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saiubileo milocvebi

„სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტი”: 
და არ სე ბი დან 100 წლის სა ხე ლო ვა ნი იუბ ილე

საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისრექტორს
პროფესორდავითგურგენიძეს

ბა ტო ნო და ვით,
სა ეთ აშ ორ ისო რე ცენ ზი რე ბა დი და რე ფე რი რე ბა დი ყო ველ-

თვი ური სა მეც ნი ერო ჟურ ნალ „ეკ ონ ომ იკ ის“ რე დაქ ცია, სა-
რე დაქ ციო კო ლე გია გუ ლი თა დად გი ლო ცავთ სა ქარ თვე ლოს 
ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტის და არ სე ბი დან 100 წლის იუბ ილ ეს 
და გი სურ ვებთ წარ მა ტე ბებს სა მეც ნი ერო კვლე ვებ სა და მო-
მა ვა ლი კად რე ბის აღ ზრდის საქ მე ში.

სა უკ უნ ოვ ანი ჟურ ნალ „ეკ ონ ომ იკ ის“ რე დაქ ცი ის ათ ვის 
ძალ ზედ მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კურ უნ ივ ერ-
სი ტეტ თან თა ნამ შრომ ლო ბა, რო მე ლიც რამ დე ნი მე ათე ულ 
წელ ზე მე ტია გრძელ დე ბა. ას ეთი თა ნამ შრომ ლო ბა მო მა ვალ-
შიც უფ რო აქ ტი ურ ფა ზა ში გა და ვა, მი თუ მე ტეს მა შინ, რო-
დე საც ჟურ ნა ლის სა რე დაქ ციო კო ლე გი აში სხვა გა მო ჩე ნილ 
მეც ნი ერ-ეკ ონ ომ ის ტებ თან ერ თად სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი 
უნ ივ ერ სი ტე ტი დან თით ქმის უმ რავ ლე სო ბაა წარ მოდ გე ნი ლი, 
რომ ლე ბიც აქ ტი ურ ად არი ან ჩარ თულ ნი ას ევე იუბ ილ არი-100 
წლო ვა ნი ჟურ ნა ლის საქ მი ან ობ აში. მათ ღირ სე ული წვლი ლი 
შე აქ ვთ ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური გა აქ ტი ურ ებ ის საქ მე ში, რო მე-
ლიც დღეს რო გორც სა ში ნაო, ას ევე სა ერ თა შო რი სო თვალ-
საზ რი სით დი დი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგას.

ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტის იუბ-
ილ ეს აღ სა ნიშ ნა ვად გა დავ წყვი ტეთ მიმ დი ნა რე 2022 წ. სპე ცი-
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1974 წლის ზაფხულის „ლეგენდარული ქართული კვირეულის“ ფარგლებში  
ზაარბრუკენში ჩატარდა მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიება, რომელმაც აჩვენა 2 მსოფლიო 
ომის გადატანის შემდეგ რაოდენ მნიშვნელოვანია დიალოგი, მშვიდობა, ნდობა და ერთობა. 1 წლის 
შემდეგ 1975 წლის 22 მარტიდან, ახალი ეტაპი დაიწყო: დაძმობილება მოხდა 2 ქალაქის: ერთის 
მხრივ, ზაარბრიუკენის, ზაარლანდის დედაქალაქის, ევროპის შუაგულში, ახალ ფედერალურ 
შტატში და მეორეს მხრივ, თბილისს, საქართველოს დედაქალაქს შორის, რომელიც შავი ზღვის 
სანაპიროზე და ევრაზიის შუაგულში მდებაროებს.  

აქედან დაწყებული ეს დიდ ხნის მეგობრობა და კულტურული კავშირი საქართველოსა და 
ზაარლანდის დაძმობილებულ ქალაქებს შორის, და ასევე მათ კოლეჯებსა და უნივერსიტეტებს 
შორის გრძელდება და უფრო ინტენსიურ ფაზაში შევიდა. ამაში დიდი წვლილი შეიტანა ასევე 
დოქტორმა, პროფესორმა ვოლფგანგ ბლუმბახმა 1980 წლებიდან დაწყებული, რომლის შედეგად 
გაფორმდა ოფიციალური ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება 1986 წელს, სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  
ტტეექქნნიიკკუურრ  უუნნიივვეერრსსიიტტეეტტსსაა  დდაა  ზზაააარრლლაანნდდიისს  გგაამმოოყყეენნეებბიითთ  მმეეცცნნიიეერრეებბაათთაა  უუნნიივვეერრსსიიტტეეტტსს  შშოორრიისს..  

ასევე, უკვე მეორე ათწლეულია,  „ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტმა“ (htw 
saar)  უფრო ინტენსიური გახადა ინტერნაციონალიზმის პოლიტიკა ევრაზიის მიმართ, რაც 
შესანიშნავი და გარდამტეხი იყო გამოყენებით მეცნირებათა უნივერსიტეტისთვის.  

ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულების ბოლო განახლება მოხდა 2022 წელს, და ეს 
პარტნიორობა „ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტსა“ (htw saar)   
„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტს“ (GTU) შორის უკვე მრავალფეროვან 35 წლიან 
ისტორიას ითვლის. ერთად როგორც  „ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის“ 
(htw saar) 50წლის იუბილესა და  „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის“ 100 წლის იუბილეს 
აღსანიშნავად, ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ ჩვენ ქართულ მეგობრებს და კოლეგებს! 

პატივისცემით,  

პპრროოფფ..  დდოოქქტტოორრიი  დდიიტტეერრ  ლლეეოონნაარრდდიი,, 

„ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის“ პრეზიდენტი  და  

პპრროოფფ..  დდოოქქტტოორრიი,,  შშტტეეფფეენნ  ჰჰუუთთეერრიი,,  

 „ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტისა“ და სტუ 

საერთაშორისო თანამშრომლობის განყოფილება 
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ალ ური მე-3-ე ნო მე რი მიგ ვეძ ღვნა სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი 
უნ ივ ერ სი ტე ტის 100 წლის იუბ ილ ეს ად მი. მას ში და ბეჭ დი ლია 
მი ლოც ვე ბი, სტა ტი ები ქარ თულ, ინ გლი სურ, გერ მა ნულ ენ-
ებ ზე უცხო ქვეყ ნე ბი დან და სტუ აკ ად ემი ური და მოწ ვე ული 
პერ სო ნა ლის, ბა კა ლავ რი ატ ის, მა გის ტრა ტუ რი სა და დოქ ტო-
რან ტუ რის სტუ დენ ტე ბის, ას ევე ნე ბის მი ერი მსურ ვე ლის მი-
ერ. თი თოეულ სტა ტი ას ენ იჭ ება სა ერ თა შო რი სო უნ იკ ალ ური 
ციფ რუ ლი კო დი (DOI) და ინ დექ სირ დე ბა სხვა დას ხვა სა ერ თა-
შო რი სო სა მეც ნი ერო ბა ზა ში.

ას ევე ჟურ ნა ლი „ეკ ონ ომ იკ ის“ რე დაქ ცი ის კო ლექ ტივ მა 
შევ ძე ლით შეგ ვე ტა ნა მცი რე დი წვლი ლი და ამ საიუბილეო ნო-
მერ ში სტუ დენ ტე ბის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბულ ნაშ რო მებს შო რის 
შეგ ვერ ჩია რამ დე ნი მე სა უკ ეთ ესო სტა ტია და თი თოეულ ავ-
ტორს სტუ-ს 100 წლის იუბ ილ ეს თან და კავ ში რე ბით გა და ეც-
ემა სიმ ბო ლუ რი თან ხა.

ბა ტო ნო და ვით,
ჟურ ნალ „ეკ ონ ომ იკ ის“ სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის სა ხე ლით 

კი დევ ერ თხელ მო გი ლო ცავთ თქვენ და თქვე ნი სა ხით სა-
ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტეტს, მის პრო ფე სორ 
მას წავ ლებ ლებს, თა ნამ შრომ ლებს, სტუ დენ ტებს სა ხე ლო ვან 
იუბ ილ ეს და გი სურ ვებთ მო წი ნა ვე პო ზი ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბას, 
პო ზი ტი ური გან ვი თა რე ბის გაგ რძე ლე ბა სა და მო მა ვალ ში ახ-
ალ წარ მა ტე ბებს ქვეყ ნის თვის სა სარ გებ ლო საქ მი ან ობ აში.

უღრმესიპატივისცემითადასაუკეთესოსურვილებით,
ჟურნალ„ეკონომიკის“სარედაქციოკოლეგიისსახელით: 

სტუ პრო ფე სო რი, ჟურ ნალ „ეკ ონ ომ იკ ის“ 
მთა ვა რი რე დაქ ტო რი

რევაზშენგელია
 



15

saiubileo milocvebi

“GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY”: 
100TH  ANNIVERSARY FROM ITS FOUNDATION

To: Rector of Georgian Technical University
Professor Davit Gurgenidze

Dear Mr. David,
The Editorial Board of the International peer-reviewed and 

refereed monthly scientific Journal “Economics” would like to 
congratulate on the 100th anniversary of Georgian Technical Uni-
versity and wish you great success in the future scientific research 
activities and preparation of highly qualified human resources. 

The Cooperation of the 104years old famous scientific Journal 
“Economics” with Georgian Technical University, which has been 
continuing more than a few decades, is very important. Such a 
collaboration will enter a more active phase in the future, espe-
cially when the majority of Editorial Board of the journal repre-
sents almost Georgian Technical University Staff along with other 
Georgian and foreign prominent scientists-economists, who are 
actively involved in the activities of the 104th years old famous 
Jubilee journal. They make a worthy contribution to the economic 
activation of the country, which today faces great challenges both 
domestically and internationally.

Currently, to celebrate the anniversary of Georgian Technical 
University, we have decided to dedicate the current Special 3rd 
issue of 2022 to the 100th anniversary of Georgian Technical 
University. It includes congratulations, articles in Georgian, Eng-
lish, German from foreign countries and also by GTU academic and 
invited staff, undergraduate, graduate and doctoral students, as 
well as by other interested professionals. Each article is assigned a 
unique international Digital Object Identifier (DOI) and is indexed 
in various international scientific databases.
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Additionally, we, the Editorial Board staff of the journal “Eco-
nomics” were able to make a small contribution and have selected 
some of the best articles among the papers published by students 
in this special anniversary issue, and each student will be awarded 
by the symbolic amount related with 100th anniversary of GTU.

Mr. David,
On behalf of the Editorial Board of Journal “Economics” I once 

again congratulate to you and Georgian Technical University, its all 
academic and administrative staff, students on the famous Jubilee 
and wish you to maintain the advanced position, to continue such 
a positive development and new success in future in beneficial ac-
tivities for our country.

WithagreatrespectandBestwishes,onbehalf
oftheeditorialboardoftheJournal“Economics”:

GTU Professor, Editor-in-Chief of the Journal “Economics”,
Revaz Shengelia
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მილოცვა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
100 წლის იუბილე და ზაარლანდის ტექნიკისა და 

ეკონომიკის უნივერსიტეტი (HTW SAAR)

1974 წლის ზაფხულის „ლეგენდარული ქართული კვირეუ-
ლის“ ფარგლებში  ზაარბრუკენში ჩატარდა მნიშვნელოვანი 
კულტურული ღონისძიება, რომელმაც აჩვენა 2 მსოფლიო 
ომის გადატანის შემდეგ რაოდენ მნიშვნელოვანია დიალოგი, 
მშვიდობა, ნდობა და ერთობა. 1 წლის შემდეგ 1975 წლის 22 
მარტიდან, ახალი ეტაპი დაიწყო: დაძმობილება მოხდა 2 ქა-
ლაქის: ერთის მხრივ, ზაარბრიუკენის, ზაარლანდის დედაქა-
ლაქის, ევროპის შუაგულში, ახალ ფედერალურ შტატში და 
მეორეს მხრივ, თბილისს, საქართველოს დედაქალაქს შორის, 
რომელიც შავი ზღვის სანაპიროზე და ევრაზიის შუაგულში 
მდებაროებს. 

აქედან დაწყებული ეს დიდ ხნის მეგობრობა და კულტუ-
რული კავშირი საქართველოსა და ზაარლანდის დაძმობილე-
ბულ ქალაქებს შორის, და ასევე მათ კოლეჯებსა და უნივერ-
სიტეტებს შორის გრძელდება და უფრო ინტენსიურ ფაზაში 
შევიდა. ამაში დიდი წვლილი შეიტანა ასევე დოქტორმა, პრო-
ფესორმა ვოლფგანგ ბლუმბახმა 1980 წლებიდან დაწყებული, 
რომლის შედეგად გაფორმდა ოფიციალური ურთიერთთანამ-
შრომლობის ხელშეკრულება 1986 წელს, საქართველოს ტექ-
ნიკურ უნივერსიტეტსა და ზაარლანდის გამოყენებით მეცნი-
ერებათა უნივერსიტეტს შორის.

ასევე, უკვე მეორე ათწლეულია,  „ზაარლანდის ტექნიკისა 
და ეკონომიკის უნივერსიტეტმა“ (htw saar) უფრო ინტენ-
სიური გახადა ინტერნაციონალიზმის პოლიტიკა ევრაზიის 
მიმართ, რაც შესანიშნავი და გარდამტეხი იყო გამოყენებით 
მეცნირებათა უნივერსიტეტისთვის. 
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ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულების ბოლო გა-
ნახლება მოხდა 2022 წელს, და ეს პარტნიორობა „ზაარლა-
ნდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტსა“ (htw saar) 
და  „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტს“ (GTU) შორის 
უკვე მრავალფეროვან 35 წლიან ისტორიას ითვლის. ერთად 
როგორც  „ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივე-
რსიტეტის“ (htw saar) 50წლის იუბილესა და  „საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტის“ 100 წლის იუბილეს აღსანიშნა-
ვად, ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ ჩვენ ქართველ მეგო-
ბრებს და კოლეგებს!

პატივისცემით, 

პროფ. დოქტორი დიტერ ლეონარდი,
„ზაარლანდის ტექნიკისა და 

ეკონომიკის უნივერსიტეტის“ პრეზიდენტი  და 
პროფ. დოქტორი, შტეფენ ჰუთერი,

 „ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის 
უნივერსიტეტისა“ და სტუ

ურთიერთთანამშრომლობის კოორდინაციის 
პასუხისმგებელი პროფესორი
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სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი 
უნ ივ ერ სი ტე ტის რექ ტორს

პრო ფე სორ და ვით გურ გე ნი ძეს

ბა ტო ნო და ვით,
ნე ბა მო მე ცით, სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა 

აკ ად ემი ის სა ხე ლით, თქვენ და თქვე ნი სა ხით სა ხე ლო ვან სა-
ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტეტს, მის პრო ფე სორ - მას-
წავ ლებ ლებს, თა ნამ შრომ ლებს, სტუ დენ ტებს, მი ვუ ლო ცოთ 
გა მორ ჩე ული - 100 წლის იუბ ილე! ვუ ლო ცავთ ამ დღეს თქვე ნი 
უნ ივ ერ სი ტე ტის კურ სდამ თავ რე ბუ ლებს, გულ შე მატ კივ რებს, 
სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს!

ბა ტო ნო და ვით,
თქვენ გა მორ ჩე ული რექ ტო რი ხართ, რაც იმ აშ იც გა მო-

იხ ატ ება, რომ არ ივ იწყებთ წინ მყოფ თა დამ სა ხუ რე ბას და ამ 
სადღე სას წა ულო დღეს თქვენს გვერ დით არი ან თქვე ნი კო ლე-
გე ბი, უნ ივ ერ სი ტე ტის ყო ფი ლი რექ ტო რე ბი: გო ჩა ჩო გო ვა ძე, 
რა მაზ ხუ რო ძე, არ ჩილ მო წო ნე ლი ძე, არ ჩილ ფრან გიშ ვი ლი. 
მად ლო ბა მათ!

ჩვენ ძა ლი ან ვა ფა სებთ, თქვე ნი უნ ივ ერ სი ტე ტის ფარ გლებ-
ში ეკ ონ ომ იკ ური მი მარ თუ ლე ბის გან ვი თა რე ბას. აქ ბევ რი ინ-
ოვ აციაა. წარ მა ტე ბებს ვუ სურ ვებთ ჩვენს კო ლე გებს!

დღეს ვიხ სე ნებთ ყვე ლა იმ ად ამი ანს, ვინც ჩა იფ იქ რა სა ქარ-
თვე ლო ში უმ აღ ლე სი ტექ ნი კუ რი გა ნათ ლე ბის კე რის შექ მნა, 
ვინც გა ნა ხორ ცი ელა და დღემ დე მო იტ ანა ეს უნ ივ ერ სი ტე ტი! 
დი დე ბა მათ სა ხე ლებს!

ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტის ის ტო რი ში აის ახა სა ქარ თვე-
ლო ში ამ 100 წლის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე სო ცი ალ ური - 
პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბი, ბევ რი ად ამი ან ის თავ გა და სა ვა ლი.

ერ თს გა ვიხ სე ნებთ, მო მავ ლის გაკ ვე თი ლად. დი დი ივ ანე 
ჯა ვა ხიშ ვი ლი სა და მი სი მას წავ ლებ ლის, დი დი ნი კო მა რის პო-
ზი ცი ები სა ქარ თვე ლო ში უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლის შექ მნას-
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თან და კავ ში რე ბით გან სხვავ დე ბო და. ჯა ვა ხიშ ვი ლის მი ზა ნი 
იყო - ქარ თუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტი ქარ თულ ენ აზე. მა რი თვლი და, 
რომ პო ლი ტექ ნი კუ რი უმ აღ ლე სი სას წავ ლე ბე ლი უფ რო სა ჭი-
რო იყო, მაგ რამ სას წავ ლო ენ ად ქარ თულს არ გა ნი ხი ლავ და, 
ამ ის შე უძ ლებ ლო ბის გა მო. ნი კო მა რის პო ზი ცია ნა საზ რდო-
ები იყო იმ ით, რომ სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო და ტექ ნი კუ რი დარ-
გე ბის მეც ნი ერ ული ქარ თუ ლი ენა (ტერ მი ნო ლო გია) არ იყო 
გან ვი თა რე ბუ ლი, სას წავ ლო პრო ცე სე ბის წარ მარ თვი სათ ვის, 
სა ჭი რო დო ნე ზე.

ქარ თველ თა ბე დად, გა იმ არ ჯვა ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის პო-
ზი ცი ამ, შე იქ მნა ქარ თუ ლი - დე და უნ ივ ერ სი ტე ტი. დი დი ივ-
ანე აქ არ გა ჩე რე ბუ ლა. მან პა ტი ვი მი აგო მა რის პო ზი ცი ას 
სა ქარ თვე ლო სათ ვის ინ დუს ტრი ული გან ვი თა რე ბის აუც ილ-
ებ ლო ბა ზე და 1922 წლის 16 იან ვარს უნ ივ ერ სი ტეტ ში მი სი, 
რო გორც რექ ტო რის, თა ოს ნო ბით გა იხ სნა პო ლი ტექ ნი კუ რი 
ფა კულ ტე ტი. ხო ლო, მას შემ დეგ რაც დაძ ლე ულ იქ ნა ნი კო მა-
რის ში ში ქარ თულ ენ აზე სწავ ლე ბი სათ ვის ბა რი ერ ის არ სე ბო-
ბის შე სა ხებ და უკ ვე შედ გა პირ ვე ლი სა ინ ჟინ რო გა მოშ ვე ბა, 
1928 წლის 1 ოქ ტომ ბერს, აღ ნიშ ნუ ლი ფა კულ ტე ტის ბა ზა ზე 
შე იქ მნა სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო პო ლი ტექ ნი კუ რი ინ სტი-
ტუ ტი! ამ დი დი, სა ქარ თვე ლოს მო მავ ლი სათ ვის სა სარ გებ ლო 
აზ რთა, სინ თე ზის შე დე გია დღე ვან დე ლი იუბ ილე!

გი სურ ვებთ, თქვენს მი ერ მომ ზა დე ბულ ერ ოვ ნულ კად-
რებს ფარ თო პრო ფე სი ული გზა და შე საძ ლებ ლო ბე ბი ეპ ოვ ოთ 
სა ქარ თვე ლოს გან ვი თა რე ბულ ეკ ონ ომ იკ ურ ცხოვ რე ბა ში!

პა ტი ვის ცე მით: სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ურ 
მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის პრე ზი დენ ტი

მიხეილჯიბუტი
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პრობლემების გადაჭრის სისტემური მიდგომის გზა უნდა გა-
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საფუძვლების განსაზღვრითა და იდენტიფიცირებით. დღეი-
სათვის ასეთი საფუძვლების განსაზღვრა აქტუალურს ხდის 
ინოვაციის ფაქტორს, რომელიც, ერთი მხრივ, ყოველთვის გა-
ნიხილება პროგრესის კატალიზატორად და, მეორე მხრივ, გვე-
ვლინებაა მისმიერვე წარმოქმნილ სოციალურ-ეკონომიკურ წი-
ნაამღდეგობებში.

სტატიაში განხილულია თანამედროვე სახელმწიფო მართ-
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ვაში ინოვაციური პროცესების თეორიული ასპექტები, თანა-
მედროვე სახელმწიფოს მართვის განვითარებისა და დახვეწის 
მიზნით ინოვაციური მეთოდების დანერგვის აქტუალურობა-
სთან დაკავშირებული საკითხები. ნაშრომში ინოვაცია განიხი-
ლება არა მხოლოდ როგორც ფუნდამენტალური, გამოყენებითი 
კვლევების, ახლის გამოგონებებისა ან ექსპერიმენტალური ნაშ-
რომების შედეგი ტექნიკურ სფეროში, არამედ დღეისათვის, ის 
ასევე განიხილება მმართველობითი საქმიანობის სფეროშიც, 
როგორც მისი ეფექტიანობის ამაღლების საშუალება. ინოვაცია 
სახელმწიფო მართვაში უნდა წარმოადგენდეს ახალი პრობლე-
მების ეფექტიანი და ინოვაციური გადაწყვეტილებების ძიების 
ან ძველი პრობლემების ახლებურად გადაწყვეტის პროცესს. 
გაანალიზებულია ინოვაციურ პროცესთან და ინოვაციურ საქ-
მიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა მეცნიერების შეხე-
დულებები და დასკვნები.

საკვანძო სიტყვები: ინოვაცია, ინოვაციური პოლიტიკა, პსე-
ვდოინოვაცია, სახელმწიფო მართვა.

ძირითადი ტექსტი
თანამედროვე სახელმწიფოს მართვასთან დაკავშირებული 

პრობლემების გადაჭრის სისტემური მიდგომის გზა, უნდა გა-
დიოდეს ამ პრობლემების წარმოქმნისა და მისი გაღრმავების 
საფუძვლების განსაზღვრითა და იდენტიფიცირებით. დღეი-
სათვის ასეთი საფუძვლების განსაზღვრა აქტუალურს ხდის 
ინოვაციის ფაქტორს, რომელიც ერთი მხრივ, ყოველთვის გა-
ნიხილება პროგრესის კატალიზატორად და მეორე მხრივ გვე-
ვლინებაა მის მიერ წარმოქმნილ სოციალურ-ეკონომიკურ წინა-
ამღდეგობებში. ამ წინაამღდეგობების დაძლევა შესაძლებელია 
ინოვაციის ანალიზით და ამ ანალიზის შედეგად მიღებული და-
სკვნების ეკონომიკური თეორიის ფარგლებში და ინოვატიკის 
პოლიტიკურ ასპექტში განხილვით.

ზოგადად ინოვატიკის ცნების წარმოშობა ეკონომიკას უკა-
ვშირდება, უფრო სწორედ მეწარმეობის განვითარებას, მაგრამ 
ამ თემისადმი განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია მსო-
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ფლიო დონის მეცნიერების რუსი ნიკოლაი კონდრატიევისა და 
ავსტრიელი იოზეფ შუმპეტერის თეორიების გამოჩენამ. ნ.კო-
ნდრატიევის მოძღვრება “ეკონომიკური კონიუნქტურის დიდი 
ციკლების თეორიის” (გრძელი ტალღების აწევა და დაწევა) 
[1] აღწერამ ბიძგი მისცა სხვადასხვა მეცნიერთა მხრიდან, ამ 
ტალღების წარმოშობის მიზეზთა კვლევასა და მაკრო ეკონო-
მიკურ პროცესების მიმდინარეობაზე ინოვაციების გავლენის 
დადგენას. ნ.კონდრატიევის იდეებზე დაყრდნობით ი.შუმპეტე-
რმა მოახდინა ისეთი ცნებების პოპულარიზაცია, როგორიცაა 
“ეკონომიკური განვითარება” და “ინოვაცია”, ამ უკანასკნელს 
კი მისცა თავისი ახალი განმარტება, რაც ნიშნავს - “სიახლეს”, 
რომელსაც მეცნიერი ეკონომიკური პროგრესის ძირითად კა-
ტალიზატორად და დამაჩქარებელ ფაქტორად მიიჩნევს[2].

სამეცნიერო ლიტერატურაში ინოვაციის სხვადასხვა განმა-
რტება არსებობს. მეცნიერები მის ინტერპრეტაციას როგორც 
წესი მათი ინტერესების სფეროდან გამომდინარე აკეთებენ. 
თუმცა ძირითადად ცნობილია საზოგადოებრივ პროცესების 
სხვადასხვა ასპექტებზე ინოვაციური ზემოქმედების შესახებ 
კვლევები, რომლებიც სხვადასხვა ეპოქაში ხდებოდა.

ისეთი მეცნიერი, როგორიცაა პიტერ ფერდინანდ დრუკერი 
აქცენტს აკეთებდა ორგანიზაციის საბოლოო შედეგზე, რის სა-
ფუძველზედაც მან ჩამოაყალიბა “მიზნების მიხედვით მართვის 
კონცეფცია”, მისთვის მნიშვნელოვანი იყო მომავლის ხედვა და 
ინოვაციური საქმიანობა. მეცნიერი ასევე თვლიდა, რომ ინოვა-
ციურ თემატიკაზე კვლევების ჩატარებისას გარკვეულ სირთუ-
ლეს წარმოადგენდა ტერმინი “ინოვაციის” ცალმხრივი ინტერპ-
რეტაცია ინგლისურიდან პირდაპირი თარგმანის გამო, თუმცა 
დღეისათვის ტერმინი “ინოვაციის” ცნების გააზრებამ გაცილე-
ბით უფრო ფართო მნიშვნელობა შეიძინა სხვადასხვა მეცნიე-
რებაში.[3]

ინოვაცია ინგლისურიდან (innovation) ითარგმნება “სიახლე-
ების” მნიშვნელობით. შესაბამისად, ზოგიერთი მეცნიერი გვთა-
ვაზობს ინოვაციასთან დაკავშირებული ტერმინების სინონიმე-
ბად განხილვასა და გამოყენებას, მაგრამ ჩვენი შეხედულებით, 
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ეს მთლად ასე რ არის, რადგანაც “სიახლე” განიხილება რო-
გორც ახალი წესრიგი და წეს-ჩვეულება, ან/და როგორც ახალი 
მეთოდი და ახალი მოვლენა, ხოლო “სიახლის შემოტანა” პირდა-
პირი მნიშვნელობით არის “ახალის დანერგვა” რაც ნიშნავს სია-
ხლის გამოყენების პროცესს. ინოვაციაც სიახლის გამოყენების 
პროცესია და შესაბამისად, შემდგომში ტერმინები “ინოვაცია” 
და “სიახლის დანერგვა” იდენტურად იქნება გამოყენებული.

ცნება “ინოვატიკა” ეკონომიკაში ნიშნავს საწარმოო პრო-
ცესში მეცნიერულ-ტექნოლოგიური მიღწევების დანერგვის 
პროცესს, ახალი პროდუქტების წარმოებასა და ახალი ტექნო-
ლოგიების გამოყენებას [4]. მეცნიერების სხვა მიმართულე-
ბებში ტერმინი “ინოვატიკა”-ის, “ინოვაცია”-ის და “ახლის დანე-
რგვა”-ის სხვა განმარტებები არ გვხვდება.

ინოვაციების საწყისი კავშირი ეკონომიკურ სფეროსთან 
დღესაც შენარჩუნებულია, რაც მნიშვნელოვნად აისახება მის 
კონცეპტუალურ ინსტრუმენტებზე. Aამ მხრივ არსებობს “ინო-
ვაციის” აღქმისა და გაგების რამდენიმე განმარტება. ბ.ტვისი 
ინოვაციას განმარტავს როგორც პროცესს, რომლის დროსაც 
გამოგონება ან იდეა ეკონომიკურ შინაარსს იძენს [5]. 

ცნობილიBუნგრელი მეცნიერი ბორის სანტო თავის წიგნში 
“ინოვაცია, როგორც ეკონომიკური განვითარების საშუალება” 
ამბობს, რომ ინოვაცია ისეთი საზოგადოებრივ-ტექნიკური და 
ეკონომიკური პროცესია, რომელიც იდეებისა გამოგონებების 
უკეთესი თვისებების მქონე პროდუქტებსა და ტექნოლოგიებს 
ქმნის [6].

იოზეფ შუმპენტერი ინოვაციას განმარტავს, როგორც წა-
რმოების ფაქტორების სამეცნიერო-ორგანიზაციულ კომბინა-
ციას, რომელიც სამეწარმეო სულისკვეთებით არის მოტივირე-
ბული [7].

დღეისათვის ტექნოლოგიური ინოვაციებთან მიმართებაში 
გამოიყენება სტატისტიკის მეცნიერებაში, ტექნიკაში და ინო-
ვაციებში არსებული საერთაშორისო სტანდარტებით დადგე-
ნილი რეკომენდაციები. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 
განვითარების ორგანიზაციაში (Organization for Economic Co-
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operation and Development — (OECD) შეიქმნა ჯგუფი, რომელ-
მაც 1963 წელს იტალიის ქალაქ ფრასკატში შეიმუშავა სახე-
ლმძღვანელო “ფრასკატის გზამკვლევი”, რომლის გამოცემამ 
ხელი შეუწყო მეცნიერების, თანამედროვე ტექნოლოგიების 
და ინოვაციების შესახებ არსებული კონცეფციის ტერმინე-
ბის განმარტებების სტანდარტიზაციასა და ინოვაციის სტა-
ტისტიკის მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბებას. ტექნოლოგიებისა 
და ინოვაციების შესახებ მეთოდოლოგია ასევე ეფუძნება 1992 
წელს ქ. ოსლოში მიღებულ რეკომენდაციებს, რომლებსაც ასევე 
უწოდებენ “ოსლოს გზამკვლევს”[8]. მეცნიერების, ტექნოლო-
გიებისა და ინოვაციების სტატისტიკაში არსებულ ამ საერთა-
შორისო სტანდარტების თანახმად (ეს არის მეცნიერებისა და 
ინოვაციების სტატისტიკის სფეროში მოქმედი სხვადასხვა საე-
რთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები, რომელიც უზ-
რუნველყოფს საბაზრო ეკონომიკის პირობებში მათ სისტემურ 
აღწერას) ინოვაცია წარმოდგენილია, როგორც ინოვაციური 
საქმიანობის საბოლოო შედეგი და განსახიერებულია გაუმჯო-
ბესებული პროდუქტის თუ ტექნოლოგიური პროცესის სახით 
და რომელიც, გამოიყენება პრაქტიკულ საქმიანობაში

ზოგადად, “ინოვაციის” ცნების აღქმისათვის აქამდე არსე-
ბული მიდგომები, პირობითათ შეიძლება დავყოთ ორ ჯგუფად. 
პირველ ჯგუფს მიეკუთვნებიან იოზეფ შუმპენტერის თეორიის 
მომხრეები, რომლებიც თვლიან, რომ ინოვაცია არის პროცესი, 
რომლის მიზანსაც ახალი მოწყობილობებისა და ტექნოლოგიე-
ბის დანერგვა წარმოადგენს. მეორე ჯგუფს მიეკუთვნებიან 
მ.პორტერის “კონკურენციის თეორიის” მომხრეები, რომლებიც 
ინოვაციად მოიაზრებენ ცვლილებებს უკვე გამოყენებულ ტექ-
ნიკასა და ტექნოლოგიებში, ასევე მმართველობით მეთოდებში 
[9].

ინოვაციები არა მხოლოდ ტექნიკურ სფეროში გვხდება. 
ის ასევე შეიძლება შეგგვხდეს აღმოჩენების, გამოგონებების, 
სავაჭრო ნიშნების, ტექნოლოგიების, მმართველობითი ან სა-
წარმოო პროცესის, ორგანიზაციული, საწარმოო, მმართვე-
ლობითი ან სხვა ინოვაციური გადაწყვეტილებების, კონცეფცი-
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ების, სამეცნიერო მიდგომების ან პრინციპების, დოკუმენტების 
(სტანდარტები, რეკომენდაციები, მეთოდური სახელმძღვანე-
ლოები, ინსტრუქციები და ა.შ) კვლევების შედეგების სახითაც.

ფინანსური და მატერიალური რესურსების ჩადება სია-
ხლეების დანერგვის ინვესტირებაში წარმოადგენს ინოვაციის 
მხოლოდ საწყის ეტაპს. Pპრაქტიკული შედეგის მისაღებად აუ-
ცილებელია მისი დანერგვა, ანუ ინოვაციური საქმიანობის დას-
რულება და დადებითი ეფექტის მიღება. ინოვაცია მაშინ ჩაით-
ვლება დასრულებულად თუ ინოვაციის დანერგვით მიღწეული 
იქნა მიზანი - რაც გამოიხატება მართვის ობიექტის შეცვლაში 
და პოლიტიკურ, ეკონომიკური, სოციალური, მეცნიერულ-ტექ-
ნიკური და სხვა მიმართულებით დადებითი ეფექტის მიღებაში.

თანამედროვე მსოფლიოში ინოვაცია არ უნდა შემოიფა-
რგლოს მხოლოდ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროთი, უპირ-
ველესყოვლისა იმიტომ, რომ ადამიანებსა და სოციალურ 
ჯგუფებს შორის ურთიერთობა მხოლოდ ეკონომიკური საქმი-
ანობით არ შემოიფარგლება. ეს ურთიერთობა ასევე მოიცავს 
ადამიანის ცხოვრების ისეთ უმნიშვნელოვანეს სფეროებს, რო-
გორიცაა პოლიტიკა, ხელოვნება, მორალურ-ეთიკური ნორმები, 
ეკოლოგია, განათლება, ჯანდაცვა და ა.შ. ეს კი არც მეწარმეო-
ბაა და არც ბიზნესია, ამ ურთიერთობებს თან სდევს შემოქმე-
დებითი გზით შექმნილი ინოვაცია და სიახლე.

მთელი რიგი მეცნიერების მიერ აღწერილია ინოვაციების ფა-
რთო კლასიფიკაცია. მათ ინოვაციები განსაზღვრეს როგორც 
ადამიანის გონების მიერ შექმნილი მიღწევების გამოყენება, 
საზოგადოებრივი ურთიერთობების სხვადასხვა სფეროებში 
ეფექტიანობის ამაღლებისათვის. მიიჩნევა, რომ ინოვაციები 
შეიძლება იყოს ეკონომიკური, ეკოლოგიური, მმართველობით, 
სამხედრო, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული, სახელ-
მწიფოებრივ-სამართლებრივი და სხვა. 

აღნიშნული კლასიფიკაციიდან გამომდინარე შეგვიძლია და-
ვასკვნათ, რომ ინოვაციების გამოყენების არეალად შეიძლება 
მივიჩნიოთ ადამიანისა და საზოგადოების ცხოვრების მთლიანი 
სოციალური სივრცე. Eვოლუციის თანამედროვე ეტაპი, რო-
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გორც საზოგადოებრივი განვითარების უმაღლესი წერტილი, 
სოციალურ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში სწრაფი ცვლილებებით 
ხასიათდება. ამიტომ დღეს ინოვაცია სოცილოლოგების, სახელ-
მწიფო მოხელეების, იურისტების, ეკონომისტების, მენეჯერე-
ბისა და პოლიტოლოგების ინტერესის აუცილებელ ობიექტად 
იქცა. (იხ. სქემატური ნახაზი) 

ინოვაციების კლასიფიკაცია 

6 
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  inovaciebis arsis kvlevis sferoSi araerTi qarTveli Tu ucxoeli 

mecnieri  inovacias ganixilavs, rogorc sociumisaTvis damaxasiaTebel 

imanentur (immanentis) fenomens, romlis sazogadoebriv kulturaSi 

warmoqmna da funqcionireba iwvevs ara mxolod teqnikuri xasiaTis 

cvlilebebs, aramed socialursac da sistemursac, rac miuTiTebs 

inovaciuri procesebis universalurobaze. 

რელიგიაში

იინნოოვვააცციიეებბიი 

ტტეექქნნოოლლოოგგიიუურრიი  ინოვაციები-პროდუქტები 

ინოვაციები-პროცესები

ეეკკოოლლოოგგიიუურრიი  ბუნებათსარგებლობაში 

გარემოს დაცვაში

სსოოცციიაალლუურრ--
პპოოლლიიტტიიკკუურრიი  

სოციალურ სფეროში 

პოლიტიკაში

ეეკკოონნოომმიიკკუურრიი  წარმოებაში 

მიმოქცევაში

მმართვაში

სსაახხეელლმმწწიიფფოოეებბრრიივვ--
სსაამმაარრთთლლეებბრრიივვi 

სახელმწიფო
ხელისუფლებასა და 
მმართველობაში

კანონმდებლობაში

სსუულლიიეერრ  სსფფეერროოშშიი  მეცნიერებაში 

კულტურაში

განათლებაში

თთაავვდდააცცვვიისსაა  დდაა  
უუსსააფფრრთთხხოოეებბიისს  

სსფფეერროოშშიი 

მართლწესრიგისა და
უსაფრთხოების სფეროში 

სამხედრო სფეროში

ეპოქალური 

საბაზისო 

ანტიინოვაციები 

განვითარებადი 

პსევდოინოვაციები 

მიკროინოვაციები 

გლობალური 

ცივილიზებული 

წერტილოვანი 

ნაციონალური 

ლოკალური 

რეგიონალური 
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ინოვაციების არსის კვლევის სფეროში არაერთი ქართველი 
თუ უცხოელი მეცნიერი ინოვაციას განიხილავს, როგორც სო-
ციუმისათვის დამახასიათებელ იმანენტურ (immanentis) ფე-
ნომენს, რომლის საზოგადოებრივ კულტურაში წარმოქმნა და 
ფუნქციონირება იწვევს არა მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის 
ცვლილებებს, არამედ სოციალურსაც და სისტემურსაც, რაც 
მიუთითებს ინოვაციური პროცესების უნივერსალურობაზე.

ინოვაციის ცნებაზე საუბრისას აუცილებელი აღინიშნოს 
ისეთი გავრცელებული ფენომენი, როგორიცაა ფსევდოინოვა-
ციები [10], რომელიც მიზნად ისახავს მოძველებული ტექნო-
ლოგიების, საზოგადოებრივი და სოციალური სისტემებისა და 
ინსტიტუტების ნაწილობრივ გაუმჯობესებას და მათი სიცო-
ცხლისუნარიანობის გახანგრძლივებას. ასეთი სახის ინოვაცი-
ებმა შეიძლება შესძინოს ახალი სიცოცხლე მოძველებულ ტექ-
ნოლოგიებს, გადაიყვანოს ისინი განვითარების ახალ ეტაპზე, 
თუმცა ეს მოხდება მხოლოდ მოკლე დროით და მას არ ექნება 
მომავლში განვითარების პერსპექტივები. ფაქტიურად ფსე-
ვდოინოვაციების შემოღება თავის თავში მოიცავს რაიმე ახლის 
შემოღების იმიტაციას, რომელიც უკავშირდება ინდივიდების, 
ხელისუფლების ან მისი გარკვეული ჯგუფების სურვილს, ინო-
ვაციების როგორც სიახლის შემოღებასთან დაკავშირებულ 
რისკების შიშით, უარი არ თქვან ჩვევებზე და შეინარჩუნონ 
არსებული მდგომარეობა, რაც თავისთავად აფერხებს საზო-
გადოებრივ პროგრესს. ფსევდოინოვაციები, როგორც წესი წა-
რმავალი სისტემის სასიცოცხლო ციკლის ბოლო ფაზაში იჩენს 
თავს, როდესაც მან დიდწილად ამოწურა თავისი რესურსები და 
პოტენციალი, მაგრამ ყოველმხრივ ცდილობს მოჩვენებითი გა-
ნახლების პოზიციონერობით, შეინარჩუნოს ადგილი ცვალებად 
გარემოში და შეეწინაამღდეგოს მასზე უფრო პროგრესული 
სისტემის მოსვლას.[10] 

ინოვაციების შემოღება და დანერგვა აუცილებელია ასევე 
სახელმწიფო მართვის სისტემის გაუმჯობესებისათვის, რაც 
საბოლოო ჯამში ხელს შეუწყობს და გამოიწვევს ქვეყნის სო-
ციალურ-ეკონომიკური სისტემების განვითარებას. Aამ თემას 
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ეძღვნებოდა 2006 წლის 6 მარტს ქ.ნიუორკში გამართული გაე-
როს მეხუთე სესიის დღის წესრიგის მე-4 პუნქტი [11] და ასევე, 
2021 წლის 22 ივლისს ქ.ნიუორკში გამართული გაეროს გენერა-
ლური სოციალურ-ეკონომიკური საბჭოს №E/2021/09 რეზო-
ლუცია და ანგარიში[12] 

გაეროს ექსპერტთა აზრით, ინოვაცია სახელმწიფო მართვის 
სფეროში წარმოადგენს, სახელმწიფო ორგანოების მიერ სახე-
ლმწიფო პოლიტიკის რეალიზაციის პროცესში წარმოქმნილ 
პრობლემათა გადაწყვეტისათვის, საქმიანობის ახალი მიმა-
რთულებებისა და ახალი სტანდარტული სამუშაო პროცედურე-
ბის შემუშავებისათვის განხორციელებულ ღონისძიებებს.

ექსპერტების მიერ ასევე აღნიშნულია, რომ “ინოვაცია 
შეიძლება განვიხილოთ როგორც საპირწონე სახელმწიფო 
სექტორში არსებული რუტინული და ტრადიციული საქმია-
ნობისა. ასევე, გამახვილებულია ყურადღება იმაზე, რომ, იმი-
სათვის, რომ ინოვაციურ საქმიანობაში მიღწეული იქნეს თვა-
ლსაჩინო შედეგები, აუცილებელია უზრუნველყოფილი იქნეს 
აზრისა და რწმენის თავისუფლება, ასევე საზოგადოებისა და 
სახელმწიფო-ადმინისტრაციული სრუქტურების ღიაობა, ყოვე-
ლივე ეს კი ხელს უწყობს საჯარო მეხელეებს შორის დიალოგის 
წარმართვის პროცესს.[11] 

ამგვარად, ინოვაცია სახელმწიფო მმართველობაში “ახალი 
პრობლემების” ან/და “ძველი პრობლემების ახლებურად გა-
დაწყვეტის” ეფექტური და ნოვატორული გადაწყვეტილებების 
ძიების პროცესია. სხვადასხვა ექსპერტები ამტკიცებენ, რომ 
სახელმწიფო მმართველობაში ინოვაციიების დანერგვა არ 
იძლევა “ფიქსირებულ” (სტატიკურ) და საბოლოო შედეგებს, ეს 
დინამიური და ღია პროცესია, რომელიც გადაწყვეტილებების 
მიმღებთა მხრიდან შემოქმედებით მიდგომას მოითხოვს.

“ინოვაციები სახელმწიფო სექტორში ორ მნიშვნელოვან 
ფაქტორზეა დამოკიდებული: პირველი, სურვილი განახორცი-
ელო ცვლილებები და წახვიდე რისკზე და მეორე, ხელმძღვანე-
ლობის უნარი, ჩაუდგეს ცვლილებების პროცესს სათავეში და 
აიღოს თავის თავზე რისკები, ასევე, ქონდეს ასეთი ცვლილებე-
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ბისათვის საჭირო რესურსებზე წვდომა”[12].
სახელმწიფო მმართველობაში გაეროს ექსპერტები გვთავა-

ზობენ ინოვაციების შემდეგ ტიპებს:
• ინსტიტუციური ინოვაცია, როდესაც ძირითადი ყურა-

დღება ექცევა არსებული ინსტიტუტების განახლებას ან/და 
ახალი ინსტიტუტების შექმნას;

• ორგანიზაციული ინოვაცია, რომელიც მოიცავს სამუშაოს 
წარმართვის ახალი პროცედურებისა და მართვის ახალი მეთო-
დების დანერგვას;

• ინოვაცია პროცესის სრულყოფისათვის, რომელიც ორიე-
ნტირებულია სახელმწიფო სერვისების ხარისხის გაუმჯობესე-
ბაზე

• კონცეპტუალური ინოვაცია, რომელიც მიზნად ისახავს მა-
რთვის ახალი ფორმების დანერგვას (მაგალითად: ინტერაქტი-
ული პოლიტიკის შემუშავება, მმართველობით პროცესებში 
მოსახლეობის ჩართულობა, ჰორიზონტალურ/ქსელური მმა-
რთველობა)

ამგვარად, ინოვაციური სახელმწიფო მმართველობა არის 
სოციალურ მართვის საქმიანობა, რომლის მთავარი სუბიექტი 
სახელმწიფოა. მისი საქმიანობა მიმართულია ინოვაციური საქ-
მიანობის ინიცირების, მხარდაჭერისა და ინოვაციური პროცე-
სების რეგულირებისაკენ, რაც საბოლოო ჯამში წარმოადგენს 
ქვეყნის სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტუ-
რული განვითარების საფუძველს

სახელმწიფო მართვის ამოცანაა, ინოვაციისაკენ არათანა-
სწორად ტრანსფორმირებადი სოციალური გარემოს პირობებში 
უზრუნველყოს დინამიური სტაბილურობის შენარჩუნება. მო-
ცემული ამოცანის ეფექტიანად შესრულების პირობას, წარმოა-
დგენს ინოვაციური ადაპტირება და სახელმწიფო ხელისუფლე-
ბის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ინოვაციურობა.

საქართველოში მიღებულ ინოვაციური საქმიანობის სამა-
რთლებრივ რეგულირებას თითქოსდა ფრაგმენტული ხასიათი 
აქვს და აუცილებელია ცნების “ინოვაცია”-ის სამართლებრივი 
გამყარება. საქართველოს პარლამენტის მიერ 2016 წელს მი-
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ღებულ იქნა “ინოვაციების შესახებ” საქართველოს კანონი, 
რომლითაც სამართლებრივ დონეზე მოხდა ისეთი ცნებების 
განმარტება, როგორიცაა “ინოვაცია”, “ინოვაციური პროექტი”, 
“ინოვაციური საქმიანობის ინფრასტრუქტურა”, “ინოვაციური 
საქმიანობა” და სხვა. კანონის მიხედვით “ინოვაცია” არის ეკო-
ნომიკური, სამეცნიერო ან სოციალური ღირებულების მქონე, 
გამოყენებადი, ახალი ან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული 
პროდუქტი, პროცესი ან მომსახურება, რომელიც შესაძლებე-
ლია იყოს სხვადასხვა სახის [13]. 

ინოვაციური პროექტი – ეს არის პროექტი, რომლის მიზანია 
ინოვაციური საქმიანობის განხორციელება.

ინოვაციური საქმიანობის ინფრასტრუქტურა – გარემო, რო-
მელიც მიმართულია, საგანმანათლებლო, სამრეწველო, სამეც-
ნიერო და კერძო სექტორების დაკავშირებისა და თანამშრომ-
ლობისაკენ და ინოვაციური საქმიანობის განხორციელების 
ხელშეწყობისაკენ.

ინოვაციური საქმიანობა – საქმიანობა, რომელიც ხორციე-
ლდება ეკონომიკური ან სოციალური ღირებულების მქონე, გა-
მოყენებადი, ახალი ან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული პრო-
დუქტის, პროცესის ან მომსახურების შესაქმნელად

დასკვნა
ამგვარად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სახელმწიფოს, რომე-

ლიც ნერგავს ინოვაციურ იდეებს ადმინისტრაციულ-მმართვე-
ლობითი საქმიანობის პროცესებსა და სისტემებში, შეუძლია 
ეფექტიანად უპასუხოს სხვადასხვა გამოწვევებს ეროვნულ, რე-
გიონულ და საერთაშორისო დონეზე. ინოვაციის დანერგვა თა-
ნამედროვე სახელმწიფოს მართვის პოლიტიკაში არ არის თვი-
თმიზანი, არამედ ის, ქვეყნის მოქალაქეთა ცხოვრების დონის 
ამაღლებისა და განვითარების მიზნით, სახელმწიფო სისტემის 
გაუმჯობესების საშუალებაა. საკმარისი არაა უკვე აპრობირე-
ბული და გამოცდილი ინოვაციური მოდელების გადმოტანა, სა-
ჭიროა სიცოცხლისუნარიანი და მუშა მექანიზმების შემუშავება 
და დანერგვა. 
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ინოვაციები აძლიერებს მმართველობით საქმიანობას, აძ-
ლევს რა საშუალებას გააკეთოს ოპტიმალური არჩევანი უწყვე-
ტობასა და სტაბილურობას შორის, განვითარების ახალი დონის 
მიღწევის აუცილებლობას შორის, სიახლეების დანერგვისა და 
ცვლილებებთან დაკავშირებულ რისკებს შორის 
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RESUME

The way of a systematic approach to solving the problems related 
to the management of the modern state, must go through defining 
and identifying the bases for the emergence of these problems. To-
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day, the definition of such basics makes the innovation factor rel-
evant, which, on the one hand, is always considered as a catalyst for 
progress and, on the other hand, is reflected in its socio-economic 
contradictions.

The article discusses the theoretical aspects of innovative pro-
cesses in modern public administration, issues related to the ur-
gency of introducing innovative methods for the development and 
refinement of modern public administration. The paper considers 
innovation not only as a result of fundamental, applied research, 
new inventions or experimental papers in the technical field, but it 
is also considered in the field of management as a mean of increas-
ing its effectiveness. In article, the views and conclusions of various 
scientists related to the innovation process and innovation activities 
are analyzed.

Keywords: Innovation, Innovation Policy, Pseudo-Innovation, 
Public Administration.
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საჯარო მმართველობის რეფორმა საქართველოში 
- ადგილობრივი თვითმმართველობა 
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ალექსანდრე კოპალიანი 
სტუ მაგისტრანტი

leqsokopaliani@gmail.com 

რეზიუმე 
საქართველოში საჯარო მმართველობის რეფორმის ფარგ-

ლებში ადგილობრივი ხელისუფლების გაზრდის უზრუნველსა-
ყოფად ძალზედ მნიშვნელოვანია დეცენტრალიზაციის რეფორმა. 
რეფორმის ფარგლებში აუცილებელია რესურსების სწორი გადა-
ნაწილება, მონაწილეობრივი მუნიციპალური პოლიტიკის დანე-
რგვა, ახალგაზრდების და დაინტერესებული მხარეების ჩართვის 
მიზნით.საჯარო მმართველობის რეფორმის მონიტორინგის 
ელექტრონული პლატფორმის (2019 – 2020) თანახმად, თითოე-
ულმა კომპეტენციამ გარკვეული ცვლილება განიცადა, ამასთან 
საკმაოდ ბევრი ამოცანა შესრულდა, მაგრამ რეალურად საჯარო 
მმართველობის რეფორმა სისტემურად არ განხორციელებულა. 
ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ანტიკორუფციული 
ქსელის შექმნისა და პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა და 
განხორციელება, ასევე საჯარო მოხელის პოლიტიკური დამოუკი-
დებლობის უზრუნველყოფა, ელექტრონულ სერვისებზე წვდომის 
და ინფორმაციის ღიაობის მიმართულება საჭიროებს საკანონ-
მდებლო ბაზის დახვეწას, განსაკუთრებული ყურადღება არის გა-
სამახვილებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის 
აუცილებლობაზე. მოცემულ სტატიაში განხილულია საქართვე-
ლოში საჯარო მმართველობის რეფორმის და ადგილობრივ თვი-
თმმართველობის აქტუალური საკითხები. 

საკვანძო სიტყვები: ადგილობრივი თვითმმართველობა, სა-
ჯარო მმართველობა, რეფორმა, რესურსები, ახალგაზრდების 
ჩართულობა.
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შესავალი
„შევცვალოთ, რათა შევინარჩუნოთ“, ედმუნდ ბერკის ეს სი-

ტყვები, სამყაროს ცვლილებასთან ერთად გვახსენებს მოდიფი-
კაციის (შეცვლის) აუცილებლობის მნიშვნელობას, რომ სამყა-
როში არაფერია მარადიული და ყველაფერი გარკვეული დროის 
შემდეგ ცვლილებას მოითხოვს. 

საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელება ჩვენი 
ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთ ქვაკუთხედს წარმოადგენს, 
რომელმაც ევროპულ ოჯახში ჩვენი კუთვნილი ადგილი უნდა 
დაგვიბრუნოს. დღეს არსებული სისტემა, მოძველებულია და 
აუცილებელია შენარჩუნების მიზნით სისტემურად შეიცვა-
ლოს.2015 წელს, საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა საჯარო 
მმართველობის რეფორმის გზამკვლევი, ასევე განხორციელდა 
ინსტიტუციური რეფორმები: პოლიტიკის დაგეგმვის, საჯარო 
სამსახურის და ადამიანური რესურსების მართვის, ანგარიშვა-
ლდებულების, სახელმწიფო სერვისების მიწოდების, საჯარო 
ფინანსების მართვის და ადგილობრივი თვითმმართველობის 
გაძლიერების კუთხით.

ძირითადი ტექსტი
მმართველობის დეცენტრალიზაცია, სახელმწიფო აღმშე-

ნებლობის პროცესში ერთ-ერთი უმთავრესი დემოკრატიული 
ინსტიტუტის, ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნდამე-
ნტური უფლებების რეალიზაციას უკავშირდება. 2014 წელს 
საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა ადგილობრივი თვი-
თმმართველობის კოდექსი, სადაც განისაზღვრა მერის არჩე-
ვის, საკრებულოს უფლებამოსილების და თვითმმართველი 
ქალაქის კომპეტენციები. მერის და საკრებულოს წევრების 
პირდაპირი წესით არჩევა ნამდვილად საჭირო და ამავდრო-
ულად დიდი მნიშვნელობისაა, რადგან დეცენტრალიზაციის 
რეფორმის მისაღწევად აუცილებელია ხელმძღვანელ პირს 
ჰქონდეს ადგილობრივი მოსახლეობის უმრავლესობის ლე-
გიტიმაცია. ასევე კანონში არსებული ჩანაწერი საკრებულოს 
უფლებამოსილების შესახებ უფრო ნათელს ხდის, მუნიციპა-
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ლური მაკონტროლებელი ორგანოს მნიშვნელობას. 
ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შე-

სახებ ყურადღებას ამახვილებს დეცენტრალიზაციის რეფო-
რმის მნიშვნელობაზე, სახელმწიფოს უფლებამოვალეობების 
განხორციელება ხდება ხელისუფლების იმ ორგანოს მიერ, რო-
მელიც ყველაზე ახლოს არის მოქალაქეებთან, სწორედ ის ანა-
წილებს სხვა ორგანოსათვის გადასაცემ მოვალეობებს. 

დეცენტრალიზაციის სტრატეგია (2020–2025) SWOT ანა-
ლიზში ხაზგასმულია თვითმმართველობის როლის გაზრდის 
მნიშვნელობა და გამოყოფილია სუსტი და ძლიერი მხარეები 
(იხ. ცხრილი1 ). მასში ძირითადად მიმოხილულია ის საკითხები,

ცხრილი 1

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები

• ახალი კონსტიტუცია აღიარებს 
უფლებამოსილებათა სუბსიდიარო-
ბის პრინციპს

• ორგანული კანონი „თვითმმა-
რთველობის კოდექსი“ მკაფიოდ 
მიჯნავს ადგილობრივ და ცენტრა-
ლურ ხელისუფლებათა პრეროგატი-
ვას საჯარო საქმეებთან მიმართე-
ბაში.

• საზოგადოებაში მეტ ნაკლებად 
ფორმირებულია აზრი,რომ ძლიერი 
ადგილობრივი ხელისუფლება ძლი-
ერი სახელმწიფოს ატრიბუტია.

• დეცენტრალიზაცია და რეგიო-
ნული განვითარება საქართველოსა 
და ევროკავშირს შორის გაფორმე-
ბული ასოცირების ხელშეკრულების 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საგანია.

• არ არის უზრუნველყოფილი და-
რგობრივი კანონმდებლობის ჰარმო-
ნიაზაცია საქართველოს ორგანულ 
კანონთან „ადგილობრივი თვითმმა-
რთველობის კოდექსი“

• სუსტია სახელმწიფო ზედამხედვე-
ლობის მექანიზმი ადგილობრივი თვით-
მმართველობის ორგანოების საქმიანო-
ბაზე.

• დაბალია ადგილობრივი თვითმმა-
რთველობის მოხელეთა კვალიფიკაცია 
მათთვის დაკისრებულ უფლებამოსილე-
ბათა წარმატებით შესრულებისთვის.

• არ ხდება ზუსტი ფინანსური გაა-
ნგარიშიება, თუ რა ჯდება გადაცემულ 
უფლებამოსილებათა აღსრულება ადგი-
ლებზე

• მწირია გადაცემულ უფლებამოსი-
ლებათა დაფინანსება.

• მკაფიოდ არის გასამინჯი მუნიცი-
პალიტეტებისა და დარგობრივი სამი-
ნისტროების კომპეტენციები ცალკეულ 
სფეროებში
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რომელიც რეფორმის განხორციელების გზაზე დიდ მნიშვნე-
ლობას იძენს, მაგრამ ამასთანავე აუცილებელია გამოვყოთ ის 
მიგნებები, რაც ადგილობრივ ხელისუფლებას საგრძნობლად 
აფერხებს და რომელზეც დეცენტრალიზაციის სტრატეგიაში 
საუბარი არ არის. 

ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შე-
სახებ ხაზს უსვამს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის მი-
ნიჭებული უფლებამოსილება ექსკლუზიურია და არ შეიძლება 
შეიზღუდოს ცენტრალური ან რეგიონალური ორგანოს მიერ, კა-
ნონით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა. რწმუნებული 
არის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი, რო-
მელსაც ნიშნავს და ათავისუფლებს საქართველოს მთავრობა. 
მისი ძირითადი ფუნქცია ცენტრსა და თვითმმართველობებს 
შორის მაკოორდინირებელი საქმიანობაა, დებულების შესაბა-
მისად, რწმუნებულის ინსტიტუტი მხოლოდ საქართველოს მთა-
ვრობას დაქვემდებარებული ინსტიტუტია, რომელსაც არ აქვს 
უფლება ჩაერიოს მუნიციპალიტეტების შიდა საქმეებში, მაგრამ 
არსებული რეალობა გვიჩვენებს, რომ „სახელმწიფო რწმუნებუ-
ლების გავლენა მუნიციპალიტეტში მაღალია, ხშირად ერევიან 
პირდაპირი წესით არჩეული მერებისა და საკრებულოების საქ-
მიანობაში, ჩართული არიან როგორც ადამიანური რესურსების 
მართვაში (საკადრო პოლიტიკა), ასევე ადგილობრივი მნიშვნე-
ლობის პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებაში. 

დეცენტრალიზაციის განხორციელების გზაზე - „სახელ-
მწიფო რწმუნებულის“ ინსტიტუტი მნიშვნელოვნად შემა-
ფერხებელი ფაქტორია, ამიტომ მნიშვნელოვანია მკვეთრად 
გაიმიჯნოს მისი და ადგილობრივი ხელისუფლების უფლებამო-
სილებები, მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად უნდა იპოვოს 
ღია ინსტიტუციური მოწყობისთვის საჭირო რესურსები.

„„შეზღუდული რესურსები“. ცენტრისა და თვითმმართვე-
ლობების ფუნქციების არევა გამოწვეულია შეზღუდული რე-
სურსებიდან გამომდინარე, რომელიც ზემოთ აღნიშნული 
ევროპული ქარტიის მიხედვით „კანონით გათვალისწინებულ 
შემთხვევებს“ ეხმიანება.კანონით გათვალისწინებული შემ-
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თხვევები ეხება მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების დელე-
გირებულ საკითხებს, აქ შეიძლება შემოვიტანოთ შეზღუდული 
რესურსების ცნება, რომელშიც იგულისხმება მუნიციპალიტე-
ტის ინფრასტრუქტურული და ფინანსური გამოწვევები. ადგი-
ლობრივი მუნიციპალიტეტების უმეტესობას არ გააჩნია დამო-
უკიდებელი შემოსავლები, რის გამოც ქონების მნიშვნელოვანი 
ნაწილის გამგებლობა და ფინანსები მიკუთვნებული აქვს ცენ-
ტრალურ ხელისუფლებას. ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები 
როგორებიცაა: წყლის სისტემების მართვა, ადგილზე მსხვილი 
ინფრასტრუქტურული პროექტები - ხშირ შემთხვევაში ცენ-
ტრალური ხელისუფლება ახორციელებს. შესაძლებელია, ცე-
ნტრალური მთავრობა შეზღუდული რესურსის ცნებიდან გა-
მომდინარე ეხმარებოდეს ადგილობრივ ხელისუფლებას იმ 
მოწყვლად სფეროებში, რომელიც მათ სჭირდებათ, ვინაიდან 
დელეგირებული უფლებამოსილება ისედაც რესურსების გადა-
ნაწილებას გულისხმობს, მაგრამ მნიშვნელოვან წინაპირობას 
წარმოადგენს ადგილობრივი მთავრობის დამოუკიდებლობის 
მაღალი ხარისხის შენარჩუნება. 

მნიშვნელოვანია, საქართველოს მთავრობამ განსაზღვროს 
ის საკითხები, რომელშიც არცერთ ინსტიტუციას არ ექნება 
მუნიციპალიტეტის შიდა პოლიტიკაში ინტერვენციის უფლება. 
ისეთი საკითხები როგორებიცაა: ადგილობრივი პოლიტიკის 
დაგეგმვა, ადამიანური რესურსების მართვა, საჯარო მოსამ-
სახურეების წახალისება და საკრებულოში სამართლებრივი 
აქტების მიღება, ადგილობრივი მთავრობა უნდა განსაზღვრა-
ვდეს.[4].

მონაწილეობრივი მუნიციპალური პოლიტიკის დანერგვა 
ახალგაზრდების და დაინტერესებული მხარეების ჩართვის 
მიზნით. არსებობს მონაწილეობრივი პოლიტიკის სირთულეები, 
მაგრამ აუცილებელია მოიძებნოს გზები აღნიშნული პრობლე-
მის დასაძლევად. მოქალაქეთა ჩართულობა მნიშვნელოვნად 
გააუმჯობესებს, მართვის ხარიხს, რადგან პროგრამები და გა-
დაწყვეტილებები შესაბამისობაში იქნება მოქალაქეთა საჭირო-
ებებთან და მოთხოვნებთან. 
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საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა ცვლილებთა პა-
კეტი, რომელიც მონაწილეობრივი პოლიტიკის მნიშვნელოვან 
ფორმებად განისაზღვრა, ესენია: დასახლების საერთო კრება, 
პეტიცია, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, მუნიციპალიტეტის 
სხდომებში მონაწილეობა და მუნიციპალიტეტის მერის ანგარი-
შის მოსმენა.

პაკეტის მიღების შემდეგ „ადგილობრივი თვითმმართვე-
ლობის ინდექსმა“ ჩაატარა თემატური კვლევები მიღებული 
ფორმების პროდუქტიულობის საჩვენებლად, იმის გასაგებად 
ადგილობრივ დონეზე რამდენად კარგად მუშაობს თითოეული 
კომპეტენცია.შედეგები ცხადყოფს, რომ მუნიციპალიტეტების 
უმრავლესობაში საგრძნობლად არის გაზრდილი დასახლების 
საერთო კრებისა და პეტიციის მიმართ მიმართვიანობა, მაგ: 
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა 30 საერთო კრება, 
ხოლო 8- ჯერ პეტიციით მიმართეს. დასახლების საერთო კრე-
ბისა და პეტიციის მიმართ მაღალი აქტიურობა ვერ გვაფიქრები-
ნებს, რომ წარმატება ძალიან ახლოსაა, რადგან დიდი გამოწვე-
ვებია დანარჩენ სამ ფორმასთან მიმართებაში, ამავევე კვლევის 
(2019) მიხედვით 11 მუნიციპალიტეტში დღემდე არ შექმნილა 
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო და მხოლოდ 26 მერმა ჩააბარა 
მოსახლეობას საკუთარი საქმიანობის ანგარიში (ცხრილი 2)

ცხრილი 2
მონაწილეობის მაჩვენებელი

მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება

11 მუნიციპალიტეტში დღემდე არ შექმნილა სამოქალაქო 
მრჩეველთა საბჭო
მხოლოდ 26 მერმა ჩაატარა თავისი საქმიანობის ანგარიშის 
მოსმენა
მხოლოდ 15 საკრებულოს წევრმა გამართა საკუთარი საქმიანობის 
ანგარიშის მოსმენა.
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მონაწილეობრივი ფორმების განხილვისას, არ შეიძლება ყუ-
რადღება არ გავამახვილოთ, დეცენტრალიზაციის მიმართულე-
ბის ერთ-ერთ ყველაზე მოწყვლად ჯგუფზე- ახალგაზრდებზე. 
ახალგაზრდების ინტეგრაცია და მათი მონაწილეობა უმნიშვნე-
ლოვანესი ფაქტორია, მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლი-
ტიკის სწორად დასაგეგმად. [6]

cxrili 3

რაში გამოიხატება თქვენი სამოქალაქო აქტიურობა 
(დათვლილია ასაკობრივი მახასიათებლით)

14
-1

7 
წე

ლ
ი

18
-2

5 
წე

ლ
ი

26
-2

9 
წე

ლ
ი

მივიღე მონაწილეობა ბიუჯეტის განხილვაში 4 7 10

ხელი მოვაწერე პეტიციას 5 19 20

მივიღე მონაწილეობა საკრებულოს სხდომაში 5 7 10

მივიღე მონაწილეობა დასახლების საერთო 
კრებაში 9 15 23

მივიღე მონაწილეობა საპროტესტო 
დემონსტრაციაში 9 17 13

გამოვხატე აზრი მედიის საშუალებით 12 18 16

მოვისმინე მერის მომზადებული ანგარიში 
გაწეული საქმიანობის შესახებ 16 23 30

ვარ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრი 22 13 12
ვიღებ მონაწილეობას სოც ქსელებში 32 40 42

ვარ პოლიტიკური პარტიის წევრი 4 6 8
სხვა. 16 6 5

2014 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა „საქართვე-
ლოს ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი“ (2014-2020) 
რომელშიც განისაზღვრა ახალგაზრდების მონაწილეობრივი 
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პოლიტიკის ამოცანები, შესაძლებლობები და განხორციელების 
გზები. ამ წლების მანძილზე მრავალი ნაბიჯი გადაიდგა, ახალგა-
ზრდული პრობლემების და გამოწვევების მოგვარებისკენ, მა-
გრამ სამწუხაროდ საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის 
სისტემური გარდაქმნა, ეროვნულ დონეზე არ მომხდარა. მეტიც 
ახალგაზრდების უმეტესობა საერთოდ მოწყვეტილია მუნიცი-
პალიტეტში არსებულ საჯარო პოლიტიკას და იშვიათად არიან 
ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. სამწუხაროდ, 
ახალგაზრდული პოლიტიკა დღესაც იმ გამოწვევების წინაშეა, 
რაც რამდენიმე წლის წინ იყო, რადგან დღესაც გაუმიჯნავია 
თვიმმართველობისა და ცენტრალური ხელისუფლების უფლე-
ბამოსილებები, დღემდე არ შექმნილა ქმედითი მუნიციპალური 
ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი, (გარდა რამდენიმე მუ-
ნიციპალიტეტისა) რომელიც ადგილობრივ დონეზე მოაწესრი-
გებდა ახალგაზრდების მონაწილეობის სამართლებრივ მხარეს.

ძალიან დაბალია ახალგაზრდების ჩართულობა მუნიციპა-
ლიტეტში მიმდინარე პოლიტიკურ ცხოვრებაში, იმავე კვლევაში 
განხილულია ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების დასაქმე-
ბის საკითხი 14 დან 29 წლის ადამიანებში. ახალგაზრდების 36 
% სახელწიფო სამსახურშია დასაქმებული, ხოლო 45% - კერძო 
ორგანიზაციაში ( იხ: ცხრილი 4 ).

ცხრილი 4
ხართ თუ არა დასაქმებული

დიახ
არა, თუმცა ვეძებ 

სამუშაოს
არა, არ ვეძებ 

სამსახურს

14-17 წელი 4 21 76

18-25 წელი 28 50 22

26-29 წელი 65 31 4

საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის 
თანახმად ერთ-ერთი მიზანი მუნიციპალური ახალგაზრდული 
ორგანიზაციების გაძლიერებაც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ გაძ-
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ლიერების ნაცვლად, საგრძობლად არის შემცირებული არასა-
მთავრობო ახალგაზრდული ორგანიზაციების რიცხვი. 

სამოქალაქო საზოგადოების პორტალზე (CSO) ვხვდებით 
ორგანიზაციებს მთელი საქართველოდან, სადაც სტატისტიკა 
ასეთია: „დიდ ქალაქებში მინიმუმ ერთი ორგანიზაცია მაინც არ-
სებობს, რომელიც თავისი მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ახო-
რციელებს სხვადასხვა არაფორმალურ აქტივობებს, ხოლო იმ 
მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც მთის სტატუსით სარგებლო-
ბენ, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები თითქმის არ ფუნქციო-
ნირებენ და საზოგადოებრივი აქტივობაც ნაკლებია“ 9].

დასკვნა
ადგილობრივი თვითმმართველობის დეცენტრალიზაციის რე-

ფორმის წარმატებით განსახორციელებად აუცილებელია, გათვა-
ლისწინებული იყოს ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც გააჩნია 
ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს. საქართველოს 
მთავრობამ მკვეთრად უნდა განსაზღვროს სახელმწიფო რწმუნე-
ბულისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლება-მოვა-
ლეობები, სახელმწიფო რწმუნებულის დებულების შესაბამისად 
მისი ინსტიტუციური კავშირი ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, 
მჭიდროა, მაგრამ არა სავალდებულო, ამიტომ თვითმმართველი 
მუნიციპალიტეტი ადგილობრივ პოლიტიკას დამოუკიდებლად 
უნდა ახორციელებდეს. დამოუკიდებლობის ფარგლებში მუნიცი-
პალიტეტმა წარმომადგენლობითი ორგანოს საქმიანობაში მოქა-
ლაქეების ჩართვისთვის საკრებულოს რეგლამენტში უნდა შეი-
ტანოს ცვლილება, რომელიც მოქალაქეთა დასწრებასა და აზრის 
გამოთქმის საშუალებას უზრუნველყოფს. ასევე მნიშვნელოვანია 
დარგობრივი ჰარმონიზაციის მიღწევა საქართველოს ორგანულ 
კანონთან, რათა თვითმმართველობის კოდექსი კიდევ უფრო მოქ-
ნილი და სრულყოფილი გახდეს და მუნიციპალიტეტმა გამიჯნოს 
უფლებამოსილებები.გადაწყვეტილების მიღების მნიშვნელოვან 
ინსტრუმენტად უნდა იქცეს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, რო-
მელიც გამჭირვალე და წარმომადგენლობითი კონკურსის გზით 
დაკომპლექტდეს, ადგილობრივი მრჩეველთა საბჭოს დაკომ-
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პლექტებას საკრებულოს მხრიდან უნდა მოსდევდეს ახალგაზ-
რდული მუნიციპალური პოლიტიკის დამტკიცება, ამის შემდეგ 
უფრო პროდუქტიული იქნება სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 
და ადგილობრივ ახალგაზრდულ ორგანიზაციების ერთმანეთთან 
კომუნიკაცია. სამოქალქო მრჩეველთა საბჭო და ახალგაზრდული 
ორგანიზაციები ძლიერი მუნიციპალური სამოქალაქო საზოგა-
დოებას შექმნის საწინდარი იქნებიან.

საბოლოოდ, საჯარო მმართველობის რეფორმის, დეცენტრა-
ლიზაციის მისაღწევად, დიდი მნიშვნელობა მიენიჭება მოსახლე-
ობის ჩართულობას და მთავრობის პოლიტიკურ ნებას, ერთმანე-
თისგან გამიჯნოს უფლებამოსილებები, აწარმოოს პოლიტიკა და 
განახორციელოს რეფორმა „შეცვლა, შენარჩუნების მიზნით“.
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PUBLIC ADMINISTRATION REFORM IN GEORGIA - 
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RESUME
Decentralization reform is important to increase local govern-

ment authority in Georgia as part of public administration reform. 
The Reform requires the right allocation of resources (limited re-
sources are often today), the introduction of participatory munici-
pal policies, and the improvement of participatory policy forms to 
engage young people and stakeholders. According to the Electronic 
Public Administration Reform Monitoring Platform (2019-2020), 
each competence has undergone some changes, with quite a num-
ber of tasks performed, but in reality the public administration re-
form has not been systematically implemented. Planning and imple-
mentation of anti-corruption network and prevention measures, as 
well as ensuring political independence of public servants, access to 
e-services and openness of information, need to improve the legal 
framework, special emphasis on the need for local self-government 
reform. In this article is discussed the main issues of public adminis-
tration reform and local self-government in Georgia.

Keywords: Local Self-Government, Public Administration, Re-
form, Resources, Youth Involvement.
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მაია ჩინ ჩა ლა ძე
სტუ ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი

ნი ნო დარ სა ვე ლი ძე
სტუ ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი

ანა კურ ტა ნი ძე
სსუ სრუ ლი პრო ფე სო რი 

რე ზი უმე
რისკ ფაქ ტო რებს, რომ ლე ბიც და სა ხე ლე ბუ ლია, სა ქარ თვე-

ლოს ბი უჯ ეტ ის კა ნო ნის ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტის სცე ნა რე ბის 
2021 წლის დო კუ მენ ტში, მი ეკ უთ ვნე ბა:1 პან დე მი ის გამ წვა ვე ბის 
რის კი; ტუ რიზ მის სექ ტო რის შე მო სავ ლე ბის მკვეთ რი შემ ცი რე-
ბა; სა ვაჭ რო ბრუნ ვის ზრდის მი უხ ედ ავ ად, მი წო დე ბის ხარ ჯე ბის 
ზრდა, რო მე ლიც აიხ სნე ბა, მსოფ ლი ოში მიმ დი ნა რე ინ ფლა ცი-
ური პრო ცე სე ბით; ას ევე და სა ხე ლე ბუ ლია, გაზ რდი ლი გლო ბა-
ლუ რი ვა ლი და გლო ბა ლუ რი მომ ხმა რებ ლის ქცე ვის ცვლი ლე ბა. 
და ბალ და სა შუ ალო შე მო სავ ლე ბის ქვეყ ნებ ში, გან სა კუთ რე ბით 
დი დი სირ თუ ლეს წარ მო ად გენს ეკ ონ ომ იკ ის სტი მუ ლი რე ბა - 
პან დე მი ის პი რო ბებ ში. სტა ტია ეხ ება გლო ბა ლურ პრობ ლე მებს 
და მათ გა დაჭ რის გზებს. შე საძ ლებ ლო ბის დაგ ვა რად, სწრა ფად 
უნ და მოხ დეს ეკ ონ ომ იკ ის აღ დგე ნა.

კერ ძო სექ ტო რის წა ხა ლი სე ბის მიზ ნით, მთავ რო ბის ქმე დე-
1 მაკროეკონომიკური სცენარების ანალიზი https://www.mof.ge/

images/File/2022-biujeti/01-10-2021/danartebi/scenarebis%20analizi.
pdf
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ბე ბით იქ მნე ბა, ეკ ონ ომ იკ ური სტი მუ ლი. ტერ მი ნი - ეკ ონ ომ იკ-
ური სტი მუ ლი - ეყ რდნო ბა ბი ოლ ოგი ური სტი მუ ლის და მას ზე 
რე აგ ირ ებ ის პრო ცე სე ბის ან ალ ოგი ას. 

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ეკ ონ ომ იკა, რე ცე სია, სტი მუ ლი რე ბა, ინ-
ვეს ტი რე ბა, ეკ ონ ომ იკ ური სტი მუ ლი რე ბის გეგ მე ბი, რი კარ დის 
ექ ვი ვა ლენ ტო ბა.

შე სა ვა ლი 
რე ცე სი ის მიმ დი ნა რე ობ ის პრო ცე სის და საძ ლე ვად, ჩვე ულ ებ-

რივ, მთავ რო ბა მი მარ თავს ეკ ონ ომ იკ ური სტი მუ ლი რე ბის სის ტე-
მას და ახ ორ ცი ელ ებს ეკ ონ ომ იკ ის სტი მუ ლი რე ბის პო ლი ტი კას. 
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ არ ამ არ ტო პან დე მი ით გა მოწ ვე ული შო კის 
შე დე გად, გა იზ არ და უმ უშ ევ რო ბა. რო გორც შუმ პე ტე რი აღ ნიშ-
ნავ და,1 ტექ ნო ლო გი ური ინ ოვ აცია ამ ცი რებს მოთხოვ ნას მუ შა-
ხელ ზე, ვი ნა იდ ან ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი გო ნებ რი ვი შრო მის 
მნიშ ვნე ლო ვან წილს ან აც ვლებს. ინ ვეს ტი რე ბა კი მი მარ თუ ლია 
სწო რედ მა ღალ ტექ ნო ლო გი ური სექ ტო რე ბი სა კენ, რაც შრო მა ზე 
მოთხოვ ნას კი დევ უფ რო ამ ცი რებს. შე დე გად კი თუ კა პი ტა ლის 
წი ლი იზ რდე ბა, სხვა მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური ცვლა დე ბი შემ ცირ დე-
ბა. ეს უარ ყო ფი თად აის ახ ება და საქ მე ბის და მოხ მა რე ბის მაჩ-
ვე ნებ ლებ ზე. ამ ვი თა რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სტი მუ ლი რე ბის 
პო ლი ტი კამ უნ და შეძ ლოს და საქ მე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა და არ 
და უშ ვას აუც ილ ებ ელი შრო მის ჩა ნაც ვლე ბა ჭარ ბი ტექ ნო ლო გი-
ური პრო ცე სე ბით. მხო ლოდ ამ ვი თა რე ბა ში მი იღ ებს ეკ ონ ომ იკ-
ური სტი მუ ლი რე ბის პო ლი ტი კა - ოპ ტი მა ლურ სა ხეს.

