბის დო ნე, ანუ ყვე ლა ფე რი, რაც გა ერ თი ან ებ ულია სო ცი ალ ური 
კა პი ტა ლის ცნე ბა ში. სწო რედ სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი აღი არ ებ ულია დღეს, 
რო გორც ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბი სა და სა ზო გა დო ებ ის სო ცი ალ ურ-პო ლი-
ტი კუ რი კონ სო ლი და ცი ის  ერთ-ერ თი ეფ ექ ტუ რი სა შუ ალ ება.

სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის რო ლი სა და მნიშ ვნე ლო ბის ზრდა კი დევ ერ თხელ 
და დას ტურ და იმ გა რე მო ებ ით, რონ 2018 წელს სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი შე ვი და 
გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის იდ ექ სის ერთ-ერ თი ძი რი თა დი მაჩ ვე-
ნებ ლის  - ინ სტი ტუ ტე ბის -  შე მად გე ნელ ელ ემ ენ ტად.

მო ცე მუ ლი ნაშ რო მი მიზ ნად ის ახ ავს სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ის ქვეყ ნებ-
ში სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის არ სე ბუ ლი დო ნის მი ზე ზე ბის გა მოკ ვლე ვას გლო-
ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ინ დექ სის ოთხი მაჩ ვე ნებ ლის სა ფუძ ველ ზე. 
ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ან გა რი შის შე სა-
ბა მი სი ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა და ინ დი ვი დუ ალ ური ინ დი კა ტო რის სა ფუძ-
ველ ზე შე და რე ბუ ლია სამ ხრეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბის სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი, გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ-
ნა რი ან ობ ის ინ დექ სი
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შე სა ვა ლი
თა ნა მე რო ვე სა ზო გა დო ება გა და ვი და გან ვი თა-

რე ბის ფუნ და მენ ტუ რად ახ ალ ეტ აპ ზე და მე ოთხე 
ინ დუს ტრი ული რე ვო ლუ ცი ის პი რო ბებ ში ქვეყ ნის 
კე თილ დღე ობა მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა გან პი რო ბე ბუ ლი 
ამ ქვეყ ნის უნ არ ით კონ კუ რენ ცია გა უწი ოს სხვა 
ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ას. 

ეკ ონ ომ იკ ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ამ აღ-
ლე ბი სა და სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის 
ფაქ ტორ თა შო რის დღეს გა ნი ხი ლე ბა სო ცი ალ ური 
კა პი ტა ლი.

სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი თა ნა მედ რო ვე ეკ ონ ომ-
იკ ური და სო ცი ალ ური მეც ნი ერ ებ ის ერთ-ერ თი 
ახ ალი კა ტე გო რიაა, რომ ლის წარ მო შო ბა უკ ავ შირ-
დე ბა ფრან გი სო ცი ოლ ოგ ის პი ერ ბურ დი ეს (Pierre 
Bourdieu) სა ხელს.  სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი - ეს არ ის 
ნდო ბა ზე და სა ერ თო ინ ტე რე სებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
მყა რი ურ თი ერ თო ბა თა სის ტე მა, რო მე ლიც ყა ლიბ-
დე ბა ად ამი ან თა ჯგუ ფე ბის (კავ ში რე ბის, ქსე ლე ბის) 
ფარ გლებ ში გარ კვე ული მიზ ნის მი საღ წე ვად და 
სა კუ თა რი მა ტე რი ალ ური თუ არ ამ ატ ერი ალ ური  
სარ გებ ლის მი სა ღე ბად.

სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის მთა ვა რი იდეა იმ აში 
მდგო მა რე ობს, რომ სო ცი ალ ური კავ ში რე ბი და სო-
ცი ალ ური კონ ტაქ ტე ბი და დე ბით გავ ლე ნას ახ დე ნენ 
ინ დი ვი დე ბი სა და ჯგუ ფე ბის პრო დუქ ტი ულ ობ აზე 
[9; 10]. სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი ამ ცი რებს ტრან-
ზაქ ცი ულ და ნა ხარ ჯებს და ზრდის მარ თვე ლო ბის 
ეფ ექ ტი ან ობ ას. ძლი ერი სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის 
წყა ლო ბით შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა და სა ხუ ლი მიზ-
ნე ბის უფ რო სწრა ფად მიღ წე ვა [8] და ქვე ყა ნა ში 
მშვი დი, სტა ბი ლუ რი და უს აფ რთხო სო ცი ალ ურ-
ეკ ონ ომ იკ ური გა რე მოს შექ მნა.

სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი დღეს გა ნი ხი ლე ბა, რო-
გორც სა ზო გა დო ებ ის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური 
გან ვი თა რე ბის, ეკ ონ ომ იკ ური კე თილ დღე ობ ის, პო-
ლი ტი კუ რი კონ სო ლი და ცი ისა და ინ დი ვი დუ ალ ური 
წარ მა ტე ბის ერთ-ერ თი უმ თავ რე სი ფაქ ტო რი [9]. 
სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის მნიშ ვნე ლო ბის აღი არ ება 
გა მოვ ლინ და იმ აშ იც, რომ 2018 წელს ის შეყ ვა ნილ 
იქ ნა გლო ბა ლურ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ან გა-
რიშ ში.

გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ან გა-
რი ში (Global Competitiveness Report, GCR)-  ესაა 
დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც 1979 წლი დან ყო ველ წლი-
ურ ად ქვეყ ნდე ბა და ვო სის (შვე იც არია) მსოფ ლიო 
ეკ ონ ომ იკ ური ფო რუ მის  ფარ გლებ ში და რო მე ლიც 
აფ ას ებს ქვეყ ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას უზ რუნ ველ-
ყოს სა კუ თა რი მო ქა ლა ქე ებ ის კე თილ დღე ობა. 

გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ან გა რი ში 
(GCR) აფ ას ებს ქვეყ ნე ბის კე თილ დღე ობ ის დო ნეს 
გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ინ დექ სის 
(GCI) მი ხედ ვით. აღ ნიშ ნუ ლი შე ფა სე ბა უპ ირ ვე ლე-
სად უკ ავ შირ დე ბა ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა 
რე სურ სე ბის ეფ ექ ტი ან გა მო ყე ნე ბას. 

2018 წელს გლო ბა ლურ მა კონ კუ რენ ტუ ნა რი-
ან ობ ის ინ დექ სის გა ან გა რი შე ბის მე თო დო ლო გი ამ 
(GCI 4.0) მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი გა ნი ცა და, 
რაც გა მო იხ ატა ძი რი თა დი სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე-
ნებ ლე ბის რა ოდ ენ ობ ის ზრდა ში, მათ სტრუქ ტუ რის 
მო დი ფი ცი რე ბა ში, ინ დექ სის გა ან გა რი შე ბის მე-
თო დე ბი სა და შე ფა სე ბის კრი ტე რი უმ ებ ის ცვლი-
ლე ბა ში, რაც გა მოვ ლინ და შე ფა სე ბის 7 ბა ლი ანი 
სკა ლი დან  100 ბა ლი ან სკა ლა ზე გა დას ვლა ში, და 
რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია, თვით GCI 4.0 ფუ ძემ დებ ლურ 
ელ ემ ენ ტე ბის (pillar) ცვლი ლე ბა შიც. ამ ცვლი ლე-
ბე ბის შე დე გად 2019 წელს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი გლო-
ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ინ დექ სი (Global 
Competitiveness Index, GCI 4.0) უკ ვე მო იც ავ და 141 
ქვე ყა ნას, ხო ლო მის შე ფა სე ბის სის ტე მა ში შე ვი და 
103 ინ დი ვი დუ ალ ური ინ დი კა ტო რი, რომ ლე ბიც 
გა ერ თი ან ებ ულია 12 ფუ ძემ დებ ლურ ელ ემ ენ ტში 
(pillar) შემ დე გი თან მიმ დე ვო ბით: (1) ინ სტი ტუ-
ტე ბი, (2) ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, (3) ინ ფორ მა ცი ული 
ტექ ნო ლო გი ებ ის ათ ვი სე ბა, (4) მაკ რო ეკ ონ ომ იკ-
ური სტა ბი ლუ რო ბა, (5)  ჯან დაც ვა, (6) უნ არ ები, 
(7) სა მომ ხმა რებ ლო ბა ზა რი, (8) შრო მის ბა ზა რი, 
(9) ფი ნან სუ რი სის ტე მე ბი, (10) ბაზ რის მო ცუ ლო-
ბა, (11) ბიზ ნე სის დი ნა მიზ მი, (12)  ინ ოვ აცი ურ ობა. 

ჩვე ნი კვლე ვის მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე, ყუ-
რადღე ბას გა ვა მახ ვი ლებთ GCI 4.0 პირ ველ ძი რი თად 
მაჩ ვე ნე ბელ ზე - ინ სტი ტუ ტებ ზე.

1. GCI 4.0 პირ ვე ლი ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლი:  
მოკ ლე მი მო ხილ ვა
GCI 4.0 პირ ვე ლი ძი რი თა დი მაჩ ვე ნე ბე ლი არ ის 

ინ სტი ტუ ტე ბი. რო გორც გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ან ობ ის ან გა რიშ ში არ ის აღ ნიშ ნუ ლი, ძლი-
ერი ინ სტი ტუ ტე ბი წარ მო ად გე ნენ  მწარ მო ებ ლუ-
რო ბის და გრძელ ვა დი ანი ზრდის ფუნ და მენ ტურ მა-
მოძ რა ვე ბელ ძა ლას [გვ.26, GCI 2018]. გლო ბა ლუ რი 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ან გა რი ში გა ნას ხვა ვებს, 
რო გორც ფორ მა ლურ ინ სტი ტუ ტებს, რომ ლებ შიც 
შეყ ვა ნი ლია წე სე ბი, კა ნო ნე ბი, კონ სტი ტუ ცია და 
მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა აღ სრუ ლებ ლო მე ქა-
ნიზ მე ბი, ას ევე არ აფ ორ მა ლურ ინ სტი ტუ ტებს, 
რომ ლებ შიც GCR აერ თი ან ებს ქცე ვის ნორ მებს, 
ბიზ ნე სის ეთ იკ ას და კორ პო რა ტი ულ კულ ტუ რას. 



#3(58), 2020 weli, year58

aaee
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
 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T

mecnierebamecniereba/SCIENCE/SCIENCE ISSN 1512-4649ISSN 1512-4649

ქვეყ ნის თვის ძლი ერი ინ სტი ტუ ტე ბის არ სე ბო ბა 
გა დამ წყვეტ როლს თა მა შობს ინ ვეს ტო რე ბი სა და 
პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვა ში. 
ინ ვეს ტო რე ბის თვის უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სა ზო გა დო ებ აში ნდო ბის მა ღა ლი დო ნის არ სე ბო-
ბა, ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი უს აფ რთხო ებ ის დო ნე, 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ სტი ტუ ტე ბის გა მარ თუ ლი 
ფუნ ქცი ონ ირ ება, სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა თა დაც-
ვის უზ რუნ ველ ყო ფა, კორ პო რა ცი ული კულ ტუ რის 
სტან დარ ტე ბის სიძ ლი ერე და ბიზ ნე სის ეთ იკ ის 
პა ტი ვის ცე მა. ინ სტი ტუ ტე ბი, რო მელ თა მი ზა ნია 
სა ზო გა დო ებ აში გა ურ კვევ ლო ბის დო ნის შემ ცი რე-
ბა [4], უნ და აყ ალ იბ ებ დნენ ხელ საყ რელ პი რო ბებს 
ყვე ლა სა ხის  ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის თვის. 
სწო რედ ამ იტ ომ არ ის, რომ ინ სტი ტუ ტე ბი წარ მო-
ად გე ნენ გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის 
ინ ექ სის (GCI) ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან ძი რი თად 
მაჩ ვე ნე ბელს (pillar). 

გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ან გა რი-
შის (GCR) თა ნამ ხმად, ინ სტი ტუ ტე ბი მო იც ავს ის ეთ 
ინ დი კა ტო რებს, რო გო რი ცაა: უს აფ რთხო ება (Secu-
rity), კონ ტრო ლი და ბა ლან სი (checks and balances), 
სა ჯა რო სექ ტო რის ფუნ ქცი ონ ირ ება (Public-sector 
Performance), გამ ჭვირ ვა ლო ბა (Transparency), 
სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა (Property Rights), კორ პო-
რა ტი ული მმარ თვე ლო ბა (Corporate Governance) 
და მთავ რო ბის მო მა ვალ ზე ორი ენ ტა ცია (Future 
Orientation of Government). 2018 წელს შე ტა ნი ლი 
ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად პირ ველ ძი რი თად მაჩ ვე ნე-
ბელს (pillar) სხვა ახ ალ ინ დი ვი დუ ალ ურ ინ დი კა ტო-
რებ თან ერ თად მას  და ემ ატა ის ეთი ინ დი კა ტო რი, 
რო გო რი ცაა სო ცი ალ ური კა პი ტა ლი (Social Capital).

2. სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის ად გი ლი 
გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის 
ან გა რიშ ში 
GCI 4.0 მე თო დო ლო გია ეყ რდნო ბა სო ცი ალ ური 

კა პი ტა ლის პ. ბურ დი ეს მი ერ მო ცე მულ გან მარ-
ტე ბას, რომ ლის თა ნახ მად, სო ცი ალ ურ კა პი ტა ლი 
- ესაა მეტ-ნაკ ლე ბად ინ სტი ტუ ცი ონ ალ იზ ებ ული 
ურ თი ერ თო ბა თა ქსე ლის ჩა მო ყა ლი ბე ბას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი რე სურ სე ბის ერ თობ ლი ობა, რო მე-
ლიც უგ როვ დე ბა ად ამი ანს ან და ად ამი ან თა ჯგუფს 
გარ კვე ულ გა ერ თი ან ებ ებ ში, ას ოცი აცი ებ ში და ა.შ. 
წევ რო ბის სა ფუძ ველ სე [6]. 

ის ევე, რო გორც სხვა ინ დი კა ტო რე ბი, რომ ლე-
ბიც გა ერ თი ან ებ ულია GCI 4.0 პირ ველ ძი რი თად 
მაჩ ვე ნე ბელ ში, სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის ინ დი კა ტო-
რიც ას ახ ავს ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ინ სტი ტუ ცი ურ 

მდგო მა რე ობ ას და სხვა ინ დი კა ტო რებ თან ერ თად 
ქმნის ქვეყ ნის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის სა ბო ლოო 
ინ დექ სს.   

GCI 4.0 სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის გა ან გა რი შე ბა 
ხდე ბა შემ დე გი ოთხი მაჩ ვე ნებ ლის სა ფუძ ველ ზე:

1. ოჯ ახ ისა და სა ზო გა დო ებ ის ქსე ლე ბი (net-
works) 

2. სო ცი ალ ური ერ თობ ლი ობა და ჩარ თუ ლო ბა 
3. პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ობა 
4. ინ სტი ტუ ცი ური ნდო ბა
სხვა ინ დი კა ტო რე ბის მსგავ სად, გლო ბა ლუ რი 

კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ინ დექ სში სო ცი ალ ური 
კა პი ტა ლის ინ დი კა ტო რი  იზ ომ ება 0-დან (ყვე ლა-
ზე და ბა ლი) 100-მდე (ყვე ლა ზე მა ღა ლი) სკა ლის 
მეშ ვე ობ ით [7] და მი სი გა ან გა რი შე ბა ხდე ბა ცალ-
ცალ კე 141 ქვეყ ნის თვის, მათ შო რის, სამ ხრეთ 
კავ კა სი ის რე გი ონ ის ქვეყ ნე ბი სათ ვის.  

3. სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ის 
სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის 
ინ დი ვი დუ ალ ური ინ დი კა ტო რე ბი 
სამ ხრეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბი - სა ქარ თვე ლო, სომ-

ხე თი და აზ ერ ბა იჯ ანი - რე გი ონ ში უმ ნიშ ვნე ლო ვა-
ნეს ად გილს იკ ავ ებ ენ. მი უხ ედ ავ ად მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სტრა ტე გი ული გე ოპ ოლ იტ იკ ური გან ლა გე ბი სა, ამ 
ქვეყ ნე ბის წი ლი მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ აში ძა ლი ან მცი-
რეა და 0.18 %-ს შე ად გენს. საბ ჭო თა წყო ბის ნგრე ვამ 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზა რა ლი მი აყ ენა აღ ნიშ ნულ ქვეყ ნის 
ეკ ონ ომ იკ ას. მხო ლოდ ახ ალი ას წლე ულ ის დაწყე ბი-
დან შე ინ იშ ნე ბა არ სე ბი თი წინ სვლა ამ ქვეყ ნე ბის 
სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ მდგო მა რე ობ აში. 

გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ინ დექ სის 
(GCI 4.0) 2019 წლის რე იტ ინ გის მი ხედ ვით,  სამ ხრეთ 
კავ კა სი ის რე გი ონ ის ქვეყ ნე ბი  მოხ ვდნენ პირ ვე ლი 
ასე ულ ის მე ორე ნა ხე ვარ ში, კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლო 
იკ ავ ებს 74 პო ზი ცი ას, სომ ხე თი გან ლა გე ბუ ლია 69 
პო ზი ცი აზე, ხო ლო აზ ერ ბა იჯ ანი - 58 პო ზი ცი აზე. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის 
სა უკ ეთ ესო მაჩ ვე ნე ბე ლი 2018 წელს ავ სტრა ლი ას 
ქონ და და მი სი ქუ ლა 100 ბა ლი ანი სკა ლის მი ხედ-
ვით 66.2 შე ად გენ და, ხო ლო 2019 წელს პირ ვე ლო ბა 
ზე ლან დი ამ და იკ ავა და მი სი ქუ ლა 66.8 შე ად გენს. 
ყვე ლა ზე ცუ დი მაჩ ვე ნე ბე ლი 2018 და 2019 წელს 
ბუ რუნ დის ეკ ავა, რო მე ლიც 35.2 ქუ ლით GCI 4.0 
რე იტ ინ გში შეყ ვა ნი ლი 141 ქვეყ ნი დან ბო ლო ად-
გილ ზე იმ ყო ფე ბო და.

რაც შე ეხ ება  სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ის 
ქვეყ ნებს, სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის მაჩ ვე ნებ ლის მი-
ხედ ვით ის ინი საკ მა ოდ და ბალ პო ზი ცი ებ ზე დგა ნან 
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და, რო გორც ეს GCR-ში არ ის ას ახ ული,  2019 წლის 
მო ნა ცე მე ბით 141 ქვე ყა ნას შო რის სა ქარ თვე ლო 
122 პო ზი ცი აზე იმ ყო ფე ბა, სომ ხე თი - 129-ზე და 
აზ ერ ბა იჯ ანი - 133-ზე (ცხრი ლი 1). 