კო ვიდ - 19 პან დე მი ის კრი ზი სის სა პა სუ ხოდ და ეკ ონ ომ იკ-
ის გა სა ჯან სა ღებ ლად, მთავ რო ბის მი ერ, მარ თლაც უპ რე ცენ-
დენ ტო ზო მე ბია მი ღე ბუ ლი, რო გორც ჯან დაც ვის სის ტე მის 
მარ თვის, ას ევე, ბიზ ნე სის სწრა ფი ად აპ ტა ცი ის და მარ თვის 
კუთხი თაც. დღის წეს რიგ ში დგას ინ ვეს ტი ცი ებ ის მი მარ თვა იმ 
სექ ტო რე ბის კენ, რომ ლე ბიც გა დამ წყვეტ როლს ით ამ აშ ებ ენ 
პან დე მი ის შე ჩე რე ბის სა კითხში. ეს სექ ტო რე ბია - ჯან დაც ვა, 

1 ანდრე გერბერი / მარკუს შრაიერი „ვიწრო პერსპექტივა“ იანვარი 
2018
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სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი, ტრან სპორ ტი, ციფ რუ ლი ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რა. მით უფ რო რომ, მთელს მსოფ ლი ოში, საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თე ბის და ბა ლი დო ნე, ინ ვეს ტი რე ბი სათ ვის შე სა ფე რის 
გა რე მოს ქმნის. ფაქ ტია, რომ მკვეთ რად შემ ცირ და კერ ძო ინ-
ვეს ტი რე ბა, ვი ნა იდ ან პან დე მი ის დროს ეკ ონ ომ იკ ის პერ სპექ ტი-
ვებ თან და კავ ში რე ბით, პროგ ნო ზი რე ბა დიდ რის კებს მო იც ავს. 
ერ თა დერ თი გა მო სა ვა ლი - პრი ორ იტ ეტ ულ პრო ექ ტებ ში, სა ჯა-
რო ფი ნან სე ბის ინ ვეს ტი რე ბაა.

ძი რი თა დი ნა წი ლი
ეკ ონ ომ იკ ური სტი მუ ლი რე ბის პო ლი ტი კა არ ის ფის კა ლუ რი 

და მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის თან ხვედ რი, რად გა ნაც ემ სა ხუ რე-
ბა კერ ძო სექ ტო რის გა ჯან სა ღე ბას, სა დაც მნიშ ვნე ლოვ ნად უნ-
და შემ ცირ დეს ოპ ერ აცი ული და ნა ხარ ჯე ბი, გა უმ ჯო ბეს დეს სა-
ჯა რო ინ ვეს ტი ცი ებ ის მარ თვის პრო ცე სე ბი. უნ და მოხ დეს არა 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის შემ ცი რე ბა, არ ამ ედ-მა თი რე ლო კა ცია და მარ-
თვის პრო ცე სის დახ ვე წა.

ეკ ონ ომ იკ ური სტი მუ ლი რე ბის კონ ცეფ ცი ის ავ ტო რე ბი ჯ. კე-
ინ სი და რ. კა ნი თვლიდ ნენ რომ რე ცე სი ის და საძ ლე ვად მთავ რო-
ბამ უნ და მი მარ თოს ექ სპან სი ონ ურ ფის კა ლურ პო ლი ტი კას ან 
მო ნე ტა რულ პო ლი ტი კას.1 უნ და აღ ინ იშ ნოს რომ ეკ ონ ომ იკ ური 
სტი მუ ლი მე ტად მი ზან მი მარ თუ ლია და ხელს უწყობს კერ ძო 
სექ ტორ ში ინ ვეს ტცი ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ას. კერ ძო სექ ტორ-
მა უნ და შე ას რუ ლოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი სია რე ცე სი ის წი ნა აღ-
მდეგ ბრძო ლის სა კითხში, რის შე დე გა დაც გა და ლა ხუ ლი იქ ნე ბა 
ის ეთი მნიშ ვნე ლო ვა ნი რის კე ბი, რო გო რი ცაა ჰი პე რინ ფლა ცია. 
ხო ლო დე ფი ცი ტის სტი მუ ლი რე ბის გაზ რდი ლი და ნა ხარ ჯე ბი 
და ბა ლან სდე ბა, ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის შე დე გად მიღ წე ული, გაზ-
რდი ლი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დე ბით.

არ შე იძ ლე ბა გვერ დი ავუ არ ოთ კე ინ სის მო წი ნა აღ მდე გე კონ-
ცეფ ცი ებს, ერთ-ერ თი მათ გა ნია - „რი კარ დი ან ის ექ ვი ვა ლენ ტო ბა“ 
-ამ ეკ ონ ომ იკ ური თე ორი ის თა ნახ მად კერ ძო სექ ტო რის აღ დგე-
ნას, ხელს შე უშ ლის ეკ ონ ომ იკ ური სტი მუ ლი, ვი ნა იდ ან იქ მნე ბა რე-

1 https://ka.thelittlecollection.com/economic-stimulus-12391
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ცე სი ის რე ალ ური საფ რთხე. თუ გა იზ რდე ბა მოთხოვ ნა შრო მა ზე 
და მუ შა ხელ ზე, შე სა ბა მი სად უნ და გა იზ არ დოს მა თი ხელ ფა სე ბიც, 
რაც შე ამ ცი რებს კერ ძო ბიზ ნე სის მო გე ბას. ამ ას თა ნა ვე, სეს ხით 
ეკ ონ ომ იკ ური სტი მუ ლი რე ბის შემ თხვე ვა ში, ინ ვეს ტო რე ბიც და 
მომ ხმა რებ ლე ბიც მზად უნ და იყ ვნენ სეს ხის მო მა ვა ლი გაზ რდი ლი 
გა და სა ხა დე ბით და ფარ ვი სათ ვის, რაც არ ას ას ურ ვე ლია მათ თვის. 
ამ მო საზ რე ბებს არ ეთ ან ხმე ბოდ ნენ კე ინ სი ან ელ ები. მაგ რამ, ევ-
რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის 2008 წლის ფი ნან სუ რი კრი ზი სის ან ალ იზ-
მა აჩ ვე ნა, რომ რი კარ დი ან ის ეკ ვი ვა ლენ ტო ბა მოქ მე დია. სწო რედ 
იმ ქვეყ ნებ მა აჩ ვე ნეს კრი ზი სის დაძ ლე ვის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, 
რო მელ თაც სა ხელ მწი ფო ვა ლე ბის მა ღა ლი დო ნე ქონ დათ.

სხვა დას ხვა ეკ ონ ომ იკ ური თე ორი ებ ის თა ნახ მად, ეკ ონ ომ იკ-
ური სტი მუ ლი რე ბის პო ლი ტი კა, რე ცე სი ას, სხვა დას ხვაგ ვა რად 
აღ იქ ვამს. რიგ შემ თხვე ვა ში რე ცე სია არ ის ბაზ რის გა ჯან სა ღე ბა 
და კო რექ ტი რე ბა - ნე გა ტი ური ეკ ონ ომ იკ ის აგ ან, ხო ლო სხვა შემ-
თხვე ვა ში - არ ას წო რი ინ ვეს ტი რე ბის შე დე გე ბის გა მოს წო რე ბის 
პრო ცე სი. სხვაგ ვა რად, ეს არ ის შე მოქ მე დე ბი თი გა ნად გუ რე ბის 
პრო ცე სი, რო მე ლიც აღ წე რა შუმ პე ტერ მა მი სი თვალ თა ხედ ვით, 
ეკ ონ ომ იკ ური სტი მუ ლი რე ბის სის ტე მა, ინ ოვ აცი ური ტექ ნო-
ლო გი ით და მას ში ინ ვეს ტი რე ბით აძ ლი ერ ებს სექ ტო რებს, რი-
თაც ას ტი მუ ლი რებს მძლავრ რე ცე სი ას და შე დე გად, ეკ ონ ომ იკ-
ური სტი მუ ლი, ეკ ონ ომ იკ ას რე ცე სი აში ჩა ით რევს.

ინ ვეს ტი ცი ური პრო ექ ტე ბი, დღე ვა დელ რე ალ ობ აში, ქმნი ან და-
მა ტე ბით სა მუ შაო ად გი ლებს, აძ ლი ერ ებ ენ ქვეყ ნის ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რას, აჩ ქა რე ბენ მიმ დი ნა რე პრო ექ ტებს. კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ებ ის 
სტი მუ ლი რე ბის რო ლის ზრდა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია, პან დე მი ით 
გა მოწ ვე ული კრი ზი სის დაძ ლე ვის პრო ცეს ში. ციფ რუ ლი კო მუ-
ნი კა ცი ებ ის, სატ რან სპორ ტო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის ჯან დაც ვი სა 
და სო ცი ალ ური სერ ვი სე ბის სექ ტო რე ბის ხელ შეწყო ბა, უმ ოკ ლეს 
დრო ში შე ას უს ტებს, პან დე მი ის ზე გავ ლე ნას ეკ ონ ომ იკ აზე.

დას კვნა
COVID-19-მა ვერ მო ახ დი ნა გლო ბა ლი ზა ცი ის დის კრე დი ტა-

ცია. უახ ლე სი ტექ ნო ლო გი ები და მრა ვალ მხრი ვი ინ სტი ტუ ტე ბი 
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ეწ ინა აღ მდე გე ბა არა მხო ლოდ ვი რუ სე ბის გავ რცე ლე ბას, არ ამ-
ედ, პან დე მი ით შექ მნილ ეკ ონ ომ იკ ურ კრი ზის საც. ხო ლო, არ სე-
ბუ ლი პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბი და ინ სტი ტუ ცი ური მოწყო-
ბა, ხელს უწყობს, ოპ ტი მა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ური სტი მუ ლი რე ბის 
პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას და ქმნის სტა ბი ლუ რო ბის მო ლო დი ნებს.

ამ გვა რად, სა ხელ მწი ფო ინ ვეს ტი ცი ები, ძლი ერი იარ აღია 
სტი მუ ლი რე ბის ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბის სფე რო ში, ეკ ონ-
ომ იკ აზე პან დე მი ის ზე მოქ მე დე ბის შე სა სუს ტებ ლად, ქმნის რა 
ხელ შემ წყობ ნი ად აგს, მდგრა დი ეკ ონ ომ იკ ური წინ სვლი სა და 
რე ცე სი ის დაძ ლე ვის პრო ცეს ში. 

პან დე მი ამ პა სუ ხი გას ცა კითხვებს თუ რა ტომ არ ის აუც ილ-
ებ ელი სა ხელ მწი ფო ინ ვეს ტი ცი ებ ის გაზ რდა, რა პო ტენ ცი ური 
გავ ლე ნა ექ ნე ბა ინ ვეს ტი ცი ებ ის გაზ რდას პრი ორ იტ ეტ ულ დარ-
გებ ში, რამ დე ნად აის ახ ება ეკ ონ ომ იკ ური სტი მუ ლი რე ბის პო-
ლი ტი კა და საქ მე ბის მაჩ ვე ნე ბელ ზე, რამ დე ნად აუც ილ ებ ელია 
ეკ ონ ომ იკ ური სტი მუ ლი რე ბის პო ლი ტი კის აქ ტი ური გა ტა რე ბა, 
ეკ ონ ომ იკ ის აღ სად გე ნად, პოს ტკო ვი დურ პე რი ოდ ში.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:
1. მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური სცე ნა რე ბის ან ალ იზი https://www.

mof.ge/images/File/2022-biujeti/01-10-2021/danartebi/scena-
rebis%20analizi.pdf

2. ან დრე გერ ბე რი / მარ კუს შრაიერი „ვიწ რო პერ სპექ ტი ვა“ 
იან ვა რი 2018

3. https://ka.thelittlecollection.com/economic-stimulus-12391
4. https://www.iep.ru/files/text/Gaidar_IEP_monographs/Ec_

virus-text.pdf

REFERENCES:
1. Analysis of macroeconomic scenarios 
https://www.mof.ge/images/File/2022-biujeti/01-10-2021/

danartebi/scenarebis%20analizi. pdf
2. Andre Gerber / Marcus Schreier “Narrow Perspective” January 

2018
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OPTIMAL ECONOMIC STIMULUS POLICY 
IN THE PANDEMIC SITUATION
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RESUME
The risk factors named in the 2021 Draft Scenario for Amend-

ments to the Budget Law of Georgia include: risk of pandemic ex-
acerbation; a sharp decline in revenues of the tourism sector; de-
spite the increase in trade turnover, the increase in supply costs, 
which is explained by the world’s ongoing inflationary processes; 
increased global debt and changes in global consumer behavior are 
also mentioned. In a pandemic, it is especially difficult to stimulate 
the economy in low- and middle-income countries. The article dis-
cusses global issues and potential solutions. The economy must be 
recovered as quickly as possible.

Government actions create an economic incentive to encourage 
the private sector. Economic stimulus is based on the analogy of bio-
logical stimulus and response processes. 

Keywords: Economic stimulus, recession, stimulus, investment, 
economic stimulus plans, Rickard equivalence.
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RESUME
Human capital is a major asset of modern society. Today, the suc-

cessful economic development can only be achieved through com-
petitive human capital and its share in national wealth, especially in 
developed countries, reaches 70-90%. It determines the competi-
tiveness of the economic systems, becomes the main resource for 
economic growth and development, based on that, the economy of a 
country becomes more high-technology-, updated information-, in-
novations-oriented. Therefore, it is necessary to invest equally in all 
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components of human capital, if we want to get a lasting effect. Oth-
erwise, an interesting, relevant business environment for investors 
can not be created. The corono-economic crisis has shown us the 
new opportunities, that the solution to the global problems caused 
by the pandemic, the recovery and development of a stagnant econ-
omy can only be achieved by creatively-minded, creative people, or 
competitive human capital.

Keywords: Human capital, investment, competitiveness, innova-
tion.

MAIN TEXT
During globalization, the market requirements are changing rap-

idly. In the modern rapidly competitive world, people are the main 
driving factor of the socio-economic development of the country. 
The level of human education, or raising the quality of human capital 
development, creativity is the factor, the driving force, and the only 
or not, one of the prerequisites, without which it is impossible to 
move forward and win in fiercely competitive conditions.

Improving the quality of human capital, transformation requires 
a non-standard, complex, systemic investment approach to it. This 
is reflected in the need to prioritize investments not in any single 
component of human capital (education, health, etc.), but in all com-
ponents (Education, Healthcare..) as done , for example, in Finland, 
South Korea and elsewhere. Resolving this issue is primarily the re-
sponsibility of the state. In developing investment policy, the state 
can prioritize (especially in the context of the COVID-19 pandemic, 
the coronary economic crisis) such a component of human capital 
as healthcare, but investing only in this area cannot have long-term 
effects if not have cared also on the improvement of food safety and 
a healthy lifestyle, to develop science, etc. Without such an approach, 
investors will not be interested and the business environment will 
not be improved, the country will not be developed. With the occur-
ance of a new opportunity, the corono-economic crisis has shown 
us that the solution to the global problems caused by the pandemic, 
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the recovery and development of a stagnant economy can only be 
achieved by creatively-minded competitive human capital.

The question is: is the human capital of our country so competi-
tive that it meets the needs of investors? If not, then what is needed 
to raise it ?. It should be noted that the level of human capital devel-
opment in Georgia does not yet meet international standards in or-
der to be competitive in the global employment market and meet the 
needs of potential investors. Such discrepancies, as it is known, can 
become a serious reason for the reduction of investment and com-
plete cessation. The situation can be corrected if there was a devel-
oped system of continuing education, training and retraining. But if 
such a system is underdeveloped, even if it lags behind (for example, 
the moral obsolescence of scientific and technical knowledge, the 
declining interest in education, etc.), this system itself may become 
an obstacle to the development of fields that need and are based on 
new, modern, digital technologies. All this, in turn, will hinder the 
attraction of foreign investment.

Thus, in the conditions of rapid competition, the continuous im-
provement and development of human capital requires investments 
not in individual but in all components of human capital, mainly in 
continuing education. The increase in such costs is directly related 
to the development of human capital. Such a special care for human 
capital is due to the fact that, unlike some traditional factors (land, 
raw materials, working capital), which have a framework, a limitation 
for development, only human capital, its knowledge and spirituality 
are boundless. In rapidly changing competitive conditions, it is im-
possible to succeed in any field of economic activity without activat-
ing the unlimited resources of human creative potential, which would 
contribute to raising the level of human creativity, knowledge, expe-
rience, qualification. But, in order to achieve the desired results, we 
need changes, non-standard thinking, striving for something new.

Generally, the specificity of capital is that it is a self-growing val-
ue. Without this feature, capital is unimaginable. Similarly, the man 
(human capital as one of the forms of intellectual capital) provides 
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a total capital net marginal increase and has such completely unique 
properties (1.p.43) and no inflation and crisis refers this value. On the 
contrary, in a force majeure, crisis situation, the potential of a creative 
person increases, whether it is a manager or an assistant, the main 
thing is to do his job. Human nature is arranged in such a way that 
she/he has always a desire for self-realization, personal perfection. 
Therefore, human value (unlike other types of capital) is character-
ized by infinite growth more than the capital invested in it can.

Based on the above circumstances, we can conclude:
a) Investments must be made in all components of human capi-

tal equally if we want to achieve a long lasting effect. Otherwise, an 
interesting, relevant business environment for investors will not be 
created;

b) The unlimited resources of human creative potential should 
be used as much as possible to increase human capital as the “self-
growing, self-realizing” value (capital). There really exist reserves 
here, because a person uses probably only 10-15 % from his/her 
potential throughout his life;

c) Every organization - be it a firm, a field, a scientific institu-
tion, etc. - in the face of intensified competition, must constantly 
seek the ways to improve its activities, performance, especially must 
take care of key resources and wealth – human resources with their 
knowledge, experience and innovative ideas;

d) In   any institution, it is necessary to create immediately a cre-
ative environment for continuous education, continuous training of 
staff and renewal of knowledge in order to raise the overall level of 
education, so that to be always prepared to face stiff competition, 
and other challenges.

REFERENCES:
1. Journal “Economics”, #7-8, 2016 y. (in Georgian Language).
2. G. Jolia. Creative Economy and Development. Tb., 2015.(in 

Georgian Language).
3. Journal “Economics”, #3-5, 2021y. (in Georgian Language).
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4. Journal “Economics”, #3-4, 2014y. (in Georgian Language).
5. Journal “Economics”, #5-6, 2014y. (in Georgian Language).
6. U. Samadashvili, R.Shengelia, J. Tsiklauri-Modern Economics. 

Tb. 2021.(in Georgian Language).
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ლუბლინის ტექნოლოგიური 
უნივერსიტეტის პროფესორი 

რეზიუმე
ადამიანისეული კაპიტალის ყველა კომპონენტში თანაბრად 

უნდა მოხდეს ინვესტირება, თუ გვინდა მივიღოთ ხანგრძლივი 
ეფექტი.წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ შეიქმნება ინვესტორები-
სათვის საინტერესო , შესაბამისი ბიზნეს- გარემო ;

ადამიანისეული კაპიტალის, როგორც თვითმზარდი ღირე-
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ბულების (კაპიტალის) გასადიდებლად მაქსიმალურად უნდა 
იქნას გამოყენებული ადამიანის შემოქმედებითი პოტენციალის 
შეუზღუდავი რესურსები. აქ ნამდვილად არის რეზერვები, რა-
დგან ამ პოტენციალს ალბათ ადამიანი მთელი ცხოვრების გან-
მავლობაში მხოლოდ 10-15 პროცენტს თუ იყენებს;

ყოველი ორგანიზაცია-იქნება ეს ფირმა, დარგი, სამეცნი-
ერო დაწესწებულება და ა.შ. გამძაფრებულ კონკურენციის 
პირობებში, მუდმივად უნდა ეძებდეს საკუთარი საქმიანობის 
სრულყოფის გზებს, განსაკუთრებით უნდა გაუფრთხილდეს 
უმთავრეს რესურსს და სიმდიდრეს-ადამიანს, თავისი ცოდნით, 
გამოცდილებითა და ინოვაციური- კრეატიული იდეებით;

საკვანძო სიტყვები: ადამიანისეული კაპიტალი, ინვესტიცია, 
კონკურენტუნარიანობა, ინოვაცია.
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ნაშ რომ ში ახ სნი ლია მცი რე ბიზ ნე სის არ სი და მნიშ ვნე ლო ბა ეკ-

ონ ომ იკ აში; არ გუ მენ ტი რე ბუ ლია, თუ მსოფ ლი ომ და სა ქარ თვე ლომ 
რა ტომ გა აკ ეთა არ ჩე ვა ნი ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის შეზღუდ ვებ ზე, 
ად ამი ან თა ჯან მრთე ლო ბი სა და სი ცოცხლის შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე და 
არა ეკ ონ ომ იკ ურ ვარ დნა ზე; გა ან ალ იზ ებ ულია და შე ფა სე ბუ ლია 
მცი რე ბიზ ნე სის მდგო მა რე ობა კო რო ნა-პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის 
წი ნა აღ მდეგ და წე სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბის პი რო ბებ ში; ნაჩ ვე ნე ბია, 
რომ კო რო ნა-პან დე მი ამ და მის გავ რცე ლე ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ-
თულ მა შეზღუდ ვებ მა პირ ვე ლი და დი დი დარ ტყმა მი აყ ენა მცი რე 
ბიზ ნესს მსხვი ლი ბიზ ნეს თან შე და რე ბით. გან სა კუთ რე ბით და ზა-
რალ დნენ იმ დარ გის მცი რე სა წარ მო ები, რო მელ თაც უშუ ალო კავ-
ში რი აქ ვთ მომ ხმა რებ ლებ თან (კლი ენ ტებ თან); და ხა სი ათ ებ ულია 
ქარ თუ ლი ბიზ ნე სის სხვა დას ხვა სა ხე ობ ამ რო გორ მო ახ ერ ხა პან-
დე მი ით შეც ვლი ლი გა რე მო სად მი ად აპ ტი რე ბა, რო გორ გარ და იქ-
მნა, გა და ერ თო საქ მი ან ობ ის სრუ ლი ად ახ ალ სფე რო ში, გა და ირ-
ჩი ნა სა კუ თა რი თა ვი და გახ და მომ გე ბი ანი; პროგ ნო ზი რე ბუ ლია 
მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი კო ვიდ-პან დე მი ის 
შემ ზღუ და ვი ზო მე ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ სა ქარ თვე ლო ში; შე-
მო თა ვა ზე ბუ ლია, სა ქარ თვე ლოს მცი რე ბიზ ნეს ში ციფ რუ ლი ტექ-
ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვის სა ფუძ ვლზე გან სა ხორ ცი ელ ებ ელი გარ-
დაქ მნე ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი, ას ევე, ბიზ ნე სის აღ დგე ნის 
დაჩ ქა რე ბის მიზ ნით და სა ცა ვი ძი რი თა დი იმ პე რა ტი ვე ბი.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: მცი რე ბიზ ნე სი, კო რო ნა-პან დე მია, შეზღუდ-
ვე ბი, ად აპ ტი რე ბა, გა დარ ჩე ნა, გან ვი თა რე ბა, პერ სპექ ტი ვე ბი.
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შე სა ვა ლი
კო რო ნა-პან დე მი ითა და მი სი გავ რცე ლე ბის წი ნა აღ მდეგ მი-

მარ თუ ლი ზო მე ბით მცი რე ბიზ ნე სი მე ტად და ზა რალ და, ვიდ რე 
მსხვი ლი სა წარ მო ები. მცი რე ბიზ ნე სის უმ ეტ ეს ობ ის თვის ერ-
თობ გაუარესდა ეკ ონ ომ იკ ური შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რა მაც გა მო-
ხა ტულ ბა ჰპო ვა მოთხოვ ნის, მი წო დე ბის, შე მო სავ ლის, ლიკ ვი-
დო ბის შემ ცი რე ბა ში, თა ნამ შრო მელ თა დათხოვ ნა ში, უხ ელ ფა სო 
შვე ბუ ლე ბა ში, არ ას რუ ლი სა მუ შაო დღე ზე გა დაყ ვა ნა ში, და ბა-
ლე ბე ფექ ტი ან მუ შა ობ აში და ან აზღა ურ ებ აში. აღ ნიშ ნუ ლი დან 
გა მომ დი ნა რე, თა მა მად შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ შე მო თა ვა ზე ბუ-
ლი თე მა, კო რო ნა-პან დე მი ის გავ ლე ნა მცი რე ბი ნეს ზე სა ქარ-
თვე ლო ში, ერ თობ აქ ტუ ალ ურია. 

წი მა დე ბა რე კვლე ვის მი ზა ნია გა მოვ ლინ დეს და გა ან ალ იზ-
დეს თუ რა უარ ყო ფი თი და და დე ბი თი ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა კო-
რო ნა-პან დე მი ამ მცი რე ბიზ ნეს ზე სა ქარ თვე ლო ში და პროგ ნო-
ზირ დეს მი სი გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი პოს ტპან დე მი ურ 
პე რი ოდ ში.

და სა ხუ ლი მიზ ნის მიღ წე ვის კენ მი მა ვალ გზა ზე სა ჭი როა: 
აიხ სნას მცი რე ბიზ ნე სის არ სი და მნიშ ვნე ლო ბა სა ქარ თვე ლოს 
ეკ ონ ომ იკ აში; გა ან ალ იზ დეს და შე ფას დეს სა ქარ თვე ლო ში მცი-
რე ბიზ ნე სის მდგო მა რე ობა კო რო ნა-პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის 
წი ნა აღ მდეგ და წე სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბის პი რო ბებ ში; გა ირ კვეს, 
თუ რა ტრან სფორ მა ცია გა ნი ცა დეს მცი რე სა წარ მო ებ მა პან-
დე მი ით შეც ვლი ლი გა რე მო სად მი ად აპ ტი რე ბი სა და გა დარ-
ჩე ნი სათ ვის ბრძო ლა ში; პროგ ნო ზირ დეს მცი რე ბიზ ნე სის გან-
ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი და მი სი გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი 
მი მარ თუ ლე ბე ბი კო ვიდ-პან დე მი ის შემ ზღუ და ვი ზო მე ბის შერ-
ბი ლე ბა-დას რუ ლე ბის შემ დეგ სა ქარ თვე ლო ში. 

ჩა მოთ ლი ლი ამ ოც ან ებ ის გა დაწყვე ტი სას გა მო ყე ნე ბუ ლია 
ის ეთი მე თო დე ბი, რო გო რი ცაა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ-
ის, სა მე წარ მეო გა რე მოს გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი არ ას ამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის, მცი რე და სა შუ ალო მე წარ მე ობ ის 
მხარ დამ ჭე რი სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბის, ბიზ ნეს ას ოცი აცი-
ებ ის კვლე ვე ბის, საქ სტა ტის მო ნა ცე მე ბი სა და ექ სპერ ტთა შე-
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ხე დუ ლე ბე ბის სის ტე მუ რი ან ალ იზი, სინ თე ზი, შე და რე ბა, დაკ-
ვირ ვე ბა, აბ სტრაქ ცია, ინ დუქ ცია, დე დუქ ცია და სხვა. კვლე ვის 
ობი ექ ტია მცი რე ბიზ ნე სი. კვლე ვის სა გა ნია მცი რე ბიზ ნე სის 
მდგო მა რე ობა პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის შემ ზღუ და ვი ზო მე ბის 
პი რო ბებ ში და მი სი პერ სპექ ტი ვა შეზღუდ ვე ბის შერ ბი ლე ბა-
მოხ სნის შემ დეგ. 

ძი რი თა დი ტექ სტი
და საწყის ში, ლო გი კუ რია, შევ ჩერ დეთ მცი რე ბიზ ნე სის არ-

სზე და მნიშ ვნე ლო ბა ზე სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ აში. სა ერ თა-
შო რი სო გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მცი რე ბიზ ნე სის ქვეშ 
მოიაზრება მიკ რო, მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ები, რომ ლე ბიც 
აკ მა ყო ფი ლე ბენ კონ კრე ტულ ქვე ყა ნა ში ბიზ ნე სის სუ ბი ექ ტე ბის 
კლა სი ფი კა ცი ის კრი ტე რი უმ ებს (და საქ მე ბულ თა რა ოდ ენ ობა, 
წლი ური ბრუნ ვა და სხვა). ამ ას თან, კრი ტე რი უმ ებ ის ზღვრე-
ბი და ფუძ ნე ბუ ლია მო ცე მულ ეტ აპ ზე ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ისა და 
კომ პა ნი ებ ის გან ვი თა რე ბის მაჩ ვე ნებ ლებ ზე და შე სა ბა მი სო ბა-
შია სტა ტის ტი კის წარ მო ებ ის ევ რო პულ კრი ტე რი უმ ებ თან. 

ხაზ გა სას მე ლია, რომ გან ვი თა რე ბუ ლი სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის 
ქვეყ ნებ ში მცი რე ბიზ ნე სი იძ ენს გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო-
ბას, იმ იტ ომ, რომ სა წარ მო ებ ის მთლი ანი რა ოდ ენ ობ ის და ახ-
ლო ებ ით 90% არ ის მიკ რო, მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო. ის ინი 
უზ რუნ ველ ყო ფენ სა მუ შაო ად გი ლე ბის 70%-ს და მა თი წი ლი 
მსოფ ლიო მშპ-ში შე ად გენს 50%-ს. ამ რი გად, არი ან ძი რი თა დი 
მო თა მა შე ები ეკ ონ ომ იკ ური აღ დგე ნის საქ მე ში [1]. 

უფ რო კონ კრე ტუ ლად, მცი რე ბიზ ნე სი ხელს უწყობს მომ-
ხმა რებ ლებ თან უშუ ალო კონ ტაქ ტის გა მო მოთხოვ ნე ბის ად-
ეკ ვა ტუ რი ხა რის ხის სა ქონ ლი თა და მომ სა ხუ რე ბით ბაზ რის 
გა ჯე რე ბას, ანუ ეკ ონ ომ იკ ის სა ზო გა დო ებ ის მოთხოვ ნე ბის კენ 
შე მოტ რი ალ ებ ას; მცი რე ბიზ ნე სი აჩ ქა რებს სა მეც ნი ერო და 
ტექ ნო ლო გი ურ პროგ რესს; ქალ თა ჩაბ მა მცი რე ბიზ ნეს ში, ანუ 
ემ ან სი პა ცი ისა გა მო ბიზ ნეს მენ თა მომ რავ ლე ბა ხელს უწყობს 
ინ კლი უზი ურ ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდას; მცი რე ბიზ ნე სი უზ რუნ-
ველ ყოფს მო სახ ლე ობ ის სხვა დას ხვა ჯგუ ფე ბის (სტუ დენ ტე ბი, 
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მოს წავ ლეეები, დი ას ახ ლი სე ბი, შრო მი სუ ნარ შეზღუ დუ ლე ბი, 
პენ სი ონ ერ ები და სხვა) სრუ ლი და არ ას რუ ლი სა მუ შაო დღით 
შრო მით საქ მი ან ობ აში ჩარ თვას და ინ კლი უზი ურ ეკ ონ ომ იკ ურ 
ზრდას, ას ევე, ყო ფილ პა ტი მარ თა და პრო ბა ცი ონ ერ თა სა ზო-
გა დო ებ ას თან რე ინ ტეგ რა ცი ას, რე სო ცი ალ იზ აცი ის და დეკ რი-
მი ნა ლი ზა ცი ას; მცი რე ბიზ ნე სი, მსხვილ კომ პა ნი ებ თან შე და რე-
ბით ნაკ ლე ბი კა პი ტა ლი თა და რე სურ სე ბით, უზ რუნ ველ ყოფს 
საქ მის წა მოწყე ბა სა და გან ვი თა რე ბას; მცი რე ბიზ ნე სი კარ გი 
სა შუ ალ ებაა საქ მის წა მოწყე ბის და იოლ ად პრო ფი ლის შეც-
ვლის, ად გი ლობ რი ვი წარ მო ებ ით არ აგ ონ ივ რუ ლი იმ პორ ტის 
ჩა ნაც ვლე ბის, ექ სპორ ტის წა ხა ლი სე ბი სა და ბიზ ნე სის ინ ტერ-
ნა ცი ონ ალ იზ აცი ის; მცი რე ბიზ ნე სი ემ სა ხუ რე ბა ცენ ტრსა და 
რე გი ონ ებს შო რის ეკ ონ ომ იკ ური უთ ან ას წო რო ბი სა და შე მო-
სავ ლებ რი ვი უთ ან აბ რო ბის შერ ბი ლე ბას; მცი რე ბიზ ნე სი ხელს 
უწყობს ბი უჯ ეტ ის შე მო სავ ლე ბის ზრდას და ხარ ჯე ბის შემ ცი-
რე ბას. ეს იმ იტ ომ, რომ შე მო სავ ლე ბის მხრივ ქმნის ახ ალ სა გა-
და სა ხა დო ბა ზას, რაც ბი უჯ ეტ ში და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლე ბის 
სა ხით აის ახ ება. ხარ ჯვით ნა წილ ში კი მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი-
თა რე ბა ზრდის ამ სფე რო ში და საქ მე ბულ თა შე მო სავ ლებს, რაც 
ამ ცი რებს ბი უჯ ეტ იდ ან შე სა ბა მის სო ცი ალ ურ ტრან სფე რე ბის 
გა მო ყო ფის შე საძ ლებ ლო ბას. და ბო ლოს, მცი რე ბიზ ნე სი არ ის 
სა შუ ალო კლა სის ფორ მი რე ბის სა ფუძ ვე ლი, რო მე ლიც ქვე ყა ნა-
ში პო ლი ტი კუ რი და ეკ ონ ომ იკ ური სტა ბი ლუ რო ბის გა რან ტად 
გვევ ლი ნე ბა. პროგ ნო ზი რე ბა დი სტა ბი ლუ რო ბა კი ხელს უწყობს 
გრძელ ვა დი ან ინ კლი უზი ურ ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდას და მო სახ ლე-
ობ ის სა ყო ველ თაო და დი ფე რენ ცი ულ კე თილ დღე ობ ას, რაც 
თი თოეულ მო ქა ლა ქე ში ბა დებს კა ნონ ზო მი ერი სი ამ აყ ისა და 
ქვეყ ნი სად მი პატ რი ოტ ული და მო კი დე ბუ ლე ბის გრძნო ბას [2. 
გვ. 167-168] 

აღ ნიშ ნუ ლის გა მოა, რომ ნე ბის მი ერი სა ღად მო აზ როვ ნე სა-
ხელ მწი ფო და ინ ტე რე სე ბუ ლია ხე ლი შე უწყოს მცი რე ბიზ ნე სის 
გან ვი თა რე ბას სა გა და სა ხა დო, საკ რე დი ტო შე ღა ვა თე ბით, სუბ-
სი დი ებ ით და სხვა მის ხელთ არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური ინ სტრუ-
მენ ტე ბი თა, თუ პროგ რა მე ბით. 
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ამ ფონ ზე უნ და ით ქვას, რომ 2019 წლი სა და 2020 წლის შე სა-
ყარ ზე ჩი ნე თის მი ლი ონი ან ქა ლაქ ვუ ჰან ში იფ ეთ ქა კა ცობ რი ობ-
ის ის ტო რი აში რი გით 61-ე პან დე მი ამ. მა ლე პან დე მი ის ცენ ტრმა 
ჩი ნე თი დან ევ რო პა ში, აშშ-ი და აქ ედ ან მთელ მსოფ ლი ოში გა-
და ინ აც ვლა და გავ რცელ და 191 ქვე ყა ნა ში. მო იც ვა მსოფ ლი ოს 
ყვე ლა კონ ტი ნენ ტი ქვეყ ნე ბი თურთ (ან ტარ ქტი დის გარ და) და 
ჩა ით რია კრი ზის ში, რაც, უდა ოდ, გლო ბა ლი ზა ცი ის დე ფექ ტია. 
იმ ედია, მიმ დი ნა რე პან დე მია, არ იქ ნე ბა ის ეთ ივე ცუ დი, რო-
გორც 1918 წლის ეს პა ნუ რი გრი პი იყო, რო მელ მაც მსოფ ლიო 
მო სახ ლე ობ ის 2-3 პრო ცენ ტი, ანუ 50 მლნ ად ამი ანი შე იწ ირა [3]. 
ას ეთი დი დი ად ამი ან ური ზა რა ლი, რაც თით ქმის პირ ველ და მე-
ორე მსოფ ლიო ომ ში და ღუ პულ ად ამ ინ თა რა ოდ ენ ობ ის ტო ლია, 
გა ნა პი რო ბა იმ ან, რომ იმ დრო ინ დელ მა ნაკ ლებ გლო ბა ლი ზე-
ბულ მა მსოფ ლი ომ ეკ ონ ომ იკ ის გა დარ ჩე ნა არ ჩია ად ამი ან ებ ის 
ჯან მრთე ლო ბი სა და სი ცოცხლის გა დარ ჩე ნა ზე ზრუნ ვას.

ამ ჟა მინ დელ მა კო რო ნა პან დე მი ამ კი, წი ნათ მი ღე ბუ ლი გაკ-
ვე თი ლე ბის გათ ვა ლი წი ნე ბით, მთე ლი მსოფ ლიო ალ ტერ ნა-
ტი ვის წი ნა შე და აყ ენა: „ზრუნ ვა ეკ ონ ომ იკ ურ ვარ დნა ზე, თუ 
კო რო ნა პან დე მი ის შე ჩე რე ბა ზე“. რო გორც ცნო ბი ლია, COVID-
19-ის წარ მო შო ბა-გავ რცე ლე ბი სას არ არ სე ბობ და არც ვი რუ სის 
გავ რცე ლე ბის წი ნა აღ მდეგ მოქ მე დი ვაქ ცი ნა და არც ვი რუ სით 
და ინ ფე ცი რე ბუ ლის გან კურ ნე ბის სამ კურ ნა ლო პრე პა რა ტი. 
სწო რედ ამ იტ ომ, რო გორც მსოფ ლი ომ, ისე სა ქარ თვე ლომ, რო-
მე ლიც გლო ბა ლუ რი სამ ყა როს ორ გა ნუ ლი შე მად გე ნე ლი ნა-
წი ლია, არ ჩე ვა ნი გა აკ ეთა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის წი ნა აღ მდეგ 
შეზღუდ ვე ბის და წე სე ბა ზე, ად ამი ან ებს შო რის ურ თი ერ თო-
ბა ში გარ კვე ული ბა რი ერ ის შე მო ღე ბა ზე და ამ ით ად ამი ან თა 
ჯან მრთე ლო ბი სა და სი ცოცხლის შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე. ას ეთი გა-
დაწყვე ტი ლე ბა მსოფ ლიო პრაქ ტი კი სა და არ სე ბუ ლი რე ალ ობ ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, სავ სე ბით ლო გი კუ რი იყო, რად გან „თა ვად 
ეკ ონ ომ იკა ხორ ცი ელ დე ბა ად ამი ან ებ ის მი ერ ად ამი ან ებ ის ათ-
ვის“!!!

სწო რედ ამ იტ ომ, ყვე ლა ქვეყ ნის, მათ შო რის სა ქარ თვე ლოს 
ხე ლი სუფ ლე ბა მაც, შე მო იღო სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის 
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პრო ტო კო ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კა რან ტი ნი სა და შეზღუდ-
ვე ბის სხვა დას ხვა ფორ მა: საზღვრე ბის ჩა კეტ ვა, სა ჰა ერო და 
სახ მე ლე თო ტრან სპორ ტით მგზავ რთა გა დაყ ვა ნის შეზღუდ-
ვა, მა სობ რი ვი ღო ნის ძი ებ ებ ის აკ რძალ ვა, ხალ ხის დი დი მა სის 
თავ შეყ რის ად გი ლე ბის (სკო ლე ბი, უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი, სა ბავ შვო 
ბა ღე ბი, კი ნო თე ატ რე ბი, კა ფე ები, კი ნო თე ატ რე ბი, სა კონ ცერ-
ტო დარ ბა ზე ბი, სპორ ტუ ლი დარ ბა ზე ბი სა ვაჭ რო ცენ ტრე ბის) 
და ხურ ვა, ად ამი ან ებს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის შეზღუდ ვა, 
დის ტან ცი ურ სა მუ შაო რე ჟიმ ზე გა დას ვლა და სხვა. სა ქარ თვე-
ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა ყვე ლა ნა ირ ად ცდი ლობ და მცი რე ბიზ ნე სის 
მხარ და ჭე რას, მათ გა დარ ჩე ნას, რა თა თა ვი დან აეც ილ ებ ინა ფი-
ნან სუ რი კო ლაფ სი. ამ მიზ ნით შე მუ შავ და და გან ხორ ცი ელ და 
ბიზ ნე სის მხარ და ჭე რის პა კე ტი 515 მლნ ლა რის ოდ ენ ობ ით.

სა ქარ თვე ლო ში Covid-19 კრი ზი სით გა მოწ ვე ული სირ თუ-
ლე ებ ის გა მო მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და აქ ტი ურ ბიზ ნე სე ბის 
რა ოდ ენ ობა. საქ სტა ტის მო ნა ცე მე ბით სა ქარ თვე ლო ში მოქ მედ 
ბიზ ნეს-სუ ბი ექ ტთა რა ოდ ენ ობა 2019 წელს შე ად გენ და 167.8 
ათ ასს, ხო ლო 2020 წელს, კო რო ნა პან დე მი ის დროს – 165.6 ათ-
ასს. ე. ი. სა ქარ თვე ლო ში კო რო ნა პან დე მი ისა და მი სი გავ რცე-
ლე ბის შეზღუდ ვე ბის გა მო მოქ მედ ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტთა რა ოდ-
ენ ობა შემ ცირ და 1512-ით. Covid-19 კრი ზი სით გა მოწ ვე ული 
სირ თუ ლე ებ ის გა მო საქ მი ან ობ ის შე ჩე რე ბამ გა მო იწ ვია და საქ-
მე ბულ თა რა ოდ ენ ობ ის შემ ცი რე ბა. საქ სტა ტის მო ნა ცე მე ბის 
მი ხედ ვით მცი რე და სა შუ ალო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა რა-
ოდ ენ ობა 2020 წლის მე ორე კვარ ტალ ში შემ ცირ და და ახ ლო-
ებ ით 15%-ით იგ ივე პე რი ოდ თან შე და რე ბით 2019 წელს. უნ და 
აღ ინ იშ ნოს, 2020 წლის სექ ტემ ბრის თვის დათხო ვი ლი ან უვ ადო 
შვე ბუ ლე ბა ში გაშ ვე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლე ბის რა ოდ ენ ობა 2,4 
-ჯერ აღ ემ ატ ება აპ რილ ში დათხო ვილს. საქ სტა ტის მო ნა ცე მე-
ბით და საქ მე ბულ თა წი ლი სა წარ მო თა ზო მის მი ხედ ვით 2019 
წელს ას ეთია: მსხვი ლი სა წარ მოს წი ლი - 35.5%; სა შუ ალო სა-
წარ მოს - 20.2%; მცი რე სა წარ მოს - 44.8%; მცი რე და სა შუ ალო 
სა წარ მო სი სულ: 65%. და საქ მე ბულ თა წი ლი სა წარ მო თა ზო მის 
მი ხედ ვით 2020 წელს ანუ კო რო ნა პან დე მი ის დროს: მსხვი ლი 
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სა წარ მოს წი ლი - 37.2%; სა შუ ალო სა წარ მოს - 21.7%; მცი რე სა-
წარ მოს - 41.2%; მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო სი სულ: 62.9%. ე. 
ი. სა ქარ თვე ლო ში კო რო ნა პან დე მი ისა და მი სი გავ რცე ლე ბის 
შეზღუდ ვე ბის გა მო მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ში და საქ მე-
ბულ თა წი ლი შემ ცირ და (65 – 62.9)=2.1%-ით;  კრი ზი სის პე რი-
ოდ ში, ას ევე, მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და მცი რე და სა შუ ალო 
სა წარ მოს ბრუნ ვის წი ლი. საქ სტა ტის მო ნა ცე მე ბით ბრუნ ვის წი-
ლი სა წარ მო თა ზო მის მი ხედ ვით 2019 წელს ასე გა მო იყ ურ ება: 
მსხვი ლი სა წარ მოს ბრუნ ვის წი ლი - 55.5%; სა შუ ალო სა წარ მოს 
- 19.3%; მცი რე სა წარ მოს - 25.2%; მცი რე და სა შუ ალო სა წარ-
მო სი სულ: 44.5%. ბრუნ ვის წი ლი სა წარ მო თა ზო მის მი ხედ ვით 
2020 წელს, ანუ კო რო ნა პან დე მი ის დროს: მსხვი ლი სა წარ მოს 
- ბრუნ ვის წი ლი - 58.3%; სა შუ ალო სა წარ მოს – 17.9%; მცი რე სა-
წარ მოს - 23.8%; მცი რე ში და სა შუ ალო სა წარ მო სი სულ: 41.7%. 
ე. ი. სა ქარ თვე ლო ში კო რო ნა პან დე მი ისა და მი სი გავ რცე ლე ბის 
შეზღუდ ვე ბის გა მო მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მოს ბრუნ ვის წი-
ლი შემ ცირ და; (44.5 - 41.7)=2.8%-ით.[საქ სტა ტი. ბიზ ნეს რე გის-
ტრი].

პან დე მი ით გა მოწ ვე ული ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის დროს სა-
ქარ თვე ლო ში მცი რე ბიზ ნე სის ერ თი ნა წი ლი და იხ ურა, ან გა და-
ვი და დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ზე. მო გე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და, 
მაგ რამ ამ ავ დრო ულ ად აუც ილ ებ ელი გახ და თა ნამ შრომ ლე ბის-
თვის ხელ ფა სე ბი სა და და ქი რა ვე ბუ ლი ფარ თის მე პატ რო ნე-
თათ ვის სა იჯ არო გა და სა ხა დის გა დახ და. ბევ რი მე წარ მე დაბ ნე-
ული იყო და ელ ოდ ებ ოდა კა რან ტი ნის სწრა ფად დამ თავ რე ბას. 
მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, ეს ასე არ მოხ და. ამ იტ ომ მა ლე ბიზ ნეს-
მე ნებს სე რი ოზ ული ზო მე ბის მი ღე ბა მო უწი ათ თა ვი ან თი ბიზ-
ნე სე ბის გა და სარ ჩე ნად, რად გან პან დე მი ამ შე ავ იწ რო ვა შე საძ-
ლებ ლო ბე ბის დე რე ფა ნი მცი რე ბიზ ნე სის უმ ეტ ეს ობ ის თვის.

პან დე მი ით მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სი უფ რო მე ტად და ზა-
რალ და, ვიდ რე მსხვი ლი ბიზ ნე სი, რაც, ჩვე ნი აზ რით, უნ და აიხ-
სნას შემ დე გი მი ზე ზე ბით: 

პირ ვე ლი. მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებს ჰყავთ გა ცი ლე-
ბით ნაკ ლე ბი და საქ მე ბუ ლი, ვიდ რე მსხვილ კომ პა ნი ებს, რაც იმ-
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ას ნიშ ნავს, რომ სა მუ შაო ად გილ ზე მა თი გა მო უცხა დებ ლო ბის 
და ნა კარ გი გა ცი ლე ბით თვალ სა ჩი ნო და ხელ შე სა ხე ბია; 

მე ორე. მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის უმ ეტ ესი ნა წი ლი ფუნ-
ქცი ონ ირ ებს ის ეთ დარ გებ ში, რო გო რი ცაა სა ცა ლო ვაჭ რო ბა, 
საზ კვე ბა, რეს ტო რა ნი, სას ტუმ რო მომ სა ხუ რე ბა და ა.შ. აქ ედ ან 
იმ დარ გის სა წარ მო ები, რო მელ თაც უშუ ალო, ოფ ლა ინ კავ ში-
რი აქ ვთ მომ ხმა რებ ლებ თან (კლი ენ ტებ თან), შე მო სავ ლე ბის მი-
ხედ ვით და ზა რალ დნენ 60%-ით, ხო ლო ის მცი რე სა წარ მო ები, 
რომ ლე ბიც ემ სა ხუ რე ბი ან მსხვილ კომ პა ნი ებ სა და სა ხელ მწი-
ფოს, და ზა რალ დნენ ნაკ ლე ბად 53 -54%-ით. [4]. მი უხ ედ ავ ად იმ-
ისა, რომ ზო გა დად სა ბი თუ მო ვაჭ რო ბა მაც იგ რძნო პან დე მი ის 
უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნა, მი სი და ნა კარ გე ბი შე და რე ბით ნაკ ლე-
ბია, ვიდ რე სა ცა ლო ვაჭ რო ბი სა. ეს უნ და აიხ სნას იმ ით, რომ სა-
ბი თუ მო მო ვაჭ რე ებს ჰყავთ მრა ვალ ფე რო ვა ნი მომ ხმა რე ბე ლი 
ბიზ ნეს-სუ ბი ექ ტე ბი, სა ცა ლო მო ვაჭ რე ებს კი-მხო ლოდ მო სახ-
ლე ობა.

მე სა მე. მცი რე მე წარ მე თა გან ბევ რი ე. წ. „იძ ულ ებ ითი მე წარ-
მეა“.ანუ ად ამი ან ები, რომ ლებ საც ცხოვ რე ბამ უბ იძ გა ჩარ თუ-
ლიყ ვნენ ბიზ ნეს ში, რად გა ნაც სხვა სა არ სე ბო წყა რო მათ არ გა აჩ-
ნდათ. ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის და პა უზ ებ ის პი რო ბებ ში კი მათ 
არ აღ მო აჩ ნდათ არც საკ მა რი სი ცოდ ნა-გა მოც დი ლე ბა ახ ალი 
გა რე მო სად მი ად აპ ტი რე ბი სათ ვის და არც ფი ნან სე ბი. სწო რედ 
ამ იტ ომ 2021 წლის მა ის-დე კემ ბე რის პე რი ოდ ში სა ხელ მწი ფომ 
და იწყო მცი რე ბიზ ნე სის თვის სას წრა ფო დახ მა რე ბის გა წე ვა. [5] 

მე ოთხე. პან დე მი ის დროს ყვე ლა ზე მე ტად ის მცი რე სა წარ-
მო ები და ზა რალ დნენ, რო მელ თაც მარ თა ვენ ქა ლე ბი, ახ ალ გაზ-
რდე ბი, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბი და მიგ რან ტე ბი. სა ერ თა შო-
რი სო სა ვაჭ რო ცენ ტრის მი ერ COVID-19-ის ბიზ ნეს ზე გავ ლე ნის 
შე სა ხებ კვლე ვის თა ნახ მად, რო მე ლიც ჩა ტარ და 136 ქვე ყა ნა ში, 
კრი ზი სის დროს მძი მედ და ზა რალ და მცი რე ბიზ ნე სის და ახ ლო-
ებ ით 62%, რო მელ საც ქა ლე ბი ხელ მძღვა ნე ლობ დნენ. მა შინ, 
რო ცა ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 50%-ია იმ სა წარ მო ებ ისა, რო მელ თაც 
კა ცე ბი ხელ მძღვა ნე ლო ბენ. ას ევე, ქა ლე ბის მფლო ბე ლო ბა ში 
მყო ფი ბიზ ნე სე ბის 27%-ით მე ტი ვერ გა და ურ ჩა პან დე მი ას, იმ 
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ბიზ ნე სებ თან შე და რე ბით, რო მელ თაც მა მა კა ცე ბი ხელ მძღვა ნე-
ლო ბენ [6]. 

მე ხუ თე. ყვე ლა ზე უარ ეს მდგო მა რე ობ აში აღ მოჩ ნდნენ ბიზ ნე-
სე ბი, რო მელ თა მფლო ბე ლებს მხო ლოდ სა შუ ალო გა ნათ ლე ბა 
აქ ვთ და სა კუ თარ თავს ახ ასი ათ ებ ენ, რო გორც და ბა ლი მა ტე რი-
ალ ური კე თილ დღე ობ ის დო ნის მქო ნე პი რებს. ამ ას თან გა ირ კვა, 
რომ ბიზ ნე სე ბი გან სხვა ვე ბუ ლად და ძა ლი ან გო ნივ რუ ლად მოქ-
მე დებ დნენ ის ეთ „ინ ტე ლექ ტუ ალ ურ“ დარ გებ ში, რო გო რი ცაა 
გა ნათ ლე ბა, კულ ტუ რა, მეც ნი ერ ება. ამ დარ გე ბის ბიზ ნე სებ ზე 
პან დე მი ას თით ქმის არ ანა ირი უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნა არ მო-
უხ დე ნია. იმ იტ ომ, რომ ამ დარ გე ბის ბიზ ნე სე ბის მფლო ბე ლე ბი 
მე ტად მოქ ნილ ნი, ად აპ ტი რე ბა დი და კრე ატი ულ ობი არი ან, რაც 
პან დე მი ამ მხლოდ და ად ას ტუ რა.

მე ექ ვსე. ბევრ მცი რე სა წარ მო ში პან დე მი ის დროს სე რი ოზ-
ულ პრობ ლე მად წარ მო ჩინ და პერ სო ნა ლის ნაკ ლე ბო ბა, რაც 
გან სა კუთ რე ბით მწვა ვე გა მოწ ვე ვა აღ მოჩ ნდა მშე ნებ ლო ბა ში. 
ამ სექ ტორ ში მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სი დან არ აკ ვა ლი ფი ცი-
ური მიგ რან ტე ბის მა სი ური გა დი ნე ბა, რო გორც ჩანს, ვერ და-
კომ პენ სირ და ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობ ის მუ შე ბის მო ზიდ ვით, 
რო მე ლიც ხში რად არ არ ის მზად მძი მე და ამ ავე დროს და ბალ-
ლა ნაზღა ურ ებ ადი სა მუ შაოების შეს რუ ლე ბი სათ ვის.

ვსა უბ რობთ რა პან დე მი ით გა მოწ ვე ული ეკ ონ ომ იკ ური კრი-
ზი სის პრობ ლე მებ ზე და მცი რე ბიზ ნეს ზე მი ყე ნე ბულ ზა რალ-
ზე, უნ და გა ვიხ სე ნოთ ოპ ტი მის ტუ რი ფრა ზა, რომ „კრი ზი სი 
არა მხო ლოდ პრო ლე მე ბია, არ ამ ედ ახ ალი შე საძ ლებ ლო ბე ბიც“. 
მარ თლაც, ძი რე ული ცვლი ლე ბე ბი გარ დაქ მნის ბიზ ნე სის იერ-
სა ხეს, ხსნის ახ ალ ნი შებს მე წარ მე ობ ის თვის და ხელს უწყობს 
შე მოქ მე დე ბი თო ბას და ინ ოვ აცი ებს. მიმ დი ნა რე კრი ზის მა, რო-
გორც უკ ვე ით ქვა, შე ან ელა ეკ ონ ომ იკ ის ზო გი ერ თი სექ ტო რის 
გან ვი თა რე ბა, მაგ რამ ამ ავ დრო ულ ად ერ თობ და აჩ ქა რა სხვა თა 
გან ვი თა რე ბა. ქვე მოთ შე ვეც დე ბით სის ტე მა ტი ზა ცია მო ვახ დი-
ნოთ იმ ყვე ლა ზე პერ სპექ ტი ული სფე რო ებ ისა, რომ ლე ბიც ხელ-
საყ რე ლია ბიზ ნე სის ჩა მო ყა ლი ებ ება-გან ვი თა რე ბის თვის დღეს 
და უახ ლო ეს მო მა ვალ ში. 
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პან დე მი ამ ბიზ ნეს მე ნე ბი ახ ალი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე და აყ ენა. 
ბიზ ნეს მე ნე ბის მხრი დან სა ჭი რო გახ და ახ ალ რე ალ ობ ას თან 
სწრა ფად მორ გე ბა და ად აპ ტა ცია. შემ ცი რე ბუ ლი მოთხოვ ნი სა 
და და საქ მე ბულ თა ნა წი ლის დის ტან ცი ურ სა მუ შა ოზე გა დაყ-
ვა ნის პი რო ბებ ში, მე წარ მე ებს უწ ევ დათ სა კუ თა რი ბიზ ნე სის 
გან ვი თა რე ბის ინ ოვ აცი ური გზე ბის ძი ება. სწო რედ ამ იტ ომ, სა-
კა რან ტი ნო შეზღუდ ვე ბის პი რო ბებ ში, სა ქარ თვე ლო ში შე სამ-
ჩნე ვად იმ ატა ონ ლა ინ ვაჭ რო ბი სა და უნ აღ დო ან გა რიშ სწო რე-
ბის წილ მა. შე სა ბა მი სად, ონ ლა ინ გა ნათ ლე ბის ბა ზარ მა კი დევ 
უფ რო სწრა ფად და იწყო გან ვი თა რე ბა და მო მა ვალ შიც, ალ ბათ, 
არ გახ დე ბა ნაკ ლე ბად მოთხოვ ნა დი, რად გან, ჯერ ერ თი, მა ტე-
რი ალ ური თვალ საზ რი სით უფ რო ხელ მი საწ ვდო მია და მე ორ ეც, 
მო სა ხერ ხე ბე ლია, რად გან ნე ბის მი ერს შე უძ ლია სწავ ლა ნე ბის-
მი ერ დრო სა და ნე ბის მი ერ ად გილ ზე.

შევ ნიშ ნავთ, რომ სა ქარ თვე ლო ში ონ ლა ინ-ბიზ ნე სი, ელ-
ექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცია კო ვი დამ დეც ვი თარ დე ბო და, მაგ რამ 
ძა ლი ან ნე ლი ტემ პით. კო ვიდ მა აჩ ვე ნა არა მხო ლოდ ის, თუ 
რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ელ კო მერ ცია ბიზ ნე სის გან ვი თა-
რე ბი სათ ვის, არ ამ ედ ის იც, რომ ელ-კო მერ ცი ის გა რე შე ბიზ ნე სი 
უბ რა ლოდ ვერ გა დარ ჩე ბა, ვერ იარ სე ბებს, იმ იტ ომ, რომ კა რან-
ტი ნის დროს ელ კო მერ ცია საკ მა ოდ დი ნა მი ური და შეც ვლი ლი 
გა რე მო სად მი ბიზ ნე სის ად აპ ტი რე ბის სა უკ ეთ ესო სა შუ ალ ება 
აღ მოჩ ნდა. თვი თი ზო ლა ცი ის დროს ონ ლა ინ-ბიზ ნეს მა უფ რო 
და უფ რო მე ტი პო პუ ლა რო ბა მო იპ ოვა. მცი რე ბიზ ნე სის პრაქ-
ტი კუ ლად ყვე ლა დარ გმა თა ვი სი საქ მი ან ობა ამა თუ იმ ფორ მით 
გა და იყ ვა ნა ონ ლა ინ-რე ჟიმ ში. სწო რედ ამ იტ ომაა, რომ სა ქარ-
თვე ლოს სა ვაჭ რო-სამ რეწ ვე ლო პა ლა ტის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვე ბით მომ დევ ნო ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში, სა ქარ თვე-
ლო ში ონ ლა ინ-ბიზ ნე სის და ინ ტერ ნეტ კო მერ ცი ის ზრდამ შე იძ-
ლე ბა შე ად გი ნოს საკ მა ოდ დი დი წი ლი [7]. 

პან დე მი ის დროს მო სახ ლე ობ ის სახ ლებ ში ჩა კეტ ვის გა მო 
ძა ლი ან პო პუ ლა რუ ლი გახ და მი წო დე ბის ბა ზა რი. ად ამი ან ებ-
მა და იწყეს მზა საკ ვე ბის შეკ ვე თა რეს ტორ ნებ ში და სა სურ სა-
თო მა ღა ზი ებ ში მი ტა ნის სერ ვი სის სა შუ ალ ებ ით, რა თა ნაკ ლე ბი 
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კონ ტაქ ტი ჰქო ნო დათ გა რე სამ ყა როს თან. დის ტან ცი ურ სა მუ-
შაო რე ჟიმ ზე გა დას ვლით ყვე ლა ზე დი დი სარ გე ბე ლი მი წო დე-
ბის სერ ვის მა მი იღო. იქ იდ ან გა მომ დი ნა რე, რომ მო სახ ლე ობ ის 
დი დი ნა წი ლი სახ ლი დან მუ შა ობ ის რე ჟიმ ზე გა და ვი და, მი წო დე-
ბის სერ ვი სებ ზე მოთხოვ ნა გა იზ არ და, რა მაც გა მო იწ ვია მი წო-
დე ბის სერ ვი სე ბის პერ სო ნა ლის რა ოდ ენ ობ ის გაზ რდა. სა ერ თა-
შო რი სო სა ვაჭ რო ცენ ტრის მი ერ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის 
თა ნახ მად მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნეს ში და საქ მე ბულ თა 22% 
დის ტან ცი ურ ად მუ შა ობ და [8]. 

სა კა რან ტი ნო ღო ნის ძი ებ ებ ის დროს ად ამი ან ებს არც თა ვი-
ანთ გა რეგ ნო ბა ზე და ჯან მრთე ლო ბა ზე ზრუნ ვა შე უწყვე ტი ათ. 
პან დე მი ის დროს კლი ნი კა ში რიგ ში დგო მის და დრო ის და კარ-
გვის მა გი ერ, ბევ რის თვის სა მე დი ცი ნო კონ სულ ტა ცია, მა გა ლი-
თად, ქრო ნი კუ ლი და ავ ად ებ ებ ის შე სა ხებ, წვდო მა დი გახ და დის-
ტან ცი ურ ად.

სპორ ტუ ლი სა ქო ნე ლი და ონ ლა ინ სპორ ტი, ას ევე, საკ მა ოდ 
პო პუ ლა რუ ლი გახ და COVID-19-ის დროს. ად ამი ან ებ მა, რომ ლე-
ბიც სა კუ თარ ფი ზი კურ ფორ მა სა და ჯან მრთე ლო ბა ზე ზრუ ნა-
ვენ, სახ ლის თვის სპორ ტუ ლი აღ ჭურ ვი ლო ბის ყიდ ვა და იწყეს 
და სახ ლში გა ნაგ რძეს ვარ ჯი ში. ზო გი ერ თმა სპორ ტულ მა დარ-
ბაზ მა კა რან ტი ნის გა მო ვარ ჯი შე ბი ონ ლა ინ-რე ჟიმ ში გა და იყ ვა-
ნა. ზო გი სა კუ თა რი ჯან მრთე ლო ბის ზრუნ ვი სათ ვის კა რან ტი-
ნის დროს ოთხ კე დელ შუა გა მო ემ წყვდია.

სი ლა მა ზის ბიზ ნეს-ინ დუს ტრია ყო ველ თვის პო პუ ლა რუ ლი 
იყო, გან სა კუთ რე ბით ბო ლო პე რი ოდ ში, ამ იტ ომ სი ლა მა ზის სა-
ლო ნე ბის და ხურ ვამ კი არ გააუქმა სხე ულ ისა და სა ხის მოვ ლის 
პრო ცე დუ რე ბი, არ ამ ედ გა და იტ ანა ის ინი სახ ლში. ას ევე, პირ ბა-
დის ტა რე ბის აუც ილ ებ ელი რე ჟი მის გა მო, პო მა და ზე მოთხოვ ნა 
და ეცა, მაგ რამ ბიზ ნე სებ მა და იწყეს სა ხის სხვა დას ხვა კოს მე-
ტი კუ რი სა შუ ალ ებ ებ ის პო პუ ლა რი ზა ცია, რო მე ლიც უფ ერ ულ-
დე ბა ნიღ ბის გა მუდ მე ბუ ლი ტა რე ბი სას. და თა ვად პირ ბა დე ები 
გახ და არა მხო ლოდ ვი რუ სი სა გან თავ დაც ვის ატ რი ბუ ტი, არ ამ-
ედ მო დუ რი აქ სე სუ არ იც.

კო რო ნა ვი რუს მა აიძ ულა მცი რე სა წარ მო ებ ის მე პატ რო ნე-
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ები ახ ლე ბუ რად შე ეხ ედ ათ თა ვი ან თი ბიზ ნე სი სათ ვის, გა და-
ემ ის ამ არ თე ბი ნათ სა კუ თა რი სა წარ მო აქ ტუ ალ ურ სფე რო ში, 
ან გა ეხ სნათ საქ მი ან ობ ის სრუ ლი ად ახ ალი და მო ულ ოდ ნე ლი 
სფე რო. ამ მი მარ თე ბით, ზოგ მა სამ კერ ვა ლო სა წარ მომ და იწყო 
პირ ბა დე ებ ის, ხელ თათ მა ნე ბის წარ მო ება, ზოგ მა სა სურ სა თო 
სა წარ მომ კი მი წის თხი ლის კა რა ქის მა გი ერ ხე ლი მოჰ კი და ან-
სტი სეპ ტი კე ბის (ვი რუ სის სა წი ნა აღ მდე გო, სა დე ზინ ფე ციო სა-
შუ ალ ებ ებ ის) წარ მო ება-გა ყიდ ვას და ა.შ.. [9] 

ონ ლა ინ ქსე ლის სა შუ ალ ებ ით და იწყო იურ იდი ული მომ სა ხუ-
რე ბის გა წე ვაც. ად ამი ან ებს უწ ევ დათ ბიზ ნე სის და ხურ ვას თან, 
სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბას თან, სამ სა ხუ რის და კარ-
გვას თან და იურ ის პრუ დენ ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა სა-
კითხე ბის გა დაწყვე ტაც. 

აღ ნიშ ნუ ლის გა მო მდგო მა რე ობა შე და რე ბით გა უმ ჯო ბეს-
და 2021 წელს. სა ქარ თვე ლო ში 2022 წლის 1 იან ვრის მო ნა ცე-
მე ბით რე გის ტრი რე ბუ ლია 847436 ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტი. აქ ედ ან 
მოქ მე დია 202493 ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტი. მოქ მე დი სა წარ მო ებ იდ-
ან მსხვი ლია 589, სა შუ ალო -2865, მცი რე -187 798 სა წარ მო, 11 
241-ის ზო მა უც ნო ბია. მსხვილ სა წარ მო თა წი ლი სა წარ მო თა 
მთლი ან რა ოდ ენ ობ აში შე ად გენს 0.3 %-ს; სა შუ ალო სა წარ მო-
თა წი ლი -1.41 %-ს; მცი რე სა წარ მო თა წი ლი -93%-ს; სა წარ მო-
თა წი ლი, რო მელ თა ზო მა უც ნო ბია 5.5%-ს [საქ სტა ტი. ბიზ ნეს-
რე გის ტრი].

მოხ მო ბი ლი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის დი ნა მი კა ცხად-
ყოფს, რომ სა ქარ თვე ლო ში მცი რე ბიზ ნე სი არ სე ბი თად გა დარ-
ჩა. 2022 წელს კი, ვაქ ცი ნი რე ბულ თა რა ოდ ენ იბ ისა და წი ლის 
ზრდის კვა ლო ბა ზე, კი დევ უფ რო გა მო ჯან მრთელ დე ბა, რო-
გორც და საქ მე ბულ მუ შაკ თა რა ოდ ენ ობ ის, ისე ბრუნ ვის თვალ-
საზ რი სით. მაგ რამ მთავ რო ბის სტრა ტე გი ული დო კუ მენ ტე ბი 
მიზ ნად ის ახ ავს მცი რე ბიზ ნეს-სექ ტო რის არა მხო ლოდ აღ დგე-
ნას, არ ამ ედ აქ ტი ურ ზრდას, რაც და მო კი დე ბუ ლია მო სახ ლე ობ-
ის თვით შეგ ნე ბის ამ აღ ლე ბით ვაქ ცი ნი რე ბულ თა რა ოდ ენ ობ ის 
ზრდა ზე და ამ ით პან დე მი ის რე ცე სი აზე, ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ 
ზო გად ეკ ონ ომ იკ ურ დი ნა მი კა ზე, მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი-
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ტი კი სა და მცი რე ბიზ ნე სის ხელ შეწყო ბის ღო ნის ძი ებ ებ ის ად ეკ-
ვა ტუ რო ბა ზე.

მოკ ლედ, კო რო ნა-პან დე მი ური კრი ზი სის პე რი ოდი რთუ ლი 
აღ მოჩ ნდა რო გორც ქვეყ ნის თვის, ისე ბიზ ნე სის თვის, რო მე ლიც 
ცდი ლობ და, პირ ველ რიგ ში, შე ენ არ ჩუ ნე ბი ნა ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ-
ომ იკა: რეს ტორ ნე ბი, სას ტუმ რო ები, ტრან სპორ ტი, დას ვე ნე ბი სა 
და გარ თო ბის სექ ტო რი, იმ პორ ტი ორ ები, ტუ რის ტუ ლი კომ პა-
ნი ები, ბიზ ნეს-ღო ნის ძი ებ ებ ის ორ გა ნი ზა ტო რე ბი, მშე ნებ ლე ბი, 
სპორ ტუ ლი სა ვარ ჯი შო ცენ ტრე ბი, სა სურ სა თო სა ცა ლო ვაჭ-
რო ბა-აი დარ გე ბის ის არ ას რუ ლი ნუს ხა, რო მე ლიც ყვე ლა ზე მე-
ტად და ზა რალ და კო რო ნა ვი რუ სით. 

ამ ეპ იდ ემი ას, რო გორც ით ქვა, ყვე ლა კომ პა ნია ვერ გა და ურ-
ჩა, მაგ რამ მცი რე ბიზ ნე სის დიდ მა ნა წილ მა სა ხელ მწი ფოს მხარ-
და ჭე რი თა და რა ცი ონ ალ ური ქცე ვე ბის წყა ლო ბით, შეძ ლო გა-
დარ ჩე ნა კა რან ტი ნის პი რო ბებ ში.

კო რო ნა-პან დე მი ამ ბიძ გი მის ცა სო ცი ალ ური ცხოვ რე ბის 
ყვე ლა სფე რო ში, მათ შო რის მცი რე ბიზ ნეს შიც, ციფ რუ ლი 
პლატ ფორ მის გან ვი თა რე ბას. თუმ ცა, კომ პა ნი ებ ის უმ ეტ ეს ობ-
აში ციფ რუ ლი სის ტე მა გახ და არ სე ბულ პი რო ბებ ში გა დარ ჩე ნის 
და არა გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია. სა წარ მო ები წყვეტ დნენ და 
აგ ვა რებ დნენ მო მენ ტა ლურ პრობ ლე მებს და ამ ით ში და პრო-
ცე სე ბი შე სა ბა მი სო ბა ში მოჰ ყავ დათ მიმ დი ნა რე პი რო ბებ თან. 
ნაკ ლებ სა ვა რა უდოა, რომ ონ ლა ინ-გა ნათ ლე ბამ მო მა ვალ ში 
და კარ გოს თა ვი სი პო პუ ლა რო ბა. ეს სფე რო მო სა ხერ ხე ბე ლია 
რო გორც სა შუ ალო სკო ლის კურ სდამ თავ რე ბულ თათ ვის, რომ-
ლე ბიც ემ ზა დე ბი ან ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბის თვის, ისე 
უმ აღ ლეს სკო ლებ ში სწავ ლე ბის თვის და იმ ას აკ ოვ ან თათ ვი საც, 
რომ ლე ბიც მზად არი ან ეზი არ ონ ინ ოვ აცი ურს, რა იმე ახ ალს. 
ამ ას თან, აღ ნიშ ნუ ლი ფორ მა ტით სწავ ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია ნე-
ბის მი ერ დრო სა და მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ერ წერ ტილ ში, რად გან 
ინ ტერ ნეტ-ქსელ ში არ სე ბობს თით ქმის ყვე ლა გაკ ვე თი ლის, 
ლექ ცი ისა, თუ ტრე ნინ გის ვი დე ოჩ ან აწ ერი.

სახ ლში ფი ზი კუ რი ვარ ჯი შე ბი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი სპორ-
ტუ ლი ინ ვერ ტა რი სად მი, იარ აღ ებ ის ად მი და ონ ლა ინ-ვარ ჯი-
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შე ბი სად მი ინ ტე რე სი, თუ შემ ცირ დე ბა, შემ ცირ დე ბა ოდ ნავ. ეს 
იმ იტ ომ, რომ სახ ლში სპორ ტით და კა ვე ბა ბევ რად უფ რო მო სა-
ხერ ხე ბე ლი და მომ გე ბი ანია, მაგ რამ სა ვარ ჯი შო ცენ ტრე ბი პო-
პუ ლა რო ბას არ და კარ გა ვენ. 

კა რან ტი ნის პე რი ოდ ში, ას ევე, ერ თობ პო პუ ლა რუ ლი გახ და 
ონ ლა ინ მა ღა ზი ები. ონ ლა ინ შეკ ვე თა და იწყეს მა თაც კი, ვინც 
ამ ას ად რე არ აკ ეთ ებ და. დი დი ალ ბა თო ბით, სა კა რან ტი ნო ღო-
ნის ძი ებ ებ ის დას რუ ლე ბის შემ დეგ ეს სფე რო პო პუ ლა რო ბას არ 
და კარ გავს.

ას ევე, ნაკ ლე ბად სა ვა რა უდოა რომ იურ იდი ულ მომ სა ხუ რე-
ბა ზე გაქ რეს მოთხოვ ნა პან დე მი ის შე მა კა ვე ბე ლი ზო მე ბის დას-
რუ ლე ბის შემ დეგ. საქ მე ის არ ის, რომ ად ამი ან ებს ჰქონ დათ, 
აქ ვთ და ექ ნე ბათ პრობ ლე მე ბი. მაგ რამ საქ მე მხო ლოდ აღ მო ცე-
ნე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი არ არ ის. პან დე მის პი რო ბებ ში კა ნო ნე ბი 
იც ვლე ბი ან ძა ლი ან სწრა ფად, რო მელ ში ჯე რო ვა ნი გარ კვე ვაც 
სა მარ თლებ რი ვი დარ გის კვა ლი ფი ცი ური სპე ცი ალ ის ტე ბის გა-
რე შე შე უძ ლე ბე ლია.

სი ლა მა ზის ბიზ ნეს-ინ დუს ტრია, რა თქმა უნ და, არ შეწყვეტს 
პო პუ ლა რო ბას, მაგ რამ ბი ნა ზე გან სა ხორ ცი ელ ებ ელ ბიზ ნეს-
პრო ცე დუ რებ ზე აშ კა რად შემ ცირ დე ბა მოთხოვ ნა. იმ იტ ომ რომ, 
ჯერ ერ თი, უფ რო ძვი რი ჯდე ბა, რად გან, ვთქვათ, პა რიკ მა ხერს 
ბი ნა ზე მის ვლი სათ ვის მე ტი დრო ის და სახ სრე ბის გა ღე ბა უხ დე-
ბა, რაც მო ითხოვს და მა ტე ბით ან აზღა ურ ებ ას და მე ორ ეც, თით-
ქმის ყვე ლა სახ ლთან ახ ლო საა სა ლო ნე ბი. ამ იტ ომ, პა რიკ მა ხე-
რის ბი ნა ზე გა მო ძა ხე ბა აღ არ იქ ნე ბა აუც ილ ებ ელი.

 და, რა თქმა უნ და, სა მე დი ცი ნო კა ბი ნე ტე ბი, კერ ძო კლი ნი-
კე ბი არ და კარ გა ვენ პო პუ ლა რო ბას, რად გან ყვე ლა ად ამი ანი 
ყო ველ თვის იზ რუ ნებს თა ვის ჯან მრთე ლო ბა ზე და ეს ტენ დენ-
ცია არ ას ოდ ეს გაქ რე ბა. ას ეთი გა მო ძა ხე ბე ბის რა ოდ ენ ობა 2019 
წელ თან შე და რე ბით პან დე მი ის დროს 2,6%-ით გა იზ არ და. ექ-
სპერ ტე ბი ვა რა უდ ობ ენ, რომ ამ და წე სე ბუ ლე ბებ ში მი ღე ბე ბის 
რა ოდ ენ ობა ყო ველ წლი ურ ად და ახ ლო ებ ით 1%-ით გა იზ რდე ბა.

მაგ რამ აი, კვე ბის პრო დუქ ტე ბის მი წო დე ბის სერ ვი სე ბი ნაკ-
ლე ბად მოთხოვ ნა დი გახ დე ბა. ყვე ლა შეზღუდ ვის მოხ სნის შემ-
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დეგ ბევ რის თვის სა კუ რი ერო მომ სა ხუ რე ბა აღ არ იქ ნე ბა აუც-
ილ ებ ელი. თუმ ცა, სა კუ რი ერო სერ ვი სე ბი სრუ ლად არ გაქ რე ბა 
ჩვე ნი ცხოვ რე ბი დან, მაგ რამ მათ ზე მოთხოვ ნა უდა ოდ შემ ცირ-
დე ბა. თუ რა დო ზით - ამ ას დრო გვიჩ ვე ნებს.

კა რან ტი ნის დას რუ ლე ბის შემ დეგ კა ფე ები და რეს ტორ ნე ბი, 
სა ვა რა უდ ოდ, და ზა რალ დე ბი ან. ჯერ ერ თი, მათ უს აფ რთხო მუ-
შა ობ აზე და წეს დე ბა ყვე ლა ზე მკაც რი მოთხოვ ნე ბი, ე.წ. გა იდ-
ლა ინ ები, რაც გაზ რდის მომ სა ურ ებ ის ხარ ჯებს, ტა რი ფებს და 
მე ორე, რად გან მო ქა ლა ქე ებს მცი რე და ნა ზო გი ექ ნე ბათ, ამ და წე-
სე ბუ ლე ბებ ში სტუმ რო ბა მო იკ ლებს. კა ფე ებ თან და რეს ტორ ნებ-
თან ერ თად ამ ავე მი ზე ზით და ზა რალ დე ბა გა სარ თო ბი ბიზ ნე სიც. 

ის ბიზ ნე სე ბი, რომ ლებ მაც კა რან ტი ნის დროს თა ვი ანთ სა-
წარ მო ებს პრო ფი ლი შე უც ვა ლეს, ვთქვათ, პი რა დი დამ ცა ვი სა-
შუ ალ ებ ებ ის (ნიღ ბე ბი, ხელ თათ მა ნე ბი, ან ტი სეპ ტი კე ბი) შე საქ-
მნე ლად და გა სა ყი დად, სა ვა რა უდ ოდ თა ვი ანთ სა ქო ნელ სა და 
მომ სა ხუ რე ბა ზე და კარ გა ვენ მოთხოვ ნას. ამ შემ თხვე ვა ში, მათ 
კვლავ მო უწ ევთ ახ ალი გა დაწყვე ტი ლე ბის ძი ება, რა თა სა კუ თა-
რი ბიზ ნე სი გა მო იყ ვა ნონ წამ გე ბი ანი მდგო მა რე ობ იდ ან. არ ის 
ას ეთი ფრა ზა - „პან დე მი ის შემ დეგ ბიზ ნე სი იგ ივე აღ არ იქ ნე ბა“, 
რო მელ საც იმე ორ ებს კო რო ნა ვი რუ სის შე დე გე ბით შო კი რე ბუ-
ლი მრა ვა ლი მე წარ მე. სა კა რან ტი ნო ღო ნის ძი ებ ებ ის დროს ონ-
ლა ინ ბიზ ნე სი საკ მა ოდ პო პუ ლა რუ ლი გახ და და, რა თქმა უნ და, 
იარ სე ბებს პან დე მი ის დას რუ ლე ბის შემ დე გაც, თუმ ცა, ოფ ლა ინ 
მცი რე ბიზ ნე სიც არ გაქ რე ბა, რაც გუ ლის ხმობს პირ და პირ თუ 
ირ იბ კონ ტაქ ტს მომ ხმა რებ ლებ თან [10]

დას კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ები 
და ბო ლოს, კო რო ნა-პან დე მი ის დროს ბიზ ნე სის მოქ ნი ლო-

ბა და სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ან ტიკ რი ზი სუ ლი და სის ტე მუ რი 
მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ებ ები ბიზ ნესს და ეხ მა რა გა დარ ჩე ნა ში 
და ბიზ ნე სის ახ ალი სფე რო ებ ის გახ სნა ში. მცი რე და სა შუ ალო 
ბიზ ნეს მა სა ქარ თვე ლო ში გარ კვე ულ წი ლად შეძ ლო ად აპ ტი რე-
ბა მო ეხ დნა კო რო ნა პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ მიმ დი ნა რე კრი-
ზი სულ პი რო ბებ თან, მაგ რამ სრულ გა მო ჯან მრთე ლე ბა ზე სა-
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უბ არი ჯერ-ჯე რო ბით ნა ად რე ვია. მი უხ ედ ავ ად მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ზა რა ლი სა, მცი რე ბიზ ნესს აქ ვს შან სი აღ ად გი ნოს პან დე მი ამ დე-
ლი ბიზ ნეს მო ცუ ლო ბა 2022 წელს აც რი ლი მო ქა ლა ქე ებ ის რა-
ოდ ენ ობ ის ზრდი თა და შემ ზღუდ ვე ლი ზო მე ბის შემ სუ ბუ ქე ბით, 
რის შე დე გა დაც მცი რე ბიზ ნე სის ზრდის ტემ პიც უფ რო დი ნა მი-
ური გახ დე ბა. ბიზ ნე სის აღ დგე ნის დაჩ ქა რე ბის მიზ ნით და ცუ-
ლი უნ და იქ ნას რამ დე ნი მე ძი რი თა დი იმ პე რა ტი ვი. ესაა: ტექ ნო-
ლო გი ური გან ვი თა რე ბა; ძლი ერი გუნ დი; მო ნა ცემ თა ერ თი ანი 
ეკ ოს ის ტე მა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა. ას ევე, 
მი ზან შე წო ნი ლია მცი რე ბიზ ნეს ში ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ-
ის და ნერ გვის სა ფუძ ვლზე გარ დაქ მნე ბი გა ხორ ცი ელ დეს ოთხი 
ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბით: პრო დუქ ტის ტრან სფორ მა ცია. ამ 
შემ თხვე ვა ში ტრა დი ცი ული პრო დუქ ტე ბი იხ ვე წე ბა ან იც ვლე ბა, 
რა თა ის ინი უფ რო ციფ რუ ლი გახ დნენ. კონ კრე ტუ ლად, ციფ რუ-
ლი ტექ ნო ლო გი ები „უნ და და ინ ერ გოს“ პრო დუქ ტში, რა თა მომ-
ხმა რე ბელს უფ რო მე ტად სარ გებ ლი ანი ფა სე ულ ობა მი ეწ ოდ ოს; 
კლი ენ ტთა მარ თვის ტრან სფორ მა ცია. ციფ რულ მა ტექ ნო ლო-
გი ამ, ას ევე, უნ და შეც ვა ლოს მცი რე ბიზ ნე სის ურ თი ერ თქმე დე-
ბა მომ ხმა რებ ლებ თან. ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გია კლი ენ ტს სა შუ-
ალ ებ ას აძ ლევს, ახ ლე ბუ რად მი იღ ოს ინ ფორ მა ცია პრო დუქ ტის 
შე სა ხებ, გა ნა თავ სოს შეკ ვე თე ბი, გა ნა ხორ ცი ელ ოს შეს ყიდ ვე ბი, 
გა დახ დე ბი და წა რად გი ნოს სა ჩივ რე ბიც კი; ბიზ ნეს მო დე ლის 
ტრან სფორ მა ცია. მარ ტი ვად რომ ვთქვათ, ეს არ ის ცვლი ლე-
ბა იმ ის შე სა ხებ, თუ კომ პა ნი ები რო გორ იღ ებ ენ და ხარ ჯა ვენ 
სა კუ თარ ფულს. ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გია ნამ დვი ლად აძ ლევს 
მცი რე ბიზ ნე სის მო თა მა შე ებს სა შუ ალ ებ ას გა მო იმ უშა ონ და მა-
ტე ბი თი შე მო სა ვა ლი. მათ შე უძ ლი ათ ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გის 
წყა ლო ბით გარ დაქ მნან სა კუ თა რი ბიზ ნე სი (უარი თქვან ძველ 
ბიზ ნეს ზე უფ რო ახ ალი და უფ რო მომ გე ბი ან ის სა სარ გებ ლოდ); 
სტრუქ ტუ რუ ლი ტრან სფორ მა ცია. ზოგ ჯერ ციფ რუ ლი ტექ ნო-
ლო გი ის და ნერ გვას ას ევე უნ და მოჰ ყვეს კომ პა ნი ის შიგ ნით მუ-
შა ობ ის სქე მე ბის ცვლი ლე ბე ბი, ახ ალი ფუნ ქცი ებ ის ფორ მი რე ბა 
ან ახ ალი რო ლე ბის შექ მნა. ეს არ ის ორ გა ნი ზა ცი ული სტრუქ-
ტუ რის ტრან სფორ მა ცია.
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THE IMPACT OF THE CORONA-PANDEMIC 
ON SMALL BUSINESS IN GEORGIA

Ushangi Samadashvili, 
Associat Professor, 

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University,
e-mail: u.samadashvili@mail.ru

RESUME
The present paper substantiates the relevance of the topic and 

defines the purpose and methods of the research.The essence and 
importance of small business in the Georgian economy is explained; 
Justifiably why the world and Georgia went to limit the spread of 
the virus, to maintain human health and life, and not to lead to eco-
nomic recession. The paper analyzes and assesses the situation of 
small businesses in the context of restrictions imposed against the 
spread of the corona-pandemic; there is shown that the corona-
pandemic and restrictions on its spread dealt the first and biggest 
blow to small businesses compared to large businesses. Particularly 
mostly the small enterprises are affected in the sphere, which have 
a direct connection with buyers (clients). The various types of Geor-
gian business are characterized by how they slow down to adapt 
and to change in the midst of pandemic, how they transform, change 
into a completely new sphere of activity, save and become. The small 
business development prospects and main directions are predicted 
after the completion of the Covid-Pandemic restrictive measures in 
Georgia. The main directions of transformations based on the intro-
duction of digital technologies in small businesses in Georgia are 
proposed. Moreover, the key imperatives must be protected to ac-
celerate business recovery.

Keywords: small business, the corona-pandemic, constraints, 
adaptation, survival, development, prospects. 
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ციფ რუ ლი კულ ტუ რის ფე ნო მე ნი თა ნა მედ რო ვე 
ტექ ნო ლო გი ურ სამ ყა რო ში

DOI - 10.36962/ecs105/3/2022-81

გუ რამ ჯო ლია
ეკ ონ ომ იკ ის აკ ად ემი ური დოქ ტო რი, 

სტუ-ს პრო ფე სო რი

ნი ნო ჯო ლია
ეკ ონ ომ იკ ის აკ ად ემი ური დოქ ტო რი

რე ზი უმე
XXI სა უკ უნ იდ ან სამ ყა რო ტექ ნო ლო გი ურ გან ზო მი ლე ბა-

ში გა და დის, რად გან ად ამი ან თა საქ მი ან ობ ის ყვე ლა სფე რო ში 
ციფ რუ ლი მო დე ლი აქ ტი ურ ად ინ ერ გე ბა.

არ სე ბი თი ცვლი ლე ბე ბი ხდე ბა კულ ტუ რა შიც - ყა ლიბ დე ბა 
ახ ალი, ტრა დი ცი ული-სა გან გან სხვა ვე ბუ ლი ციფ რუ ლი კულ-
ტუ რა, რო მე ლიც სამ ყა როს აღ ქმას დუ ალ ურ ად წარ მარ თავს: 
ერ თი მხრივ, რო გორც „ცოცხა ლი“ (რე ალ ური), მე ორე კი, - ტექ-
ნო ლო გი ური. 

იც ვლე ბა ად ამი ან თა ცნო ბი ერ ება - ინ ერ გე ბა სელ ფიზ მი, ვირ-
ტუ ალ ური იდ ენ ტო ბა, ნარ ცი სიზ მი, გლო ბა ლუ რი ურ თი ერ თო ბა, 
დრო ისა და სივ რცის ახ ლე ბუ რი აღ ქმა, ავ ტო რი ტე ტე ბის უგ ულ-
ველ ყო ფა და აშ კა რავ დე ბა თა ობ ათ აშ ორ ისი გან ხეთ ქი ლე ბა. 

ორ გან ზო მი ლე ბა ში (გლო ბა ლურ სა და ლო კა ლურ ში) არ სე-
ბუ ლი ციფ რუ ლი კულ ტუ რა ქმნის სამ ყა როს ახ ალ, გე ოგ რა ფი-
ული არე ალ ით შე უზღუ დავ გლო კა ლურ ტექ ნო ლო გი ურ ლან-
დშაფ ტს, რო მე ლიც ქსე ლუ რი ეფ ექ ტე ბით ად ამი ან ებ ზე ახ დენს 
რო გორც და დე ბით, ისე უარ ყო ფით ზე მოქ მე დე ბას.

ფორ მირ დე ბა ახ ალ გაზ რდე ბის რამ დე ნი მე თა ობა, რომ ლე-
ბიც წი ნა თა ობ ებ ის აგ ან გან სხვა ვე ბით, სხვა ღი რე ბუ ლე ბე ბი თა 
და ფა სე ულ ობ ებ ით აზ როვ ნე ბენ და ცხოვ რო ბენ.

კულ ტუ რუ ლი სივ რცის ტექ ნო ლო გი ურ პლატ ფორ მა ში ად-



ekonomika. tomi 105. 3. 2022.    ECONOMICS. VOLUME 105, ISSUE 3. 2022.

82

ამი ან ები სხვა დას ხვა ფორ მე ბი თა და ვი დე ომ ას ალ ებ ით ერ-
თმა ნეთს აქ ტი ურ ად უც ვლი ან მრა ვალ ფე რო ვან ინ ფორ მა ცი ას 
(აგ ზავ ნი ან შეტყო ბი ნე ბებს, აკ ეთ ებ ენ კო მენ ტა რებს...) და, პრაქ-
ტი კუ ლად, ვირ ტუ ალ ურ სამ ყა რო ში ცხოვ რო ბენ, რი თაც ციფ-
რულ კულ ტუ რას ქმნი ან.

„კულ ტუ რუ ლი სივ რცის“ ცნე ბა წი ნა აღ მდე გობ რი ვია: ერ-
თი მხრივ, იგი ებ რძვის ტრა დი ცი ულს, დამ კვიდ რე ბულს, თუმ-
ცა, ად ამი ანი ფი ზი კუ რად ამ გა რე მო ში არ სე ბობს და კვლა ვაც 
იარ სე ბებს; მე ორე მხრივ კი, ცნო ბი ერ ად ვირ ტუ ალ ურს ამ კვიდ-
რებს, რო მე ლიც ტრა დი ცი ულ ღი რე ბუ ლე ბებს უპ ირ ის პირ დე ბა.

ციფ რულ კულ ტუ რულ სივ რცეს სა მი სა ბა ზო კრი ტე რი უმი 
აქ ვს: დრო და სივ რცე, ციფ რუ ლი იდ ენ ტო ბა და კო მუ ნი კა ცი ის 
ფორ მა. თი თოეული მათ გა ნი ციფ რულ გა რე მო ში ახ ალ ნი შან-
თვი სე ბებს იძ ენს.

თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ებ აში ერ თდრო ულ ად არ სე ბობს 
პოს ტფი გუ რა ტი ული, კო(ნ)ფი გუ რა ტი ული და პრე ფი გუ რა ტი-
ული კულ ტუ რე ბი, აქ ედ ან პირ ვე ლი ორი ენ ტი რე-ბუ ლია წარ-
სულ ზე, მე ორე - აწ მყო ზე, მე სა მე კი, - მო მა ვალ ზე. 

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: კულ ტუ რა, ციფ რუ ლი, ვირ ტუ ალ ური, 
ინ ფორ მა ცია, კონ ტენ ტი, ფე ნო მე ნი, იდ ენ ტო ბა, კო მუ ნი კა ცია, 
გლო ბა ლუ რი, ლო კა ლუ რი, გლო კა ლუ რი, ტრან სფორ მა ცია, პოს-
ტფი გუ რა ტი ული, კო(ნ)ფი გუ რა ტი ული, პრე ფი გუ რა ტი ული.

შე სა ვა ლი
თა ნა მედ რო ვე ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის გავ ლე ნით ფორ-

მირ დე ბა ად ამი ან თა კულ ტუ რუ ლი ურ თი ერ თო ბის სრუ ლი ად 
ახ ალი სა ხე ობა - „ციფ რუ ლი კულ ტუ რა“ (Digital culture) ანუ 
კულ ტუ რა ვირ ტუ ალ ურ სივ რცე ში, რო მე ლიც ტრა დი ცი ულ ის-
აგ ან გან სხვა ვე ბით, ელ ექ ტრო ნუ ლია და კო მუ ნი კა ცი ური პრო-
ცე სე ბის ძლი ერ და მაჩ ქა რე ბე ლი. იგი გვთა ვა ზობს სამ ყა როს 
შეც ნო ბის ახ ალ ფორ მას, თა ნაც, გა უპ ირ ოვ ნე ბელს, ან ონ იმ ურ-
ად შექ მნილ ციფ რულ კონ ტენ ტს, ობი ექ ტე ბის (მოვ ლე ნე ბის, 
პრო ცე სე ბის) მა ნი პუ ლი რე ბის დი დი შე საძ ლებ ლო ბე ბით.

ციფ რუ ლი კულ ტუ რა სამ ყა როს აღ ქმას დუ ალ ურ ად წარ მარ-
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თავს: ერ თი მხრივ, რო გორც „ცოცხა ლი“ (რე ალ ური), მე ორე კი, 
- ტექ ნო ლო გი ური. 

იგი სწრა ფად ვრცელ დე ბა, მარ ტი ვად ხელ მი საწ ვდო მია და 
შე უძ ლია ინ ფორ მა ცი ის ან ონ იმ ურ ად შექ მნა. ყო ვე ლი ვე გავ ლე-
ნას ახ დენს ად ამი ან ზე, გან სა კუთ რე ბით ახ ალ გაზ რდა თა ობ ებ-
ზე. შე დე გად მკვიდ რდე ბა სელ ფიზ მი, ვირ ტუ ალ ური იდ ენ ტო ბა, 
ნარ ცი სიზ მი, დრო ისა და სივ რცის ახ ლე ბუ რი აღ ქმა, „ციფ რულ 
იმ იგ რან ტებ სა“ და „ციფ რულ აბ ორ იგ ენ ებს“ შო რის ანუ თა ობ-
ათ აშ ორ ისი გან ხეთ ქი ლე ბა. 

ას ეთი კულ ტუ რის გავ ლე ნა და მო უკ იდ ებ ელია ინ დი ვი დის 
ად გილ სამ ყო ფელ ზე და ქსე ლუ რი ეფ ექ ტე ბით მას ზე რო გორც 
და დე ბი თად, ისე უარ ყო ფი თად ზე მოქ მე დებს. 

ციფ რუ ლი კულ ტუ რუ ლი სივ რცე ერ თდრო ულ ად არ სე ბობს 
ორ გან ზო მი ლე ბა ში: გლო ბა ლურ სა და ლო კა ლურ ში ანუ გლო-
კა ლურ ში. 

ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ები უზ რუნ ველ ყოფს სამ ყა როს გლო-
კა ლურ ლან დშაფ ტს, სა დაც ლო კა ლუ რად წარ მო სა ხუ ლი „მე“, 
კრებ სი თად გა ნი ხი ლე ბა რო გორც „ჩვენ“. 

ციფ რუ ლი კულ ტუ რის პი რო ბებ ში ფორ მირ დე ბა ახ ალ გაზ-
რდე ბის რამ დე ნი მე თა ობა, რომ ლე ბიც წი ნა თა ობ ებ ის გან გან-
სხვა ვე ბით, სხვა ღი რე ბუ ლე ბე ბი თა და ფა სე ულ ობ ებ ით აზ როვ-
ნებს და მოქ მე დებს. 

ძი რი თა დი ნა წი ლი
„სივ რცი სა“ და „დრო ის“ ფე ნო მე ნი
ზო გა დად, „სივ რცე“ რო გორ გან სა კუთ რე ბუ ლი სა სი ცოცხლო 

კა ტე გო რია, ად ამი ანს უხ სო ვა რი დრო იდ ან აინ ტე რე სებ და და 
მის მრა ვალ ფე როვ ნე ბას ყუ რადღე ბით იკ ვლევ და. 

სივ რცის შე სა ხებ მრა ვალ მა დიდ მა მო აზ როვ ნემ გა მოთ ქვა 
კომ პე ტენ ტუ რი აზ რი. მაგ., პლა ტონს იგი ღმერ თის მი ერ შექ-
მნილ გე ომ ეტ რი ული ფორ მის რა ღა ცად მი აჩ ნდა, არ ის ტო ტე-
ლეს - ად გი ლის ან ალ ოგ ად, დე მოკ რი ტეს - ფი ზი კუ რი მიმ ზიდ ვე-
ლო ბის სი ცა რი ელ ედ, ლე ვი-სტროსს - ად ამი ან თა მოღ ვა წე ობ ის 
კულ ტუ რულ არე ალ ად და ა.შ.
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კულ ტუ რო ლო გე ბი „კულ ტუ რუ ლი სივ რცის“ ცნე ბა ში ად ამი-
ან ის ერ ოვ ნულ იდ ენ ტო ბას (სა კუ თა რი იგ ივე ობ ის გან ცდას), იმ 
კულ ტუ რულ ნორ მებ სა და ღი რე ბუ ლე ბებს გუ ლის ხმო ბენ, რაც 
თა ობ იდ ან თა ობ ას გა და ეც ემა. მა თი აზ რით, ას ეთი სივ რცე ინ-
დი ვი დის ეთ ნი კუ რი კუთ ვნი ლე ბის ინ დი კა ტო რია თა ვი სი გვა-
რი სად მი, წი ნაპ რე ბი სად მი. თუმ ცა, XXI სა უკ უნე გვთა ვა ზობს 
პოს ტმო დერ ნის ტულ მიდ გო მას, - „სამ ყა რო ქა ოსია“ და, შე სა ბა-
მი სად, არ სე ბი თია კულ ტუ რის გა და ფა სე ბაც. 

- რამ გა მო იწ ვია ყო ვე ლი ვე და რო გო რი იქ ნე ბა მი სი გავ ლე-
ნის შე დე გე ბი?

- საქ მი ან ობ ის ყვე ლა სფე რო ში ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის 
მა სობ რი ვად გავ რცე ლე ბამ. ამ ას თან, ყო ვე ლი ვე ციფ რუ ლი ას-
ოცი ირ დე ბა ვირ ტუ ალ ურ თან (ლათ. „შე საძ ლე ბე ლი“) და გა ნი-
ხი ლე ბა რო გორც პო ტენ ცი ურ ად შე საძ ლე ბე ლი მყო ფო ბა, რო-
მე ლიც ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის პი რო ბებ ში ვლინ დე ბა. მას 
ახ ასი ათ ებს ქა ოს ურ ობა, ყოვ ლის მომ ცვე ლო ბა, გა ნუ საზღვრე-
ლო ბა... 

ნი დერ ლან დე ლი იდე ალ ისტ-ფი ლო სო ფო სი ი. ჰა იზ ინ გა (J. 
Huizinga) კულ ტუ რულ სივ რცეს თა მა შის შე საძ ლე ბელ გა რე მოდ 
იხ ილ ავს და მი იჩ ნევს, რომ იგი ად ამი ან თა ის ეთი სა სი ცოცხლო 
არე ალია, სა დაც ცხოვ რე ბი სე ული სა მოქ მე დო სცე ნა რი უზ ენა-
ეს ის მი ერ იმ არ თე ბა, ინ დი ვი დი კი, მსა ხი ობ ის როლს ას რუ ლებს.1 

ამ ერ იკ ელი კულ ტუ რო ლო გი გ. მე ში (G. Mesh) კულ ტუ რულ 
სივ რცეს მი ზეზ-შე დე-გობ რი ვი ნიშ ნით აფ ას ებს, სა დაც საკ ვან-
ძო როლს ინ ტერ ნე ტი ას რუ ლებს და თვლის, რომ ესაა კულ ტუ-
რა ში ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის სრუ ლი ად ახ ალი სამ ყა რო, 
ვირ ტუ ალ ური „მოგ ზა ურ ობ ის თვის“ უკ იდ ეგ ანო შე საძ ლებ ლო-
ბე ბით, მაგ., სახ ლი დან გა უს ვლე ლად, მსოფ ლიო ღირ სშე სა ნიშ-
ნა ობ ებ ის სხვა დას ხვა რა კურ სით ხილ ვა.2 

რუ სი მეც ნი ერი, ნ. ბის ტრო ვა (Н. Быстрова), თვლის, რომ 

1 Huizinga, J. (2017). Homo ludens. SPb: Ivan limbach Publishing House. 
416 p.

2 Mesh G. (2009). Internet and Youth Culture//The Hedgehog Review. 
№1 (11). P. 51.
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კულ ტუ რუ ლი სივ რცე არ ის ტე რი ტო რი ულ ად გან პი რო ბე ბუ ლი, 
ფსი ქო ლო გი ურ-კულ ტუ რო ლო გი ური ნიშ ნე ბის ერ თობ ლი ობა 
ნივ თე ბის, იდე ებ ის, ღი რე ბუ ლე ბე ბის, ემ ოცი ებ ის, ტრა დი ცი ებ-
ისა და სხვა თა შე სა ხებ, რომ ლე ბიც მო ცე მულ არე ალ სა და დრო-
ში ვლინ დე ბა.1 

კულ ტუ რუ ლი სივ რცე, უპ ირ ვე ლე სად, ერ ის ათ ვის და მა ხა სი-
ათ ებ ელი სივ რცეა, რო მელ საც მკა ფიო საზღვა რი აქ ვს. თუმ ცა, 
ციფ რუ ლი ცი ვი ლი ზა ცი ის გავ ლე ნით, ეს ბა რი ერი თან და თან იშ-
ლე ბა და ად ამი ან თა ცნო ბი ერ ება ტრან სფორ მირ დე ბა (მაგ., მა თი 
მახ სოვ რო ბა მცირ დე ბა, ყვე ლა ფე რი მარ ტივ დე ბა, გრძელ ვა დი-
ანი მიზ ნე ბი მყი სი ერი დაკ მა ყო ფი ლე ბით იც ვლე ბა, ურ თი ერ თო-
ბის ში ნა არ სს სტი ლი ენ აც ვლე ბა, კო მერ ცი ალ იზ აცი ის ფე ნო მე-
ნი აქ ტი ურ დე ბა და ა. შ.). ერ თი სიტყვით, „სივ რცე“ შე ფარ დე ბით 
ცნე ბად და გლო ბა ლურ მე დი ას ივ რცედ ფორ მირ დე ბა.

გე ოგ რა ფი ულ-ტე რი ტო რი ული ნიშ ნით, კულ ტუ რუ ლი სივ-
რცე ერ თდრო ულ ად ხდე ბა ფი ზი კუ რად შე კუმ შუ ლი/შე ვიწ რო-
ებ ული, ინ ფორ მა ცი ულ ად კი, - გლო ბა ლუ რი. 

ამ იტ ომ თა ნა მედ რო ვე ად ამი ან ის (გან სა კუთ რე ბით, ახ ალ-
გაზ რდის) კულ ტუ რულ სივ რცე ში მი სი ქცე ვის ახ ალი სტრა ტე-
გი ები, ღი რე ბუ ლე ბე ბი და აზ რე ბი ყა ლიბ დე ბა. 

გლო ბა ლურ ციფ რულ ეპ ოქ აში, კულ ტუ რუ ლი სივ რცე გვევ-
ლი ნე ბა რო გორც ტექ ნო ლო გი ური პლატ ფორ მა, სა დაც მი სი 
მო ნა წი ლე ები სხვა დას ხვა ფორ მე ბი თა და ვი დე ომ ას ალ ებ ით ერ-
თმა ნეთს უც ვლი ან ინ ფორ მა ცი ას და სა კუ თარ ციფ რულ კულ-
ტუ რას ქმნი ან: გაღ ვი ძე ბის თა ნა ვე უმ ალ ვე ამ ოწ მე ბენ ელ ექ-
ტრო ნულ ფოს ტას, სო ცი ალ ურ ქსე ლებს, სა ტე ლე ფო ნო ზა რებს, 
შეტყო ბი ნე ბებ სა და ვი დე ორ გო ლებს. დღის გან მავ ლო ბა ში აკ-
ეთ ებ ენ მრა ვალ რიცხო ვან კო მენ ტა რებს, აგ ზავ ნი ან წე რი ლებს, 
გა მუდ მე ბით ეც ნო ბი ან სი ახ ლე ებს და სხვ. ერ თი სიტყვით, მეტ-
წი ლად, ვირ ტუ ალ ურ სამ ყა რო ში ცხოვ რო ბენ. 

იმ ავ დრო ულ ად, კულ ტუ რულ სივ რცე შია მოქ ცე ული ად ამი-
ან ის ყო ველ დღი ური, ტრა დი ცი ული რე ალ ობა და შე მოქ მე დე ბი-

1 Быстрова Н. (2004). Культурное пространство как предмет 
философской рефлексии//Философские науки. №12. С. 24-40.
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თი ვირ ტუ ალ ობა, რაც მის გა ორ ებ ას იწ ვევს: ყო ფით საქ მი ან ობ-
აში სჭარ ბობს უფ ერ ულ ობა, ტრა ფა რე ტუ ლო ბა, ვირ ტუ ალ ურ ში 
კი, - იმ პრო ვი ზა ცია და კრე ატი ულ ობა.

ციფ რულ მა ტექ ნო ლო გი ებ მა ძი რე ულ ად შეც ვა ლა ტრა დი-
ცი ული კულ ტუ რა, - გა ხა და ხე ლოვ ნუ რი. თა ნაც, ყო ვე ლი ვე აღ-
იქ მე ბა რო გორც ტექ ნი კის პროგ რე სი და სა ზო გა დო ებ ის სა სი-
ცოცხლო ღი რე ბუ ლე ბა თა ტრან სფორ მა ცი ის უტყუ არი შე დე გი.

ამ ას თან, ცნე ბა „კულ ტუ რუ ლი სივ რცე“ წი ნა აღ მდე გობ რი-
ვია: ერ თი მხრივ, ებ რძვის ტრა დი ცი ულს, თუმ ცა ად ამი ანი ფი-
ზი კუ რად ამ გა რე მო ში არ სე ბობს და მო მა ვალ შიც იარ სე ბებს; 
მე ორე მხრივ კი, ცნო ბი ერ ად (გო ნებ რი ვად) ამ კვიდ რებს ვირ-
ტუ ალ ურს, რო მე ლიც უპ ირ ის პირ დე ბა სა უკ უნ ეთა გან მავ ლო ბა-
ში ღრმად დამ კვიდ რე ბულს. თა ნაც, ეს უკ ან ას კნე ლი სულ უფ რო 
ძლი ერ დე ბა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი ხდე ბა.

კულ ტუ რუ ლი სივ რცის პრობ ლე მა ტი კა უკ ავ შირ დე ბა თვით 
კულ ტუ რას, ციფ რულ ტექ ნო ლო გი ებს, მე დი ასა და იმ თა ობ ებს, 
რომ ლე ბიც ახ ალ რე ალ ობ აში გა იზ არ დნენ. 

მიმ დი ნა რე ობს კულ ტუ რი სა და ტექ ნო ლო გი ებ ის კონ ვერ-
გენ ცია (შერ წყმა), რაც მე დი ას ივ რცე ში ახ ალ პრო ცე სებს წარ-
მო შობს.

ციფ რულ კულ ტუ რულ სივ რცეს სა მი სა ბა ზო კრი ტე რი უმი 
აქ ვს:

1. დრო და სივ რცე 
“დრო ისა” და “სივ რცის”, რო გორც ბუ ნებ რი ვად მო ცე მუ ლი 

მა რა დი ული იმ პე რა ტი ვე ბის (ი. კან ტი) აღ ქმა არ სე ბი თად შე-
იც ვა ლა, მაგ რამ შე იც ვა ლა მხო ლოდ უფ რო სი თა ობ ებ ის თვის, 
რად გან ის ინი სწრა ფი ცვლი ლე ბე ბი სა და ტე რი ტო რი ულ ად შე-
უზღუ დავ სივ რცე ში ცხოვ რო ბენ. 

ტექ ნო ლო გი ური რე ვო ლუ ცი ის პი რო ბებ ში დრო ძა ლი ან “დაჩ-
ქარ და”, სივ რცის ცნე ბის მნიშ ვნე ლო ბა კი, უს აზღვროდ გა იზ არ-
და, ყვე ლა ფე რი ელ ექ ტრო ნულ ველ ში გა ერ თი ან და და სამ ყა რო 
ად ამი ან ებ ისა და ტექ ნი კის მყი სი ერი ციფ რუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის 
შე უზღუ და ვი არე ალი გახ და, გე ოგ რა ფი ული საზღვრი თი ბა რი-
ერ ები წა იშ ალა, სხვა ად ამი ან ებ თან და ბუ ნებ რივ რე სურ სებ თან 
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სი ახ ლო ვის კონ კუ რენ ტუ ლი უპ ირ ატ ეს ობა გაქ რა. 
ფორ მირ დე ბა ახ ალი კო მუ ნი კა ცი ური მე დი აგ არ ემო, თა ვი სი 

ნორ მე ბი თა და წე სე ბით, რაც ინ დი ვი დე ბის (მეტ წი ლად, ახ ალ-
გაზ რდე ბის) სო ცი ალ იზ აცი აზე ზე მოქ მე დებს. მათ ში ღვივ დე-
ბა იდ ენ ტო ბის და კარ გვის ში ში და ერ ოვ ნუ ლო ბის გარ კვე ვის 
რე აქ ცია. სა კითხი იმ ის შე სა ხებ, თუ „ვინ ვართ“, უკ ავ შირ დე ბა 
შე კითხვებს - „სად ვართ“ („სად ვცხოვ რობთ)“, სად არ ის ჩვე ნი 
სამ შობ ლო, ჩვე ნი კა ნო ნი ერი ტე რი ტო რია, ჩვე ნი ის ტო რი ული 
ფეს ვე ბი? 

- რა გან საზღვრავს ად ამი ან თა კულ ტუ რულ სივ რცეს? 
- მა თი ცნო ბი ერ ება, გან სწავ ლუ ლო ბა, ინ ტე რე სე ბი, საქ მი ან-

ობა და ქცე ვა.
სივ რცით თა ვი სუფ ლე ბას გან სა კუთ რე ბით კარ გად იყ ენ ებ-

ენ ახ ალ გაზ რდა თა ობ ები. ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბი სა და გაგ ზავ-
ნი სას მათ არ იცი ან ტე რი ტო რი ული და დრო ითი შეზღუდ ვე ბი: 
ნე ბის მი ერ დროს ერ თმა ნეთ თან აქ ვთ თა ვი სუ ფა ლი კო მუ ნი კა-
ცია (აზ რთა გა ზი არ ება, ურ თი ერ თო ბის პერ სპექ ტი ვე ბის გან-
ხილ ვა...). 

მო ცე მუ ლი კრი ტე რი უმ ის შე სა ფა სებ ლად გაჩ ნდა ახ ალი 
ტერ მი ნი - ნე იტ რა ლუ რი „მე სა მე ად გი ლი“ (ავტ. ამ ერ იკ ელი 
მეც ნი ერი რ. ოლ დენ ბურ გი (R. Oldenburg))1 რო გორც არ აფ ორ-
მა ლუ რი და ნიშ ნუ ლე ბის თა ვი სუ ფა ლი და კომ ფორ ტუ ლი არე-
ალი ვირ ტუ ალ ურ-რე ალ ურ სივ რცე ში პი რა დი კონ ტაქ ტე ბის 
გა სა ფარ თო ებ ლად. იგი არ უკ ავ შირ დე ბა არც საცხოვ რისს და 
არც სა მუ შა ოს და ახ ალ გაზ რდებ ში დი დი პო პუ ლა რო ბით სარ-
გებ ლობს, რად გან დე მოკ რა ტი ულ ატ მოს ფე როს ქმნის და სო-
ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ ფუნ ქცი ებს ას რუ ლებს. ესაა კლუ ბე ბი, 
სა ვაჭ რო-გა სარ თო ბი ცენ ტრე ბი და სხვ. ამ ით ციფ რუ ლი კულ-
ტუ რა გლო ბა ლუ რი მე დი ური კულ ტუ რა ხდე ბა, სა დაც მის მო ნა-
წი ლე ებს ვირ ტუ ალ ური სივ რცის მთე ლი სამ ყა რო სა მოქ მე დოდ 
თვალ წინ ეშ ლე ბათ. შე დე გად ციფ რუ ლი სივ რცე ტე რი ტო რი-
ულ-დრო ითი საზღვრე ბის გა რე შე არ სე ბულ ქსე ლურ სივ რცედ 
ფორ მირ დე ბა.

1 Oldenburg R. (1999). The Great good place. New-York, 337 p.
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სივ რცი სა გან გან სხვა ვე ბით, სა ზო გა დო ებ რივ-ყო ფით გა რე-
მო ში დრო სა ოც რად „ჩქარ დე ბა“, მი სი ფა სი კი, ძა ლი ან იზ რდე ბა, 
საქ მი ან ობ ის ყვე ლა სფე რო ში დი ნა მი ური ცვლი ლე ბე ბი ყო ველ-
დღი ურ ნორ მად ყა ლიბ დე ბა. პი რად ელ ექ ტრო ნულ „მეტყვე ლე-
ბა ში“ (მი მო წე რა ში) სულ სწრა ფო ბა დო მი ნირ დე ბა, რის გა მოც, 
ხში რად, გა მო იყ ენ ება შეწყვე ტი ლი სიტყვე ბი, ინ გლი სუ რე ნო-
ვა ნი ფრა ზე ბი და აბ რე ვი ატ ურ ები, მი ნიშ ნე ბე ბი, სიმ ბო ლო ები, 
სი ცი ლა კე ბი (სმა ილ ები, smiley), ემ ოჯ ები (Emoji) (სიტყვე ბის 
გა რე შე სუ რა თე ბით ემ ოცი ებ ის გა და ცე მა) და მე სინ ჯე რე ბი, გი-
ფე ბი (გა მო სა ხუ ლე ბის გაც ვლის ფორ მა ტი). მარ თა ლია, ამ ით 
დრო იზ ოგ ება, მაგ რამ მი სი და კარ გვის ში ში მძაფ რდე ბა, რად-
გან გა მო ტო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის და კარ გვის ემ ოცი ური გან-
ცდა ძლი ერ დე ბა (დ. სტილ მა ნის (D. Stillman) „გაშ ვე ბუ ლი სარ-
გებ ლი ან ობ ის სინ დრო მი“1)). შე დე გად ად ამი ანი ტექ ნო ლო გი ურ 
მოწყო ბი ლო ბებ ზე მუდ მი ვად მი ჯაჭ ვუ ლი, მი სი ტუ სა ღი თა ვი-
სი ვე ნე ბით ხდე ბა.

2. ციფ რუ ლი იდ ენ ტო ბა (ვირ ტუ ალ ურ-რე ალ ური იდ ენ ტო ბა, 
self-იდ ენ ტო ბა)

სო ცი ალ ურ ქსე ლებ ში ახ ალ გაზ რდე ბის ინ ტენ სი ურ ად ჩარ-
თვამ მთლი ან ად შეც ვა ლა მა თი ცხოვ რე ბი სა და აზ როვ ნე ბის 
სტი ლი, და არ ღვია პი რა დი და სა ჯა რო სფე რო ებ ის ად რინ დე ლი 
ბა ლან სი და წარ მო აჩ ინა ინ დი ვი დუ ალ ობ ის ის ეთი ნიშ ნე ბი, რომ-
ლე ბიც და მო უკ იდ ებ ელია მათ სო ცი ალ ურ მდგო მა რე ობ აზე, ას-
აკ ზე, რა სა ზე და ფი ზი კუ რად ყოფ ნის ად გილ ზე. მათ თვის კულ-
ტუ რუ ლი სივ რცე გლო ბა ლუ რი მე დი ური თა ნამ შრომ ლო ბის 
ხელ საყ რელ მო ედ ნად იქ ცა, რად გან ყო ველ გვა რი ინ ფორ მა ცი-
ის ნე ბის მი ერ დროს თა ვი სუფ ლად გავ რცე ლე ბის სა შუ ალ ება მი-
ეც ათ. ამ ით ვირ ტუ ალ ური კო მუ ნი კა ცი ური სივ რცე ციფ რუ ლი 
ეპ ოქ ის ახ ალი კულ ტუ რუ ლი არე ალი გახ და. 

ინ ტერ ნეტ-სივ რცე ში სო ცი ალ ურ სტა ტუს თან და ას აკ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ავ ტო რი ტე ტის ძა ლა თით ქმის გაქ რა და მი სა-
ბაძ ეტ ალ ონ ად ის ინი წარ მოჩ ნდა, რომ ლებ მაც რა იმე ღი რე ბუ-

1 Стиллман Д., Стиллман И. (2018). Поколение Z на работе. Как его 
понять и найти с ним общий язык. М.: Манн, Иванов и Фербер, 272 с.
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ლი და სა სარ გებ ლო გა აკ ეთ ეს, თვით რე ალ იზ ება სრუ ლად შეძ-
ლეს, ფარ თო აღი არ ება მო იპ ოვ ეს და ფი ნა სუ რი კა პი ტა ლიც 
გა იზ არ დეს. 

სო ცი უმ ში მიმ დი ნა რე ღრმა ტრან სფორ მა ცია ად ამი ან ის 
ციფ რუ ლი იდ ენ ტო ბის ამ სახ ვე ლი გახ და. აღ ნიშ ნუ ლი გან სა კუთ-
რე ბით თა ნა მედ რო ვე თა ობ ებ ში გა მოვ ლინ და, რად გან ის ინი, 
მეტ წი ლად, მათ თვის ბუ ნებ რივ ვირ ტუ ალ ურ-ტექ ნო ლო გი ურ 
გა რე მო ში „ცოცხლო ბენ“, სა დაც თავს ძა ლი ან ლა ღად გრძნო-
ბენ: ერ თო ბი ან, ეც ნო ბი ან სამ ყა როს, აკ ეთ ებ ენ კო მენ ტა რებს, 
ყი დი ან და ყი დუ ლო ბენ ნივ თებს, აგ ზავ ნი ან შეტყო ბი ნე ბებს... 
მათ თვის რე ალ ური და ვირ ტუ ალ ური სივ რცე ერ თდრო ულ ად 
არ სე ბობს. თუმ ცა, პირ ვე ლი, ლო კა ლუ რი ნორ მა-ტრა დი ცი ებ ით 
მკაც რად შეზღუ დუ ლი და გან საზღვრუ ლია, მე ორე კი, - უკ იდ-
ეგ ანი და აბ სო ლუ ტუ რად თა ვი სუ ფა ლი, უხ ილ ავი, გა უპ ირ ოვ-
ნე ბე ლი და ან ონ იმ ური. ამ იტ ომ რე ალ ურ სივ რცეს გა ურ ბი ან, 
მო უხ ელ თებ ლად მარ ტოვ დე ბი ან და ვირ ტუ ალ ურ ში მთე ლი არ-
სე ბით ერ თვე ბი ან. ამ ით ინ დი ვი დის ციფ რუ ლი იდ ენ ტო ბა კონ-
სტრუ ირ დე ბა, რი თაც მი სი ში ნა გა ნი „მე“ თვით რე ალ იზ დე ბა. 

ამ ას თან, ციფ რულ რე ალ ობ აში მთე ლი არ სით ჩაფ ლო ბა აუც-
ილ ებ ელი ფი ზი ოლ ოგი ური მოთხოვ ნი ლე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის 
და რად მი იჩ ნე ვა. შე დე გად ინ დი ვი დი სო ცი უმს გო ნებ რი ვად 
სცილ დე ბა და ეულ ად ყა ლიბ დე ბა. ამ იტ ომ აც მარ ტო სუ ლო ბა, 
რო გორც ნე ბა ყოფ ლო ბი თი სო ცი ალ ური თვი თი ზო ლი აცია, XXI 
სა უკ უნ ის ახ ალ ფე ნო მე ნად, კულ ტუ რო ლო გი ურ-ფსი ქო ლო გი-
ურ პრობ ლე მად გა ნი ხი ლე ბა.1 

არ ადა, ად ამი ან ის არ სე ბო ბას მხო ლოდ სხვა ად ამი ან ებ თან 
რე ალ ურ (ფი ზი კურ) ურ თი ერ თო ბა ში აქ ვს ეგ ზის ტენ ცი ალ ური 
აზ რი, რად გან მხო ლოდ მათ ეტ ოლ ება, მათ ედ არ ება, მათ უპ ირ-
ის პირ დე ბა და ამ ით სა აქაო სამ ყა რო ში გა მუდ მე ბით ეძ ებს და 
პო ულ ობს და უცხრო მელ კმა ყო ფი ლე ბა სა და სუ ლი ერ ბედ ნი-
ერ ებ ას. იმ ავ დრო ულ ად, თა ნა მედ რო ვე თა ობ ებ ში ნარ ცი სიზ მის 
(თვით შეყ ვა რე ბის) გან ცდაც ძლი ერ დე ბა, რაც სხვა დას ხვა სი-

1 Turkle S. (2005). The second self: computers and the human spirit.-
England, Twentieth Anniversary Edition, 372 p.
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ტუ აცი აში ავ ტო პორ ტრე ტუ ლი ფო ტო სუ რა თის წარ მო ჩი ნე ბით 
ვლინ დე ბა ანუ სელ ფუ რი (ინ გლ. Self სა კუ თა რი თა ვი) კულ ტუ რა 
მკვიდ რდე ბა.

მა შა სა და მე, ახ ალ გაზ რდე ბის ციფ რუ ლი იდ ენ ტო ბა სო ცი ალ-
ურ ქსე ლებ ში აქ ტი ური მო ნა წი ლე ობ ით ფორ მირ დე ბა, რი თაც 
მა თი კულ ტუ რუ ლი პა რა დიგ მა კონ სტრუ ირ დე ბა, თა ნამ დე ვი 
თა ვი სი იმ იჯ ით, წარ მოდ გე ნე ბი თა და ღი რე ბუ ლე ბე ბით. 

ციფ რულ იდ ენ ტო ბას საფ რთხე ებ იც აქ ვს, მაგ., ად ამი ან ის 
წარ მოდ გე ნა თა მა ნი პუ ლა ცია სა კუ თარ თავ ზე, სა ზო გა დო ებ-
აზე, მოვ ლე ნებ ზე, მე გობ რებ ზე...

3. კო მუ ნი კა ცი ის ფორ მა 
ციფ რულ მა ტექ ნო ლო გი ებ მა მრა ვალ ფე რო ვა ნი ინ ფორ მა-

ცი ული კონ ტენ ტი (ტექ სტუ რი, აუდიო-ვი დეო) მე ტად ღი რე ბუ-
ლი სა ქო ნე ლი (რე სურ სი) გა ხა და. მი სით შე იძ ლე ბა არა მარ ტო 
ად ამი ან ებ ის, არ ამ ედ იურ იდი ული პი რე ბი სა და თვით სა ხელ-
მწი ფო ებ ის ეკ ონ ომ იკ ურ-პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის მარ თვა. 

გა ციფ რე ბა და ინ ტე რაქ ტი ურ ობა თა ნა მედ რო ვე კო მუ ნი-
კა ცი ური პრო ცე სე ბის აღ ზე ვე ბის გან მსაზღვრელ ნიშ ნე ბად 
ყა ლიბ დე ბა. ეს პრო ცე სი ად ამი ან თა საქ მი ან ობ ის ყვე ლა სფე-
რო ში აქ ტი ურ ად მკვიდ რდე ბა და ვი თარ დე ბა, ეკ ონ ომ იკ ის 
დარ გე ბი/სექ ტო რე ბი ერ თმა ნეთს ერ წყმე ბა და კლას ტე რულ 
ფორ მას იძ ენს, ტექ ნო ლო გი ური კონ ვერ გენ ცია ძლი ერ დე ბა, 
მაგ., სმარ ტფონ ში კომ პი უტ ერ ის, ტე ლე ფო ნი სა და ფო ტო აპ არ-
ატ ის ფუნ ქცი ები ერ თი ან დე ბა, დი ალ ოგი ურ ობ ით კი სო ცი ალ-
ური ქსე ლე ბი „ცოცხალ“ და სა ინ ტე რე სო თა ვი სუ ფალ სივ რცედ 
ფორ მირ დე ბა, სა დაც ვირ ტუ ალ ური აქ ტო რე ბი ერ თდრო ულ ად 
ხდე ბი ან ინ ფორ მა ცი ის რო გორც ბე ნე ფი ცი არ ები (მიმ ღე ბე ბი), 
ისე ან ტრეპ რე ტე რე ბი (მწარ მო ებ ლე ბი). 

სა ყუ რადღე ბოა ის იც, რომ ციფ რულ სივ რცე ში აქ ტი ურ ობა 
და ნო ვა ტო რო ბა მყის ვე წა ხა ლის დე ბა, რა საც ად ას ტუ რებს 
YouTube-ზე ბლო გერ თა ვი დე ორ გო ლე ბის ხელ მომ წე რე ბი სა და 
მო წო ნე ბე ბის (ე.წ. და ლა იქ ებ ის) კო მერ ცი ალ იზ აცია. 

იმ ავ დრო ულ ად, ყო ფით გა რე მო ში თა ნა მედ რო ვე თა ობ ებ ის 
თა ნაცხოვ რე ბა წი ნა აღ მდე გობ რი ვია: 
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- ერ თი მხრივ, ვირ ტუ ალ ურ სო ცი ალ ურ ქსე ლებ ში მათ ჰყავთ 
ას ობ ით და ათ ას ობ ით „მე გო ბა რი“, ხში რად, ფი ზი კუ რად უხ ილ-
ავ ებ იც, რომ ლებ თა ნაც 24/7/365 რე ჟიმ ში აქ ტი ურ კონ ტაქ ტში 
არი ან. მე ორე მხრივ კი, რე ალ ურ ცხოვ რე ბა ში მარ ტო ნი რჩე ბი ან 
სა კუ თარ შე ხე დუ ლე ბებ თან, წარ მოდ გე ნებ თან, სურ ვი ლებ თან 
და ში შებ თან, იმ ედ ებ თან და გან ცდებ თან. და მათ თვის რთუ-
ლია ერ თმა ნე თი სა გან მკა ფი ოდ გა მიჯ ნონ, სად არ ის ნამ დვი ლი 
რე ალ ობა. თუმ ცა, უდა ოდ სურთ სა ზო გა დო ებ რი ვი აღი არ ება, 
ღირ სე ული და საქ მე ბა და გო ნებ რი ვი პო ტენ ცი ალ ის სრუ ლად 
რე ალ იზ ება;

- ერ თი მხრივ, ვირ ტუ ალ ურ გა რე მო ში თა ნაცხოვ რე ბა აბ სო-
ლუ ტუ რად თა ვი სუ ფა ლია და ნე ბა ყოფ ლო ბი თი, მე ორე მხრივ 
კი, - საკ მა ოდ სუს ტი, მოწყვლა დი და გამ ჭვირ ვა ლე, რად გან აღ-
ნიშ ნუ ლი „მე გობ რე ბი დან“ მრა ვა ლი ნაკ ლე ბად სან დოა, მათ გან 
მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია კი, ხში რად, - ფე იკ ური (ყალ ბი).

ციფ რულ კო მუ ნი კა ცი ას უარ ყო ფი თი მხა რე ებ იც მრავ ლად 
აქ ვს: ხელ მი საწ ვდო მი ინ ფორ მა ცი ის დიდ მა სივ ში მნიშ ვნე ლო-
ვა ნის, არ სე ბი თის მიგ ნე ბის სირ თუ ლე, მო პო ვე ბუ ლი მზა კონ-
ტენ ტის კრი ტი კუ ლად შე უფ ას ებ ლო ბა და ზე რე ლე მოხ მა რე ბა, 
ან ონ იმ ურ ობ ის პი რო ბებ ში ურ თი ერ თო ბის ეთ იკ ური ნორ მე ბის 
დარ ღვე ვა და დე ვი აცია,1 არ ავ ერ ბა ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ის არ არ-
სე ბო ბა, დას მულ შე კითხვებ ზე პა სუ ხის გა და დე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბა და სხვ.

ზო გა დად, ციფ რულ ურ თი ერ თო ბას ახ ასი ათ ებს: ან ონ იმ ურ-
ობა, მო სა უბ რეს თან ფი ზი კუ რი კონ ტაქ ტის არ არ სე ბო ბა, თა-
ვი სუფ ლე ბა და და მო უკ იდ ებ ლო ბა, ელ ექ ტრო ნულ „მეტყვე ლე-
ბა ში“ ემ ოცი ური გან წყო ბე ბის სიმ ბო ლო ებ ითა და სუ რა თე ბით 
გა მო ხატ ვა. 

ინ ტერ ნეტ-გა რე მო ში ციფ რუ ლი კულ ტუ რის დო ნის და სად-
გე ნად გა მო იყ ენ ება ციფ რუ ლი კულ ტუ რის ინ დექ სი, რო მელ საც 
Microsoft ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით მო ზარ დე ბის გა მო კითხვის მე-
თო დით იკ ვლევს. ინ დექ სით გაიანგარიშება, თუ რამ დე ნად გა-
ნიც დიდ ნენ ის ინი შე სა ბა მის რის კებს (მოტყუ ება, ტრო ლინ გი 

1 sazogadoebaSi aRiarebuli normebis sawinaaRmdego qceva. 
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და სხვ). ინ დექ სის უფ რო და ბა ლი დო ნე შე ეს აბ ამ ება რის კე ბის 
მცი რე მიდ რე კი ლე ბას და ციფ რუ ლი კულ ტუ რის მა ღალ დო ნეს. 

სა ზო გა დო ებ ის კულ ტუ რა თა ნა ირ სა ხე ობ ები
ცნო ბი ლი ამ ერ იკ ელი კულ ტუ რო ან თრო პო ლო გის, მ. მი დის 

(M. Mead), მო დე ლით1, სა ზო გა დო ებ ის კულ ტუ რა თა სა მი სა ხე-
ობა არ სე ბობს: 

1. პოს ტფი გუ რა ტი ული სა ზო გა დო ება (ინ დუს ტრი ულ ამ დე-
ლი, ტრა დი ცი ული, არ ქა ული) - უფ რო სი თა ობ ის ქცე ვი თი სტან-
დარ ტე ბი სა ვალ დე ბუ ლო და მი სა ბა ძია ახ ალ გაზ რდე ბი სათ ვის, 
წი ნა პარ თა ტრა დი ცი ები შე უც ვლე ლად გა და ეც ემა მომ დევ ნო 
თა ობ ებს. მარ თა ლია იგი ნე ლა და შე უმ ჩნევ ლად იც ვლე ბა, მაგ-
რამ თა ობ ათ აშ ორ ისო კონ ფლიქ ტე ბი არ წარ მო იშ ობა. უმ ეტ ეს-
ად არ სე ბობს მომ თა ბა რე ხალ ხში, უცხო ეთ ის დი ას პო რებ სა და 
ინ დურ კას ტებ ში.

2. კო(ნ)ფი გუ რა ტი ული სა ზო გა დო ება (ინ დუს ტრი ული, მო-
დერ ნი ზე ბუ ლი) - რი გი თი ად ამი ან ებ ის ათ ვის მი სა ბა ძია მა თი 
თა ნა მედ რო ვე ები; არ სე ბობს იქ, სა დაც ცვლი ლე ბე ბი ხდე ბა; 
სხვა დას ხვა თა ობ ებ ის ქცე ვი თი ფორ მე ბი არა იდ ენ ტუ რია, რაც 
მათ შო რის კონ ფლიქ ტს იწ ვევს. მარ თა ლია ამ სა ზო გა დო ებ-
აში უფ რო სი თა ობა წამ ყვან როლს კვლავ ინ არ ჩუ ნებს, მაგ რამ 
უმ ცრო სი თა ობ ის ათ ვის იგი არ არ ის იდე ალ ური და მი სა ბა-
ძი; ახ ასი ათ ებს ნუკ ლი ან ური ოჯ ახი (მშობ ლე ბი და ბავ შვე ბი); 
სირ თუ ლე ჩნდე ბა მა შინ, რო ცა პოს ტფი გუ რა ტი ული სის ტე მის 
კრი ზი სი იწყე ბა. ას ეთი შე იძ ლე ბა იყ ოს უცხო ეთ ში მუდ მი ვად 
ემ იგ რა ცია, სა დაც უფ როს თა ობ ას მრა ვა ლი გა რე მო ებ ის გა მო 
(სხვა რე ლი გია, სხვა ნორ მე ბი და იდე ალ ები, სხვა სა კო მუ ნი კა-
ციო ენა, ტექ ნი კის ცუ დად ფლო ბა) უჭ ირს ახ ალ გა რე მო ში სრუ-
ლად ად აპ ტა ცია. ამ მხრივ, თა ნა მედ რო ვე თა ობ ები არ სე ბი თად 
გან სხვავ დე ბი ან მა თი წი ნა მორ ბე დე ბი სა გან, რად გან გა ცი ლე-
ბით სწრა ფად ით ვი სე ბენ ახ ალ ციფ რულ კულ ტუ რას.

3. პრე ფი გუ რა ტი ული (პოს ტინ დუს ტრი ული) სა ზო გა დო ება, 

1 Mead M. (1970). Culture and commitment: a study of the generation 
gap. New York: The American Museum of Natural History/Doubleday, 91 p.
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რო მელ საც ახ ასი ათ ებს უფ რო სწრა ფი და ინ ტენ სი ური ტრან-
სფორ მა ცია. ამ ტემ პე ბის და წე ვა დღე ვან დელ უფ როს თა ობ ას 
არ შე უძ ლია. ამ იტ ომ წი ნა პლან ზე გა მო დის თა ნა მედ რო ვე თა-
ობ ები. არა მარ ტო უმ ცრო სე ბი სწავ ლო ბენ უფ რო სე ბი სა და 
თა ნა ტო ლე ბი სა გან, არ ამ ედ უფ რო სე ბიც - უმ ცრო სე ბი სა გან. 
დღე ვან დე ლი სა ზო გა დო ება კო(ნ)ფი გუ რა ტი ულ და პრე ფი გუ-
რა ტი ულ კულ ტუ რა თა შო რის იმ ყო ფე ბა, უფ რო გან ვი თა რე ბულ 
ქვეყ ნებ ში, რად გან, ხში რად, წარ სუ ლის გა მოც დი ლე ბა არ ას აკ-
მა რი სია, ზოგ ჯერ კი, - სა ზი ან ოც. 

ვის გან სწავ ლობს უმ ცრო სი თა ობა, რა საც შემ დეგ უფ როს 
თა ობ ას ას წავ ლის?

- ყო ველ გვარ ტექ ნო ლო გი ურ სი ახ ლეს, მათ შო რის ციფ რულ 
ტექ ნო ლო გი ებს, უმ ცრო სი თა ობა თვით გან ვი თა რე ბით და/ან 
თა ნა ტო ლე ბის დახ მა რე ბით გა ცი ლე ბით სწრა ფად ით ვი სებს და 
უფ რო ინ ფორ მი რე ბულ-და ხე ლოვ ნე ბუ ლია. 

სა ბო ლოო ჯამ ში, პოს ტფი გუ რა ტი ული კულ ტუ რა ორი ენ ტი-
რე ბუ ლია წარ სულ ზე, კო(ნ)ფი გუ რა ტი ული - აწ მყო ზე, პრე ფი-
გუ რა ტი ული კი, - მო მა ვალ ზე. 

თა ნა მედ რო ვე ციფ რუ ლი თა ობ ები
დღე ვან დელ მსოფ ლი ოში, ერ თდრო ულ ად, რამ დე ნი მე თა ობა 

(ას აკ ის გრა და ცი ის მი ხედ ვით, ყო ველ 20-25 წე ლი წად ში ახ ალი 
თა ობა ჩნდე ბა) თა ნა არ სე ბობს. ას ეთ პი რო ბებ ში, ხში რად, ის 
პრობ ლე მე ბი ვლინ დე ბა, რომ ლე ბიც თა ობ ათა თა ნაცხოვ რე ბას 
არ თუ ლებს, ზოგ ჯერ კი, მათ შო რის, მწვა ვე კონ ფლიქ ტებ საც 
წარ მო შობს. 

ზო გა დად, ყო ვე ლი თა ობა მის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი ფა სე-
ულ ობ ებ ით ანუ სა სი ცოცხლო ორი ენ ტი რე ბით (ღი რე ბუ ლე ბე-
ბით) ცოცხლობს და შრო მობს.

ყო ვე ლი ახ ალი თა ობა ყო ველ თვის ილ აშ ქრებს ცხოვ რე ბის 
დამ კვიდ რე ბუ ლი სტი ლი სა და სტან დარ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ, 
რად გან წი ნა მორ ბედ თა ობ ებ ზე გო ნით აღ მა ტე ბუ ლად გრძნობს 
თავს: აქ ვს სხვა ხედ ვე ბი, პრი ორ იტ ეტ ები და მიზ ნე ბი. ხე დავს 
ად რე შექ მნი ლის ხარ ვე ზებს, ნაკ ლო ვა ნე ბებ სა და მათ სრულ ყო-
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ფას ცდი ლობს. ვფიქ რობთ, სწო რედ ამ აშია ჩა დე ბუ ლი სა ზო გა-
დო ებ რი ვი პროგ რე სის არ სიც, რა მე თუ, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე-
ვა ში, გვექ ნე ბო და სა ყო ველ თაო სტაგ ნა ცია. არ ადა, შე დე გად 
სა ხე ზეა სა ზო გა დო ებ რი ვი პროგ რე სი ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით. 
თუმ ცა, ყო ვე ლი წი ნა მორ ბე დი თა ობა უკ მა ყო ფი ლოა მომ დევ-
ნო თა ობ ის და მი იჩ ნევს, რომ ახ ალი თა ობა დრო ის უმ ობ ელ 
მოთხოვ ნებს სა თა ნა დოდ ვერ უმ კლავ დე ბა.

ასე იყო ოდ ით გან, ასეა დღე საც და ასე იქ ნე ბა მო მა ვალ შიც. 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ჩვე ნი სირ ღმი სე ული ფა სე ულ ობ ები 

ქვეც ნო ბი ერია, რო მელ თა უმ რავ ლე სო ბა, თავ და პირ ვე ლად, ლა-
ტენ ტუ რია (არ აცხა დია, ფა რუ ლია), მოგ ვი ან ებ ით, ყო ვე ლი თა-
ობა მა თი ზე მოქ მე დე ბით აზ როვ ნებს, ცხოვ რობს და მოქ მე დებს 
კი დეც. ახ ალი ფა სე ულ ობ ები ახ ლე ბუ რად გან საზღვრა ვენ ჩვენ 
ქცე ვით ორი ენ ტი რებს. მაგ., რო გო რი კო მუ ნი კა ცია გვაქ ვს ერ-
თმა ნეთ თან, რო გორ ვაგ ვა რებთ კონ ფლიქ ტებს, რო გორ ვცდი-
ლობთ თვით გან ვი თა რე ბას, რა არ ის ჩვე ნი პრი ორ იტ ეტ ები, რას 
ვყი დუ ლობთ, რო გო რია ჩვე ნი მიზ ნე ბი და ა.შ. და ა.შ.

სხვა დას ხვა კულ ტუ რულ ეთ ნოს ში თა ობ ათა ფა სე ულ ობ ები 
გან სხვა ვე ბუ ლია, რაც მათ თან და მათ შო რის ურ თი ერ თო ბას 
არ თუ ლებს. 

სო ცი ოლ ოგ ები თვლი ან, რომ უფ რო სი თა ობა თა ნა მედ რო ვე 
თა ობ ებს შო რი დან შეს ცქე რის და აფ ას ებს. მათ შე საც ნო ბად კი 
აუც ილ ებ ელია მა თი ვე მიკ რო სამ ყა რო დან ვი თა რე ბის შეს წავ ლა 
და შე სა ბა მი სი დას კვნე ბის გა მო ტა ნა.

თა ობ ათა ურ თი ერ თო ბის სა კითხებს მრა ვალ მა ცნო ბილ მა 
მეც ნი ერ მა (მაგ., დ. ტეპ სკო ტი, შ. ტერ კლი, დ. სტილ მა ნი, კ. მან-
ჰა იმი, გ. სპენ სე რი, მ. კას ტელ სი და სხვ.) მი აქ ცია ყუ რადღე ბა, 
თუმ ცა, სა ბა ზოდ ჰო უვ-შტრა უს ის კონ ცეფ ცია მიგ ვაჩ ნია.1

თა ნა მედ რო ვე თა ობ ებ ში მოიაზრება: „Y თა ობა“ (1980-2000 
წწ. და ბა დე ბუ ლე ბი), „Z თა ობა“ (2001-2010 წწ. და ბა დე ბუ ლე ბი) 
და „α თა ობა“ (2011 წლი დან და ბა დე ბუ ლე ბი). ამ თა ობ ებს გან-

1 ufro vrclad ixileT: jolia, g. (2017). TaobaTa urTierTobis 
sirTuleebi houv-Strausis TaobaTa Teoriis mixedviT. Tb., Jurn. 
`biznes-inJineringi~, #1-2. gv. gv. 24-30.
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სხვა ვე ბუ ლი სა სი ცოცხლო ორი ენ ტი რე ბი აქ ვთ. 
ზო გა დად, ყო ვე ლი თა ობ ის ათ ვის ფა სე ულია ის, რაც დე ფი ცი-

ტუ რია: მაგ., უფ რო სი თა ობ ებ ის თვის (ბე იბი-ბუ მე რე ბი, „X“-ები) 
წიგ ნე ბი, რო გორც ინ ფორ მა ცი ის/ცოდ ნის მი ღე ბის ძი რი თა დი 
წყა რო, იშ ვი ათი იყო, დღე საც მათ თვის უაღ რე სად ვა ლი დუ რი 
და ფა სე ულია. „Y“ და „Z თა ობ ებს“, რომ ლე ბიც ელ ექ ტრო ნუ ლი 
მოწყო ბი ლო ბე ბის პრო ფი ცი ტის პი რო ბებ ში ცხოვ რო ბენ, რო-
გორც წე სი, ცოცხა ლი ურ თი ერ თო ბე ბი აკ ლი ათ. ის ინი არი ან 
ერ თად და, იმ ავ დრო ულ ად, ცალ-ცალ კე (თა ნა მედ რო ვე ეს კა-
პიზ მი), რად გან პი რად გან ცდებს ერ თმა ნეთს სო ცი ალ ური ქსე-
ლე ბით აწ ვდი ან. მათ თვის ინ ფორ მა ცი ის/ცოდ ნის მი ღე ბის ძი-
რი თა დი წყა რო სმარ ტფო ნია.

უფ რო სი თა ობ ებ ის გან გან სხვა ვე ბით, თა ნა მედ რო ვე თა-
ობ ებ მა გაწყვი ტეს „დროს თან მტკი ცე კავ ში რი“. ეს სპე ცი ფი-
კუ რო ბა ნა თელს ხდის უფ როს თა ობ ათა ჩი ვილს იმ ის შე სა ხებ, 
რომ მათ შვი ლებს სრუ ლი ად სხვა მოთხოვ ნე ბი და სურ ვი ლე ბი 
აქ ვთ. ის ინი, ინ ფორ მა ცი ის ინ ტენ სი ური და მა სობ რი ვი ძი ებ ისა 
და გა მო ყე ნე ბის შე დე გად, „ელ ექ ტრო ნულ მო ქა ლა ქე ებ ად“ ყა-
ლიბ დე ბი ან, რად გან ინ ფორ მა ცი ას იღ ებ ენ ძა ლი ან სწრა ფად. 
მათ გო ნე ბას შე უძ ლია სხვა დას ხვა წყა რო ებ იდ ან ერ თდრო ულ-
ად მი იღ ოს და ოპ ერ ატი ულ ად გა და ამ უშა ოს დი დი მო ცუ ლო-
ბის ინ ფორ მა ცია. ამ იტ ომ, ტექ სტის ნაც ვლად, უპ ირ ატ ეს ობ ას 
აძ ლე ვენ ინ ფორ მა ცი ის გრა ფი კულ და ვი დე ოკ ონ ტენ ტთან მუ-
შა ობ ას. ელ ექ ტრო ნუ ლი ფორ მით მყი სი ერ ად ურ თი ერ თო ბენ 
ერ თმა ნეთ თან (ახ ასი ათ ებთ „ნე ირ ოპ ლას ტი კუ რო ბა“). მათ თან 
(გან სა კუთ რე ბით, ალ ფე ლებ თან) მულ ტი სენ სო რუ ლი შეღ წე-
ვა დო ბა ძა ლი ან მა ღა ლია, რაც ინ ფორ მა ცი ის გა და ცე მის პრო-
ცესს აჩ ქა რებს, და მახ სოვ რე ბა სა და გა მო ყე ნე ბას აძ ლი ერ ებს. 
ის ინი გო ნე ბის პლას ტი კურ-ელ ას ტი ურ ობ ას ყო ველ დღი ურ ად 
ამ ჟღავ ნე ბენ და სხვა დას ხვა წყა რო ებ იდ ან (Facebook, YouTube...) 
ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბი სა და და მუ შა ვე ბის თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო-
ლო გი ებს ბუ ნებ რი ვად და ვირ ტუ ოზ ულ ად ით ვი სე ბენ. უფ რო-
სი თა ობ ებ ის აგ ან გან სხვა ვე ბით, ის ინი მარ თლაც სხვაგ ვა რად 
ფიქ რო ბენ. მაგ., რა ტომ და ვი მახ სოვ რო, ვთქვათ, რო დის და მარ-
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ცხდა ნა პო ლე ონ I ვა ტერ ლო ოს ბრძო ლა ში, რო ცა შე იძ ლე ბა ეს 
ინ ფორ მა ცია სწრა ფად მო ვი ძიო Google-ის დახ მა რე ბით? 

ყო ველ თა ობ ას გან სხვა ვე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბა აქ ვს გა რე 
სამ ყა როს თან, წი ნა თა ობ ებ თან და ერ თმა ნეთ თან. მზად ვართ 
კი ჩვენ, უფ რო სი თა ობა, მა თი ქცე ვის ძი რი თა დი მო დე ლე ბი მი-
ვი ღოთ? ვინ უნ და შე იც ვა ლოს, - ჩვენ თუ ის ინი? რა თქმა უნ და, 
ჩვენ, რად გან ურ თი ერ თო ბის გა რე მო ჩვენ თვის შე იც ვა ლა! 

თა ობ ათა შო რის არ სე ბობს ფა სე ულ ობ ებ ის და არა პი როვ ნუ-
ლი კონ ფლიქ ტე ბი.

სა კუ თა რი ფა სე ულ ობ ებ ის სხვის თვის გა და ცე მა ურ თუ ლე-
სია, ზოგ ჯერ კი, შე უძ ლე ბე ლი. თა ნა მედ რო ვე თა ობ ები თა ვი ანთ 
ბუ ნებ რივ გა რე მო ში არი ან. ჰარ მო ნი ული თა ნა არ სე ბო ბის თვის 
თუ გვსურს მათ თან უმ ტკივ ნე ულო კო მუ ნი კა ცია და სო ლი-
და რუ ლი (ერ თსუ ლო ვა ნი) სა ზო გა დო ებ ის შექ მნა, რაც დღე-
ვან დე ლი მსოფ ლი ოს ერთ-ერ თი უმ თავ რე სი ამ ოც ანაა, უნ და 
მო იძ ებ ნოს თა ობ ათ აშ ორ ისი ფა სე ულ ობ ებ ის თან ხვედ რის შე-
საძ ლებ ლო ბე ბი, რის თვი საც სა ჭი როა დი ალ ოგ ის გან ვი თა რე ბა. 
სხვა მხრივ, კონ ფლიქ ტი გარ და უვ ალია.

მი უხ ედ ავ ად იმ ის, რომ თა ნა მედ რო ვე თა ობ ებ ის ფა სე ული 
ორი ენ ტი რე ბი ჯერ კი დევ სრუ ლად არ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლა, მა ინც 
შე იძ ლე ბა რი გი ტრენ დე ბის გა მო ყო ფა:

1. ახ ალი ციფ რუ ლი კულ ტუ რის ფორ მი რე ბა. თა ნა მედ რო ვე 
თა ობ ები ქმნი ან ახ ალ ციფ რულ კულ ტუ რას, რო მელ მაც ურ თი-
ერ თო ბებ ში არ იც ის არ ანა ირი შეზღუდ ვე ბი და ბა რი ერ ები, მათ 
შო რის არც ერ ოვ ნუ ლი და არც ას აკ ობ რი ვი საზღვრე ბი.

2. სამ ყა როს მა თი სე ბუ რი აღ ქმა. ვირ ტუ ალ ურ მა კო მუ ნი კა-
ცი ამ IT სპე ცი ალ ის ტე ბის ძა ლა უფ ლე ბა გა ზარ და და თა ვი სუფ-
ლე ბი სა და ღიაობის ახ ალი კულ ტუ რა წარ მოშ ვა. ყვე ლას შე უძ-
ლია რა იმე ნო ვა ცი ის რო გორც შექ მნა, ისე მოხ მა რე ბა. ქსე ლუ რი 
პლატ ფორ მე ბით (Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, You-
Tube...) „ციფ რუ ლი სა ზო გა დო ება“ იქ მნე ბა და ახ ალ თა ობ ებ ში 
ერ თდრო ულ ად ორი მო ცე მუ ლო ბა ჩნდე ბა - ვირ ტუ ალ ური და 
რე ალ ური ანუ ჰიბ რი დუ ლი, რომ ლის კომ პო ნენ ტე ბი ერ თმა ნეთ-
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ზე ზე მოქ მე დე ბენ თა ვი სუფ ლე ბის, ღიაობისა და ხელ მი საწ ვდო-
მო ბის პრინ ცი პე ბით. 

3. შე მეც ნე ბი თი (კოგ ნი ტუ რი) სფე როს სხვაგ ვა რად გან ვი-
თა რე ბა. ცოდ ნა შემ ცვე ლი ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლად ხელ-
მი საწ ვდო მო ბა თა ნა მედ რო ვე თა ობ ებ ში შე მეც ნე ბით პრო ცე-
სებს ას უს ტებს და მათ ძა ლის ხმე ვას ინ ფორ მა ცი ის ტექ ნი კურ 
მოწყო ბი ლო ბებ ში ჩატ ვირ თვის კენ წარ მარ თავს, რი თაც გა ჯე-
ტე ბის „მახ სოვ რო ბა“ იზ რდე ბა, ად ამი ან ის კი, - მცირ დე ბა, რაც, 
სა ბო ლოო ჯამ ში, ინ დი ვი დის შე მოქ მე დე ბით-კრი ტი კულ აზ-
როვ ნე ბა ზე უარ ყო ფი თად ვლინ დე ბა. ფსი ქო ლო გე ბი მკა ფი ოდ 
მი ან იშ ნე ბენ ახ ალ ფსი ქო ლო გი ურ ფე ნო მენ ზე - ინ ტერ ნეტ-და-
მო კი დე ბუ ლე ბა ზე, მახ სოვ რო ბას თან მი მარ თე ბა ში კი, - ციფ-
რულ ამ ნე ზი აზე. ძლი ერ დე ბა ქსე ლუ რი, „კლი პუ რი“ აზ როვ ნე-
ბა, ნო მო ფო ბია (გა ჯე ტის გა რე შე დარ ჩე ნის ში ში), „გაშ ვე ბუ ლი 
სარ გებ ლის სინ დრო მი“, „ყუ რადღე ბის დე ფი ცი ტის სინ დრო მი“, 
„დრო ის აღ ქმის შე უმ ჩნევ ლო ბის სინ დრო მი“ და სხვ.

ამ ას თან, თა ნა მედ რო ვე თა ობ ებ ის აღ ნიშ ნულ კულ ტუ რულ 
ტრენ დებს პა რა დოქ სუ ლი ხა სი ათი აქ ვს: ერ თი მხრივ, ციფ რულ 
კულ ტუ რულ სივ რცე ში ის ინი ლა ღად ორი ენ ტირ დე ბი ან, მე ორე 
მხრივ კი, რე ალ ურ ცხოვ რე ბა ში კო მუ ნი კა ცი ური უნ არ ები ფორ-
მი რე ბუ ლი ჯერ არ აქ ვთ. ის ინი პრე ფი გუ რა ტი ულ კულ ტუ რულ 
სივ რცე ში არი ან, რაც თა ობ ათ აშ ორ ის ურ თი ერ თო ბა ში საკ მა-
ოდ წი ნა აღ მდე გობ რი ვია.

ად ამი ან ის ცნო ბი ერ ება ციფ რულ სამ ყა რო ში
თით ქმის 5 სა უკ უნეა რაც ფი ლო სო ფო სე ბის (ჰობ სი, ლო კი, 

რუ სო...) ყუ რადღე ბა მი იქ ცია ად ამი ან ის და მო კი დე ბუ ლე ბამ გა-
რე მოს თან მი მარ თე ბა ში. მა თი აზ რით, ყო ველ ინ დი ვიდს აქ ვს 
შეც დო მი სა გან და უზღვე ვე ლი გო ნი და თან და ყო ლი ლი თავ მოყ-
ვა რე ობა, რა საც ემ ატ ება პი რა დი უნ არ-ჩვე ვე ბი, ინ ტე რე სე ბი 
და ქცე ვი თი მო ტი ვე ბი. მა თი ერ თობ ლი ობ ით ყა ლიბ დე ბა გან-
სხვა ვე ბუ ლი თვი სე ბე ბის მქო ნე ად ამი ან ები, რო მელ თა ქმე დე ბა 
დრო სა და გა რე მო ში ფარ თო დი აპ აზ ონ ში მერ ყე ობს. 

ავ სტრი ელი სო ცი ოლ ოგ ის, კ. მან ჰა იმ ის (K. Mannheim) აზ-
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რით, ერ თი ეპ ოქ ის თა ობ ათა გან სხვა ვე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი 
დიდ გავ ლე ნას ახ დენს მა თი აზ როვ ნე ბის ფორ მი რე ბა ზე.1 

თა ნა მედ რო ვე ახ ალ გაზ რდის ცნო ბი ერ ებ აზე დი დი მო ცუ-
ლო ბის მრა ვალ ფე რო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ის მძლავ რი არ სე ნა ლი 
მუდ მი ვად ზე მოქ მე დებს. მრა ვა ლი კვლე ვით დას ტურ დე ბა, რომ 
ფხიზ ლად ყოფ ნის ნა ხე ვარ ზე მეტ დროს ად ამი ანი ეკ რან თან 
ატ არ ებს და დრო ის ეს მო ნაკ ვე თი სულ უფ რო იზ რდე ბა.

ჩნდე ბა შე კითხვა: რო გორ აის ახ ება აღ ნიშ ნუ ლი სო ცი ოკ ულ-
ტუ რუ ლი გარ და ტე ხა მის მრა ვალ ფე რო ვან ქცე ვა ზე? 

ამ შე კითხვა ზე ცალ სა ხად პა სუ ხის გა ცე მა რთუ ლია, თუმ ცა, 
ერ თი რამ ცხა დია - გავ ლე ნა მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა.