იმ ის ათ ვის, რომ გა ვი გოთ თუ რა ტომ არ ის სო ცი-
ალ ური კა პი ტა ლის ას ეთი და ბა ლი დო ნე სამ ხრეთ 
კავ კა სი ის რე გი ონ ის ქვეყ ნებ ში, მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
შე ვის წავ ლოთ GCI 4.0 სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის გა ან-
გა რი შე ბის ოთხი მთა ვა რი მაჩ ვე ნე ბე ლი ცალ ცალ კე.

3.1. ოჯ ახი და სა ზო გა დო ებ ის ქსე ლე ბი. აღ ნიშ-
ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი შედ გე ბა ორ შე მად გე ნე ლი ელ-
ემ ენ ტი სა გან: ოჯ ახი და სა ზო გა დო ებ რი ვი ქსე ლე ბი. 
ამ ას თან, ოჯ ახ ის ინ სტი ტუ ტი ანუ ოჯ ახი ეს არ ის 
„ქორ წი ნე ბი სა და სის ხლის ნა თე სა ობ ის ნი ად აგ ზე 
შექ მნი ლი სო ცი ალ ური სის ტე მა - მცი რე ჯგუ ფი, 
რომ ლის წევ რე ბი ერ თმა ნეთ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
არი ან ყო ფა-ცხოვ რე ბის ერ თი ან ობ ით, მო რა ლუ რი 
ურ თი ერ თპა სუ ხის მგებ ლო ბით და ურ თი ერ თდახ-

მა რე ბით“ [1], ხო ლო სა ზო გა დო ებ რი ვი ქსე ლე ბი 
წარ მო ად გე ნენ ის ეთ ურ თი ერ თკავ შირს სო ცი უმ-
თან, რო მე ლიც ქმნის მე ზობ ლურ, მე გობ რულ და 
ა.შ. ურ თი ერ თო ბებს. 

ოჯ ახ ის ინ სტი ტუ ტის სიძ ლი ერ ის ილ უს ტრი რე-
ბის ერთ-ერ თი შე საძ ლებ ლო ბაა ქორ წი ნე ბე ბი სა და 
გან ქორ წი ნე ბე ბის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის 
ან ალ იზი, რაც გან ხორ ცი ელ დე ბა სა ქარ თვე ლო სა 
და აზ ერ ბა იჯ ან ის1 მა გა ლით ზე (სქემა 1). 

რო გორც სა ქარ თვე ლოს მა გა ლით ზე ნათ ლად 
ჩანს, 2007 წლი დან 2019 წლამ დე გან ქორ წი ნე ბე ბის 
რა ოდ ენ ობ ამ 447% მო იმ ატა, მა შინ რო დე საც ქორ-
წი ნე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2010 და 2013 წლე ბის პი კის 
შემ დეგ სის ტე მა ტუ რად იკ ლებს და 2019 წელს ის 
2007 წლის მაჩ ვე ნებ ლის გა უთ ან აბ რდა.

აზ ერ ბა იჯ ან ში ქორ წი ნე ბე ბის რა ოდ ენ ობა აგ-
რეთ ვე იკ ლებს 2013 წლის შემ დეგ, ხო ლო გან ქორ წი-

1 სომხეთში ქორწინებისა და განქორწინების სტატისტუ
კური მონაცემები ოფიციალურ წყაროებში არ იძებნება

ცხრი ლი 1. სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ის ქვეყ ნე ბის რე იტ ინ გი სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის მი ხედ ვით

წყა რო: გა ან გა რი შე ბუ ლია ავ ტო რე ბის მი ერ [13] სა ფუძ ველ ზე

წელი/ქვეყანა
საქართველო სომხეთი აზერბაიჯანი

პოზიცია პოზიცია პოზიცია

2017* 123 125 117

2018-2019 ქულა პოზიცია ქულა პოზიცია ქულა პოზიცია

2018 41.0 126 42.1 122 41.1 123

2019 44.3 122 43.0 129 41.7 133

სქე მა 1: GCI 4.0 სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის მაჩ ვე ნებ ლი:  ოჯ ახი (სა ქარ თვე ლო)

წყა რო: შედ გე ნი ლია ავ ტო რე ბის მი ერ [geostat.ge] სა ფუძ ველ ზე
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სქე მა 2: GCI 4.0 სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის მაჩ ვე ნებ ლი:  ოჯ ახი (აზ ერ ბა იჯ ანი)

წყა რო: შედ გე ნი ლია ავ ტო რე ბის მი ერ  [https://www.stat.gov.az] სა ფუძ ველ ზე

სქე მა 3: GCI 4.0 სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის მაჩ ვე ნებ ლი:  ოჯ ახი (სა ქარ თვე ლო და აზ ერ ბა იჯ ანი)

წყა რო: შედ გე ნი ლია ავ ტო რე ბის მი ერ  [geostat.ge  და stat.gov.az] სა ფუძ ველ ზე

სქე მა 4: ქორ წი ნე ბა ში ყოფ ნის სა შუ ალო ხან გრძლი ვო ბა (წე ლი, სა ქარ თვე ლო)  

წყა რო: შედ გე ნი ლია ავ ტო რე ბის მი ერ [geostat.ge] სა ფუძ ველ ზე
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ნე ბე ბის რა ოდ ენ ობ ამ 207% მო იმ ატა 2010 წლი დან 
2018 წლამ დე (სქემა 2). 

გან ქორ წი ნე ბე ბის რა ოდ ენ ობა სა ქარ თვე ლო ში 
2008 წლის შემ დეგ ყო ველ წლი ურ ად იზ რდე ბა და 
დღეს სა ქარ თვე ლო ში შექ მნი ლი ოჯ ახ ებ ის 44.6% 
გან ქორ წინ დე ბა, მა შინ, რო დე საც აზ ერ ბა იჯ ან ში  გან-
ქორ წი ნე ბე ბის რა ოდ ენ ობა 23%-ს შე ად გენს (სქემა 3).

ქორ წი ნე ბა სა და გან ქორ წი ნე ბას შო რის სხვა ობ-
აში მნიშ ვნე ლო ვა ნია გან ხი ლუ ლი იქ ნას გან ქორ წი-
ნე ბამ დე ქორ წი ნე ბა ში ყოფ ნის სა შუ ალო ხან გრძლი-
ვო ბა.  სა ქარ თვე ლო ში წლი დან წლამ დე აღ ნიშ ნუ ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ას ევე კლე ბუ ლობს, თუ პიკ ზე 2004 
წელს ის შე ად გენ და 12.2 წელს, უკ ვე 2019 წელს ის 
2 წლით შემ ცირ და და შე ად გი ნა 10.2 წე ლი (სქემა 4).

მი უხ ედ ავ ად გავ რცე ლე ბუ ლი სტე რე ოტ იპ ისა, 
რომ კავ კა სი ის ქვეყ ნებს ახ ასი ათ ებს ძლი ერი ოჯ ახ ის 
ინ სტი ტუ ტი, აღ ნიშ ნუ ლი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე-
ბი ნათ ლად მეტყვე ლებს, რომ ოჯ ახ ის ინ სტი ტუ ტი 
არ გა მო ირ ჩე ვა სიმ ყა რით და წარ მო ად გენს სო ცი-
ალ ური კა პი ტა ლის და ბა ლი დო ნის ერთ-ერთ მი ზეზს 
რე გი ონ ში. 

3.2. სო ცი ალ ური ერ თობ ლი ობა და ჩარ თუ ლო ბა 
წარ მო ად გენს GCI 4.0 მე თო დო ლო გი ის მი ხედ ვით 
სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის გან მსაზღვრელ კი დევ ერთ 
მაჩ ვე ნე ბელს. აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი მო იც ავს 
ის ეთ ფაქ ტო რებს, რო გო რი ცაა ცხე ლი წერ ტი ლე ბი 
ქვე ყა ნა ში, კონ ფლიქ ტუ რი რე გი ონ ები, ოკ უპ ირ ებ-
ული ტე რი ტო რი ები და ა.შ.

სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო-
ვან ხე ლის შემ შლელ ფაქ ტო რად აღი არ ებ ულია ცხე-
ლი წერ ტი ლე ბის არ სე ბო ბა რე გი ონ ში [5; 15]. 1980 
წლე ბი დან დაწყე ბუ ლი სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ-
ში გა ჯე რე ბუ ლია პერ მა ნენ ტუ ლი შეიარაღებული 
კონ ფლიქ ტე ბით, კერ ძოდ ყა რა ბა ღის კონ ფლიქ ტი 

(1987 წლი დან დღემ დე), რო მე ლიც 2020 წლის 27 
სექ ტემ ბრი დან ფარ თო მას შტა ბი ან საბ რძო ლო მოქ-
მე დე ბებ ში გა და იზ არ და, სა ქარ თვე ლო-აფხა ზე თის 
ომი 1992-93წწ., ომი სა მა ჩაბ ლო ში 1992 წ., აგ ვის-
ტოს ომი 2008 წელს. აქ ვე შე იძ ლე ბა მო ვიყ ვა ნოთ 
სამ ხრეთ სამ ცხე-ჯა ვა ხე თი სა და აჭ არ ის ეთ ნი კუ-
რი უთ ან ხმო ებ ები, და ვით გა რე ჯის სა მო ნას ტრო 
კომ პლექ სთან მი მარ თე ბა ში გა უგ ებ რო ბე ბი და 
ა.შ. და რო გორც შე დე გი - ყა რა ბა ღის დღემ დე და-
უდ გე ნე ლი სტა ტუ სი და უმ წვა ვე სი მდგო მა რე ობა, 
სა ქარ თვე ლოს ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ები და ა.შ.

3.3. პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ობა. აღ ნიშ ნუ ლი 
მაჩ ვე ნებ ლის გა სა ან გა რი შებ ლად მი ღა ბუ ლია მო სახ-
ლე ობ ის არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ობ ის მაჩ ვე ნე ბე ლი.

სა ქარ თვე ლო ში 2018 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ-
ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ობა მი იღო ამ ომ რჩე ველ თა მხო-
ლოდ 46.9% [2]. სომ ხე თის 2018 წლის სა პარ ლა მენ ტო 
არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ობა მი იღო 48.6% [11], ხო ლო 
აზ ერ ბა იჯ ან ის 2018 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ-
ში მო ნა წი ლე ობა მი იღო ამ ომ რჩე ველ თა 74.5% [12]. 

აქ ვე უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ სა ქარ თვე ლო ში 
2016 წლის 8 ოქ ტომ ბრის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე-
ბის თვის რე გის ტრა ცი იდ ან მოხ სნი ლი პარ ტი ებ ის 
რიცხვმა 29 შე აგ ინა (რე გის ტრი რე ბულ პარ ტი ათა 
და და მო უკ იდ ებ ელ კან დი დატ თა რა ოდ ენ ობა სულ 
200-მდე ავ იდა), ხო ლო არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ობა 
მი იღო 19 პარ ტი ამ [3], რაც ას ევე მეტყვე ლებს პო-
ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის ად მი უნ დობ ლო ბა ზე. 

3.4. ინ სტი ტუ ცი ური ნდო ბა წარ მო ად გენს GCI 
4.0 მე თო დო ლო გი ის მი ხედ ვით სო ცი ალ ური კა პი-
ტა ლის გან მსაზღვრელ მე ოთხე ელ ემ ენ ტს. აღ ნიშ-
ნულ მაჩ ვე ნე ბელ ში გან ვი ხი ლავთ სა ზო გა დო ებ ის 
ნდო ბას პო ლი ტი კო სე ბის მი მართ (სქემა 5).  

სქე მა 5: GCI 4.0 სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის მაჩ ვე ნებ ლი: ინ სტი ტუ ცი ური ნდო ბა  
(სა ქარ თვე ლო,სომ ხე თი,  აზ ერ ბა იჯ ანი)

წყა რო: შედ გე ნი ლია 
ავ ტო რე ბის მი ერ 

[TCdata360. Public Trust] 
სა ფუძ ველ ზე
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რო გორც ვხე დავთ, სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის GCI 
4.0 მე თო დო ლო გი ის ის ეთი შე მად გე ნე ლი ფაქ ტო რი, 
რო გო რი ცაა ნდო ბა,  გა მო ირ ჩე ვა არ ას ტა ბი ლუ რო-
ბით. ამ ას თან, ინ სტი ტუ ცი ური ნდო ბის შე და რე ბით 
მა ღა ლი დო ნით გა მო ირ ჩე ვა აზ ერ ბა იჯ ანი, რო მე-
ლიც 2017 წელს ამ მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით გა უთ ან-
აბ რდა ის ეთ ქვე ყა ნას, რო მე ლიც GCI4.0-ის  სო ცი ალ-
ური კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბის ინ დექ სის თა ნახ მად  
პირ ველ ად გილ ზე იმ ყო ფე ბა ანუ ავ სტრა ლი ას. რაც 
შე ეხ ება სა ქარ თვე ლოს და სომ ხეთს, ამ ქვეყ ნებ ში 
ინ სტი ტუ ცი ური ნდო ბის დო ნე და ბა ლია და სა ქარ-
თვე ლო ში იგი და ცე მის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა.

დას კვნა
გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის იდ ექ სის 

ერთ-ერ თი ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლის  - ინ სტი ტუ-
ტე ბის -  შე მად გე ნე ლი ელ ემ ენ ტის - სო ცი ალ ური 
კა პი ტა ლის, ან ალ იზ მა გვიჩ ვე ნა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 

მაჩ ვე ნე ბე ლის სტრუქ ტუ რუ ლი ნა წი ლე ბი, რო გო რი-
ცაა ოჯ ახი და სა ზო გა დო ებ ის ქსე ლე ბი,  სო ცი ალ-
ური ერ თობ ლი ობა და ჩარ თუ ლო ბა, პო ლი ტი კუ რი 
მო ნა წი ლე ობა და ინ სტი ტუ ცი ური ნდო ბა, სამ ხრეთ 
კავ კა სი ის ქვეყ ნებ ში ნაკ ლე ბად არ ის გან ვი თა რე ბუ-
ლი. აღ ნიშ ნუ ლი პირ და პირ ზე გავ ლე ნას ახ დენს რე-
გი ონ ში არ სე ბულ ტურ ბუ ლენ ტურ მდგო მა რე ობ აზე 
და ვი თა რე ბას უფ რო მე ტად არ ას ტა ბი ლურს ხდის, 
რაც გა მო იხ ატ ება ცხე ლი წერ ტი ლე ბის არ სე ბო ბა ში, 
ეთ ნი კურ კონ ფლიქ ტებ ში, პო ლი ტი კურ არ ას ტა ბი-
ლუ რო ბა ში და ა.შ., რაც  წარ მო ად გენს ამ ქვეყ ნე ბის 
ეკ ონ ომ იკ ის მდგრა დი  გან ვი თა რე ბის შე მა ფერ ხე-
ბელ ფაქ ტო რებს. 

აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის გა დას ჭრე ლად მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია გან ხორ ცი ელ დეს ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი, რა თა 
მოხ დეს სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის დო ნის ზრდა, დაქ-
საქ სუ ლი სო ცი ალ ური ჯგუ ფე ბის გა ერ თი ან ება, მა თი 
ინ ტე რე სე ბის მაქ სი მა ლუ რი შე ჯე რე ბის სა ფუძ ველ ზე. 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ება, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ერ ოვ ნუ ლი ბიბ ლი ოთ ეკა.
2. სა ქარ თვე ლოს ცენ ტრა ლუ რი სა არ ჩევ ნო კო მი სი ის , სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის 2018 წლის 29 ოქ-

ტომ ბრის არ ჩევ ნე ბის პირ ვე ლი ტუ რის შე დე გე ბის შე მა ჯა მე ბე ლი ოქ მი, თბი ლი სი, 2018 წლის 14 ნო ემ ბე რი.
3. სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 2016 წლის 8 ოქ ტომ ბრის არ ჩევ ნე ბიsს ან გა რი ში, ცეს კო, 2016.
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cial_Capital_Innovative_approach_toward_definition_of_an_interconnection.

10. Putnam R., 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of the American Community. New York: Simon 
& Schuster Paperbacks.

11. Statistical Data, Statistical Committee of the Republic of Armenia. https://armstat.am/en/.
12. Statistical Data, The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, https://www.stat.gov.az/   

- ბო ლო გა და მოწ მე ბა 09.09.2020.
13. TCdata360. GCI 4.0: 1.B Social Capital. The World Bank. https://tcdata360.worldbank.org/indicators/h1

30a49bf?country=NZL&indicator=41497&countries=AZE&viz=line_chart&years=2017,2019&indicators=944  
-  ბო ლო გა და მოწ მე ბა 09.09.2020.

14. TCdata360. Public Trust In Politicians, The World Bank. https://tcdata360.worldbank.org/indicators/hb
b8873f1?country=ARM&indicator=665&countries=AZE,GEO&viz=line_chart&years=2007,2017  - ბო ლო გა და-
მოწ მე ბა 09.09.2020.

15. Varshney A., 2001. Ethnic Conflict and Civil Society: India and Beyond. World Politics, 53(3), 362-398. 



#3(58), 2020 weli, year

aaee

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
 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T

mecnierebamecniereba/SCIENCE/SCIENCE

63

ISSN 1512-4649ISSN 1512-4649

SOCIAL CAPITAL IN THE SOUTH CAUCASUS STATES:
THE CONTEXT OF GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX

Giorgi Kepuladze 
Associated Professor of Caucasus 

International University

Tamila Arnania-Kepuladze 
Professor of Akaki Tsereteli State University

ABSTRACT

Among the many factors of economic development economists in recent decades consider its specific ele-
ments, like the social relations established in society, the nature of relations between economic entities, and 
the level of trust in society or everything that is combined in the concept of social capital. Today social capital 
is recognized as one of the most effective factors of economic development and socio-political consolidation of 
society. The growth in the role and importance of social capital has been reaffirmed by the fact that in 2018, social 
capital became an integral part of one of the key indicators of the Global Competitiveness Index–institutions. 
The aim of this paper is to investigate the level of social capital in South Caucasus Countries based on four indica-
tors of the Global Competitiveness Index. To achieve this goal, the social capital of the South Caucasus countries 
is compared on the basis of the relevant key indicators and individual indicators of the Global Competitiveness 
Report.

Keywords: Social capital, Global competitiveness index.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სამართლისა და საერთაშორისო 
ურთიერთობების ფაკულტეტის დოქტორანტი
ელ. ფოსტა: mariam.chachua@yahoo.com
ტელ.: +995 555 203 203

სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა სა ქარ თვე ლოს სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა სა ქარ თვე ლოს 
ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზეევ რო ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე

ან ოტ აცია
ქვეყ ნის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია იგი ჩარ თუ ლი იყ ოს გლო-

ბა ლურ პრო ცე სებ ში. ეს, მეტ წი ლად, ხორ ცი ელ დე ბა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო-
ბით, მათ გან მი ღე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ებ ის  და აღ ებ ული ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბით. სა ქარ თვე ლოს 
ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რე სის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია მსოფ ლიო ას პა რეზ ზე თა ვის დამ კვიდ რე ბა და 
წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა ყვე ლა სფე რო ში. გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა, რად გან 
მას თან პირ და პი რაა და კავ ში რე ბუ ლი პრო დუქ ტის ექ სპორ ტი და, ზო გა დად, სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბა 
ევ რო პის ქვეყ ნებ თან, აგ რეთ ვე, სა ერ თა შო რი სოდ აღ ებ ული ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა, სა დაც 
მო ნა წი ლე ობს სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი ყვე ლა რგო ლი. ამ ამ ოც ან ის შე სას რუ-
ლებ ლად მხო ლოდ მმარ თვე ლი ორ გა ნო ებ ის პა სუ ხის მგებ ლო ბა არ არ ის საკ მა რი სი, მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ბიზ ნეს სექ ტო რის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გა აზ რე ბა და მას სა და სა აგ ენ ტოს შო რის ეფ ექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცია, 
მომ ხმა რე ბელ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა.  2014 წელს,  მას შემ დეგ, რაც სა ქარ თვე ლომ ხე ლი მო აწ ერა ევ-
რო კავ შირ თან ას ოც ირ ებ ის შე სა ხებ შე თან ხმე ბას, აუც ილ ებ ელი გახ და რიგ სფე რო ებ ში  პრობ ლე მე ბის 
გა მოვ ლე ნა და აღ მოფხვრა. აღ ნიშ ნუ ლი შე თან ხმე ბის მე ოთხე კა რი „ვაჭ რო ბა და ვაჭ რო ბას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი” მიზ ნად ის ახ ავს ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის სივ რცის  
(DCFTA) და არ სე ბას და იგი  ქვეყ ნებს შო რის სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ობ ის და უბ რკო ლე ბელ მი მოც-
ვლას გუ ლის ხმობს. ამ იტ ომ აც, 2014 წლი დან, გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა სურ სა თის უვ ნებ ლო ბას და 
მის კონ ტროლს მი ექ ცა. იმ ის ათ ვის, რომ სა ქარ თვე ლომ მო ახ ერ ხოს ევ რო კავ შირ თან სა კა ნონ მდებ ლო 
და ახ ლო ება  და ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი შე თან ხმე ბის შეს რუ ლე ბა, ამ სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის 
გა მოს წო რე ბა უნ და მოხ დეს მის ყვე ლა სა ფე ხურ ზე. იმ ის მი უხ ედ ავ ად, რომ გეგ მა ვა დე ბის სრუ ლი დაც-
ვით სრუ ლე ბა, არ სე ბობს ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბიც, რომ ლის აღ მო უფხვრე ლო ბაც გა მო იწ ვევს 
ამ პრო ცე სის შე ფერ ხე ბას, რაც ქვეყ ნის სა გა რეო რე პუ ტა ცი ას  უქ მნის საფ რთხეს.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: სა ქარ თვე ლოს ევ რო ინ ტეგ რა ცია, სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა, სურ სა თის კონ ტრო-
ლი, სა ერ თა შო რი სოდ აღ ებ ული ვალ დე ბუ ლე ბა.

შე სა ვა ლი
სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის სა კითხი მნიშ ვნე ლოვ-

ნად დგას მსოფ ლი ოს დღის წეს რიგ ში. გლო ბა ლუ-
რად ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბა პრი ორ იტ ეტია ყვე-
ლა სფე როს შო რის, უს აფ რთხო საკ ვე ბი კი  ჯაჭ ვის 
მთა ვა რი რგო ლია.  სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა ში იგ ულ-
ის ხმე ბა რო გორც ად ამი ან ის, ას ევე ცხო ვე ლი სა და 
გა რე მოს უს აფ რთხო ება. „One Health“ – „ერ თი ანი 
ჯან მრთე ლო ბა“ მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის კო ლა-

ბო რა ცი ული მიდ გო მაა, რო მე ლიც აერ თი ან ებს გა-
რე მოს, ად ამი ან ისა და ცხო ვე ლის ჯან მრთე ლო ბას, 
ანუ მთლი ან პრო ცესს - „მინ დვრი დან სუფ რამ დე“ 
(“from farm to table”).  იმ ის ათ ვის , რომ სუფ რა ზე უს-
აფ რთხო საკ ვე ბი მოხ ვდეს, აუც ილ ებ ელია გა რე მო 
იყ ოს ჯან მრთე ლი  და ვარ გი სი ცხო ვე ლის გა მო საკ-
ვე ბად. სურ სა თის წარ მო ებ ის, გა და მუ შა ვე ბი სა და 
დის ტრი ბუ ცი ის ყვე ლა ეტ აპს  ად გენს სა ქარ თვე-
ლოს  სურ სა თი სა და ცხო ვე ლის საკ ვე ბის კა ნონ-
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მდებ ლო ბა, რო მელ თა მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სო-
ბას,  ჰი გი ენ ური და სა ნი ტა რუ ლი წე სე ბის დაც ვა ზე 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბას და სა ხელ მწი ფო კონ ტროლს, 
წლი ური პროგ რა მის შე სა ბა მი სად, ახ ორ ცი ელ ებს 
გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სა მი-
ნის ტროს სსიპ „სურ სა თის ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტო“. 
აღ ნიშ ნუ ლი და წე სე ბუ ლე ბა ახ ორ ცი ელ ებს სა ხელ-
მწი ფო კონ ტროლს, რომ ლის მი ზა ნია ად ამი ან ის 
სი ცოცხლის, ჯან მრთე ლო ბი სა და მომ ხმა რე ბელ თა 
ინ ტე რე სე ბის დაც ვა, რაც რის კის სა ფუძ ველ ზე შემ-
დე გი მე ქა ნიზ მე ბით ხორ ცი ელ დე ბა: ინ სპექ ტი რე ბა, 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბა, მო ნი ტო რინ გი, ნი მუ შის აღ ება, 
დო კუ მენ ტუ რი შე მოწ მე ბა.

არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის და გა წე ული სა მუ-
შაოების მი უხ ედ ავ ად, არ სე ბობს რი გი ხარ ვე ზე ბი, 
რო მელ თა გა მოც ფიქ სირ დე ბა მო სახ ლე ობ აში 
კვე ბი თი მოშ ხამ ვე ბის, სურ სა თის/ცხო ვე ლის საკ-
ვე ბით გან პი რო ბე ბუ ლი ნაწ ლავ თა ინ ფექ ცი ებ ის, 
ეპ იდ ემი ებ ის, სხვა საკ ვე ბის მი ერი მა სობ რი ვი და ავ-
ად ებ ებ ის გა ჩე ნის შემ თხვე ვე ბი. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი კი 
უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს სა ერ თა შო რი სოდ აღ ებ-
ული ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის დი ნა მი კა ზე.  
გარ და ამ ისა, ვლინ დე ბა შემ თხვე ვე ბი, სა დაც მძი მეა 
კვე ბით ობი ექ ტებ სა თუ სა წარ მო ებ ში და ფიქ სი რე-
ბუ ლი ჰი გი ენ ურ და სა ნი ტა რულ ნორ მა თა დარ-
ღვე ვე ბი, რო მელ თა კრი ტი კუ ლო ბის შემ თხვე ვა შიც 
ად ამი ან ის სი ცოცხლე და ჯან რმრთე ლო ბა მა ღა ლი 
რის კის ქვეშ დგე ბა.  

იმ ის ათ ვის, რომ გან ხორ ცი ელ დეს სა ხელ მწი ფო 
კონ ტრო ლი, სა ჭი როა ბიზ ნე სო პე რა ტო რი იყ ოს 
ოფ იცი ალ ურ ად და რე გის ტრი რე ბუ ლი და ბა ზა იყ-
ოს სრულ ყო ფი ლი, რო მელ საც უზ რუნ ველ ყოფს 
სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტროს მმარ თვე-
ლო ბის სფე რო ში მოქ მე დი სსიპ „სა ჯა რო რე ეს ტრის 
ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტო“. „სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა 
გუ ლის ხმობს სურ სა თით გა მოწ ვე ული რის კე ბის-
გან ად ამი ან ის სი ცოცხლი სა და ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვას. ეს არ ის კონ ცეფ ცია, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
კონ კრე ტუ ლი სა სურ სა თო პრო დუქ ტი მი სი მიზ ნობ-
რი ვად მომ ზა დე ბის ან/და მოხ მა რე ბის შემ თხვე ვა ში 
ზი ანს არ აყ ენ ებს მომ ხმა რე ბელს“ (კო დექ სი, 2012). 
ბა ზარ ზე გან თავ სე ბუ ლი სურ სა თი უნ და აკ მა ყო-
ფი ლებ დეს სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გან-
საზღვრულ სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის მოთხოვ ნებს. 
სურ სა თის/ცხო ვე ლის საკ ვე ბის უვ ნებ ლო ბის, 
ვე ტე რი ნა რი ისა და მცე ნა რე თა დაც ვის კო დექ სის 
მი ხედ ვით, და უშ ვე ბე ლია მავ ნე სურ სა თის ბა ზარ-
ზე გან თავ სე ბა - „სურ სა თი მავ ნედ მი იჩ ნე ვა, თუ: 
იგი საფ რთხეს უქ მნის ად ამი ან ის სი ცოცხლეს ან/

და ჯან მრთე ლო ბას;  არ არ ის მი ზან შე წო ნი ლი ად-
ამი ან ის მი ერ მი სი მოხ მა რე ბა“. სურ სა თის უვ ნებ-
ლო ბის კონ ტრო ლი ნიშ ნავს ქმე დე ბას, რო მე ლიც 
ხორ ცი ელ დე ბა: „სურ სა თის/ცხო ვე ლის საკ ვე ბის 
უვ ნებ ლო ბის, ეტ იკ ეტ ირ ებ ის სა ქარ თვე ლოს კა-
ნონ მდებ ლო ბით გან საზღვრულ მოთხოვ ნებ თან 
შე სა ბა მი სო ბის და სად გე ნად“. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 
რომ ეს გან საზღვრე ბა, ას ევე  ინ ფორ მა ცია ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბი სა და უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ  ყვე ლა 
ბიზ ნე სო პე რა ტორ მა და მომ ხმა რე ბელ მა იც ოდ ეს.

აღ სა ნიშ ნა ვია,  რომ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ-
რადღე ბა სურ სა თის უვ ნებ ლო ბას და მის კონ-
ტროლს  ევ რო კავ შირ თან ას ოც ირ ებ ის შე სა ხებ 
შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რის შემ დეგ მი ექ ცა,  რად გან,  
შე თან ხმე ბის ში ნა არ სის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო ში 
აუც ილ ებ ელი გახ და ამ სფე რო შიც პრობ ლე მე ბის და 
ხარ ვე ზე ბის გა მოვ ლე ნა/გა მოს წო რე ბა.

„შე თან ხმე ბა ით ვა ლის წი ნებს შე სას რუ ლებ-
ლად სა ვალ დე ბუ ლო სა მარ თლებ რივ დე ბუ ლე ბებს 
და გაძ ლი ერ ებ ულ თა ნამ შრომ ლო ბას, რო მე ლიც 
სცდე ბა ტრა დი ცი ულ შე თან ხმე ბა თა მას შტა ბებს 
და ვრცელ დე ბა ინ ტე რეს თა ყვე ლა სფე რო ზე“ ( 
2017-2020წწ. დღის წეს რი გი). ყვე ლა სფე რო ში 
რა საკ ვირ ვე ლია იგ ულ ის ხმე ბა სურ სა თის უვ ნებ-
ლო ბაც, რო მე ლიც კონ კრე ტუ ლად ნახ სე ნე ბი და 
გან საზღვრუ ლია  „ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს 
შო რის ას ოც ირ ებ ის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის“ მე-4 
კარ ში - „ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი 
ვაჭ რო ბის სივ რცე (DCFTA)“, რაც  ქვეყ ნებს შო რის 
სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ობ ის და უბ რკო ლე ბელ 
მი მოც ვლას აღ ნიშ ნავს.  ამ კომ პო ნენ ტში ხაზ გას-
მუ ლია სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა და 
მი სი კონ ტრო ლის გა უმ ჯო ბე სე ბის მოთხოვ ნე ბი.  
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე ლომ უნ და გა ით ვა-
ლის წი ნოს რე კო მენ და ცი ები და გა მო ას წო როს არ-
სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი. დო კუ მენ ტში აღ ნიშ ნუ ლი ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად შექ მნი ლია „სა-
კა ნონ მდებ ლო მი ახ ლო ებ ის პროგ რა მა სურ სა თის 
უვ ნებ ლო ბა ში“. ევ რო კავ შირ თან, სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბამ უნ და მო ახ დი ნოს 271 სა კა ნონ მდებ ლო 
ინ სტრუ მენ ტის მი ახ ლო ება და გან ხორ ცი ელ ება 
სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის სტან დარ ტე ბის სფე რო ში, 
ეს არ ის ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე პრო ცე სი. პროგ რა მა ში 
გა წე რი ლია ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან 
მი ახ ლო ებ ის ვა დე ბიც.  

ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბა ში ნახ სე ნე ბი მო-
ვა ლე ობ ებ ის და პრო ცე სე ბის გარ და, არ სე ბობს 
სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ები, რო მელ თა წევ-
რიც არ ის სა ქარ თვე ლო და რო მელ თა გა ნაც აქ ვს 
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მი ღე ბუ ლი გარ კვე ული რე კო მენ და ცი ები, რაც უნ და 
გა ით ვა ლის წი ნოს.

გა ერ ოს სტან დარ ტე ბის (FAO/WHO-„Codex 
Alimentarius“)  და „მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა-
ცი ის“  შე თან ხმე ბე ბის  მი ხედ ვით,  სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ძა ლის ხმე ვა ჰარ მო ნი ზა ცი ის კენ 
ერ თმა ნე თის მსგავ სია. სურ სა თის კონ ტროლ ზე 
სა ერ თა შო რი სო რე გუ ლა ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა ში გან-
სა კუთ რე ბით ჩარ თუ ლია შემ დე გი სა მი ძი რი თა დი 
ორ გა ნი ზა ცია: სურ სა თი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის 
ორ გა ნი ზა ცია (FAO), მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი-
ზა ცია(WTO) და მსოფ ლიო ჯან დაც ვის ორ გა ნი-
ზა ცია(WHO). მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის 
მი ხედ ვით,  სა ერ თა შო რი სო ჰარ მო ნი ზა ცია შე იძ-
ლე ბა მიღ წე ულ იქ ნას, თუ ყვე ლა ქვე ყა ნა და იც ავს 
ნორ მებს სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის გა მო-
ყე ნე ბით, რაც მა თი სა ნი ტა რუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის 
სა ფუძ ვე ლია, ხო ლო ერ ოვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბი 
კო დექ სის („Codex Alimentarius“) სტან დარ ტებ ზე 
უფ რო მკაც რი უნ და იყ ოს.

ას ევე უნ და აღ ვნიშ ნოთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 
„ჰას პი“-ს  (HACCP- Hazard Analyss and Critical Control 
Points System)  - საფ რთხის ან ალ იზ ისა და კრი ტი-
კუ ლი სა კონ ტრო ლო წერ ტი ლე ბის სის ტე მა, რო მე-
ლიც გუ ლის ხმობს სა წარ მო ში რის კის შეს წავ ლი სა 
და ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე ის ეთი „წერ ტი ლე ბის“ 
გა მოვ ლე ნას, რო მელ მაც შე იძ ლე ბა შეც დო მით, 
შემ თხვე ვით და ყუ რადღე ბის მიღ მა დარ ჩე ნით 
პრო დუქ ტის და ზი ან ება ან/და და ბინ ძუ რე ბა გა მო-
იწ ვი ოს. HACCP-ის სტან დარ ტე ბი უზ რუნ ველ ყოფს 
წარ მო ებ ის პრო ცეს ში ის ეთი წერ ტი ლე ბის აღ მო-
ჩე ნას, რომ ლე ბიც და ბინ ძუ რე ბის მა ღა ლი რის კის 
ქვეშ არი ან და ამ იტ ომ გან სა კუთ რე ბუ ლად უნ და 
მი აქ ცი ოს ყუ რადღე ბა ხელ მძღვა ნელ მა და მუდ მი ვი 
მო ნი ტო რინ გი უნ და აწ არ მო ოს თა ნამ შრომ ლებ თან 
ერ თად. 

ქარ თვე ლი ფერ მე რე ბის თვის ძალ ზედ გან მა ვი-
თა რე ბე ლი აღ მოჩ ნდა „Global G.A.P“ - აგ რა რუ ლი 
სურ სა თის პირ ვე ლა დი წარ მო ებ ის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტი, რო მე ლიც ად გენს „კარ გი სა სოფ ლო-
სა მე ურ ნეო“ პრაქ ტი კის  (“Good agricultural practic-
es”) სა ხელ მძღვა ნე ლოს. მი სი მი ზა ნია  ფერ მე რებს, 
სა ცა ლოდ მო ვაჭ რე ებ სა და მომ ხმა რე ბელს შეს თა-
ვა ზოს უვ ნე ბე ლი და მდგრა დი სა სოფ ლო-სა მე ურ-
ნეო მიდ გო მე ბი ად გი ლობ რი ვი პი რო ბე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით. G.A.P.-ის სტან დარ ტე ბი სა შუ ალ ებ ას 
აძ ლევს ფერ მე რებს აწ არ მო ონ კონ კუ რენ ტუ ნა რი-
ანი პრო დუქ ცია და მის ცეს მათ შე საძ ლებ ლო ბა 
გა იტ ან ონ სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე.  2019 წელს  

„სა ქარ თვე ლოს კარ გი სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო პრაქ-
ტი კის“  სერ ტი ფი ცი რე ბის სის ტე მის აღი არ ებ ისა 
და გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რის მიზ ნით, გა რე მოს 
დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სა მი ნის ტრო სა 
და „სა ქარ თვე ლოს ფერ მერ თა ას ოცი აცი ას“ შო-
რის თა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუ მი გა ფორ მდა.  
აღ ნიშ ნულ ინ იცი ატ ივ ას აშშ-ის სა ერ თა შო რი სო 
გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტომ (USAID) და უჭ ირა მხა რი. 
G.A.P. - ის სტან დარ ტე ბის დაც ვა ხელ მი საწ ვდო მი 
და საკ მა ოდ კომ ფორ ტუ ლია ქარ თვე ლი ფერ მე რე-
ბის თვის, ვი ნა იდ ან  ით ვა ლის წი ნებს ად გი ლობ რივ 
პი რო ბებს. აღ ნიშ ნუ ლი სერ ტი ფი კა ტი ეხ მა რე ბა 
ფერ მე რებს გა ნა ვი თა რონ სა კუ თა რი საქ მი ან ობა 
და პა რა ლე ლუ რად მიჰ ყვნენ მდგრა დი სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ ისა და სა სურ სა თო სის ტე მე ბის მოთხოვ-
ნებს, რაც წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯია ევ რო პუ ლი 
სტან დარ ტის კენ. ეს ყვე ლა ფე რი ეხ მა რე ბა ქარ-
თველ ფერ მერს შექ მნას უვ ნე ბე ლი სურ სა თი და 
ხე ლი შე უწყოს მა ღალ ხა რის ხი ანი პრო დუქ ტის 
ექ სპორ ტს.