სა ყო ველ თაო ინ ტერ ნე ტის ეპ ოქ აში ად ამი ან ის ათ ვის აქ ტუ-
ალ ური უფ რო ღი რე ბუ ლი ხდე ბა, ვიდ რე მო სა ლოდ ნე ლი, უფ რო 
მყი სი ერი, ვიდ რე პერ სპექ ტი ული, უფ რო ფაქ ტობ რი ვი, ვიდ რე 
კონ ცეპ ტუ ალ ური, უფ რო კონ სენ სუ სი, ვიდ რე თვი თა ნა ლი ზი...

ტრან სფორ მა ცი ას გა ნიც დის ად ამი ან ის სუ ლი ერი სფე როს 
ის ეთი კომ პო ნენ ტე ბი, რო გო რე ბი ცაა ინ ფორ მა ცია, ცოდ ნა და 
სიბ რძნე. ინ ტერ ნე ტი ძა ლის ხმე ვას უფ რო მე ტად ინ ფორ მა ცი-
ული სამ ყა როს ფორ მი რე ბა ზე აძ ლი ერ ებს. კონ სტრუ ირ დე ბა 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის ფუნ ქცი ებ იც, გან სა კუთ რე ბით გლო-
ბა ლურ სა ძი ებო სის ტე მებ ში შე კითხვებ ზე მზა პა სუ ხე ბის მყი-
სი ერ ად მი წო დე ბი სას, არ ჩე ვა ნის დი დი შე საძ ლებ ლო ბე ბით. 
თუმ ცა, ზე ჭარ ბი ინ ფორ მა ცია ჭეშ მა რი ტი და ვა ლი დუ რი ცოდ-
ნის მი ღე ბას აფ ერ ხებს და სიბ რძნი სა გან კი დევ უფ რო გვა შო-
რებს. შე დე გად, ინ ფორ მა ცი ის, ცოდ ნა სა და სიბ რძნეს შო რის 
გან სხვა ვე ბა ნელ-ნე ლა იკ არ გე ბა.

მარ თა ლია ინ ტერ ნე ტით რა იმე მოვ ლე ნის შე სა ხებ ფაქ ტობ-
რი ვი ინ ფორ მა ცია სწრა ფად მოგ ვე წო დე ბა, მაგ რამ მას იშ ვი-
ათ ად აქ ვს თვი თახ სნის უნ არი - ან ალ იზი და ინ ტერ პრე ტა ცია. 
არ ადა, ყო ვე ლი მომ ხდა რი ფაქ ტი კავ შირ შია წარ მო შო ბის მი-
ზე ზებ ზე, გა რე მო ებ ებ ზე, თა ნამ დევ მოვ ლე ნებ ზე, გავ ლე ნის 

1 Маннгейм К. (2000). Очерки социологии знания: Проблема 
поколений – состязательность – экономические амбиции. М.: ИНИОН 
РАН, 162 с.
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სფე რო ებ ზე, გან ზრა ხუ ლო ბა ზე და ა.შ. ამ იტ ომ მო წო დე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცია გან ხი ლუ ლი უნ და იქ ნას წარ სუ ლის ფარ თო კონ-
ტექ სტში, რა თა ნამ დვილ ცოდ ნად გა და იქ ცეს, რის სა შუ ალ ებ ას 
ინ ტერ ნე ტი ნაკ ლე ბად იძ ლე ვა.

ინ ტერ ნე ტით მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია წიგ ნის წა კითხვით 
შე ძე ნილ ცოდ ნას ვერ შეც ვლის. მარ თა ლია წიგ ნის კითხვა უფ-
რო მეტ დრო სა და ენ ერ გი ას მო ითხოვს, მაგ რამ, სა ნაც ვლოდ, 
ად ამი ან ის კონ ცეპ ტუ ალ ურ აზ როვ ნე ბას ან ვი თა რებს. 

ად რე, ცოდ ნის შე ძე ნი სა და გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ებ ის კი-
დევ ერ თი ტრა დი ცი ული სა შუ ალ ება იყო პი რა დი სა უბ რე ბი, რი-
თაც ხდე ბო და სა ინ ტე რე სო აზ რე ბის გაც ვლა და მათ ზე მსჯე-
ლო ბა. დღეს მოკ ლე ტექ სტუ რი შეტყო ბი ნე ბე ბის კულ ტუ რა 
ფარ თოდ მკვიდ რდე ბა, რა საც, ხში რად, სიმ ბო ლო ებ ით მი მო წე-
რა ენ აც ვლე ბა. ანუ, ფაქ ტობ რი ვად, ად ამი ან თა შო რის პირ და პი-
რი აზ რობ რი ვი კო მუ ნი კა ცია სულ უფ რო ქრე ბა, გან სა კუთ რე-
ბით ახ ალ გაზ რდებ ში.

კომ პი უტ ერი, რო მელ საც ცალ კე ული კითხვე ბის კონ ტექ სტის 
გა რე შე მარ ტი ვად და სწრა ფად და მუ შა ვე ბა შე უძ ლია, გვაძ ლევს 
წარ მო უდ გე ნელ შე საძ ლებ ლო ბებს, თუმ ცა, იმ ავ დრო ულ ად, მი-
ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ად ამი ან ის გო ნე ბა ში და მახ სოვ რე ბის 
სურ ვი ლი და უნ არი ქვე ით დე ბა, მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი კნინ დე ბა 
და ინ ფორ მა ცი ის მნიშ ვნე ლო ბას წო ნა ეკ არ გე ბა. ით რგუ ნე ბა ად-
ამი ან ის უნ არი სა კუ თარ თავ ში ეძ ებ ოს და შექ მნი ლი სი ტუ აცი-
იდ ან რო გორ მე იპ ოვ ოს რა ცი ონ ალ ური გა მო სა ვა ლი, რად გან 
მე ტად ენ დო ბა ტექ ნო ლო გი ით მო წო დე ბულ მზა ინ ფორ მა ცი ას. 
ყო ვე ლი ვე ად უნ ებს და მო უკ იდ ებ ელი აზ როვ ნე ბი სა კენ გო ნე ბის 
სწრაფ ვას, რაც სა ბო ლოო ჯამ ში, ნელ-ნე ლა ცვლის ინ დი ვი დის 
ხა სი ათ საც, კერ ძოდ, ად ამი ან ურ ობ ას თან მი მარ თე ბა ში.

თუ, სულ მცი რე, ორი ად ამი ანი ინ ტერ ნე ტის სა ძი ებო სის-
ტე მა ში ერ თი და იგ ივე შე კითხვას შე იყ ვანს, მა ინ ცდა მა ინც ერ-
თნა ირ პა სუხს ვერ მი იღ ებს. რას ნიშ ნავს ეს? ეს იმ ას ნიშ ნავს, 
რომ მომ ხმა რე ბელს და ხა რის ხე ბუ ლი და პერ სო ნა ლი ზე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცია მი ეწ ოდ ება ანუ ის ეთი, რო გო რიც მას ყვე ლა ზე 
უფ რო შე ეს აბ ამ ება. ამ ით აშ კა რავ დე ბა ის იც, რომ ინ ფორ მა-
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ცია კარ გავს უნ ივ ერ სა ლუ რო ბის ნი შანს და მიზ ნობ რი ვი ხდე-
ბა. მარ თა ლია სა სურ ვე ლი ინ ფორ მა ცია უფ ას ოდ მოგ ვე წო დე ბა, 
მაგ რამ, მის სა ნაც ვლოდ, სა ფა სურს ვიხ დით სა კუ თა რი მო ნა ცე-
მე ბის გამ ჟღავ ნე ბით, რი თაც ჩვე ნი პი როვ ნუ ლი პრო ფი ლი თან-
და თან იქ მნე ბა, რაც შე საძ ლოა უფ რო ზუს ტია, ვიდ რე ჩვენ თვი-
თონ პი რუთ ვნე ლად და ვი ხა სი ათ ებ დით სა კუ თარ თავს.

დას კვნა
• ციფ რულ მა ტექ ნო ლო გი ებ მა შექ მნა ახ ალი ციფ რუ ლი 

კულ ტუ რა, რო მელ საც ახ ასი ათ ებს სამ ყა როს დუ ალ ური აღ ქმა: 
ერ თი მხრივ, რო გორც „ცოცხა ლი“ (რე ალ ური), მე ორე კი, - ტექ-
ნო ლო გი ური. 

• ციფ რუ ლი კულ ტუ რა გლო ბა ლურ და ლო კა ლურ გან ზო მი-
ლე ბებ ში ქმნის სამ ყა როს ჰიბ რი დულ გლო კა ლურ ტექ ნო ლო გი-
ურ ლან დშაფ ტს, რო მე ლიც ქსე ლუ რი ეფ ექ ტე ბით ად ამი ან ებ ზე 
ახ დენს რო გორც და დე ბით, ისე უარ ყო ფით ზე მოქ მე დე ბას.

• „კულ ტუ რუ ლი სივ რცის“ ცნე ბა წი ნა აღ მდე გობ რი ვია: ერ-
თი მხრივ, იგი ებ რძვის ტრა დი ცი ულს, ად რე დამ კვიდ რე ბულს, 
თუმ ცა, ად ამი ანი ფი ზი კუ რად ამ გა რე მო ში არ სე ბობს და კვლა-
ვაც იარ სე ბებს; მე ორე მხრივ კი, ცნო ბი ერ ად ამ კვიდ რებს ვირ-
ტუ ალ ურს, რო მე ლიც ტრა დი ცი ულ ღი რე ბუ ლე ბებს უპ ირ ის-
პირ დე ბა.

• ციფ რულ კულ ტუ რულ სივ რცეს სა მი სა ბა ზო კრი ტე რი უმი 
აქ ვს: დრო და სივ რცე, ციფ რუ ლი იდ ენ ტო ბა და კო მუ ნი კა ცი ის 
ფორ მა. თი თოეული მათ გა ნი ციფ რულ გა რე მო ში ახ ალ ნი შან-
თვი სე ბებს იძ ენს.

• იც ვლე ბა ად ამი ან თა ცნო ბი ერ ება, ფორ მირ დე ბა ვირ ტუ ალ-
ური იდ ენ ტო ბა, დრო ისა და სივ რცის ახ ლე ბუ რი აღ ქმა. 

• Aგლო ბა ლურ ას პა რეზ ზე გა მო დის ახ ალ გაზ რდე ბის რამ დე-
ნი მე თა ობა, რომ ლე ბიც სხვა ღი რე ბუ ლე ბე ბი თა და ფა სე ულ ობ-
ებ ით აზ როვ ნე ბენ და ცხოვ რო ბენ.

• თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ებ აში ერ თდრო ულ ად არ სე ბობს 
პოს ტფი გუ რა ტი ული, კო(ნ)ფი გუ რა ტი ული და პრე ფი გუ რა ტი-
ული კულ ტუ რე ბი, აქ ედ ან, პირ ვე ლი ორი ენ ტი რე-ბუ ლია წარ-
სულ ზე, მე ორე - აწ მყო ზე, მე სა მე კი, - მო მა ვალ ზე. 
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RESUME

XXI century has witnessed a transition into a technological di-
mension, and in every human activity, there is now a digital model 
being implemented.

The substantial change can be observed in culture as well – a new 
digital culture, completely different from the traditional one, has 
emerged and views the world from a dual perspective: “live” (real) 
on the one hand, and technological on the other.

Human consciousness is also changing, bringing selfism, virtual 
identity, narcissism, global relationships, a novel perception of time 
and space, defiance of authority, all of which make the generational 
rift increasingly obvious.

The digital culture that exists in two dimensions (global and lo-
cal) is creating a new global technological landscape that is no longer 
bound by geography and through its networks, influences people in 
both positive and negative ways.

Several new generations have been and are being formed, which 
differ markedly from the earlier ones and uphold different princi-
ples and lead their lives in accordance with different values.

In the cultural cyberspace, on platforms brought about by ever-
improving technology, people find a variety of ways to actively ex-
change information (private messages, public comments) and basi-
cally live in the virtual world, thereby creating digital culture. 
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The notion of “cultural space” is controversial: on the one hand, it 
goes against the traditional, defying convention, though the human 
still physically exists in this environment and will continue to do so 
for the foreseeable future; on the other hand, the human is trying 
to create and augment virtual realities that go against what is tradi-
tionally accepted.

The digital cultural space has three basic criteria: time and space, 
digital identity, and theform of communication. All three acquires 
new features in a digital environment.

In the modern society, post figurative, co(n)-figurative, and pre-
figurative cultures exist simultaneously, with the first being focused 
on the past, the second – on the present, and the last – on the future.

Keywords: culture, digital, virtual, information, content, phe-
nomenon, identity, communication, global, local, glocal, transforma-
tion, postfigurative, co(n)figurative, prefigurative.
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კორ პო რა ცი ული სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
გან ვი თა რე ბის დო ნე ები

DOI - 10.36962/ecs105/3/2022-81

გრი გოლ აბ რა ლა ვა
სტუ დოქ ტო რან ტი

რე ზი უმე
ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია სა ზო გა დო ებ რივ გან ვი თა რე ბა ში 

ბიზ ნე სის მო ნა წი ლე ობ ის დო ნე ები. მო ცე მუ ლია მო დე ლი, რო მე-
ლიც წარ მო ად გენს ერთ-ერთ ძი რი თად მიდ გო მას პრობ ლე მე ბი-
სად მი მიძ ღვნილ თა ნა მედ რო ვე კვლე ვებ ში. აღ ნიშ ნუ ლი მო დე-
ლის თა ნახ მად, კორ პო რა ცი ული მრა ვალ დო ნი ანი სო ცი ალ ური 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა შეგ ვიძ ლია წარ მო ვად გი ნოთ პი რა მი დის 
სა ხით. გან ხი ლუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სხვა დას ხვა დო ნე ები 
წარ მო ად გენს ბიზ ნე სი სად მი მოთხოვ ნე ბის, სა ზო გა დო ებ ისა და 
სა ხელ მწი ფოს მხრი დან მო ლო დი ნე ბი სა და ბიზ ნე სი სათ ვის სო-
ცი ალ ური აქ ტი ვო ბის სარ გებ ლი ან ობ ის/უს არ გებ ლო ბის კომ-
ბი ნა ცი ას. გა ან ალ იზ ებ ულია ა. კე რო ლის სო ცი ალ ური პა სუ ხის-
მგებ ლო ბის დო ნე ებ ის მატ რი ცა. 

და ხა სი ათ ებ ულია კორ პო რა ცი ული სო ცი ალ ური პა სუ ხის-
მგებ ლო ბის(კსპ) გან ვი თა რე ბის ლი ბე რა ლუ რი, ტრა დი ცი ული, 
პარ ტნი ორ ული, ინ ტეგ რა ცი ული, ინ ოვ აცი ური დო ნე ები.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ბიზ ნე სის სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო-
ბის დო ნე ები; სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბის პი რა მი და; სო-
ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბის დო ნე ებ ის მატ რი ცა.

შე სა ვა ლი
ბიზ ნესს, რო გორც ეკ ონ ომ იკ ურ საქ მი ან ობ ას, თა ვი სი სო-

ცი ალ ური ფუნ ქცი ები გა აჩ ნია. ბიზ ნე სის მთა ვა რი სო ცი ალ ური 
ფუნ ქციაა გა და სა ხა დე ბის სრუ ლი და დრო ული გა დახ და, ბი უჯ-
ეტ ის შევ სე ბა, ას ევე სა კუ თა რი თა ნამ შრომ ლე ბის ღირ სე ული 
შრო მის ან აზღა ურ ებ ით უზ რუნ ველ ყო ფა. იმ ავ დრო ულ ად, კორ-
პო რა ცი ული სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბის თა ნა მედ რო ვე 
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მო დე ლე ბი ბიზ ნესს მი მარ თა ვენ სამ სფე რო ში - ეკ ონ ომ იკ აში, 
და საქ მე ბა სა და გა რე მოს დაც ვა ში ინ იცი ატ ივ ის გა მოვ ლე ნის-
კენ. ბუ ნებ რი ვია, წმინ და სა ხით ფირ მე ბი თა ვად არ არი ან და კა-
ვე ბუ ლი მო სახ ლე ობ ის სო ცი ალ ური პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რით, 
არ ამ ედ მის რე ალ იზ ებ ას ახ დე ნენ სა მო ქა ლა ქო გა ერ თი ან ებ ებ-
თან, არ აკ ომ ერ ცი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და სა ხელ მწი ფო და წე-
სე ბუ ლე ბებ თან ურ თი ერ თქმე დე ბით. სო ცი ალ ური ფუნ ქცი ებ ის 
რე ალ იზ ებ ის ას, პა სუ ხის მგე ბე ლი კომ პა ნია აუც ილ ებ ლად იღ-
ებს მო გე ბას და იც ავს კა ნო ნებს, ეთ იკ ის ნორ მებს, არ ის სა მო-
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის კე თილ სინ დი სი ერი კორ პო რა ცი ული 
წევ რი, რო მე ლიც თა ვი სი შე საძ ლებ ლო ბის ფარ გლებ ში უზ რუნ-
ველ ყოფს ეკ ონ ომ იკ ურ მდგრა დო ბას, სო ცი ალ ურ კე თილ დღე-
ობ ას და ეკ ოლ ოგი ურ სტა ბი ლუ რო ბას. 

სა ზო გა დო ებ რივ გან ვი თა რე ბა ში ბიზ ნე სის 
მო ნა წი ლე ობ ის დო ნე ები

სა ზო გა დო ებ ის სო ცი ალ ურ გან ვი თა რე ბა ში ბიზ ნე სის მო ნა-
წი ლე ობ ის ხა რის ხის ევ ოლ უცი ის ად მი სხვა დას ხვა მიდ გო მე ბი 
არ სე ბობს. გა მოვ ყოფთ მიდ გო მას, რო მე ლიც არ აკ ონ კრე ტებს 
კსპ კონ კრე ტუ ლი ტი პის უპ ირ ატ ესი გა მო ყე ნე ბის პე რი ოდ ებს, 
არ ამ ედ გა მო ყოფს სა ზო გა დო ებ რივ გან ვი თა რე ბა ში ბიზ ნე სის 
მო ნა წი ლე ობ ის დო ნე ებს. 

ცხრი ლი 1.
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რეალიზებას ახდენენ სამოქალაქო გაერთიანებებთან, არაკომერციულ 

ორგანიზაციებსა და სახელმწიფო დაწესებულებებთან ურთიერთქმედებით. 

სოციალური ფუნქციების რეალიზებისას, პასუხისმგებელი კომპანია აუცილებლად 

იღებს მოგებას და იცავს კანონებს, ეთიკის ნორმებს, არის სამოქალაქო საზოგადოების 

კეთილსინდისიერი კორპორაციული წევრი, რომელიც თავისი შესაძლებლობის 

ფარგლებში უზრუნველყოფს ეკონომიკურ მდგრადობას, სოციალურ კეთილდღეობას 

და ეკოლოგიურ სტაბილურობას.  

      სსააზზოოგგაადდოოეებბრრიივვ  გგაანნვვიითთაარრეებბააშშიი  ბბიიზზნნეესსიისს  მმოონნააწწიილლეეოობბიისს  დდოონნეეეებბიი  

საზოგადოების სოციალურ განვითარებაში ბიზნესის მონაწილეობის ხარისხის 

ევოლუციისადმი სხვადასხვა მიდგომები არსებობს.  გამოვყოფთ მიდგომას, 

რომელიც  არ აკონკრეტებს კსპ კონკრეტული ტიპის უპირატესი გამოყენების 

პერიოდებს, არამედ გამოყოფს საზოგადოებრივ განვითარებაში ბიზნესის 

მონაწილეობის დონეებს.    

ცცხხრრიილლიი  11. 

სსააზზოოგგაადდოოეებბრრიივვ  გგაანნვვიითთაარრეებბააშშიი  ბბიიზზნნეესსიისს  მმოონნააწწიილლეეოობბიისს  დდოონნეეეებბიი  
  ტტრრაადდიიცციიუულლიი    

ქქვვეელლმმოოქქმმეედდეებბაა  
სსტტრრაატტეეგგიიუულლიი  
ქქვვეელლმმოოქქმმეედდეებბაა  

სსოოცციიაალლუურრიი  
იინნვვეესსტტიირრეებბაა  

მმოოტტიივვააცციიაა  უანგარობა და 
დახმარების 
სურვილი 

კომპანიის 
სტრატეგიული 
ინტერესი, რომელიც 
ზომიერადაა 
დაკავშირებული მისი 
განვითარების 
მიზნებთან 

კომპანიის 
გრძელვადიანი 
ინტერესი, რომელიც 
ახდენს კომპანიის 
ინტერესებისა და 
ადგილობრივი თემის 
მოთხოვნილებების 
ინტეგრირებას. 

სსააშშუუაალლეებბეებბიისს  
მმიიმმღღეებბთთაა  
შშეერრჩჩეევვიისს  
კკრრიიტტეერრიიუუმმეებბიი  

ხელმძღვანელობის 
სურვილები 

სიკეთეების მიმღებთა 
ინტერესების 
გათვალისწინება, 
სოციალური 
ეფექტიანობა 

სოციალური 
ეფექტიანობა, 
ადგილობრივი თემის 
მოთხოვნილება და 
ბიზნეს-სარგებელი 
(ხშირად, 
პერსპექტივაში) 

ძძიირრიითთაადდ  
სსააქქმმიიაანნოობბაასსთთაანნ  
კკაავვშშიირრიი  

არ არის 
დაკავშირებული 

დამოკიდებულია 
გაშუალებულად 

შიდაკორპორაციული 
პროგრამები - 
პირდაპირ, ხოლო 
გარეშე სოციალური 
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1979 წელს ამ ერ იკ ელ მა მეც ნი ერ მა ა. კე როლ მა შე მოგ ვთა-
ვა ზა კსპ-ს გან მარ ტე ბა, რო მე ლიც გუ ლის ხმობ და „ორ გა ნი-
ზა ცი ის ათ ვის სა ზო გა დო ებ ის მი ერ წა ყე ნე ბულ ეკ ონ ომ იკ ურ, 
სა მარ თლებ რივ, ეთ იკ ურ და დის კრე ცი ულ მო ლო დი ნებ თან 
შე სა ბა მი სო ბას მო ცე მულ მო მენ ტში“. მო ცე მუ ლი მიდ გო მა, 
რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც მოგ ვი ან ებ ით შე მუ შავ და შე სა ბა მი სი 
მო დე ლი, წარ მო ად გენს ერთ-ერთ ძი რი თად მიდ გო მას კსპ პრობ-
ლე მე ბი სად მი მიძ ღვნილ თა ნა მედ რო ვე კვლე ვებ ში. აღ ნიშ ნუ ლი 
მო დე ლის თა ნახ მად, კორ პო რა ცი ული მრა ვალ დო ნი ანი სო ცი-
ალ ური პი რა მი დის სა ფუძ ველს წარ მნო ად გენს ეკ ონ ომ იკ ური 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა, რო მე ლიც უშუ ალ ოდ გა ნი საზღვრე ბა კომ-
პა ნი ის, რო გორც სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბე ბის მწარ მო ებ-
ლის სა ბა ზო ფუნ ქცი ით, რომ ლის მეშ ვე ობ ით აც იგი აკ მა ყო-
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პროგრამები - ირიბად ან 
შემდგომი ეფექტის 
მოლოდინში. 

დდააფფიინნაანნსსეებბიისს  
მმეექქაანნიიზზმმეებბიი  

საქველმოქმედო 
შემოწირულობები 

საქველმოქმედო 
შემოწირულობები, 
სპონსორობა, საგრანტო 
პროგრამები, რომლებიც 
არ არის 
დაკავშირებული 
კომპანიის ბიზნეს-
ინტერესებთან 

სექტორთაშორისი 
სოციალური 
პარტნიორობა 

სსოოცციიაალლუურრიი  
ეეფფეექქტტიი  

დაბალი, ხშირად 
არაგაზომვადი 

ნაწილობრივ 
გაზომვადი 

დროში გაწერილი, 
გაზომვადი 

1979 წელს ამერიკელმა მეცნიერმა აა..  კკეერროოლლმმაა შემოგვთავაზა კსპ-ს განმარტება, 

რომელიც გულისხმობდა „ორგანიზაციისათვის საზოგადოების მიერ წაყენებულ 

ეკონომიკურ, სამართლებრივ, ეთიკურ და დისკრეციულ მოლოდინებთან 

შესაბამისობას მოცემულ მომენტში“. მოცემული მიდგომა, რომლის საფუძველზეც 

მოგვიანებით შემუშავდა შესაბამისი მოდელი, წარმოადგენს ერთ-ერთ ძირითად 

მიდგომას კსპ პრობლემებისადმი მიძღვნილ თანამედროვე კვლევებში. აღნიშნული 

მოდელის თანახმად, კორპორაციული მრავალდონიანი სოციალური 

პასუხისმგებლობა შეგვიძლია წარმოვადგინოთ შემდეგი პირამიდის სახით (ნახ. 1.). 

 

ნნაახხ..11..  კკოორრპპოორრააცციიუულლიი  სსოოცციიაალლუურრიი  პპაასსუუხხიისსმმგგეებბლლოობბიისს  პპიირრაამმიიდდაა  

პირამიდის საფუძველს წარმნოადგენს ეკონომიკური პასუხისმგებლობა, 

რომელიც უშუალოდ განისაზღვრება კომპანიის, როგორც საქონლისა და 

 

ფილანტროპული 
პასუხისმგებლობა 

ეთიკური პასუხისმგებლობა 

სამართლებრივი პასუხისმგებლობა 

ეკონომიკური პასუხისმგებლობა 
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რეალიზებას ახდენენ სამოქალაქო გაერთიანებებთან, არაკომერციულ 

ორგანიზაციებსა და სახელმწიფო დაწესებულებებთან ურთიერთქმედებით. 

სოციალური ფუნქციების რეალიზებისას, პასუხისმგებელი კომპანია აუცილებლად 

იღებს მოგებას და იცავს კანონებს, ეთიკის ნორმებს, არის სამოქალაქო საზოგადოების 

კეთილსინდისიერი კორპორაციული წევრი, რომელიც თავისი შესაძლებლობის 

ფარგლებში უზრუნველყოფს ეკონომიკურ მდგრადობას, სოციალურ კეთილდღეობას 

და ეკოლოგიურ სტაბილურობას.  

      სსააზზოოგგაადდოოეებბრრიივვ  გგაანნვვიითთაარრეებბააშშიი  ბბიიზზნნეესსიისს  მმოონნააწწიილლეეოობბიისს  დდოონნეეეებბიი  

საზოგადოების სოციალურ განვითარებაში ბიზნესის მონაწილეობის ხარისხის 

ევოლუციისადმი სხვადასხვა მიდგომები არსებობს.  გამოვყოფთ მიდგომას, 

რომელიც  არ აკონკრეტებს კსპ კონკრეტული ტიპის უპირატესი გამოყენების 

პერიოდებს, არამედ გამოყოფს საზოგადოებრივ განვითარებაში ბიზნესის 

მონაწილეობის დონეებს.    

ცცხხრრიილლიი  11. 

სსააზზოოგგაადდოოეებბრრიივვ  გგაანნვვიითთაარრეებბააშშიი  ბბიიზზნნეესსიისს  მმოონნააწწიილლეეოობბიისს  დდოონნეეეებბიი  
  ტტრრაადდიიცციიუულლიი    

ქქვვეელლმმოოქქმმეედდეებბაა  
სსტტრრაატტეეგგიიუულლიი  
ქქვვეელლმმოოქქმმეედდეებბაა  

სსოოცციიაალლუურრიი  
იინნვვეესსტტიირრეებბაა  

მმოოტტიივვააცციიაა  უანგარობა და 
დახმარების 
სურვილი 

კომპანიის 
სტრატეგიული 
ინტერესი, რომელიც 
ზომიერადაა 
დაკავშირებული მისი 
განვითარების 
მიზნებთან 

კომპანიის 
გრძელვადიანი 
ინტერესი, რომელიც 
ახდენს კომპანიის 
ინტერესებისა და 
ადგილობრივი თემის 
მოთხოვნილებების 
ინტეგრირებას. 

სსააშშუუაალლეებბეებბიისს  
მმიიმმღღეებბთთაა  
შშეერრჩჩეევვიისს  
კკრრიიტტეერრიიუუმმეებბიი  

ხელმძღვანელობის 
სურვილები 

სიკეთეების მიმღებთა 
ინტერესების 
გათვალისწინება, 
სოციალური 
ეფექტიანობა 

სოციალური 
ეფექტიანობა, 
ადგილობრივი თემის 
მოთხოვნილება და 
ბიზნეს-სარგებელი 
(ხშირად, 
პერსპექტივაში) 

ძძიირრიითთაადდ  
სსააქქმმიიაანნოობბაასსთთაანნ  
კკაავვშშიირრიი  

არ არის 
დაკავშირებული 

დამოკიდებულია 
გაშუალებულად 

შიდაკორპორაციული 
პროგრამები - 
პირდაპირ, ხოლო 
გარეშე სოციალური 
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ფი ლებს მომ ხმა რე ბელ თა მოთხოვ ნი ლე ბებს და, შე სა ბა მი სად, 
იღ ებს მო გე ბას. სხვა სიტყვე ბით რომ ვთქვათ, ნე ბის მი ერი ბიზ-
ნეს-სტრუქ ტუ რა, რო მე ლიც ახ დენს სა ზო გა დო ებ ის წი ნა შე თა-
ვი სი ეკ ონ ომ იკ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბის რე ალ იზ ებ ას, სო ცი ალ-
ურ ად პა სუ ხის მგებ ლი ანია. სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა 
გუ ლის ხმობს ბიზ ნე სის კა ნონ მორ ჩი ლე ბას სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ-
ის პი რო ბებ ში, მი სი საქ მი ან ობ ის შე სა ბა მი სო ბას სა ზო გა დო ებ ის 
მო ლო დი ნებ თან, რომ ლე ბიც ას ახ ულია სა მარ თლებ რივ ნორ მებ-
ში. ეთ იკ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბა, თა ვის მხრივ, ბიზ ნეს-თა ნა მე-
გობ რო ბის გან მო ითხოვს სა ზო გა დო ებ ის მო ლო დი ნებ თან სინ-
ქრო ნი ზა ცი ას სა მარ თლებ რი ვი ნორ მე ბის გან და მო უკ იდ ებ ლად, 
არ სე ბუ ლი მო რა ლის ნორ მე ბის შე სა ბა მი სად. ფი ლან ტრო პუ ლი 
(დის კრე ცი ული) პა სუ ხის მგებ ლო ბა უბ იძ გებს ბიზ ნესს სა ზო გა-
დო ებ ის კე თილ დღე ობ ის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და გან ვი თა რე ბი სა კენ 
მი მარ თუ ლი მოქ მე დე ბე ბის კენ სო ცი ალ ური პროგ რა მე ბის რე-
ალ იზ აცი აში ნე ბა ყოფ ლო ბი თი მო ნა წი ლე ობ ის გზით. რა საკ ვირ-
ვე ლია, კსპ-ს რო გორც „პი რა მი დის“ გან მარ ტე ბა არ ხსნის სო ცი-
ალ ურ პა სუ ხის მგებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ ყვე ლა კითხვას, 

3 
 

პროგრამები - ირიბად ან 
შემდგომი ეფექტის 
მოლოდინში. 

დდააფფიინნაანნსსეებბიისს  
მმეექქაანნიიზზმმეებბიი  

საქველმოქმედო 
შემოწირულობები 

საქველმოქმედო 
შემოწირულობები, 
სპონსორობა, საგრანტო 
პროგრამები, რომლებიც 
არ არის 
დაკავშირებული 
კომპანიის ბიზნეს-
ინტერესებთან 

სექტორთაშორისი 
სოციალური 
პარტნიორობა 

სსოოცციიაალლუურრიი  
ეეფფეექქტტიი  

დაბალი, ხშირად 
არაგაზომვადი 

ნაწილობრივ 
გაზომვადი 

დროში გაწერილი, 
გაზომვადი 

1979 წელს ამერიკელმა მეცნიერმა აა..  კკეერროოლლმმაა შემოგვთავაზა კსპ-ს განმარტება, 

რომელიც გულისხმობდა „ორგანიზაციისათვის საზოგადოების მიერ წაყენებულ 

ეკონომიკურ, სამართლებრივ, ეთიკურ და დისკრეციულ მოლოდინებთან 

შესაბამისობას მოცემულ მომენტში“. მოცემული მიდგომა, რომლის საფუძველზეც 

მოგვიანებით შემუშავდა შესაბამისი მოდელი, წარმოადგენს ერთ-ერთ ძირითად 

მიდგომას კსპ პრობლემებისადმი მიძღვნილ თანამედროვე კვლევებში. აღნიშნული 

მოდელის თანახმად, კორპორაციული მრავალდონიანი სოციალური 

პასუხისმგებლობა შეგვიძლია წარმოვადგინოთ შემდეგი პირამიდის სახით (ნახ. 1.). 

 

ნნაახხ..11..  კკოორრპპოორრააცციიუულლიი  სსოოცციიაალლუურრიი  პპაასსუუხხიისსმმგგეებბლლოობბიისს  პპიირრაამმიიდდაა  

პირამიდის საფუძველს წარმნოადგენს ეკონომიკური პასუხისმგებლობა, 

რომელიც უშუალოდ განისაზღვრება კომპანიის, როგორც საქონლისა და 

 

ფილანტროპული 
პასუხისმგებლობა 

ეთიკური პასუხისმგებლობა 

სამართლებრივი პასუხისმგებლობა 

ეკონომიკური პასუხისმგებლობა 

ნახ.1. კორ პო რა ცი ული სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბის პი რა მი და
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თუმ ცა, გარ კვე ულ წი ლად იძ ლე ვა მა თი სის ტე მა ტი ზე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბას. ჩვე ნი აზ რით, გან ხი ლუ ლი დო ნე ები ყვე ლა ზე მე ტად 
ას ახ ავს კსპ-ს ფუნ ქცი ებს.

კსპ-ს კონ ცეფ ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბი სას მო ცე მუ ლი პრობ ლე მის 
მკვლე ვა რე ბი ძალ ზე ხში რად იყ ენ ებ ენ სო ცი ალ ური პა სუ ხის-
მგებ ლო ბის დო ნე ებ ისა და მა თი პი რა მი დი სებ რი აგ ებ ულ ებ ის 
ცნე ბას. ჩვე ულ ებ რივ, პა სუ ხის მგებ ლო ბის სხვა დას ხვა დო ნე ები 
წარ მო ად გენს ბიზ ნე სი სად მი მოთხოვ ნე ბის, სა ზო გა დო ებ ისა და 
სა ხელ მწი ფოს მხრი დან მო ლო დი ნე ბი სა და ბიზ ნე სი სათ ვის სო-
ცი ალ ური აქ ტი ვო ბის სარ გებ ლი ან ობ ის/უს არ გებ ლო ბის კომ ბი-
ნა ცი ას. რაც უფ რო მა ღა ლია ბიზ ნეს-სტრუქ ტუ რის სო ცი ალ ური 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის დო ნე, მით უფ რო მეტ ვალ დე ბუ ლე ბას იღ-
ებ ენ ის ინი სა კუ თარ თავ ზე ნე ბა ყოფ ლო ბით. ამ ის შე სა ბა მი სად, 
ს. ბრა ტი უშ ენ კო და ვ.სე ლი ვერ სტო ვი წარ მო ად გე ნენ სო ცი ალ-
ურ პა სუ ხის მგებ ლო ბას სამ დო ნი ანი პი რა მი დის სა ხით(სო ცი ალ-
ურ ად პა სუ ხის მგებ ლი ანი ქცე ვის დო ნის მი ხედ ვით)(ნახ. 2.).

ნახ. 2. ბიზ ნე სის სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბის დო ნე ები

5 
 

  

ნნაახხ..  22..  ბბიიზზნნეესსიისს  სსოოცციიაალლუურრიი  პპაასსუუხხიისსმმგგეებბლლოობბიისს  დდოონნეეეებბიი  

პპიირრვვეელლიი  დდოონნეე,,  სსააბბააზზიისსოო,, წარმოადგენს სოციალური პასუხისმგებლობის 

სავალდებულო მდგენელს - ეს არის კანონების (საგადასახადო კანონმდებლობა, 

შრომისა და სამოქალაქო კოდექსები) დაცვა. თუ კანონს არ იცავენ, არ შეიძლება 

საუბარი არანაირ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე: მეწარმე არღვევს მისი 

საქმიანობისათვის დაწესებულ ვალდებულებებს. მმეეოორრეე  დდაა  მმეესსაამმეე  დდოონნეეეებბიი  

მმიიეეკკუუთთვვნნეებბაა  სსოოცციიაალლუურრიი  პპაასსუუხხიისსმმგგეებბლლოობბიისს  ნნეებბააყყოოფფლლოობბიითთ  მმდდგგეენნეელლეებბსს.. ეს ორი 

საფეხური განსხვავდება სოციალურად პასუხისმგებლიანი ქცევის რეალიზაციის 

მოტივებით. მეორე დონე წარმოადგენს ეკონომიკური სარგებლის მისაღებად 

სოციალურად პასუხისმგებლიანი ქცევის რეალიზაციას. ეკონომიკურ სარგებელში 

შეიძლება მოიაზრებოდეს ორგანიზაციის იმიჯის გაუმჯობესება მისი პროდუქციის 

მომხმარებლებისა და მომუშავეებისთვის, საინვესტიციო მიმზიდველობის ამაღლება, 

კომპანიის არსებობისა და განვითარებისთვის ხელისუფლებისა და საზოგადოების 

მხრიდან უფრო ხელსაყრელი პირობების შექმნა. მესამე დონე მოიცავს სოციალურად 

პასუხისმგებლიანი ქცევის იმ სახეობებს, რომლებიც არ ისახავენ მიზნად 

ეკონომიკური სარგებლის მიღებას. ეს გახლავთ საზოგადოებაში ორგანიზაციის 

ადგილისა და როლის გაცნობიერების უფრო მაღალი დონე. მსგავსი მოქმედებები 
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პირ ვე ლი დო ნე, სა ბა ზი სო, წარ მო ად გენს სო ცი ალ ური პა-
სუ ხის მგებ ლო ბის სა ვალ დე ბუ ლო მდგე ნელს - ეს არ ის კა ნო ნე-
ბის (სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბა, შრო მი სა და სა მო ქა ლა ქო 
კო დექ სე ბი) დაც ვა. თუ კა ნონს არ იც ავ ენ, არ შე იძ ლე ბა სა უბ-
არი არ ანა ირ სო ცი ალ ურ პა სუ ხის მგებ ლო ბა ზე: მე წარ მე არ-
ღვევს მი სი საქ მი ან ობ ის ათ ვის და წე სე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებს. 
მე ორე და მე სა მე დო ნე ები მი ეკ უთ ვნე ბა სო ცი ალ ური პა სუ ხის-
მგებ ლო ბის ნე ბა ყოფ ლო ბით მდგე ნე ლებს. ეს ორი სა ფე ხუ რი 
გან სხვავ დე ბა სო ცი ალ ურ ად პა სუ ხის მგებ ლი ანი ქცე ვის რე-
ალ იზ აცი ის მო ტი ვე ბით. მე ორე დო ნე წარ მო ად გენს ეკ ონ ომ იკ-
ური სარ გებ ლის მი სა ღე ბად სო ცი ალ ურ ად პა სუ ხის მგებ ლი ანი 
ქცე ვის რე ალ იზ აცი ას. ეკ ონ ომ იკ ურ სარ გე ბელ ში შე იძ ლე ბა 
მოიაზრებოდეს ორ გა ნი ზა ცი ის იმ იჯ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა მი სი 
პრო დუქ ცი ის მომ ხმა რებ ლე ბი სა და მო მუ შა ვე ებ ის თვის, სა ინ-
ვეს ტი ციო მიმ ზიდ ვე ლო ბის ამ აღ ლე ბა, კომ პა ნი ის არ სე ბო ბი-
სა და გან ვი თა რე ბის თვის ხე ლი სუფ ლე ბი სა და სა ზო გა დო ებ ის 
მხრი დან უფ რო ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბის შექ მნა. მე სა მე დო ნე 
მო იც ავს სო ცი ალ ურ ად პა სუ ხის მგებ ლი ანი ქცე ვის იმ სა ხე ობ-
ებს, რომ ლე ბიც არ ის ახ ავ ენ მიზ ნად ეკ ონ ომ იკ ური სარ გებ ლის 
მი ღე ბას. ეს გახ ლავთ სა ზო გა დო ებ აში ორ გა ნი ზა ცი ის ად გი-
ლი სა და რო ლის გაც ნო ბი ერ ებ ის უფ რო მა ღა ლი დო ნე. მსგავ-
სი მოქ მე დე ბე ბი შე იძ ლე ბა იყ ოს კი დეც ეკ ონ ომ იკ ური მო გე ბის 
მომ ტა ნი, თუმ ცა ეს მათ მი ზანს არ წარ მო ად გენს. ჩვე ნი აზ რით, 
წარ მოდ გე ნი ლი სა მი დო ნე თვალ ნათ ლივ წარ მო აჩ ენს კონ კრე-
ტუ ლი სა წარ მოს სიმ წი ფის სტა დი ებს. 

უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ არ ამ არ თლზო მი ერია კსპ-ს გან ხილ ვა 
რო გორც მთლი ან ად სა ზო გა დო ებ ას თან, ას ევე ბიზ ნეს-თა ნა-
მე გობ რო ბას თან მი მარ თე ბით. ჩვე ნი აზ რით, ნე ბის მი ერ მა ბიზ-
ნეს-კომ პა ნი ამ, რო მე ლიც ობი ექ ტუ რად აფ ას ებს თა ვის როლ სა 
და და ნიშ ნუ ლე ბას, თა ვი სი ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და გან ვი თა რე ბის 
პრო ცეს ში უნ და გაიაროს გან საზღვრუ ლი გზა კსპ სა ფე ხუ რე-
ბი სა და დო ნე ებ ის მი ხედ ვით - და ბა ლი (სა ბა ზი სო) დო ნი დან 
მაქ სი მა ლუ რად მა ღალ დო ნემ დე. რო მელ სა ფე ხურ ზე კონ ცენ-
ტრირ დე ბა იგი - და მო კი დე ბუ ლია რო გორც თა ვად ბიზ ნეს-
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სტრუქ ტუ რის, ას ევე და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ებ ის სის ტე მის 
სპე ცი ფი კა ზე. ეს უკ ან ას კნე ლი მო იც ავს მომ ხმა რებ ლებს, მე სა-
კუთ რე ებს, თა ნამ შრომ ლებს, მომ წო დებ ლებს, კონ კუ რენ ტებს, 
სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებს, ად გი ლობ რივ თა ნა მე გობ რო ბებ სა 
(თემს) და მთლი ან ად სა ზო გა დო ებ ას. 

ყო ვე ლი და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე, თა ვის მხრივ, უყ ენ ებს ბიზ-
ნესს ეკ ონ ომ იკ ურ, სა მარ თლებ რივ, ეთ იკ ურ და ფი ლან ტრო პულ 
მო ლო დი ნებს, რომ ლე ბიც შე ეს აბ ამ ება კსპ „პი რა მი დას“. ა. კე-
როლ მა შე მოგ ვთა ვა ზა კსპ-ს გა ან ალ იზ ება მატ რი ცის მეშ ვე ობ-
ით, რო მე ლიც ას ახ ავს კომ პა ნი ის „პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბის“ სის-
ტე მას და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ებ ის შე სა ბა მის მო ლო დი ნებ თან 
მი მარ თე ბით, რი თაც თა ვი ანთ მო დელს აძ ლე ვენ დას რუ ლე ბულ 
ფორ მას (ცხრ.2.). შე სა ბა მი სად, ყო ველ კომ პა ნი ას უწ ევს რე აგ-
ირ ება წი ნა აღ მდე გობ რი ვი მო ლო დი ნე ბის ურ თუ ლეს სის ტე მა-
ზე და შე სა ბა მი სი რა ცი ონ ალ ური გა მოხ მა ურ ებ ის გა მო მუ შა-
ვე ბა. ამ ას თან, კომ პა ნი ის მე ნეჯ მენ ტი იძ ულ ებ ულია გა დაჭ რას 
პრობ ლე მა თა ერ თობ ლი ობა, რო გო რი ცაა და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
მხა რე ებ ის რან ჟი რე ბა, ყო ვე ლი და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის შემ-
ხვედ რი მო ლო დი ნე ბის კონ ფი გუ რა ცი ებ ის და ბა ლან სე ბა, და ინ-
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ცხრილი 2. 

დდააიინნტტეერრეესსეებბუულლიი  მმხხაარრეეეებბიისსაა  დდაა  კკოორრპპოორრააცციიუულლიი  სსოოცციიაალლუურრიი  პპაასსუუხხიისსმმგგეებბლლოობბიისს  დდოონნეეეებბიისს  
მმაატტრრიიცცაა  

კკოორრპპოორრააცციიუულლიი  სსოოცციიაალლუურრიი  პპაასსუუხხიისსმმგგეებბლლოობბიისს  დდოონნეეეებბიი  
ეეკკოონნოომმიიკკუურრიი  სსაამმაარრთთლლეებბრრიივვიი  ეეთთიიკკუურრიი  ფფიილლაანნტტრროოპპუულლიი  

მესაკუთრეები # # # # # 
მომხმარებლები# # # # # 
თანამშრომლები# # # # # 
ადგილობრივი 
თემი# 

# # # # 

კონკურენტები# # # # # 
მომწოდებლები# # # # # 
აქტივისტთა 
ჯგუფები# 

# # # # 

მთლიანად 
საზოგადოება# 

# # # # 

სხვა# # # # # 

განსაკუთრებული გამოყენებითი მნიშვნელობა აქვს კკსსპპ  გგაანნვვიითთაარრეებბიისს  ხხუუთთიი  

დდოონნიისს  გგაამმოოყყოოფფაასს  დაინტერესებული მხარეებისათვის სოციალურად მნიშვნელოვანი 

ღონისძიებების ჩასატარებლად ახლად შექმნილი სამეწარმეო სტრუქტურების 

მოზიდვის თვალსაზრისით და თავიანთი ბიზნეს-საქმიანობის პროცესში 

სოციალურად პასუხისმგებლიანი ქცევის გამოსამუშავებლად, რაც შემოგვთავაზა ს.ა. 

სტრიჟოვმა (ცხრ. 3.). 

ცხრი ლი 2.
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ტე რე სე ბულ მხა რე თა მთელ სის ტე მა ში მო ლო დი ნე ბი სა და გა-
მოხ მა ურ ებ ებ ის წი ნა აღ მდე გო ბე ბის, სი ნერ გი ის პრობ ლე მის და 
ა.შ. და ბა ლან სე ბა.

გან სა კუთ რე ბუ ლი გა მო ყე ნე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს კსპ 
გან ვი თა რე ბის ხუ თი დო ნის გა მო ყო ფას და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა-
რე ებ ის ათ ვის სო ცი ალ ურ ად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ღო ნის ძი ებ ებ ის 
ჩა სა ტა რებ ლად ახ ლად შექ მნი ლი სა მე წარ მეო სტრუქ ტუ რე ბის 
მო ზიდ ვის თვალ საზ რი სით და თა ვი ან თი ბიზ ნეს-საქ მი ან ობ ის 
პრო ცეს ში სო ცი ალ ურ ად პა სუ ხის მგებ ლი ანი ქცე ვის გა მო სა მუ-
შა ვებ ლად, რაც შე მოგ ვთა ვა ზა ს.ა. სტრი ჟოვ მა (ცხრ. 3.).

პირ ვე ლი დო ნე (ლი ბე რა ლუ რი) და კავ ში რე ბუ ლია პე რი ოდ-
თან, რო ცა კომ პა ნია პირ ვე ლად აღ მოჩ ნდე ბა პი რის პირ წარ-
მოქ მნი ლი ამ ოც ან ებ ის წი ნა შე. ამ სი ტუ აცი აში ხში რად მუ შა ობს 
პრინ ცი პი, რო მე ლიც თა ვის დრო ზე ჩა მო აყ ალ იბა მ. ფრიდ მენ მა. 
აღ ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პის თა ნახ მად, ბიზ ნე სი პა სუ ხის მგე ბე ლია 
მხო ლოდ სა კუ თა რი აქ ცი ონ ერ ებ ის შე მო სავ ლის გა დი დე ბა ზე. 
ამ შემ თხვე ვა ში, სა ზო გა დო ებ ის ინ ტე რე სე ბის აღი არ ება საკ-
მა ოდ შეზღუ დულ და ფორ მა ლურ ხა სი ათს ატ არ ებს, რო მე ლიც 
შე იძ ლე ბა რე ალ იზ ებ ულ იქ ნას, მა გა ლი თად, ქველ მოქ მე დე ბის 
გზით. ხე ლი სუფ ლე ბას თან ურ თი ერ თო ბე ბი უმ თავ რე სად გა ნი-
ხი ლე ბა კა ნონ მდებ ლო ბის დაც ვი სა და გა და სა ხა დე ბის გა დახ-
დის პო ზი ცი იდ ან.

მე ორე (ტრა დი ცი ულ) დო ნე ზე კსპ-სა და შე მოქ მე დე ბი თი 
გან ვი თა რე ბის ამ ოც ან ები ლე გი ტი მუ რად არ ის მიჩ ნე ული და 
მო ითხოვს კონ სტრუქ ცი ულ რე აქ ცი ას. და იწყო სა უბ რე ბი კსპ-ს 
სტან დარ ტი ზა ცი ასა და მის გა ზომ ვა ზე. კსპ-ს მას შტა ბი ფარ-
თოვ დე ბა, თუმ ცა ძი რი თა დად მას პი არ ად აღ იქ ვა მენ. და ინ ტე-
რე სე ბულ მხა რე ებ თან ურ თი ერ თქმე დე ბის შე სამ ჩნი ვი გა აქ ტი-
ურ ებ ის ას მას ხში რად ცალ მხრი ვი ხა სი ათი აქ ვს. აღ ნიშ ნუ ლი 
დო ნე ხა სი ათ დე ბა იძ ულ ებ ითი ქველ მოქ მე დე ბით, რო ცა ხე ლი-
სუფ ლე ბის ზე წო ლის შე დე გად ბიზ ნეს-სტრუქ ტუ რე ბის გან მი-
ღე ბუ ლი სახ სრე ბი მი ემ არ თე ბა არა სო ცი ალ ური პრობ ლე მე ბის 
გა და საჭ რე ლად, არ ამ ედ უმ ეტ ეს ად არა ეფ ექ ტი ანი სო ცი ალ ური 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის შე სა ნა ხად.
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მე სა მე დო ნე (პარ ტნი ორ ული) გუ ლის ხმობს თა ნა ბა რუფ ლე-
ბი ან ურ თი ერ თქმე დე ბას და პარ ტნი ორ ული ურ თი ერ თო ბე ბის 
დამ ყა რე ბას: და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ თან ურ თი ერ თქმე დე ბა 
გა და იქ ცე ვა ორ მხრივ დი ალ ოგ ად სა ზო გა დო ებ ის უფ რო ფარ-
თო მა სებ თან; ყა ლიბ დე ბა უფ რო მჭიდ რო შრო მი თი ურ თი ერ თო-
ბე ბი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ თან; კომ პა ნი ები 
თა ვი ანთ საქ მი ან ობ აში იწყე ბენ სო ცი ალ ური ან გა რიშ გე ბის გა-
მო ყე ნე ბას; საქ მი ანი მო ტი ვა ცია კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია რის კე-
ბის წინ სწრე ბით მარ თვა ზე, საქ მი ანი რე პუ ტა ცი ის შექ მნა სა და 
ერ თობ ლი ვი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ზე.

მე ოთხე დო ნის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელია ინ ტეგ რა ცი ული 
პრო ცე სე ბი. აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში კსპ პრობ ლე მე ბი აღ იქ მე-
ბა რო გორც მე ტად სტრა ტე გი ული, რო მე ლიც მო ითხოვს კომ-
პლექ სურ პა სუხს კომ პა ნი ებ ის და ფა სე ულ ობ ის შექ მნის მთე ლი 
ჯაჭ ვის მხრი დან. აღ ნიშ ნუ ლი დო ნის თვის ას ევე და მა ხა სი ათ ებ-
ელია კომ პა ნი ათა უმ აღ ლე სი ხელ ძღვა ნე ლო ბის მო ნა წი ლე ობა 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში; კომ პა-
ნი ები ურ თი ერ თქმე დე ბენ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ას თან და 
სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რებ თან პროგ რე სულ ალი ან სებ-
ში, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია სა ერ თო მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად; 
ძი რი თა დი ყუ რადღე ბა ეთ მო ბა კსპ მიზ ნე ბის ინ ტეგ რი რე ბას 
ბიზ ნეს-პრო ცე სებ ში, ნა წარ მის შე მუ შა ვე ბით ან მომ სა ხუ რე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბით დაწყე ბუ ლი; საქ მი ანი მო ტი ვა ცია სულ უფ რო 
სტრა ტე გი ულ ხა სი ათს იძ ენს იმ ის კვალ დაკ ვალ, თუ რო გორ 
იწყე ბენ კომ პა ნი ები გრძელ ვა დი ანი კორ პო რა ცი ული მიზ ნე ბი-
სა და სა ზო გა დო ებ ის პრობ ლე მე ბის და კავ ში რე ბას.

მე ხუ თე (ინ ოვ აცი ური) დო ნე გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას 
იმ სა ხუ რებს. საქ მე ის გახ ლავთ, რომ ჩვე ნი ქვე ყა ნა, ამ ჟა მინ დელ 
კრი ზი სულ პი რო ბებ ში, დგას ინ ოვ აცი ური გარ ღვე ვის სტრა ტე-
გი ის არ ჩე ვი სა და რე ალ იზ აცი ის, სა ხელ მწი ფოს, ბიზ ნე სი სა და 
სა ზო გა დო ებ ის ძა ლის ხმე ვის კონ ცენ ტრა ცი ის აუც ილ ებ ლო ბის 
წი ნა შე, რა თა მოხ დეს პრინ ცი პუ ლად ახ ალი კონ კუ რენ ტუ ნა რი-
ანი ტექ ნო ლო გი ებ ისა და პრო დუქ ტე ბის ათ ვი სე ბა, მოძ ვე ლე-
ბუ ლი წარ მო ებ რი ვი აპ არ ატ ის ინ ოვ აცი ური გა ნახ ლე ბა, სტრა-
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ტე გი ის არ ჩე ვა სა და რე ალ იზ აცი აში სა ხელ მწი ფოს რო ლი სა და 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის ამ აღ ლე ბა. ამ გვარ სი ტუ აცი აში კსპ-ს წი ნა-
შე პრინ ცი პუ ლად ახ ალი ამ ოც ან ები დგე ბა. სა უბ არია ყუ რადღე-
ბის გა და ტა ნა ზე სის ტე მურ ცვლი ლე ბებ ზე, მო მა ვალ ბაზ რებ ზე, 
ბიზ ნეს-სტრუქ ტუ რებ სა და მო დე ლებ ზე. ამ ას თან, პროგ რე-
სუ ლი ალი ან სე ბის ფა სე ულ ობ ათა სის ტე მა იც ვლე ბა, აქ ცენ ტი 
კეთ დე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბი სა და ბაზ რე ბის 
რე გუ ლი რე ბა ზე.

კორ პო რა ცი ული სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბის ზე მოთ 
გან ხი ლუ ლი დო ნე ები და მი სი გა მოვ ლე ნის ხა რის ხი ად ას ტუ-
რებს მო საზ რე ბას, რომ ნე ბის მი ერი კომ პა ნი ის ნა ბი ჯი კსპ-ს 
მი მარ თუ ლე ბით იმ სა ხუ რებს მო წო ნე ბას და მხარ და ჭე რას. ამ-
ას თან, მკა ფი ოდ უნ და გა ვაც ნო ბი ერ ოთ, რამ დე ნად რთუ ლი და 
ხან გრძლი ვი ძა ლის ხმე ვა დას ჭირ დე ბა რო გორც ბიზ ნეს-სტრუქ-
ტუ რე ბის შიგ ნით, ას ევე მის გა რეთ რო გორც ში ნა გა ნი სკეპ ტი-
ციზ მის, ას ევე გა რე შე უნ დობ ლო ბის, ინ ერ ცი ის სხვა ფორ მე ბის 
დაძ ლე ვას სა სურ ვე ლი შე დე გის მი საღ წე ვად. 

დას კვნა
კსპ-ს, რო გორც მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მარ თვის სის ტე მას, 

კომ პა ნი ებ ის თვის მო აქ ვს ეფ ექ ტი ანი შე დე გი მი ნი მუმ შემ დე-
გი ფორ მე ბით: იმ იჯ ისა და საქ მი ანი რე პუ ტა ცი ის, კა პი ტა ლი-
ზა ცი ის ზრდის; შრო მი თი კო ლექ ტი ვის ერ თსუ ლოვ ნე ბის გან-
მტკი ცე ბის; სა ზო გა დო ებ ის ათ ვის კომ პა ნი ის გამ ჭვირ ვა ლო ბის 
გან ვი თა რე ბის; სა ინ ვეს ტი ციო მიმ ზიდ ვე ლო ბის ამ აღ ლე ბის; 
მდგრად ერ ოვ ნულ გან ვი თა რე ბა ში სო ცი ალ ური წვლი ლის შე-
ტა ნის გზით. 

სო ცი ალ ური სა კითხე ბის გა დაჭ რა ში ბიზ ნე სის მო ნა წი ლე-
ობ ის ძი რი თა დი მი ზე ზე ბია: სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის 
ზე წო ლა; ბაზ რის ზე წო ლა, ბიზ ნე სის და კარ გვის ში ში; ვალ დე ბუ-
ლე ბე ბი სა ზო გა დო ებ ის წი ნა შე; და დე ბი თი რე პუ ტა ცი ის მი ღე ბა; 
კომ პა ნი ის წინ მსწრე ბი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბა.
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LEVELS OF CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY DEVELOPMENT 

Grigol abralava
GTU PhD student

RESUME

The paper discusses the levels of business participation in public 
development. The model is given, which represents one of the main 
approaches in modern studies devoted to problems. According to 
this model, we can represent corporate multi-level social responsi-
bility in the form of a pyramid. The different levels of responsibil-
ity discussed represent a combination of requirements for business, 
expectations from the society and the state and the usefulness or 
uselessness of social activity for business. A. Carroll’s social respon-
sibility levels matrix is analyzed. The liberal, traditional, collabora-
tive, integrative, innovative levels of Corporate Social Responsibility 
development are characterized.

Keywords: Levels of business social responsibility; The pyramid of 
social responsibility; Matrix of levels of social responsibility.
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რე ზი უმე
ნე ბის მი ერი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის დაჩ ქა რე ბის-

თვის ერთ-ერ თი გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა შრო მის ბაზ რის 
ეფ ექ ტი ან ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას აქ ვს. კერ ძო სექ ტო რის სტი მუ-
ლი რე ბის პა რა ლე ლუ რად, აუც ილ ებ ელია და საქ მე ბის ბაზ რის 
მა ღალ კვა ლი ფი ცი ური კად რით გა ჯე რე ბა და ამ ის ათ ვის რი გი 
ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბა. ბიზ ნეს ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ეკ ონ-
ომ იკ ური რე ფორ მე ბი სა და მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური სტა ბი ლუ-
რო ბის შე დე გად, ბო ლო წლებ ში სა ქარ თვე ლომ მი აღ წია ეკ ონ-
ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის მნიშ ვნე ლო ვან ზრდას. მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ ქვე ყა ნა მუდ მი ვი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგას და 
ბო ლო წლებ ში რე გი ონ ში ეკ ონ ომ იკ ური შო კე ბიც შე ინ იშ ნე ბა, 
უნ და ით ქვას, რომ სა ქარ თვე ლომ შე ინ არ ჩუ ნა ეკ ონ ომ იკ ური 
სტა ბი ლუ რო ბა. თუ არ ჩავ თვლით კო რო ნა ვი რუ სით გან პი-
რო ბე ბულ მსოფ ლიო კრი ზისს და აღ ნიშ ნუ ლით გა მოწ ვე ულ 
რიგ ეკ ონ ომ იკ ურ პრობ ლე მებს ქვე ყა ნა ში. აღ ნიშ ნუ ლის მი-
უხ ედ ავ ად სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის პროგ ნო ზით, 
2019-2023 წლებ ში სა შუ ალო ვა დი ანი პერ სპექ ტი ვის თვის 
მშპ-ის რე ალ ური ზრდა 4.9% უნ და იყ ოს. თუმ ცა, პან დე მი იდ-
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ან გა მომ დი ნა რე, შე საძ ლე ბე ლია სა ერ თო სუ რა თი დრა მა ტუ-
ლად შეც ვლი ლი და შემ ცი რე ბუ ლი იყ ოს. 

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: და საქ მე ბის ბა ზა რი, ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა, 
ეკ ონ ომ იკ ური რე ფორ მე ბი, კვა ლი ფი ცი ური სა მუ შაო ძა ლა. 

ძირითადი ტექსტი
სი ახ ლე არ იქ ნე ბა თუ ვიტყვით, რომ 2009 წლი დან სა ქარ-

თვე ლო ში უმ უშ ევ რო ბის დო ნე სტა ბი ლუ რად შემ ცი რე ბის კენ 
სვლით შე ინ იშ ნე ბა, თუმ ცა მუდ მი ვად არ ის პრობ ლე მე ბი, რო მე-
ლიც ქა ლე ბი სა და და ბა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე ად ამი ან ებ ის 
და საქ მე ბას უკ ავ შირ დე ბა. აქ ვე არ უნ და გა მოგ ვრჩეს თვით და-
საქ მე ბუ ლი ად ამი ან ებ ის რიცხვი, რო მელ თა საქ მი ან ობა ეხ ება 
სა კუ თარ მე ურ ნე ობ ებ ში მუ შა ობ ას და მა თი, რო გორც თვით და-
საქ მე ბუ ლე ბის ერ თი ანი ფორ მა ლი ზე ბუ ლი ბა ზა არ გაგ ვაჩ ნია. 

და საქ მე ბის პრობ ლე მე ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი ად ამი ან ებ-
ის აზ რით, აუც ილ ებ ელია და საქ მე ბის ბა ზარ ზე სა ჭი რო ებ ებ ის 
დად გე ნა და იმ ის გა ან ალ იზ ება, თუ რო მე ლი პრო ფე სი ის ად ამი-
ან ებ ით არ ის გა ჯე რე ბუ ლი ესა თუ ის დარ გი და რო მე ლი მი მარ-
თუ ლე ბით გვჭირ დე ბა უფ რო მე ტი პრო ფე სი ონ ალი. დამ საქ მებ-
ლე ბის აზ რით, საკ მა ოდ ეფ ექ ტი ანია კად რე ბის გა დამ ზა დე ბის 
პრაქ ტი კა ად გილ ზე, ორ გა ნი ზა ცი ასა თუ სა წარ მო ში. ას ევე, კი-
დევ ერ თი კვლე ვის მი ხედ ვით, რო მე ლიც დამ საქ მე ბელ თა გან-
წყო ბე ბის შე სას წავ ლად გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის-
ტროს ინ იცი ატ ივ ით, დო ნო რი და პარ ტნი ორი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის 
დახ მა რე ბით უკ ვე რამ დე ნი მე ჯერ მე გან ხორ ცილ და, ძი რი თად 
პრობ ლე მად დამ საქ მებ ლის მოთხოვ ნებ სა და პრო ფე სი ული გა-
ნათ ლე ბის მქო ნე პი რე ბის კვა ლი ფი კა ცი ას შო რის შე უს აბ ამ ობა 
დად გინ და. შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლო ში დამ საქ მებ ლი სათ ვის 
ხშირ შემ თხვე ვა ში პრობ ლე მა ტუ რია გარ კვე ული პრო ფე სი ებ ის 
ად ამი ან ებ ის მო ძი ება, რაც ამ ცი რებს და საქ მე ბუ ლი ად ამი ან ებ-
ის რა ოდ ენ ობ ას. სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სა აგ-
ენ ტოს 2021 წლის მო ნა ცე მე ბით ქვე ყა ნა ში უმ უშ ევ რო ბის დო ნე 
საგ რძნობ ლად მა ღა ლია – 20,6% , რაც თა ვის თა ვად ცხა დია არ-
ას ახ არ ბი ელო რიცხვია. 
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სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას მიზ ნად აქ ვს და სა ხუ ლი გა-
ატ არ ოს შრო მის ბაზ რის აქ ტი ური პო ლი ტი კა, რო მე ლიც მიზ-
ნად ის ახ ავს მო იძი ოს რაც შე იძ ლე ბა მე ტი სა მუ შაო ად გი ლი სა-
მუ შა ოს მა ძი ებ ელ თათ ვის. ამ კუთხით სა ხელ მწი ფოს მთა ვა რი 
ინ სტრუ მენ ტია სა ქარ თვე ლოს ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ებ ისა 
და დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ალ ური დაც-
ვის სა მი ნის ტროს მმარ თვე ლის სფე რო ში მოქ მე დი და საქ მე ბის 
ხელ შეწყო ბის სა ხელ მწი ფო სა აგ ენ ტო. და საქ მე ბის ხელ შეწყო-
ბის სა ხელ მწი ფო სა აგ ენ ტო ქვეყ ნის მას შტა ბით უზ რუ ნელ-
ყოფს სა მუ შა ოს მა ძი ებ ელ თა ინ დი ვი დუ ალ ურ მი ღე ბას, მა თი 
სა ჭი რო ებ ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით კონ კრე ტუ ლი ვა კან სი ებ ის 
შე თა ვა ზე ბას, სა მუ შა ოს მა ძი ებ ელ თათ ვის კა რი ერ ის და გეგ მვის 
ინ დი ვი დუ ალ ური სერ ვი სე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ას. სა აგ ენ ტო საქ-
მი ან ობ ის ეფ ექ ტუ რად გან ხორ ცი ელ ებ ის თვის იყ ენ ებს მის მი-
ერ ვე ად მი ნის ტრი რე ბულ შრო მის ბაზ რის სა ინ ფორ მა ციო სის-
ტე მას www.worknet.gov.ge, რო მე ლიც შე საძ ლე ბელს ხდის თა ვი 
მო უყ არ ოს ყვე ლა სა მუ შა ოს მა ძი ებ ელს, ვი საც სა ხელ მწი ფოს 
მხარ და ჭე რა სჭირ დე ბა. სა ქარ თვე ლო ში და საქ მე ბის ხელ შეწყო-
ბის პროგ რა მე ბი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მიბ მუ ლი იყო მიზ ნობ-
რი ვი სო ცი ალ ური დახ მა რე ბის პროგ რა მებს, რაც ძა ლი ან დიდ 
სირ თუ ლე ებს უქ მნი და და საქ მე ბის ჯან საღ პრო ცესს. კერ ძოდ, 
მიზ ნობ რი ვი სო ცი ალ ური დახ მა რე ბის მიმ ღე ბი პი რი, რო მელ-
საც სა ხელ მწი ფოს მხრი დან კონ კრე ტულ სო ცი ალ ურ სა კითხში 
სჭირ დე ბო და მხარ და ჭე რა, სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი წე სის გა მო 
ხვდე ბო და სა მუ შა ოს მა ძი ებ ელ თა ერ თი ან სის ტე მა ში, რაც შე-
უძ ლე ბელს ხდი და რე ალ ურ ად და საქ მე ბის მსურ ვე ლი მოქ ლა-
ქე ებ ის ბა ზის ეფ ექ ტუ რად მუ შა ობ ას. მა გა ლი თად, მო ქა ლა ქე, 
რო მელ საც სა ხელ მწი ფოს მხრი დან არ ას რულ წლო ვა ნი შვი ლე-
ბის თვის სო ცი ალ ური დახ მა რე ბა სჭირ დე ბო და და ამ მიზ ნით 
სო ცი ალ ური შემ წე ობ ის მიმ ღე ბად რე გის ტრირ დე ბო და, მის-
თვის სა ვალ დე ბუ ლო იყო სა მუ შა ოს მა ძი ებ ლა დაც და რე გის-
ტრი რე ბუ ლი ყო. ერ თის მხრივ ეს შე იძ ლე ბა მის თვის თე ორი ული 
შან სი იყო და ეწყო სამ სა ხუ რი და მი ეღო შე მო სა ვა ლი, თუმ ცა ინ-
დი ვი დუ ალ ური კონ სულ ტი რე ბის სერ ვი სის არ არ სე ბო ბის გა მო 
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მა თი სის ტე მა ში პი რო ბი თი რე გის ტრა ცია ყო ველ გვარ რე ალ ურ 
სა ფუძ ველს სცდე ბო და. ახ ალი მიდ გო მის მი ხედ ვით, სო ცი ალ-
ურ ად და უც ვე ლი სა მუ შა ოს მა ძი ებ ელი სა ხელ მწი ფოს მხად რა-
ჭე რით უნ და გა და ვი დეს სო ცი ალ ურ ად და უც ვე ლის მდგო მა-
რე ობ იდ ან და საქ მე ბუ ლის სტა ტუ სის მქო ნე მდგო მა რე ობ აში. 
ას ევე არ ან აკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია შრო მის ბა ზარ ზე გენ დე-
რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კითხი და ქა ლე ბის გა აქ ტი ურ ება ის-
ეთი პრო ფე სი ებ ის მი მარ თუ ლე ბით, რო მე ლიც სა ზო გა დო ებ აში 
სტე რე ოტ იპ ულ ად მხო ლოდ მა მა კა ცის საქ მეა. სა ქარ თვე ლოს 
შრო მი სა და და საქ მე ბის პო ლი ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სტრა ტე გი ის 
მი ხედ ვით, მოხ დე ბა ქალ თა შრო მი თი უფ ლე ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე-
ბა და სო ცი ალ ური გა რან ტი ებ ის შექ მნა. 
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RESUME
One of the crucial factors for accelerating the economic growth of 

any country is the efficient functioning of the labor market. In paral-
lel with stimulating the private sector, it is necessary to saturate the 
employment market with highly qualified staff and take a number 
of measures to do so. As a result of business-oriented economic re-
forms and macroeconomic stability, Georgia has achieved significant 
economic growth in recent years. Despite the fact that the country is 
facing constant challenges and economic shocks have been observed 
in the region in recent years, it must be said that Georgia has main-
tained economic stability. If we do not take into account the global 
crisis caused by the Corona virus and the number of economic prob-
lems caused by it in the country. Despite this, the International Mon-
etary Fund forecasts that real GDP growth for the medium-term out-
look for 2019-2023 should be 4.9%. However, due to the pandemic, 
the overall picture can be dramatically altered and reduced.

Keywords: Employment market, economic growth, economic re-
forms, qualified labor force.
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რე ზი უმე
პან დე მი ის შოკ მა მნიშ ვნე ლოვ ნად გააუარესა ეკ ონ ომ იკ ური 

ზრდის პერ სპექ ტი ვა მთე ლი მსოფ ლი ოს ქვეყ ნე ბის თვის. ეს გან-
სა კუთ რე ბით გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ზე აის ახა. სტა ტი აში გა ან-
ალ იზ ებ ულია, თუ რო გორ გაუარესდა ად ამი ან თა ცხოვ რე ბის 
დო ნე პან დე მი ის შე დე გად. გან ხი ლუ ლია უმ უშ ევ რო ბის და ინ-
ფლა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლე ბის ზრდა, რაც აღ რმვებს სი ღა რი ბეს, ქო-
ნებ რივ დი ფე რენ ცი აცი ას. 

სა ზო გა დო ებ რი ვი სის ტე მის ფა სე ულ ობ ები და და ნორ მე ბი 
რა დი კა ლუ რად შე იც ვა ლა, ძი რი თა დი სტრუქ ტუ რე ბის მი მართ 
სე რი ოზ ული საფ რთხე ღვივ დე ბა და კარ დი ნა ლუ რი გა დაწყვე-
ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა აუც ილ ებ ელი ხდე ბა. გა ურ კვევ ლო ბა და 
მო ულ ოდ ნე ლო ბა ის უარ ყო ფი თი შო კე ბია, რო მე ლიც თავს და-
ატყდა მთელს კა ცობ რი ობ ას. მსოფ ლიო შე ეჯ ახა გლო ბა ლურ 
ეკ ონ ომ იკ ურ კრი ზისს, რა მაც კა პი ტა ლის დე ფი ცი ტი გა მო იწ ვია. 

ნაშ რომ ში და სა ბუ თე ბუ ლია, რომ სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ-
ის გა ჯან სა ღე ბის თვის აუც ილ ებ ელია მე ტი დი ვერ სი ფი კა ცია. 
მხო ლოდ ტუ რიზ მის იმ ედ ად ვერ ვიქ ნე ბით. უნ და გან ვი თარ დეს 
სოფ ლის მე ურ ნე ობა, მრეწ ვე ლო ბა, მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ები. 
სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის ზრდა დი დად არ ის და მო კი დე ბუ ლი 
ინ ვეს ტი ცი ებ ზე, წარ მო ებ აზე, თა ვი სუ ფალ ვაჭ რო ბა ზე. 

უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვით სა მა მუ ლო მრეწ ვე ლე-
ბი შე ის წავ ლი ან თა ნა მედ რო ვე სამ მარ თვე ლო უნ არ-ჩვე ვებს, 
უფ რო მე ტად და აფ ას ებ ენ სა კუ თა რი ქვეყ ნის ად ამი ან ურ კა პი-
ტალს, აით ვი სე ბენ მა ღალ ტექ ნო ლო გი ებს, და ქი რა ვე ბულ მუ შა-
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კებს მის ცე მენ კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბის სა შუ ალ ებ ას. შე დე-
გად ამ აღ ლდე ბა პრო დუქ ცი ის ხა რის ხი, შრო მის ნა ყო ფი ერ ება, 
პრო დუქ ცი ის თვით ღი რე ბუ ლე ბა შემ ცირ დე ბა და ფა სე ბიც დას-
ტა ბი ლურ დე ბა. სა ბო ლო ოდ მთე ლი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკა ძა ლას 
მო იკ რებს, გა იზ რდე ბა მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის მო ცუ ლო ბა 
და ცხოვ რე ბის დო ნე.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკა, მი წო დე ბის 
უარ ყო ფი თი შო კი, პან დე მია, ცხოვ რე ბის დო ნე.

შე სა ვა ლი
მსოფ ლიო რა დი კა ლუ რად შეც ვა ლა 2020 წლის პან დე მი ამ და 

სა ვა რა უდ ოდ არ ას ოდ ეს გახ დე ბა ის ეთი, რო გო რიც იყო. შე იც-
ვა ლა ურ თი ერ თო ბე ბი, ბიზ ნე სი და ეკ ონ ომ იკა სრუ ლი ად ციფ-
რუ ლი გახ და და ამ ით სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ მა კი დევ 
ერ თხელ და ამ ტკი ცა თა ვი სი მნიშ ვნე ლო ბა - გლო ბა ლუ რი კა-
პი ტა ლის ტუ რი სამ ყა როს მარ თვა ერ თი პა ტა რა კლა ვი ატ ურ-
ის მეშ ვე ობ ით გახ და შე საძ ლე ბე ლი. ახ ალ მა კო რო ნა ვი რუს მა 
მსოფ ლი ოს წამ ყვა ნი აქ ტო რე ბი ერთ ოთ ახ ში გა მო კე ტა და და-
უმ ტკი ცა, რომ მთა ვა რი ფუ ლი კი არა, ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბა 
და სი ცოცხლეა. 

2020 წლის 12 მარ ტს მსოფ ლიო ჯან დაც ვის ორ გა ნი ზა ცი ამ 
კო ვიდ-19 ის გავ რცე ლე ბას პან დე მი ის სტა ტუ სი მი ან იჭა და მას 
შემ დეგ უკ ვე ორი წე ლია შეზღუდ ვე ბი ხან მკაც რდე ბა, ხან ოდ-
ნავ მსუ ბუქ დე ბა. სა ქარ თვე ლო ში 2022 წლის თე ბერ ვლის მო ნა-
ცე მე ბით კო რო ნა ვი რუ სის პირ ვე ლი შემ თხვე ვის გა მოვ ლე ნი დან 
დღემ დე ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბუ ლი 1 304 603 ლა ბო რა ტო რი ულ-
ად და დას ტუ რე ბუ ლი შემ თხვე ვა გა მოვ ლინ და. აქ ედ ან 15 212 
ად ამი ანი გარ და იც ვა ლა1. აშშ-ში გარ დაც ვლილ თა რა ოდ ენ ობა 
ერთ მი ლი ონ ზე არ ის 2771; რუ სეთ ში-2297; თურ ქეთ ში -1032; 
ის რა ელ ში-980; ჩი ნეთ ში-32. სა ქარ თვე ლო ში ყვე ლა ზე რთუ ლი 
სი ტუ აციაა!!.

არც ერ თი თე ორია არ იძ ლე ვა პა სუხს კითხვა ზე, რა ტი პის 

1  https://stopcov.ge/
2  https://www.trt.net.tr/georgian/covid19
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სა ზო გა დო ებ აში ვცხოვ რობთ ამ ჟა მად და რა გვე ლო დე ბა მო მა-
ვალ ში. სა ზო გა დო ებ რი ვი სის ტე მის ფა სე ულ ობ ები და ნორ მე ბი 
რა დი კა ლუ რად შე იც ვა ლა, ძი რი თა დი სტრუქ ტუ რე ბის მი მართ 
სე რი ოზ ული საფ რთხე ღვივ დე ბა და კარ დი ნა ლუ რი გა დაწყვე-
ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა აუც ილ ებ ელი ხდე ბა. გა ურ კვევ ლო ბა და 
მო ულ ოდ ნე ლო ბა ის უარ ყო ფი თი შო კე ბია, რო მე ლიც თავს და-
ატყდა მთელს კა ცობ რი ობ ას. მსოფ ლიო შე ეჯ ახა გლო ბა ლურ 
ეკ ონ ომ იკ ურ კრი ზისს, რა მაც კა პი ტა ლის დე ფი ცი ტი გა მო იწ-
ვია. თუმ ცა რო გორც ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სე ბის ზო გა დი თე-
ორი იდ ან არ ის ცნო ბი ლი, ეკ ონ ომ იკ ური კო ნი უქ ტუ რის დი ნა მი-
კას რიტ მუ ლო ბა ახ ასი ათ ებს, დაქ ვე ით ებ ას მოყ ვე ბა აღ მას ვლა 
და სწო რედ ას ეთი აღ მას ვლის მო ლო დინ ში ვართ დღე ის თვის. 
ნელ-ნე ლა მსოფ ლიო გა მო დის ამ კრი ზი სი დან, თუმ ცა დარ ჩა 
მრა ვა ლი პრობ ლე მა, რო მე ლიც მო ითხოვს დას კვნე ბის გა კე თე-
ბას. გა ურ კვე ვე ლია რო გო რი ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა გან ხორ-
ცი ელ დე ბა მსოფ ლი ოში. პრი ორ იტ ეტ ები ჩა მო ყა ლი ბე ბის ეტ აპ-
ზეა.

ძი რი თა დი ნა წი ლი
სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის კვლე ვე ბის მი ხედ ვით, 

მსოფ ლიო პან დე მი ის შე დე გად მო წი ნა ვე ეკ ონ ომ იკ ის მქო ნე 
ქვეყ ნებ მა, სა დაც გლო ბა ლი ზა ცი ის და მომ სა ხუ რე ბის წი ლია 
მა ღა ლი, უფ რო მე ტი ეკ ონ ომ იკ ური კლე ბა გა მო იწ ვია, ვიდ რე 
გან ვი თა რე ბად მა ქვეყ ნებ მა. 2020 წლის თვის მსოფ ლიო ეკ ონ-
ომ იკა შემ ცირ და1 4,4%-ით, აშშ-ს ეკ ონ ომ იკა შემ ცირ და 4,3%-
ით, ევ რო პის-8,3%-ით, ლა თი ნუ რი ამ ერ იკ ის 8,3%-ით, აფ რი კის 
3,0%-ით, გან ვი თა რე ბა დი აზი ის 1,7%-ით, შუა აღ მო სავ ლე თის 
4,1%-ით, სა ქარ თვე ლო ში კი შემ ცირ და 6,8%-ით2.

სა ქარ თვე ლო მცი რე ზო მის ქვე ყა ნაა დო ლა რი ზა ცი ის მა ღა-
ლი დო ნით, ამ იტ ომ დი დად არ ის და მო კი დე ბუ ლი მი სი ეკ ონ ომ-
იკა სა გა რეო ფაქ ტო რებ ზე. პან დე მი ის შოკ მა მნიშ ვნე ლოვ ნად 

1  მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში, მსოფლიო ეკონომიკის მიმო-
ხილვა, ოქტომბერი, 2021წ. https://nbg.gov.ge

2  https://www.geostat.ge/ka
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გააუარესა ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის პერ სპექ ტი ვა. შრო მის სა ერ-
თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა ცე მე ბით, ყვე ლა ზე მე ტად და-
ზა რალ და ის ეთი სფე რო ები, რო გო რი ცაა გარ თო ბა, დას ვე ნე ბა, 
სას ტუმ რო ები, ტუ რიზ მი. აშშ-ში ამ სექ ტო რებ ში უმ უშ ევ რო ბის 
მაჩ ვე ნე ბელ მა 14,7 % შე ად გი ნა, შე სა ბა მი სად 20 მი ლი ონი სა მუ-
შაო ად გი ლი და იკ არ გა. იაპ ონი აში იმ ავე პე რი ოდ ის მო ნა ცე მე-
ბით უმ უშ ევ რო ბის მაჩ ვე ნე ბელ მა 2,5 % შე ად გი ნა, გერ მა ნი აში 
ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 5,8%-ს აღ წევს და შე სა ბა მი სად 373 ათ ას მა ად-
ამი ან მა და კარ გა სა მუ შაო. კა ნა და ში უმ უშ ევ რო ბამ 13%-ს გა და-
აჭ არ ბა, რაც 7 მი ლი ონ ამ დე უმ უშ ევ არს ნიშ ნავს1. სა ქარ თვე ლოს 
უმ უშ ევ რო ბამ 2021 წლის მე ორე კვარ ტლის თვის პიკს მი აღ წია 
და 22,1% გა უტ ოლ და, რაც 344,6 ათ ას კაცს შე ად გენს. სა მუ შაო 
ძა ლა აღ ნიშ ნუ ლი პე რი ოდ ის თვის არ ის 1მლნ 559ათ ასი კა ცი.2

პან დე მი ის ტვირ თი ორ მა გად უარ ყო ფი თად აის ახ ება ბი უჯ-
ეტ ის მდგო მა რე ობ აზე. ერ თი მხრივ მცირ დე ბა სა გა და სა ხა დო 
შე მო სავ ლე ბი, მე ორე მხრივ-პან დე მი ის და საძ ლე ვად გან ხორ-
ცი ელ ებ ული ღო ნის ძი ებ ები კი დევ უფ რო მე ტად აღ რმა ვე ბენ 
სა ხელ მწი ფო და ნა ხარ ჯე ბის წილს. ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის 
და ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბულ თა მკურ ნა ლო ბის ხარ ჯე ბის გარ-
და აუც ილ ებ ელი გახ და ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბა მო სახ ლე-
ობ ის სო ცი ალ ური დაც ვის და ბიზ ნე სის ხელ შეწყო ბის მი მარ-
თუ ლე ბით. შე მუ შავ და ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მა. მოხ და ახ ალი 
ფის კა ლუ რი ჩარ ჩოს შე თან ხმე ბა სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო 
ფონ დთან. ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო-

1  https://forbes.ge/blogs/covid-19-e1-83-98-e1-83
2  https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/683/dasakmeba-

umushevroba
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საქართველო მცირე ზომის ქვეყანაა დოლარიზაციის მაღალი დონით, ამიტომ 
დიდად არის დამოკიდებული მისი ეკონომიკა საგარეო ფაქტორებზე. პპაანნდდეემმიიიისს  შშოოკკმმაა 
მნიშვნელოვნად გააუარესა ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივა. შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის მონაცემებით, ყველაზე მეტად დაზარალდა ისეთი სფეროები, როგორიცაა 
გართობა, დასვენება, სასტუმროები, ტურიზმი. აშშ-ში ამ სექტორებში უმუშევრობის 
მაჩვენებელმა 14,7 % შეადგინა, შესაბამისად 20 მილიონი სამუშაო ადგილი დაიკარგა. 
იაპონიაში იმავე პერიოდის მონაცემებით უმუშევრობის მაჩვენებელმა 2,5 % შეადგინა, 
გერმანიაში ეს მაჩვენებელი 5,8%-ს აღწევს და შესაბამისად 373 ათასმა ადამიანმა დაკარგა 
სამუშაო. კანადაში უმუშევრობამ 13%-ს გადააჭარბა, რაც 7 მილიონამდე უმუშევარს 
ნიშნავს5. საქართველოს უმუშევრობამ 2021 წლის მეორე კვარტლისთვის პიკს მიაღწია და 
22,1% გაუტოლდა, რაც 344,6 ათას კაცს შეადგენს. სამუშაო ძალა აღნიშნული 
პერიოდისთვის არის    1მლნ 559ათასი კაცი.6 

პანდემიის ტვირთი ორმაგად უარყოფითად აისახება ბიუჯეტის მდგომარეობაზე. 
ერთი მხრივ მცირდება საგადასახადო შემოსავლები, მეორე მხრივ-პანდემიის დასაძლევად 
განხორციელებული ღონისძიებები კიდევ უფრო მეტად აღრმავებენ სახელმწიფო 
დანახარჯების წილს. ჯანმრთელობის დაცვის  და ვირუსით ინფიცირებულთა 
მკურნალობის ხარჯების გარდა აუცილებელი გახდა ღონისძიებების გატარება 
მოსახლეობის სოციალური დაცვის და ბიზნესის ხელშეწყობის მიმართულებით. 
შემუშავდა ანტიკრიზისული გეგმა. მოხდა ახალი ფისკალური ჩარჩოს შეთანხმება 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან.  ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებული 
ღონისძიებების დასაფინანსებლად ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი განისაზღვრა 8,5 %.   

საჭირო გახდა ეკონომიკის მეტი დივერსიფიკაცია. მარტო ტურიზმის იმედად ვერ 
დავრჩებით. უნდა განვითარდეს სხვა დარგებიც, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობა, 
მრეწველობა, მომსახურების სფეროები. პოლიტიკოსებმა უნდა ირწმუნონ ის ფაქტი, რომ 
მხოლოდ ერთად ვართ ძლიერები, მხოლოდ ერთად გადავრჩებით და დავძლევთ 
მდგრადი განვითარების გამოწვევებს.  

                                                            
5 https://forbes.ge/blogs/covid‐19‐e1‐83‐98‐e1‐83 
6 https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/683/dasakmeba‐umushevroba 
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ნის ძი ებ ებ ის და სა ფი ნან სებ ლად ნა ერ თი ბი უჯ ეტ ის დე ფი ცი ტი 
გა ნი საზღვრა 8,5 %. 

სა ჭი რო გახ და ეკ ონ ომ იკ ის მე ტი დი ვერ სი ფი კა ცია. მარ ტო 
ტუ რიზ მის იმ ედ ად ვერ დავ რჩე ბით. უნ და გან ვი თარ დეს სხვა 
დარ გე ბიც, გან სა კუთ რე ბით სოფ ლის მე ურ ნე ობა, მრეწ ვე ლო ბა, 
მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ები. პო ლი ტი კო სებ მა უნ და ირ წმუ ნონ ის 
ფაქ ტი, რომ მხო ლოდ ერ თად ვართ ძლი ერ ები, მხო ლოდ ერ თად 
გა დავ რჩე ბით და დავ ძლევთ მდგრა დი გან ვი თა რე ბის გა მოწ ვე-
ვებს. 

კრი ზი სის პე რი ოდ ში მთავ რო ბებს ევ ალ ებ ათ არა მხო ლოდ 
მო ქა ლა ქე ებ ის ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა, არ ამ ედ მათ უნ და გა და-
არ ჩი ნონ ბიზ ნე სი და სა არ სე ბო წყა რო თი უზ რუნ ველ ყონ მო სახ-
ლე ობა. 

ამ გლო ბა ლურ საფ რთხეს სხვა დას ხვა ქვე ყა ნამ სხვა დას-
ხვა ნა ირ ად უპ ას უხა. სა ქარ თვე ლომ 3,5 მი ლი არ დი ლა რი გა მო-
ყო პირ ვე ლა დი ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის მი ხედ ვით. დო ნო რი 
ქვეყ ნე ბი დან შე მო ვი და 3,8 მი ლი არ დი დო ლა რი, თუმ ცა მი სი 
გა ნა წი ლე ბა გამ ჭვირ ვა ლე არ ყო ფი ლა. სა ქარ თვე ლო ში თვით-
და საქ მე ბუ ლე ბის მე სა მედ მა მი იღო 300 ლა რი ანი დახ მა რე ბა. 
სა ერ თო ჯამ ში 2020 წლის ნო ემ ბრის თვის 249 ათ ას ად ამი ანს 
74,5 მი ლი ონი ლა რი ჩა ერ იცხა. ხო ლო პან დე მი ის გა მო უმ უშ ევ-
რად დარ ჩე ნი ლე ბის თვის გა მო ყო ფილ იქ ნა 450 მლნ ლა რი, თუმ-
ცა მი სი მე სა მე დიც არ იქ ნა ათ ვი სე ბუ ლი. დახ მა რე ბა 162 220-მა 
ბე ნე ფი ცი არ მა მი იღო, რა ზეც ჯამ ში 129 მი ლი ონი ლა რი და იხ-
არ ჯა. პროგ რმა 2021 წელ საც გაგ რძელ და. კო მუ ნა ლუ რი დახ-
მა რე ბის პროგ რა მა ზე 173 მი ლი ონი ლა რი და იხ არ ჯა, რო მე ლიც 
ზამ თრის პე რი ოდ ში გრძელ დე ბო და. 18 წლამ დე ბავ შვე ბის კომ-
პენ სა ცი აზე დახ მა რე ბა 225 000 ბავ შვზე გა იცა და აღ ნიშ ნულ 
პროგ რა მა ზე 185 მი ლი ონი ლა რი და იხ არ ჯა. დახ მა რე ბა იყო 200 
ლა რი თი თოეულ ბავ შვზე სო ცი ალ ური მდგო მა რე ობ ის მი უხ ედ-
ავ ად. სამ შე ნებ ლო სექ ტორ მა და ტუ რიზ მის სექ ტორ მა ყვე ლა ზე 
მსხვი ლი მო ცუ ლო ბის დახ მარ ბის პა კე ტი მი იღ ეს. სამ შე ნებ ლო 
სექ ტორს 434 მი ლი ონი ლა რი გა მო ეყო, ტუ რიზ მის სექ ტორს კი 
200 მი ლი ონი ლა რი. 2021 წლის თვის მთავ რო ბამ გა აგ რძე ლა ეკ-
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ონ ომ იკ ის სუბ სი დი რე ბა გა ნახ ლე ბუ ლი ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის 
ფარ გლებ ში. 1,1 მი ლი არ დი ლა რი გა ნა წილ და მო სახ ლე ობ აზე 
და ბიზ ნეს ზე თით ქმის თა ნა ბა რი მო ცუ ლო ბით, 545 მი ლი ონი და 
515 მი ლი ონი შე სა ბა მი სად. 1

ან ტიკ რი ზი სულ მა გეგ მამ მარ თა ლია შე ამ სუ ბუ ქა მო სახ ლე-
ობ ის პრობ ლე მე ბი პან დე მი ის პე რი ოდ ში, მაგ რამ საკ მა ოდ მცი-
რე მო ცუ ლო ბის იყო. სა მუ შა ოს გა რე შე დარ ჩე ნილ თა 200 ლა რი-
ანი დახ მა რე ბა არ ას აკ მა რი სი იყო, მით უფ რო რომ გა მო ყო ფი ლი 
ბი უჯ ეტ ის მე სა მე დის ათ ვი სე ბაც ვერ მო ხერ ხდა. ფაქ ტი ურ ად 
მათ მი იღ ეს სა არ სე ბო მი ნი მუ მის ტო ლი თან ხა. 

ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ღო ნის ძი ება იყო 
ას ევე საკ რე დი ტო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გა და ვა დე ბა და სა შე მო-
სავ ლო გა და სა ხა დის გა უქ მე ბა პირ ველ 750 ლარ ზე და ბალ შე მო-
სავ ლი ანი მო სახ ლე ობ ის თვის.

მი უხ ედ ავ ად მთავ რო ბის მრა ვალ მხრი ვი მცდე ლო ბი სა მო-
სახ ლე ობა უკ მა ყო ფი ლოა სა მომ ხმა რებ ლო სა ქო ნელ ზე მა ღა-
ლი ფა სე ბის გა მო. ფა სე ბის ზრდა გან სა კუთ რე ბით სურ სათ ზე, 
მე დი კა მენ ტებ ზე და კო მუ ნა ლურ გა და სა ხა დებ ზე აის ახა. მა-
ღა ლი ინ ფლა ცია გან პი რო ბე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე 
არ სე ბუ ლი პრო ცე სე ბით. ძვირ დე ბა იმ პორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ-
ცია. ას ევე შარ შან დელ მა სუბ სი დი ამ მნიშ ვნე ლოვ ნად გა აძ ვი რა 
სა მომ ხმა რებ ლო სა ქო ნე ლი. ფა სე ბის ზრდის პრო ცენ ტულ მა 
ცვლი ლე ბამ წი ნა წლის შე სა ბა მის თვეს თან შე და რე ბით 14%-ს 
მი აღ წია.2 სწო რედ მა ღა ლი ინ ფლა ცი ის გა მო ერ ოვ ნულ მა ბან-
კმა არ შე ამ ცი რა რე ფი ნან სი რე ბის გა ნაკ ვე თი და კვლავ 10,5% 
და ტო ვა, რაც 2008 წლის შემ დეგ ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე-
ლია. ლა რი ყვე ლა ზე ძვი რი ღირს ბო ლო 15 წლის გან მავ ლო ბა ში. 

ინ ფლა ცი აზე არა ერ თი წნე ხი, რის კი არ სე ბობს. და ძა ბუ ლია 
გე ოპ ოლ იტ იკ ური ვი თა რე ბა. რუ სეთ-უკ რა ინ ის ურ თი ერ თო-
ბა ომ ის ზღვარ ზეა. პან დე მი ურ მა მდგო მა რე ობ ამ მსოფ ლი ოში 

1  ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, ანტიკრი-
ზისული გეგმის მიმოხილვა, idfi.ge/ge/overview_of_the anticrisis_plan

2  https://www.geostat.ge/media/42968/ინფლაცია-საქართველოში/
იანვარი-2022.pdf
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მრა ვალ გა ურ კვევ ლო ბას და უდო სა თა ვე, რა მაც ყვე ლა ქვეყ ნის 
ეკ ონ ომ იკა გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე და აყ ენა. გან სა კუთ რე ბით აღ-
სა ნიშ ნა ვია მა ღა ლი ინ ფლა ცია, რაც სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე-
ობ ის თვის და მან გრე ვე ლად მოქ მე დებს. ამ ცი რებს რე ალ ურ შე-
მო სავ ლებს და ცხოვ რე ბის დო ნე მკვეთ რად ეც ემა არა მხო ლოდ 
ღა რი ბი, არ ამ ედ სა შუ ალო ფე ნის თვი საც.

ერ ოვ ნუ ლი ბან კის გა დაწყვე ტი ლე ბით გამ კაც რე ბუ ლი მო-
ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კა ფის კა ლურ კონ სო ლი და ცი ას თან ერ თად 
სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში გა მო იწ ვევს ინ ფლა ცი ის მიზ ნობ რივ 
დო ნემ დე ჩა მოს ვლას გა ზაფხუ ლის პე რი ოდ ის თვის და ინ ფლა-
ცი ური მო ლო დი ნე ბი უმ ჯო ბეს დე ბა. თუმ ცა აღ სა ნიშ ნა ვია ნავ-
თობ ზე ფა სე ბის ზრდა 90$-დან 100$-მდე. შე სა ბა მი სად მი წო-
დე ბის უარ ყო ფი თი შო კე ბი კვლავ საფ რთხეს უქ მნის ის ედ აც 
მა ღალ ფა სებს. თუ მთავ რო ბამ ნავ თობ ზე აქ ცი ზის გა და სა ხა დი 
არ შე ამ ცი რა, ყო ვე ლი მე ხუ თე ად ამი ანი შიმ ში ლის ზღვარ ზე აღ-
მოჩ ნდე ბა, რად გა ნაც ბენ ზი ნის გაძ ვი რე ბა ავ ტო მა ტუ რად ყვე-
ლა სა ქონ ლის ფასს გა აძ ვი რებს. ერ თი ლიტ რი ბენ ზი ნი დან სა აქ-
ცი ზო გა და სა ხა დი ერთ ლარს შე ად გენს, რაც მი დის ბი უჯ ეტ ში 
და სამ წუ ხა როდ არ ამ იზ ნობ რი ვად იხ არ ჯე ბა. ყვე ლას მო უწ ევს 
ქამ რე ბის შე მო ჭე რა: ბიზ ნეს საც, სა ზო გა დო ებ ას და მთავ რო ბა-
საც. 

რაც შე ეხ ება ლა რის გაც ვლი თი კურ სის გა უმ ჯო ბე სე ბას, 
ერ ოვ ნუ ლი ბან კი ამ ას გამ კაც რე ბულ მო ნე ტა რულ პო ლი ტი-
კას, რე ფი ნან სი რე ბის მა ღალ გა ნაკ ვეთს უკ ავ ში რებს. ამ ას თან 
ერ თად სა გუ ლის ხმოა ის გა რე მო ებ აც, რომ გა იზ არ და გზავ ნი-
ლე ბი უცხო ურ ვა ლუ ტა ში, და იძ რა ტუ რის ტუ ლი სექ ტო რიც, 
დო ნორ მა ქვეყ ნებ მა 3,8 მი ლი არ დი დო ლა რი გად მოგ ვი რიცხეს. 
აღ ნიშ ნუ ლი სუბ სი დია ერ ოვ ნულ მა ბან კმა და აკ ონ ვერ ტი რა და 
მო უწია ლა რის ემ ისია. ამ ან აც წვლი ლი შე იტ ანა ინ ფლა ცი აში. ეს 
ყვე ლა ფე რი ცხა დია აის ახა ლა რის გაც ვლით კურ სზე. 

მე ორ ეს მხრივ, გამ კაც რე ბუ ლი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კა ამ-
ცი რებს ეკ ონ ომ იკ ურ აქ ტი ვო ბას. ამ ეტ აპ ზე გვჭირ დე ბა ეკ ონ-
ომ იკ ის აღ დგე ნის მა ღა ლი ტემ პი, ინ ვეს ტი ცი ებ ის ზრდა. სა ერ-
თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით შევ ძლებთ 
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გლო ბა ლუ რი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ლე ბას. გან ვი თა რე ბა დი 
ქვეყ ნე ბის პრობ ლე მა, მათ შო რის სა ქარ თვე ლო სი, არ ის სა კუ-
თა რი სახ სრე ბის სიმ ცი რე. მი ზე ზი მრა ვა ლია: შრო მის ან ზღა-
ურ ებ ის და ბა ლი დო ნე, და ბა ლი შე მო სავ ლე ბი, და ნა ზო გე ბი ძა-
ლი ან მცი რეა ან სა ერ თოდ არ აქ ვს მო სახ ლე ობ ას. უცხო ური 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვა შე არ ბი ლებს კა პი ტა ლის მო ბი ლი ზე-
ბის პრობ ლე მას. გა იზ რდე ბა და საქ მე ბა, მო ვი ზი დავთ ინ ოვ აცი-
ურ ტექ ნო ლო გი ებს, ამ აღ ლდე ბა გა მოშ ვე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობა. ამ ით შე ვამ ცი რებთ იმ პორ ტის მო ცუ-
ლო ბას და ექ სპორ ტსაც შე ვუწყობთ ხელს, გა იზ რდე ბა ხა რის ხი-
ანი უს აფ რთხო პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ის შე საძ ლებ ლო ბა. 

ცნო ბი ლია უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის და დე ბი თი და უარ ყო-
ფი თი ეფ ექ ტე ბი. და დე ბი თია ის, რომ სა მა მუ ლო მრეწ ვე ლე ბი 
შე ის წავ ლი ან თა ნა მედ რო ვე სამ მარ თვე ლო უნ არ-ჩვე ვებს, აით-
ვი სე ბენ მა ღალ ტექ ნო ლო გი ებს, და ქი რა ვე ბუ ლი მუ შა კე ბი აიმ-
აღ ლე ბენ კვა ლი ფი კა ცი ას, ამ აღ ლდე ბა პრო დუქ ცი ის ხა რის ხი, 
შრო მის ნა ყო ფი ერ ება, პრო დუქ ცი ის თვით ღი რე ბუ ლე ბა შემ-
ცირ დე ბა და ფა სე ბიც დას ტა ბი ლურ დე ბა. სა ბო ლო ოდ მთე ლი 
ეკ ონ ომ იკა ძა ლას მო იკ რებს, გა იზ რდე ბა ქვეყ ნის მთლი ანი ში და 
პრო დუქ ტი. 

უარ ყო ფი თი ეფ ექ ტე ბი დან ყუ რადღე ბას იმ სა ხუ რებს ის გა-
რე მო ება, რომ შე საძ ლე ბე ლია კი დევ უფ რო გაღ რმავ დეს ქო-
ნებ რი ვი გან სხვა ვე ბა მდიდ რებ სა და ღა რი ბებს შო რის. მა გა ლი-
თად, ირ ლან დი ური კომ პა ნი ის მი ერ „აჭ არ აბ ეთ ის“ შეს ყიდ ვას 
ღა რი ბი ფე ნე ბის მდგო მა რე ობა არ გაუუმჯობესებია. ამ იტ ომ 
უარ ყო ფი თი ეფ ექ ტე ბი დაძ ლე ულ უნ და იქ ნეს კარ გად გა აზ-
რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კით, პრი ორ იტ ეტ ებ ის სწო რად 
გან საზღვრით, ბი ურ ოკ რა ტი ული სა ხელ მწი ფო აპ არ ატ ის შემ-
ცი რე ბით, სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბით, პო ტენ ცი-
ური ინ ვეს ტო რე ბის თვის რე ალ ური ვი თა რე ბის შე სა ხებ სრულ-
ყო ფი ლი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბით. მხო ლოდ ასე შევ ძლებთ ამ 
სი ტუ აცი აში ეკ ონ ომ იკ ის გა ჯან სა ღე ბას და ცხოვ რე ბის დო ნის 
ამ აღ ლე ბას. 

ამ გვა რად, სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის ზრდა დი დად არ ის 
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და მო კი დე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ებ ზე და წარ მო ებ აზე, თა ვი სუ ფალ 
ვაჭ რო ბა ზე. ამ იტ ომ მან უნ და გა აფ არ თო ოს ბა ზა რი ის ეთ ქვეყ-
ნებ ში, რო გო რი ცაა აშშ, ჩი ნე თი და ინ დო ეთი. ას ევე მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია მო ნე ტა რუ ლი და ფის კა ლუ რი მდგრა დო ბა.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა/REFERENCES:
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THE IMPACT OF THE GLOBAL PANDEMIC 
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RESUME
The shock of the pandemic has considerably impacted the out-

look for economic growth in countries all around the world. This is 
particularly true in developing countries. The article analyzes how 
the living standards have deteriorated as a result of the pandemic. 
The rise in unemployment and inflation rates, which exacerbated 
poverty and property differentiation, is examined.

The values and norms of the social system have changed radical-
ly, posing major threats to fundamental structures and necessitat-
ing critical decisions. Uncertainty and surprise are the two negative 
shocks that have befallen mankind as a whole. The world was hit by 
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a global economic crisis, which resulted in a capital shortage.
The paper substantiates the need for more diversification for 

the recovery of the Georgian economy.Tourism cannot be our sole 
source of income. Agriculture, industry, and service sectors should 
all be developed. Georgia’s economic growth is heavily reliant on in-
vestment, manufacturing, and free trade.

Domestic entrepreneurs will gain contemporary management 
skills, value their own human capital more, acquire high-tech equip-
ment, and engage qualified people to upgrade their skills as a result 
of attracting foreign investment. As a consequence, product quality 
will improve, labor productivity will increase, product costs will 
drop, and prices will stabilize. Eventually the economy of the whole 
country will gain strength, the volume of GDP and the standard of 
living will increase.

Keywords: Georgian economy, negative supply shock, pandem-
ic, standard of living.
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ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის დოქ ტო რი

რე ზი უმე
ცხოვ რე ბის დო ნის ამ აღ ლე ბა შე მო სავ ლე ბის ზრდას, სი ღა-

რი ბის შემ ცი რე ბას, გა ნათ ლე ბის, ჯან დაც ვის და ეკ ოლ ოგი ური 
მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბას გუ ლის ხმობს. ცხოვ რე ბის ხა-
რის ხის ამ აღ ლე ბა მდგრა დი ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბით მი იღ-
წე ვა, რა საც შე დე გად მოს დევს აგ რეთ ვე: მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური 
წო ნას წო რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა, ინ ფლა ცი ის შემ ცი რე ბა, ად ამი ან-
თა მოთხოვ ნი ლე ბე ბის მაქ სი მა ლუ რი დაკ მა ყო ფი ლე ბა და გან-
სა კუთ რე ბულ სი ტუ აცი ებ ში: ომ ები, ეპ იდ ემი ები სტი ქი ური უბ-
ედ ურ ებ ები, რომ ლე ბიც უმ უშ ევ რო ბას და სი ღა რი ბეს იწ ვევს, 
ად ამი ან თა მაქ სი მა ლუ რი და ცუ ლო ბა. დღე ის ათ ვის ჩვენს ქვე ყა-
ნა ში შექ მნი ლი მწვა ვე ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური ფო ნი გვა-
იძ ულ ებს ღრმა ან ალ იზ ის სა შუ ალ ებ ით დავ სა ხოთ ცხოვ რე ბის 
დო ნის ამ აღ ლე ბის და სა ბუ თე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ები, რაც უნ და 
მოხ დეს სა ხელ მწი ფოს კარ გად შე მუ შა ვე ბუ ლი სო ცი ალ ურ- ეკ-
ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის სა შუ ალ ებ ით, და საქ მე ბის ხელ შეწყო-
ბით და სწო რი დე მოგ რა ფი ული პო ლი ტი კის გა ტა რე ბით.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ცხოვ რე ბის დო ნე; ინ ფლა ცია; ეკ ონ ომ-
იკ ის ეფ ექ ტი ან ობა; ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა; ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდა.
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შე სა ვა ლი
ბო ლო პე რი ოდ ში უმ უშ ევ რო ბა და სი ღა ტა კე ჩვე ნი ცხოვ რე ბის 

თა ნამ გზავ რი გახ და. შექ მნილ სი ტუ აცი იდ ან გა მო სა ვალს მხო-
ლოდ ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა გვთა ვა ზობს. ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ-
იკ ის გან ვი თა რე ბა ზე გავ ლე ნას ახ დენს რო გორც ში გა ისე გა რე 
ფაქ ტო რე ბი და აგ რეთ ვე სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის სწო რი ფუნ ქცი ონ-
ირ ებ ის ათ ვის სა ჭი რო უნ არ-ჩვე ვე ბის არ ცოდ ნა. ყვე ლა ამ ზე მოთ 
ხსე ნე ბულ გა მოწ ვე ვებს და ემ ატა 2020 წლის და საწყი სი დან მთელ 
მსოფ ლი ოში მოვ ლე ნი ლი კო რო ნა ვი რუ სი, რო მელ მაც სე რი ოზ-
ული დარ ტყმა მი აყ ენა რო გორც მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ აში ჩარ თულ 
ძლი ერი ეკ ონ ომ იკ ის ქვეყ ნებს, ას ევე ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ას, 
რო მე ლიც რე ფორ მე ბის წყა ლო ბით სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის რელ-
სებ ზე დგე ბო და. აღ ნიშ ნულ მა გა რე მო ებ ამ ბიზ ნე სი რთულ სი-
ტუ აცი აში ჩა აგ დო. ზოგ მა სა წარ მო ებ მა და ორ გა ნი ზა ცი ებ მა თა-
ნა მედ რო ვე მო წი ნა ვე ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბით მო ახ ერ ხეს 
დის ტან ცი ურ ად მუ შა ობ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის სა შუ ალ ებ ით თა ვის 
გა დარ ჩე ნა, ნა წილ მა კი უარ ყო ფი თი შე დე გე ბით და ტო ვა ბა ზა რი.

ვი რუს თან ბრძო ლის დის ტან ცი ურ მა მე თოდ მა და ჩა კე ტი ლო-
ბამ ეკ ონ ომ იკა მთლი ან ად მო შა ლა. სი ცოცხლის გა დარ ჩე ნის თვის 
ბრძო ლამ ეკ ონ ომ იკ ის გა ჩე რე ბა გა მო იწ ვია. გა ჩერ და წარ მო ებ ის 
და მომ სა ხუ რე ბის სა წარ მო ები და და საქ მე ბის და უმ უშ ევ რო ბის 
პრობ ლე მა კი დევ უფ რო გამ წვავ და. დღე ის ათ ვის ვი რუ სის მე ექ-
ვსე ტალ ღას ვებ რძვით, ვე გუ ებ ით ვი რუს თან ერ თად ცხოვ რე ბას 
თუმ ცა ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტი ვო ბის გან ვი თა რე ბის გზე ბი ბუნ დო ვა-
ნია. დღე ის ათ ვის პან დე მი ას თან ერ თვის პო ლი ტი კუ რი პრობ ლე-
მე ბი, რაც კი დევ უფ რო უშ ლის ხელს ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბას.

ძი რი თა დი ტექ სტი
ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი ბიზ ნე სია. 

მი სი მნიშ ვნე ლო ბა და რო ლი დი დია ეკ ონ ომ იკ ის ას იმ ეტ რი-
ულ ობ ის დაძ ლე ვა ში რო გორც რე გი ონ ულ, ას ევე დარ გობ რივ 
ჭრილ ში. ბიზ ნე სი ქმნის მა ტე რი ალ ურ დოვ ლათს და სა მუ შაო 
ად გი ლებს, აკ მა ყო ფი ლებს ად ამი ან ებ ის მოთხოვ ნი ლე ბებს და 
ამ ცი რებს უმ უშ ევ რო ბის დო ნეს. ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა ში 
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მნიშ ვნე ლო ვა ნია მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის რო ლი. დღე ის-
ათ ვის სო ცი ალ ური ორი ენ ტა ცი ის ქვეყ ნე ბის მი ზანს წარ მო ად-
გენს სა ზო გა დო ებ ის კე თილ დღე ობ ის ზრდა და მო სახ ლე ობ ის 
ცხოვ რე ბის დო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბა. აქ იგ ულ ის ხმე ბა: სი ღა რი ბის 
და კრი მი ნა ლის შე ჩე რე ბა; შრო მის უს აფ რთხო ება; ეკ ოლ ოგი-
ური პრო ცე სე ბის გა ჯან სა ღე ბა და სხვა.

ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბი სა და მხარ და ჭე რი სათ ვის ჩვენს ქვე ყა-
ნა ში რა მო დე ნი მე რე ფორ მა გა ტარ და, სა ყუ რადღე ბოა ბიზ ნე სის 
რე გის ტრა ცი ის გა მარ ტი ვე ბა და მთლი ან ად ელ ექ ტრო ნულ რე-
ჟიმ ზე გა დას ვლა, რა მაც ამ სფე რო ში საქ მი ან ობ ის მსურ ვე ლე ბი 
მო იზ იდა მაგ რამ შე სა ბა მი სი უნ არ-ჩვე ვე ბის არ ქო ნამ და გა მოც-
დი ლე ბის არ არ სე ბო ბამ მათ სა წარ მო ებ ის და ხურ ვი სა კენ უბ იძ გა.

წარ მო ება, რო გორც ად ამი ან თა სა ზო გა დო ებ ის არ სე ბო ბის 
სა ფუძ ვე ლი მი მარ თუ ლი უნ და იყ ოს ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტი ან ობ-
ის კენ, სწო რედ ეს წარ მო ად გენს ცხოვ რე ბის დო ნის ამ აღ ლე ბის 
აუც ილ ებ ელ პი რო ბას. კე თილ დღე ობ ის ზრდას მა ტე რი ალ ური 
დოვ ლა თის მო ცუ ლო ბას თან ერ თად ახ ასი ათ ებს ის ეთი მაჩ ვე-
ნებ ლე ბი რო გო რი ცაა: შე მო სა ვა ლი ერთ სულ ზე, მოხ მა რე ბა, ინ-
ფლა ცია, უმ უშ ევ რო ბა, მსყიდ ვე ლო ბი თი უნ არი ან ობა და სხვა. 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ჩვენს ქვე ყა ნა ში მო სახ ლე ობ ის მი ერ 
ცხოვ რე ბის კომ ფორ ტულ მოწყო ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ძვრე ბი 
მოხ და იგი მა ინც საგ რძნობ ლად და ბა ლია. მი სი მი ზე ზია ის, რომ 
წარ მო ება ძა ლი ან ნე ლი ტემ პით იზ რდე ბა ბა ზა რი და მო კი დე ბუ-
ლია უცხო ურ სა ქო ნელ ზე, ფა სე ბის ზრდას ხელს უწყობს კა ტას-
ტრო ფუ ლად გა უფ ას ურ ებ ული ლა რი დო ლარ თან და ევ როს თან 
მი მარ თე ბა ში. სა ყუ რადღე ბოა ფა სე ბის ზრდა საწ ვავ ზე.

გა ერ ოს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის(UNDP) მი ერ 2020 წლის 
ად ამი ან ის გან ვი თა რე ბის ან გა რიშ ში ( NDR) სა ქარ თვე ლო 189 
ქვეყ ნი დან 61-ე ად გილს იკ ავ ებს, რაც ნიშ ნავს რომ ჩვე ნი ქვე-
ყა ნა ად ამი ან ის გან ვი თა რე ბის ინ დექ სის მი ხედ ვით უმ აღ ლეს 
კა ტე გო რი ას მი ეკ უთ ვნე ბა. ად ამი ან ის კე თილ დღე ობა კომ პლექ-
სურ ფაქ ტო რებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი და ის ინი ფუ ლის გარ და 
სხვა მაჩ ვე ნებ ლებ საც აერ თი ან ებ ენ. უთ ან ას წო რო ბა ად ამი ან ის 
გან ვი თა რე ბის ან გა რიშ ში გამ ჭო ლი თე მაა. სი ღა რი ბის, შიმ ში-
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ლის და ავ ად ობ ის წი ნა აღ მდეგ მიღ წე ული პროგ რე სის მი უხ ედ-
ავ ად ქვეყ ნე ბი სა თა ნა დოდ არ ფუნ ქცი ონ ირ ებ ენ გა მოწ ვე ვებ-
თან გა სამ კლა ვებ ლად.

მო ნა ცე მე ბი, რო მე ლიც ახ ასი ათ ებს ჩვენს ქვე ყა ნა ში შექ მნილ 
რე ალ ობ ას მო ცე მუ ლია ცხრილ ში.

ცხრი ლი №1

2016წ. 2017წ. 2018წ. 2019წ. 2020წ

მო სახ ლე ობ ის 
რიცხოვ ნო ბა
(1000კა ცი)

3728,9 3726,4 3729,6 3723,5 3716,9

ეკ ონ ომ იკ ურ ად  აქტ. 
მო სახ ლე ობა(1000კ.) 1653,8 1641,4 1605,2 1572,8 1523,7

და საქ მე ბუ ლი(1000კ) 1294,5 1286,9 1296,2 1295,9 1241,8

უმ უშ ევ რო ბის 
დო ნე % 21,7 21,6 19,2 17,6 18,5

პირ და პი რი უცხო ური 
ინ ვეს ტი ცი ები 

(მილ.აშშ დო ლა რი)
1654,0 1980,1 1317,1 1335,8 572,0

მშპ მიმ დი ნა რე 
ფა სებ ში 

(მი ლი არ დი ლ.)
33,9 40,8 44,6 49,3 49,3

სი ღა რი ბის ზღვარს 
ქვე ვით მყო ფი 
მო სახ ლე ობ ის 

წი ლი %

21,6 22,0 21,9 20,1 19,5

სა მომ ხმა რებ ლო 
ფა სე ბის ინ დექ სი 

ინ ფლა ცია
102,1 106,0 102,6 104,9 105,2

მიგ რა ცი ისს სალ დო 
(ათ ასი კა ცი) -2,2 -0,6 -2,9 -2,2 4,2

სა გა რეო ვაჭ რო ბის 
სალ დო -5224,7 -5311,4 -5982,1 -5720,8 -4709,4
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რო გორც ცხრილ ში მო ცე მუ ლი მო ნა ცე მე ბი დან ჩანს ჩვე ნი ქვეყ-
ნის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სიმ დიდ რის-მო სახ ლე ობ ის რიცხოვ-
ნო ბა 2020 წელს-2016 წელ თან შე და რე ბით შემ ცირ და 0,32% - ით, 
შემ ცირ და მო სახ ლე ობ ის რიცხოვ ნო ბა აგ რეთ ვე 2020 წელს 2019 
წელ თან შე და რე ბით 0,18 %-ით. ამ ავე დროს შემ ცი რე ბის მი მარ-
თუ ლე ბით ხა სი ათ დე ბა ეკ ონ ომ იკ ურ ად აქ ტი ური მო სახ ლე ობ აც 
და 2020 წელს 2016 წელ თან შე და რე ბით იგი შემ ცი რე ბუ ლია -8 
%-ით, ხო ლო 2019 წელ თან შე და რე ბით შემ ცი რე ბუ ლია 3% -ით. 
კლე ბა დი ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა და საქ მე ბუ ლე ბის რიცხვიც და 
2020 წელს-2016 წელ თან შე და რე ბით შემ ცი რე ბუ ლია -11,8%-ით 
და 2019 წელ თან შე და რე ბით - 4,17%-ით.

უკ ან ას კნელ პე რი ოდ ში ჩვენს ქვე ყა ნა ში უმ უშ ევ რო ბის დო ნე 
ყო ველ თვის მა ღა ლი იყო და საშ ვებ ნორ მა ზე(მიჩ ნე ულია 5-7%). 
მი უხ ედ ავ ად 2016 -20 წლებ ში მი სი 3,2 პუნ ქტით შენ ცი რე ბი სა ის 
და საშ ვებ ზე გა ცი ლე ბით მა ღა ლია. ხო ლო 2019 წელ თან შე და რე-
ბით 2020 წელს გაზ რდი ლია 0,9 პუნ ქტით.

კრი ტი კას ვერ უძ ლებს ცხრილ ში წარ მოდ გე ნი ლი პირ და პი-
რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ცუ ლო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი 2016-
2020 წლის გან მავ ლო ბა ში, იგი შემ ცი რე ბუ ლია 65,42%-ით.სა გა-
რეო ვაჭ რო ბის უარ ყო ფი თი მაჩ ვე ნე ბე ლიც ჩვენ თან არ სე ბუ ლი 
წარ მო ებ ის და ბა ლი დო ნის გა მო ხა ტუ ლე ბაა.

ჩვენს ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სო ცი ალ ური პრობ ლე მე ბი დან 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია სი ღა რი ბე, რო მე ლიც პირ და პირ უკ ავ შირ-
დე ბა უმ უშ ევ რო ბას. ეკ ონ ომ იკ ის არ ას ათ ან ადო გან ვი თა რე ბა 
ვერ უზ რუნ ველ ყოფს სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას და ად ამი ან-
ები იძ ულ ებ ულ ნი ხდე ბი ან სა მუ შაო ქვეყ ნის გა რეთ ეძ ებ ონ.

სო ცი ალ ური პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც სა ზო გა დო ებ აზე და 
მის ცალ კე ულ ჯგუ ფებ ზე ზე მოქ მე დებს არ ის: სი ღა რი ბე, გა-
დამ დე ბი და ავ ად ებ ები, გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბა და სხვა. სა ზო-
გა დო ებ აში შექ მნილ ეკ ონ ომ იკ ურ და სო ცი ალ ურ პრობ ლე მებს 
ეხ მა ურ ება 2022 წლის 27 იან ვარს ერ ოვ ნულ-დე მოკ რა ტი ული 
ინ სტი ტუ ტის (NDI)-ის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ ის 
გან წყო ბის კვლე ვის შე დე გე ბი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც მო სახ ლე-
ობა მხარს უჭ ერს პარ ტი ათ აშ ორ ის თა ნამ შრომ ლო ბას.



ekonomika. tomi 105. 3. 2022.    ECONOMICS. VOLUME 105, ISSUE 3. 2022.

138

ეკ ონ ომ იკ ური სი დუხ ჭი რე მო ქა ლა ქე ებ ის ათ ვის მთა ვა რი გა-
მოწ ვე ვაა და მა თი სურ ვი ლია ხე ლი სუფ ლე ბის და პარ ტი ებ ის 
ძა ლის ხმე ვა ამ პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის კენ იყ ოს მი მარ თუ ლი. 
კვლე ვის მი ხედ ვით მო სახ ლე ობ ის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბი-
სათ ვის დე მოკ რა ტი ულ ქვე ყა ნა ში ცხოვ რე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია.

დას კვნა
ჩვენს ქვე ყა ნა ში შექ მნილ მწვა ვე კრი ზი სუ ლი სი ტუ აცი ის 

აღ მოფხვრას ხელს შე უწყობს გრძელ ვა დი ანი ინ ვეს ტი ცი ები 
ად ამი ან ის პრო დუქ ტი ულ ობ ასა და სო ცი ალ ურ დაც ვა ში, სა ერ-
თა შო რი სო და ბეგ ვრა სა და სა ხელ მწი ფო და ნა ხარ ჯებ თან და-
კავ ში რე ბუ ლი რე ფორ მე ბი, სის ტე მუ რი ზო მე ბი გენ დე რუ ლი 
უთ ან ას წო რო ბის აღ მო საფხვრე ლად, პო ლი ტი კუ რი ზო მე ბი, 
რო მელ თა გა ტა რე ბა აუც ილ ებ ელია კლი მა ტის ცვლი ლე ბას თან 
და კავ ში რე ბით გა მოწ ვე ული კრი ზი სის და საძ ლე ვად.

ცხოვ რე ბის დო ნის რე გუ ლი რე ბა უნ და მოხ დეს სა ახ ელ მწი-
ფოს კარ გად შე მუ შა ვე ბუ ლი სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი-
კის სა შუ ალ ებ ით(შრო მის ან აზღა ურ ებ ის სის ტე მით, სო ცი ალ ური 
გან ვი თა რე ბის პრო ცე სე ბის მარ თვა კარ გად შე მუ შა ვე ბუ ლი სო-
ცი ალ ური სტან დარ თე ბით). სტი მუ ლი რე ბა გუ ლის ხმობს სა ბი-
უჯ ეტო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა ხელ ფა სის დო ნის შემ ცი რე-
ბას, და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბას და სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას.

ცხოვ რე ბის დო ნის რე გუ ლი რე ბის ძი რი თა დი ინ სტრუ მენ-
ტე ბია სა გა და სა ხა დო სის ტე მა, ინ ფლა ცი ური ღო ნის ძი ებ ები, 
ან ტი მო ნო პო ლის ტუ რი პო ლი ტი კა. ქვე ყა ნა ში შექ მნი ლი მდგო-
მა რე ობ ის ფეთ ქე ბა დი ხა სი ათი მო ითხოვს სწო რად და ის ვას ამ-
ოც ანა და რე ალ ურ ად გან ხორ ცი ელ დეს სი ღა რი ბის დაძ ლე ვის 
კომ პლექ სუ რი გეგ მის შე მუ შა ვე ბა-გან ხორ ცი ელ ება.
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RESUME
Raising living standards means increasing incomes, reducing 

poverty, improving education, health and the environment. Improv-
ing the quality of life is achieved through sustainable economic de-
velopment, which also results in: Maintaining macroeconomic bal-
ance, Reducing inflation, Maximizing satisfaction of human needs 
and in special situations: wars, epidemics, natural disasters that lead 
to unemployment and poverty, maximizing protection of people. 
The current acute economic and social background in our country 
forces us through in-depth analysis to set out the justified measures 
for raising the standard of living, which should be done through the 
well-designed socio-economic policies of the state, promotion of 
employment and implementation of correct demographic policies.
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რე ზი უმე
 გან ხი ლუ ლია სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბის რო ლი კროს-

კულ ტუ რულ და სა ერ თა შო რი სო კონ ტექ სტში, ეთ იკ ის და სო ცი-
ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბის არ სი, ეთ იკ ის რო ლი სა ერ თა შო რი სო 
კროს-კულ ტუ რულ კონ ტექ სტში, სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო-
ბის რო ლი სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს ში. აღ ნიშ ნუ ლია, რომ სო ცი-
ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბა ემ ყა რე ბა სა ზო გა დო ებ ის სო ცი ალ-
ურ პრობ ლე მებ ზე რე აგ ირ ებ ის ნე ბა ყოფ ლო ბით პრინ ციპს და 
იგი არ არ ის გან საზღვრუ ლი მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით, ან 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ღო ნი ძი ებ ებ ით. გა კე თე ბუ ლია დას კვნა, რომ 
ორ გა ნი ზა ცი ებ მა (ფირ მებ მა) თა ვი ან თი რე სურ სე ბი სა და ძა-
ლის ხმე ვის ნა წი ლი უნ და წარ მარ თონ ად გი ლობ რივ სა ზო გა დო-
ებ ათა სა სარ გებ ლოდ, რომ ლებ შიც ფუნ ქცი ონ ირ ებ ენ ის ინი და 
მა თი ქვე და ნა ყო ფე ბი.

 საკ ვან ძო სიტყვე ბი: კროს-კულ ტუ რა, სო ცი ალ ური პა სუ ხის-
მგებ ლო ბის არ სი, ორ გა ნი ზა ცი აზე მოქ მე დი ფაქ ტო რე ბი, ეთ იკ-
ური პრობ ლე მე ბი სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს ში.

შე სა ვა ლი
 სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბა ემ ყა რე ბა სა ზო გა დო ებ ის 

სო ცი ალ ურ პრობ ლე მებ ზე რე აგ ირ ებ ის ნე ბა ყოფ ლო ბით პრინ-
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ციპს და იგი არ არ ის გან საზღვრუ ლი მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო-
ბით, ან მა რე გუ ლი რე ბე ლი ღო ნი ძი ებ ებ ით. გა მოკ ვლე ვე ბის 
თა ნახ მად სულ უფ რო მეტ მნიშ ვნე ლო ბას იძ ენს სო ცი ალ ური 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა. გა მო კითხუ ლი მე ნე ჯე რე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ 
ზე გავ ლე ნა ბიზ ნე სის სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბის ამ აღ ლე-
ბის მი მარ თუ ლე ბით რე ალ ურია, მას აქ ვს დი დი მნიშ ვნე ლო ბა და 
ეს ზე გავ ლე ნა გა იზ რდე ბა, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ არ ის წი ნა-
აღ მდე გო ბე ბიც რი გი თი მუ შა კე ბის მხრივ სო ცი ალ ურ პროგ რა-
მებ ში ფირ მის მო ნა წი ლე ობ ას თან და კავ ში რე ბით მო გე ბი სა და 
შე მო სავ ლე ბის უფ რო მე ტად გა დი დე ბის მოთხოვ ნე ბის გა მო.

ძი რი თა დი ტექ სტი
სა ზო გა დო ებ ის ცხოვ რე ბა ში ორ გა ნი ზა ცი ებ ისა და ბიზ ნეს-

მე ნე ბის მო ნა წი ლე ობ ის სხვა სფე რო ებს გა ნე კუთ ვნე ბა ქა ლა-
ქე ბის გა ნახ ლე ბა, ინ ვა ლი დე ბი სათ ვის დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნა, 
ერ ოვ ნულ უმ ცი რე სო ბა თა წარ მო მად გენ ლე ბის მომ ზა დე ბა და 
სა მუ შა ოზე მი ღე ბა (და ქი რა ვე ბა), ხე ლოვ ნე ბის მხარ და ჭე რა და 
სხვა. მნიშ ვნე ლო ვან ქველ მოქ მე დე ბას ეწე ოდ ნენ ჯერ კი დევ ად-
რე და დღე საც ეწ ევი ან ქარ თვე ლი ბიზ ნეს მე ნე ბი გა ნათ ლე ბის, 
მეც ნი ერ ებ ის, კულ ტუ რის და სპორ ტის სფე რო ებ ში.

მა შა სა და მე, ორ გა ნი ზა ცი ებ მა (ფირ მებ მა) თა ვი ან თი რე სურ-
სე ბი სა და ძა ლის ხმე ვის ნა წი ლი უნ და წარ მარ თონ ად გი ლობ რივ 
სა ზო გა დო ებ ათა სა სარ გებ ლოდ, რომ ლებ შიც ფუნ ქცი ონ ირ ებ ენ 
ფირ მა და მი სი ქვე და ნა ყო ფე ბი. ორ გა ნი ზა ცი ები ვერ შეძ ლე ბენ 
ხან გრძლი ვად მუ შა ობ ას თა ვი ანთ გა რე მოც ვას თან კონ ფლიქ-
ტის პი რო ბებ ში. ეფ ექ ტი ანი მე ნეჯ მენ ტი სათ ვის ორ გა ნი ზა ცი ამ 
უნ და შეძ ლოს შე გუ ება სო ცი ალ ურ გა რე მოს თან, რა თა ეს გა რე-
მო გახ დეს ორ გა ნი ზა ცი ის ათ ვის უფ რო კე თილ სა სურ ვე ლი. და-
ნა ხარ ჯე ბი სო ცი ალ ურ პა სუ ხის მგებ ლო ბა ზე გა მარ თლე ბუ ლია 
სა ზო გა დო ებ ის სხვა დას ხვა სეგ მენ ტის სრულ ყო ფით, აგ რეთ-
ვე ფირ მი სად მი სა ზო გა დო ებ რი ობ ის ურ თი ერ თო ბის გა უმ ჯო-
ბე სე ბით. ყო ვე ლი ვე ეს იწ ვევს მომ ხმა რე ბელ თა (მყიდ ველ თა) 
ლოიალობას პრო დუქ ცი ის მწარ მო ებ ლე ბი სად მი, ბიზ ნეს ში სა-
ხელ მწი ფოს მა რე გუ ლი რე ბე ლი ჩა რე ვის დო ნის შემ ცი რე ბას და 
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სა ზო გა დო ებ ის მდგო მა რე ობ ის სა ერ თო გა უმ ჯო ბე სე ბას.
აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ მხო ლოდ მსხვილ ორ გა ნი ზა ცი ებს 

რო დი ძა ლუძთ იკ ის რონ სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბა. ნაგ-
ვის შემ გრო ვე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცია ან პი ცით მო ვაჭ რე სა წარ-
მო, რო მე ლიც გახ და ბე ის ბო ლის გუნ დის სპონ სო რი, აგ რეთ ვე 
წვრი ლი გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო, რო მე ლიც მოს წავ ლე ებს 
აძ ლევს ექ სკურ სი ის მოწყო ბის შე საძ ლებ ლო ბას მი სი მუ შა ობ-
ის გა საც ნო ბად - ყვე ლა ის ინი სო ცი ალ ურ ად პა სუ ხის მგე ბე ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ებია. ას ეთია სა ავ ად მყო ფოც, რო მე ლიც აგ ზავ ნის 
თა ვის მუ შაკს უმ აღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში სტუ დენ ტებ თან ჯან-
დაც ვა ში კა რი ერ ის შე საძ ლებ ლო ბა თა გან სა ხილ ვე ლად. 

შე სამ ჩნე ვია ის იც, რომ მო გე ბა ფრი ად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ფირ-
მე ბის (ორ გა ნი ზა ცი ებ ის) გა და სარ ჩე ნად, ნე ბის მი ერი ორ გა ნი-
ზა ცი ის თვის პირ ველ ად გილ ზეა გა დარ ჩე ნა და მხო ლოდ შემ დეგ 
- სა ზო გა დო ებ ის პრობ ლე მე ბი. თუ ორ გა ნი ზა ცია თა ვის საქ მეს 
(ბიზ ნესს) ვერ წარ მარ თავს მო გე ბით, სა კითხი სო ცი ალ ური პა-
სუ ხის მგებ ლო ბის შე სა ხებ უპ ირ ატ ეს ად იძ ენს აკ ად ემი ურ ხა სი-
ათს. მაგ რამ რო გორც არ უნ და იყ ოს, ორ გა ნი ზა ცი ებ მა თა ვი ან-
თი საქ მე ები უნ და წარ მარ თონ სა ზო გა დო ებ რი ვი მო ლო დი ნის 
შე სა ბა მი სად. სხვა ნა ირ ად რომ ით ქვას, სო ცი ალ ური პა სუ ხის-
მგებ ლო ბა ორ გა ნი ზა ცი ის ათ ვის ნიშ ნავს უფ რო მეტს, ვიდ რე 
უბ რა ლოდ ფი ლან ტრო პუ ლი საქ მი ან ობა. ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ-
მძღვა ნე ლო ბამ უნ და გა მო იყ ენ ოს მე ნეჯ მენ ტი, რომ უმ აღ ლე სი 
პრი ორ იტ ეტ ები მი ან იჭ ოს მო გე ბა სა და გან ვი თა რე ბას. მაგ რამ 
მას ას ევე უნ და ჰქონ დეს საკ მა ოდ ფარ თო ხედ ვა, რა თა თა ვი-
სი ფირ მის ინ ტე რე სე ბი სათ ვის გაც ნო ბი ერ ებ ული იყ ოს ფირ მის 
მი ერ ნე ბის მი ერი გო ნივ რუ ლი მო ლო დი ნის შეს რუ ლე ბის მნიშ-
ვნე ლო ბა, რო მე ლიც ყა ლიბ დე ბა მის მი მართ ად გი ლობ რი ვი სა-
ზო გა დო ებ ის შიგ ნით და სა ზო გა დო ებ ის სხვა დას ხვა და ინ ტე-
რე სე ბუ ლი ფე ნე ბის მხრივ. პრი ორ იტ ეტ ებ ის ღია აღი არ ება და 
სო ცი ალ ურ ად სა პა სუ ხის მგებ ლო ქცე ვა უზ რუნ ველ ყოფს ფირ-
მი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მე ორ ადი მიზ ნე ბის მიღ წე ვას. რენ-
ტა ბე ლო ბა (მო გე ბით მუ შა ობა) და გან ვი თა რე ბა ერ თობ ლი ვად 
გა ნა პი რო ბებს პა ტი ოს ან და მო კი დე ბუ ლე ბას მუ შა კე ბი სად მი, 
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ყვე ლა დო ნის მომ ხმა რებ ლე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო-
ებ ის ად მი.

კორ პო რა ცი ული სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბა (Corporate 
Social Responsibility - CSR) შე და რე ბით ახ ალ ტენ დენ ცი ას წარ-
მო ად გენს დღე ვან დელ მსოფ ლი ოში. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, იგი 
უპ რე ცე დენ ტო ყუ რადღე ბის სა გა ნია სამ თავ რო ბო და კერ ძო 
სექ ტო რე ბის, სა ზო გა დო ებ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა-
ცი ებ ის, პო ლი ტი კო სე ბი სა და სხვა დას ხვა სფე როს ექ სპერ ტე-
ბის მხრი დან. კორ პო რა ცი ული სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო-
ბა წარ მო ად გენს კონ ცეფ ცი ას, რომ ლის თა ნახ მა დაც კომ პა ნია 
ნე ბა ყოფ ლო ბით ით ვა ლის წი ნებს სა კუ თა რი მომ ხმა რებ ლე ბის, 
მომ წო დებ ლე ბის, თა ნამ შრომ ლე ბის, ბიზ ნეს პარ ტნი ორ ებ ის და 
ზო გა დად სა ზო გა დო ებ ის ინ ტე რე სებს ბიზ ნეს ოპ ერ აცი ებ ის 
გან ხორ ცი ელ ებ ის ას. ეს, არ სე ბი თად არ ის ბიზ ნე სის კე თი ლი ნე-
ბა, სა კუ თარ თავ ზე აიღ ოს უფ რო მე ტი პა სუ ხის მგებ ლო ბა, ვიდ-
რე მას კა ნო ნით ეკ ის რე ბა, შეგ ნე ბუ ლად გაც დეს მო გე ბის მი-
ღე ბის თავ და პირ ველ ფუნ ქცი ას და ნე ბა ყოფ ლო ბით იზ რუ ნოს 
აგ რეთ ვე სა ზო გა დო ებ ის კე თილ დღე ობ აზე, და დე ბი თი წვლი ლი 
შე იტ ან ოს სო ცი ალ ური და ეკ ოლ ოგი ური პრობ ლე მე ბის მოგ ვა-
რე ბა ში. დღეს დღე ობ ით აც, გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში ხში რად 
სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბა კვლავ ძი რი თა დად ქველ მოქ-
მე დე ბად არ ის გა აზ რე ბუ ლი, თუმ ცა და სავ ლე თის გან ვი თა რე-
ბულ ქვეყ ნებ ში ის გა ცი ლე ბით ფარ თო კონ ცეფ ცი ას წარ მო-
ად გენს. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ქველ მოქ მე დე ბა სო ცი ალ ური 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის მოძ ვე ლე ბუ ლი ფორ მაა. კორ პო რა ცი ული 
სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბა არ გაიაზრება,რო გორც ძირ-
თა დი ბიზ ნე სის “და მა ტე ბით” საქ მი ან ობა, ერ თჯე რა დი აქ ტი, 
ან კომ პა ნი ის მი ერ დრო დად რო გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ იცი ატ-
ივ ები (რომ ლე ბიც კომ პა ნი ის მარ კე ტინ გულ ან PR საქ მი ან ობ ის 
ნა წილს წარ მო ად გენს). 

არ სე ბი თად ეს არ ის ბიზ ნე სის წარ მო ებ ის ახ ალი მე თო დი, 
რო მე ლიც გუ ლის ხმობს სო ცი ალ ური და გა რე მოს დაც ვი თი სა-
კითხე ბის ჩარ თვას, რო გორც ბიზ ნეს სტრა ტე გი აში, ისე კომ პა-
ნი ის საქ მი ან ობ ის ყვე ლა სფე რო სა და კომ პო ნენ ტში. ეს ნიშ ნავს, 
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რომ ნე ბის მი ერი ბიზ ნეს გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას ან ბიზ ნეს 
ოპ ერ აცი ის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას, პა სუ ხის მგე ბე ლი კომ პა ნია ით-
ვა ლის წი ნებს მო ცე მუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბი სა, თუ საქ მი ან ობ ის 
შე საძ ლო ზე გავ ლე ნას ბუ ნებ რივ გა რე მო ზე, ად გი ლობ რივ სა-
ზო გა დო ებ ასა და სო ციო-ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მებ ზე, ცდი ლობს 
შე ამ ცი როს უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნა და გა აძ ლი ერ ოს და დე ბი თი 
შე დე გე ბი. დღე ვან დე ლი გა გე ბით, კორ პო რა ცი ული სო ცი ალ-
ური პა სუ ხის მგებ ლო ბა მო იც ავს ის ეთ კომ პო ნენ ტებს, რო გო რი-
ცაა: კორ პო რა ცი ული მარ თვა და ეთ იკა; ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა 
და შრო მი თი საქ მი ან ობ ის ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბის დაც ვა თა ნამ-
შრომ ლებ თან, მომ წო დებ ლებ სა და მომ ხმა რებ ლებ თან ურ თი ერ-
თო ბი სას; გა რე მოს დაც ვა და გა რე მო ზე მოხ დე ნი ლი უარ ყო ფი თი 
ზე გავ ლე ნის შემ ცი რე ბა; სა ზო გა დო ებ ის თე მის სა ჭი რო ებ ებ ზე 
ზრუნ ვა; მექ რთა მე ობ ას თან ბრძო ლა და კო რუფ ცი ის და უშ ვებ-
ლო ბა; მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა და პრო დუქ ცი აზე პა-
სუ ხის მგებ ლო ბა; მომ წო დებ ლებ თან ურ თი ერ თო ბა ად გი ლობ რივ 
და სა ერ თა შო რი სო მო წო დე ბის ქსე ლებ ში; გამ ჭვირ ვა ლო ბა და ან-
გა რიშ გე ბა. ამ რი გად, ეს ძა ლი ან ფარ თო და მრავ ლის მომ ცვე ლი 
კონ ცეფ ციაა. უკ ან ას კნე ლი წლე ბის კვლე ვე ბი ერ თმნიშ ვნე ლოვ-
ნად ად ას ტუ რებს, რომ კორ პო რა ცი ული სო ცი ალ ური პა სუ ხის-
მგებ ლო ბა არ არ ის მხო ლოდ სა ზო გა დო ებ ის წი ნა შე მო რა ლუ-
რი ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბა, ის კე თილ მყო ფელ გავ ლე ნას 
ახ დენს კომ პა ნი ის უშუ ალო ბიზ ნეს საქ მი ან ობ აზ ეც, რად გა ნაც 
ხელს უწყობს კომ პა ნი ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ამ აღ ლე ბას, 
მი სი იმ იჯ ის გა უმ ჯო ბე სე ბას, ეხ მა რე ბა კომ პა ნი ას უკ ეთ მარ თოს 
სა კუ თარ საქ მი ან ობ ას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბი, მო იზ იდ ოს 
ინ ვეს ტო რე ბი, ხან გრძლი ვად შე ინ არ ჩუ ნოს კარ გი ურ თი ერ თო ბა 
თა ნამ შრომ ლებ თან, მომ წო დებ ლებ თან, კლი ენ ტებ თან და ა.შ. 

ორ გა ნი ზა ცი ებს, რომ ლე ბიც ით ვა ლის წი ნე ბენ გა რე მოს დაც-
ვით, სო ცი ალ ურ და მას შტა ბურ ეკ ონ ომ იკ ურ სა კითხებს თა-
ვი ანთ ძი რი თად ბიზ ნეს საქ მი ან ობ ას თან კავ შირ ში, უკ ეთ ესი 
ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი აქ ვთ. ამ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სულ 
უფ რო მე ტი კომ პა ნია ნერ გავს სა კუ თარ საქ მი ან ობ აში სო ცი-
ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბის სტან დარ ტებს, თუმ ცა სო ცი ალ ური 
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პა სუ ხის მგებ ლო ბის გან ვი თა რე ბა და დე ბით ზე გავ ლე ნას ახ-
დენს არა მხო ლოდ კომ პა ნი ებ ის საქ მი ან ობ აზე, არ ამ ედ ზო გა-
დად ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა ზე. ის გა ნი ხი ლე ბა რო გორც ქვეყ ნის 
ეკ ონ ომ იკ ური კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ზრდის, სო ცი ალ ური 
და ეკ ოლ ოგი ური პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რის, ვაჭ რო ბი სა და ინ-
ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვის, აგ რეთ ვე მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ-
ნე ბის მიღ წე ვის მე ქა ნიზ მი. გარ და მა ვა ლი ეკ ონ ომ იკ ის ქვეყ ნებ-
ში CSR შე იძ ლე ბა გახ დეს მძლავ რი იარ აღი, რო მე ლიც წვლილს 
შე იტ ანს ქვეყ ნის აღ ორ ძი ნე ბა სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი მიზ ნე ბის 
მიღ წე ვა ში. სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბას სულ უფ რო დი დი 
მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება მსოფ ლიო მას შტა ბით. დღე ის ათ ვის ხელ-
მო წე რი ლია მრა ვა ლი მთავ რო ბა თა შო რი სი ხელ შეკ რუ ლე ბა, რე-
გი ონ ულ და სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე ხორ ცი ელ დე ბა სხვა დას ხვა 
მთავ რო ბის თა ნამ შრომ ლო ბი თი პრო ექ ტე ბი, შე მუ შა ვე ბუ ლი და 
და ნერ გი ლია სა ერ თა შო რი სოდ შე თან ხმე ბუ ლი სა ხელ მძღვა ნე-
ლო მი თი თე ბე ბი, რო მელ თა მთა ვარ, ან ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან 
მი ზანს CSR-ის, რო გორც მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის მიღ-
წე ვის ეფ ექ ტუ რი ინ სტრუ მენ ტის გან ვი თა რე ბა წარ მო ად გენს. 
სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბის გან ვი თა რე ბას მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი წვლი ლი შე აქ ვს ერ ოვ ნუ ლი პო ლი ტი კის სტრა ტე გი ული მიზ-
ნე ბის გან ხორ ცი ელ ებ აში და ცალ კე ულ სექ ტო რებ ში (ეკ ონ ომ-
იკ ურ, სო ცი ალ ურ და გა რე მოს დაც ვით სექ ტო რებ ში) არ სე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა შიც. მთავ რო ბა თა შე საძ ლებ ლო ბე ბი, 
ჩა მო აყ ალ იბ ონ თა ნა მედ რო ვე ეკ ონ ომ იკ ური, სო ცი ალ ური და 
გა რე მოს დაც ვი თი სა მარ თლებ რი ვი მიდ გო მე ბი და ეფ ექ ტუ რად 
გა ნა ხორ ცი ელ ონ ის ინი, ხში რად შე მო ფარ გლუ ლია სა ბი უჯ ეტო 
და სხვა სა ხის შეზღუდ ვე ბით. სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
ნე ბა ყოფ ლო ბი თი მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბა შე იძ ლე ბა გან ვი ხი-
ლოთ, რო გორც არ სე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი ინ სტრუ მენ ტე ბის 
შე მავ სე ბე ლი და ნა მა ტი, რო მე ლიც ეფ უძ ნე ბა ბაზ რი სა და სა-
ზო გა დო ებ რივ სტი მუ ლებს. გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის მთავ-
რო ბე ბი სათ ვის გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ალ ურია გა მო იყ ენ ონ CSR 
ქვე ყა ნა ში სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად. 
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შრო მი თი საქ მი ან ობ ის მრა ვა ლი სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტი 
უფ რო მა ღალ მოთხოვ ნებს აყ ენ ებს, ვიდ რე სხვა დას ხვა ქვეყ ნის 
კა ნონ მდებ ლო ბა მო ითხოვს. ეს სტან დარ ტე ბი შე ეხ ება შრო მი თი 
საქ მი ან ობ ის ის ეთ ას პექ ტებს, რო გო რი ცაა სა მუ შაო პი რო ბე ბი, 
ღირ სე ული ან აზღა ურ ება, თა ნამ შრომ ლებ თან ურ თი ერ თო ბა და 
მა თი პრო ფე სი ული ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფა, ჯან მრთე ლო ბი სა 
და სი ცოცხლის თვის უს აფ რთხო სა მუ შაო, ოჯ ახ თან თავ სე ბა დი 
სა მუ შაო პი რო ბე ბი და ა.შ. ამ სტან დარ ტე ბის ნე ბა ყოფ ლო ბი თი 
და ნერ გვით (რაც პა სუ ხის მგე ბე ლი ბიზ ნე სის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ნა წი ლია), კომ პა ნი ებს აგ რეთ ვე წვლი ლი შე აქ ვთ მო სახ ლე ობ ის 
სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის მრა ვა ლი პა რა მეტ-
რის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში. ცალ კე თე მას წარ მო ად გენს სო ცი ალ ური 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის წვლი ლი მი ნი მა ლუ რი სა კა ნონ მდებ ლო 
სტან დარ ტე ბის შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ში. ეს სა კითხი 
გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ალ ურია გან ვი თა რე ბა დი და გარ და მა ვა-
ლი ეკ ონ ომ იკ ის ქვეყ ნებ ში, სა დაც, ხშირ შემ თხვე ვა ში, სა ხელ-
მწი ფო არ ფლობს საკ მა რის ბერ კე ტებს, რა თა უზ რუნ ველ ყოს 
კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზღვრუ ლი მი ნი მა ლუ რი სო ცი ალ ური 
და გა რე მოს დაც ვი თი სტან დარ ტე ბის შეს რუ ლე ბა. ეს კი სე რი-
ოზ ულ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს, რად გან ზი ანი ად გე ბა,რო-
გორც სა ზო გა დო ებ ას ას ევე, ბუ ნებ რივ გა რე მოს, ფერ ხდე ბა 
ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა და ა.შ.დღე ვან დელ მსოფ ლი ოში სწრა ფად 
იზ რდე ბა ის ეთი სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დე ბის რა ოდ ენ ობა, რომ ლე-
ბიც ფი ნან სუ რი მიზ ნე ბის გარ და სო ცი ალ ურ, ეკ ოლ ოგი ურ და 
ეთ იკ ურ მიზ ნებს ის ახ ავ ენ. ეს მიდ გო მა ცნო ბი ლია “სო ცი ალ ურ-
ად პა სუ ხის მგე ბე ლი ინ ვეს ტი რე ბის” სა ხე ლით. ეთ იკ ურ მი ზე-
ზებ თან ერ თად, მას სა ფუძ ვლად უდ ევს მო საზ რე ბა, რომ კომ-
პა ნია, რო მე ლიც ეფ ექ ტუ რად ახ ორ ცი ელ ებს CSR მიდ გო მებს, 
უკ ეთ იმ არ თე ბა, უფ რო ეფ ექ ტუ რად ახ ერ ხებს რის კე ბის პრე-
ვენ ცი ას და, შე სა ბა მი სად, უკ ეთ ესი ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
აქ ვს. შე სა ბა მი სად, სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი 
სა ინ ვეს ტი ციო გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას სულ უფ რო მე-
ტად ით ვა ლის წი ნე ბენ თა ვი ან თი შე ფა სე ბის სის ტე მებ ში სო ცი-
ალ ურ პა სუ ხის მგებ ლო ბას.
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დას კვნა
დღე ვან დე ლი მსოფ ლი ოს საქ მი ან სამ ყა რო ში ბიზ ნე სის ეთ-

იკ ის სა კითხე ბი და სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბა გან სა კუთ-
რე ბუ ლი კვლე ვის ობი ექ ტია. იმ არ თე ბა სა მეც ნი ერო დის კუ სი-
ები და ფო რუ მე ბი, ის წავ ლე ბა ბევრ სა მეც ნი ერო და სას წავ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბა ში. ბიზ ნე სის ეთ იკ ის თე მა ზე შექ მნილ თით ქმის 
ყვე ლა სპე ცი ალ ურ ლი ტე რა ტუ რა ში, ამა თუ იმ ფორ მით, გა მო-
ხა ტუ ლია თუ რო გო რი მო რა ლი და ად ამი ან ური ფა სე ულ ობ ები 
უნ და იყ ოს სა ბაზ რო მე ურ ნე ობ ის სა ფუძ ვე ლი, თუმ ცა, ბო ლო 
ხა ნებ ში მკვეთ რად გა იზ არ და ას ეთი კურ სის კრი ტი კაც. 
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RESUME
The article discusses the role of social responsibility in a cross-

cultural and international context. The paper discusses the essence 
of ethics and social responsibility, the role of ethics in the interna-
tional cross-cultural context, the role of social responsibility in in-
ternational business. It is stated that social responsibility is based 
on the principle of voluntary response to the social problems of the 
society and it is not defined by the current legislation or regulatory 
measures. The paper states that organizations (firms) should direct 
part of their resources and efforts to the benefit of the local commu-
nities in which they operate and their affiliates. 
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რე ზი უმე
COVID-19-ის პან დე მი ამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი დარ ტყმა მი აყ ენა 

მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ას და რო გორც მსო ფი ლოს სხვა ქვეყ ნებ მა, 
სა ქარ თვე ლო მაც გა ნი ცა და COVID-19-ის პან დე მი ით გა მოწ ვე-
ული მძი მე ნე გა ტი ური შე დე გე ბი. ვი ნა იდ ან პან დე მი ის გავ რცე-
ლე ბამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა, რო გორც 
კერ ძო სექ ტორ ზე, ისე მო ქა ლა ქე ებ ის მდგო მა რე ობ აზე, 2020 
წელს და საწყის ში აუც ილ ებ ელი გახ და და მა ტე ბი თი რე სურ სე ბის 
მო ძი ება რო გორც ბიზ ნე სის, ისე მო ქა ლა ქე ებ ის პირ და პი რი დახ-
მა რე ბე ბის თვის, ას ევე, ეპ იდ ემი ის გავ რცე ლე ბის პრე ვენ ცი ისა 
და და ავ ად ებ ულ თა მკურ ნა ლო ბის თვის სა ჭი რო ხარ ჯე ბის და სა-
ფი ნან სებ ლად. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ COVID-19-ის პან-
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დე მი ით გა მოწ ვე ული ნე გა ტი ური შე დე გე ბის სა პა სუ ხოდ შე მუ-
შა ვე ბუ ლი ან ტიკ რი ზი სუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის და სა ფი ნან სებ ლად 
სა ჭი რო გახ და და ახ ლო ებ ით 3.6 მი ლი არ დი ლა რის რე სურ სის 
მო ზიდ ვა სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ რე ბი დან. გა სულ 
წლებ ში გა ტა რე ბუ ლი გო ნივ რუ ლი მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი-
ტი კის, ფის კა ლუ რი და სა გა რეო რე ზერ ვე ბის ზრდის, კა პი ტა ლით 
კარ გად უზ რუნ ველ ყო ფილ სა ფი ნან სო სის ტე მი სა და დო ნო რე-
ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის წყა ლო ბით სა ქარ-
თვე ლომ შეძ ლო ეპ ას უხა COVID-19 პან დე მი ით გა მოწ ვე ული სო-
ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური გა მოწ ვე ვე ბის თვის.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: COVID-19-ის პან დე მია, სა ჯა რო ფი ნან სე-
ბი, ბი უჯ ეტ ის მხარ დამ ჭე რი კრე დი ტე ბი, დო ნო რე ბის დახ მა რე ბა.

შე სა ვა ლი 
2020 წლის და წას ყის ში გავ რცე ლე ბულ მა COVID-19-ის პან-

დე მი ამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი დარ ტყმა მი აყ ენა მსოფ ლიო ეკ ონ ომ-
იკ ას. „ლოქ და უნ ებ მა“ და სხვა შეზღუდ ვებ მა, რომ ლე ბიც გა მო-
იყ ენ ეს მთავ რო ბებ მა ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის შე სა ჩე რებ ლად, 
საგ რძნობ ლად შე აფ ერ ხა ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტი ვო ბა. ამ კუთხით, 
COVID-19-ით გა მოწ ვე ულ მა პან დე მი ამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი უარ ყო-
ფი თი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ქარ თულ ეკ ონ ომ იკ აზ ეც.

სა ქარ თვე ლო ში COVID-19-ის პირ ვე ლი შემ თხვე ვა 2020 წლის 
26 თე ბერ ვალს და ფიქ სირ და და მას შემ დეგ ვი რუ სი თან და თან 
გავ რცელ და.

პან დე მი ამ ხარ ჯე ბი მთავ რო ბას თე ბერ ვლი დან ვე გა უზ არ-
და, ივ ნის ში კი ბი უჯ ეტ ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის აუც ილ ებ ლო ბა 
გახ და სა ჭი რო, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 2020 წლის პირ ველ გეგ-
მას თან შე და რე ბით ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯე ბი 1.5 მი ლი არ დი ლა რით 
გა იზ არ და.