ზე მო თაღ ნიშ ნულ ორ გა ნი ზა ცი ათა ხელ შეწყო-
ბით, სა ქარ თვე ლო ში ხორ ცი ელ დე ბა სხვა დას ხვა 
პრო ექ ტი, რომ ლე ბიც ემ სა ხუ რე ბა DCFTA-თ გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას. ას-
ეთია, მა გა ლი თად, CIB - ევ რო კავ ში რის ყოვ ლის მომ-
ცვე ლი ინ სტი ტუ ცი ური გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა, 
რომ ლის დახ მა რე ბი თაც ხორ ცი ელ დე ბა სურ სა თის 
ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტოს კად რთა (მათ შო რის ის ნპექ-
ტორ თა) გა დამ ზა დე ბა. ამ ავ დრო ულ ად იგი აფ ინ-
ან სებს გას ვლით შეხ ვედ რებს რე გი ონ ებ ში ახ ალი 
კა ნონ მდებ ლო ბე ბის გაც ნო ბის მიზ ნით. აგ რეთ ვე, 
არ სე ბობს ჩე ხე თის სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის ზე დამ-
ხედ ვე ლო ბის და კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტის, იაპ ონი-
ის სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის სა აგ ენ ტოს 
(JICA), USAID-ის და ADA-ს (ავ სტრი ის გან ვი თა რე ბის 
სა აგ ენ ტო) პროგ რა მე ბი, რო მე ლიც ხელს უწყობს 
სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის და ახ ლო ებ ას ევ-
რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან და სა ერ თა შო-
რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას სურ სა თის 
უვ ნებ ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით.

გარ და იმ ისა, რომ სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ ში რის 
კა ნონ მდებ ლო ბას თან ჰარ მო ნი ზა ცი ის პრო ცეს შია 
და ამ ის ათ ვის გან საზღვრულ ეტ აპ ებს და ამ ოც-
ან ებს გზა დაგ ზა ას რუ ლებს, ას ევე არ სე ბი თად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ევ რო პის ქვეყ ნე ბის მა გა ლი თე ბის 
გა ზი არ ება - ვგუ ლის ხმობ მა კონ ტრო ლე ბელ ორ-
გა ნო სა და  მომ ხმა რე ბელს შო რის  კო მუ ნი კა ცი ის 
მე ქა ნიზ მს.  სა ქარ თვე ლოს სურ სა თის/ცხო ვე ლის 
საკ ვე ბის, ვე ტე რი ნა რი ისა და მცე ნა რე თა დაც ვის 
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კო დექ სის მი ხედ ვით, სურ სა თის ერ ოვ ნუ ლი სა-
აგ ენ ტო ვალ დე ბუ ლია მო სახ ლე ობ ას დრო ულ ად 
მი აწ ოდ ოს ინ ფორ მა ცია ბა ზარ ზე გან თავ სე ბუ ლი 
სურ სა თის/ცხო ვე ლის საკ ვე ბის ად ამი ან ის ჯან-
მრთე ლო ბის თვის მავ ნებ ლო ბის შე სა ხებ. გარ და ამ-
ისა, სეს ყო ველ წლი ურ ად აქ ვეყ ნებს სა ხელ მწი ფო 
კონ ტრო ლის შე დე გებს ოფ იცი ალ ურ ვებ.გვერ დზე 
(www.nfa.gov.ge). 2016 წლი დან კი ან გა რი შე ბი ყო-
ვე ლი თვის ბო ლოს ქვეყ ნდე ბა და ას ახ ავს რო მელ 
შპს-ში რა ტი პის დარ ღვე ვა გა მოვ ლინ და. ამ შე დე-
გე ბის ნახ ვა ნე ბის მი ერ მო ქა ლა ქეს შე უძ ლია. თუმ-
ცა,  სა ქარ თვე ლოს არ გა აჩ ნია კვე ბის ობი ექ ტე ბის 
შე ფა სე ბის სის ტე მა (რო გო რი ცაა, მა გა ლი თად, 
„მი შე ლი ნის ვარ სკვლა ვი“ ევ რო პის ქვეყ ნე ბი სათ-
ვის), რო მე ლიც ას ახ ავ და რამ დე ნად შე ეს აბ ამ ება 
და წე სე ბუ ლე ბა კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი-
ნე ბულ მოთხოვ ნებს. ზე მო თაღ ნიშ ნულ სა იტ ზე 
გა მოქ ვეყ ნე ბულ ან გა რი შებ ში მომ ხმა რებ ლის თვის 
რთუ ლია მო იძი ოს მა გა ლი თად რეს ტო რა ნი, რო-
მელ ში ვი ზიტ საც გეგ მავს, ვი ნა იდ ან ხში რად შპს 
-ს და სა ხე ლე ბა და კვე ბის ობი ექ ტის ფაქ ტობ რი ვი 
სა ხელ წო დე ბა ერ თმა ნეთს არ ემ თხვე ვა და გა უგ-
ებ არია კონ კრე ტუ ლად რო მელ და წე სე ბუ ლე ბა ზეა 
სა უბ არი. მა გა ლი თის თვის გან ვი ხი ლოთ და ნი ის 
შემ თხვე ვა -  გამ ჭვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ სა-
ყო ფად  2001 წელს  და ნი ის სურ სა თის , სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ ისა და მე თევ ზე ობ ის სა მი ნის ტრომ 
და ნერ გა „ღი მი ლის მიდ გო მის“ (“Smile approach”) 
სის ტე მა, რო მე ლიც გა მო იხ ატ ება შე მოწ მე ბულ 
კვე ბის ობი ექ ტებ ზე ღი მი ლის გა მო სა ხუ ლე ბის 
სიმ ბო ლოს მი ნი ჭე ბით. ღი მი ლის სიმ ბო ლო ები 
გან სხვა ვე ბუ ლია კვე ბის ობი ექ ტის სა ხელ მწი ფო 
კა ნონ მდებ ლო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის მი ხედ ვით. 
რაც უფ რო მე ტი დარ ღვე ვაა აღ მო ჩე ნი ლი და წე სე-
ბუ ლე ბა ში, მით ნაკ ლე ბად იღ იმ ის გა მო სა ხუ ლე ბა. 
იმ შემ თხვე ვა ში, თუ უკ ან ას კნე ლი 4 ინ სპექ ტი რე-
ბის დროს არ გა მოვ ლე ნი ლა შე უს აბ ამ ობა ობი-
ექ ტზე, იგი იმ სა ხუ რებს „ელ იტ“ სიმ ბო ლოს, რაც 
კა ნონ მდებ ლო ბას თან სრულ და გრძელ ვა დი ან 
შე სა ბა მი სო ბას აღ ნიშ ნავს.   შე მოწ მე ბუ ლი კვე-
ბის ობი ექ ტე ბი ნე ბის მი ერ ად ამი ანს  შე უძ ლია 
მო იძი ოს  კონ კრე ტულ ვებ.გვერ დზე (findsmiley.
dk), სა დაც გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია ინ სპექ ტი რე ბის  ოქ-
მე ბი და მი ნი ჭე ბუ ლი სიმ ბო ლო ები. ამ სის ტე მის 
ეფ ექ ტუ რო ბა გა მო იხ ატ ება იმ აში, რომ უამ რა ვი 
მომ ხმა რე ბე ლი აუქ მებს ჯავ შანს რეს ტო რან ში მას 
შემ დეგ, რაც აღ ნიშ ნულ სა იტ ზე გა და ამ ოწ მებს მას 
და აღ მო აჩ ენს მი ნი ჭე ბულ „მოწყე ნილ ღი მილს“, 
რაც შე უს აბ ამ ობ ას ნიშ ნავს. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, 

უამ რა ვი კომ პა ნია ცდი ლობს არ და იმ სა ხუ როს 
ცუ დი შე ფა სე ბა , გააუმჯობესოს სტან დარ ტე-
ბი და, შე სა ბა მი სად, მო იპ ოვ ოს „კარ გი ღი მი ლი“. 
ვფიქ რობ კარგ შე დეგს გა მო იღ ებ და მსგავ სი შე-
ფა სე ბის სის ტე მის და ნერ გვა სა ქარ თვე ლო ში. ჩე მი 
აზ რით, ჩა ტა რე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის 
შე დე გე ბის ამ სახ ვე ლი გა მო სა ხუ ლე ბი თი შე ფა-
სე ბა გა მო იწ ვევს ბიზ ნეს სექ ტო რის  მო ტი ვა ცი ის 
ზრდას და სა ზო გა დო ებ ის თვის ინ ფორ მა ცი ის მკა-
ფიო მი წო დე ბას კონ კრე ტუ ლი  კვე ბის ობი ექ ტის 
შე სა ხებ. თუმ ცა, ამ ის თვის მზად უნ და იყ ოს ქვე-
ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ აც 
და და რე გის ტრი რე ბუ ლი ბიზ ნე სო პე რა ტო რე ბიც. 
მზა ობა შე იძ ლე ბა გა მო იხ ატ ებ ოდ ეს საკ ვებ ობი-
ექ ტებ ზე დარ ღვე ვა თა მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნით, 
წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, შე ფა სე ბის სის ტე მის 
გა ჩე ნამ შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს მო ნო პო ლი რეს-
ტორ ნე ბის წარ მოქ მნა, რაც კრი ზი სის სა ფუძ ვე ლი 
გახ დე ბა და ნარ ჩე ნი ბიზ ნე სო პე რა ტო რე ბის თვის. 
გარ და ამ ისა, უნ და შე იქ მნას კონ კრე ტუ ლი ვებ. 
გვერ დი (კვე ბის ობი ექ ტთა ბა ზა), სა დაც ყო ვე ლი 
ინ სპექ ტი რე ბის შემ დეგ, უფ ლე ბა მო სი ლი პი რი 
ატ ვირ თავს და გა ნა ახ ლებს ინ ფორ მა ცი ას კვე ბის 
ობი ექ ტზე ჩა ტა რე ბუ ლი კონ ტრო ლის შე დე გე ბის 
შე სა ხებ, იგ ივე ოქ მებს. შე დე გად მომ ხმა რე ბელს 
შე ეძ ლე ბა მო იძი ოს სა სურ ვე ლი კვე ბის ობი ექ ტის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია. ეს ას ევე წარ მო ად გენს ბიზ-
ნეს სექ ტო რის მო ტი ვა ცი ის ამ აღ ლე ბის ერთ-ერთ 
მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტორს. 

გარ და გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა, მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სურ სა თის ერ ოვ ნულ სა აგ ენ ტო სა და ბიზ ნე სო პე-
რა ტორ თა ეფ ექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცია, რა თა დრო ულ-
ად იქ ნეს მი წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია სი ახ ლე ებ ის 
და გზამ კვლე ვე ბის შე სა ხებ. ამ ის ათ ვის კი კარ გი 
იქ ნე ბო და სის ტე მუ რი პროგ რა მის და ნერ გვა (მოკ-
ლე ტექ სტუ რი შეტყო ბი ნე ბა ან/და ელ ექ ტრო ნულ 
მი სა მარ თზე  წე რი ლის მი წე რა) და სეს სერ ვი სე ბის 
(მაგ. ფა სი ანი კონ სულ ტა ცია ბიზ ნე სო პე რა ტო-
რე ბი სათ ვის) პო პუ ლა რი ზე ბა.  მე ტიც, ვფიქ რობ 
ბიზ ნე სო პე რა ტო რე ბის მხრი დან შე უს აბ ამ ობ ებ ის 
და მო მა ვალ ში არ ამ იზ ნობ რი ვი ხარ ჯვის  თა ვი დან 
აც ილ ებ ის მიზ ნით, გა მარ თლე ბუ ლი იქ ნე ბა სა ვალ-
დე ბუ ლო ად გი ლობ რი ვი ფა სი ანი კონ სულ ტა ცი ის 
და წე სე ბა, რა თა ბიზ ნე სო პე რა ტორს წი ნას წარ, წარ-
მო ებ ის დაწყე ბამ დე, ერ თხელ მა ინც ჰქონ დეს გავ-
ლი ლი კონ სულ ტა ცია სურ სა თის ერ ოვ ნულ სა აგ ენ-
ტო ში. ეს უზ რუნ ველ ყოფს წარ მოდ გე ნის შე ექ მნას 
რო გორც  კა ნონ მდებ ლო ბის მოთხოვ ნე ბის, ას ევე 
ბიზ ნე სო პე რა ტორ თა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ. 
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  დას კვნა
ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის გა ზი არ ება და ევ-

რო კავ შირ თან სა კა ნონ მდებ ლო ინ სტრუ მენ ტე ბის 
და ახ ლო ება უზ რუნ ველ ყოფს სა ერ თა შო რი სოდ 
აღ ებ ული ვალ დე ბუ ლე ბე ბის პირ ნათ ლად შეს რუ-
ლე ბას. ამ ას თან ერ თად, სა ქარ თვე ლოს მი ერ ევ რო-
კავ ში რის ბაზ რის მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა 
გა მო იწ ვევს ქვეყ ნის ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის 
დაჩ ქა რე ბას და ერ თი ან ობ ის პრი ცი პის გაზ რდას. 

„ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ას ოც-
ირ ებ ის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა“ სა ქარ თვე ლოს თვის 
შან სია, გა მო ავ ლი ნოს თა ვი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე და და ამ ტკი ცოს, რომ 
შე უძ ლია მო ერ გოს ევ რო პულ სტან დარ ტებს. „ღრმა 
და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის სივ-
რცე“  მო ითხოვს სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის კონ ტრო-
ლის გა უმ ჯო ბე სე ბას, რა თა ქვეყ ნებს შო რის მოხ დეს 
სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ობ ის და უბ რკო ლე ბე ლი 

მი მოც ვლა. ამ პუნ ქტე ბის შეს რუ ლე ბა ში კი ლო მის 
წვლი ლი სწო რედ სურ სა თის ერ ოვ ნულ სა აგ ენ ტოს 
მი უძ ღვის. ამ უკ ან ას კნელ მა  გრძე ლი და რთუ ლი გზა 
გან ვლო სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე კონ ტრო ლის და-
სამ ყა რებ ლად. არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბით სურ სა თის 
ერ ოვ ნულ მა სა აგ ენ ტომ მო ახ ერ ხა შე ეს რუ ლე ბი ნა 
ევ რო კავ შირ თან სა კა ნონ მდებ ლო და ახ ლო ებ ები 
გეგ მის მი ხედ ვით, ამ ავ დრო ულ ად გა ნე ხორ ცი ელ ებ-
ინა წლი ურ ად  16000-მდე აქ ტი ვო ბა (ბო ლო მო ნა ცე-
მე ბი). ამ ის მი უხ ედ ავ ად, არ სე ბობს რი გი გა მოწ ვე ვე-
ბი და ხარ ვე ზე ბი, რო მე ლიც უნ და გა მოს წორ დეს -  ეს 
არ ის ჯაჭ ვი, სა დაც ჩარ თუ ლია მო სახ ლე ობ ის ყვე ლა 
რგო ლი - დაწყე ბუ ლი მი წა ზე მო მუ შა ვე გლე ხი დან, 
დამ თავ რე ბუ ლი მომ ხმა რებ ლით. ამ იტ ომ აც სა ერ თა-
შო რი სოდ აღ ებ ული ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა, 
რო მე ლიც ასე მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ქარ თვე ლოს სა გა-
რეო ურ თი ერ თო ბე ბის თვის, მო ითხოვს სის ტე მურ 
მიდ გო მას  „მინ დვრი დან სუფ რამ დე“.
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THE IMPORTANCE OF FOOD SAFETY ON GEORGIA’S EUROPEAN INTEGRATION PATH

Mariam Chachua 
Georgian Technical University 

PhD student in the Faculty
 of Law and International Relations

ABSTRACT

It is important for the development of the country’s foreign relations to be involved in global processes. This is 
largely done in cooperation with international organizations, fulfilling the recommendations received from them 
and the commitments made. It is important for the progress of Georgia’s European integration to establish itself 
on the world stage and achieve success in all fields. Food safety is particularly important, as it is directly related 
to the export of the product and, in general, trade relations with European countries, as well as the fulfillment 
of international obligations, which must be done at the level of all links involved in the food safety process. The 
responsibility of the governing bodies alone is not enough, it is important to understand the responsibilities of 
the business sector and effective communication between it and the agency, also customer awareness. In 2014 
after Georgia signed the Association Agreement with the European Union, it became necessary to identify and 
eliminate problems in a number of areas. The fourth chapter of the agreement, “Trade and Trade Issues”, aims 
to establish a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), which provides for the smooth exchange of 
goods and services between countries. Therefore, since 2014, special attention has been paid to food safety and 
its control. In order for Georgia to achieve legislative rapprochement with the EU and to implement the above-
mentioned agreement, the shortcomings in this system must be corrected at all stages. Although the plan will 
be completed in full compliance with the deadlines, there are some impediments, the elimination of which will 
lead to delays in this process, endangering the country’s external reputation.

Key words: Georgia’s European integration, Food Safety, Food Control, Internationally Accepted Commitment.
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INTRODUCTION
Georgia is a small country in the South Caucasus. 

The country shares borders to the North with the 
Russian Federation, to the East with Azerbaijan, to the 
South with Turkey and Armenia and to the West with 
the Black Sea. During the whole era of the historic 
development, Georgia’s unique geographical location 
at the strategically vital crossroads between Eastern 
Europe and Western Asia played the most decisive 
roles in political, economic and cultural aspects of the 
country. Georgia’s easy access to the Black Sea ports 

 RUSSIA’S GROWING THREATS TO GEORGIA  RUSSIA’S GROWING THREATS TO GEORGIA 
AND GEORGIA’S EUROPEAN ASPIRATIONAND GEORGIA’S EUROPEAN ASPIRATION

ABSTRACT
Disintegrating of the USSR and the end of the Cold War brought about fundamental 

changes to the world’s geopolitical system. Yet, the most turning shift in the balance of 
power commences in the late 1980s, when non-communist governments come to power 
in a number of Soviet satellite states, with a strong desire for democratic transformation. 
Furthermore, the break-up of the USSR resulted in the political independence of the for-
mer Soviet Republics, out of the shadow of Moscow. South Caucasus Georgia was one of 
those Republics. The country declared independence on April 9th 1991 and from the very 
first day of independence it has defined its foreign strategic direction, that is, European 
and Euro-Atlantic orientation. Since the European Union and NATO have expanded into 
the “Soviet sphere of influence”, particularly, from the beginning of the new millennium, 
Russia, in response, increased its political and economic leverage in the former Soviet 
space by using a combination of hard and soft power. The mentioned principally aims 
at restoring and maintaining Russia’s influence in the South Caucasus region, whilst the 
latter, on the other hand, is among the most conceptually challenging issues for USA-
Russia foreign policy as well, which is mainly outlined in the context of energy policy. At 
present, under the growing Russian threats, European and Euro-Atlantic integration is 
considered one of the key priorities for the foreign policy of Georgia. However, Moscow 
hinders the mentioned process and interferes with the territorial integrity of the coun-
try for its long-term objectives in the region.

Keywords: Georgia, the Russian Federation, occupation, the European Union, Con-
flicts.

brings the country into significant worldwide attention 
and has many times been the center of geopolitical 
interests of the worlds’ greatest Empires, including the 
Russian Empire, Ottoman Empire, Roman and Persian 
Empires etc. 

During the Soviet era, Georgia had been a part of 
the Soviet Union. Under the umbrella of the USSR was 
formed Georgian Soviet Socialist Republic, in 1922. 
For almost seventy years Georgian people had to ac-
cept Soviet ideology beliefs which were grounded in 
the fundamental principles of Communism (Rondeli, 
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2001). However, In the immediate afterward of the 
disintegration of the Soviet Union, on April 9th, 1991, 
the Supreme Soviet of Georgia passed the resolution 
on the restoration of independence of Georgia out of 
the shadow of Moscow (Neidze, 2003). 

Though, during the early post-Soviet period, furi-
ous economic crises erupted in the number of former 
Soviet Republics, shaped with massive internal con-
tradictions that the countries were confronted with 
to the way of independence. Georgia was one of those 
republics. Ethnopolitical conflicts in the country in 
the late 1990s, turned into a civil war, resulting the 
formation of Abkhazian and South Ossetian separat-
ism, hugely supported by Russia. The war ended with 
expelling the first President of Georgia, Zviad Gam-
sakhurdia from his homeland and undermined the 
legitimate government of the country. The civil war 
drastically weakened Georgia’s economy and resulted 
in the so-called unresolved “frozen conflicts”. Despite 
the frequent meetings between Eduard Shevardnadze 
and Boris Yeltsin in Moscow in 1990s, over the peaceful 
resolution of the Georgian conflicts, the negotiations 
appeared to be pointless since they inevitably ended in 
deadlock (Koiava et al., 2017; Lomia, 2017; Pavlishvili 
2011; Pavliashvili, 2013). 

As highlighted by King (2008) Russian-Georgian 
five-day war in August 2008 has demonstratively 
reflected that small countries are still facing serious 
security dilemmas in the 21st century and they are still 
threatened by big powers to play according to the rules 
of their games. Russia’s military intervention in Georgia 
and recognition of Abkhazia and South Ossetia as in-
dependent states showed the international community 
that Russian “pattern is still on work”. The war drasti-
cally worsened the political climate between Tbilisi 
and Moscow and marked another deterioration of the 
mutual relations between the neighbouring countries.

Today, 20% of Georgian territories are occupied 
by the Russian Federation. In addition to Russia’s 
economic leverage against Georgia, mutual relations 
between the countries have sharpened recently over 
Russia’s illegal borderization of the occupied Georgian 
territories (Lomia, 2020). The Russian-baked separat-
ist forces continuously install and erect barbed-wire 
border posts in one of the occupied regions of Georgia- 
South Ossetia and detain Georgian people, under the 
pretext of “illegally crossing the border”. Fundamental 
rights of the local population are violated daily since 
the occupants install barbers through people’s houses, 

gardens and cultivated lands. Whilst, Russia’s propa-
ganda machine grows stronger in the post-Soviet space, 
the Georgian government sees European integration as 
the only solution to secure its people from the threats 
coming from Russia. 

The European Union is a unique international orga-
nization consisting of 28 European countries. The goals 
of the organization are to promote economic, political, 
legal and social development for member states. It was 
created on the basis of the Maastricht Treaty, which 
entered into force on November 1st 1993 and right 
from the very beginning, its fundamental objective was 
to strengthen democratic principles, increase collabo-
ration and inclusion within the European Union and 
ensure lasting peace and stability in post-war Europe 
(Charter of Fundamental Right of the European Union, 
2000); (lomia T. and Lomia, E., 2020). 

The EU played a crucial role in ending the Russian-
Georgia war. On 19 August, at a meeting held in 
response to the request of France, Council members 
discussed ways to ensure implementation by all the 
parties of the six-principle ceasefire agreement spon-
sored by the European Union presidency and agreed on 
12 August 2008. On behalf of the EU French President, 
Nicolas Sarkozy took full responsibility in negotiation 
between the sides. The six-point ceasefire proposal are 
is following: (a) the commitment to renounce the use 
of force; (b) the immediate and definitive cessation of 
hostilities; (c) free access to humanitarian aid; (d) the 
withdrawal of Georgian forces to their places of perma-
nent deployment; (e) the withdrawal of Russian forces 
to their lines of deployment prior to 7 August 2008; and 
(f) the convening of international discussions on lasting 
security and stability arrangements for Abkhazia and 
South Ossetia (Repertoire of the practice of the Security 
Council, 2008/2009). 

The “Geneva International Discussions” was 
launched in 2008 with the aim of addressing the conse-
quences of the Russian-Georgian conflict and is under 
the auspices of the EU, UN (United Nations), OSCE 
(Organization for security and cooperation in Europe) 
and USA (the United States of America. In other words, 
Geneva format is a political dialogue between Georgian 
and Russian sides (including the de-facto authorities of 
Tskhinvali and Sokhumi) (Jeppsson, 2015).

The EU Monitoring Mission (EUMM) started its 
monitoring activities on Georgian territories on 1 Oc-
tober 2008 and has since been patrolling both day and 
night, particularly in areas adjacent to the Administra-
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tive Boundary Lines with the Russian-backed separatist 
regions of Abkhazia and South Ossetia (EUMM, 2019). 

The main purpose of the work is to analyze Russia’s 
growing threats to Georgia and Georgia’s European 
aspiration following the disintegration of the USSR 
after which the country regained independence. From 
the mentioned perspective, the work is divided into 
two main parts. In the first part, the author studies the 
main obstacles and difficulties of the foreign policy of 
Georgia in the following of the break-up of the Soviet 
Union. In the second part, the origins and fundamental 
objectives of the EU are highlighted whilst the main 
focus is on Georgia’s European aspiration (Kikutadze 
and Tabatadze, 2016: 56). 

1. RUSSIA’S GROWING THREATS TO GEORGIA 
(RUSSIAN-GEORGIAN WAR AND ITS AFTERMATH)

On August 8 2008, when the world was focused on 
the opening ceremony of the Olympic Games in Bei-
jing, another breaking news on television has attract-
ed worldwide attention. Russian tanks rolled across 
the border into the Republic of Georgia following the 
months of violent instabilities in one of the separatist 
regions of Georgia-South Ossetia, between the local 
Georgian and South Ossetian secessionist forces. 

The five-day war ended with the recognition of 
Abkhazia and South Ossetia as independent states by 
Russia and brought innumerable damages to Georgian 
economy, and hundreds of dead humans; thousands 
of refugees were forced to leave their homeland. Rus-
sian air forces bombed and destroyed Georgian air 
and naval bases, apartment buildings, Baku-Tbilisi-
Ceyhan oil pipeline. Western media was quick to draw 
a parallel between the political events of 1968-1938 
and Russia’s War in Georgia. More concretely, when 
Leonid Brezhnev intervened militarily in former 
Czechoslovakia and Adolf Hitler invaded Sudetenland 
in 1938. As Highlighted by King (2008), unlike the 
historic events of 1938 and 1968, in 2008 “older and 
more typically Russian patters were at work”. 

Although the two contradictory narratives have 
been created about which side started the war, how-
ever, on the other side, it appeared to be certainly clear 
that 2008 events have been an “impressive” power ex-
hibition of Russia, since by doing so Moscow showed 
the rest of the world that it still considers Georgia “a 
sphere of its influence” and it still maintains its role as 
a great power among the world’s biggest players. Fur-
thermore, Russia’s military intervention in Georgia 

was Russia’s direct response to the Eastern enlarge-
ment of NATO (North Atlantic Treaty Organization) 
and Georgia’s pro-Western orientation under Mikhail 
Saakashvili.

At the Munich conference on security policy, held 
in Germany on February 10th 2007, Russian President, 
Vladimir Putin strictly criticized the foreign policy of 
the USA, the idea of unipolarity and NATO’s Eastern 
expansion: “I think it is obvious that NATO expansion 
does not have any relation with the modernization 
of the Alliance itself or with ensuring security in Eu-
rope. On the contrary, it represents a serious provo-
cation that reduces the level of mutual trust. And we 
have the right to ask: against whom is this expan-
sion intended? And what happened to the assuranc-
es our western partners made after the dissolution 
of the Warsaw Pact? Where are those declarations to-
day? No one even remembers them”-stated Vladimir 
Putin (President of Russia, 2017). 

As a consequence of several diplomatic meetings, 
during the NATO summit, held in Bucharest, in April 
2008, the USA supported giving MAP (Membership 
Action Plan) to Georgia and Ukraine. The fact gained 
significant importance in Moscow, even, MAP does 
not guarantee the country’s acceptance in the Orga-
nization (NATO, 1949). Yet, at the summit, Putin pub-
licly showed his criticism of granting NATO Member-
ship Action Plan to Georgia and Ukraine: “The deploy-
ment of a powerful military bloc at Russia’s borders, 
whose members guide their actions by Article 5 of 
the Washington Agreement, will be perceived by Rus-
sia as a direct threat to its national security” (Koiava, 
et.al.,2017). 

According to Asmus (2008), “the Kremlin decided 
to punish Georgia once the Bucharest NATO meeting 
resolved to consider offering Georgia (and Ukraine) 
a Membership Action Plan (MAP) at its next (Decem-
ber) meeting…This had to be stopped”.

Another significant aspect to consider is the con-
struction of Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline which 
negatively influenced not only Russian-Georgian but 
also, USA-Russian relations, Kremlin perceived the 
pipeline as a direct threat for Moscow which would 
diminish Russia’s geopolitical hegemony in the South 
Caucasus. The USA, on the contrary, showed consid-
erable interest in the region in the second half of the 
twentieth century, during which the vast reserves of 
oil and gas have been found in the Caspian Sea. Geor-
gia’s geographical location, situated in the middle of 
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Caspian and the Black Sea, made the South Caucasus 
country significantly attractive to the USA on the road 
of monopolizing rich Caspian resources.

As argued by Popescu (2011), “The paradox is that, 
until August 2008, Abkhazia and South Ossetia had 
been unrecognized but de facto independent states. 
In August 2008, after the war, they were partially rec-
ognized, although, in reality, both regions cannot be 
considered more independent than they were before. 
If the separatist war [of the early 1990s] was their 
‘war for independence’, the war in August 2008 is the 
war which put an end their limited yet ‘de facto inde-
pendence. The winner of the war was Russia and not 
the separatist movements. Both Abkhazia and South 
Ossetia are speedily transforming from ‘virtually in-
dependent states’ into territorial entities of the Rus-
sian Federation”. 

As a result of the war diplomatic relations be-
tween Georgia and Russia were terminated. Yet, in 
December 2005 Russia initiated a full-scale economic 
blockade against Tbilisi by banning Georgian prod-
ucts, including fruits and vegetables to the Russian 
market (Morrisson, 2019. 

Yet in 2005 Russian embargo caused the economic 
collapse in Georgia since Russia has Georgia’s stron-
gest trade partner and it appeared to be practically 
impossible for Tbilisi to replace Russian market into 
the other potential partner in the region. In October 
same year, Russia suspended railway, postal, aviation 
and automobile connections with Georgia which was 
restored only in 2013 following the power change in 
Georgia. In 2012 the so-called Abashidze-Karasin ne-
gotiation format was launched, which has been ongo-
ing for seven years and achieved considerable success 
on humanitarian, trade and transport issues between 
two sides.

Recently, the “Gavrilov’s case”1 sparked furious 
outrage in Georgia, not only escalated the tension be-
tween official Tbilisi and Moscow but it has also dem-
onstrated the weakness of Georgian political elites. 
While the country has divided into the two opposing 

1  Sergey Gavrilov, a member of the Communist 
Party of Russian Duma visited Georgia to participate 
in interparliamentary Assembly on Orthodoxy. Sergey 
Gavrilov addressed occupied the Georgian Parliamen
tary speaker’s chair and delivered a speech in which he 
praised enthusiastically the brotherhood of Georgian 
and Russian people under the same religiousOrthodox 
Christianity. His speech sparkled mass protests in front 
of the Parliament of Georgia resulted in resignation of 
the parliament speaker Irakli Kobakhidze. 

sides that are constantly accusing each other in trai-
torous pro-Russian activities, Georgian TV journalist 
Giorgi Gabunia publicly insulted Russian President on 
his live show. Russian State Duma suspended airline 
flights between Russia and Georgia, Top Russian of-
ficials supported the idea of closing a Russian mar-
ket for Georgia, by banning the imports of Georgian 
wine and mineral water in Russia, as well as banning 
the remittances between the two countries. Howev-
er, Vladimir Putin opposed the economic sanctions 
against Georgia. “I would not do that out of respect for 
the Georgian people”-stated the President of Russia 
(FIRST CHANNEL, 2019). 

 Among the threats, risks and challenges facing 
Georgia, the most problematic issue is the Russian 
occupation of Georgian territories and the creeping 
annexation. The 2008 August War and the occupation 
of South Ossetia have significantly worsened the se-
curity environment of Georgia. With this Kremlin sent 
a message to the West that it still wants to establish 
control over Georgia (Modebadze & Kozgambayeva, 
2018). 

While 20% of Georgian territories are occupied by 
Russian Federation Russian-baked separatist forces 
continuously install and erect barbed-wire border 
posts in South Ossetia and detain Georgian people, 
under the pretext of “illegally crossing the border”. 
Fundamental rights of the local population are vio-
lated since the occupants install barbers through 
people’s houses, gardens and cultivated lands. Thus, 
the Russian government is expanding the so-called 
“borders” of the de facto republic of South Ossetia at 
the expanse of Georgian territories. 

In addition to Kremlin’s “creeping annexation” of 
Georgian territories, Russia’s propaganda machine 
grows stronger in the post-Soviet space. Along with 
hard power Russia has also been using soft power, to 
keep control of its former Soviet republics.

 According to a study entitled ‘Disinformation Re-
silience in Central and Eastern Europe’ by the DRI - 
Disinformation Resilience Index’, currently, Georgia 
continues to face strong Russian propaganda. As high-
lighted in the study, it is an effective tool for Russia, 
since two countries share the same religious beliefs 
(Dewaest, 2019). 

More than that, the Russian language is the most 
widely spoken foreign language in Georgia, especially 
in the old generation. Another aspect that also en-
courages Kremlin’s propaganda machine, is the nos-
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talgia the elderly have towards the society of the past. 
Moscow takes advantage of this and promotes a sense 
of nihilism about European integration in Georgia.

2. THE ROLE OF THE EU AS A UNIQUE 
SUPRANATIONAL ORGANIZATION AND GEORGIA’S 

EUROPEAN ASPIRATIONS
In the first half of the 20th century, the European 

continent was the theatre of conflicts, which brought 
millions of dead humans and lots of destruction. For 
all of the centuries, Europe had a lot of bloody wars, 
only France and Germany for the period 1870 to 1945 
fought three times. European leaders came to the con-
clusion that only economic and political integration 
can secure peace between their countries. The vision 
of a new Europe, which would overcome antagonis-
tic nationalism, finally emerged from the resistance 
movements, which had resisted totalitarianism dur-
ing the Second World War (History of the European 
Union). 

On September 19, 1946, former British Prime Min-
ister Winston Churchill delivered his famous speech 
at the University of Zurich and voiced the idea of cre-
ating “a United States of Europe”. As he stated: “There 
is a remedy which ... would in a few years make all 
Europe ... free and ... happy. It is to re-create the Euro-
pean family, or as much of it as we can, and to provide 
it with a structure under which it can dwell in peace, 
in safety and freedom. We must build a kind of United 
States of Europe” (European Commission, 2019).

One of the most important steps towards Europe-
an integration was the establishment of the European 
Coal and Steel Community. The author of the idea was 
Jean Monet, who believed that the Coal and Steel In-
dustry of Germany and France should be under the 
supervision of one supranational authority, which 
would control the production of these resources, and 
therefore no country would use them for waging war. 
The purpose of the establishment of the European 
Coal and Steel Community was to prevent new wars 
and conflicts between France and Germany. In 1951, 
based on the Treaty of Paris, which was signed by six 
European countries (Germany, France, Italy, Belgium, 
Netherlands, Luxembourg), the European Coal and 
Steel Community was founded (Modebadze 2015).

The next stage of the European integration pro-
cess was the establishment of the European Economic 
Community and the European Atomic Energy Com-
munity. The European Economic Community was cre-

ated on 1st of January 1958, after the Treaty of Rome 
entered into force. After the establishment of the Eu-
ropean Economic Community, the common market 
and united economic space was created, tariffs and 
customs duties were abolished, which facilitated the 
deepening of economic, commercial and trade rela-
tions between the European countries. 1992 is a turn-
ing point and a significant moment in the history of 
the European Union. In 1992, 13 states of the Euro-
pean Economic Community signed a Treaty of Maas-
tricht which entered into force on 1st of November 
1993. After signing the Maastricht Treaty, the Euro-
pean Union was formally established (Modebadze, 
2019).

Today, the European Union is a unique international 
organization consisting of 28 European countries, 
which promote economic, political, legal and social 
development for member states. Right for the very 
beginning, its fundamental objective was to strengthen 
democratic principles, increase collaboration and 
inclusion within the European Union and ensure last-
ing peace and stability in post-war Europe (Charter 
of Fundamental Rights of the European Union, 2000). 

The EU and Georgia enjoy an excellent relationship 
since the second half of the 1990s after which Brussels 
recognized Georgia as an independent state and started 
a mutual partnership with Tbilisi. In the framework of 
cooperation and assistance program initiated by the EU, 
the organization supports a prosperous, independent 
and strong Georgia. With the mentioned aim, the EU 
policy in Georgia covers the following areas of key sig-
nificance: a strong economy, strong governance, strong 
connectivity and strong society and hugely contributes 
to the development of the democratic principles in 
Georgia by technically and financially supporting the 
post-Soviet country. 