ძი რი თა დი ნა წი ლი 
ვი რუ სის გავ რცე ლე ბამ შე აფ ერ ხა იმ პო ზი ტი ური ტენ დენ ცი-

ებ ის გაგ რძე ლე ბა, რო მე ლიც წი ნა წელს და ფიქ სირ და ქვეყ ნის 
ეკ ონ ომ იკ ის თით ქმის ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით. კერ ძოდ, 2019 
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წელს და ფიქ სირ და მო სა ლოდ ნელ ზე მა ღა ლი ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდა - 5.1%. ტუ რიზ მი დან ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აში გე ნე რი რე-
ბულ მა შე მო სა ვალ მა შე ად გი ნა 3.3 მლრდ. აშშ დო ლა რი (მშპ-ს 
18.4%), სა ქონ ლის ექ სპორ ტით მი ღე ბულ მა შე მო სა ვალ მა - 3.8 
მლრდ. აშშ დო ლა რი (მშპ-ს 21.2%), ხო ლო წმინ და ფუ ლად მა 
გზავ ნი ლებ მა - 1.5 მლრდ. აშშ დო ლა რი (მშპ-ს 8.4%). აღ ნიშ ნუ-
ლის შე დე გად, ქვეყ ნის მიმ დი ნა რე ან გა რი შის დე ფი ციტ მა ის-
ტო რი ულ მი ნი მუმს მი აღ წია და მშპ-ს 5.1% შე ად გი ნა. მო სა ლოდ-
ნელ ზე მა ღა ლი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდი სა და სა გა რეო სექ ტო რის 
მო ნა ცე მე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბამ გა ნა პი რო ბა სა ბი უჯ ეტო შე მო-
სავ ლე ბის და გეგ მილ ზე მე ტად ზრდა, რის შე დე გა დაც სა ხელ-
მწი ფოს მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ულ მა კა პი ტა ლურ მა ინ ვეს ტი ცი-
ებ მა მი აღ წია რე კორ დულ მაჩ ვე ნე ბელს და მშპ-ის 8% შე ად გი ნა. 
შე ნარ ჩუნ და სა გა რეო ვა ლის მდგრა დო ბა, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
იყო საკ რე დი ტო პორ ტფე ლის ზრდა და ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი 
სეს ხე ბის შემ ცი რე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი.

პან დე მი ის გავ რცე ლე ბამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი უარ ყო ფი თი გავ-
ლე ნა მო ახ დი ნა სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ აზე და უკ ვე 2020 წლის 
აპ რი ლის თვე ში, რო დე საც სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის 
მი სი ამ მუ შა ობა და ას რუ ლა, ცნო ბი ლი გახ და რომ COVID-19 პან-
დე მი ის გა მო სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ური პროგ ნო ზე ბი მნიშ-
ვნე ლოვ ნად გაუარესდა. 2020 წელს რე ალ ური მშპ-ის 4%-იანი 
კლე ბა და ფიქ სირ და, რაც მო სა ლოდ ნე ლი იყო. პროგ ნო ზებ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი არ სე ბუ ლი გა ურ კვევ ლო ბა უფ რო მტკივ ნე-
ული იყო არ სე ბუ ლი არ ას ტა ბი ლუ რი ვი თა რე ბის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით. ას ევე აღ ინ იშ ნა ვაჭ რო ბის შემ ცი რე ბა, ტუ რიზ მის შე ჩე-
რე ბა და გზავ ნი ლე ბის/გად მო რიცხვე ბის კლე ბა. მიმ დი ნა რე 
ან გა რი შის დე ფი ციტს მშპ-ის 11⅓ %-მდე გაზ რდი და 2020 წელს. 
COVID-19 პან დე მი ამ წარ მოშ ვა სა გა დამ ხდე ლო ბა ლან სის და ფი-
ნან სე ბის სა ჭი რო ება და ახ ლო ებ ით 1.6 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რის 
ოდ ენ ობ ით 2020-2021 წლებ ში. აუც ილ ებ ელი გახ და და მა ტე ბი-
თი რე სურ სე ბის მო ძი ება რო გორც ბიზ ნე სის, ისე სო ცი ალ ური 
დახ მა რე ბე ბის თვის, ას ევე ეპ იდ ემი ის გავ რცე ლე ბის პრე ვენ ცი-
ისა და და ავ ად ებ ულ თა მკურ ნა ლო ბის თვის.
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2020 წელს, პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის პირ ველ ეტ აპ ზე სა-
ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის შე მუ შა ვე ბის 
პრო ცეს ში სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დთან შე თან ხმდა 
მაკ რო-ფის კა ლუ რი ჩარ ჩო, რო მე ლიც 2020 წლის თვის ეკ ონ ომ-
იკ ური ზრდის შემ ცი რე ბის ფონ ზე ით ვა ლის წი ნებ და შე მო სავ-
ლე ბის და ნაკ ლისს 1,7 მლრდ ლარ ზე მე ტით. არ სე ბულ ბი უჯ ეტ-
ში მიმ დი ნა რე და კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას 600 მლნ 
ლა რამ დე ოდ ენ ობ ით და სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ან ტრიკ რი-
ზი სუ ლი გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის და სა ფი-
ნან სებ ლად სა ჭი რო რე სურ სის მო ძი ებ ას 3,4 მლრდ ლა რამ დე.

2020 წელს COVID-19 პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ქარ-
თვე ლოს მთავ რო ბის ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე-
ბულ ღო ნის ძი ებ ებ ზე ფაქ ტი ურ ად მი მარ თუ ლი იქ ნა 3.6 მი ლი არ-
დი ლა რის რე სურ სი.

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი ძი რი თა დი ღო ნის ძი ებ ებ ის და ფი ნან სე ბა CO-
VID-19 პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბით გა და ნა წილ და შემ დეგ ნა-
ირ ად:

COVID-19 პან დე მი ის თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 

ძი რი თა დი ღო ნის ძი ებ ებ ის და ფი ნან სე ბა

სა ჭი რო გახ და ამ ფი ნან სუ რი რე სურ სის მო ზიდ ვა პარ ტნი-
ორი სა ერ თა შო რი სო დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის გან COVID-19-

 
COVID-19 პპაანნდდეემმიიიისსთთაანნ  დდააკკაავვშშიირრეებბუულლიი  სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  მმთთაავვრროობბიისს  აანნტტიიკკრრიიზზიისსუულლიი  გგეეგგმმიითთ  გგაათთ--

ვვაალლიისსწწიინნეებბუულლიი  ძძიირრიითთაადდიი  ღღოონნიისსძძიიეებბეებბიისს  დდააფფიინნაანნსსეებბაა 

 

 საჭირო გახდა ამ ფინანსური რესურსის მოზიდვა პარტნიორი საერთაშორისო დო-

ნორი ორგანიზაციებისგან COVID-19-ის პანდემიასთან ბრძოლისა და ქვეყნის ეკონომიკის 

შემდგომი რეაბილიტაციისთვის. 

 2020 წელს საქართველომ სხვადასხვა საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებიდან და 

განვითარებადი ბანკებიდან 1.83 მლრდ ევროზე (2.2 მლრდ აშშ დოლარი) მეტი რესურსის 

მოზიდვის თაობაზე მიაღწია შეთანხმებას. 2020 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტ-

ის შესრულების დოკუმენტის თანახმად, საქართველომ მოიზიდა 3 845 587 000 ლარის ოდ-

ენობის ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები. 

 

ცხრილში მოცემულია დეტალური ინფორმაცია 2020 წელს მიღებული კრედიტების შესა-

ხებ.           ათას ლარებში 

 

 

 

 განვითარებადმა ბანკებმა COVID-19 პანდემიის გამოწვევების საპასუხოდ დამატები-

თი ფინანსური რესურსები გამოყვეს წევრი ქვეყნებისთვის.ასე მაგალითად, საქართველოს 

ერთ-ერთმა ყველაზე დიდმა მრავალმხრივმა პარტნიორმა, აზიის განვითარების ბანკმა, 

COVID-19 პანდემიის საპასუხოდ 2020 წლის აპრილში გამოყო 20 მილიარდი აშშ დოლარი, 

რამაც ბანკის წევრ ქვეყნებს საშუალება მისცა ფინანსური რესურსი გამოეყენებინათ რო-

შრომის ანაზღაურება
12,3%საქონელი და 

მომსახურება
12,2%

პროცენტი
6,1%

სუბსიდიები
6,7%

გრანტები
8,1%

სოციალური 
უზრუნველყოფა

42,6%

სხვა ხარჯები
12,0%
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დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია 2020 წელს 
მი ღე ბუ ლი კრე დი ტე ბის შე სა ხებ. ათ ას ლა რებ ში

და სა ხე ლე ბა
 2020 წე ლი 
(ფაქ ტი)

ბი უჯ ეტ ის მხარ და ჭე რის კრე დი ტე ბი 3,845,587.0

მსოფ ლიო ბან კი (WB) 374,405.1

სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი (IMF) 644,089.0

ევ რო კავ ში რი (EU) 387,081.4

აზი ის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა ინ ვეს ტი ციო ბან კი (AIIB) 267,278.1

აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კი (ADB) 318,506.5

საფ რან გე თის გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტო (AFD) 651,113.0

გერ მა ნი ის რე კონ სტრუქ ცი ის საკ რე დი ტო ბან კი (KfW) 1,203,114.0

სა ინ ვეს ტი ციო, შე ღა ვა თი ანი კრე დი ტე ბი 1,418,759.9

მსოფ ლიო ბან კი (WB) 242,716.2

ჩრდი ლო ეთ ის გა რე მოს დაც ვი თი სა ფი ნან სო კორ პო რა ცია (NEFCO) 2,824.9

სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის გან ვი თა რე ბის სა ერ თა შო რი სო ფონ დი (IFAD) 9,035.1

ევ რო პის სა ინ ვეს ტი ციო ბან კი (EIB) 366,672.6

ევ რო პის რე კონ სტრუქ ცი ისა და გან ვი თა რე ბის ბან კი (EBRD) 223,230.4

ევ რო პის საბ ჭოს გან ვი თა რე ბის ბან კი (CEB) 903.8

აზი ის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა ინ ვეს ტი ციო ბან კი (AIIB) 37,527.1

აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კი (ADB) 456,292.2

კუ ვე იტი 5,211.5

საფ რან გე თი 24,374.8

იაპ ონია 3,927.5

გერ მა ნია 46,043.8

სულ კრე დი ტე ბი 5,264,346.9
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ის პან დე მი ას თან ბრძო ლი სა და ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის შემ დგო მი 
რე აბ ილ იტ აცი ის თვის.

2020 წელს სა ქარ თვე ლომ სხვა დას ხვა სა ერ თა შო რი სო დო-
ნორ ორ გა ნი ზა ცი ებ იდ ან და გან ვი თა რე ბა დი ბან კე ბი დან 1.83 
მლრდ ევ რო ზე (2.2 მლრდ აშშ დო ლა რი) მე ტი რე სურ სის მო ზიდ-
ვის თა ობ აზე მი აღ წია შე თან ხმე ბას. 2020 წლის სა ქარ თვე ლოს 
სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის შეს რუ ლე ბის დო კუ მენ ტის თა ნახ მად, 
სა ქარ თვე ლომ მო იზ იდა 3 845 587 000 ლა რის ოდ ენ ობ ის ბი უჯ-
ეტ ის მხარ დამ ჭე რი კრე დი ტე ბი (იხ.ცხრილი).

გან ვი თა რე ბად მა ბან კებ მა COVID-19 პან დე მი ის გა მოწ ვე ვე-
ბის სა პა სუ ხოდ და მა ტე ბი თი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი გა მოყ ვეს 
წევ რი ქვეყ ნე ბის თვის.ასე მა გა ლი თად, სა ქარ თვე ლოს ერთ-ერ-
თმა ყვე ლა ზე დიდ მა მრა ვალ მხრივ მა პარ ტნი ორ მა, აზი ის გან ვი-
თა რე ბის ბან კმა, COVID-19 პან დე მი ის სა პა სუ ხოდ 2020 წლის აპ-
რილ ში გა მო ყო 20 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი, რა მაც ბან კის წევრ 
ქვეყ ნებს სა შუ ალ ება მის ცა ფი ნან სუ რი რე სურ სი გა მო ეყ ენ ებ-
ინ ათ რო გორც ჯან დაც ვის, ისე სო ცი ალ ური მხარ და ჭე რი სა და 
კერ ძო სექ ტო რის სტი მუ ლი რე ბი სათ ვის.

პირ ვე ლი დახ მა რე ბა, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლომ მი იღო აზი-
ის გან ვი თა რე ბის ბან კი დან 2020 წელს, იყო სწო რედ 20 მი ლი-
არ დი აშშ დო ლა რის დახ მა რე ბის პა კე ტის ფარ გლებ ში. 2020 
წლის მა ის ის თვე ში აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კმა 100 მი ლი ონი 
აშშ დო ლა რის ოდ ენ ობ ის სეს ხი და ამ ტკი ცა სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის და სახ მა რებ ლად COVID-19 პან დე მი ის გავ რცე ლე-
ბის შე ჩე რე ბის, ბიზ ნეს ზე უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბის შერ ბი-
ლე ბი სა და მოწყვლა დი ჯგუ ფე ბის თვის, მათ შო რის ქა ლე ბი სა 
და ბავ შვე ბის თვის სა არ სე ბო სა შუ ალ ებ ებ ის შე სა ნარ ჩუ ნებ-
ლად. აღ ნიშ ნუ ლი დახ მა რე ბა წარ მო ად გენს შე ღა ვა თი ან სეს ხს, 
რომ ლი თაც და გა უწია სა ბი უჯ ეტო დახ მა რე ბა მთავ რო ბას და 
და აფ ინ ან სა მთავ რო ბის კომ პლექ სუ რი ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ-
მა. და ფი ნან სე ბა მო იც ავს 4000-ზე მე ტი მცი რე და სა შუ ალო 
ტუ რის ტუ ლი ბიზ ნე სის თვის გა და სა ხა დე ბის გა და ვა დე ბა სა და 
მი ნი მუმ 2000 მცი რე და სა შუ ალო სას ტუმ როს თვის კრე დი ტის 
სუბ სი დი რე ბას. მთავ რო ბის სო ცი ალ ური დახ მა რე ბის მე ქა-
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ნიზ მე ბის და ფი ნან სე ბით სეს ხი მოწყვლა დი ჯგუ ფე ბის დაც-
ვა საც მოხ მარ და, რაც მო იც ავს პან დე მი ის გა მო სამ სა ხუ რის 
და კარ გვის რის კის ქვეშ მყო ფი 350,000 და საქ მე ბუ ლის დრო-
ებ ით ფუ ლად ხელ შეწყო ბას; ერ თჯე რად ფუ ლად დახ მა რე ბას 
250,000 არ აფ ორ მა ლუ რად ან თვით და საქ მე ბუ ლი ად ამი ან ის-
თვის, 1.2 მი ლი ონი ოჯ ახ ის თვის კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის 
სუბ სი დი რე ბას და ფა სე ბის ექ ვსთვი ან და ფიქ სი რე ბას ცხრა ძი-
რი თად პრო დუქ ტზე.

დას კვნა
ხე ლი სუფ ლე ბამ დრო ული ნა ბი ჯე ბი გა დად გა COVID-19 

პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის კონ ტრო ლი სა და მი სი უარ ყო ფი-
თი ეკ ონ ომ იკ ური გავ ლე ნის შე სამ ცი რებ ლად. გა სულ წლებ ში 
გა ტა რე ბუ ლი გო ნივ რუ ლი მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის, 
ფის კა ლუ რი და სა გა რეო რე ზერ ვე ბის ზრდის, კა პი ტა ლით კარ-
გად უზ რუნ ველ ყო ფილ სა ფი ნან სო სის ტე მი სა და დო ნო რე ბის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის წყა ლო ბით სა ქარ თვე-
ლო მომ ზა დე ბუ ლი დახ ვდა ამ გა მოწ ვე ვებს.

პან დე მი ის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ან ტიკ რი ზი სუ-
ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის და ფი ნან სე ბის მთა ვარ წყა როს საზღვარ-
გა რე თი დან მი ღე ბუ ლი ბი უჯ ეტ ის მხარ დამ ჭე რი კრე დი ტე ბი, 
სეს ხე ბი და გრან ტე ბი წარ მო ად გენ და. აღ ნიშ ნუ ლი ას ევე დას-
ტურ დე ბა შემ დე გი შე ფა სე ბით: სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე-
ბის დრო ულ მა ღო ნის ძი ებ ებ მა შე აკ ავა პან დე მი ის ნე გა ტი ური 
ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური გავ ლე ნე ბი - ასე შე აფ ასა სა ერ-
თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის მი სი ამ გა ფარ თო ებ ული და-
ფი ნან სე ბის მე ქა ნიზ მით მხარ და ჭე რი ლი პროგ რა მის მეშ ვი დე 
მი მო ხილ ვის დას რუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბულ პრეს რე ლიზ ში 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ გა დად გმუ ლი რო გორც სო-
ცი ალ ური, ისე ეკ ონ ომ იკ ური ნა ბი ჯე ბი პან დე მი ის წი ნა აღ მდეგ 
ბრძო ლის მი მარ თუ ლე ბით.
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RESUME
The COVID-19 pandemic has severely affected the global econo-

my and similarly to other countries, COVID-19 has hit Georgia hard. 
COVID-19 pandemic has had a significant negative impact on both 
the private sector and health and lives of the people, in the begin-
ning of 2020 it became necessary to find additional financial re-
sources for both business and direct assistance to the population, as 
well as to cover the costs of preventing the epidemic and provided 
citizens with social support. In order to finance the Emergency Re-
sponse Plan measures developed by the Government of Georgia in 
response to the negative consequences of the COVID-19 pandemic, 
it was necessary to attract approximately GEL 3.6 billion interna-
tional financial institutions. Georgia has been able to respond to the 
socio-economic challenges posed by the OVID-19 pandemic thanks 
to its recent years prudent macroeconomic policies, fiscal and exter-
nal reserves growth, well-capitalized financial system and signifi-
cant donor financial assistance.

Key words: COVID-19 pandemic, Public Finance, Budget support 
credits, donor support.



159

finansebi, bankebi, birJebi

COVID-19-ის ჰოს პი ტა ლუ რი 
სერ ვი სე ბის და ფი ნან სე ბის პრაქ ტი კის ან ალ იზი 

(ავ სტრი ისა და გერ მა ნი ის მა გა ლით ზე)

DOI - 10.36962/ecs105/3/2022-159

ალ ექ სან დრე შა რა შე ნი ძე
სტუ ას ის ტენტ პრო ფე სო რი,

sharashenidzealexandre11@gtu.ge

COVID-19-ის პან დე მი ის პი რო ბებ ში, ჯან დაც ვის სის ტე მებს 
მთელ მსოფ ლი ოში სხვა დას ხვა გა მოწ ვე ვებ თან გამ კლა ვე ბა უწ-
ევს. ვი ნა იდ ან COVID-19 პა ცი ენ ტთა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი თავ-
და პირ ვე ლად ჰოს პი ტა ლი ზა ცი ას სა ჭი რო ებ და, მრა ვალ ქვე ყა ნა-
ში ჰოს პი ტა ლუ რი სექ ტო რი პან დე მი ის წი ნა პლან ზე აღ მოჩ ნდა. 

COVID-19 პან დე მი ამ გავ ლე ნა იქ ონია ჰოს პი ტა ლუ რი სექ ტო-
რის და ფი ნან სე ბა ზე. ეს, პირ ველ რიგ ში, გან პი რო ბე ბუ ლია იმ ით, 
რომ COVID-19 პა ცი ენ ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი შე საძ ლო მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ზრუნ ვის ხარ ჯე ბი არ იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ჰოს-
პი ტა ლუ რი სექ ტო რის ბი უჯ ეტ ის გან საზღვრის დროს. მე ორ ეც, 
შემ ცირ და შე მო სავ ლე ბი, რად გან გეგ მუ რი სა მე დი ცი ნო პრო ცე-
დუ რე ბი გა უქ მდა. 

სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში შე მო სავ ლე ბის შემ ცი რე ბა ზე რე აგ ირ-
ება გან ხორ ცი ელ და სხვა დას ხვა მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვა ვე ბუ-
ლი მიდ გო მე ბის სა შუ ალ ებ ით, COVID-19 პან დე მი ამ დე არ სე ბუ-
ლი და ფი ნან სე ბის სის ტე მის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

ავ სტრი აში მოქ მე დებს ორ სა ფე ხუ რი ანი ჯან დაც ვის სის ტე მა. 
პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა ად ამი ანი სა ხელ მწი ფოს მი ერ და ფი ნან სე-
ბულ დახ მა რე ბას იღ ებს, მაგ რამ მათ ას ევე აქ ვთ შე საძ ლებ ლო ბა 
შე იძ ინ ონ და მა ტე ბი თი კერ ძო ჯან მრთე ლო ბის დაზღვე ვა. კერ-
ძო დაზღვე ვის პროგ რა მე ბი (ზოგ ჯერ მო იხ სე ნი ება რო გორც 
„კომ ფორ ტის კლა სი“) შე იძ ლე ბა მო იც ავ დეს უფ რო მოქ ნილ ვი-
ზი ტე ბის სა ათ ებს, კერ ძო პა ლა ტებ სა და ექ იმ ებს1. 

1 The Austrian Health Care System, Third fully revised edition, 2019 
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2021 წლის გან მავ ლო ბა ში ავ სტრი ის COVID-19-ის ხარ ჯებ მა 
სა ბო ლოო ჯამ ში 1,03 მი ლი არ დი ევ რო შე ად გი ნა (თან ხე ბი გა-
და ირ იცხა ავ სტრი ის ფე დე რა ცი ის მი წე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვი სა და სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის სა აგ ენ ტო ში). თუ და ვუ მა-
ტებთ 2020 წლის ხარ ჯებს, სა ბო ლოო თან ხამ 1,13 მი ლი არ დი 
ევ რო შე ად გი ნა. და ფი ნან სე ბა გა წე ულ იქ ნა შემ დე გი მი მარ თუ-
ლე ბით: შე მო სავ ლის და კარ გვის კომ პენ სა ცია (454,37 მი ლი-
ონი ევ რო), გა მოკ ვლე ვე ბი (283 მი ლი ონი ევ რო) და სკრი ნინ გის 
პროგ რა მე ბი (198 მი ლი ონი ევ რო)1.

2020 წლის 12 მარ ტს, ავ სტრი ის მთავ რო ბამ გა მოს ცა ბრძა-
ნე ბე ბი სა ავ ად მყო ფოს გან ყო ფი ლე ბის პერ სო ნა ლის გა და მი სა-
მარ თე ბა ზე, უკ ეთ აღ ჭურ ვი ლი სა ავ ად მყო ფოს გან ყო ფი ლე ბე ბი 
გარ და იქ მნენ COVID-19 მკურ ნა ლო ბის ცენ ტრე ბად. და ახ ლო ებ-
ით 10000 მო ქა ლა ქე, რომ ლე ბიც სა ვალ დე ბუ ლო სა მო ქა ლა ქო 
სამ სა ხურს (სამ ხედ რო სამ სა ხუ რის ალ ტერ ნა ტი ვა) გა დი ოდ ნენ, 
ას ევე გა და იყ ვა ნეს ჯან დაც ვის დამ ხმა რე სექ ტორ ში, რო გორც 
სო ცი ალ ური მუ შა კე ბი2. 

გერ მა ნი აში ფე დე რა ცი ული მი წე ბის კონ ტრო ლით მუ ნი ცი-
პა ლუ რი თვით მმარ თვე ლო ბა პა სუ ხის მგე ბე ლია სა ავ ად მყო ფო-
ებ ის მუ შა ობ ის და გეგ მვა სა და მათ ში ინ ვეს ტი ცი ებ ის გან ხორ-
ცი ელ ებ აზე, ას ევე სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ზე, რაც 
ძალ ზედ მნიშ ვნე ლო ვა ნია COVID-19 პან დე მი ის დროს. ამ ას თან, 
ფე დე რა ლურ მთავ რო ბას COVID-19-ზე კო ორ დი ნი რე ბუ ლი რე-
აგ ირ ებ ის გა სა აქ ტი ურ ებ ლად დრო ებ ითი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი 
მი ენ იჭა3.

2020 წლის მარ ტში გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი ული რეს პუბ ლი კის 
მთავ რო ბამ მი იღო კა ნო ნი სა ავ ად მყო ფო ებ ის თვის ფი ნან სუ რი 

1 Jahresbericht 2021 über Corona-Ausgaben des Gesun dhei tsm-
inisteriums 

2 A. Oliver, The responses to the coronavirus pandemic: the rationale 
and some observations Cambridge University Press, 2020

3  OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2021), 
Germany: Country Health Profile 2021, State of Health in the EU, OECD 
Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, 
Brussels
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მხარ და ჭე რის უზ რუნ ველ სა ყო ფად1. კა ნო ნის მი ხედ ვით ხდე ბა 
შე მო სავ ლე ბის დე ფი ცი ტის კომ პენ სი რე ბა, ას ევე COVID-19 პა-
ცი ენ ტე ბის მკურ ნა ლო ბის სტი მუ ლი რე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე-
ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. სა ავ ად მყო ფო ები იღ ებ დნენ სადღე ღა მი-
სო ან აზღა ურ ებ ას თა ვი სუ ფა ლი სა წო ლე ბის თვის (თა ვი სუ ფა ლი 
სა წო ლე ბის რა ოდ ენ ობა, გა ნი საზღვრე ბო და წი ნა წელს სა ავ ად-
მყო ფო ში არ სე ბუ ლი და მიმ დი ნა რე წელს არ სე ბუ ლი ავ ად მყო-
ფე ბის სხვა ობ ით). სა ავ ად მყო ფო ები ფი ნან სდე ბი ან ინ ტენ სი ური 
თე რა პი ის გან ყო ფი ლე ბის (ICU) შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა უმ ჯო ბე-
სე ბი სა და სა ექ თნო მოვ ლი სა და პი რა დი დამ ცა ვი სა შუ ალ ებ-
ებ ის და მა ტე ბი თი ხარ ჯე ბის კომ პენ სა ცი ის მიზ ნით. აღ ნიშ ნულ 
კა ნონ ში შე საძ ლე ბე ლია გა მოვ ყოთ ოთხი ძი რი თა დი პუნ ქტი: 
(1) შე მო სავ ლე ბის ნაკ ლე ბო ბის კომ პენ სი რე ბა დატ ვირ თვის 
შემ ცი რე ბის პი რო ბებ ში; (2) სამ კურ ნა ლო შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
და ფი ნან სე ბის გაზ რდა; (3) COVID-19-თან და კავ ში რე ბუ ლი და-
მა ტე ბი თი ხარ ჯე ბის და ფარ ვა; და (4) სა ავ ად მყო ფო ებ ის ათ ვის 
ფი ნან სუ რი თა ვი სუფ ლე ბის მი ნი ჭე ბა.

სა ავ ად მყო ფო ებ ის თვის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფი ნან-
სუ რი დახ მა რე ბა- გეგ მუ რი (არა ურ გენ ტუ ლი) ქი რურ გი ული 
და თე რა პი ული მკურ ნა ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი შე მო სავ-
ლე ბის დე ფი ცი ტის კომ პენ სა ციაა. 2020 წლის სექ ტემ ბრამ დე, 
სა ავ ად მყო ფო ები ყო ველ ცა რი ელ სა წოლ ზე სადღე ღა მი სო ან-
აზღა ურ ებ ის სა ხით 560 ევ როს ოდ ენ ობ ით იღ ებ დნენ, (ცვლი-
ლე ბის თა ნახ მად იღ ებ ენ ამა წლის 19 მარ ტამ დე). პრაქ ტი კა ში, 
სა ავ ად მყო ფო ები იღ ებ ენ დღი ურ ან აზღა ურ ებ ას, რო მე ლიც 
ამ ჟა მად დღე ში ნამ კურ ნა ლე ბი პა ცი ენ ტე ბის რა ოდ ენ ობ ასა და 
წი ნა წე ლი წად ში ნამ კურ ნა ლე ბი პა ცი ენ ტე ბის სა შუ ალო რა-
ოდ ენ ობ ას შო რის სხვა ობ ის მი ხედ ვით გა მო ით ვლე ბა, ერ თი ან-
ად. 2020 წლის 1 ივ ლისს კა ნო ნის ახ ალი რე დაქ ცი ის მი ხედ ვით 
შე მო ღე ბუ ლია დღი ური ან აზღა ურ ებ ის მრა ვალ სა ფე ხუ რი ანი 
სის ტე მა (360 ევ რო დან 760 ევ რომ დე), სა დაც ან აზღა ურ ება და-

1  Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen 
der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen (COVID-19-
Krankenhausentlastungsgesetz)
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მო კი დე ბუ ლია შემ თხვე ვის ინ დექ სზე, 2019 წელს პა ცი ენ ტის 
ჰოს პი ტალ ში ყოფ ნის სა შუ ალო ხან გრძლი ვო ბა ზე და ICU დატ-
ვირ თვა ზე. გაზ რდი ლი სამ კურ ნა ლო შე საძ ლებ ლო ბე ბის და სა-
ფი ნან სებ ლად სა ავ ად მყო ფო ები იღ ებ ენ 50000 ევ როს ერ თჯე-
რა დი და ფი ნან სე ბით ყო ვე ლი და მა ტე ბი თი ICU სა წო ლის თვის. 
გარ და ამ ისა, ფე დე რა ლუ რი მი წე ბის მთავ რო ბე ბი ხში რად ავ სე-
ბენ ამ და ფი ნან სე ბას ახ ალი ICU სა წო ლე ბის შექ მნით და სრუ ლი 
ხარ ჯე ბის და ფარ ვის მიზ ნით. COVID-19 სა ავ ად მყო ფო ებ თან და-
კავ ში რე ბუ ლი და მა ტე ბი თი ხარ ჯე ბი სათ ვის დაშ ვე ბუ ლია და მა-
ტე ბით და ფი ნან სე ბა 50 ევ როს ოდ ენ ობ ით, რაც თი თოეული პა-
ცი ენ ტის თვის პი რა დი დამ ცა ვი სა შუ ალ ებ ებ ის გაზ რდილ ხარ ჯს 
ფა რავს. 2020 წლის 1 ივ ლი სი დან 30 სექ ტემ ბრამ დე ეს თან ხა 
100 ევ რომ დე გა იზ არ და. ჯან დაც ვის დაზღვე ვის სის ტე მა უნ და 
შეს თა ვა ზონ ექ იმ ებს და მა ტე ბი თი ან აზღა ურ ება COVID-19-თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სერ ვი სე ბი სა და ღო ნის ძი ებ ებ ის ხარ ჯე ბი სათ-
ვის. აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბის თავ და პირ ვე ლად გან საზღვრუ-
ლი ვა და ამო იწ ურა, თუმ ცა რთუ ლი პან დე მი ური სი ტუ აცი იდ ან 
გა მომ დი ნა რე COVID-ჰოს პი ტა ლუ რი სერ ვი სე ბის და ფი ნან სე ბა 
გრძელ დე ბა. სა ავ ად მყო ფო ებ ის ეკ ონ ომ იკ ური უს აფ რთხო ებ-
ის უზ რუნ ველ სა ყო ფად შემ დგომ ღო ნის ძი ებ ებს მა რე გუ ლი-
რე ბე ლი გან კარ გუ ლე ბის მე ორე შემ ცვლე ლი გან კარ გუ ლე ბის 
მი ხედ ვით კა ნო ნის მოქ მე დე ბის ვა დამ 2022 წლის 19 მარ ტამ დე 
გა და იწია1. უნ და აღ ინ იშ ნოს რომ ვა დის გა და წე ვა ეტ აპ ობ რი ვად 
მოხ და.

გამ ხი ლუ ლი მა გა ლი თე ბი მოწ მობს, რომ ზე მო აღ ნიშ ნულ მა 
ქვეყ ნებ მა სწრა ფად იპ ოვ ეს პრაგ მა ტუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა არ-
სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის პი რო ბებ ში. თუმ ცა, მიდ გო მე ბი და პრობ-
ლე მე ბის გა დაწყვე ტის გზე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვავ დე ბა. 
სხვა დას ხვა ქვეყ ნებ მა ჯან დაც ვის სის ტე მის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი-
სა და COVID-19-ით გა მოწ ვე ული სი ტუ აცი ის ცვა ლე ბა დო ბის მი-
ხედ ვით შე იმ უშ ავ ეს ჰოს პი ტა ლუ რი სერ ვი სე ბის და ფი ნან სე ბის 
მე ქა ნიზ მე ბის სა კუ თა რი ფი ნან სუ რი სქე მა. 

1 Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Regelung 
weiterer Maßnahmen zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser
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რე ზი უმე
სტა ტი აში მდი დარ ლი ტე რა ტუ რულ წყა რო ებ სა და სტა ტის-

ტი კურ მა სა ლებ ზე დაყ რდნო ბით გან ხი ლუ ლია აგ რო დაზღვე ვის 
სა კითხე ბი სა ქარ თვე ლო ში მთავ რო ბის მხარ დამ ჭე რი პროგ რა-
მის პი რო ბებ ში, შეს წავ ლი ლია ფერ მერ თა ჩარ თუ ლო ბის პრობ-
ლე მე ბი და შე მო თა ვა ზე ბუ ლია მა თი დაძ ლე ვის ღო ნის ძი ებ ები. 
შეს წავ ლი ლია აგ რო დაზღვე ვის ძლი ერი და სუს ტი მხა რე ები, მი-
სი შე საძ ლებ ლო ბე ბი და საფ რთხე ები ანუ გა კე თე ბუ ლია SWOT-
ან ალ იზი. რომ ლის მი ხედ ვი თაც, აგ რო დაზღვე ვის მთა ვა რი ნაკ-
ლი არ ის მი სი გა ნუ ვი თა რებ ლო ბა და არ ას რულ ყო ფი ლე ბა, რაც 
იმ ას ნიშ ნავს, რომ აუც ილ ებ ელია სა ხელ მწი ფოს და სოფ ლის მე-
ურ ნე ობ ის მზღვე ველ თა ერ თობ ლი ვი აქ ტი ური მო ნა წი ლე ობ ით, 
კი დევ უფ რო მე ტი აქ ტი ურ ობა ფერ მერ თა ცნო ბა დო ბის ამ აღ-
ლე ბა ში, რად გა ნაც სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის დაზღვე ვის გან ვი თა-
რე ბა და გა უმ ჯო ბე სე ბა გარ და უვ ალია, ვი ნა იდ ან აგ რო ბიზ ნე სი 
მოთხოვ ნა დი და მიმ ზიდ ვე ლი სა ინ ვეს ტი ციო მი მარ თუ ლე ბაა.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: აგ რო დაზღვე ვა, ფერ მე რი, მზღვე ვე ლი, 
სა დაზღვე ვო კომ პა ნია, სა დაზღვე ვო რის კი, სა ხელ მწი ფო პროგ-
რა მა, სა ხელ მწი ფო სუბ სი დი რე ბა, ძლი ერი და სუს ტი მხა რე ები, 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი და საფ რთხე ები.
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შე სა ვა ლი
სა ქარ თვე ლო ში აგ რო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის მხრივ სა სი კე-

თო ძვრე ბი უკ ვე შე იმ ჩნე ვა, რაც სოფ ლის მე ურ ნე ობ აში არ სე-
ბულ რის კებს მნიშ ვნე ლოვ ნად შე ამ ცი რებს და ხელს შე უწყობს 
სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის დაკ რე დი ტე ბის მო ცუ ლო ბის ზრდას.

აგ რო დაზღვე ვა წარ მო ად გენს დაზღვე ვის უაღ რე სად სპე ცი-
ალ იზ ირ ებ ულ და კომ პლექ სურ ჯგუფს, რო მე ლიც მო იც ავს მო-
სავ ლის, პი რუტყვის, აკ ვა კულ ტუ რი სა და სათ ბუ რე ბის დაზღვე-
ვას. აგ რო დაზღვე ვის ძი რი თა დი მი ზა ნია და იც ვას ფერ მე რე-
ბი და მო ახ დი ნოს მა თი შე მო სავ ლის სტა ბი ლი ზა ცია, ისე რომ 
ფერ მე რე ბის აქ ტი ვო ბე ბი შე უწყვეტ ლად გრძელ დე ბო დეს წლე-
ბის გან მავ ლო ბა ში, მა თი ფი ნან სუ რი ზა რა ლის ან აზღა ურ ებ ის 
გზით, იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ფერ მე რის მი ერ დაზღვე ული მოვ ლე-
ნა გახ და მო სავ ლის და ნაკ ლი სის ან მო უს ავ ლი ან ობ ის მი ზე ზი. 
სოფ ლის მე ურ ნე ობ აში მი სა ღე ბი მო სავ ლის დაზღვე ვას დი დი 
მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება, ამ დე ნად აგ რო დაზღვე ვის გან ხორ ცი ელ-
ება ფერ მე რი სათ ვის ძალ ზედ აქ ტუ ალ ურია და ის ინი აუც ილ ებ-
ლად კარ გად უნ და ერ კვე ოდ ნენ აგ რო დაზღვე ვის პრო დუქ ტებ-
ში. 

ძი რი თა დი ტექ სტი
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2014 წლის 19 აგ ვის ტოს №1462 

გან კარ გუ ლე ბით მიმ დი ნა რე წლის პირ ვე ლი სექ ტემ ბრი დან ამ-
ოქ მედ და სა ხელ მწი ფო აგ რო დაზღვე ვის სა პი ლო ტე პროგ რა მა, 
რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე-
ბის მო სავ ლის დაზღვე ვას შემ დე გი რის კე ბი სა გან: სეტყვა, ჭარ-
ბი ნა ლე ქი, ქა რიშ ხა ლი და სა შე მოდ გო მო ყინ ვა. პროგ რა მის მი-
ზა ნია:ა) აგ რო სექ ტორ ში სა დაზღვე ვო ბაზ რის გან ვი თა რე ბა;ბ) 
სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ის ხელ შეწყო ბა; გ)სა სოფ ლო-
სა მე ურ ნეო სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა-
რი ან ობ ის ამ აღ ლე ბა; დ) სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ით 
და კა ვე ბუ ლი პი რე ბი სათ ვის შე მო სავ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა და რის-
კე ბის შემ ცი რე ბა.

პროგ რა მის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელია - სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის 
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პრო ექ ტე ბის მარ თვის სა აგ ენ ტო, რო მე ლიც აფ ორ მებს ხელ-
შეკ რუ ლე ბებს სა ქარ თვე ლო ში კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი 
წე სით ლი ცენ ზი რე ბულ შე სა ბა მის სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ-
თან. აღ ნიშ ნუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე ახ დენს სა-
დაზღვე ვო პრე მი ის სუბ სი დი რე ბას და მათ მო ნი ტო რინ გს. 

აგ რო დაზღვე ვის პრო ექ ტში, 2021 წლი დან, თა ნა მო ნა წი ლე-
ობა სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ყვე ლა კულ ტუ რა ზე 70%, ხო ლო 
ვაზ ზე 50% იქ ნე ბა. აგ რო დაზღვე ვის პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე-
ობა შე უძ ლია მი იღ ოს ფი ზი კურ ან იურ იდი ულ პირს, რო მელ საც 
სა კუთ რე ბა ში, სარ გებ ლო ბა ში ან ფაქ ტობ რივ მფლო ბე ლო ბა ში 
გა აჩ ნია არა უმ ეტ ეს 5 ჰა (ხორ ბლის მო სავ ლის დაზღვე ვის შემ-
თხვე ვა ში არა უმ ეტ ეს 30 ჰა) ფარ თო ბის ჩათ ვლით სა სოფ ლო-
სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის ნაკ ვე თი. ას ევე ნე ბის მი ერ 
ბე ნე ფი ცი არს, რო მე ლიც ფლობს, მა გა ლი თად, 30 ჰექ ტარს ან 
100 ჰექ ტარს შე უძ ლი ათ 5 ჰექ ტა რი მი წის ნაკ ვე თის დაზღვე ვი-
სას მი იღ ონ სა ხელ მწი ფოს მხრი დან თა ნა და ფი ნან სე ბა. გა სუ ლი 
წლის გან გან სხვა ვე ბით წელს შემ ცირ და მოც დის პე რი ოდი და 
სა დაზღვე ვო პო ლი სის გა ცე მის თა რი ღი დან 4 კა ლენ და რუ ლი 
დღის ვა დით გა ნი საზღვრა.

და ინ ტე რე სე ბულ ბე ნე ფი ცი არ ებს სა დაზღვე ვო პო ლი სის შე-
ძე ნა შე ეძ ლე ბათ სა ქარ თვე ლო ში მოქ მედ 8 სა დაზღვე ვო კომ-
პა ნი აში:ალ და გი, სა დაზღვე ვო კომ პა ნია პრა იმი, სა დაზღვე ვო 
კომ პა ნია ევ რო ინს ჯორ ჯია, არ დი, ალ ფა, თი ბი სი დაზღვე ვა, 
ნიუ ვი ჟენ დაზღვე ვა, სა ქარ თვე ლოს სა დაზღვე ვო ჯგუ ფი. 

ქვე მოთ წარ მოდ გე ნილ პირ ველ ცხრილ ში მო ცე მუ ლია ამ 
კომ პა ნი ებ ის მი ერ დაზღვე ული პო ლი სე ბის რა ოდ ენ ობ ები, სა-
დაზღვე ვო პრე მი ები და დაზღვე ული ფარ თო ბე ბის სი დი დე ები 
წლე ბის მი ხედ ვით (2014-2020 წ.წ.), (იხ. ცხრილი 1) .

წარ მოდ გე ნი ლი ცხრი ლი დან ნათ ლად ჩანს, რომ 2020 წელს 
ისე რო გორც სხვა უკ ან ას კნელ წლებ ში საკ მა ოდ მცირ დე ბა 
დაზღვე ული ფარ თო ბე ბი, კერ ძოდ კი 18178 ჰა-მდე, მა შინ რო-
ცა 2017 წელს 20718 ჰა იყო საკ მა ოდ. მცირ დე ბა ას ევე პო ლი სე-
ბის რა ოდ ენ ობ აც 17881 პო ლი სამ დე, მა შინ რო ცა 2014 და 2017 
წლებ ში 21 ათ ასს სცილ დე ბო და. ჩვენს მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე-
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ვე ბით გა მო იკ ვე თა პრობ ლე მე ბი, რაც იწ ვევს აღ ნიშ ნუ ლი პა რა-
მეტ რე ბის შემ ცი რე ბას. ეს პრობ ლე მე ბი შემ დე გია: 

1. თაღ ლი თო ბა, ეგ რეთ წო დე ბუ ლი „სქე მუ რი დაზღვე ვა”, ანუ 
ფიქ ტი ური სა დაზღვე ვო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის და დე ბა, რომ ლის 
მი ზა ნია სა ხელ მწი ფო სუბ სი დი ებ ის მო პო ვე ბა. სამ წუ ხა როდ 
მას ში მო ნა წი ლე ობ ენ მზღვე ვე ლიც და დაზღვე ულ იც. ამ ტი პის 
და ნა შა ულ ებ ის გან დაც ვის სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზა არ არ ის შე მუ-
შა ვე ბუ ლი. უფ რო მე ტიც, ამ ჟა მინ დელ სის ტე მას აქ ვს ამ ის ად მი 
მიდ რე კი ლე ბა. არაა შე მუ შა ვე ბუ ლი სა დაზღვე ვო პრო დუქ ტე-
ბის მკა ფიო და სა ბუ თე ბუ ლი კლა სი ფი კა ცია, არ არ სე ბობს ერ-
თი ანი ნორ მე ბი და სტან დარ ტე ბი.

2. რის კის შე ფა სე ბის კრი ტე რი უმ ებ ისა და პრინ ცი პე ბის მო-

ცხრი ლი 1
პროგ რა მა „აგ რო დაზღვე ვა” - პო ლი სე ბის რა ოდ ენ ობ ები, 

სა დაზღვე ვო პრე მი ები და დაზღვე ული ფარ თო ბე ბის სი დი დე ები 
წლე ბის მი ხედ ვით (2014-2020 წ.წ.)

წე ლი
პო ლი სე ბის 
რა ოდ ენ ობა

ჯა მუ რი 
სა დაზღვე ვო 

პრე მია (ლა რი)

დაზღვე ული 
ფარ თო ბი, ჰა

2014 21,056 12,586,739 18,723
2015 7,634 3,444,300 4,944
2016 18,795 11,981,874 15,472
2017 21,394 11,649,283 20,718
2018 12,574 7,135,833 11,557
2019 16,473 9,583,048 13,852
2020 17,881 13,432,374 18,178
სულ 115,807 69,813,452 103,442

წყარო:საქართველოსგარემოსდაცვისადასოფლისმეურნეობისსამი
ნისტროს2020წლისანგარიში
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ნა ცემ თა ბა ზის შე მუ შა ვე ბის არ ას რულ ყო ფი ლე ბა. გო ნივ რუ ლი 
სა დაზღვე ვო გა ნაკ ვე თე ბის არ ას აკ მა რი სი რა ოდ ენ ობა, რო მე-
ლიც არ შე ეს აბ ამ ება რის კე ბის დო ნეს და არ არ ის დად გე ნი ლი 
რის კე ბის რე ალ ური ფა სი;

3. სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის დაზღვე ვა ში არ არ სე ბობს სა სოფ-
ლო-სა მე ურ ნეო წარ მო ებ ის ტე რი ტო რი ული სპე ცი ფი კის გათ-
ვა ლის წი ნე ბის სის ტე მა. აუც ილ ებ ელია „ზო ნა ლუ რი ტა რი ფე ბი” 
და მა თი ტა რი ფე ბი მზღვე ვე ლე ბის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი სა სოფ-
ლო-სა მე ურ ნეო ტექ ნო ლო გი ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

4. სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის დაზღვე ვის სფე რო ში სა კა ნონ მდებ-
ლო ბა ზის არ ას აკ მა რი სი შე მუ შა ვე ბა, ზა რა ლის ან აზღა ურ ებ ის 
რთუ ლი პრო ცე დუ რა. არაა გამ ჭვირ ვა ლე და ნა თე ლი სუბ სი დი-
რე ბის პრო ცე სი და სა ჭი რო ებს გა უმ ჯო ბე სე ბას.

5. სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის მზღვე ვე ლე ბის გა დახ დი სუ ნა რი ან-
ობ ის ხშირ შემ თხვე ვა ში და ბა ლი დო ნე და მა თი მუდ მი ვი და მო-
კი დე ბუ ლე ბა ნა სეს ხებ სახ სრებ ზე, უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, თეს-
ვის ოპ ერ აცი ებ ის და სა ფი ნან სებ ლად. ამ ის შე დე გია სა დაზღვე-
ვო პრე მი ის გა დახ დის გა ჭი ან ურ ება იმ მო მენ ტამ დე, რო ცა ზი-
ან ის მი ყე ნე ბის ალ ბა თო ბა მაქ სი მა ლუ რი გახ დე ბა.

6. სა დაზღვე ვო ორ გა ნი ზა ცი ებ ისა და სა ხელ მწი ფოს ინ ტე-
რე სე ბის შე უთ ავ სებ ლო ბა. სა ხელ მწი ფოს თვის უპ ირ ვე ლე სი 
ამ ოც ანაა ქვეყ ნის სა სურ სა თო უს აფ რთხო ება, სო ცი ალ ური 
პრობ ლე მე ბის შემ ცი რე ბა, ეკ ონ ომ იკ აში კრი ზი სის შერ ბი ლე ბა. 
და სა დაზღვე ვო ორ გა ნი ზა ცი ებს, რო გორც კო მერ ცი ულს, აქ ვთ 
მო გე ბის მი ღე ბის მი ზა ნი. ეს აის ახ ება სა დაზღვე ვო გა ნაკ ვე თის 
გა ან გა რი შე ბა ში და სა დაზღვე ვო რის კე ბის ჩა მო ნათ ვალ ში. 

7. ფერ მე რე ბის მხრი დან სა დაზღვე ვო ბაზ რის მი მართ არ ას-
აკ მა რი სი ნდო ბა.

პრობ ლე მე ბის სპექ ტრის გა ან ალ იზ ებ ისა და სი სუს ტე ებ ის 
გა მოვ ლე ნის შემ დეგ შე საძ ლე ბე ლია მა თი გა დაჭ რის გზე ბის შე-
მუ შა ვე ბა, ას ევე სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის დაზღვე ვის შემ დგო მი 
გან ვი თა რე ბის გეგ მის, მი სი პერ სპექ ტი ვე ბის შედ გე ნა. ამ ის ათ-
ვის შე მუ შა ვე ბულ იქ ნა აგ რო დაზღვე ვის გან ვი თა რე ბის SWOT–
ან ალ იზი.(იხ. ცხრი ლი 2). 
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ცხრი ლი 2
SWOT – ან ალ იზი

Strengths (ძლი ერი მხა რე ები)
1. მუდ მი ვად მზარ დი ინ ტე რე სი 
სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის რის კე ბის 
მი მართ.
2. კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობა მსოფ-
ლიო ბაზ რებ ზე.
3. პერ სპექ ტი ული, რო გორც სა ინ-
ვეს ტი ცი ოდ მიმ ზიდ ვე ლი სფე რო.
4. სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის დაზღვე-
ვის მა ღა ლი წი ლი, მსოფ ლიო ბაზ-
რის 31,4%. 
5. სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის დაზღვე-
ვის ბა ზა რის სეგ მენ ტის დი ნა მი-
ურ ობა.

Weaknesses (სუს ტი მხა რე ები)
1. არ არ ის დაზღვე ვის პრო დუქ ტის 
მკა ფიო კლა სი ფი კა ცია შე მუ შა ვე ბუ-
ლი.
2. ხარ ვე ზე ბი მო ნა ცემ თა ბა ზის შე-
მუ შა ვე ბა ში რის კის შე ფა სე ბის კრი-
ტე რი უმ ებ სა და პრინ ცი პებ ში.
3. არ არ სე ბობს ტე რი ტო რი ული სპე-
ცი ფი კის აღ რიცხვის სის ტე მა.
4. სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზის არ ას აკ მა-
რი სი შე მუ შა ვე ბა.
5. ნდო ბის ნაკ ლე ბო ბა სა დაზღვე ვო 
ბაზ რის მი მართ.

Opportunities (შე საძ ლებ ლო ბა)
1. მზარ დი ინ ტე რე სი სა დაზღვე-
ვო ინ დუს ტრი ის მი მართ 
საზღვარ გა რე თი დან, კერ ძოდ 
კი აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კის სა-
ხელ-მწი ფო ებ რი ვი მხარ და ჭე რა 
უცხო ეთ იდ ან.
2. კო მერ ცი ული დაზღვე ვის მი-
მართ ინ ტე რე სის გაზ რდა (სა ხელ-
მწი ფო მხარ და ჭე რის გა რე შე).
3. რე ფორ მა სა დაზღვე ვო საქ მი-
ან ობ ის სფე რო ში.
4. ინ დი ვი დის სა ინ ვეს ტი ციო მიმ-
ზიდ ვე ლო ბის ზრდა მზღვე ვე ლე ბი.

Threats (საფ რთხე ები)
1. ზა რა ლის მა ღა ლი კო ეფ იცი ენ ტი 
რის კე ბის სიხ ში რის გა მო.
2. არ ას ტა ბი ლუ რო ბა მსოფ ლიო ფი-
ნან სურ ბაზ რებ ზე.
3. თაღ ლი თო ბა.
4. გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის და ბა ლი 
დო ნე სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის მზღვე-
ვე ლე ბი სა.
5. სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის ინ ტე-
რე სე ბის შე უთ ავ სებ ლო ბა ორ გა ნი-
ზა ცი ებ ისა და სა ხელ მწი ფო ინ ტე რე-
სებ თან.

დას კვნე ბი და წი ნა და დე ბე ბი 
ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლი დან შე საძ ლე ბე ლია შემ დე გი ძი რი-

თა დი ამ ოც ან ებ ის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა და დას კვნის გა კე თე ბა:
1. აგ რო დაზღვე ვამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს სოფ ლის მე ურ-

ნე ობ ის სტა ბი ლუ რი გან ვი თა რე ბა. ეს შე იძ ლე ბა გა კეთ დეს სა-
კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე, ანუ სა ხელ მწი ფომ კი დევ უფ რო მე ტი 
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უნ და გა აკ ეთ ოს და ხე ლი უნ და შე უწყოს ამ დარ გის დაზღვე ვის 
გან ვი თა რე ბას. სა ხელ მწი ფოს აქ ვს ამ ის თვის ყვე ლა სა ჭი რო ინ-
სტრუ მენ ტი;

2. სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო რის კე ბის დაზღვე ვა ზე ფერ მე რე ბის 
მო ზიდ ვის პი რო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, ამ ის თვის აუც ილ ებ ელია 
სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის მწარ მო ებ ლე ბის ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ-
რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. რა საც ხე ლი უნ და შე უწყოს ტა რი ფებ-
მაც, სა დაზღვე ვო მომ სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბით;

3. სა დაზღვე ვო სერ ვი სე ბი სა და პრო დუქ ტე ბის ხა რის ხობ რი-
ვი ზრდა, რაც გა მო იხ ატ ება სა დაზღვე ვო მომ სა ხუ რე ბის სარ-
გებ ლო ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბი სა და მო ხერ ხე ბუ ლო ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფა ში, ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გა ფორ მე ბის პი რო ბე ბის გამ-
ჭვირ ვა ლო ბა;

4. სა დაზღვე ვო პრო დუქ ტე ბის ფორ მი რე ბი სას შე ამ ცი როს ან 
მთლი ან ად აღ მოფხვრას გან სხვა ვე ბე ბი თუ უთ ან ხმო ება სა ხელ-
მწი ფო და კერ ძო დაზღვე ვას შო რის;

რო გორც SWOT-ან ალ იზ იდ ან აც ჩანს, აგ რო დაზღვე ვის მთა-
ვა რი ნაკ ლი არ ის მი სი გა ნუ ვი თა რებ ლო ბა და არ ას რულ ყო ფი-
ლე ბა, რაც იმ ას ნიშ ნავს, რომ აუც ილ ებ ელია სა ხელ მწი ფოს და 
სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის მზღვე ველ თა ერ თობ ლი ვი აქ ტი ური მო-
ნა წი ლე ობ ით, კი დევ უფ რო მე ტი აქ ტი ურ ობა ფერ მერ თა ცნო ბა-
დო ბის ამ აღ ლე ბა ში, რად გა ნაც სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის დაზღვე-
ვის გან ვი თა რე ბა და გა უმ ჯო ბე სე ბა გარ და უვ ალია, ვი ნა იდ ან 
აგ რო ბიზ ნე სი მოთხოვ ნა დი და მიმ ზიდ ვე ლი სა ინ ვეს ტი ციო მი-
მარ თუ ლე ბაა.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სია:
1. ევ რო პის სა მე ზობ ლო პროგ რა მა სოფ ლის მე ურ ნე ობ ისა და 

სოფ ლის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. – ( ENPARD –GEORGIA), 2013 წ.
2. ლა ფა ჩი ა. – აგ რო დაზღვე ვის სა ფუძ ვლე ბი, თბი ლი სი 2020წ.
3. ერ ქო მა იშ ვი ლი გ. სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა-

რე ბის პრი ორ იტ ეტ ები. – თბი ლი სი 2013წ.
4. შატ ბე რაშ ვი ლი ე. ალ ას ანია ბ. სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო 

დაზღვე ვა და კრე დი ტე ბი. – ბი ომე ურ ნე, 2011წ.
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5. ჩარ კვი ანი ვ, ჭინ ჭა რა ული თ, შატ ბე რაშ ვი ლი ე. სა სოფ ლო-
სა მე ურ ნეო კრე დი ტე ბი სა და დაზღვე ვის კვლე ვის შე დე გე ბი. – 
თბი ლი სი, 2010წ.
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Resume
Based on rich literary sources and statistical materials, the ar-

ticle discusses the issues of agro-insurance in the framework of the 
government support program in Georgia, studies the problems of 
farmers’ involvement and proposes measures to overcome them. 
The strengths and weaknesses of agro-insurance, its opportunities 
and dangers are studied, ie the analysis is done. According to which, 
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the main drawback of agricultural insurance is its underdevelop-
ment and imperfection, which means that it is necessary with the 
joint active participation of the state and agricultural insurers, even 
more activity in raising the awareness of farmers, because the de-
velopment and improvement of agricultural insurance is inevitable. 
Is the direction.

Keywords: Agricultural Insurance, Farmer, Insurer, Insurance 
Company, Insurance Risk, State Program, State Subsidy, Strengths 
and Weaknesses, Opportunities and Threats.
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სტუ ას ის ტენტ-პრო ფე სო რი 

მა ნა ნა ბე რუ აშ ვი ლი
სტუ ას ის ტენტ-პრო ფე სო რი 

რე ზი უმე
ბან კე ბი დიდ როლს თა მა შო ბენ ეკ ონ ომ იკ ურ წინ სვლა ში და 

სა ქარ თვე ლოს სა ფი ნან სო სექ ტო რის წამ ყვან სფე როს წარ მო-
ად გენს. გარ და იმ ისა, რომ ბან კებს დი დი გა და სა ხა დი შე აქ ვთ 
ბი უჯ ეტ ში, ას ევე ის ინი უქ მნი ან გარ კვე ულ წარ მოდ გე ნას ინ ვეს-
ტო რებს და ქვეყ ნის სა ხელ სა და რე პუ ტა ცი აზე ზრუნ ვა ში თა ვი-
სი წვლი ლი შე აქ ვთ. 

კონ კუ რენ ცი იდ ან გა მომ დი ნა რე ბან კე ბი მუდ მივ მცდე ლო ბა ში 
არი ან გააუმჯობესონ და გა ნა ვი თა რონ მომ სა ხუ რე ბა და პი რო ბე-
ბი და მაქ სი მა ლუ რად მი სა ღე ბი და მორ გე ბუ ლი იყ ოს მომ ხმა რებ-
ლებ ზე, მაგ რამ ამ ის გან ხორ ცი ელ ებ ას ის ფაქ ტი აფ ერ ხებს რომ, 
სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი კონ კუ რენ ცი იდ ან გა მომ დი ნა რე, მათ უწ ევთ 
მი ბა ძონ ერ თმა ნეთს და მსგავ სი პრო დუქ ტე ბი შეს თა ვა ზონ ხალ-
ხს. ეს კი თა ვის მხრივ გა ურ კვევ ლო ბას იწ ვევს კლი ენ ტებ ში და 
ჯან სა ღი, სწო რი გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა რთულ დე ბა .

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: სა ბან კო სტრა ტე გი ები, სა ბან კო პრო-
დუქ ტე ბი, მარ კე ტინ გუ ლი სტრა ტე გია; პო ტენ ცი ური კლი ენ ტი.

შე სა ვა ლი
ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აში, სა ბან კო და საკ რე დი ტო სის ტე მა ერთ-

ერ თი ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო და რთუ ლი სფე როა. სა ბაზ რო ურ-
თი ერ თო ბე ბის წარ მა ტე ბა კი პირ და პირ პრო პორ ცი ულ ად არ ის 
და მო კი დე ბუ ლი სა ბან კო სფე როს გა მარ თულ მუ შა ობ ას თან. 
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იქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, რომ 21-ე სა უკ უნე ტექ ნო ლო გი ებ ის 
ერ ად ით ვლე ბა , თა ვის დამ კვიდ რე ბა კი დევ უფ რო რთუ ლია, 
გან სა კუთ რე ბით ის ეთ სფე რო ში სა დაც დი დი ფუ ლი ტრი ალ ებს. 
ერთ-ერ თი ას ეთი, რა თქმა უნ და სა ბან კო-სა ფი ნან სო სფე როა, 
მწვა ვე კონ კუ რენ ცი ის ფონ ზე კი მათ გა ჩე რე ბის უფ ლე ბა არ 
აქ ვთ და მუდ მი ვი გან ვი თა რე ბი სა კენ უნ და ჰქონ დეთ გე ზი აღ-
ებ ული. სა ბან კო სის ტე მის გა მარ თუ ლი და წარ მა ტე ბუ ლი მუ შა-
ობა დიდ როლს ას რუ ლებს რო გორც ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აში (გან-
სა კუთ რე ბით სა ქარ თვე ლოს მსგავს გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში), 
ისე მო სახ ლე ობ ის ფი ნან სურ მდგო მა რე ობ აზე. 

ძი რი თა დი ტექ სტი
მარ კე ტინ გი მნიშ ვნე ლო ვა ნია რო გორც ბიზ ნე სის წარ მა-

ტე ბის თვის, ას ევე სა ბან კო სფე რო შიც. ბან კე ბის საქ მი ან ობ ის 
წარ მა ტე ბი სათ ვის სა ჭი როა ახ ალი ფორ მე ბი სა და მე თო დე ბის 
შე მუ შა ვე ბა, რო მე ლიც შემ დგომ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა კლი-
ენ ტებ თან. სწო რედ ამ ის თვი საა სა ჭი რო მარ კე ტინ გის დე პარ-
ტმა ნე ტი. აღ ნიშ ნუ ლი დე პარ ტმა ნე ტი გარ კვე ულ პრინ ცი პებს 
ემ ყა რე ბი ან. ის ინი ეხ მა რე ბი ან ბან კებს ბა რი ერ ებ ისა და სირ-
თუ ლე ებ ის დაძ ლე ვა ში, ბა ზარ ზე მარ ტი ვად გას ვლა ში და დამ-
კვიდ რე ბა ში. რო გორც ვი ცით სა ბან კო სექ ტო რი საკ მა ოდ კონ-
კუ რენ ტუ ნა რი ანი და სწო რედ ამ იტ ომ დი დი რო ლი აკ ის რია 
მარ კე ტინ გის დე პარ ტმა ნეტს. ის ინი უზ რუნ ველ ყო ფენ: მარ კე-
ტინ გუ ლი სტრა ტე გი ებ ის შე მუ შა ვე ბას, ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ებ-
ას, ახ ალი პრო დუქ ტე ბის და მომ სა ხუ რე ბის შექ მნას, სწო რად 
შე ფუთ ვას და მომ ხმა რებ ლამ დე მი წო დე ბას. 

სა ბან კო საქ მი სად მი მარ კე ტინ გუ ლი მიდ გო მა გუ ლის ხმობს, 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყ ოს ის ეთი სა ხის ღო ნის ძი ებ ები, რომ-
ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია მომ სა ხუ რე ბის და პრო დუქ ტის შექ-
მნას თან და მომ ხმა რებ ლამ დე მი ტა ნას თან. რო ცა ხდე ბა ორ ივე 
სუ ბი ექ ტის მომ ხმა რებ ლე ბის და ბან კის ინ ტე რე სე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბა და დაც ვა, იქ მნე ბა ჯან სა ღი ურ თი ერ თო ბა მხა რე ებს 
შო რის. მომ ხმა რე ბე ლი კმა ყო ფი ლია და ბან კი ას რუ ლებს და სა-
ხულ გეგ მას.
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ბან კის მი ერ გა ყი დუ ლი პრო დუქ ტი პირ ველ რიგ ში არ ის ფუ-
ლი და ას ევე სხვა დას ხვა მომ სა ხუ რე ბა, მაგ. ნაღ დი ან უნ აღ დო 
ან გა რიშ სწო რე ბა, სეს ხე ბი, გან ვა დე ბე ბი, ან აბ რე ბი. რა თქმა 
უნ და ბან კის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია თა ვი ან თი მომ სა ხუ რე ბე ბი-
სა და პრო დუქ ტე ბის გა ყიდ ვა, ქარ თუ ლი ბან კე ბი ჩარ თუ ლე ბი 
არი ან მძაფრ კონ კუ რენ ცი აში. ამ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით ბან კე ბი 
უნ და ცდი ლობ დნენ მაქ სი მა ლუ რად მომ ხმა რე ბელ ზე მორ გე-
ბუ ლი და ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბი შექ მნან, მაგ რამ ას ეთი კონ-
კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს გა მო მათ ავ იწყდე ბათ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი, მომ ხმა რებ ლე ბი. ის ინი ცვლი ლე ბებს ან ხორ ცი ელ ებ ენ 
კონ კუ რენ ტი ბან კის გა მო და არა მომ ხმა რებ ლე ბი სა. სწო რედ ამ 
ყვე ლაფ რის თვის არ ის სა ჭი რო სა ბან კო სტრა ტე გი ებ ის შექ მნა 
და მარ კე ტო ლო გე ბის მო ნა წი ლე ობა. მა თი მთა ვა რი მო ვა ლე-
ობა არ ის ამო არ ჩი ონ სა უკ ეთ ესო გზე ბი, და სა ხუ ლი მიზ ნე ბი სა 
და გეგ მის მი საღ წე ვად. კო მერ ცი ული ბან კე ბის თვის ეს მე ტად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რად გან შემ დგო მი მა თი სა მოქ მე დო გეგ მა იქ-
ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი სწო რად და სა ხულ და არ ჩე ულ მიზ ნებ ზე 
და გზებ ზე. ეს ას ევე და ეხ მა რე ბა კლი ენ ტებს, თა ნამ შრომ ლებს, 
აქ ცი ონ ერ ებს და და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს სწო რი წარ მოდ გე ნა 
შე იქ მნან ბან კის მო მა ვალ ზე და და ნიშ ნუ ლე ბა ზე.

მარ კე ტინ გუ ლი სტრა ტე გი ის სა შუ ალ ებ ით აუც ილ ებ ელია 
გა ნი საზღვროს შემ დე გი ელ ემ ენ ტე ბი: სეგ მენ ტი სა და ბაზ რის 
გან საზღვრა; ბან კის მოკ ლე ვა დი ანი და გრძელ ვა დი ანი მიზ ნე-
ბის გან საზღვრა ბა ზარ ზე; სა ბან კო მარ კე ტინგ-მიქ სის ელ ემ ენ-
ტე ბი.

ფი ნან სურ ბა ზარ ზე წარ მა ტე ბის მიღ წე ვი სათ ვის ბან კებ მა 
უნ და შეს თა ვა ზონ მომ სა ხუ რე ბე ბი მომ ხმა რებ ლებს იმ დროს 
და იქ, სა დაც მათ დას ჭირ დე ბათ. ას ევე აუც ილ ებ ელია მოთხოვ-
ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა სწრა ფად და მარ ტი ვად. თა ნა მედ რო ვე 
მარ კე ტინ გი მა ღა ლი ეფ ექ ტი ან ობ ით ხა სი ათ დე ბა. გან ვი თა რე-
ბულ ქვეყ ნებ ში 85% მო სახ ლე ობ ისა სარ გებ ლობს სა ბან კო მომ-
სა ხუ რე ბე ბით, მსგავ სი სი ტუ აციაა სა ქარ თვე ლო შიც. ბან კე ბი 
მცდე ლო ბას არ აკ ლე ბენ და იბ რუ ნონ ძვე ლი კლი ენ ტე ბი, ახ ალი 
მომ სა ხუ რე ბე ბის და პრო დუქ ტე ბის შე თა ვა ზე ბით, ას ევე შე ინ-
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არ ჩუ ნონ არ სე ბუ ლი კლი ენ ტე ბი. ახ ალი კლი ენ ტე ბის მო ზიდ ვა 
ბან კს უფ რო ძვი რი უჯ დე ბა ვიდ რე არ სე ბუ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა. 
მარ კე ტინ გი იყ ოფა აქ ტი ურ და პა სი ურ მარ კე ტინ გად კლი ენ-
ტებ თან ურ თი ერ თო ბის მე თო დე ბის მი ხედ ვით. 

სა ქარ თვე ლო ში საკ მა ოდ გან ვი თა რე ბუ ლია სა ბან კო სის ტე-
მა, მსოფ ლიო სა ბან კო ბაზ რის და ეკ ონ ომ იკ ის წარ მა ტე ბა პირ-
და პირ კავ შირ შია პრო დუქ ტე ბის გან ვი თა რე ბას თან.ქარ თუ-
ლი ბან კე ბი მომ ხმა რებ ლებს პრო დუქ ტე ბის მრა ვალ ფე რო ვან 
ას ორ ტი მენ ტს სთა ვა ზო ბენ. გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან, რომ ჩვენს 
ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცია საკ მა ოდ დი დია, ბან კე ბი იძ ულ ებ ული 
ხდე ბი ან მომ ხმა რებ ლებს პრო დუქ ტე ბის დი დი არ ჩე ვა ნი შეს თა-
ვა ზონ. ბან კე ბის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის და ყო ფა 
სხვა დას ხვა ნიშ ნი თაა შე საძ ლე ბე ლი. პრო დუქ ტის შე თა ვა ზე ბის 
პი რო ბე ბი გან სხვა ვე ბუ ლია ფი ზი კუ რი და იურ იდი ული პი რე-
ბის თვის.

მნიშ ვნე ლო ვა ნია გან ვი ხი ლოთ დის ტან ცი ური სა ბან კო მომ-
სა ხუ რე ბა,რო მელ საც ბან კე ბი მომ ხმა რებ ლებს ინ დი ვი დუ ალ-
ურ ად სთა ვა ზო ბენ. და სა ხე ლე ბი და ნაც ვხვდე ბით, რომ ეს არ ის 
მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა კლი ენ ტის ბან კში მის ვლის გა რე შე, სახ-
ლი დან გა უს ვლე ლად. სა ქარ თვე ლო ში აქ ტი ურ ად გა მო იყ ენ ება 
დის ტან ცი ური სა ბან კო პრო დუქ ტე ბი, გა მომ დი ნა რე იქ ედ ან, 
რომ საზღვარ გა რე თის მსგავ სად ინ ტერ ნეტ თან წვდო მა ძა ლი-
ან მარ ტი ვი და მო სა ხერ ხე ბე ლია. ეს მომ სა ხუ რე ბა ბან კე ბის გან-
ვი თა რე ბის ერთ-ერთ მთა ვარ გზად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს. აღ-
ნიშ ნუ ლი პრო დუქ ტის და მომ სა ხუ რე ბის შე თა ვა ზე ბით ბან კე ბი 
მუდ მივ კონ ტაქ ტში არი ან კლი ენ ტებ თან, იქ ნე ბა ეს კორ პო რა-
ცი ული სეგ მენ ტი, იურ იდი ული თუ ფი ზი კუ რი პი რი. 

დის ტან ცი ური მომ სა ხუ რე ბის გან ვი თა რე ბა ბან კის ერთ-ერ-
თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი საზ რუ ნა ვია, რად გან მომ ხმა რებ ლი სათ ვის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია დრო ის და ზოგ ვა, მტე რი ალ ური და ნა ხარ ჯე-
ბის შემ ცი რე ბა და კომ ფორ ტი. აქ ტი ური კონ კუ რენ ცი ის პი რო-
ბებ ში თი თოეული ბან კი ცდი ლობს მაქ სი მა ლუ რად გა ამ არ ტი-
ვოს და მო არ გოს კლი ენ ტე ბის სურ ვი ლებს და მოთხოვ ნებს. 

დის ტან ცი ური სა ბან კო სერ ვი სე ბა სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა, სა-
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ბან კო ოპ ერ აცი ები გან ხორ ცი ელ დეს სხვა დას ხვა ელ ექ ტრო ნუ-
ლი არ ხის დახ მა რე ბით. ეს ენია: ინ ტერ ნეტ ბან კი, სმს ბან კი, მო-
ბა ილ ბან კი და ა.შ.

კლი ენ ტე ბის იდ ენ ტი ფი კა ცი ის თვის და ვე რი ფი კა ცი ის თვის 
ბან კე ბი სხვა დას ხვა მე თო დებს იყ ენ ებ ენ. ერთ-ერ თი უახ ლე-
სი მე თო დი არ ის ხმის ჩა წე რა და მი სი ამ ოც ნო ბა სპე ცი ალ ური 
პროგ რა მით, მაგ რამ ამ ის ათ ვის ბან კს აუც ილ ებ ლად სჭირ დე-
ბა მომ ხმა რებ ლის თან ხმო ბა. ას ევე გავ რცე ლე ბუ ლია ბო ლო 
გა დახ დის და ტრან ზაქ ცი ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა და 
აუც ილ ებ ელია მომ ხმა რე ბელ მა და აკ ონ კრე ტოს თან ხის ოდ ენ-
ობა მაქ სი მა ლუ რი სი ზუს ტით, თუ კლი ენ ტს უჭ ირს ბო ლო ტრან-
ზაქ ცი ის და სა ხე ლე ბა, ამ შემ თხვე ვა ში, ზუს ტდე ბა ან გა რი შის და 
ბა რა თის ნო მე რი, ეს მარ კე ტინ გუ ლი გათ ვლაც კლი ენ ტე ბი სათ-
ვის კომ ფორ ტუ ლია, ეს იქ ნე ბა ფი ზი კუ რი თუ იურ იდი ული პი რი.

დას კვნა
კონ კუ რენ ცი იდ ან გა მომ დი ნა რე ბან კე ბი მუდ მივ მცდე ლო-

ბა ში არი ან გააუმჯობესონ და გა ნა ვი თა რონ მომ სა ხუ რე ბა და 
პი რო ბე ბი და მაქ სი მა ლუ რად მი სა ღე ბი და მორ გე ბუ ლი იყ ოს 
მომ ხმა რებ ლებ ზე, მაგ რამ ამ ის გან ხორ ცი ელ ებ ას ის ფაქ ტი აფ-
ერ ხებს რომ, სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი კონ კუ რენ ცი იდ ან გა მომ დი-
ნა რე, მათ უწ ევთ მი ბა ძონ ერ თმა ნეთს და მსგავ სი პრო დუქ ტე ბი 
შეს თა ვა ზონ ხალ ხს, ეს კი თა ვის მხრივ გა ურ კვევ ლო ბას იწ ვევს 
კლი ენ ტებ ში და ჯან სა ღი, სწო რი გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა 
რთულ დე ბა.

მო სახ ლე ობ ის ჩარ თუ ლო ბა სა ბან კო სის ტე მა ში დღი თიდღე 
მა ტუ ლობს და ეს ბან კე ბი სათ ვის უნ და იყ ოს მო ტი ვა ცია, მე ტი 
მო ბი ლი ზე ბის, გან ვი თა რე ბის და შე თა ვა ზე ბე ბის დახ ვე წი სათ-
ვის. სა ერ თო სტა ტის ტი კი დან გა მომ დი ნა რე სა ზო გა დო ებ აში 
პო პუ ლა რუ ლი სეს ხე ბი და დის ტან ცი ური მომ სა ხუ რე ბე ბია, რაც 
ნიშ ნავს რომ ბან კე ბი ვალ დე ბუ ლე ბი არი ან მე ტად მორ გე ბუ-
ლი და მარ ტი ვი გა ხა დონ აღ ნიშ ნუ ლი პრო დუქ ტე ბი. პრობ ლე-
მას წარ მო ად გენს კო მუ ნი კა ცია ბან კებ სა და მომ ხმა რებ ლებს 
შო რის, რაც ნიშ ნავს იმ ას რომ ყვე ლა სათ ვის გა სა გე ბი არ არ ის 
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მა თი შე თა ვა ზე ბე ბი. მარ კე ტო ლო გებს სჭირ დე ბათ დი დი შრო-
მის გა წე ვა და მაქ სი მა ლუ რი გათ ვა ლის წი ნე ბა თი თოეული ინ-
დი ვი დის, რა თა ინ ფორ მა ცი ამ სწო რად მი აღ წი ოს არ სე ბულ თუ 
პო ტენ ცი ურ კლი ენ ტამ დე. მომ ხმა რებ ლე ბის ძი რი თა დი სურ-
ვი ლი არ ის შემ ცი რე ბუ ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი სეს ხებ ზე 
და შემ ცი რე ბუ ლი ტა რი ფე ბი. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ბან კე ბი 
მუდ მი ვად ცდი ლო ბენ გააუმჯობესონ მომ სა ხუ რე ბა, ეს მა ინც 
პრობ ლე მას წარ მო ად გენს და სა ზო გა დო ებ ის ნა წი ლი უკ მა ყო-
ფი ლოა. ფაქ ტია, კო მერ ცი ულ ბან კებს სა ქარ თვე ლო ში სა მუ შაო 
ნამ დვი ლად ბევ რი აქ ვს სხვა დას ხვა კუთხით, მაგ რამ იმ ედს ვი-
ტო ვებ, რომ დრო თა გან მავ ლო ბა ში აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მე ბი 
აღ მო იფხვრე ბა. წი ნა წლებ თან შე და რე ბით პროგ რე სი ნამ დვი-
ლად შე ინ იშ ნე ბა. 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:
1. https://bankofgeorgia.ge/ka/retail/main - ბო ლოს გა და მოწ-
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RESUME
Banks play an important role in economic development and are 

a leading area of the Georgian financial sector. In addition to the fact 
that banks pay large taxes to the budget, they also contribute to the 
image and reputation of a country. 

Due to the competition the banks are constantly trying to im-
prove and develop services so that they are acceptable and custom-
ized as much as possible. But this is hindered by the fact that, due to 
this competition, they have to imitate each other and offer similar 
products. This, in turn, causes uncertainty and decision-making be-
comes more difficult.
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რე ზი უმე
გან ხი ლუ ლია ორ მა გი და ბეგ ვრი სა და უს წო რო გა და სა ხა დე-

ბის პრობ ლე მე ბი, რო გორც ზო გად თე ორი ულ ას პექ ტში, ისე 
სა ქარ თვე ლოს კონ კრე ტულ რე ალ ობ აში. ნაჩ ვე ნე ბია ორ მა გი 
და ბეგ ვრის და უს წო რო გა და სა ხა დე ბის უარ ყო ფი თი რო ლი და 
მა თი სპე ცი ფი კა სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბა ში, რო-
გორც სა ერ თა შო რი სო, ისე სა ხელ მწი ფოს მას შტა ბით. ას ევე ან-
ალ ოგი ურ ად წარ მოდ გე ნი ლია სა ქარ თვე ლოს უს წო რო და არ 
არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის დამ სა ხუ რე ბა, აღ ნიშ ნუ ლი პრობ-
ლე მე ბის წარ მოქ მნა ში. 

კონ კრე ტუ ლად გან ხი ლუ ლია - ტრან სპორ ტის პარ კი რე ბის 
გა და სა ხა დი; უმ აღ ლეს სას წავ ლე ბელ თა ავ ტო რი ზა ცია, აკ რე-
დი ტა ცი ის გა უვ ლე ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში გა და სა ხა დე ბის და უბ-
რუ ნებ ლო ბა. გა ნათ ლე ბის ცენ ტრის მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სუ რის 
მო საკ რე ბე ლი; სა ჯა რო რე ეს ტრის მომ სა ხუ რე ბის მო საკ რე ბე-
ლი. და ურ ეგ ისტ რი რე ბუ ლი მი წის გა და სა ხა დის და უბ რუ ნებ ლო-
ბა, ე. ი. იმ ორ გა ნი ზა ცი ებ ის საქ მი ა ნო ბა, რომ ლე ბიც სა ხელ მწი-
ფო ბი უჯ ეტ ის და ფი ნან სე ბით ფუნ ქცი ონ ირ ებ ენ. 

ნაჩ ვე ნე ბია თუ ის ინი რა რო ლის თა მა შო ბენ ორ მა გი და ბეგ-
ვრი სა და უს წო რო გა და სა ხა დე ბის, მო საკ რებ ლე ბის წარ მოქ-
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მნა ში. ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლი სა ხელ მწი ფო ორ გა ნი ზა ცი ებს 
წარ მოგ ვიდ გენს კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის სა ხით. სა ყო ველ თა-
ოდ ცნო ბი ლია, რომ რო ცა მომ სა ხუ რე ბა ზე მო სახ ლე ობა ფულს 
იხ დის, სა ხელ მწი ფო ორ გა ნი ზა ცი ები უნ და ფუნ ქცი ონ ირ ებ დნენ 
სა მე ურ ნეო ანუ კო მერ ცი ული ან გა რი შის სა ფუძ ველ ზე. წი ნა აღ-
მდეგ შემ თხვე ვა ში ორ მა გი და ბეგ ვრა და უს წო რო გა და სა ხა დე-
ბი ძა ლა ში რჩე ბა, რაც აუარ ეს ებს სა ხელ მწი ფოს სო ცი ალ ურ-ეკ-
ონ ომ იკ ურ მდგო მა რე ობ ას. 

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ორ მა გი და ბეგ ვრა, უს წო რო გა და სა ხა-
დი, მო საგ რე ბე ლი, პარ კი რე ბა, ავ ტო რი ზა ცია, აკ რე დი ტა ცია.

შე სა ვა ლი
რო გორც ცნო ბი ლია ორ მა გი და ბეგ ვრა არ ის, ერ თი და იგ ივე 

გა და სა ხა დის ორ ჯერ გა დახ დე ვი ნე ბა. ხო ლო უს წო რო გა და სა-
ხა დე ბი არ ის, სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბის მი ერ დად გე ნი ლი გა-
და სა ხა დე ბი, რომ ლე ბიც ეწ ინა აღ მდე გე ბა ქვეყ ნის კონს ტი ტუ-
ცი ას და სა ერ თა შო რი სო კა ნონ მდებ ლო ბას.

შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე ორ მა გი და ბეგ-
ვრი სა და უს წო რო გა და სა ხა დე ბის რე გუ ლა ცია უნ და ხორ ცი-
ელ დე ბო დეს, რო გორც ქვეყ ნის შიგ ნით, ისე სა ერ თა შო რი სო 
მას შტა ბით.

ძი რითა დი ტექ სტი
სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბით „ორ მა გი და ბეგ ვრის თა ვი დან 

აც ილ ებ ისა და გა და სა ხა დე ბის გა და უხ დე ლო ბის აღ კვე თის შე-
სა ხებ შე თან ხმე ბე ბი“ ეფ უძ ნე ბა ეკ ონო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო-
ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) მო დელს და გან-
საზღვრავს ქვეყ ნებს შო რის და ბეგ ვრის პრინ ცი პებს. კერ ძოდ 
იურ იდი ული და ფი ზი კუ რი პი რე ბის მი ერ გა წე ულ საქ მი ან ობ იდ-
ან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი და იბ ეგ რე ბა მხო ლოდ ერ თჯერ. ან იმ 
ქვე ყა ნა ში, სა დაც ის იქ ნა გა დახ დი ლი (არა რე ზი დენ ტი) ან კი დევ 
იქ, სა დაც ის იქ ნა წარ მო ებ ული (რე ზი დენ ტი). ყო ველ ვე ეს ხელს 
უწყობს ქვეყ ნებს შო რის ეკ ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბის გაღ-
რმა ვე ბას და ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვას.

სა ქარ თვე ლოს ორ მა გი და ბეგ ვრის თა ვი დან აც ილ ებ ის შე-
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სა ხებ შე თან ხმე ბე ბი გა ფორ მე ბუ ლი აქ ვს 57 ქვე ყა ნას თან, რო-
მე ლიც ძი რი თა დად რე გუ ლირ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან სთა 
მი ნის ტრის #633 (22.11.2011) ბრძა ნე ბის - „ორ მა გი და ბეგ ვრის 
თა ვი დან აც ილ ებ ის შე სა ხებ, სა ერ თა შო რი სო შე თან ხმე ბით გან-
საზღვრუ ლი სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თით სარ გებ ლო ბი სა და არ-
არ ეზ იდ ენ ტის თვის სა ქარ თვე ლო ში გა დახ დილ, გა და სა ხა დის 
დაბ რუ ნე ბის წე სი“-ის მი ხედ ვით.

ორ მა გი და ბეგ ვრის პრობ ლე მა წარ მო იშ ვა მა შინ, რო ცა არ-
არ ეზ იდ ენ ტის მი ერ გა წე ული მომ სა ხუ რე ბა იბ ეგ რე ბო და, რო-
გორც რე ზი დენ ტის, ისე არ არ ეზ იდ ენ ტის ქვე ყა ნა ში, რაც ხელს 
უშ ლი და ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბას, ქვეყ ნებს შო რის თა ნამშ-
რომ ლო ბას, ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვას. ამ დე ნად ორ მა გი და ბეგ-
ვრის თა ვი დან აცი ლე ბის მიზ ნით შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა ორი მე თო-
დი: 1. გან თა ვი სუფ ლე ბის მე თო დი (სა ხელ მწი ფო აღ არ ბეგ რავს 
სხვა სა ხელ მწი ფო ში და ბეგ რილ მომ სა ხუ რე ბას); 2. ჩათ ვლის მე-
თო დი (სხვა სა ხელ მწი ფო ში მომ სა ხუ რე ბის გა და სა ხადს, გა დახ-
დი ლად უთ ვლი ან მო ცე მულ სა ხელ მწი ფო ში).

სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბით ორ მა გი და ბეგ ვრის აკ რძალ ვა, 
ავ ტო მა ტი ურ ად მო ითხოვს სა ხელ მწი ფო თა შიგ ნი თაც მი სი აკ-
რძალ ვის მოთხოვ ნას. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში ად გი ლი ექ ნე-
ბა, სა მა მუ ლო კა ნონ მდებ ლო ბის შე უს აბ ამ ობ ას სა ერ თა შო რი სო 
კა ნონ მდებ ლო ბას თან, რაც სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით 
აკ რძა ლუ ლია. სა ხელ მწი ფო თა შიგ ნით ორ მა გი და ბეგ ვრის სხვა-
დას ხვა სა ხე არ სე ბობს. გა მო ყო ფენ ვერ ტი კა ლურს - რო ცა გა-
დახ და მი დის სხვა დას ხვა დო ნე ზე, ე. ი. ად გი ლობ რივ და სა ხელ-
მწი ფო დო ნე ზე და ჰო რი ზონ ტა ლურს რო ცა გა დახ და მი დის 
ერთ დო ნე ზე, სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში. სა ხელ მწი ფო-
თა შიგ ნით ორ მა გი და ბეგ ვრის პრობ ლე მა დგას მრა ვალ მხრივ 
ას პექ ტში. კერ ძოდ კი რო ცა სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის სახ სრე ბით 
(რო მელ თა წყა რო ფი ზი კუ რი და იურ იდი ული პი რე ბის გა და-
სა ხა დე ბია) გა წე ულ მომ სა ხუ რე ბა ზე, სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ-
ტე ბი კვლავ გა და სა ხა დებს უწ ეს ებ ენ ფი ზი კურ და იურ იდი ულ 
პი რებს. ან კი დევ ერ თჯე რად სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე თა მომ სა-
ხუ რე ბა ზე, მრა ვალ ჯერ სხვა დას ხვა მო მი ზე ზე ბით ახ დე ვი ნე ბენ 
მომ სა ხუ რე ბის გა და სა ხა დებს, თუ მო საკ რებ ლებს. ორ მაგ და-
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ბეგ ვრას აქ ვს ად გი ლი თუ ერ თი და იგ ივე გა და სა ხა დი გა და იხ-
დე ბა ცენ ტრა ლურ და ად გი ლობ რივ ბი უჯ ეტ ში. ას ევე თუ ცალ-
ცალ კე იბ ეგ რე ბა ხელ ფა სი და ხელ ფა სის ფონ დი, რო მელ შიც 
შე დის ხელ ფა სი და ა. შ.

ყო ვე ლი ვე ეს კა ნონ მდებ ლო ბით უნ და იკ რძა ლე ბო დეს, რაც 
სა ქარ თვე ლოს სი ნამ დვი ლე ში არ არ სე ბობს. რაც იმ ის მა უწყე-
ბე ლია, რომ საქ მე გვაქ ვს სა ხელმ წი ფოს მი ერ მო სახ ლე ობ ის ექ-
სპლო ატ აცი ას თან. ე. ი. სა ხელ მწი ფოს მი ერ ფი ზი კუ რი და იურ-
იდი ული პი რე ბის გან და მა ტე ბი თი, მე ორ ეჯ ერ გა და სა ხა დის თუ 
მო საკ რებ ლის გა დახ დე ვი ნე ბით, მა თი შე მო სავ ლე ბის მით ვი სე-
ბას, გაც ვლი სა და ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი ან აზღა ურ ებ ის გა რე შე.

ჩვენ და სა უბ ედ ურ ოდ, რო გორც უკ ვე ზე მოთ ავ ღნიშ ნეთ, სა-
ქარ თვე ლო ში შე სა ბა მი სი არ არ სე ბულ ან უს წო რო კა ნონ მდებ ლო-
ბის პი რო ბებ ში, სა კითხის სა მარ თლი ანი და რე გუ ლი რე ბა შე უძ-
ლე ბე ლია. მტკი ცე ბუ ლე ბად გან ვი ხი ლოთ რამ დე ნი მე მა გა ლი თი: 
- სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით ტრან სპორ ტის პარ კი რე ბის 
გა და სა ხა დი და წე სე ბუ ლია ქუ ჩებ ზე და ტრო ტუ არ ებ ზე, რომ ლე-
ბიც სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ში ფი ზი კურ და იურ იდი ულ პი რე ბის 
შე ნა ტა ნე ბით არ ის გა კე თე ბუ ლი. ეს კი იმ ის მტკი ცე ბუ ლე ბაა, რომ 
მე ორ ეჯ ერ იხ დი ან გა და სა ხადს პი რე ბი მა თი შე მო სავ ლე ბით გა კე-
თე ბულ ქუ ჩებ სა და ტრო ტუ არ ებ ზე, რაც აშ კა რა ორ მა გი და ბეგ-
ვრის ექ სპლუ ატ აცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლია, სხვა საქ მეა ეს გა და სა ხა დი, 
რომ ვრცელ დე ბო დეს არ არ ეზ იდ ენ ტებ ზე და იმ პი რებ ზე რო მელ-
თაც სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ში შე ნა ტა ნე ბი არ გა აჩ ნია.

ან ალ ოგი ური და უფ რო უარ ესი მდგო მა რე ობაა გა ნათ ლე ბის 
ხა რის ხის გან ვი თა რე ბის ერ ოვ ნულ ცენ ტრში, რო მე ლიც სა ხელ-
მწი ფო ბი უჯ ეტ ის სახ სრე ბის სა ფუძ ველ ზე ფუნ ქცი ონ ირ ებს. მი-
უხ ედ ავ ად ამ ისა, უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის ავ ტო რი ზა ცი ისა 
და აკ რე დი ტა ცი ის მი ნი ჭე ბი სათ ვის გა და სა ხადს წი ნას წარ ახ დე-
ვი ნე ბენ: მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის ე. ი. ექ სპერ ტე ბის მომ სა ხუ რე ბა-
ზე - 500 ლარს. 2) ავ ტო რი ზა ცი ის ათ ვის - 12 ათ ას ლარს; 3) აკ რე-
დი ტა ცი ის ათ ვის - 20 ათ ას ლარს. შე მოწ მე ბის შემ დეგ თუ უარი 
ეთ ქვა სას წავ ლე ბელს, ამ თან ხის დაბ რუ ნე ბა უკ ან არ ხდე ბა, 
რა საც უს წო როდ ით ვი სებს ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრი, კა ნონ მდებ ლო-
ბით დად გე ნი ლი გა და სა ხა დე ბის თუ მო საკ რებ ლე ბის სი დი დით. 



185

finansebi, bankebi, birJebi

ამ შემ თხვე ვა ში ად გი ლი აქ ვს არა მარ ტო ორ მაგ და ბეგ ვრას, 
არ ამ ედ სა ხელ მწი ფო რე კეტ სა და დის კრი მი ნა ცი ას, ვი ნა იდ ან 
შე მოწ მე ბა ზე რო მელ საც ახ ორ ცი ელ ებს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ-
იდ ან და ფი ნან სე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცია, გა დახ დი ლია - 500 ლა რი. 
რო ცა სას წავ ლე ბელს ავ ტო რი ზა ცი ას და აკ რე დი ტა ცი ას არ ან-
იჭ ებს ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრი. მა შინ რის სა ფუძ ველ ზე ით ვი სებს 12 
ათ ას და 20 ათ ას ლარს? ან წი ნას წარ რა ტომ ახ დე ვი ნებს? ამ ას 
და მა ტე ბი თი კო მენ ტა რი არ ჭირ დე ბა.

კო რუფ ცი ას თუ გა მოვ რიცხავთ, ორ მა გი და ბეგ ვრის, უს წო-
რო გა და სა ხა დე ბის და მო საკ რებ ლე ბის თვალ სა ჩი ნო მა გა ლითს 
წარ მო ად გენს, სა ჯა რო რე ეს ტრის ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტო, რო მე-
ლიც ას ევე ფუნ ქცი ონ ირ ებს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის და ფი ნან-
სე ბის სა ფუძ ველ ზე.

სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ში კა პი ტა ლუ რი შე მო სავ ლე ბი მი იღ-
ება, სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ძი რი თა დი კა პი ტა-
ლის, მი წის და ა. შ. გა ყიდ ვი დან ფი ზი კუ რი პი რე ბის მი ერ მი წის 
შეს ყიდ ვის შემ თხვე ვა ში რე ეს ტრი წი ნას წარ ახ დე ვი ნებს მი წის 
რე გის ტრა ცი ის მომ სა ხუ რე ბი სა და მი წის ფასს, შემ დგომ წარ-
დგე ნი ლი დო კუ მენ ტა ცი ის სა ფუძ ველ ზე, თუ მი წის რე გის ტრა-
ცია არ გან ხორ ცი ელ და რე ესტ რი უკ ან არ აბ რუ ნებს გა დახ დილ 
მი წის ფასს, რაც მო სახ ლე ობ ის აშ კა რა სა ხელმ წი ფო რე კე ტი სა 
და ექ სპლო ატ აცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლია.

სა ქარ თვე ლოს რე ალ ობ აში მსგავ სი მრა ვა ლი მა გა ლი თის 
მოყ ვა ნა შე იძ ლე ბა. მაგ რამ აღ ნიშ ნუ ლიც საკ მა რი სია არ სე ბუ-
ლი და უს წო რო კა ნონ მდებ ლო ბის არ სე ბო ბის მტკი ცე ბუ ლე ბად. 
სამ წუ ხა როა ის ფაქ ტიც, რომ ეს სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბის 
უშ რო მე ლი შე მო სა ვა ლი, სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ში სრუ ლად არ 
მი დის და სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე თა პი რად ინ ტე რე სებს ხმარ დე-
ბა. ას ეთ, ვი თა რე ბა ში რე ალ ურ ად სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბი 
კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ებს წარ მო ად გე ნენ. 

სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლია სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბი, რო ცა 
მო სახ ლე ობ ას ფულს ახ დე ვი ნე ბენ, ის ინი უნ და ფუნ ქცი ონ ირ ებ-
დნენ სა მე ურ ნეო ანუ კო მერ ცი ულ ან გა რიშ ზე და სა ხელ მწი ფო 
ბი უჯ ეტ იდ ან არ უნ და ფი ნან სდე ბოდ ნენ, რაც სა ქარ თ ვე ლოს სი-
ნამ დვი ლე ში არ არ სე ბობს. სა მა გი ერ ოდ ორ მა გი და ბეგ ვრი სა და 
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უს წო რო გა და სა ხა დე ბის ბუ მია, რის გა მოც სო ცი ალ-ეკ ონ ომ იკ-
ური მდგო მა რე ობა დღი თი-დღე უარ ეს დე ბა.
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RESUME
The topic discusses the problems of double taxation and incor-

rect taxes, both in the general theoretical aspect and in the specific 
reality of Georgia. The negative role of double taxation and irregular 
taxes and their specificity in socio-economic development, both in-
ternationally and nationally, are shown. The merits of the incorrect 
and non-existent legislation of Georgia in the emergence of these 
problems are also presented analytically.

Moreover, there are specifically discussed: transport parking fee; 
Authorization of higher education institutions, non-refund of taxes 
in case of non-accreditation; Education Center service fee; Pub-
lic Registry Service Fee; Non-refund of unregistered land tax; The 
activities of the organizations that operate with the funding of the 
state budget.

Furthermore, they are shown to play a role in generating double 
taxation and incorrect tax rates. It is well known that when the pop-
ulation pays for services, state organizations had to operate on the 
basis of an economic or commercial account, otherwise double taxa-
tion and erroneous taxes remain in force, which worsens the socio-
economic situation of the state.

Key words: Double taxation, incorrect tax, taxable, parking, au-
thorization, accreditation.
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რე ზი უმე
გან ხი ლუ ლია ზო გა დად პო ლიკ ლი ნი კე ბის და ამ ბუ ლა ტო რი-

ებ ის რო ლი მო სახ ლე ობ ის ჯან მრთე ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ში 
და ის პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც ამ რო ლის შეს რუ ლე ბას უშ ლის 
დღეს ხელს.

ხაზ გას მუ ლია, რომ პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის სი სუს ტე და მი სი 
უუნ არ ობა გა დაჭ რას პრობ ლე მე ბი და გა მო ას წო როს ხარ ვე ზე-
ბი ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ („ჯან მო“) გლო ბა ლუ-
რი ჯან დაც ვის ერთ-ერთ საფ რთხედ აღი არა. ეს იმ ას ნიშ ნავს, 
რომ ეს საფ რთხე მარ ტო სა ქარ თვე ლოს ჯან მრთე ლო ბის სფე-
როს არ უდ გას, მაგ რამ იგი გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ დგას სა-
ქარ თვე ლოს ნა ირ და ბალ შე მო სავ ლი ან ქვეყ ნებ ში.

სტა ტი აში გან ხი ლუ ლია ყვე ლა ის პროგ რა მე ბი და ინ ცი ცი-
ატ ივ ები, რაც სხვა დას ხვა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის და 
კერ ძო ფონ დე ბის მი ერ გან ხორ ცი ელ და პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის 
არ ას ას ურ ვე ლი მდგო მა რე ობ ის გა მო სას წო რებ ლად. დე ტა ლუ-
რად გა ან ალ იზ ებ ულია, მათ შო რის, უშუ ალ ოდ სა ქარ თვე ლო ზე 
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ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბიც და გა მო კვე თი ლად და სა ხე ლე ბუ ლია 
პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის პრობ ლე მე ბი და ხარ ვე ზე ბი. პერ სო ნა-
ლის (ძი რი თა დად, ექ იმ ებ ის) და ბა ლი კვა ლი ფი კა ცია, პა ცი ენ ტე-
ბის უნ დობ ლო ბა, სწო რი მო ტი ვა ცი ის არ ქო ნა, პირ ვე ლა დი ჯან-
დაც ვის სტრა ტე გი ის არ არ სე ბო ბა, პა ცი ენ ტე ბი სად მი ექ იმ ებ ის 
უგ ულ ის ყუ რო, ზე რე ლე და მო კი დე ბუ ლე ბა და მრა ვა ლი სხვა.

სტა ტი ის ავ ტორ თა აზ რით, და უყ ოვ ნებ ლივ უნ და და იწყოს 
პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის ექ იმ ებ ის (და ექ თნე ბის) კვა ლი ფი კა ცი-
ის უწყვე ტი ამ აღ ლე ბა, და ინ ერ გოს სწო რი მო ტი ვა ცია, გა იზ არ-
დოს ოჯ ახ ის და სოფ ლის ექ იმ ებ ის ხელ ფა სე ბი, ექ იმ ებ მა უნ და 
გაიარონ ფსი ქო ლო გი ის კურ სი, კერ ძოდ, „პა ტი ენ ტთან უს აფ-
რთხო ებ ის ფსი ქო ლო გია“ და მრა ვა ლი სხვა.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ჯან დაც ვა; ოჯ ახ ის ექ იმი; სოფ ლის ექ-
იმი; სუს ტი პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვა; პო ლიკ ლი ნი კე ბი და ამ ბუ ლა-
ტო რი ები; სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა.

შე სა ვა ლი
ყვე ლა ად ამი ანს, ად რე თუ გვი ან, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა 

სჭირ დე ბა. სწო რედ ამ იტ ომ, ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის სის ტე მის 
სა თა ნა დო გან ვი თა რე ბა თი თოეული ჩვენ თა გა ნის ინ ტე რესს 
წარ მო ად გენს. ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბა მი სი სი ცოცხლის ხან-
გრძლი ვო ბი სა და ცხოვ რე ბის დო ნის ხა რის ხის გან მსაზღვრე-
ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია. მო სახ ლე ობ ის ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვა და გან ვი თა რე ბა ქვეყ ნის ერთ-ერ თი უპ ირ ვე ლე სი ამ ოც-
ანაა, რად გან სა ზო გა დო ებ ის გან ვი თა რე ბი სა და სა ხელ მწი ფოს 
ეკ ონ ომ იკ ური წინ სვლის მთა ვა რი პი რო ბაა.

ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის სის ტე მა ორი ქვე სის ტე მის გან შედ-
გე ბა:

1. პო ლიკ ლი ნი კე ბი და ამ ბუ ლა ტო რი ები ანუ პირ ვე ლა დი ჯან-
დაც ვა;

2. სტა ცი ონ ალ ური კლი ნი კე ბი (სა ავ ად მყო ფო ები).
მო ცე მუ ლი სტა ტია ეხ ება მხო ლოდ პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის 

პრობ ლე მებს და ხარ ვე ზებს და წარ მოგ ვიდ გენს მარ თვის სრულ-
ყო ფით და დახ ვე წით მა თი აღ მოფხვრის რე კო მენ და ცი ებს.
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ძი რი თა დი ტექ სტი
პირ ვე ლად ჯან დაც ვას ამ სფე როს სპე ცი ალ ის ტე ბი „მე კა-

რიბ ჭის“ („Gatekeeping“) ფუნ ქცი ას აკ ის რე ბენ და თვლი ან, რომ 
ჯან დაც ვის სის ტე მის ორ გა ნი ზა ცი ულ მოწყო ბა ში მას გან სა-
კუთ რე ბუ ლი რო ლი ეკ ის რე ბა [1, გვ. 12]. მას ზე მნიშ ვნე ლოვ ნად 
არ ის და მო კი დე ბუ ლი მო სახ ლე ობ ის ჯან მრთე ლო ბის ხა რის ხი, 
სა მე დი ცი ნო სერ ვი სი სად მი მა თი ხელ მი საწ ვდო მო ბა, რად გან, 
ოჯ ახ ის ექ იმი ახ დენს პა ცი ენ ტის და ავ ად ებ ის პირ ვე ლად შე ფა-
სე ბას, საზღვრავს სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ხარ ჯის სი დი დეს 
და სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში პა ცი ენ ტს აგ ზავ ნის სტა ცი ონ არ ში 
ექ იმ-სპე ცი ალ ის ტებ თან [2], ასეა საზღვარ გა რეთ და ასეა ჩვენ-
თა ნაც.

საზღვარ გა რე თუ ლი კვლე ვე ბი ად ას ტუ რებს, რომ რო დე საც 
ოჯ ახ ის ექ იმი კორ დი ნა ცი ას უწ ევს პა ცი ენ ტის სა მე დი ცი ნო 
მომ სა ხუ რე ბას, ამ ით მცირ დე ბა ძვი რადღი რე ბუ ლი სა მე დი ცი-
ნო მომ სა ხუ რე ბის მოხ მა რე ბა. უცხო ურ პრე სა ში, ას ეთ დროს 
სა ხელ დე ბა ჰოს პი ტა ლუ რი მკურ ნა ლო ბის 35%-ით, ხო ლო გა-
და უდ ებ ელი დახ მა რე ბის 50%-ით შემ ცი რე ბა [3]. იგ ივე წყა-
რო გვე უბ ნე ბა, რომ ოჯ ახ ის ექ იმი არ ის პა ცი ენ ტის მრჩე ვე ლი 
მკურ ნა ლო ბის სა კითხში და ის არ ის ერ თა დერ თი ად ამი ანი, 
რო მელ საც გო ნივ რუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა შე უძ ლია 
პა ცი ენ ტის თვის შე სა ფე რი სი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის არ ჩე-
ვის სა კითხში, რად გა ნაც იგი მას და მის ოჯ ახს, ხან გრძლი ვად, 
ზოგ ჯერ კი, მთე ლი სი ცოცხლის გან მავ ლო ბა ში აკ ვირ დე ბა. შე-
დე გად, ოჯ ახ ის ექ იმ მა კარ გად იც ის პა ცი ენ ტის სა მე დი ცი ნო ის-
ტო რია [4. გვ. 102]. ეს ცოდ ნა მას სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს, მარ თოს 
პა ცი ენ ტის და ავ ად ება, მო ახ დი ნოს სა მე დი ცი ნო ხარ ჯე ბის მი ნი-
მუ მამ დის შემ ცი რე ბა და სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის უწყვე ტო-
ბა. ას ეთ დროს, ხში რად ად გი ლი აქ ვს ამ რგო ლის ამ ოგ დე ბას პა-
ცი ენ ტის მკურ ნა ლო ბი დან, პა ცი ენ ტებ მა და კარ გეს პირ ვე ლა დი 
ჯან დაც ვის ექ იმ ებ ის ნდო ბა. აბა, სხვას რას მი ეწ ერ ება ის ფაქ-
ტი, რომ სა ქარ თვე ლოს ჯან დაც ვის სტა ცი ონ არ ებ ში პა ცი ენ ტთა 
მი მარ თვი ან ობა 2013-2017 წლებ ში გა იზ არ და 3-ჯერ (300%), 
პირ ვე ლად ჯან დაც ვის და წე სე ბუ ლე ბებ ში კი, მხო ლოდ 30%-ით, 
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რომ სა ქარ თვე ლოს ჯან დაც ვის თვის ბი უჯ ეტ იდ ან გა მო ყო ფი-
ლი სახ სრე ბის მხო ლოდ 43,3% და იხ არ ჯა პირ ვე ლად ჯან დაც ვა-
ზე, 56,7% კი - სტა ცი ონ არ ებ ზე და ა.შ. [5. გვ. 18].

პრობ ლე მუ რი პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვა არ არ ის მხო ლოდ სა-
ქარ თვე ლოს თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი. ეს პრობ ლე მა ყვე ლა 
და ბალ შე მო სავ ლი ან და გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნას უდ გას. ამ 
პრობ ლე მის შე სა ხებ 2019 წლის და საწყის ში ჯან მრთე ლო ბის 
მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის („ჯან მო“) მოხ სე ნე ბა ში აღ ინ იშ ნა. მან 
და ას ახ ელა გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის ათი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი საფ რთხე, რო მელ თა შო რის რი გით მეშ ვი დედ და სა ხე ლე-
ბუ ლია სუს ტი პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვა [6. გვ. 4]. ეს საფ რთხე ებია:

1. ჰა ერ ის და ბინ ძუ რე ბა და კლი მა ტის ცვლი ლე ბა;
2. არ გა დამ დე ბი და ავ ად ებ ები;
3. გლო ბა ლუ რი პან დე მია;
4. სუს ტი და მოწყვლა დი გა რე მოც ვა;
5. ან ტიკ რი ზი სუ ლი რე ზის ტენ ტო ბა;
6. ებ ოლია;
7. სუს ტი პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვა;
8. ვაქ ცი ნა ცი ის გან თა ვის არ იდ ება;
9. დენ გეს და ავ ად ება;
10. აივ/შიდ სი.
ეს არ იყო პირ ვე ლი შემ თხვე ვა, რო დე საც მსოფ ლიო რან გის 

ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ამ სა კითხზე გა ამ ახ ვი ლეს ყუ რადღე ბა.
და ბალ შე მო სავ ლი ან გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნე ბის პირ ვე ლად 

ჯან დაც ვა ში არ სე ბუ ლი არ ას ას ურ ვე ლი მდგო მა რე ობ ის გა მო, 
ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ას („ჯან მო“) უხ დე ბა არა 
ერ თი და ორი წა მოწყე ბის ინ იც ირ ება და გა ტა რე ბა ამ მდგო მა-
რე ობ ის გა მო სას წო რებ ლად. ერთ-ერ თი ას ეთი იყო 2015 წელს 
ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის და ბილ და მე ლინ და გე-
ით სე ბის ფონ დის ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვით შე მუ შა ვე ბუ ლი 
პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის გა უმ ჯო ბე სე ბის ინ იცი ატ ივა - PHCPI 
(Primary Health Care Performance Initiative), რომ ლის მი ზა ნი იყო 
და ბალ და სა შუ ალო შე მო სავ ლი ან ქვეყ ნებ ში პირ ვე ლა დი ჯან-
დაც ვის სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბის დაჩ ქა რე ბა [3. გვ. 9]. აღ ნიშ-
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ნუ ლი ინ იცი ატ ივ ის ქტი ვო ბე ბი გა მომ დი ნა რე ობ და პირ ვე ლა დი 
ჯან დაც ვის კონ ცეპ ტუ ალ ურ ჩარ ჩო დან, რო მე ლიც თა ვის მხრივ 
მო იც ავს ძლი ერი პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის შექმ ნის თვის სა ჭი რო 
კომ პო ნენ ტებს [5. გვ. 10].

ამ სა კითხზე ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ და ჯან მრთე ლო ბის 
მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის 2018 წლის ან გა რიშ შიც და გა კეთ და 
შემ დე გი დას კვნე ბი [7]:
 სწავ ლის ციკ ლის კულ ტუ რის ამ აღ ლე ბა კლი ნი კუ რი პრაქ-

ტი კის დო ნემ დე;
 პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის რე ორ გა ნი ზე ბა მულ ტი დის ციპ ლი-

ნურ გუნ დე ბად;
 პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე ბის შეს რუ ლე ბის ინ დი-

კა ტო რე ბის შე მუ შა ვე ბა;
 პრო ვა იდ ერ ებ ის კომ პე ტენ ცი ებ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა და სხვა.
იმ ავე 2018 წელს, ჯან დაც ვის სის ტე მე ბის კვლე ვის მე ხუ თე 

გლო ბა ლურ სიმ პო ზი უმ ზე (Fifth Global Symposium for Health 
Systems Research) (HSR 2018) ერთ-ერ თი მთა ვა რი სა დის კუ სიო 
თე მა იყო პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის სის ტე მა და აქ აც შე მუ შავ და 
შემ დე გი რე კო მენ და ცი ები [5. გვ. 15]:
 დის კუ სი ისა და ხელ მძღვა ნე ლო ბის პლატ ფორ მის შექ მნა;
 მარ თვის და რე გუ ლა ცი ებ ის იურ იდი ული ჩარ ჩოს გან ვი-

თა რე ბის მხარ და ჭე რა;
 მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის და ან ალ იზ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა;
 სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სექ ტო რის კავ ში რე ბის პო ლი ტი კის 

შეს წავ ლა და სხვა.
იმ ავე 2018 წლის სა ერ თა შო რი სო ფონდ „კუ რა ციო“-ს მი ერ 

გა მოქ ვეყ ნდა ან გა რი ში - „Primary Health care Systems (PRIMA-
SYS) – Case Stydy From Georgia“. ამ ან გა რი შის სა რე კო მენ და ციო 
ნა წილ ში გან ხი ლუ ლია შემ დე გი სა კითხე ბი:
 სა მო ტი ვა ციო მე ქა ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბა ოჯ ახ ის ექ იმ ის 

ფუნ ქცი ებ ის არა ად ექ ვა ტუ რი შეს რუ ლე ბის გა მო სას წო რებ-
ლად;
 ვერ ტი კა ლუ რი პროგ რა მე ბის ინ ტეგ რი რე ბა სა ყო ველ თაო 

ჯან დაც ვის პროგ რა მებ ში;
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 პირ ვე ლად ჯან დაც ვა ში მო დი ფი ცი რე ბა დი რის კე ბის მარ-
თვის გაძ ლი ერ ება;
 სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბა დიპ-

ლო მის შემ დგო მი გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბის და ნერ გვით და 
სხვა.

პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის მუ შა ობ ის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად ან-
ალ ოგი ური ღო ნის ძი ებ ები ხორ ცი ელ დე ბო და სა ქარ თვე ლო შიც. 
პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის რე ფორ მი რე ბა სა ქარ თვე ლო ში 2000 
წლი დან და იწყო [8]. ამ პე რი ოდ იდ ან სა ქარ თვე ლოს სოფ ლებ ში 
და იწყო ამ ბუ ლა ტო რი ებ ის მშე ნებ ლო ბის და რე აბ ილ იტ აცი ის 
პრო ცე სი, ექ იმ ებ ის და ექ თნე ბის გა დამ ზა დე ბა. რაიონული ცენ-
ტრე ბის და დი დი ქა ლა ქე ბის თვის და იწყო პირ ვე ლა დი ჯან დაც-
ვის, ამ ბუ ლა ტო რი ული და სას წრა ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის 
სერ ვი სე ბის ინ ტეგ რა ცია და ა. შ. დღეს სა ქარ თვე ლოს ქა ლა-
ქებ სა და რაიონებში პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის სის ტე მა სა ოჯ-
ახო მე დი ცი ნის ცენ ტრე ბის მეშ ვე ობ ით ფუნ ქცი ონ ირ ებს, ხო ლო 
სოფ ლად პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის ფუნ ქცი ას სოფ ლის ექ იმ ის ინ-
სტი ტუ ტი ახ ორ ცი ელ ებს [8. გვ. 82].

სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის სის ტე მა ში გან ხორ-
ცი ელ ებ ულ მა რე ფორ მამ არ მო იტ ანა სა თა ნა დო შე დე გი. ამ ას 
გვიჩ ვე ნებს ამ ბუ ლა ტო რი ულ და წე ეს ბუ ლე ბებ ში პა ცი ენ ტთა მი-
მარ თვე ბის რა ოდ ენ ობა. მან მო სახ ლე ობ ის ერთ სულ ზე 2,3 მი-
მარ თვა შე ად გი ნა, ნაც ვლად 7,5 მი მარ თვი სა ევ რო პის ქვეყ ნებ ში 
[9. გვ. 82].

შექ მნი ლი მდგო მა რე ობ ის გა მო სას წო რებ ლად სა ქარ თვე-
ლო ში პე რი ოდ ულ ად ტარ დე ბო და კვლე ვე ბი, მუ შავ დე ბო და რე-
კო მენ და ცი ები და იქ მნე ბო და კონ ცეფ ცი ები. მა გა ლი თად, 2014 
წელს შე მუ შა ვე ბუ ლი - „სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვა და ხა რის ხის 
მარ თვა პა ცი ენ ტე ბი ის უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად“, რო მე ლიც მო-
იც ავ და პირ ვე ლად ჯან დაც ვა საც, 2015 წელს სა ხელ მწი ფო აუდ-
იტ ის სამ სა ხუ რის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი სოფ ლის ექ იმ ის სა ხელ მწი-
ფო პროგ რა მის ეფ ექ ტი ან ობ ის აუდ იტ ის ან გა რი ში, რო მელ შიც 
მო ცე მუ ლი იყო რე კო მენ და ცი ები პირ ვე ლად ჯან დაც ვის მი მარ-
თაც, 2016 წელს, „გლო ბა ლუ რი ალი ან სის“ მი ერ შე მუ შა ვე ბუ-
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ლი ჯან დაც ვის სტრა ტე გია (2016-2023 წ.წ.), რო მე ლიც შე იც ავს 
პირ ვე ლად ჯან დაც ვა საც და რო მე ლი დო კუ მენ ტიც დღემ დე არ 
ამ ოქ მე დე ბუ ლა და სხვა.

მე ტად მნიშ ვნე ლოვ ნად მიგ ვაჩ ნია „სა ქარ თვე ლოს ღია სა ზო-
გა დო ებ ის ფონ დის“ მი ერ 2019 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა, რო-
მე ლიც მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლად ჯან დაც ვას შე ეხო 
[5].

აღ ნიშ ნულ კვლე ვა ში, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა 
ქა ლა ქე ბის მო სახ ლო ებ აში ჩა ტარ და, დას კვნე ბი რეს პო დენ ტე-
ბის მი ერ გა ცე მულ პა სუ ხებს და ეფ უძ ნა. პირ ვე ლა დი ჯან დაც-
ვის სი სუს ტის მი ზე ზად რეს პო დენ ტებ მა და ას ახ ელ ეს შე სა ბა მის 
სა მი ნისტ რო ებ ში პირ ვე ლად ჯან დაც ვის მუ შა ობ აზე პა სუ ხის-
მგე ბი დე პარ ტა მენ ტის არ არ სე ბო ბა, ჯან დაც ვის სა მი ნის ტრო-
ში თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ხში რი ცვლა, რომ ლე ბიც სან დოდ 
და სარ წმუ ნოდ არ მი იჩ ნე ვენ წი ნა მორ ბე დის მი ერ ჩა ტა რე ბულ 
სა მუ შა ოს და იგ ივე პრო ცესს იწყე ბენ თა ვი დან. რეს პო დენ ტთა 
შე ფა სე ბით, ჯან დაც ვის სა მი ნის ტროს აქ ცენ ტე ბი ძი რი თა დად 
სტა ცი ონ არ ებ ზე აქ ვთ გა და ტა ნი ლი, რად გან სა ყო ველ თაო ჯან-
დაც ვის პროგ რა მა ამ ას მო ითხოვ და და იმ ის მი უხ ედ ავ ად, რომ 
მას შემ დეგ დი დი დრო გა ვი და, სი ტუ ცაია მა ინც უც ლვლე ლი 
დარ ჩა. და სა ხელ და ოჯ ახ ის ექ იმ ებ ის და ბა ლი კვა ლი ფი კა ცი აც 
[5. გვ. 28]. ამ ის გარ და, და სა ხელ და ექ თან თა მწვა ვე დე ფი ცი ტი. 
სა ქარ თვე ლო ში ექ იმ ებ ის რა ოდ ენ ობა აჭ არ ბებს ექ თნე ბის რა-
ოდ ენ ობ ას. 2019 წლის სტა ტის ტი კით სა ქარ თვე ლო ში 31700 ექ-
იმი და 19600 ექ თა ნია, ანუ ერთ ექ იმ ზე მო დის 0,6 ექ თა ნი [10]. 
ეს მა შინ, რო დე საც ევ რო პის ქვეყ ნებ ში სა შუა ლოდ ერთ ექ იმ ზე 
მო დის 4-5 ექ თა ნი [11]. სა ქარ თვე ლოს ჯან დაც ვა ში ეს პრობ ლე-
მა რომ არ სე ბობს სა ყო ველ თა ოდ აღი არ ებ ულია, მაგ რამ, ქმე დი-
თი ნა ბი ჯე ბი ამ პრობ ლე მის მო საგ ვა რებ ლად არ იდ გმე ბა, 2019 
წელს ჩა ტა რე ბულ კვლე ვა ში ჩარ თულ რეს პო დენ ტთა უმ რავ ლე-
სო ბას აღ უნ იშ ნავს, რომ სა ოჯ ახო მე დი ცი ნა ში ახ ალი კად რე-
ბი არ იზ რდე ბი ან, რად გან, ეს სპე ცი ალ ობა პრეს ტი ჟუ ლად არ 
ით ვლე ბა. თვით ოჯ ახ ის მოქ მე დი ექ იმ ებ იც არ გრძნო ბენ თავს 
და ფა სე ბუ ლად და ამ ის მი ზე ზად ქვე ყა ნა ში მათ შე სა ხებ უარ ყო-
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ფით სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ას ას ახ ელ ებ ენ.
კი დევ ერ თი პრობ ლე მა, რო მე ლიც ამ კვლე ვამ გა მოკ ვე თა 

არ ის ოჯ ახ ის ექ იმ ის, გან სა კუთ რე ბით სოფ ლის ექ იმ ის და ბა ლი 
ხელ ფა სი (გან სა კუთ რე ბით კერ ძო კლი ნი კებ ში), მათ არა აქ ვთ 
დაზღვე ვა, არა აქ ვთ ავ ად მყო ფო ბის უფ ლე ბა და ავ ად ობ ის გა-
მო, გაც დე ნი ლი დღე ები ხელ ფა სი დან ექ ვი თე ბათ [12] და ა. შ.

კვლე ვა ში რეს პო დენ ტე ბი ზო გად პრობ ლე მად ას ახ ელ ებ ენ 
კერ ძო სექ ტო რის კლი ნი კე ბის მო გე ბი სად მი უზ ომო მის წრა ფე-
ბას, ამ იტ ომ ის ინი მო ითხო ვენ რომ ქვეყ ნის პირ ვე ლად ჯან დაც-
ვა ში წა ხა ლის დეს არ აკ ომ ერ ცი ული, არ ამ ომ გე ბი ანი კლი ნი კე ბი.

სწო რედ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პო დენ ტებ თან შე თან-
ხმე ბით გა აკ ეთა „ღია სა ზო გა დო ება სა ქარ თვე ლოს ფონ დის“ 
მკვლე ვარ თა ჯგუფ მა შემ დე გი დას კვნე ბი [5. გვ. 45-47]:

1. პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის კარ დი ნა ლუ რი სრულ ყო ფის ბა რი-
ერი არ ის ქვე ყა ნა ში ამ ის პო ლი ტი კუ რი ნე ბის არ არ სე ბო ბა;

2. არ არ ის მკა ფი ოდ გან საზღვრუ ლი პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის 
ექ იმ-სპე ცი ალ ის ტე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი და მა თი კომ პე ტენ ცი ები;

3. სა ჭი როა ჩა მო ყა ლიბ დეს პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის გან ვი თა-
რე ბის გრძელ ვა დი ანი ხედ ვა (სტრა ტე გია), რო მელ საც თან უნ-
და ახ ლდეს სა მოქ მე დო გეგ მა შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი უზ რუნ-
ველ ყო ფით;

4. პრი ვე ლა დი ჯან დაც ვის კარ დი ნა ლურ რე ფორ მი რე ბას 
სჭირ დე ბა კომ პე ტენ ტუ რი გუნ დი, რო მე ლიც ამ სა კითხზე იქ ნე-
ბა პა სუ ხის მგე ბე ლი;

5. აუც ილ ებ ელია უწყვე ტი პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბის სა-
ვალ დე ბუ ლო სის ტე მის და ნერ გვა;

6. აღ მო საფხვრე ლია არ ას წო რი სტი მუ ლე ბის სი ჭარ ბე და და-
სა ნერ გია სწო რი მო ტი ვა ცი ები (ოჯ ახ ის ექ იმ მა რომ სრულ ყო-
ფი ლად შე ას რუ ლოს თა ვის მო ვა ლე ობა, სა ჭი როა ჰქონ დეს შე-
სა ბა მი სი ან აზღა ურ ება) და მრა ვა ლი სხვა.

კი დევ უფ რო შთამ ბეჭ და ვია მეც ნი ერ ებ ის თ. ვე რუ ლა ვას და 
რ. ჯორ ბე ნა ძის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი. კვლე ვა 
ჩა ტარ და 456 რეს პო დენ ტზე. კვლე ვით დად გინ და, რომ რეს პო-
დენ ტთა უმ ეტ ესი ნა წი ლი, კერ ძოდ, 55% (253 რეს პო დენ ტი) უპ-
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ირა ტე სო ბას ან იჭ ებს სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში არა პირ ვე ლა დი 
ჯან დაც ვის ოჯ ახ ის ექ იმ თან მი მარ თვას, არ ამ ედ, პირ და პირ ექ-
იმ-სპე ცი ალ ის ტთან თვით მი მარ თვას. ეს გან სა კუთ რე ბით ახ-
ასია თებთ სოფ ლის მცხოვ რებთ და ქა ლა ქე ბის და ბალ შე მო სავ-
ლი ან ოჯ ახ ებს. მათ 91,3%-მა ეს ვი თა რე ბა ახ სნა იმ ით, რომ არ 
არი ან კმა ყო ფილ ნი ოჯ ახ ის ექ იმ ის და მო კი დე ბუ ლე ბით [9. გვ. 
86-87]. ჩვე ნი აზ რით, ამ ის მი ზე ზი მა თი და ბა ლი გა დახ დის უნ-
არი ან ობაა და ის ინი ცდი ლო ბენ ნაკ ლე ბი ექ იმ ის მომ სა ხუ რე ბით 
შე იმ ცი რონ და ნა ხარ ჯე ბი. კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით 
მეც ნი ერ ები თ. ვე რუ ლა ვა და რ. ჯორ ბე ნა ძე აკ ეთ ებ ენ დას კვნას, 
რომ პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი სას ყუ-
რადღე ბა მი ექ ცეს პა ცი ენ ტთა შე ხე დუ ლე ბებს მკურ ნა ლო ბის 
სა კითხზე, რომ სა ჭი როა ოჯ ახ ის ექ იმ ებ ის კვა ლი ფი კა ცი ის ამ-
აღ ლე ბა, რად გან მა ღალ კვა ლი ფი ცი ურ ექ იმ ებს უფ რო მე ტი 
ნდო ბა აქ ვთ პა ცი ენ ტებ ში, რომ ოჯ ახ ის ექ იმი უნ და გახ დეს აუც-
ილ ებ ელი „მე კა რიბ ჭე“ პა ცი ენ ტის ექ იმ-სპე ცი ალ ის ტთან მი მარ-
თვი სას და თუ პა ცი ენ ტი ამ ის გა რე შე მი აკ ითხავს ექ იმ-სპე ცი-
ალ ის ტს, მას და უწ ეს დეს და მა ტე ბი თი გა და სა ხა დი [9. გვ. 88] და 
ა. შ. ეს უკ ან ას კნე ლი მო საზ რე ბა ჩვენ არ მიგ ვაჩ ნია სწო რად.

ჯან დაც ვა რთუ ლი სის ტე მაა. პა ცი ენ ტებს უფ ლე ბა აქ ვთ აირ-
ჩი ონ კლი ნი კაც და ექ იმ იც, მაგ რამ პა ცი ენ ტებ მა არ იცი ან სა-
მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის რო მე ლი სა ხე და რო მე ლი ექ იმია მა თი 
მკურ ნა ლო ბის თვის ყვე ლა ზე ეფ ექ ტუ რი. პა ცი ენ ტი ამ ის ცოდ-
ნას არ ფლობს. ამ იტ ომ აუც ილ ებ ელია პა ცი ენ ტი რაც შე იძ ლე ბა 
მე ტად იყ ოს ინ ფორ მი რე ბუ ლი, ანუ ჩარ თუ ლი სა მე დი ცი ნო სერ-
ვი სის მი ღე ბის პრო ცეს ში. რო ცა ოჯ ახ ის ექ იმი ამ ას აკ ეთ ებს, მი-
სი პა ცი ენ ტი კმა ყო ფი ლია და ას ეთ შემ თხვე ვა ში, არა მხო ლოდ ამ 
კონ კრე ტუ ლი ექ იმ ის, არ ამ ედ, კლი ნი კის მომ სა ხუ რე ბი თაც კმა-
ყო ფი ლია. ამ ორ ცვლადს შო რის და დე ბი თი კო რე ლი აცია რომ 
არ სე ბობს სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის მა გა ლით ზე 
ეს შე ის წავ ლა და და ას აბ უთა მეც ნი ერ მა თ. ბუ წაშ ვილ მა [4. გვ. 
105]. მან კვლე ვა ჩა ატ არა ქ. თბი ლი სის ამ ბუ ლა ტო რი ულ კლი-
ნი კებ ში და და აფ იქ სი რა მა ღა ლი და დე ბი თი კო რე ლი აცია (სპირ-
მე ნი) - რს = 0,62, პ = 0,000 [4. გვ. 105]. მეც ნი ერი თ. ბუ წაშ ვი ლის 
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გა მოკ ვლე ვით დად გინ და, რომ თუ ოჯ ახ ის ექ იმი და უზ არ ებ-
ლად, გუ ლი ან ად მი აწო დებს პა ცი ენ ტს მის და ავ ად ებ აზე ყვე ლა 
ინ ფორ მა ცი ას - მკურ ნა ლო ბის არ სს, მი ზანს, მი სი რჩე ვე ბის არ 
გათ ვა ლის წი ნე ბის უარ ყო ფით შე დეგს, შე ეც დე ბა ჩაწ ვდეს პა ცი-
ენ ტის პრობ ლე მებს, შე ეც დე ბა ჩარ თოს იგი გა დაწყვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბა ში, შე უქ მნის მას ის ეთ გა რე მოს, რომ პა ცი ენ ტს შე იძ-
ლე ბა თა ვი სუფ ლად ესა უბ როს მას თა ვის პრობ ლე მებ ზე, სა ჭი-
რო ებ ის შემ თხვე ვა ში უპ ას უხ ებს ტე ლე ფონ ზეც, შე ინ ახ ავს მის 
პი რად სა უბ არს კონ ფი დენ ცი ალ ურ ად, არ აგ რძნო ბი ნებს პა ცი-
ენ ტს რომ მას არა აქ ვს საკ მა რი სი დრო მის მო სამ სა ხუ რებ ლად 
და ა. შ., მა შინ, პა ცი ენ ტი აუც ილ ებ ლად კმა ყო ფი ლი იქ ნე ბა მი სი 
და სა ჭი რო შემ თხვე ვა ში მას თან ვი ზიტს თავს არ აარ იდ ებს.

რად გან სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლად ჯან დაც ვას ის პრობ ლე მა 
უდ გას, რომ მის ექ იმ ებს თავს არ იდ ებ ენ და პა ცი ენ ტე ბი ხში რად 
პირ და პირ სტა ცი ონ არს მი მარ თა ვენ, ხო ლო ვინც მი მარ თავს 
პირ ვე ლად რგოლს, ის ინ იც, ძი რი თად შემ თხვე ვა ში, ცდი ლო ბენ 
ოჯ ახ ის ექ იმ ის გვერ დის ავ ლით ექ იმ-სპე ცი ალ ის ტთან ვი ზიტს, 
ეს უკ ვე იმ ას ნიშ ნავს, რომ პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის ექ იმ ებ შია 
პრობ ლე მა. შე იძ ლე ბა მათ მარ თლაც აკ ლი ათ გა ნათ ლე ბა (გან-
სა კუთ რე ბით სოფ ლის ექ იმ ებს), რად გან ეს სხვა დას ხვა კვლე-
ვე ბით დას ტურ დე ბა, მაგ რამ ჩე მი აზ რით, გარ და იმ ისა, რომ 
დი დი ყუ რადღე ბა მა თი კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბას უნ და მი ექ-
ცეს, მათ ფსი ქო ლო გი ური მომ ზა დე ბის კურ სიც უნ და გაიარონ. 
მხედ ვე ლო ბა ში გვაქ ვს პა ცი ენ ტთან ექ იმ ის და მო კი დე ბუ ლე ბის 
ფსი ქო ლო გი ის შეს წავ ლა.

ფსი ქო ლო გია მეც ნი ერ ებაა, რო მე ლიც ამ ბო ლო დროს მრა-
ვალ სფე რო ში შე მო იჭ რა. არ სე ბობს მე ნეჯ მენ ტის ფსი ქო ლო-
გია, მარ კე ტინ გის ფსი ქო ლო გია, ად ამია ნებ თან ურ თი ერ თო ბის 
ფსი ქო ლო გია და ა. შ. გა მოჩ ნდა ახ ალი ხედ ვა იმ ის შე სა ხებ, რომ 
მე ნე ჯე რე ბი მათ თან და საქ მე ბუ ლებს უნ და მო ექ ცნენ არა რო-
გორც დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლებს, არ ამ ედ, რო გორც პარ ტნი ორ ებს, 
უნ და გა იც ნო ბი ერ ონ მა თი ფსი ქო ლო გი ური ტი პა ჟი - ხა სი ათი, 
გან წყო ბა, სურ ვი ლე ბი, ინ ტე რე სე ბი და სხვა თვი სე ბე ბი, რომ ლე-
ბიც სხვა დას ხვა ად ამი ან ში სხვა დას ხვაა, და, რო მელ მა მე ნე ჯერ-
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მაც ეს მო ახ ერ ხა, მის მა კომ პა ნი ამ ას ეთი და საქ მე ბუ ლე ბის გან 
მა ღა ლი უკ უგ ებ აც მი იღო.

ჩვე ნი აზ რით, ასე უნ და მი ვუდ გეთ პა ცი ენ ტებ საც. ექ იმ თა 
კორ პუს მა უნ და გა იც ნო ბი ერ ოს, რომ პა ცი ენ ტის მკურ ნა ლო ბის 
შე დეგს მარ ტო მი სი კვა ლი ფი კა ცია არ გა ნა პი რო ბებს. აქ ერთ-
ერ თი მთა ვა რი არ ის პა ცი ენ ტის გან წყო ბა. ამ პრო ცეს ში, მი სი 
ფსი ქო ლო გი ური მდგო მა რე ობა. ეს გან წყო ბა მას ში მკურ ნალ-
მა ექ იმ მა უნ და შექ მნას. მან პა ცი ენ ტი მის სა ვე მკურ ნა ლო ბის 
პრო ცეს ში „პარ ტნი ორ ად“ უნ და ჩარ თოს. ამ ას მხო ლოდ ის ექ იმი 
მო ახ ერ ხებს, რო მელ საც ნას წავ ლი აქ ვს „მკურ ნა ლო ბის ფსი ქო-
ლო გია“, ან „პა ცი ენ ტებ თან ურ თი ერ თო ბის ფსი ქო ლო გია“. ეს 
სა კითხი არა მხო ლოდ პირ ვე ლად ჯან დაც ვა ში, არ ამ ედ, სა ქარ-
თვე ლოს ჯან დაც ვის მთლი ან სის ტე მა ში სკრუ პუ ლო ზუ რად შე-
სას წავ ლი და პრაქ ტი კუ ლად და სა ნერ გია.

დას კვნა 
წი ნამ დე ბა რე სტა ტი აში ჩვენ შე ვის წავ ლეთ პირ ვე ლა დი ჯან-

დაც ვის მდგო მა რე ობა სა ქარ თვე ლო ში, მსოფ ლიო ჯან დაც ვის 
ორ გა ნი ზა ცი ის („ჯან მო“-ს) და მო კი დე ბუ ლე ბა და ინ იცი ატ ივ-
ები ჯან დაც ვის ამ რგო ლის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, ცალ კე ული 
კვლე ვე ბი შე დე გე ბი და გა მო ვი ტა ნეთ დას კვნა, რომ სა ქარ თვე-
ლოს პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვა სუს ტზე სუს ტია. გა მო კითხულ მო-
სახ ლე ობ ის 91% უარ ყო ფი თად აფ ას ებს პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის 
ექ იმ ებ ის კვა ლი ფი კა ცი ას და მათ და მო კი დე ბუ ლე ბას პა ცი ენ-
ტე ბის მი მართ.

ექ იმ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ას ამ აღ ლებ ლად უნ და და იწყოს მა თი 
უწყვე ტი პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბა. სა ქარ თვე ლო ში არ ის სა ოჯ-
ახო მე დი ცი ნის სას წავ ლო ცენ ტრე ბი, მაგ რამ ის ინი ფა სი ანია და 
ექ იმ ებს და ექ თნებს ფი ნან სუ რად არ მი უწ ვდე ბათ მათ ზე ხე ლი 
[13. გვ. 167]. რაც შე ეხ ება პა ცი ენ ტებ თან და მო კი დე ბუ ლე ბის 
გა მოს წო რე ბას, სა მე დი ცი ნო პერ სო ნალ მა სპე ცი ალ ურ ად უნ და 
შე ის წავ ლოს ფსი ქო ლო გი ის ორი კურ სი - „მკურ ნა ლო ბის ფსი-
ქო ლო გია“ და „პა ცი ენ ტებ თან ურ თი ერ თო ბის ფსი ქო ლო გია“. ამ 
კურ სე ბის გავ ლის შემ დეგ, პირ ვე ლად ჯან დაც ვა ში პა ცი ენ ტებ სა 
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და სა მე დი ცი ნო პერ სო ნალს (ძი რი თა დად, ექ იმ ებს) შო რის არ სე-
ბუ ლი უფ სკრუ ლი თან და თან და იძ ლე ვა. ექ იმ ები გა აძ ლი ერ ებ ენ 
ძა ლის ხმე ვას იმ მი მარ თუ ლე ბით, რომ მა თი და პა ცი ენ ტე ბის გან-
წყო ბე ბი და გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი ერ თმა ნე თის დაუახლოვდნენ.
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RESUME
The Paper “Problems and needs of Georgia’s primary health care” 

discusses generally the role of polyclinics and ambulatory clinics in 
providing the population with medical service and also the prob-
lems that hinder fulfilling this mission.
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It is underlined in the paper that WHO (World Health Organiza-
tion) recognized the weakness of primary health care and its inabil-
ity to solve the problems and to improve the shortcomings as one of 
the perils of global health. This means that this danger is present not 
only in the public health domain of Georgia but it is especially severe 
in low-income countries like Georgia.

Moreover, the paper discusses all those programs and initiatives 
implemented by different international organizations and private 
funds to improve the unfavorable condition of primary health care. 
The Research conducted on Georgia is discussed in detail and prob-
lems and shortcomings of primary health care are named explicitly: 
Low qualification of staff (mainly doctors), distrust of patients, lack 
of right motivation, lack of primary health care strategy, careless, 
superficial attitude of doctors towards the patients and many more.

According to the authors, continuous upgrading skills and quali-
fication of doctors (and nurses) should start immediately, right mo-
tivation should be established, income of family and village doctors 
should be increased, doctors should attend the course in psycholo-
gy, namely, “psychology of safety with the patients” and many more.

Keywords: Public Health; Family doctor; Village doctor; weak 
primary health care; polyclinics and ambulatory clinics; medical 
service.
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The statements on the importance of services in logistics, as 

mentioned previously, shall point out how essential an optimized lo-
gistics performance is for any client. The Factors such as price, terms 
and conditions, which often resemble one another, although offered 
by different suppliers, are no longer leading criteria in the process of 
choosing an adequate supplier. The Companies, that offer excellent 
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LOGISTIK UNTER SERVICEGESICHTSPUNKTEN
 

KLASSISCHE MITTEL DER ABSATZBEEINFLUSSUNG
Nahezu alle Märkte der westlichen Welt sind in der heutigen Zeit 

durch Sättigungsmerkmale gekennzeichnet. Nur selten gelingt es 
einem Unternehmen, ein wirklich neues, einzigartiges Produkt oder 
eine Dienstleistung, das/die noch nicht mit Alternativprodukten 
vergleichbar ist, auf den Markt zu bringen. Gelingt es, solche Pro-
dukte und Dienstleistungen am Markt erfolgreich zu platzieren, so 
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folgen schon nach sehr kurzer Zeit Wettbewerber mit einem ver-
gleichbaren Produkt (Me-too- Produkt).

Für die Zeitspanne der „Einzigartigkeit“ des Produktes oder der 
Dienstleistung kann der Anbieter meist relativ hohe Preise realisie-
ren, sobald jedoch vergleichbare Konkurrenzprodukte angeboten 
werden, treten neben dem Preis und den übrigen

„klassischen Mitteln der Absatzbeeinflussung“ (Abbildung 1) vor 
allem Servicegesichtspunkte zur Sicherung und Ausweitung des Ab-
satzes in den Vordergrund.

Abb. 1: Klassische Mittel der Absatzbeeinflussung (Auswahl)

DIE STELLUNG DER „SERVICELEISTUNG“ IM ABSATZBEREICH

Die klassischen Mittel der Absatzbeeinflussung, wie z.B. Preise und 
Konditionen für ähnliche Produkte sind meist identisch und direkt 
miteinander vergleichbar. Wettbewerbsvorteile gegenüber konkurrie-
renden Anbietern erzielt derjenige Anbieter, der seinen Kunden einen 
umfangreichen Service bieten kann. Verschiedene Umfragen von Mei-
nungsforschungsinstituten bei gewerblichen Kunden ergaben, dass 
das Angebot an Serviceleistungen eines Lieferanten für eine Kaufent-
scheidung sehr hohe Priorität hat, während der Preis als Kaufkriterium 
eine nachgeordnete Rolle spielt. Wenn die Bedeutung des Preises in 
diesen Umfrageergebnissen auch angezweifelt werden darf (wer sagt 
schon gerne, dass er ein Schäppchenjäger ist?), so signalisiert das Er-
gebnis doch die wachsende Bedeutung der Serviceleistungen bei der 
Entscheidung für einen Lieferanten. Mögliche Serviceleistungen eines 
Unternehmens sind in Abbildung 2 dargestellt.
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Abb. 2: Serviceleistungen im Unternehmen (Auswahl)

DIE BEDEUTUNG DER „LOGISTIK UNTER 
SERVICEGESICHTSPUNKTEN“ FÜR DEN ABSATZ

Viele Unternehmen haben die Bedeutung der Serviceleistungen 
im Allgemeinen für ihre Kunden bereits in ihr unternehmerisches 
Handeln einbezogen.

Die Bedeutung der „Logistik unter Servicegesichtspunkten“ 
ist in den meisten Unternehmen jedoch noch nicht erkannt und ent-
sprechend wenig in die Tat umgesetzt. Die Serviceleistungen in der 
Logistik können vielfältiger Art sein. Das nachfolgende Schaubild 
(Abbildung 3) gibt einen Überblick über die wichtigsten Bestand-
teile des Logistikservice.

Abb. 3: Bestandteile des Logistikservice (Lieferqualität)
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SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT

In Zeiten der verteilten und gesättigten Märkte gewinnt die Qua-
lität der logistischen Leistung für die Kunden eine immer größere 
Bedeutung, da eine optimale logistische Leistung des Lieferanten 
Voraussetzung für eine reibungslose Bedienung der eigenen Kunden 
ist. Dieser Gedanke der Zusammenarbeit bzw. der Kooperation der 
einzelnen Teilnehmer der „Lieferkette“ in der Logistik wird heute 
unter dem Begriff „Supply- Chain-Management“ zusammengefasst. 
Das Supply-Chain-Modell fordert eine intensive Zusammenarbeit 
und Abstimmung aller am Lieferprozess beteiligten Unternehmen 
(Lieferant von Rohstoffen – Hersteller – Großhandel – Einzelhandel 
– Endverbraucher). Maßgebend für die jeweils vorgelagerte Wirt-
schaftsstufe sind die Bedürfnisse des Endverbrauchers (Kunden) 
und der jeweils nachgelagerten Wirtschaftsstufe. Man spricht hier 
von einem Pull–Prinzip (Dominanz der Nachfrage der jeweils nach-
gelagerten Wirtschaftsstufe). Der Gedanke des Supply-Chain- Ma-
nagement ist vorwiegend in Wirtschaftszweigen mit Auftragsferti-
gung (z.B. Automotive) bereits umgesetzt.

Relativ neu ist der Gedanke, neben der physischen Supply-Chain 
(Beschäftigung mit Güterströmen) auch die finanzielle Supply-Chain 
(Finanzströme parallel zu den Güterströmen) in die Geschäftspro-
zesse einzubeziehen. Die physische Supply-Chain bindet große Sum-
men an Kapital durch die Finanzierung ihrer Elemente. Der Supply- 
Chain-Finance-Ansatz soll die Kosten dieses gebundenen Kapitals 
durch kooperative Zusammenarbeit der einzelnen Teilnehmer der 
Lieferkette in seiner Gesamtheit senken.

LIEFERZEIT

Die Lieferzeit umfasst die gesamte Zeitspanne von der Auftragsein-
holung bis zur Erbringung der Unternehmensleistung (Ware, Dienst-
leistung) beim Kunden. In dieser Zeitspanne müssen die Arbeitsschritte 
Auftragseinholung über verschiedene Medien (IT, Telefon, Fax, persön-
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licher Besuch), Kommissionierung (Zusammenstellung verschiedener 
Artikel für die Auslieferung an einen Kunden), Verladung, Transport 
zum Kunden, Einbringung der Ware ins Lager des Kunden sowie Gene-
rierung entsprechender Informationsdaten abgewickelt werden.

Die gesamte Abwicklungszeit – ab dem Zeitpunkt der Bestellung 
bis zum Eingang der Ware beim Kunden – beträgt beispielsweise für 
die Lieferung eines Laptops aus China nach Deutschland (also über 
ca. 8000 km) etwa eine Woche. In vielen Branchen mit kontinuier-
lichen Belieferungen ist es durchaus üblich, dem Kunden innerhalb 
Deutschlands eine Lieferzeit von einem Tag anzubieten. Konkret 
bedeutet dies, dass ein Auftrag, der bis zum Vorabend beim Liefe-
ranten vorliegt, am nächsten Tag zum Kunden ausgeliefert wird. Es 
liegt auf der Hand, dass ein Lieferant, der seinen Kunden einen „Ein-
tagesvorverkauf“ anbieten kann, Wettbewerbsvorteile gegenüber 
einem Lieferanten mit einer längeren Lieferzeit hat.

Um eine entsprechend kurze Lieferzeit innerhalb Deutschlands 
zu erreichen, ist die Wahl des Distributionssystems und des Ver-
kehrsträgers von Bedeutung.

Der schnellste Verkehrsträger innerhalb Deutschlands ist der 
LKW. Bahn, Flugzeug und Schiff haben ihre Vorteile eher über grö-
ßere Distanzen.

Um eine größere Kundennähe und damit auch ein schnelles Han-
deln in der Logistik zu erreichen, kann ein Netz von räumlich ver-
teilten Niederlassungen hilfreich sein. Hierbei sind jedoch Kosten-
aspekte (mehrfache Bestandshaltung, Fixkosten des Standortes) zu 
berücksichtigen.

Je nach Art der Waren und nach Branchengegebenheiten kann 
eine Distribution durch eigene Fahrzeuge und Fahrer, Spediteure 
oder einen Expressdienstleister sinnvoll sein.

LIEFERZUVERLÄSSIGKEIT

Neben der Lieferzeit ist die Lieferzuverlässigkeit das wohl wich-
tigste Element des Lieferservice.
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Die Lieferzuverlässigkeit beinhaltet die Faktoren Lieferbereit-
schaft sowie Termintreue hinsichtlich der Artikel, der Jahreszeit 
sowie der zu beliefernden Räume.

LIEFERBEREITSCHAFT – ARTIKEL

Ein zuverlässiger Lieferant ist immer in der Lage, alle vom Kunden 
gewünschte Artikel in der georderten Menge kurzfristig zu liefern, 
so dass beim Kunden keine „Out-off- stock-Situation“ (Nichtvorhan-
densein von Artikeln) entsteht und damit dem Kunden potenzieller 
Absatz verlorengeht. Sollte es dennoch einmal aufgrund fehlender 
Lieferbereitschaft des Lieferanten zu einer Out-off-stock-Situation 
kommen, so sollte der Lieferant aus Servicegründen eine kurzfristi-
ge Nachlieferung auf eigene Kosten durchführen.

LIEFERBEREITSCHAFT – JAHRESZEIT

Zahlreiche Branchen sind durch stark unterschiedliche Nachfra-
gemengen in den einzelnen Monaten des Jahres geprägt (Eiscreme, 
Getränke, Kleidung usw.). Um in allen Fällen lieferfähig zu sein, muss 
der Lieferant über entsprechende Mengenpuffer verfügen. Diese 
Puffer können sowohl im eigenen Unternehmen als auch bei Vorlie-
feranten (Supply-Chain-Gedanke) vorhanden sein. Keinesfalls darf 
es bei Nachfragespitzen zur Nichtlieferung kommen, da damit das 
Image des Lieferanten leidet und nicht getätigte Umsätze zu einem 
späteren Zeitpunkt kaum nachholbar sind.

LIEFERBEREITSCHAFT – RÄUME

Eine logistische Abdeckung nahegelegener Ballungsräume ist in 
der Logistik eine Selbstverständlichkeit. Kunden, die in entlegenen, 
dünn besiedelten Räumen ansässig sind, können aber auch eine op-
timale Belieferung erwarten. Sind von einem Lieferanten Kunden in 
weit entlegenen Gebieten zu beliefern, so ist meist die Einschaltung 
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eines externen Logistikdienstleisters, der gegebenenfalls über ein 
regional verteiltes Netz von Niederlassungen verfügt und somit eine 
hohe Kundennähe erreicht, sinnvoll. Das Leistungsspektrum moder-
ner Speditionen umfasst eine tägliche Belieferung aller Kunden in 
allen Räumen Deutschlands.

TERMINTREUE

Es ist gängige Geschäftspraxis, dass Kunden ihrem Lieferanten für 
ihre Anlieferung ein sogenanntes „Zeitfenster“ vorgeben. Ein Zeit-
fenster – Anlieferung 9.00 bis 10.30 - gibt dem Lieferanten vor, dass 
er am Liefertag in der Zeit von 9 Uhr bis 10.30 Uhr seine Anlieferung 
an der Rampe des Kunden tätigen muss. Kommt der Lieferant zu 
spät, so kann es sein, dass er in der Warteschlange der Anliefernden 
„hinten angestellt“ wird bzw. im schlimmsten Fall erst am folgenden 
Tag abladen kann; dies ist mit beträchtlichen Kosten verbunden. Ein 
Lieferant, der zeitgerecht anliefert, erzielt erhebliche Kostenvortei-
le. Bei Beauftragung eines Dienstleisters muss die Anlieferung nach 
Zeitfenstern vertraglich vereinbart werden; bei Nichteinhaltung des 
Zeitfensters kann eine Konventionalstrafe fällig werden.

LIEFERBESCHAFFENHEIT

Zur Lieferbeschaffenheit gehören die Kriterien Liefergenauig-
keit und Zustand der gelieferten Produkte.

Die Einhaltung der Liefergenauigkeit besagt, dass der Kunde 
genau die bestellte Stückzahl erhalten soll. Mehr- oder Mindermen-
gen führen zu einer unnötigen Verärgerung des Kunden und zu kost-
spieligen Reklamationen und Rückabwicklungen.

Der einwandfreie Zustand der gelieferten Produkte ist eine 
wesentliche Anforderung im Bereich des Lieferservice. Verschmutz-
te, verbeulte, zerknitterte und beschädigte Waren sind ein schlech-
tes Zeichen für den Lieferanten und deuten darauf hin, dass er seine 
Lieferkette (Supply-Chain) nicht im Griff hat. Beschädigte Ware führt 
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dazu, dass der Lieferant die Ware auf eigene Kosten zurücknehmen 
und durch neue ersetzen muss; dies und die dadurch verursachte 
administrative Reklamationsbearbeitung ist mit erheblichen Kosten 
verbunden.

LIEFERFLEXIBILITÄT

Die Flexibilität nimmt in der sich ständig ändernden Wirtschafts-
welt eine wichtige Stellung ein. Flexibilität in der Logistik bedeutet, 
dass ein Unternehmen Kundenanliegen und Änderungen der Kun-
denanliegen berücksichtigt.

Kundenwünsche können sich kurzfristig (z.B. Nachbestellung 
von Artikeln) oder mittel- und langfristig ändern (z.B. Änderung des 
Lieferrhythmus).

Zur Flexibilität in der Logistik gehört auch die Bereitstellung von 
zum Kunden hin kompatiblen IT-Systemen. Dies bedeutet für den 
Lieferanten, dass er in seinem eigenen IT-Bereich viele Schnittstel-
len zu den verschiedenen Systemen der Kunden bereitstellen und 
beherrschen muss.

Kompatible IT-Systeme sind wesentliche Voraussetzung für ei-
nen schnellen und beleglosen Datenaustausch und damit auch für 
eine schnelle Logistik.

REKLAMATIONSBEARBEITUNG

Reklamationen in der Logistik können aus vielfältigen Gründen 
(falsche Artikel, beschädigte Artikel, falsche Menge, nicht zeitge-
rechte Anlieferung usw.) entstehen. Auch bei einer optimierten Lo-
gistik wird es immer wieder zu Reklamationen kommen. Die Rekla-
mationsbearbeitung ist in der betrieblichen Praxis sehr aufwendig, 
da hier meist mehrere, räumlich getrennte Personen tätig sind (Kun-
de im Ort A, Aussendienst im Ort B, Innendienst in der Zentrale C 
des Lieferanten, Spediteur im Ort D).

Reklamationen haben unmittelbar zur Folge, dass der Kunde sei-
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ne Rechnung bis zur endgültigen Klärung der Reklamation nicht be-
zahlt. Dies wirkt sich nachteilig auf die Liquidität des Lieferanten 
aus.

Um eine reibungslose und schnelle Reklamationsbearbeitung zu 
erreichen, empfiehlt es sich, die Reklamationsbearbeitung verant-
wortlich bei den Kundenbetreuern im Innendienst zu zentralisieren 
(ein Ansprechpartner für alle Belange des Kunden – kein Weiterlei-
ten der Reklamation). Mit dieser Organisationsform der zentralen 
Kundenteams hat der Autor dieses Artikels in seiner betrieblichen 
Praxis gute Erfahrungen gesammelt.

Reklamationen, die auf Fehler beim Lieferanten zurückzufüh-
ren sind, sind auf jeden Fall zu Lasten des Lieferanten zu regulie-
ren. Zweifelhafte Fälle, in denen die Verursachung nicht eindeutig 
geklärt werden kann, sollten vom Lieferanten mit einer gewissen 
Kulanz behandelt werden. Hier empfiehlt es sich, im Kleinen groß-
zügig zu sein, um das Vertrauensverhältnis mit dem Kunden nicht 
zu stören.

MESSUNG VON EFFIZIENZ IN DER LOGISTIK

Durch die vorhergehenden Ausführungen soll die Bedeutung der 
Serviceleistung in der Logistik hervorgehoben werden. Eine hohe 
Serviceleistung ist für den Erbringer der Leistung aber immer mit 
entsprechenden Kosten verbunden. Eine serviceorientierte Logistik 
muss also immer auch den Kostenaspekt berücksichtigen. Die Ser-
viceleistung kann nicht zu jedem Preis erbracht werden, sondern 
muss in einem angemessenen Kostenrahmen erfolgen.

Zur Beurteilung der Effizienz und der Angemessenheit der lo-
gistischen Leistung bieten sich unterschiedliche Controlling-Inst-
rumente an. Hilfreich bei der Beurteilung der Leistung in Relation 
zu den Kosten können eigene Kennziffern im Zeitvergleich (z.B. Vor-
jahresvergleich) oder Benchmarks (Vergleich mit Unternehmen der 
gleichen Branche über einen Interessenverband oder ein direkter 
Vergleich mit befreundeten Unternehmen) sein.
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Der Aufbau eines Kennziffernsystems im Bereich der Logistik 
ist für das Controlling eine lohnende Aufgabe. Aussagefähige Kenn-
ziffern helfen, die Logistik zu steuern und zu optimieren. Denkbare 
Kennziffern im Logistikbereich sind unter anderen Anzahl der Sen-
dungen pro Tag, Anzahl der Sendungen pro Mitarbeiter in der Logis-
tik, Anzahl Artikel pro Sendung, Kosten pro Sendung (externe und 
interne Kosten), Reklamationsquote, Auslastung des Fuhrparks usw.

KUNDENZUFRIEDENHEIT IN DER LOGISTIK

Alle Ausführungen zur Serviceleistung in der Logistik zielen dar-
auf hin, die Zufriedenheit des Kunden mit der Leistung des Lieferan-
ten und somit auch die Bindung an den Lieferanten zu erhöhen und 
zu festigen bzw. durch eine hervorragende logistische Leistung neue 
Kunden zu gewinnen.

In der betrieblichen Praxis ergeben sich häufig Unterschiede zwi-
schen der Beurteilung der Qualität der logistischen Leistung durch 
das eigene Unternehmen und der Beurteilung durch die Kunden. 
Ebenso werden einzelne Leistungskriterien vom eigenen Unterneh-
men oft anders gewichtet, als vom Kunden. So könnte z.B. eine häu-
figer vorkommende geringfügige Überschreitung der Anlieferzeit 
vom Kunden sehr negativ gesehen werden, während sie vom eige-
nen Unternehmen als nicht gravierend eingestuft wird.

Aus diesem Grunde ist es für ein Unternehmen wichtig, die Mei-
nung seiner Kunden über die eigene Leistung zu kennen. Diese In-
formationen können über eine Kundenzufriedenheitsanalyse 
gewonnen werden. Diese sollte in regelmäßigen Zeitabständen wie-
derholt werden; Ziel ist es, eine kontinuierliche Verbesserung der 
Zufriedenheitswerte im Zeitablauf zu erreichen.