One of the most significant events in EU-Georgian 
relations has been Georgia’s visa-liberalization with 
the EU. It was a mutual agreement between the sides, 
signed on March 28th 2016, after which Georgia was 
granted visa-free travel in the Schengen area. “Georgia 
has done a great job and achieved much. Today is a his-
toric day for all of us and especially for Georgian people 
who from now on will be able to travel freely into the 
Schengen area. It is an important step to build an even 
closer EU-Georgia relationship”-stated the president 
of the European Council Donald Tusk in recognition 
of Georgia’s visa liberalization (Delegation of the EU 
to Georgia, 2017). 
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The Association Agreement between the EU and 
Georgia entered into force on July 1st, 2016 and aims to 
„deepen political and economic relations between the 
EU and Georgia, also through the creation of a Deep and 
Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). By removing 
customs tariffs and quotas and by comprehensively 
approximating trade-related laws and regulations to 
the standards of the European Union, the Agreement 
offers Georgia a framework for boosting trade and 
economic growth. This will facilitate Georgia’s progres-
sive integration with the EU single market“ (Ministry 
of Foreign Affair of Georgia, 2016).

The most importantly, the EU remains firmly com-
mitted to its policy of supporting Georgia’s territorial 
integrity within its internationally recognized borders 
as well as engagement with the breakaway regions of 
Abkhazia and South Ossetia in support of longer-term 
conflict resolution. Immediately in the wake of the 
August 2008 hostilities, the EU deployed the EU Moni-
toring Mission (EUMM) to Georgia, which has been pa-
trolling areas adjacent to the Administrative Boundary 
Lines with Abkhazia and South Ossetia day and night. 
This has reduced tensions and potential risks of esca-
lation and contributed to stability throughout Georgia 
and in the surrounding region. Currently, EUMM has 
around 200 monitors working on the ground, and a 
24/7 hotline, allowing the parties to the conflict to com-
municate on security-related issues to defuse tensions. 
The EU also welcomes Georgia’s support on EU security 
issues (Facts and figures about EU-Georgian relations). 

Thus, the EU fully supports Georgia’s independence, 
respects its sovereignty and territorial integrity and 
calls on Russia to reverse its recognition of Abkhazia 
and South Ossetia as independent states. For this 
reason, the “Geneva International Discussions” was 
launched in the immediate afterward of the Russian-
Georgian war in October 2008, with the aim of address-
ing the consequences of the Russian-Georgian conflict 
and is under the auspices of the EU, UN, OSCE and USA.

CONCLUSION
Russia’s foreign policy towards Georgia has 

passed through several increasingly unhappy phases 
following the disintegration of the Soviet Union, until 
today (2019). The mentioned period coincided with 
the terms of the four different governments in Geor-
gia. The account shows that, paradoxically enough, 
despite all the possible strategies that have been 
taken by Tbilisi over a peaceful coexistence with its 

Northern neighbour, mutual confrontation and grow-
ing tension in Russian-Georgian relations have many 
times resulted in a number of direct and indirect con-
flicts in the two separatist regions of Georgia, which 
in turn, directly interferes with territorial integrity, 
sovereignty and independence of the country.

 Russia’s war in Georgia in 2008, marked another 
deterioration of Russian-Georgian relations, whilst 
the recognition of Abkhazia and South Ossetia as in-
dependent states by Russia, in the immediate after-
ward of the war, has once again demonstrated not 
only deep crises but also a total failure of a possible 
future partnership between Tbilisi and Moscow. 

Currently, 20% of Georgian territories are occu-
pied by the Russian Federation. Russia’s “creeping 
annexation” and borderization policy in Georgia are 
major challenges and difficulties that Georgian state-
hood is facing today. Russian-baked separatist forces 
continuously install and erect barbed-wire border 
posts in Tskhinvali region (South Ossetia) and detain 
Georgian people, under the pretext of illegally cross-
ing the border whilst fundamental rights of hundreds 
of local population are vigorously violated, daily. 

In Georgia, Russia actively manipulates with 
the following major instruments of hybrid warfare: 
“creeping occupation” and de-facto regimes; using 
soft power through propaganda and information war; 
economic expansion and covert operations. 

It should definitely be emphasized that “creeping 
annexation” is not only an act of illegal occupation of 
Georgian territories, furthermore, Russia on the one 
hand aims at weakening Georgia’s economy and on 
the other hand tries to increase the dependence of 
Georgian export on the Russian market (clear illustra-
tion of the mentioned is Russia’s economic leverage 
on Georgia following the events which took place in 
Tbilisi over “Gavrilov’s case” in June 2019), interfer-
ing its Euro-Atlantic integration and diminishing the 
status of Georgia on an international stage by show-
ing the rest of the world that the country is unable to 
independently carry out its political course without 
the support of Moscow. 

Furthermore, Russian political strategy has un-
dergone significant transformation in recent years by 
strengthening a soft power in the post-Soviet space 
which in turn is shaped with Kremlin’s powerful pro-
paganda. Since the methods and tools used by the 
Russian media are becoming more refined and so-
phisticated in the twenty-first century, compared to 
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propaganda used by the Soviet Union, it is one of the 
effective mechanisms of Kremlin to worldwide pro-
mote pro-Russian and anti-Western rhetoric. 

Considering the fact that during the Soviet era 
Georgia has strongly been attached to Russia; histori-
cal proximity shared culture and religious beliefs are 
still deeply embedded in the perception of many Geor-
gian people, particularly the old generation, who have 
lived and grew up in the Soviet Union. The mentioned 
makes it more productive for the Russian propaganda 

machine to work effectively on people’s sentiments. 
On the contrary, Georgia seeks to become a mem-

ber of the European family and distance itself from 
Moscow. The EU fully supports Georgia’s sovereignty 
and territorial integrity within its internationally rec-
ognized borders and welcomes its European aspira-
tions. However, Russia perceives the EU as a strategic 
rival in the region and interferes with the mentioned 
process, which partly is due to Russia’s imperialist 
ambitions in the post-Soviet space. 
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მზარ დი რუ სუ ლი საფ რ თხე ე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში 
და სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო ატ ლან ტი კუ რი სწრაფ ვა

ეკა ტე რი ნე ლო მია
პო ლი ტი კის მეც ნი ე რე ბის დოქ ტო რან ტი

კავ კა სი ის სა ერ თა შო რი სო უნი ვერ სი ტე ტი

ანო ტა ცია 

სსრკ-ის დაშ ლამ და ცი ვი ომის დას რუ ლე ბამ ფუნ და მენ ტუ რი ცვლი ლე ბე ბი გა მო იწ ვია მსოფ ლიო პო-
ლი ტი კურ სის ტე მა ში. ყვე ლა ზე გარ დამ ტე ხი ეპო ქა იწყე ბა 1980-იანი წლე ბის ბო ლო დან, რო დე საც მთელ 
რიგ საბ ჭო ურ ქვეყ ნებ ში ან ტი კო მუ ნის ტე ბი მო დი ან ხე ლი სუფ ლე ბა ში დე მოკ რა ტი უ ლი გარ დაქ მ ნე ბის დი დი 
სურ ვი ლით. მოგ ვი ა ნე ბით, სსრკ-ის დაშ ლის შე დე გად მას ში შე მა ვალ მა სა ხელ მ წი ფო ებ მა და მო უ კი დებ ლო ბა 
მო ი პო ვეს. არც სა ქარ თ ვე ლო აღ მოჩ ნ და გა მო ნაკ ლი სი. 1991 წლის 9 აპ რილს ქვე ყა ნამ და მო უ კი დებ ლო ბა 
გა მო აცხა და და და მო უ კი დე ბო ბის პირ ვე ლი ვე დღი დან გან საზღ ვ რა მი სი სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი კურ სი: 
ევ რო პულ და ევ რო ატ ლან ტი კურ სტრუქ ტუ რებ ში ინ ტეგ რა ცი ა. ამას თა ნა ვე, ევ რო კავ ში რი სა და ნა ტოს 
„საბჭოთა გავ ლე ნის სფე რო ში“ გა ფარ თო ე ბის მცდე ლო ბის პა რა ლე ლუ რად რუ სეთ მა გა ზარ და თა ვი სი 
პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ბერ კე ტე ბი ყო ფილ საბ ჭო თა სივ რ ცე ში, „რბილი ძა ლის“ გა მო ყე ნე ბით. 
ეს ემ სა ხუ რე ბა ერ თი მხრივ სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ში რუ სე თის გავ ლე ნის აღ დ გე ნა სა და შე ნარ ჩუ-
ნე ბას, ხო ლო მე ო რე მხრივ, აღ ნიშ ნუ ლი აღიქ მე ბა რო გორც აშ შ - რუ სე თის ურ თი ერ თო ბებ ში კი დევ ერ თი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა, რო მე ლიც ქვეყ ნებს შო რის პო ლი ტი კურ -ე ნერ გე ტი კულ და პი რის პი რე ბა ში 
გა მო ი ხა ტა. რუ სე თი დან მო მა ვა ლი მზარ დი საფ რ თხე ე ბის პი რო ბებ ში, ევ რო პულ და ევ რო ატ ლან ტი კურ 
სტრუქ ტუ რებ ში ინ ტეგ რა ცია სა ქარ თ ვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კის ერ თ -ერთ უმ თავ რეს პრი ო რი ტე ტად 
გა ნი ხი ლე ბა, თუმ ცა, მოს კო ვი ხელს უშ ლის ზე მო აღ ნიშ ნულ პრო ცესს და სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ულ 
მთლი ა ნო ბას, თა ვი სი გრძელ ვა დი ა ნი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ში.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა ქარ თ ვე ლო, რუ სე თის ფე დე რა ცი ა, ოკუ პა ცი ა, ევ რო კავ ში რი, კონ ფ ლიქ ტე ბი.
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INTRODUCTION
The language the press and the media use is an 

integral part of social and everyday life. It can be a 
window into what society views as necessary and 
worthy. The forms and structures the author forms in 
his essay should be tailored to his audience because it 
will decide what is considerable and what is not. As the 
language is an ever-evolving organ, we can say that it 
accomplishes multiple tasks and it is the vital means 
of communication in the modern world. 

Interestingly, there is a compelling factor in how 
news language is produced with the hands of the author 
and received with the eye of the reader. These two-
component always influences the form and structure 
language takes in the written or spoken context. The 
purpose of the speaker or writer, also what and how is 
being said or written shapes the changing characters of 

THE GENRE AND LINGUISTIC THE GENRE AND LINGUISTIC 
CHARACTERISTICS OF THE PRESSCHARACTERISTICS OF THE PRESS

ABSTRACT
To study media language nowadays is the domain of many linguists and language 

researchers. Through numerous works have been dedicated to this subject, there are 
still some issues that need to be emphasized more deeply. In this paper, we underlined 
the most significant characteristics of the media language, especially of the written text. 
Our interest mainly focuses on the conditions of language in its state of flux. 

As our readers see below, any form of written and spoken media language has a fas-
cinating insight into human comprehension and its behaviour, as it shapes the cultural, 
political and social life of society. Therefore, studying the various forms and styles of 
journalistic language goes into full-length semantic depths. Thus the scientific approach 
to conversational or text communication is far more different than of the academic essays. 

The purpose of this paper is to present a brief and clear classification of journalistic 
language, its impact upon the reader or listener. The importance and the role of media 
audience are also underlined, as one of the key niches as the way of gaining common 
understanding. Considering its manifestly pivotal role in today’s world, news language 
became the sphere of our interest and we hope that this article would make a modest 
contribution to the media research.

Keywords: media, news language, media text, press, journalism, reader, viewer. 

media language. Thus, the various language features, 
emerge from the refreshing and renewing ways of com-
munication are used for different purposes in different 
circumstances (Chafe, 1987:6). 

It must be noticed that written language, unlike 
to spoken language, tends to have a more varied vo-
cabulary and it is not spontaneous, so the writer has 
more time to think and put the words and sentences 
in the sequence appropriate to what he wants to say. 
Thus, they find the most suitable phrases, words, and 
vocabulary units to express their opinion and convey 
their thoughts (idem).  

The written form of media language - the article, the 
essay - and other kinds of textual forms reveals the cul-
tural and social interests and identifies its significance 
in the terms of the most important issues to which it 
is relatively connected. It should be noted that all type 
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of media resources - television, radio, newspapers, and 
magazines broadcasting the real events and conditions 
around us, therefore in recent decades more and more 
readers or listeners participate both passively and 
actively in the news events. The public participation 
in this process makes media and the language it uses 
fascinating. Because the media, particularly television 
is considered as the ‘window on the world’, the public 
interest and involvement in it are not surprising. And it 
would not be an exaggeration if we say that the various 
media forms mediate between us and the ‘real world’ 
(Rayner, Wall, Kruger: 2004:60)

Thus our attention to this issue is due to the fact 
of the importance of mass media and its role in our 
society. How it affects the world around us and shapes 
human worldview. The power of media language has 
become more noticeable recently and the evolution of 
modern media emerging with new possibilities and 
purposes. The logical flow of events, that taking place in 
our everyday reality reflects on the clear glass of mass 
media with all its clarity and has logical connections 
between the events and the viewers. 

LANGUAGE OF JOURNALISM – FASCINATING 
INSIGHT OF HUMAN UNDERSTANDING 

As it is widely known, media text consists of codes 
and signs. R. Jakobson, (1962) an American linguist and 
literary theorist notes in his work, media- text is made 
up of codes and signs. He separates six constituent fac-
tors of speech acts and verbal communication. They 
are: the addressee, the addresser, context- transmit 
information (message), contact, and a code. Contract 
-means the psychological and physical connection 
between the addressee and the addresser, that allows 
them to establish successful communication. According 
to Jakobson, above mentioned six factors define the 
language function, however, there is not any verbal act 
that performs just one function. Discussing the differ-
ent functions of the language, Jacobson considers six 
following functions of language: Emotive(expressive), 
Referential, Poetic, Phatic, Metalingual, and Conative. 
In this scheme, Jacobson underlines the connections 
between the six aspects of the speech acts and their 
functions (Jakobson, 1962). 

1. Referential – The message in a context that the 
addressee can seize;

2. Emotive/Expressive – Aim is the direct expression 
of the speaker’s attitude about the message;

3. Conative – Part/kind of massage not liable to a 

truth test and/or that is performative;
4. Phatic – Parts of massage used to establish, 

prolong, discontinue communication; to attract/
confirm the attention of addresser;

5. Metalingual – Elements that make sure addresser 
and addressee understand each other;

6. Poetic – focuses on message for its own sake and 
is the operative functions in poetry as well as slogans.

There is no doubt that the rapid growth of the 
modern world and the process of globalization have 
made the society largely dependent on the media and 
therefore it has a significant function. In the age of in-
formation more or less similar journalistic standards 
established all around the world, though the media is 
not monotonous and this is due to the fact that the press 
and the media generally have various social conditions 
and different cultural backgrounds. 

It is doubtless that the language of the press has 
a huge impact on human communication. A Personal 
view of the journalists, his individualism and knowl-
edge are expressed through his language facilities. 
Therefore, selecting specific language units, such as 
written or oral discourse is always conditioned by the 
pragmatic purpose of an addresser. Hence numerous 
stylistic approaches and their substitute units such 
as idiom, slang, and comparison are often used in the 
language. Nevertheless, as celebrated English essayist 
and novelist George Orwell mentions frequent and in-
appropriate usage of these language causes ambiguity 
both in writing and in speech (Orwell 1964,).

To understand various semantic and stylistic means 
that are expressed in newspaper articles and at the 
same time, it is of key importance to analyse media 
text to consider background knowledge. Through this 
kind of consideration allows us to perceive and explain 
the meaning of any news accurately. As Dutch linguist 
and scientist T. Dijk mentions, both the author and 
the reader need a great deal of knowledge to create 
and understand even the simplest text or information. 
Through this knowledge, the human being becomes 
aware of the cognition of the world, perceives the news 
and establishes associations (Dijk 2004:).

Professor of Language and Communication A. Bell 
considers, that scientists’ interest in media language 
has several factors:

1. Accessibility of media as a source of data for some 
language feature we want to learn;

2. Interest in the way the media uses some language 
feature also found in ordinary speech;
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3. Interest in media’s role in affecting language in 
wider society;

4. Interest in what media language reveals as a 
mirror of the wider society and culture;

5. Interest in how media language affects attitudes 
and opinions in society through the way it presents 
people and issues;

6. Availability, media language is easier to collect 
than conversation. It is ‘there’ in large quantities;

7. There is no such thing as famous since media 
language is already intended for mass public 
consumption (Bell, 1999).

When studying media language, we often find the 
term ‘text’. It implies any kind of journalistic product 
such as television story, radio program, photographs or 
article. Media text, namely article is made up of signs 
and codes. There is a diversity of opinion about this 
subject among the researchers. For example, linguists 
Rayner, Wall and Kruger (2004) consider that sign is 
made up of the set of codes. They distinguish three 
types of mark: conditional i.e. symbolic, iconic and 
indexical. The sign is symbolic when there is not an 
obvious connection between the sign and the object 
(Saynell, Wall, Kruger 2004). Such kind of sign-in most 
cases is conditional(Peirce). There is not a direct and 
internal connection between the signifier and the signi-
fied. We can assume that the article consists of the con-
ditional signs because the word itself is a conditional 
sign (Rayner, Wall and Kruger 2004).

The best example of the iconic sign is a photograph, 
where there is a physical similarity between the iconic 
sign and the object. And the sign is indexical when there 
is a direct connection signifier and signified object. For 
example, smoke - is an index sign of (signifies) fire, tears 
– of a melancholy or a joy. Index signs correspond to 
graphical data images in a newspaper (Peirce, 1904).

As an American writer, editor and teacher R.P 
Clark underline, the American press is influenced by 
spoken language, therefore the basic principles of 
writing are simplicity and clarity of expression. In his 
work ‘The American Conversation and the Language of 
Journalism’, Clark studies the influence of an American 
language on the language of journalism and offers the 
following characters of an American language:

• The language of journalism is active;
• The language of journalism is somewhat busy;
• The language of journalism is democratic; We can 

also call it American. It implies the proximity of the 
words and phrases related to the democratic principles 

and assesses American values;
• Though the language of journalism is different 

from the spoken language, at the same time compared 
to other prose forms, it stands closer to the speech;

• The language of journalism is simple;
• The most valuable character of the language of 

journalism is its clarity and the main result is its easy 
perception (Clark, 1994).

The newspaper is characterized by the following 
genres: the news, the essay, the letter from the edito-
rial board and a comment/column. The news can be 
classified as hard and soft news, breaking or concealed 
the news. The main features of the news are – content, 
unexpectedness, reference to people and elite nations 
and its negativity. The classification of an essay is 
relatively more diverse (Personal biography, current 
stories, popular directions, background article, his-
torical feature, adventure feature, explanatory feature, 
features about hobbies and different activities, medical 
and business feature and so on). As it is mentioned 
above, various kind of classification can be combined 
into several major groups. The classification of essays is 
the following: Personality Features and Profile, Histori-
cal Feature, Adventure Feature, Explanatory Feature, 
In-depth story, how to do it Feature, Unusual Occupa-
tion or Hobby Feature. Here we can also separate Daily 
News and Trends - where we can combine medical and 
business features. The individual opinion of the author 
is mainly expressed in the following two genres - the 
letter from the editorial board and a comment/column 
(Clark,1994).

The English language press, especially the American 
press has had a major influence on modern journalistic 
standards. In his well-known article ‘Politics and The 
English Language’, famous British novelist, essayist, 
and journalist George Orwell points out, in the Eng-
lish language, especially in the sphere of politics, the 
tendency of using complex phrases, faded metaphors, 
various stylistic modes and their substitutes are nota-
ble (Orwell,1968).

Orwell underlines the fact that the long and vague 
phrases are used in relation to politics and the main 
reason for it is insincerity. He separates and focuses 
on the following phrases, such as: render inopera-
tive; militate against; make contact with; to be 
subject to; give rise to; give grounds for; have the 
effect of; to play a leading part (role) in; make it-
self felt; take effect; exhibit the tendency to; serve 
the purpose of; lay the foundations. These phrases 
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are often used at the expense of dropping out the 
simple verbs such as break, stop, spoil, mend, kill etc. 
The author also talks about the tendency of frequent 
usage of faded metaphors and altered phrase expres-
sions (Orwell 1968).

It must be mentioned that the language of mod-
ern journalism aspires to simplicity, however in the 
British press (especially in the political articles), the 
elements of using complicating and obscure phrases 
are still noticeable, about which Orwell spoke more 
than fifty years ago. In the British press, we can still 
find the phrases that can be easily replaced with ‘sim-
pler’ synonyms and equivalents. They are: exercise 
restraint; be under any doubt; marked a hardening 
tone; left no room for ambiguity; might yet be suf-
ficient room for manoeuvre; express grave concerns; 
appear to escalate; Downing Street believes the 
admission were made under duress…. Orwell rightly 
believes that the use of long and vague phrases is due 
to disguise the truth, which is typical for the political 
sphere (Orwell 1968).

It should also be noted that in the American arti-
cles the main emphasis is placed on the expressive 
and widespread verbs e.g. fired, said, questioned, 
which in general speeds up the pace of reading. The 
difficult phrases that are used in British articles 
(of-phrase, gerunds, present participle) create the 
opposite effect: to break one of the final taboos; 
are expected sitting down together to try to agree 
with terms on. 

We often heard the phrases ‘Language is a living 
organism’; ‘Language changes constantly’ and it is 
true. There are two categories of people, who really are 
eager to make radical changes in the language and the 
people, who distort the language for the reason they 
do not know it. In any case, the language is a part of 
history, it is developing constantly and the language 
reflects and expresses the changes in history in the 
most accurate way (Orwell, 1968).

THE STRUCTURE AND CRITERIA 
OF DIFFERENTIATION OF NEWS 

News is the most striking example of mass infor-
mation. Any kind of mass media: television, radio, 
press, focuses on news coverage. In the news story, the 
individual opinion of the journalist is not expressed 
and as a rule, the author must meet a certain format 
when creating such an article. The news is selected 
according to different criteria. We consider the follow-

ing criteria as the characteristic attribute of news, one 
of the most significant criteria is - Timeliness. This 
means to provide information on time, and an event 
is more newsworthy the sooner it is reported. The 
second important criteria is– Current. The following 
criterias are – Impact, Influence on the reader. The 
fourth is – Prominence and Uniqueness, how well 
known and popular is the country, person or event, the 
article is dedicated to. The fifth criterion is – Negativ-
ity – the press and especially television focus mainly 
on the negative news. Thirty-ninth Vice-President of 
the United States, Spiro T. Agnew called the journal-
ists: ’Narrating nabobs of negativism’. President Clin-
ton’s Press Secretary J. Lockhart said that: according 
to the philosophy of reporters ‘Good news is not 
news any more’, which becomes the new variation 
of the hitherto establish phrase - ‘no news is good 
news’. One of the clear signs of revealing negativity 
is – Conflict. And the last criteria, we want to mention 
here is – Relevancy, Compliance, which means the 
proximity to the reader (Geographical or Cultural). 
This means that the events are more newsworthy the 
closer they are to the community reading about them. 
It can be explained by the simple fact that people are 
more interested in the news, which influences their 
social, cultural and geographical environment and 
condition (Soley,1992).

As it is mentioned before, we can classify news as 
Serious, hard news and soft news. Hard news often 
describes the events that are negative, for example, 
murder, accident, fire disaster, elections, clash results 
and so on. The following phrase can be considered as 
an example of hard news: 

‘At least 27 people, including a senior British diplo-
mat, were killed yesterday and hundreds injured, when 
two suspected al-Qaeda suicide bombers attacked the 
British consulate and the headquarters of HSBC bank in 
Istanbul’ (The Daily Telegraph, November,21st, 2003).

The soft news can often be identified with the essay. 
Here is an example:

‘One would have thought of a former career in public 
relations and a familiarity with the machinations of the 
Press might have helped her to easily avoid a blooper.

But Sarah Brown, despite her reputation as an ex-
perienced and professional PR woman, broke her own 
publisher’s embargo yesterday by announcing she had 
agreed a deal to write her memories’ (The Independent, 
June 4th,2010).
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THE GENERAL CHARACTERIZATION 
OF NEWSPAPER COMMUNICATION

The language of journalism with all its agility and 
complexity is evidently exhibited in magazines and 
newspapers. The newspaper is one of the sources of 
information among various types of news supplies. 
It the specific types of communication, and here the 
information is mostly transmitted through the printed 
words – textual materials (Prokhorov,2002).

The newspaper covers both verbal, as well as visual 
kind of communication; It represents very impressive 
and original forms of communication, where commu-
nicators (addressee and addressor) do not have direct 
communication, and therefore it is a distant type of, 
e.g. the transmitter of the information(addressor) is 
active, and the recipient (addressee) – passive. But 
in the newspaper, as well as in the different sources 
of information (radio, television), this connection is 
somehow hidden, which is due of the fact, that in the 
newspaper the addressee’s sociolinguistic factors (age, 
gender, profession, status, nationality, and views) are 
taken into account (Prokhorov, 2002). 

The specifics of the newspaper language are de-
termined by the functions that are performed in the 
newspaper during the process of communication. Y. 
Prokhorov in his work ‘Introduction to the Theory 
of Journalism’ formulates six functions of newspaper 
(Prokhorov, 2002):

1. Communicative, which is the main and the 
general function of journalism;

2. Ideological - socially-oriented function, when 
narrating a story, the author tries to influence the 
consciousness and values of the masses;

3. Directly – organizing, the function of the regulator. 
It involves both the obligations and responsibilities of 
the journalist as well as providing the reader with good 
quality information;

4. Cultural – formative, this is the function, which 
promotes the labelling of the culture of the members 
of society and their behavioural etiquette;

5. Advertising – informative, the mentioned function 
is used to meet the utilitarian needs;

6. Entertainment, the function connected with ways 
of enjoying, relief from tension; (idem).

G. Kvaratskhelia in his book ‘Functional Stylistics of 
Georgian Language’ pays attention to three functions 
of newspaper communication: (Kvaratskhelia, 1990)

A) Informational;
B) Agitation-Propaganda;

C) Of Impact, i.e. Expressive.
It must be underlined that some of the functions 

are of the intermediate type. These can be advertising 
and advertising-informative functions, for they can be 
combined into informative and influential functions at 
the same time (Kvaratskhelia,1990).

Informative, i.e. the fundamental functions the 
newspaper must meet are practicableness and 
conciseness. In other terms, the news must be delivered 
to the addressee quickly, in a short period and with the 
condensed manner. Here, we add that practicability – 
conciseness is valuable for informational – newspaper 
genre. 

Influential function plays a crucial role in newspaper 
communication. With this function, it is possible to 
affect the reader’s consciousness and control his 
behaviour. That can be achieved by using both implicit 
and explicit meaning of language. The Influential 
function also includes advertising which is so prevalent 
for the newspaper (idem).

One of the most important functions in the 
newspaper is an entertainment function. It is a way to 
attract readers easily. In the newspaper communication, 
the types of entertainment are divided into two groups:

1. Cognitive-informing, where we can combine: 
crossword, horoscope, sports, philological text, 
announcements of television programs;

2. For entertainment: anecdote, fun stories.
Newspaper language, which is characterized by 

universal similarity of features, is distinguished also 
by the individuality. We can compare the differentia-
tion of newspaper language according to Brown and 
Yule (1985). There are several conceptual features of 
newspaper language:

1. Settings - Time and Space, it indicates the place 
of action in time and space;

2. Participants of communication;
3. Addressor – journalist or correspondent, who 

encodes the news story;
4. Addressee – the reader, who decodes the 

information;
5. Purpose – the purpose of communicators;
6. Topic – what is the communication about;
7.  Chanel  –  how the interconnection of 

communicators be achieved;
8. Code – the language, or language subtype. In 

this case newspaper language, which is used by the 
communicators during the communication;

9. Message Form – characteristics of the genre;
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10. Key tone – involves evaluation of the model of 
expressions (Brown and Yule,1985).

In most of the newspapers, the official and neutral 
features of the language are commonly used. When 
transmitting information, they use a language that is 
acceptable to all layers of society in an informal setting. 
Therefore, the reader can understand the text without 
focusing on and thinking about the grammar and se-
miotic sequence of the words and sentences. There is 
an indirect relationship between the author, his reader 
and the text, the article is the connecting chain of the 
two sides. This process makes a triangle of discourse 
which unites the author, his work and the audience. 
The reader - the audience is not simply a customer of 
a newspaper or a magazine, but also an active partici-
pant in all the process. The text which is written by the 
author for a particular purpose has a set of intended 
meaning, that later are interpreted by the reader. In 
some cases, the intended meaning and the interpreted 
meanings differ if there is not a common way of under-
standing between the sender and the receiver. In other 
terms, the text message contains encoded meanings, 
which the narrate have to decode while reading it. 
Hence, the nature of reading, the relation of an active 
text and a passive ‘receiver’ and the process of decod-
ing is a quite complex and sophisticated process that 
is produced from the cultural experience and identity 
of the reader (Rayner, Wall, Kruger, 2003). 

CONCLUSION 
As a consequence, the growing dominance of media 

shows that news language is increasingly integrated 

into spoken language. Simultaneously, the language of 
journalism is active and simple, and its influence over 
everyday speech became more prevalent. Therefore, 
the rising interest of society in a different kind of news 
and the easy access means that they govern and shape 
all forms of social relationships. It also affects our 
sense of reality, our conscious and the way we define 
ourselves and the world around us. 

The living, consonantly changing organism of 
language adapts to its varying environments and is 
always customized to the interest and demands of 
the reader/viewer. By using specific phraseology and 
language features the writer/speaker interact with 
their audience and talk frequently about definite time 
and space, where they take the audience’s interest 
into account. Thus media language develops rapidly in 
the environment where the presence of the audience 
plays a crucial role. The trends in the development of 
language are tailored to the listener/viewer. There is no 
doubt that involvement with the audience is obviously 
an important aspect of media communication.

In the twenty-one century, in the era of globalization 
and modernization, the developing capacity of media 
language is obviously limitless. It is necessary to notice 
that the news language became generally more innova-
tive and aims to cut a window on the world to reflect 
events occurring around us all over the world. Due to 
modern technology, this effort is easily achieved and the 
reader/listener will decide what kind of information 
they want to get and thus increase their consciousness 
about the world. 
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პრესის ჟანრი და ენობრივი მახასიათებლები

თა მარ ქა რაია
ევ რო პუ ლი ენე ბი სა და თარ გ მა ნის მა გის ტ რი 

სო ხუ მის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი 

ანო ტა ცია

მე დი ის ენის შეს წავ ლა მრა ვა ლი ლინ გის ტი სა და ენის მკვლე ვარ თა ინ ტე რე სის მთა ვარ სა განს წარ მო ად-
გენს. მი უ ხე და ვად იმი სა რომ ამ თე მა ზე მრა ვა ლი ნაშ რო მი არ სე ბობს, დღემ დე რჩე ბა რამ დე ნი მე სა კითხი, 
რო მელ საც უფ რო სიღ რ მი სე უ ლი კვლე ვა სჭირ დე ბა. ამ ნაშ რომ ში ჩვენ ხაზ გას მით აღ ვ ნიშ ნეთ მე დია ენის 
ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მა ხა სი ა თებ ლე ბი, გან სა კუთ რე ბით წე რი ლო ბი თი ტექ ს ტის. ჩვე ნი ინ ტე რე სი გან-
სა კუთ რე ბით შე ე ხო იმ პი რო ბებს, რომ ლის გა მოც ენა მუდ მივ ცვლი ლე ბას გა ნიც დის.

 მო ცე მულ სტა ტი ა ში მკითხ ვე ლი და ი ნა ხავს, რომ მე დი ის ენა, იქ ნე ბა ეს წე რი ლო ბი თი თუ ზე პი რი, გვიქ-
მ ნის სა ინ ტე რე სო წარ მოდ გე ნას ადა მი ან თა ცნო ბი ე რე ბა სა და მის ქცე ვებ ზე, რად გა ნაც იგი აყა ლი ბებს 
სა ზო გა დო ე ბის კულ ტუ რულ, პო ლი ტი კურ და სო ცი ა ლურ ცხოვ რე ბას. ამ რი გად, ჟურ ნა ლის ტუ რი ენის 
სხვა დას ხ ვა ფორ მე ბის შეს წავ ლა უფ რო ფარ თო სე მან ტი კურ სიღ რ მე ებ ში აღ წევს. ამი ტო მაც, სა სა უბ რო 
ან ტექ ს ტუ რი კო მუ ნი კა ცი ის მი მართ მეც ნი ე რუ ლი მიდ გო მა ბევ რად გან ს ხ ვავ დე ბა აკა დე მი უ რი ესე ე ბის 
კვლე ვი სა გან.

 ამ ნაშ რო მის მი ზა ნია ჟურ ნა ლის ტუ ლი ენის მოკ ლე და მკა ფიო კლა სი ფი კა ცი ის წარ მოდ გე ნა, მი სი გავ-
ლე ნა მკითხ ველ სა თუ მსმე ნელ ზე. სტა ტი ა ში ჩვენ ასე ვე ვი სა უბ რებთ მე დია აუდი ტო რი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა სა 
და როლ ზე, რო გორც სა ერ თო გა გე ბის ერ თ -ერთ მთა ვარ ნი შან ზე. დღე ვან დელ მსოფ ლი ო ში მი სი აშ კა რად 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლის გათ ვა ლის წო ნე ბით, ახა ლი ამ ბე ბის ენა ჩვე ნი ინ ტე რე სის სფე რო გახ და და ვი მე-
დოვ ნებთ, რომ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სტა ტია მოკ რ ძა ლე ბულ წვლილს შე ი ტანს მე დი ის კვლე ვა ში.

 საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მე დი ა, ახა ლი ამ ბე ბის ენა, მე დია ტექ ს ტი, პრე სა, ჟურ ნა ლის ტი კა, მკითხ ვე ლი, 
მა ყუ რე ბე ლი.
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გა  მო  ვი  და ახ  ა ლი წიგ   ნი „ეკ ონ ომ იკ ური 
ეფ  ექ   ტი  ან  ობ  ის თე  ო რი  ე ბი, გან   ვი  თა  რე  ბის 
მო  დე  ლე  ბი და ცირ   კუ  ლა  რულ ეკ  ონ  ომ  იკ  ა ზე 
გა  დას   ვ ლის აუც  ილ  ებ   ლო  ბა სა  ქარ   თე  ლო  ში“, 
რომ   ლის ავ   ტო  რია ეკ  ონ  ომ  იკ  ურ მეც   ნი  ერ  ებ  ა-
თა დოქ   ტო  რი, პრო  ფე  სო  რი სო  ლო  მონ პავ   ლი 
აშ   ვი  ლი. ბა  ტო  ნი სო  ლო  მო  ნი გახ   ლავთ, ას  ე ვე, 
სა  ქარ   თ ვე  ლოს ეკ  ონ  ომ  იკ  ურ მეც   ნი  ერ  ებ  ა თა 
აკ  ად  ე მი  ის ვი  ცე- პ რე  ზი  დენ   ტი, სა  ქარ   თ ვე  ლოს 
გა  რე  მოს დაც   ვი  სა და სოფ   ლის მე  ურ   ნე  ობ  ის მი -
ნის   ტ რის მო  ად   გი  ლე. ამ   დე  ნად ის არ გახ   ლავთ 
მარ   ტო თე  ო რი  ებ   ზე მო  მუ  შა  ვე მეც   ნი  ე რი, ის 
პრაქ   ტი  კო  სი სა  ხელ   მ წი  ფო მა  ღალ   ჩი  ნო  სა  ნია 
და მი  სი ხედ   ვე  ბი, ან  ალ  ი ზი და დას   კ ვ ნე  ბი გან  -
სა  კუთ   რე  ბით სა  ინ   ტე  რე  სო ა.

წიგ ნი სა მი თა ვი სა გან შედ გე ბა. პრველ 
თავ ში სა უ ბა რია ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის 
ახალ სტრა ტე გი ა ზე და წი ნა აღ მ დე გო ბებ ზე. 
ამ ნა წილ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია თვით გან ვი თა-
რე ბის პრაქ ტი კუ ლი სტრა ტე გი ა, გან ხი ლუ ლია 
ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი კის არ სი და გა მომ წ ვე ვი 
მი ზე ზე ბი, რო მე ლიც ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რი ა. 
ასე ვე, ამა ვე თავ ში სა უ ბა რია პან დე მი ის გავ-
ლე ნა ზე სა ქარ თ ვე ლოს სატ რან ს პორ ტო -ე ნერ-
გე ტი კულ დე რე ფან ზე.

მე ო რე თავ ში სა უ ბა რია ეკო ნო მი კის ეფექ ტი-
ა ნი გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ვე თე ო რი ებ ზე. 
ცნო ბი ლი ა, რომ ეფექ ტი ა ნო ბის სა კითხს მრა ვა-
ლი მეც ნი ე რუ ლი დის ციპ ლი ნა შე ის წავ ლის, და 
მათ შო რის, ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი ა ნო ბა მრა ვა-
ლი ავ ტო რის დაკ ვირ ვე ბის სა გა ნი ა. ეკო ნო მი კუ-
რი ეფექ ტი ა ნო ბის გა ან გა რი შე ბა სპე ცი ფი კურ 
მიდ გო მებს სა ჭი რო ებს დარ გე ბის მი ხედ ვით. 
მაგ., მრეწ ვე ლო ბა ში, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში, 
მშე ნებ ლო ბა ში, ვაჭ რო ბა ში, მომ სა ხუ რე ბის სხვა 
სფე რო ებ ში. წიგ ნის ამ თავ ში გან ხი ლუ ლია ეკო-
ნო მი კუ რი ეფექ ტი ა ნო ბის სა კითხე ბი კე ინ სურ 
მი მარ თუ ლე ბა ში, თა ნა მედ რო ვე ნე ოკ ლა სი კურ 
მი მარ თუ ლე ბა ში და ინ ს ტი ტუ ცი ურ - სო ცი ო ლო-
გი ურ მი მარ თუ ლე ბა ში.

მე სა მე თავ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია სტრა ტე-
გი უ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი ეკო ნო მი კის ეფექ ტი-
ა ნო ბის ზრდის თ ვის, რო მე ლიც ძი რი თა დად სამ 
მი მარ თუ ლე ბას ეხე ბა. ესა ა: ნი ა და გის დეგ რა-
და ცია და მი სი გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზე ბი, პროვ ლე-
მე ბი და მას თან ბრძო ლის გზე ბი, ნარ ჩე ნე ბის 

პირ ვე ლი წიგ ნი ცირ კუ ლა რულ ეკ ონ ომ იკ აზეპირ ვე ლი წიგ ნი ცირ კუ ლა რულ ეკ ონ ომ იკ აზე

მარ თ ვის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მო დე ლი და მი სი 
გან ვი თა რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი, და ცირ კუ-
ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის და ნერ გ ვის დაჩ ქა რე ბის 
აუცი ლებ ლო ბა სა ქარ თ ველ ლო ში.

„ავტორი ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს იმ გა-
რე მო ე ბა ზე, რომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა უ დაბ-
ნო ე ბის / მი წე ბის დეგ რა და ცი ის წი ნა აღ მ დეგ 
ბრძო ლა. რომ ლის ას პექ ტე ბიც მო ი ცა ვენ 
რო გორც უშუ ა ლოდ გა უ დაბ ნო ე ბის/ მი წე ბის 
დეგ რა და ცი ის და გვალ ვის უარ ყო ფი თი ზე-
გავ ლე ნის შე დე გე ბის შემ ცი რე ბის, ასე ვე მი წის 
რე სურ სე ბის ეფექ ტი ან გა მო ყე ნე ბას, რა საც სა-
ბო ლოო ჯამ ში მივ ყა ვართ აგ რო ე კო სის ტე მის 
მდგრა დი მარ თ ვის აუცი ლებ ლო ბამ დე.

წიგ ნ ში გან ხი ლუ ლია ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის 
სტრა ტე გია და არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის შე ფა-
სე ბა, იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლია გა მოწ ვე ვე ბი, 
შე სა ბა მი სად გან საზღ ვ რუ ლია მიზ ნე ბი და 
პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რის გზე ბი. თი თო ე უ ლი 
ამო ცა ნი სათ ვის გან საზღ ვ რუ ლია ვა და და 
შე სა ბა მი სი ინ დი კა ტო რე ბი. ასე ვე წარ მოდ-
გე ნი ლია სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბით 
მი ღე ბუ ლი მო სა ლოდ ნე ლი და დე ბი თი შე დე-
გე ბი. ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია ევ რო კავ ში რის 
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პო ლი ტი კა ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის შე სა-
ხებ, რო მე ლიც ეკო ნო მი კას მი მარ თავს ისე-
თი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის კენ, რო მელ შიც: 
ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა-
ნად მოხ მა რე ბა, მა სა ლე ბი სა და პრო დუქ ცი ის 
ღი რე ბუ ლე ბა შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია მა თი წრებ-
რუნ ვით მოხ მა რე ბის გზით და ამავ დ რო უ ლად 
შემ ცი რე ბუ ლია ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის 
მავ ნე ზე მოქ მე დე ბა გა რე მო სა და ადა მი ა ნის 
ჯან მ რ თე ლო ბა ზე. ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კა 
გა ნი ხი ლე ბა შე საძ ლებ ლო ბად:

ადა მი ანს მუდ მი ვად ჰქონ დეს წვდო მა სა სი-
ცოცხ ლო რე სურ სებ ზე, შე ი ნარ ჩუ ნოს გლო ბა-
ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა და უზ რუნ ველ-
ყოს მა ღა ლი ხა რის ხის გა რე მო. ცირ კუ ლა რუ ლი 
ეკო ნო მი კის მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბით შე საძ-
ლე ბე ლი ა: სამ რეწ ვე ლო ნარ ჩე ნე ბის შეკ ვე ცა, 
სა ში ში ნივ თი ე რე ბე ბის წარ მო ე ბი სა და მა თი 
ზე მოქ მე დე ბის შემ ცი რე ბა, ასე ვე, კლი მა ტუ-
რი ცვლი ლე ბე ბის შერ ბი ლე ბა ში წვლი ლის შე-
ტა ნა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ისიც, რომ მსოფ ლი ოს 
გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბიც ცირ კუ ლა რულ 
ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვ ლის ად რე ულ ეტაპ ზე 
იმ ყო ფე ბი ან.

ავ ტო რი ანა ლიზს უკე თებს ბო ლო პე რი ო-
დის ეკო ნო მი კურ მოვ ლე ნებს და მიმ დი ნა რე 
ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის პი რო ბებ ში გა ნი ხი-
ლავს ქვეყ ნის გა მოს ვ ლის ოპ ტი მა ლურ გზას 
ცირ კუ ლა რულ ეკო ნო მი კა ზე ეტა პობ რი ვი გა-
დას ვ ლის სა შუ ა ლე ბით.“ ასე ახა სი ა თებს წიგ ნის 
სა მეც ნი ე რო რე დაქ ტო რი, პრო ფე სო რი ზუ რაბ 
გა რა ყა ნი ძე.

„ძალზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია თა ნა მედ რო ვე 
ეკო ნო მი კა ში სწო რად შე ირ ჩეს ქვეყ ნის ეკო-
ნო მი კუ რი მარ თ ვის მო დე ლი. სწო რად გა ნი-
საზღ ვ როს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი-
კა. რო მე ლიც შე უძ ლე ბე ლია თა ნა მედ რო ვე 
ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ე ბის შეს წავ ლი სა და 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის გა რე შე. 
ნე ბის მი ერ მა მეც ნი ე რულ მა კვლე ვამ გვერ დი 
არ უნ და აუაროს სა კითხის მეც ნი ე რუ ლად 
გა დაწყ ვე ტას. სწო რედ ამ მეც ნი ე რულ თე ო-
რი უ ლად და სა ბუ თე ბუ ლი კვლე ვე ბის შე დე გად 
შე საძ ლოა გა კეთ დეს შე სა ბა მი სი ანა ლი ზი, გა-
ნი საზღ ვ როს პროგ ნო ზე ბი, ინ დი კა ტო რე ბი და 
თუნ დაც ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი სტრა ტე გი ა“. 
წერს ავ ტო რი, რო მელ საც სრუ ლად ვე თან ხ-
მე ბით. ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია თა ნა მედ რო ვე 
ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ე ბის ხა სი ა თი, მათ შო რის 

კე ინ სუ რი, ნე ო კე ინ სუ რი, მო ნე ტა რიზ მის, ინ ს-
ტი ტუ ცი ურ - სო ცი ო ლო გი უ რი და სხვა კონ ცეფ-
ცი ე ბის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი. 

ნაშ რომ ში სა უ ბა რია იმა ზე, თუ რა მდგო-
მა რე ო ბაა დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში ნარ ჩე ნე ბის 
მარ თ ვის სფე რო ში არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი სა 
და სა ერ თა შო რი სო მოთხოვ ნე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით, გან ხი ლუ ლია ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის 
ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გია და ავ ტო რის ხედ ვე ბი 
მი სი შემ დ გო მი გან ვი ტა რე ბის შე სა ხებ. ცირ-
კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის შე სა ხებ ევ რო კავ ში-
რის პო ლი ტი კა ზე, რო მელ საც ევ რო კავ ში რის 
ეკო ნო მი კა მიჰ ყავს ისე თი ეკო ნო მი კუ რი სის-
ტე მის კენ, რო მელ შიც ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი 
ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნად მო იხ მა რე ბა, მა სა ლე ბი-
სა და პრო დუქ ცი ის ღი რე ბუ ლე ბა შე ნარ ჩუ ნე-
ბუ ლია მა თი წრებ რუნ ვით მოხ მა რე ბის გზით, 
ხო ლო ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის მავ ნე ზე-
მოქ მე დე ბა გა რე მო სა და ადა მი ა ნის ჯან მ რ თე-
ლო ბა ზე შემ ცი რე ბუ ლი ა.

ავ ტო რი აღ ნიშ ნავს, რომ „რეგულაციები, 
ბაზ რე ბი, სა ინ ვეს ტი ციო ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი და 
პრაქ ტი კა, მათ შო რის, ფი ნან სუ რი რის კის 
შე ფა სე ბა წრფივ მო დე ლებ ზეა მორ გე ბუ ლი, 
ხო ლო წრფივ ბიზ ნეს მო დე ლებ თან და კავ ში-
რე ბუ ლი გა რე შე ფაქ ტო რე ბი გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი არა ა“. ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია წრფი ვი 
ეკო ნო მი კი დან ცირ კუ ლა რულ ეკო ნო მი კა ზე 
გა დას ვ ლის დაჩ ქა რე ბის აუცი ლებ ლო ბა და 
მიმ დი ნა რე ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის პი რო ბებ ში 
პრო ფე სო რი სო ლო მონ პავ ლი აშ ვი ლი გა ნი ხი-
ლავს ქვეყ ნის გა მოს ვ ლის ოპ ტი მა ლურ გზას 
ცირ კუ ლა რულ ეკო ნო მი კა ზე ეტა პობ რი ვი გა-
დას ვ ლის გზით.

ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია ცირ კუ ლა რუ ლი მო-
დე ლის და ნერ გ ვის მი მარ თუ ლე ბით ურ ბა ნუ ლი 
ტე რი ტო რი ე ბის გა მოწ ვე ვე ბი, ურ ბა ნუ ლი ტე-
რი ტო რი ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, წრებ რუნ ვის 
ეტა პე ბი ქა ლა ქე ბი სათ ვის და მა თი და გეგ მ ვა, 
გან საზღ ვ რუ ლია ცირ კურ ლა რუ ლი ეკო ნო მი-
კის შე საძ ლებ ლო ბე ბი და და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
მხა რე ე ბი, პრო ექ ტის ინი ცი ა ტო რე ბი. გან ხი ლუ-
ლია ცირ კუ ლა რულ ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვ ლის 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, წრებ რუნ ვის დი ზა ი ნი და 
წარ მო ე ბა, სა ხელ მ წი ფო სექ ტო რის ჩა რე ვა და 
მხარ და ჭე რა. 

ლო  იდ ქარ   ჩა  ვა
ბიზ   ნე  სის ად   მი  ნის   ტ რი  რე  ბის 

დოქ   ტო  რი, პრო  ფე  სო  რი.
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ნუგზარ ნადარაია - ნუგზარ ნადარაია - 
დიდი იდეებისა და ინიციატივების პიროვნებადიდი იდეებისა და ინიციატივების პიროვნება

ჟურ ნალ „ცოტნეიდელში“ [2016-2017 წლე ბი, X 
ტომ ში (ნაწილი III)] გა მოქ ვეყ ნ და:

„ჩვენი სამ შობ ლოს ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო-
ბის მშვი დო ბი ა ნი, დიპ ლო მა ტი უ რი და ახ ს ნა- გან-
მარ ტე ბი თი დი ა ლო გის გზით აღ დ გე ნას; ქვეყ ნის 
აღ დ გო მა სა და გაბ რ წყი ნე ბას, ... 

ერის გამ რავ ლე ბას; ... 
წმინ და გი ორ გი ჭყონ დი დე ლი სა და წმინ და და-

ვით აღ მა შე ნე ბე ლის ის ტო რი უ ლი ტან დე მის ქარ-
თუ ლი რე ნე სან სის ეპო ქის გან მე ო რე ბას;

ამაღ ლე ბუ ლი ზნე ო ბის, პატ რი ო ტიზ მი სა და 
მა მუ ლიშ ვი ლო ბის სუ ლი ე რე ბი თა და ნი ჭი ე რე ბით 
„ფულისუფლებაზე“ გა მარ ჯ ვე ბას; ...

ქა ლაქ თბი ლის ში, მცხე თა ში, ზუგ დიდ სა და არ-
ქე ო პო ლის ში (სენაკი) იმერ -ა მე რის ერ თი ა ნო ბის 
სიმ ბო ლოდ ქცე უ ლი ფარ ნა ვა ზი სა და ქუ ჯის ერ-
თობ ლი ვი ძეგ ლე ბი დავ დ გა, და მო ნაც ვ ც ლე ო ბით 
ყო ვე ლი წლის 14 აპ რილს - დე და ენის სა ხალ ხო 
დღე სას წა უ ლის დღეს, მო რი გე ო ბით, და სა ხე ლე-
ბულ გე ოგ რა ფი ულ ცენ ტ რებ ში ჩა მა ტა რე ბი ნა სა-
ხალ ხო დღე სას წა უ ლე ბი: - „ფარნავაზი და ქუ ჯი - 
ქვეყ ნის ორი და საყ რ დე ნი ბურ ჯი“ ...

თუ ეს სურ ვი ლე ბი ერ თი კა ცის თ ვის მკითხ-
ველს გა და ჭარ ბე ბუ ლად, არა რე ა ლუ რად და მი-
უღ წევ ლად მო ეჩ ვე ნე ბა, ვი სურ ვებ დი, რომ ჩემს 
შთა მო მავ ლო ბას გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნოს ყო ვე ლი, 
და სა მოქ მე დო ან დერ ძად და ე ტო ვე ბი ნოს თა ვი სი 
შთა მო მავ ლო ბი სათ ვის.

და ე, ქვე ყა ნას და ქარ თ ველ ხალხს აღაფ რ თო ვა-
ნებ დეს, რაზ მავ დეს და სა მოქ მე დოდ გა ნაწყობ დეს 
მა ღა ლი ზნე ო ბა, უფ ლის სიყ ვა რუ ლი და დამ სა ხუ-
რე ბუ ლი მად ლი გად მო სუ ლი მარ თ ლ მა დი დე ბელ 
ქარ თ ველ ქრის ტი ა ნებ ზე... ამინ!“

ეს სურ ვი ლე ბი შე სას რუ ლებ ლად ერ თი  კა ცის-
თ ვის მარ თ ლაც რომ ძა ლი ან დი და, მაგ რამ ეს სურ-
ვი ლე ბი, რო გორც თვი თონ ამ ბობს „სამოქმედო 
ან დერ ძად“ და ტო ვე ბუ ლი შთა მო მავ ლო ბი სათ ვის, 
ნამ დ ვი ლად “ჭეშმარიტი მა მუ ლაშ ვი ლის“ სურ ვი-
ლე ბი ა. 

ბო ლო წლებ ში ბა ტო ნი ნუგ ზა რი ფა ზი სის სა ე-
რო- სა მეც ნი ე რო აკა დე მი ას ხელ მ ძღ ვა ნელ ;ობ და 
და ახალ სი მაღ ლე ზე აიყ ვა ნა იგი. 

სა ა მა ყო ა, რომ ბა ტო ნი ნუგ ზა რი წლე ბის გან-
მავ ლო ბა ში გახ ლ დათ ჩვე ნი ჟურ ნა ლის სა რე ა დაქ-
ციო კო ლე გი ის წევ რი და აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ-
ლობ და ჟურ ნალ თან. 

ბა ტონ მა ნუგ ზარ მა ქარ თ ველ პო ლი ტი კოს თა, 
სა ზო გა დო მოღ ვა წე თა და მეც ნი ერ თა შო რის ღირ-
სე უ ლი ად გი ლი და იმ კ ვიდ რა. ღმერ თ მა ნა თელ ში 
ამ ყო ფოს მი სი სუ ლი.

ლო იდ ქარ ჩა ვა
ჟურ ნალ „ახალი ეკო ნო მის ტის“ 

მთა ვა რი რე დაქ ტო რი

gamosaTxovarigamosaTxovari

26 თე  ბერ   ვალს 75 წლის იუბი  ლე მი  ვუ  ლო  ცეთ, 
აგ   ვის   ტოს ბო  ლოს კი დაგ   ვა  ტო  ვა და მა  რა  დი  ულ 
ზე  ცი  ურ სა  სუ  ფე  ველ   ში და  იმ   კ   ვიდ   რა ად   გი  ლი.  

„ბატონი ნუგ ზა რის მდი და რი გა მოც დი ლე ბა, 
მი სი პი როვ ნუ ლი თვი სე ბე ბი, გან ვ ლი ლი გზა კარ-
გი მა გა ლი თია იმი სა, თუ რო გორ უნ და ემ სა ხუ-
რო ქვე ყა ნას, რო გორ უნ და გა უფ რ თხილ დე მის 
წარ სულს, რო გორ უნ და შე ი ნარ ჩუ ნო და გა ნამ ტ-
კი ცო ეროვ ნუ ლი ტრა დი ცი ე ბი, და რო გო რი სიმ-
ტ კი ცით უნ და იბ რ ძო ლო მი სი მო მავ ლი სათ ვის“, 
ამ ბობს ბა ტო ნი ნო დარ ჭი თა ნა ვა ბა ტო ნი ნუგ ზა-
რის 75 წლის თავ თან და კავ ში რე ბულ სიტყ ვა ში. 
ბა ტო ნი ნო და რის თქმით - ნუგ ზარ ნა და რაია იყო 
„ლიდერი, პო ლი ტი კუ რი და სა ზო გა დო მოღ ვა წე“, 
ხო ლო ბა ტო ნი ჯუმ ბერ პა ტი აშ ვი ლის თქმით კი - 
„ჭეშმარიტი მა მუ ლიშ ვი ლი“. ეს სიტყ ვე ბი, სწო რედ 
რომ ზედ გა მოჭ რი ლია ბა ტო ნი ნუგ ზა რის შე სა ფა-
სებ ლად. მხო ლოდ ჭეშ მა რიტ მა მუ ლიშ ვილს და  სა-
ზო გა დო მოღ ვა წეს შე ეძ ლო ის ეკე თე ბი ნა ქვეყ ნის-
თ ვის, რაც ბა ტონ მა ნუგ ზარ მა გა ა კე თა, მხო ლოდ 
ლი დერს შე უძ ლია გა უძღ ვეს სა ზო გა დო ე ბის ამა 
თუ იმ ნა წილს, ხო ლო მის პო ლი ტი კურ მოღ ვა წე-
ო ბა ზე მი სი პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბე ბი თა ვად 
მეტყ ვე ლე ბენ. 

მინ და ბა ტო ნი ნუგ ზა რის წე რი ლი დან - „აი, რას 
ვი სურ ვებ დი“, - ცი ტა ტა მო ვიყ ვა ნო, რო მე ლიც 
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