Nach einer Studie des TARP-Institutes teilen zufriedene Kunden 
ihre positive Erfahrung drei weiteren Personen/Kunden mit, wäh-
rend unzufriedene Kunden ihre negativen Erfahrungen neun bis 
zehn weiteren Personen/Kunden mitteilen. Diese Kommunikation 
birgt sowohl Risiken, aber auch Chancen (positiver Multiplikator bei 
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zufriedenen Kunden) für das Unternehmen.
Ein professionell im Unternehmen verankertes „Beschwerdema-

nagement“ nimmt die Meinungen der Kunden wahr und versucht in 
Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen des Unternehmens eine 
kontinuierliche Verbesserung der Abläufe zu erreichen. Zur Imple-
mentierung eines Beschwerdemanagements im Unternehmen bie-
tet sich die bereits erwähnte Abteilung „Zentrales Kundenteam“ an.

Die Ergebnisse der Kundenbefragung müssen Basis für Optimie-
rungsmaßnahmen in der Logistik sein. Dabei müssen wegen der 
Vielfalt der zu optimierenden Kriterien Prioritäten für die Optimie-
rungsmaßnahmen gesetzt werden. Dies soll Abbildung 4 verdeut-
lichen.

Abb. 4: Kundenbeurteilung – abgeleitete Maßnahmen

Ein professionell im Unternehmen verankertes „Beschwerdemanagement“ nimmt die 
Meinungen der Kunden wahr und versucht in Zusammenarbeit mit anderen 
Abteilungen des Unternehmens eine kontinuierliche Verbesserung der Abläufe zu 
erreichen. Zur Implementierung eines Beschwerdemanagements im Unternehmen 
bietet sich die bereits erwähnte Abteilung „Zentrales Kundenteam“ an. 

Die Ergebnisse der Kundenbefragung müssen Basis für Optimierungsmaßnahmen in 
der Logistik sein. Dabei müssen wegen der Vielfalt der zu optimierenden Kriterien 
Prioritäten für die Optimierungsmaßnahmen gesetzt werden. Dies soll Abbildung 4 
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gut halten - 

mittel kurzfristig 
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schlecht sofort verbessern 1 

gut halten - 
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schlecht kurzfristig 
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gut halten - 

mittel langfristig 
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schlecht kurzfristig 
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Abb. 4: Kundenbeurteilung – abgeleitete Maßnahmen 
 
 

Zusammenfassung 

Die vorgenannten Ausführungen zur Bedeutung der Serviceleistung in der Logistik 
sollen verdeutlichen, dass eine optimale logistische Leistung für die Kunden einen sehr 
hohen Stellenwert hat. Faktoren wie Preise und Konditionen u.a., die meist gleich sind 
und unmittelbar verglichen werden können, bilden nicht mehr das alleinige 
Entscheidungskriterium für die Auswahl eines Lieferanten. Unternehmen, die eine 
hervorragende logistische Leistung anbieten, werden in umkämpften und verteilten 
Märkten Wettbewerbsvorteile erzielen. 
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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorgenannten Ausführungen zur Bedeutung der Service-
leistung in der Logistik sollen verdeutlichen, dass eine optimale 
logistische Leistung für die Kunden einen sehr hohen Stellenwert 
hat. Faktoren wie Preise und Konditionen u.a., die meist gleich sind 
und unmittelbar verglichen werden können, bilden nicht mehr das 
alleinige Entscheidungskriterium für die Auswahl eines Lieferanten. 
Unternehmen, die eine hervorragende logistische Leistung anbie-
ten, werden in umkämpften und verteilten Märkten Wettbewerbs-
vorteile erzielen.
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ჯან დაც ვის სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის (IT-ის) აქ ტუ ალ-
ური სა კითხე ბი, რომ ლის მი ზა ნია უზ რუნ ველ ყოს პა ციენ ტის 
ჯან მრთე ლო ბის ინ ფორ მა ცი აზე წვდო მა სა ჭი რო დროს და შე სა-
ბა მის ად გი ლას და, ამ ით უზ რუნ ველ ყოს სა მე დი ცი ნო სერ ვი სე-
ბის უწყვე ტო ბა და ხა რის ხი ჯან მრთე ლო ბის შე დე გე ბის გა სა უმ-
ჯო ბე სებ ლად; ას ევე, წარ მოდ გე ნი ლია ე-ჯან დაც ვის/ eHealth-ის 
სერ ვისე ბის მი წო დე ბის ახ ალ გზე ბი, რომ ლე ბიც ხელს უწყობს 
ჯან დაც ვის სხვა დას ხვა და წე-სე ბუ ლე ბებს შო რის თა ნამ შრომ-
ლო ბას, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლას, პა ცი ენტთან 
ურ თი ერ თქმე დე ბის ახ ალ ფორ მებს, რომ ლის სა ფუძ ვე ლია ელ-
ექ ტრო ნუ ლი სა მედი ცი ნო ჩა ნა წე რი (EMR), რო მე ლიც მნიშ ვნე-
ლო ვან როლს ას რუ ლებს სხვა დას ხვა ჯან დაცვის პრო ვა იდ ერ-
ებ ის გან ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბით უზ რუნ ველ ყოს ერ თი ანი, 
უნ იკალუ რი ჩა ნა წე რი თი თოეული ად ამი ან ის თვის ხელ მი საწ-
ვდო მი ელ ექ ტრო ნუ ლი ჯან მრთელო ბის ჩა ნა წე რე ბის სის ტე მას-
თან (EHR-თან) ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბის სერ ვი სე ბით.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ე-ჯან მრთე ლო ბის/eHealth (,,ციფ რუ ლი 
ჯან დაც ვა“ − Digital Healthcare და ,,ტე ლე ჯან მრთე ლო ბა“ − Te le-
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Health), COVID-19-ის პან დე მია, ელ ექ ტრონუ ლი ჯან მრთე ლო ბის 
ჩა ნა წე რე ბის სის ტე მა (EHR/Electronic Health Records), ელ ექ ტრო-
ნუ ლი სა მე დი ცი ნო ჩა ნა წე რი (EMR), ჯანდაცვის საინფორმაციო 
სისტემა (HIS/Healthcare Information Systems).

ძი რი თა დი ტექ სტი
XXI სა უკ უნ ის მეც ნი ერ ულ-ტექ ნო ლო გი ურ მა მიღ წე ვებ მა 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლებე ბი მო იტ ანა ად ამი ან თა საქ მი ან ობ ის 
სხვა დას ხვა სფე რო ში. გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნელო ბა ენ იჭ ება 
აღ ნიშ ნუ ლი სი ახ ლე ებ ის იმ პლე მენ ტა ცი ას ჯან დაც ვის სფე რო-
ში, რად გან სა კითხი პირ და პირ უკ ავ შირ დე ბა სა ზო გა დო ებ ის 
ჯან მრთე ლო ბა სა და სრულ ფა სო ვან გან ვი თა რე ბას. ელ ექ ტრო-
ნუ ლი ჯან დაც ვა ბევრ ქვე ყა ნა შია სი ახ ლე და ის საკ მა ოდ კომ-
პლექ სურ სა კითხს წარ მო ად გენს. ამ ას თან, ჯან დაც ვის სფე რო 
ვი თარ დე ბა სამ რეწ ვე ლო დარ გის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე-
ბის შე დე გად და შე სა ბა მი სად, კომ პა ნი ები უნ და მო ერ გონ ახ ალ 
რე ალ ობ ას, ეფ ექ ტუ რი რე აგ ირ ება მო ახ დი ნონ რე ალ ურ და შე-
საძ ლო რის კებ ზე, რომ შე ინ არ ჩუ ნონ სტა ბი ლუ რო ბა და ზრდა 
დღე ვან დელ რთულ, გა მოწ ვე-ვე ბით სავ სე გა რე მო ში. 

ამ ჟა მად, ჯან დაც ვის ინ ოვ აცი ები მწვა ვე თე მაა, რად გან 
COVID-19-ის პან დე მი ამ გა მო ავ ლი ნა მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე-
მე ბი და ხარ ვე ზე ბი მიმ დი ნა რე ჯან დაც ვის სის ტე მა ში, სა დაც 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის პრაქ ტი კის გა უმ-
ჯო ბე სე ბა და დარ გის გან ვი თა რე ბის სა უკ ეთ ესო გზე ბის გან-
საზღვრა პერ სპექ ტი ვა ში ერ ოვ ნუ ლი ჯან დაც ვის მო დე ლის ჩა-
მო ყა ლი ბე ბის თვალ საზ რი სით. 

ევ რო კავ ში რის წი ნა შე დგას ჯან მრთე ლო ბის იგ ივე ზო გა დი 
პრობ ლე მე ბი, რაც აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ქვეყ ნებ ში, მა გა-
ლი თად, მო სახ ლე ობ ის და ბე რე ბა, რა საც მოჰ ყვე ბა ჯან დაც-
ვის სამ სა ხუ რე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ის და მო დერ ნი ზა ცი ის მსგავ სი 
აუცილებ ლო ბე ბი. ევ რო კო მი სი ამ ჩა მო აყ ალ იბა ერ თი ანი ციფ-
რუ ლი ბა ზა რი, რო გორც მი სი ერთ-ერ თი ძი რი თა დი პრი ორ იტ-
ეტი, ციფ რუ ლი ჯან დაც ვა კი ამ სტრა ტე გი ის ნა წი ლია. ევ რო-
კავ შირს უკ ვე მი ღე ბუ ლი აქ ვს კა ნონ მდებ ლო ბა სა მე დი ცი ნო 
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აღ ჭურ ვი ლო ბის, მო ნაცემ თა დაც ვის, ციფ რუ ლი იდ ენ ტი ფი-
კა ცი ის და სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის უს აფ-რთხო ებ-
ის შე სა ხებ, რაც ქმნის შე სა ნიშ ნავ გა რე მოს ე-ჯან მრთე ლო ბის 
(E-Healt) სერ ვისე ბის თვის. ევ რო კავ ში რის მრა ვალ მა ქვე ყა ნამ 
სწრა ფად და ნერ გა ე-ჯან მრთე ლო ბის სტრა ტე გი ები, რა საც 
მოჰ ყვა პო ლი ტი კუ რი ვალ დე ბუ ლე ბა და ე-ჯან მრთე ლო ბის მომ-
სა ხუ რე ბის დაჩ ქა რე ბუ ლი და კარ გად კო ორ დი ნი რე ბუ ლი გან ვი-
თა რე ბა. აღ მო სავლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ ში კი გან ვი თა-
რე ბა მოხ და ე-ჯან მრთე ლო ბის მთე ლი რი გი ცალ კე ული, მაგ რამ 
ნაკ ლე ბად კო ორ დი ნი რე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის სა შუ ალ ებ ით. [1,2,3]

ე-ჯან მრთე ლო ბის მი ზა ნია პა ცი ენ ტის ინ ფორ მა ცი აზე წვდო-
მის უზ რუნ ველ ყო ფა ლო გი კურ დროს და შე სა ბა მის ად გი ლას, 
სა დაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ჯან დაც ვის სამ სა ხუ რე ბის 
უწყვე ტო ბის და ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფა ჯან დაც ვის შე დე-
გე ბის გა საუმ ჯო ბე სებ ლად. ე-ჯან მრთე ლო ბა აწ ეს ებს ჯან დაც-
ვის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის ის ეთ ახ ალ გზებს, რაც ამ არ ტი ვებს 
თა ნამ შრომ ლო ბას ჯან დაც ვის სხვა დას ხვა და წე სე ბუ ლე ბებს 
შო რის და იძ ლე ვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ის გა ზი არ ებ ის 
სა შუ ალ ებ ას პა ცი ენ ტებ თან ურ თი ერ თო ბის ახ ალი ფორ მე ბის 
ამ ოქ მე დე ბით, ე. ი. ე-ჯან მრთე ლო ბას (eHealth) მო აქ ვს უამ რა ვი 
სარ გებ ლო ბა, სა დაც ძი რი თა დად იგ ულ ის ხმე ბა ელ ექ ტრო ნუ-
ლი დო კუ მენ ტე ბის გაც ვლა, რაც ზო გავს მე დი ცი ნის მუ შა კე-
ბის და პა ცი ენ ტის დროს, კლი ნი კუ რი პრო ცე დუ რე ბის დუბ ლი-
რე ბის თა ვი დან აც ილ ებ ას ინ ფორ მა ცი ის შექ მნის, შე ნახ ვის და 
გა ზი არ ებ ის გზით. ტექ ნო ლო გი ებს, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბი თაც 
კლი ნი კე ბი ციფ რუ ლად მარ თა ვენ პრო ცე სებს, ჯანდაცვის 
საინფორმაციო სისტემა (HIS/Healthcare Information Sys-
tems) ეწ ოდ ება, რო მე ლიც პა ცი ენ ტის მკურ ნა ლო ბის პრო ცესს 
მთლი ან ად აც იფ რუ ლებს, რო გორც კლი ნი კურ, ისე – ად მი ნის-
ტრა ცი ულ ნა წილ ში და სა ავ ად მყო ფო ებ ისა და კლი ნი კე ბის გა-
მარ თუ ლად მუ შა ობ ის პრო ცეს ში ძა ლი ან დიდ როლს ას რუ ლებს. 
ას ეთ პი რო ბებ ში, სა ხელ მწი ფო ძა ლი ან აქ ტი ურ ად ცდი ლობს 
კლი ნი კებ სა და ჰოს პი ტა ლებს პრო ცე სე ბის გა ციფ რუ ლე ბა ში 
ხე ლი შე უწყოს, რა საც ად ას ტუ რებს ის ფაქ ტი, რომ 2019 წლის 
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15 იან ვრი დან თბი ლი სის, ქუ თა ის ისა და ბა თუ მის სტა ცი ონ-
არ ებს მო უწი ათ სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით მო სარ გებ ლე ებ ის 
ჯან მრთე ლო ბის ინ ფორ მა ცია ჯან მრთე ლო ბის შე სა ხებ ელ ექ-
ტრო ნუ ლი ჩა ნა წე რე ბის (EHR) სის ტე მა ში გა და ეც ათ, ხო ლო 1 
მა ის იდ ან სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით მო სარ გებ ლე ებ ის შემ თხვე-
ვა ში სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა სტა ცი ონ არს, 1 სექ ტემ ბრი დან ყვე-
ლა ამ ბუ ლა ტო რი ას და 2020 წლის 1 იან ვრი დან აბ სო ლუ ტუ რად 
ყვე ლა სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბას შე ეხო, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 
რომ მა თი პა ცი ენ ტე ბი სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით სარ გებ ლო ბენ 
თუ – არა. რო გორც ცნო ბი ლია, ამ ინ ფორ მა ცი ის გა და ცე მა ორ-
ნა ირ ად შე იძ ლე ბა მოხ დეს, პირ და პირ სა მი ნის ტროს EHR-ში, ავ-
ტო რი ზე ბუ ლი პი რე ბის მი ერ, ან ლო კა ლუ რი HIS-ის ან კი დევ იგ-
ივე ელ ექ ტრო ნუ ლი სა მე დი ცი ნო ჩა ნა წე რე ბის (EMR/Electronic 
Medical Record) გა მო ყე ნე ბით. ბუ ნებ რი ვია, მე ორე გზა ბევ რად 
უფ რო მარ ტი ვი, სწრა ფი და უს აფ რთხოა. თუმ ცა, ჯერ კი დევ 
რჩე ბა მთე ლი რი გი პრობ ლე მე ბი სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით, 
კერ ძოდ, ძა ლი ან აქ ტუ ალ ურია, ან აზღა ურ ებ ის სი ტე მის მო წეს-
რი გე ბა, რად გან ჯერ კი დევ დღეს დღე ობ ით კლი ნი კე ბი თვე ებ ის 
გან მავ ლო ბა ში ელ ოდ ები ან კუთ ვნი ლი თან ხის ან აზღა ურ ებ ას 
სა ხელ მწი ფოს გან, რაც უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს, რო გორც 
სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის მო ტი ვა ცი აზე, ას ევე გა წე ული სერ ვი-
სე ბის ხა რის ხზე. ელ. სის ტე მა კი, სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა მოხ დეს 
ყვე ლა სა ჭი რო დო კუ მენ ტა ცი ის დრო ული და ონ ლა ინ გა და მოწ-
მე ბა, სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში კი და ხარ ვე ზე ბუ ლი სა ბუ თე ბის 
სწრა ფად კო რექ ტი რე ბა. ას ევე, ელ ექ ტრო ნუ ლი ჯან დაც ვა არ ის 
ყვე ლა ზე აღი არ ებ ული რა ცი ონ ალ ური მე ქა ნიზ მი ეფ ექ ტი ანი 
მო ნი ტო რინ გის თვის, რო გორც სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის საქ-
მი ან ობ აზე, ას ევე მო მა რა გე ბი სა და შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მა ზე, 
მა გა ლი თად მე დი კა მენ ტე ბის, ვაქ ცი ნე ბის, სა ხარ ჯი მა სა ლის და 
სხვა თა თვალ საზ რი სით. [4,5,6,7]

თე მის აქ ტუ ლა ურ ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე, დავ გე გე მეთ და ჩა-
ვა ტა რეთ კვლე ვა ქ. თბი ლი სის და ქ. ბა თუ მის რამ დე ნი მე კლი ნი-
კა ში, სა დაც და ვინ ტე რეს დით თუ, რამ დე ნად შემ სუ ბუქ და ექ იმ-
ის შრო მა და შემ ცირ და დო კუ მენ ტა ცი ის წარ მო ებ ის დრო.
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აღ მოჩ ნდა, რომ: მარ თა ლია კლი ნი კე ბი მი ეს ალ მე ბი ან სი ახ-
ლეს, თუმ ცა აღ ნიშ ნა ვენ, რომ, ამ ეტ აპ ზე პრო ცე სი მე ტად გარ-
თულ და, რად გან კა ნონ მდებ ლო ბით არ გა უქ მე ბუ ლა ქა ღალ დმა-
ტა რებ ლის წარ მო ებ ის ვალ დე ბუ ლე ბა. ამ ავ დროეულად, ექ იმ ებს 
და ევ ალ ათ ელ ექ ტრო ნუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ჯან დაც ვის პორ ტალ-
ზე ატ ვირ თვა, რაც აორ მა გებს მათ შრო მას და ზრდის დო კო მენ-
ტე ბის წარ მო ებ ის დროს, რაც იწ ვევს მთელ რიგ სირ თუ ლე ებს. 
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ვას კვნით, რომ:

დას კვნა
სა კა ნონ მებ ლო ბა ზა უნ და იქ ნეს მაქ სი მა ლუ რად მოქ ნი ლი 

არ სე ბუ ლი სჭი რო ებ იდ ან გა მომ დი ნა რე და სა მე დი ცი ნო და წე-
სე ბუ ლე ბებს ე–ჯან დაც ვის შე მო ღე ბის შე დე გად უნდა გა უმ არ-
ტივ დეს პრო ცე სე ბის ად მი ნის ტრი რე ბა. კლი ნი კე ბი სრუ ლად 
უნ და გა დავიდ ნენ დო კუ მენ ტა ცი ის ელ. წარ მო ებ აზე, რო მე ლიც 
მო ითხოვს კლი ნი კე ბის ტექ ნო ლოგი ურ მზა ობ ას. ვფიქ რობთ, 
რომ ამ ის ათ ვის, სა ხე ლომ წი ფოს მაქ სი მა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბა უნ-
და მოხ დეს იმ კლი ნი კე ბის ტექ ნო ლო გი ური უზ რუნ ველ ყო ფის-
თვის, (რე გი ონ ებ ში არ სე ბუ ლი მო ნოპ რო ფი ური კლი ნი კი ები, 
სოფ ლის ამ ბუ ლა ტო რი ები და სხვა.) რო მელთაც მწი რი ბი უჯ-
ეტი აქ ვთ. დღეს დღე ობ ით ჯან დაც ვის სფე როს ორ გა ნი ზა ცი ებ-
ის თვის პრი ორ იტ ეტ ული სა კითხე ბია: ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბა, 
მომ სა ხუ რე ბის ეფ ექ ტი ანი მო დე ლე ბი, პა ცი ენ ტებ ზე ფო კუ სი-
რე ბა, ციფ რუ ლი ტრან სფორ მა ცია და მა რე გუ ლი რე ბელ ნორ-
მებ თან შე სა ბა მი სო ბა, ინ დუს ტრი ის ლი დე რე ბი, რომ ლე ბიც 
გეგ მა ვენ ჯან დაც ვის სის ტე მის მო მავ ლის ფორ მი რე ბა ში მო ნა-
წი ლე ობ ას და რა ცი ონ ალ ური, მდგრა დი ეკ ოს ის ტე მის შექ მნას, 
ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ მხა რეს თან თა ნამ შრომ ლო ბა, რო გორც 
დარ გის შიგ ნით, ას ევე მის ფარ გლებს გა რეთ, რა თა მო ქა ლა ქე-
ებ მა მი იღ ონ ღირ სე ული, ხა რის ხი ანი და დრო ული სა მე დი ცი ნო 
მომ სა ხუ რე ბა. 



219

dargobrivi ekonomika

REFERENCES:
1. https://www2.deloitte.com/ge/en/pages/life-sciences-and-

healthcare/articles/global-health-care- sector-outlook2.html
2. https://www.peaceinnovation.com/blog/comparing-health-

care-models-and-their-role-in-the-covid-19-response
3. https://pphr.princeton.edu/2017/12/02/unhealthy-health-

care-a-cursory-overview-of-major-health-care-systems/
4. https://eufordigital.eu/geo/e-card/what-exactly-is-ehealth-i-

dont-want-my-doctor-to-be-replaced-by-an-application/
5. http://vaba.co/ge/blog/droa-klinikebma-janmrtelobis-elek-

tronuli-chanatserebis-ehr-sistemebze-daitsqon-fikri
6. https://www.moh.gov.ge/news/4244/
7. T. Verulava. Health Policy Challenges in Georgia: Organization-

al and Financial Perspectives on Medical Services. Publishing House 
,,Dzavapoligraf“, 2020, 420 p. (თ. ვე რუ ლა ვა. ჯან დაც ვის პო ლი ტი-
კის გა მოწ ვე ვე ბი სა ქარ თვე ლო ში: სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ული და ფი ნან სუ რი პერ სპექ ტი ვა. გა მომ ცემ ლო ბა 
,,ძა ვა პო ლიგ რა ფი“, 2020, 420 გვ.).



ekonomika. tomi 105. 3. 2022.    ECONOMICS. VOLUME 105, ISSUE 3. 2022.

220

PERSPECTIVES OF E-HEALTH FOREIGN ACHIEVEMENTS 
INTRODUCING IN GEORGIA 

Ana Katukia
Doctor of Business Administration, 

Associate Professor

Ekaterine Sanikidze
PhD Student of GTU, 

sanikidze.eka04@gmail.com

RESUME
The article discusses current issues in e-Health and Health In-

formation Technology (IT), which aims to provide access to patient 
health information at the right time and place, thereby ensuring the 
continuity and quality of medical services to improve health out-
comes. The paper identifies the interrelationships and relevance of 
the economic aspects of medical treatment, where the introduction 
of information technology highlights the importance of quality man-
agement in medical treatment, as well as new ways of providing e-
health services that facilitate collaboration between different health 
care institutions The new forms based on electronic medical record 
(EMR), which play an important role in gathering information from 
different healthcare providers, provide a single, unique record for 
each person that will be available through the Electronic Health Re-
cord System (EHR).
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რე ზი უმე
პო პუ ლა რუ ლი კულ ტუ რის სხვა დას ხვა ჟან რი, რო გო რი ცაა 

მუ სი კა, ვი დეო, ფილ მე ბი, სე რი ალ ები და ციფ რუ ლი თა მა შე ბი, 
გავ ლე ნას ახ დენს მსოფ ლიო ტუ რიზ მის ტრან სნა ცი ონ ალ ურ ნა-
კა დებ ზე (Griffin, M.,2002).

„მა ღა ლი“ კულ ტუ რის გან გან სხვა ვე ბით, პო პუ ლა რუ ლი კულ-
ტუ რა გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც მა სობ რი ვი მიმ ზიდ ვე ლო ბის ყო ველ-
დღი ური კულ ტუ რა (Gans, H.J.,1999). პო პუ ლა რუ ლი კულ ტუ რა 
მო იც ავს ფარ თო სა ზო გა დო ებ ას, რო მე ლიც იზი არ ებს მის ღი რე-
ბუ ლე ბებ სა და მნიშ ვნე ლო ბებს. პო პუ ლა რუ ლი კულ ტუ რის გავ ლე-
ნა იმ დე ნად დი დია, რომ მას შე უძ ლია გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს ად ამი-
ან ებ ის აზ როვ ნე ბა ზე, მეტყვე ლე ბა ზე, მო და სა და პერ სპექ ტი ვა ზე 
(Shirley & Biagi, 1996). გლო ბა ლუ რი მე დია ქსე ლე ბის, სა კო მუ ნი კა-
ციო სის ტე მე ბის და ციფ რუ ლი სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის 
წყა ლო ბით, პო პუ ლა რულ კულ ტუ რას შე უძ ლია მო იც ვას ფარ თო 
აუდ იტ ორია. ეს კი, თა ვის მხრივ, გა მო იწ ვევს ახ ალ ფე ნო მენს ტუ-
რის ტულ ინ დუს ტრი აში, რო მელ საც შე იძ ლე ბა ეწ ოდ ოს პო პუ ლა-
რუ ლი კულ ტუ რის ტუ რიზ მი (Junghun L, 2006.). ნაშ რომ ში გან ხი-
ლუ ლია პო პუ ლა რუ ლი კულ ტუ რის გავ ლე ნა ტუ რის ტთა ქცე ვა ზე.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: პოპ-კულ ტუ რა; გლო ბა ლუ რი მე დია, ტუ-
რის ტუ ლი დეს ტი ნა ცია, ტუ რიზ მის ტრან სნა ცი ონ ალ ური ნა კა დი
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ძი რი თა დი ტექ სტი
ტუ რის ტე ბი თვალს ად ევ ნე ბენ დეს ტი ნა ცი ის პო პუ ლა რო ბას, 

რა თა უშუ ალ ოდ ეს ტუმ რონ საყ ვა რე ლი ფილ მის, მომ ღერ ლის ან 
სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ებ ის ად გი ლებს ან და ეს წრონ ფან შეხ ვედ-
რებს ცნო ბილ ად ამი ან ებ თან. 

ელ ვის პრეს ლის სახ ლი მემ ფის ში ჯერ კი დევ იზ იდ ავს უამ რავ 
ტუ რის ტს მთე ლი მსოფ ლი ოდ ან. ახ ალ ზე ლან დი აში ფილ მის, 
ბეჭ დე ბის მბრძა ნებ ლის, გა და ღე ბის ლო კა ცი ებ მა გა მო იწ ვია 
ტუ რის ტეტ თა ნა კა დის ზრდა. ბო ლო დროს სამ ხრეთ კო რე აში 
აზი ელი ტუ რის ტე ბის რა ოდ ენ ობა მკვეთ რად გა იზ არ და აზი ის 
რამ დე ნი მე ქვე ყა ნა ში სამ ხრეთ კო რე ის პოპ კულ ტუ რის პო პუ-
ლა რო ბის გა მო. ტუ რიზ მის მზარ დი ნი შუ რი ბა ზა რი-პო პუ ლა-
რუ ლი კულ ტუ რის ტუ რიზ მი- რამ დე ნი მე კვლე ვი სა და პუბ ლი კა-
ცი ებ ის ყუ რადღე ბის ცენ ტრში მო ექ ცა. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
ამ კვლე ვებ მა ხე ლი შე უწყო ინ დუს ტრი ის აკ ად ემ იკ ოს ებ ისა და 
პრაქ ტი კო სე ბის პო პუ ლა რო ბის ზრდას პოპ-კულ ტუ რუ ლი ტუ-
რიზ მის პო ტენ ცი ალ ის ად მი, მათ გან ძა ლი ან ცო ტამ გა ამ ახ ვი ლა 
ყუ რადღე ბა პო პუ ლა რუ ლი კულ ტუ რის გავ ლე ნა ზე ტუ რის ტთა 
ქცე ვა ზე ემ პი რი ული თვალ საზ რი სით (Busby & Klug, 2001). უპ-
ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, წი ნა ნა მუ შევ რე ბი მხო ლოდ კი ნო სა და სე-
რი ალ თან და კავ ში რე ბულ ფე ნო მე ნებს და არა პო პუ ლა რუ ლი 
კულ ტუ რის სხვა ჟან რებს აშ უქ ებ დნენ.

კვლე ვე ბის კლა სი კურ მა მა გა ლი თებ მა გა მო იწ ვია ჩვე ნი ინ-
ტე რე სი კონ ცეპ ტუ ალ ური სა კითხე ბის გან ხილ ვით და ფილ მე-
ბის ლო კა ცი ებ ის მზარ დი ვი ზი ტო რე ბის რა ოდ ენ ობ ის თვალ ყუ-
რის დევ ნით (Batler, 1990; Riley & Van Doren, 1992). შემ დგომ მა 
კვლე ვებ მა გა აფ არ თო ვა ჩვე ნი ინ ტე რე სე ბი ის ეთ თე მებ ზე, რო-
გო რი ცაა მოგ ზა ურ ობ ის მო ტი ვა ცია, ვი ზი ტო რე ბის გავ ლე ნა 
გა და ღე ბის ლო კა ცი ებ ზე და რო გორ ცვლის ფილ მის ყუ რე ბის 
გა მოც დი ლე ბა ლა ბო რა ტო რი ულ გა რე მო ში და ნიშ ნუ ლე ბის ად-
გი ლის სუ რა თებს (Frost, 2006; Kim & Richardson, 2003 ).

კი ნო ინ დუს ტრია და ზო გა დი ფან ტა ზი ები, რო გო რე ბი ცაა, 
წიგ ნებ ში, ნა ხა ტებ ში, ფილ მებ სა თუ სე რი ალ ებ ში, ხში რად ექ ცე-
ვა ად ამი ან ის ყუ რადღე ბის ცენ ტრში და მას ში ას ახ ული ლო კა-
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ცე ბი ხში რად ხდე ბა მოგ ზა ურ თათ ვის ინ სპი რა ცი ის წყა რო, თუ 
სად უნ და იმ ოგ ზა ურ ონ შემ დეგ ში.მა გა ლი თად, ბო ლი ვუ დის გა-
და ღე ბე ბი სა ქარ თვე ლო ში ხელს უწყობს ქვეყ ნის ცნო ბა დო ბის 
ამ აღ ლე ბას და ტუ რის ტე ბის რიცხვი აზი იდ ან და ინ დო ეთ იდ ან 
სულ უფ რო და უფ რო იზ რდე ბა, რაც, შე სა ბა მი სად, ქვეყ ნის ეკ-
ონ ომ იკ აზე კარ გად იას ახ ება. 2016 წლის მო ნა ცე მე ბით, “სა ქარ-
თვე ლო ში უკ ვე გა და ღე ბუ ლია ორი ინ დუ რი ფილ მი, რო მელ შიც 
500-მდე ად გი ლობ რი ვი და უცხო ელი მსა ხი ობი მო ნა წი ლე ობს. 
ფილ მის გა და ღე ბის დროს 4 მი ლი ონ ზე მე ტი ლა რი (და ახ ლო ებ-
ით 1,70 მი ლი ონი აშშ დო ლა რი / 1,53 მი ლი ონი ევ რო) შე ვი და სა-
ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ აში”.(Film in Georgia, 2013).

“ინ დო ელი პრო დუ სე რე ბი სა ქარ თვე ლო თი და ინ ტე რე სე ბუ-
ლე ბი არი ან, რად გან ის გთა ვა ზობთ ინ სპი რა ცი ულ ად გი ლებს, 
რო გო რი ცაა სუბ ტრო პი კე ბი, ზღვა, ალ პუ რი მთე ბი, უდ აბ ნო და 
ტყის ულ ამ აზ ესი სცე ნე ბის გა და ღე ბას ერთ დღე ში. მიმ ზიდ ვე-
ლია სა ქარ თვე ლოს ექ ვსი კლი მა ტუ რი ზო ნა და გრძე ლი მზი ანი 
დღე ები, ის ევე რო გორც მი სი უნ იკ ალ ური და მიმ ზიდ ვე ლი არ ქი-
ტექ ტუ რუ ლი შერ წყმა.” (Indian Productions Flock, 1018).

აღ საღ ნიშ ნია ის იც, რომ ფილ მე ბის გა მოს ვლის შემ დეგ არ ატ-
ურ ის ტულ ლო კა ცი ებ ზეც კი იზ რდე ბა ტუ რის ტთა რა ოდ ენ ობა. 
ის ევე, რო გორც ტუ რის ტულ ზო ნებ ში. შე სა ბა მი სად, ბო ლი ვუ-
დის და სა ქარ თვე ლოს კი ნო პრო ექ ტე ბი და დე ბი თად აის ახ ება, 
რო გორც ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ურ მდგო მა რე ობ აზე, ას ევე ტუ რის-
ტულ ლო კა ცი ებ ზე.

შე დე გად, მას შემ დეგ რაც ბო ლი ვუდ მა სა ქარ თვე ლო ში და-
იწყო ფილ მე ბი სა და სე რი ალ ებ ის წარ მო ება ქვე ყა ნა ში ჩა მო სულ 
ტუ რის ტთა რიცხვი მა იმ ატა, ხო ლო მა თი უმ ეტ ეს ობა კი სწო-
რედ ამ ქვეყ ნე ბის მო ქა ლა ქე ები არი ან. 

ჩვენს მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ ცხად ყო, რომ სა ქარ თვე-
ლო ში გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად ინ დო ეთ იდ ან ჩა მო სუ ლი 42 სტუ-
დენ ტთა შო რის 68%-ს მი ღე ბუ ლი აქ ვს პირ ვე ლა დი ინ ფორ მა ცია 
სა ქარ თვე ლოს შე სა ხებ იმ ფილ მე ბი სა და/ან სე რი ალ ებ იდ ან, 
რომ ლე ბიც ბო ლი ვუდს სა ქარ თვე ლო ში აქ ვს გა და ღე ბუ ლი. 

ამ რი გად, „სა ქარ თვე ლოს აქ ვს დი დი პო ტენ ცი ალი გა მო იყ-
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ენ ოს ფილ მი მსოფ ლიო ტუ რის ტულ ბა ზარ ზე ეფ ექ ტი ან ად პო-
ზი ცი ონ ირ ებ ის თვის. ას ევე, წა ახ ალ ის ოს და შე უქ მნას პი რო ბე ბი 
სა ერ თა შო რი სო გა დამ ღებ ჯგუ ფებს, აწ არ მო ონ ფილ მის გა და-
ღე ბა სა ქარ თვე ლოს ტუ რის ტულ ად გი ლებ ზე. ამ მხრივ სა მუ შაო 
ბევ რია, და, ვი მე დოვ ნებთ, აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბის გან ვი-
თა რე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს ტუ რიზ მის 
სტრა ტე გი აში.“ (forbes Georgia, 2014).
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RESUME
Different genres of popular culture, such as music, video, mov-

ies, TV series and digital games, influence the transnational flows 
of world tourism (Griffin, M.,2002). Unlike “high” culture, popular 
culture is seen as the everyday culture of mass attraction (Gans, 
H.J.,1999). Popular culture involves a wider community that shares 
its values and meanings. The impact of popular culture is so great 
that it can affect people’s thinking, speech, fashion, and perspec-
tive (Shirley & Biagi, 1996). Thanks to global media networks, com-
munication systems and digital information technologies, popular 
culture can reach a wide audience. This, in turn, will lead to a new 
phenomenon in the tourism industry, which can be called Popular 
Culture Tourism (Junghun L, 2006.). The paper discusses the impact 
of popular culture on tourist behavior.

Keywords: Pop Culture; Global media, tourist destination, trans-
national tourism flow.
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რე ზი უმე
გან ხი ლუ ლია სატ რან სპორ ტო გა და ზიდ ვე ბის ეკ ოლ ოგი ური 

ას პექ ტი, ინ ოვ აცი ის ზე გავ ლე ნის ხა რის ხის შე ფა სე ბა ეკ ონ ომ-
იკ ის ეფ ექ ტი ან ობ ასა და ეკ ოლ ოგი აზე, ამ პრობ ლე მე ბის სიმ-
წვა ვე სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის ათ ვის. გა ან ალ იზ ებ ულია 
გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი ეკ ონ ომ იკ ური, ეკ ოლ ოგი ური და სო-
ცი ალ ური კომ პო ნენ ტე ბი. გან ხი ლუ ლია თა ნა მედ რო ვე მწვა ნე 
ტექ ნო ლო გი ის ტი პის მო დე ლი, რო გორც ეკ ოლ ოგი ური ტექ ნო-
ლო გი ის მა გა ლი თი და მიკ რო და მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ის გა უმ ჯო ბე-
სე ბის სა შუ ალ ება.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: მე ნეჯ მენ ტი, ტრან სპორ ტი, ეკ ონ ომ იკა, 
ეკ ოლ ოგია.

შე სა ვა ლი
თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში ცხოვ რე ბა წარ მო უდ გე ნე ლია მეც-

ნი ერ ებ ის იმ უახ ლე სი მიღ წე ვე ბის გა რე შე, იქ ნე ბა ეს ტექ ნი კუ რი 
თუ ტექ ნო ლო გი ური მო ნა პო ვა რი, რო მელ საც ინ ოვ აცია ჰქვია. 
მაგ რამ ამ მო ნა პო ვარს, უმ ეტ ეს წი ლად, სარ გე ბელ თან ერ თად 
უარ ყო ფი თი და გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბიც გა აჩ ნია. სა მეც ნი ერო-
ტექ ნი კუ რი პროგ რე სის ეს ას პექ ტე ბი ზოგ შემ თხვე ვა ში იმ დე-
ნად მას შტა ბუ რია, რომ მსოფ ლიო სა ზო გა დო ებ ას ნათ ლად და-
ან ახა, გან ვი თა რე ბის ეკ ონ ომ იკ ურ მომ გე ბი ან ობ ას თან ერ თად, 
სო ცი ალ ური სა მარ თლი ან ობ ისა და გა რე მოს თვის დამ ზო გა ვი 



227

dargobrivi ekonomika

ტექ ნო ლო გი ებ ის უპ ირ ატ ეს ობა. სწო რედ ამ ის თვის შე მუ შავ და 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია. თა ვად მდგრა დი ეკ ონ ომ-
იკა გუ ლის ხმობს გან ვი თა რე ბის დი ნა მი ურ ხა სი ათს, ცვლი ლე-
ბე ბის პრო ცესს, რო მელ შიც რე სურ სე ბის ექ სპლუ ატ აცი ის მას-
შტა ბე ბი, კა პი ტალ და ბან დე ბა თა მი მარ თუ ლე ბე ბი, ტექ ნი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის ორი ენ ტა ცია და ინ სტი ტუ ცი ური ცვლი ლე ბე ბი 
თან ხვედ რა შია არ სე ბულ და მო მა ვალ მოთხოვ ნებ თან.

NDI-ის კვლე ვე ბის მი ხედ ვით უნ და გა მო იყ ოს ის სა მი მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი სა კითხი, რო მე ლიც დგას დღე ვან დე ლი სა ქარ თვე-
ლოს მო სახ ლე ობ ის წი ნა შე და რაც თან და თან მე ტად თვალ სა ჩი-
ნო ხდე ბა, კერ ძოდ: გა რე მოს და ბი ძუ რე ბა, საგ ზაო მოძ რა ობ ის 
ორ გა ნი ზა ცია და სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის ფუნ ქცი ონ-
ირ ება.

ოდ ით გან ვე სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ური პო ტენ ცი ალი 
მსოფ ლიო თა ნა მე გობ რო ბის ქვეყ ნებს შო რის გან პი რო ბე ბუ ლია 
მი სი გე ოპ ოლ იტ იკ ური მდე ბა რე ობ ით, რა ზე დაც არა ერთ მეც ნი-
ერს, მკვლე ვარ სა და გა მო ჩე ნილ მოღ ვა წეს გა უმ ახ ვი ლე ბია ყუ-
რადღე ბა. სწო რედ ეს სატ რან ზი ტო გზა და მა გის ტრა ლი აძ ლევს 
ქვე ყა ნას შან სს სხვა ქვეყ ნებ თან მი მარ თე ბა ში მო იპ ოვ ოს ეკ ონ-
ომ იკ ური სარ გე ბე ლი და შეძ ლოს გან ვი თა რე ბა.

ძი რი თა დი ნა წი ლი
თა ნა მედ რო ვე ად ამი ანი სა კუ თა რი ბიზ ნეს საქ მი ან ობ ით ზე-

მოქ მე დე ბას ახ დენს ბუ ნე ბა ზე, იყ ენ ებს რა წი აღ ისე ულ, კლი მა-
ტურ, წყლის და სხვა რე სურ სებს, ახ ორ ცი ელ ებს საქ მი ან ობ ას, 
რო მე ლიც, გა ნურ ჩევ ლად მი სი ხა სი ათ ისა, წარ მოქ მნის ნარ ჩე-
ნებს, ის ეთ საქ მი ან ობ ებ საც, რო გო რი ცაა სა ში ში და „და მა ბინ-
ძუ რე ბე ლი“ რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა, მა გა ლი თად, ატ ომ ური და 
ქი მი ური რე სურ სე ბი, რომ ლე ბიც უარ ყო ფით ზე გავ ლე ნას ახ დე-
ნენ გა რე მო ზე, რე ლი ეფ ზე, მიკ როკ ლი მა ტურ პი რო ბებ ზე. ამ ას-
თან, კა ცობ რი ობა ეჩ ვე ვა მიღ წე ულ კომ ფორ ტს და წარ მო იქ მნე-
ბა სო ცი ალ ური და ეკ ოლ ოგი ური პრობ ლე მე ბი, გა მომ დი ნა რე 
იქ იდ ან, რომ გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბამ უკ ვე გა მო იწ ვია და შემ-
დგომ ში კი დევ უფ რო მე ტად გა მო იწ ვევს ცხოვ რე ბის ხა რის ხის 
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გაუარესებას. სო ცი ალ ური და ეკ ოლ ოგი ური კავ ში რი უშუ ალ-
ოდ გა მო იხ ატ ება ად ამი ან ებ ის გაუარესებული ჯან მრთე ლო ბის 
სტა ტის ტი კა ში, რაც უშუ ალ ოდ არ ის და მო კი დე ბუ ლი გა რე მო-
ზე, რო მელ საც თა ვად ად ამი ან ები აბ ინ ძუ რე ბენ სა კუ თა რი ეკ-
ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ით. 

აქ ტუ ალ ური რე გუ ლი რე ბის ერთ-ერ თი სფე რო გახ და ავ ტო მო-
ბი ლე ბის გა მო ნა ბოლ ქვის შეზღუდ ვის მაჩ ვე ნებ ლე ბის კონ ტრო-
ლი. მდგრა დი გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ის თა ნახ მად დად გინ და 
და საშ ვე ბი ნორ მე ბი და სტან დარ ტე ბი1, რაც აქ ტი ურ ად ვი თარ-
დე ბა და სავ ლეთ ევ რო პა ში. კონ ცეფ ცია ით ვა ლის წი ნებს ის ეთი 
მდგრა დი სის ტე მის შექ მნას, რო მე ლიც სა მი ვე მაჩ ვე ნე ბელს აბ-
ალ ან სებს. სა ქარ თვე ლო, იძ ულ ებ ულია ეკ ოლ ოგი ური პრობ ლე-
მე ბი მო აგ ვა როს მე ურ ნე ობ ის ტრა დი ცი ული მე თო დე ბის გა მო ყე-
ნე ბით. ას ეთი ქვეყ ნე ბის თვის სა მე ურ ნეო გა მოც დი ლე ბა მწი რია, 
ძნე ლად არ ის ხელ მი საწ ვდო მი ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ იც. ეკ ონ ომ-
იკ ურ ად გან ვი თა რე ბის და ბა ლი დო ნე ხში რად აიძ ულ ებს მოძ ვე-
ლე ბუ ლი მოწყო ბი ლო ბე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბას 
და, ზოგ შემ თხვე ვა ში, მათ იმ პორ ტსაც კი. ამ ას თან აღ ნიშ ნუ ლი 
ტექ ნო ლო გი ებ ისა თუ მოწყო ბი ლო ბე ბის უკ უჩ ვე ნე ბე ბი ხში რად 
გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი ან უგ ულ ებ ელ ყო ფი ლია. ჰა ერ ის და ბინ ძუ-
რე ბა კი ყვე ლა ზე მე ტად სწო რედ ღა რიბ მო სახ ლე ობ ას უქ მნის 
ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მებს, რომ ლებ საც არა აქ ვთ სა შუ ალ ება 
სა თა ნა დო ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ონ ჯან მრთე ლო ბას ან სა ერ თო-
დაც არ შე უძ ლი ათ შე იქ მნან უკ ეთ ესი საცხოვ რე ბე ლი გა რე მო.

დღე ის ათ ვის ექ სპერ ტებს ვი თა რე ბის გა მოს წო რე ბის ერთ-
ერთ სა შუ ალ ებ ად სწო რედ ,,მწვა ნე ტექ ნო ლო გი ებ ით“ სარ გებ ლო-
ბა მი აჩ ნი ათ. ევ რო პის მა გა ლი თი გვიჩ ვე ნებს, რომ ,,ლო გის ტი კა ში 
რე სურ სდამ ზო გა ვი ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბა არ ის სა შუ ალ-
ება და იზ ოგ ოს მა ტე რი ალ ური მა რა გი 40-60 %-ით, საბ რუ ნა ვი 
სახ სრე ბის მო ბი ლო ბა გა იზ არ და 20-40%-ით, ტრან სპორ ტი რე-
ბის ხარ ჯე ბი შემ ცირ და 7-20%-ით და ამ ას თან გა მოვ ლინ და, რომ 
მწვა ნე ტექ ნო ლო გე ბის გა მო ყე ნე ბა და დე ბით გავ ლე ნას ახ დენს 

1 Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора. Перевод с 
английского.М, инфра-М.1997, გვ. 205
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გა რე მოს დაც ვით საქ მი ან ობ აზე“1. სა ქარ თვე ლოს ტრან სპორ-
ტის სექ ტო რი დღე ის ათ ვის გა რე მო ზე სე რი ოზ ული დატ ვირ თვის 
წყა როა, სამ გზავ რო ავ ტო მო ბი ლე ბის რა ოდ ენ ობ ის უს აზღვროდ 
მზარ დი ტენ დენ ცია ფიქ სირ დე ბა, ამ ას მოწ მობს ში ნა გან საქ მე თა 
სა მი ნის ტროს მო ნა ცე მე ბი, სა დაც 1038730 სატ რან სპორ ტო სა-
შუ ალ ებაა რე გის ტრი რე ბუ ლი. ას ევე, სატ ვირ თო გა და ზიდ ვე ბის 
მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბამ ტვირ თმფლო ბელ თათ ვის შექ მნა 
მე ტად ხელ საყ რე ლი პი რო ბა რე სურ სე ბი სა და დრო ის და ზოგ ვი-
სათ ვის, გა ზარ და ქვეყ ნის მა გის ტრალ ზე სატ რან ზი ტო სა ავ ტო-
მო ბი ლო გა და ზიდ ვე ბის მო ცუ ლო ბა, შე სა ბა მი სად სატ რან სპორ-
ტო სა შუ ალ ებ ებ ის რა ოდ ენ ობ აც. 

სა ქარ თვე ლოს თვის, რო გორ სატ რან ზი ტო კო რი დო რის-
თვის, ას ეთი მწვა ნე ტექ ნო ლო გი ის ერთ-ერ თი სატ რან სპორ ტო 
სა შუ ალ ება კი რკი ნიგ ზაა. სა ქარ თვე ლომ რკი ნიგ ზის მეშ ვე ობ-
ით აქ ტი ურ ად აით ვი სოს სატ ვირ თო გა და ზიდ ვე ბის სეგ მენ ტი. 
უახ ლეს მა სატ რა ილ ერო გა და ზიდ ვის მაჩ ვე ნე ბელ მა მა ღალ 
ნიშ ნულს მი აღ წია. დღე ღა მე ში 900-ზე მე ტი სატ ვირ თო კვეთს 
ქვე ყა ნას. ბო ლო წლებ ში სატ რან ზი ტო ტრა ილ ერ ებ ის რა ოდ ენ-
ობ ამ 17%-ით მო იმ ატა და 332000-მდე გა იზ არ და (სურ.1).

ეს კი იმ ის მა ნიშ ნე ბე ლია, რომ კი დევ უფ რო მო იმ ატა ჰა ერ ის 
და ბინ ძუ რე ბამ, ამ ას თან, ის გა და ზიდ ვე ბიც რაც ტრა ილ ერ ებ ით 
სრულ დე ბა საკ მა ოდ დიდ რის კებს ქმნის ავ ტო საგ ზაო შემ თვე-
ვე ბის მა ტე ბი სა და საგ ზაო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის და ზი ან ებ ის 
თვალ საზ რი სით, რაც გზე ბის უფ რო ხში რი შე კე თე ბის სა ჭი რო-
ებ ას წარ მოქ მნის და და მა ტე ბი თი გა რე მოს და მა ბინ ძუ რე ბე ლი 
წყა რო ხდე ბა.

მულ ტი მო და ლუ რი ტრან სპორ ტის კომ ბი ნა ცია სა შუ ალ ებ-
ას იძ ლე ვა მე ტად გა დატ ვირ თულ საგ ზაო ავ ტო მა გის ტრა ლი 
გა ნიტ ვირ თოს რკი ნიგ ზის მეშ ვე ობ ით, ანუ სა ავ ტო მო ბი ლო 
ტრა ილ ერი სად გურ ში გა და სა ტა ნი ბაქ ნის მეშ ვე ობ ით გზას გა-
ნაგ რძობს რკი ნიგ ზის სა შუ ალ ებ ით, გა მორ თუ ლი ძრა ვის მდგო-

1 ვ. ბოგველიშვილი, დ. ფრიდონაშვილი და ზ. ბოგველიშვილი, მდგრადი 
განვითარების კონცეფცია და მწვანე ლოგისტიკა, ჟურნალი ,, ტრანსპორტი 
და მანქანათმშენებლობა’’ N1 (50) 2021 წ. გვ.12
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მა რე ობ აში, რაც და მა ტე ბით იძ ლე ვა გა დატ ვირ თუ ლი სა ავ ტო-
მო ბი ლო გზე ბის გან ტვირ თვის, საგ ზაო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
ცვე თის დაქ ვე ით ებ ის, სა ავ არიო შემ თხვე ვე ბის შემ ცი რე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბა საც და ეკ ოლ ოგი ური უს აფ რთხო ებ ის თვალ საზ-
რი სით მე ტად მი ზან შე წო ნი ლია რო გორც სა ხელ მწი ფო სათ ვის, 
ას ევე ტვირ თმლო ბელ თათ ვის და მგზავ რთათ ვის.

აღ ნიშ ნუ ლი ტექ ნო ლო გი ის და ნერ გვით, გარ და სარ კი ნიგ ზო 
და სა ავ ტო მო ბი ლო კომ პა ნი ებ ისა, მე ტად და ინ ტე რე სე ბუ ლია 
ეკ ონ ომ იკ ურ ად გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი, გან სა კუთ რე ბით ევ-
რო პა. ეს გახ ლავთ სა ქონ ლის ტრან სპორ ტი რე ბის პროგ რე სუ ლი, 
მდგრა დი და კომ ფორ ტუ ლი სის ტე მა, რო მე ლიც მე ტად მი ზან შე-
წო ნი ლია ეკ ოლ ოგი ური და მოძ რა ობ ის უს აფ რთხო ებ ის თვალ-
საზ რი სით და, შე სა ბა მი სად, ტრან სპორ ტი რე ბის ამ სა ხე ობ ის გა-
მო ყე ნე ბის ინ იცი ატ ორი ევ რო პა ში სწო რედ სა ხელ წი ფოა.

დას კვნა
სა ერ თო ჯამ ში შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ კე თილ დღე ობ ის 

შე ნარ ჩუ ნე ბა შე უძ ლე ბე ლია ეკ ოლ ოგი ურ ად მავ ნე გა დაწყვე ტე-
ბის შეც ვლის გა რე შე. ამ იტ ომ, აუც ილ ებ ელია მი ღე ბუ ლი იქ ნას 
მი ზან შე წო ნი ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა სატ რან სპორ ტო გა და ზიდ-
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საქართველოსთვის, როგორ სატრანზიტო კორიდორისთვის, ასეთი მწვანე 

ტექნოლოგიის ერთ-ერთი სატრანსპორტო საშუალება კი რკინიგზაა. საქართველომ 

რკინიგზის მეშვეობით აქტიურად აითვისოს სატვირთო გადაზიდვების სეგმენტი. 

უახლესმა სატრაილერო გადაზიდვის მაჩვენებელმა მაღალ ნიშნულს მიაღწია. 

დღეღამეში 900-ზე მეტი სატვირთო კვეთს ქვეყანას. ბოლო წლებში სატრანზიტო 

ტრაილერების რაოდენობამ 17%-ით მოიმატა და 332000-მდე გაიზარდა (სურ.1). 

 

სსუურრ..  11..  სსაატტრრაანნზზიიტტოო  სსაატტვვიირრთთოოეებბიისს  რრააოოდდეენნოობბაა  22001155--22002211    წწლლეებბშშიი  

ეს კი იმის მანიშნებელია, რომ კიდევ უფრო მოიმატა ჰაერის დაბინძურებამ, 

ამასთან, ის გადაზიდვებიც რაც ტრაილერებით სრულდება საკმაოდ დიდ რისკებს 

ქმნის ავტოსაგზაო შემთვევების მატებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანების 

თვალსაზრისით, რაც გზების უფრო ხშირი შეკეთების საჭიროებას წარმოქმნის და 

დამატებითი გარემოს დამაბინძურებელი წყარო ხდება. 

მულტიმოდალური ტრანსპორტის კომბინაცია საშუალებას იძლევა მეტად 

გადატვირთულ საგზაო ავტომაგისტრალი განიტვირთოს რკინიგზის მეშვეობით, ანუ 

საავტომობილო ტრაილერი სადგურში გადასატანი ბაქნის მეშვეობით გზას განაგრძობს 

რკინიგზის საშუალებით, გამორთული ძრავის მდგომარეობაში, რაც დამატებით იძლევა 

გადატვირთული საავტომობილო გზების განტვირთვის, საგზაო ინფრასტრუქტურის 

ცვეთის დაქვეითების, საავარიო შემთხვევების შემცირების შესაძლებლობასაც და 

სურ. 1. სატ რან ზი ტო სატ ვირ თო ებ ის რა ოდ ენ ობა 2015-2021 წლებ ში
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ვე ბის მო ცუ ლო ბე ბის ზრდა სა და ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის 
და ბა ლან სე ბის მე თო დით, რომ ლის ერთ-ერთ სა უკ ეთ ესო პრაქ-
ტი კას სწო რედ რკი ნიგ ზის ტრან სპორ ტის სა შუ ალ ებ ით სა კონ-
ტრე ილ ერო გა და ზიდ ვე ბი წარ მო ად გენს.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა
1. Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора. Пере-

вод с английского.М, инфра-М.1997, გვ. 205
2. ვ. ბოგ ვე ლიშ ვი ლი, დ. ფრი დო ნაშ ვი ლი და ზ. ბოგ ვე ლიშ ვი-

ლი,მდგრა დი გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცია და მწვა ნე ლო გის ტი-
კა, ჟურ ნა ლი ,, ტრან სპორ ტი და მან ქა ნათ მშე ნებ ლო ბა’’ N1 (50) 
2021 წ. გვ. 12

3. გუ რო ვა ი., მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკა. თბი ლი სი 2014 წ. გვ 219
4. ბაბ ლუ ანი მ. სა ქა ლა ქო ტრან სპორ ტის ეკ ონ ომ იკ ურ-ეკ-

ოლ ოგი ური ეფ ექ ტი ან ობ ის კვლე ვა. თბი ლი სი, სტუ, 2019. 
656.132.001 / 2;

5. ვ. ხა რი ტო ნაშ ვი ლი, ,,სა ავ ტო მო ბი ლო ტრან სპორ ტი და ეკ-
ოლ ოგი ური უს აფ რთხო ება“. თბი ლი სი 2006

6. https://cutt.ly/7FhCy9W
7. გა რე მოს გავ ლე ნა ჯან მრთე ლო ბა ზე, ლუ იზა გო ჩი აშ ვი ლი / 

ჯა ნი აშ ვი ლი. გა და მოწ მე ბუ ლია 26-01-2022.
8. http://www.railway.ge თბი ლი სის შე მოვ ლი თი რკი ნიგ ზის 

პრო ექ ტის ბუ ნებ რივ და სო ცი ალ ურ გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის 
შე ფა სე ბა. 2010 წ იან ვა რი.
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TRAILER TRANSPORTATION 
BY RAIL AND ECOLOGICAL EFFECTS

Manana Moistrapishvili, 
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arjevanidze.tamar@gtu.ge

RESUME
The article discusses the ecological aspect of shipping, the level 

of the impact of innovation on economic efficiency and ecology, the 
severity of these problems for the population of Georgia. The article 
analyses the main economic, ecological and social components and 
also considers the modern ”green model” as an example of ecologi-
cal technology and a way to improve micro and macro economies. 
Maintaining prosperity is impossible without environmentally 
harmful solutions. Therefore, it is necessary to make an appropriate 
decision on the method of increasing the volume of transport and 
balancing economic development. One of the best practices of ship-
ping is trailer transportation by rail.

Keywords: Management, Transport, Economics, Ecology.
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რე ზი უმე
სოფ ლის ტუ რიზ მი UNWTO-ს (გა ერ თი ან ებ ული ერ ებ ის მსოფ-

ლიო ტუ რიზ მის ორ გა ნი ზა ცია) მი ერ გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც მა-
ღა ლი პო ტენ ცი ალ ის მი მარ თუ ლე ბა, რომ ლის სტი მუ ლი რე ბა 
მოიაზრება რო გორც მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის სტა ბი ლუ-
რო ბის ფაქ ტო რად.

Covid-19-ის პან დე მია უპ რე ცე დენ ტო ზი ანს აყ ენ ებს ტუ რიზ-
მის სექ ტორს. მრა ვა ლი ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბამ სას წრა ფოდ 
უპ ას უხა კრი ზისს. გა ერ ოს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ამ, სა ქარ თვე-
ლოს ფერ მერ თა ას ოცი აცი ას თან ერ თად, პარ ლა მენ ტის აგ რა-
რულ კო მი ტეტს წა რუდ გი ნა აგ რო ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის შე-
სა ხებ კა ნონ პრო ექ ტის სა მუ შაო ვერ სია (ჯერ კი დევ უპ ას უხ ოდ).

სტა ტი აში გან ხი ლუ ლია ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის იმ პლე-
მენ ტი რე ბით მიღ წე ვა დი შე დე გე ბი, ას ევე აგ რო ტუ რიზ მი სა თუ 
სოფ ლის ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი და დი ჯი ტა-
ლი ზა ცი ის პო ტენ ცი ალი აღ ნიშ ნულ სფე რო ში.

აგ რო ტუ რიზ მის, რო გორც ტუ რიზ მის და მო უკ იდ ებ ელი მი-
მარ თუ ლე ბის გან ვი თა რე ბა ერ თგვა რი მულ ტიპ ლი კა ტო რი იქ-
ნე ბა რო გორც რე გი ონ ის, ისე ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის თვის.

შე მო თა ვა ზე ბუ ლი კვლე ვის სი ახ ლე არ ის ის, რომ დი ჯი ტა-
ლი ზა ცი ას შე უძ ლია და აკ ავ ში როს ტრა დი ცი ული სოფ ლის მე-
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ურ ნე ობა და ტუ რიზ მის თა ნა მედ რო ვე ტენ დენ ცი ები. აგ რო 
სექ ტო რი სა და აგ რო ტუ რიზ მის დი ჯი ტა ლი ზა ცი ისა და ურ თი-
ერ თთა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გად შე საძ ლე ბე ლია სა ერ თა შო რი-
სო მომ ხმა რებ ლის თვის სრუ ლი ად ექ სკლუ ზი ური პრო დუქ ტის 
შე თა ვა ზე ბა, ახ ალი ინ დუს ტრი ის შექ მნა და და მა ტე ბი თი ფი ნან-
სუ რი რე სურ სე ბის მო ზიდ ვა ქვეყ ნის გა რე დან, ქვეყ ნის ეკ ონ ომ-
იკ ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის, და ამ თვალ საზ რი სით აგ რო ტუ რიზ-
მი შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ექ სპორ ტის ნა ირ სა ხე ობ ად, რაც ას ევე 
წარ მოდ გე ნი ლი კვლე ვის სი ახ ლეა. ამ მხრივ, აგ რო ტუ რიზ მი შე-
იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს, რო გორც სა ქარ თვე ლოს კონ კრე ტუ ლი თე-
მი სა თუ რე გი ონ ის, ისე მთლი ან ად ქვეყ ნის მრა ვალ ფუნ ქცი ური 
და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის ერთ-ერთ ალ ტერ ნა-
ტი ულ გზად.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ტუ რიზ მი, სოფ ლის ტუ რიზ მი, აგ რო ტუ რიზ-
მი, დი ჯი ტა ლი ზა ცია, გა ციფ რუ ლე ბა, ექ სპორ ტი, კა ნონ პრ ო  ექ ტი.

ძი რი თა დი ტექ სტი
მსოფ ლიო ტუ რიზ მის ორ გა ნი ზა ცია (UNWTO) სოფ ლის ტუ-

რიზ მს მა ღა ლი პო ტენ ცი ალ ის მქო ნე მი მარ თუ ლე ბად მი იჩ ნევს, 
რომ ლის სტი მუ ლი რე ბაც ეკ ონ ომ იკ ური სტა ბი ლუ რო ბის ფაქ-
ტო რად მოიაზრება მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის თვის. ჯერ კი-
დევ პან დე მი ამ დე სა ქარ თვე ლომ, კერ ძოდ გა ერ ოს ქალ თა ორ-
გა ნი ზა ცი ამ, სა ქარ თვე ლოს ფერ მერ თა ას ოცი აცი ას თან ერ თად 
აგ რო ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ კა ნონ პრო ექ ტის სა მუ-
შაო ვერ სია პარ ლა მენ ტის აგ რა რულ კო მი ტეტს წა რუდ გი ნა. 

Covid-19-ის პან დე მი ამ მთე ლი მსოფ ლი ოს თვის ერთ-ერთ 
მთა ვარ ეკ ონ ომ იკ ურ სექ ტორს - ტუ რიზ მს, უპ რე ცენ დენ ტო 
ზი ანი მი აყ ენა რო გორც გან ვი თა რე ბულ, ისე გან ვი თა რე ბად 
ქვეყ ნებ ში. 100-დან 120 მლნ-მდე პირ და პი რი სა მუ შაო ად გი ლი 
გა უქ მდა, ტუ რიზ მის მუ შა ხე ლის 54%-ი, რო მელ საც ქა ლე ბი და 
ახ ალ გაზ რდე ბი წარ მო ად გე ნენ პან დე მი ით გა მოწ ვე ული კრი ზი-
სის გა მო სა არ სე ბო მი ნი მუ მის გა რე შე და ტო ვა. 

აღ ნიშ ნულ კრი ზი სულ ვი თა რე ბა ში მრა ვა ლი ქვეყ ნის ხე ლი-
სუფ ლე ბამ მყი სი ერ ად მო ახ დი ნა რე აგ ირ ება, ზო გან სა მომ ხმა-
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რებ ლო აქ ტი ვო ბის, ზო გან კი სექ ტო რის სი ცოცხლი სუ ნა რი ან-
ობ ის შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით გა მო იყო სახ სრე ბი.

გლო ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ის სი დი დით მე სა მე სა ექ სპორ ტო 
კა ტე გო რი ის კონ სერ ვი რე ბა მო ცე მულ ნიშ ნულ ზე და შემ დგო-
მი გან ვი თა რე ბა რიგ ქვეყ ნებ ში ში და ტუ რიზ მის წა ხა ლი სე ბის 
სხვა დას ხვა მე ქა ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბით და დი ჯი ტა ლი ზა ცი ით 
იქ ნა შე საძ ლე ბე ლი.

სა ქარ თვე ლოს აგ რო ტუ რიზ მის ბაზ რის ან ალ იზ ის, მი სი პო-
ტენ ცი ალ ის გან ვი თა რე ბის და სტრა ტე გი ული მი მარ თუ ლე ბე ბის 
გან საზღვრის თვის გან ხორ ცი ელ და არა ერ თი კვლე ვა, რო მელ ზე 
დაყ რდნო ბი თაც აგ რო ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა სა ქარ თვე ლო ში, 
სხვა, ბევ რი თან მდე ვი ამ ოც ან ის გა დაწყვე ტას გა მო იწ ვევს. კერ-
ძო სექ ტო რის თვის გარ კვე ული სარ გე ბე ლის მი ღე ბის პა რა ლე-
ლუ რად აგ რო ტუ რიზ მის რო გორც ტუ რიზ მის და მო უკ იდ ებ ელი 
მი მარ თუ ლე ბის გან ვი თა რე ბა იქ ნე ბა ერ თგვა რი მულ ტიპ ლი კა-
ტო რი რო გორც რე გი ონ ის, ისე ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის ათ ვის.

ამ ავ დრო ულ ად, აგ რო ტუ რიზ მი, გარ კვე ული დაშ ვე ბით, შე იძ-
ლე ბა გან ხი ლულ იქ ნას რო გორც „ექ სპორ ტის ნა ირ სა ხე ობა“ იმ 
თვალ საზ რი სით რომ მომ ხა რე ბე ლი (ტუ რის ტი) ქვეყ ნის ფარ-
გლებს გა რეთ არ სე ბუ ლი, შექ მნი ლი და აკ ომ ულ ირ ებ ული სახ-
სრე ბით ქვეყ ნის შიგ ნით წარ მო ებ ულ პრო დუქ ცი ას იძ ენს, ოღ-
ონდ იმ გან სხვა ვე ბით რომ აღ ნიშ ნულ მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად 
იგი თა ვად მი ეშ ურ ება მიმ წო დებ ლი სა და მწარ მო ებ ლის კენ.

ამ გვა რად აგ რო სექ ტო რის და აგ რო ტუ რიზ მის დი ჯი ტა ლი-
ზა ცი ითა და ურ თი ერ თკო ოპ ერ ირ ებ ით შე საძ ლე ბე ლია სრუ-
ლი ად ექ სკლუ ზი ური პრო დუქ ტის შე თა ვე ზე ბა სა ერ თა შო რი სო 
მომ ხმა რებ ლის თვის, ამ თვალ საზ რი სით ახ ალი ინ დუს ტრი ის 
წარ მოქ მნა და ქვეყ ნის გა რე დან და მა ტე ბი თი ფი ნან სუ რი რე-
სურ სის მო ზიდ ვა, ქვეყ ნის ეკ ონ ომი ის გა მო ჯან სა ღე ბის თვის. 
აღ ნიშ ნუ ლი თვალ საზ რი სით აგ რო ტუ რიზ მი შე იძ ლე ბა გან ხი-
ლულ იქ ნას რო გორც რე გი ონ ის მრა ვალ ფუნ ქცი ური და მდგრა-
დი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის ერთ-ერთ ალ ტერ ნა ტი ული გზა.

სხვა ქვეყ ნე ბის პო ზი ტი ურ გა მოც დი ლე ბა სა და სა ქარ თვე-
ლო ში გან ხორ ცი ელ ებ ულ კვლე ვებ ზე დაყ რდნო ბით შე მუ შავ-
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და და პარ ლა მენ ტს წა რედ გი ნა კა ნონ პრო ექ ტი „სა ქარ თვე ლოს 
კა ნო ნი აგ რო ტუ რიზ მის შე სა ხებ“, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და 
სექ ტო რის წა ხა ლი სე ბას.

კა ნონ პრო ექ ტის პერ სპექ ტი ვე ბი:
აგ რო ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის იდეა მო დის ევ რო პი დან, 

სწო რედ ევ რო პის ტუ რის ტუ ლი ბაზ რის შეს წავ ლა ცხად ყოფს, 
რომ ინ ტე რე სი აგ რო ტუ რიზ მის მი მართ ყო ველ წლი ურ ად იზ-
რდე ბა. სა ქარ თვე ლო, მი სი კულ ტუ რულ-ის ტო რი ული თუ აგ რა-
რულ-რეკ რე აცი ული პი რო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე ხელ საყ რე ლი 
გა რე მოა აგ რო ტუ რის ტუ ლი ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის თვის.

აგ რო ტუ რიზ მი მო იც ავს სოფ ლად, არა ურ ბა ნულ გა რე მო ში 
ტუ რის ტუ ლი საქ მი ან ობ ას, რომ ლის ძი რი თა დი პი რო ბა სა სოფ ლო-
სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობა, ტრა დი ცი ული ლან დშაფ ტი, სოფ ლის გა-
რე მო და თა ვად მას პინ ძე ლია; ხო ლო რე სურ სი - აგ რო-სა ნა ხა ობა, 
აქ ტი ვო ბა და ად გი ლობ რი ვი კვე ბის პრო დუქ ტი. აგ რო ტუ რიზ მი 
გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც ად გი ლობ რი ვი პრო დუქ ტის რე ალ იზ აცი ის 
მოკ ლე გზა - პრო დუქ ტის მი წო დე ბის მოკ ლე ჯაჭ ვი სა და ად გი-
ლობ რი ვი ბაზ რის გან ვი თა რე ბის წა მა ხა ლი სე ბე ლი აქ ტი ვო ბა.

იტ ალი ის აგ რო ტუ რიზ მის რე გუ ლი რე ბის კა ნო ნის შეს წავ ლის 
სა ფუძ ველ ზე მოხ და გარ კვე ული სა მარ თლებ რი ვი ფორ მე ბის 
სა ქარ თვე ლო ზე ად აპ ტი რე ბა და კა ნონ პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბა. 
მო გეხ სე ნე ბათ, რომ აგ რო ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბას თან ახ ლავს 
თა ვი სე ბუ რე ბა ნი, რო მე ლიც და მა ხა სი ათ ებ ელია მხო ლოდ ერ თი 
ქვეყ ნი სათ ვის, აგ რო ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის ამ ოც ან ის წარ მა-
ტე ბით გა და საწყვე ტად აუც ილ ებ ელია იმ ფაქ ტო რე ბის ან ალ-
იზი, რომ ლე ბიც ამ პრო ცეს ზე რო გორც და დე ბი თად, ას ევე უარ-
ყო ფი თად აის ახ ება. კა ნონ პრო ექ ტის იმ პლე მენ ტი რე ბით, მას ში 
გა წე რილ მიზ ნებ ზე დაყ რდნო ბით შე საძ ლე ბე ლია აგ რო ტუ რიზ-
მის გან ვი თა რე ბა, რაც თა ვის თა ვად გუ ლის ხმობს სა ქარ თვე-
ლოს რე გი ონ ებ ში ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ობ ისა და ად გი ლობ რი ვი 
პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ის ხელ შეწყო ბას, ლი ბე რა ლუ ლი სა გა და-
სა ხა დო პო ლი ტი კის შე მო ღე ბას, სტან დარ ტი ზა ცი ას, სოფ ლად 
მცხოვ რებ თა და საქ მე ბას და მცი რე მე ურ ნე ობ ებ ის წა ხა ლი სე-



237

dargobrivi ekonomika

ბას, სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ას, სერ ვი-
სე ბის შე მუ შა ვე ბას და მი მარ თუ ლე ბის გა ციფ რუ ლე ბას და სხვა.

კა ნონ პრო ექ ტში მკვეთ რად გან საზ რუ ლია, მმარ თვე ლო ბით 
რგოლ ში ჩარ თუ ლი ერთ-ერ თი აქ ტო რის, სა ხელ მწი ფოს მხრი-
დან შე სას რუ ლე ბე ლი აქ ტი ვო ბე ბი, რაც მი მარ თუ ლია აგ რო ტუ-
რიზ მის ხელ შეწყო ბის კენ არ აპ ირ და პი რი სუბ სი დი რე ბის გზით, 
რი სი ან ალ ოგ იც გად მო ღე ბუ ლია სწო რედ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის 
აგ რო ტურ ზმის ან სოფ ლის ტუ რიზ მის რე გუ ლი რე ბის სა კა-
ნონ მდებ ლო ჩარ ჩო დან, სამ წუ ხა როდ სა ქარ თვე ლოს მთა ვარ 
სა კო ნომ დებ ლო ორ გა ნოს გა და დე ბუ ლი აქ ვს კა ნონ პრო ექ ტის 
მოს მე ნის სა კითხი გა ურ კვე ვე ლი ვა დით, რაც თა ვის თა ვად ხე-
ლის შემ შლელ ფაქ ტორს წარ მო ად გენს სექ ტო რის გან ვი თა რე-
ბის თვის და აღ ნიშ ნულ სი ტუ აცი ას ამ ძი მებს არ სე ბუ ლი პან-
დე მი ური ვი თა რე ბა. ამ გვა რი და ყოვ ნე ბა ამ ჟღავ ნებს მოქ მე დი 
ხე ლი სუფ ლე ბის უპ ას უხ იმ სგებ ლო ბას, ვი ნა იდ ან არ ათუ კა ნონ-
პრო ექ ტის გან ხილ ვა არ მომ ხდა რა, არ ამ ედ არც მი სი გან ხილ-
ვის ვა და ჩა ნიშ ნუ ლა და არც გან ხილ ვა ზე უარი თქმუ ლა.

სა ხელ მწი ფოს მიღ მა, სა ქარ თვე ლო ში, აგ რო ტუ რიზ მის გან ვი-
თა რე ბას სა ერ თა შო რი სო დო ნო რი და ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა-
ცი ები უწყო ბენ ხელს, კერ ძო სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბით. ამ ას თან 
ერ თად, ა(ა)იპ „და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლის მარ თვის ორ გა ნი ზა ცია“ 
DMO - ები რო მე ლიც შექ მნი ლია ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტო რე ბის კო-
ლა ბო რა ცი ით, წარ მო ად გე ნენ და მა ტე ბით მე ქა ნიზ მს, აგ რო ტუ-
რიზ მის რო გორც პო ტენ ცი ალ ის მქო ნე სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის 
საქ მე ში, თუმ ცა არ სე ბუ ლი ძა ლის ხმე ვის მი უხ ედ ავ ად გა ზომ ვა-
დი ეკ ონ ომ იკ ური ძვრე ბი ამ კუთხით არ იგ რძნო ბა.

კა ნონ პრო ექ ტის მიზ ნე ბის და ამ ოც ან ებ ის შეს რუ ლე ბა სა ხელ-
მი წო ფოს ჩარ თუ ლო ბის გა რე შე რთუ ლად მი საღ წე ვია. რო გორც 
მო გეხ სე ნე ბათ სა ქარ თვე ლოს უმ ეტ ეს რე გი ონ ში, გან სა კუთ რე-
ბით მა ღალ მთი ან ად გი ლებ ში ჯერ კი დევ მო უგ ვა რე ბე ლია ინ-
ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბი, ას ევე სა ქარ თვე ლოს უმ ეტ ეს 
რე გი ონ ში ციფ რუ ლი უთ ან ას წო რო ბა ამ დრომ დე დაძ ლე ული არ 
არ ის. აგ რო ტუ რიზ მის მოყ ვა რულ მომ ხმა რებ ლებ ში მსფო ლიო 
ტენ დე ცი ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით ავ თენ ტუ რი სერ ვი სე ბის პო-
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პუ ლა რი ზა ცია მარ ტივ ინ სტრუ მენ ტს წარ მო ად გენს ციფ რულ 
მარ კე ტინ გში, მსგავ სი ტი პის ობი ექ ტე ბი სა და სერ ვი სე ბის შე თა-
ვა ზე ბა კი სა ქარ თვე ლოს უმ ეტ ეს ად სწო რედ მა ღალ მთი ან რე გი-
ონ ებ ში შე უძ ლია, თუმ ცა ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მე ბის გა მო 
მომ ხმა რებ ლის მი ღე ბა ვერ იქ ნე ბა გრძელ ვა დი ანი ეფ ექ ტის მქო-
ნე. სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ქვეყ ნის პო პუ ლა რი ზა ცია ტექ ნო ლო-
გი ური პროგ რე სი სა და ციფ რუ ლი ტრან სოფ რმა ცი ის ეპ ოქ აში 
არ ის ერთ-ერ თი ეფ ექ ტი ანი გზა ტუ რიზ მის და მი სი და მო უკ იდ-
ებ ელი მი მარ თუ ლე ბე ბის პი არ ის საქ მე ში.

ერ თობ ლი ვი და ეფ ექ ტი ანი კო ორ დი ნა ცი ის პრაქ ტი კის და-
ნერ გვა აგ რო ტუ რიზ მის მარ თვის კუთხით, რო მელ შიც გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლია სა აგ ენ ტო ებ ის ად მი ნის ტრა ცი ებ ის სხვა დას ხვა 
დო ნე ზე (რე გი ონ ულ და ერ ოვ ნულ დო ნე ზე) მო ნა წი ლე ობ ითი 
თა ნამ შრომ ლო ბა და თე მის ჩარ თუ ლო ბა. ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მარ-
თვა რე გი ონ ებ ში, გუ ლის ხმობს სერ ვის მომ წო დებ ლე ბის წარ მა-
ტე ბულ კო ლა ბო რა ცი ას, თემ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ტუ რიზ მის ხელ-
შეწყო ბას. აგ რო ტუ რიზ მის სექ ტო რის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მარ თვა 
რე გი ონ ულ დო ნე ზე ხელს შე უწყობს რო გორც სექ ტო რუ ლი 
თა ნამ შრომ ლო ბის გაღ რმა ვე ბას, ას ევე ად გი ლობ რი ვი მო სახ-
ლე ობ ის ჩარ თუ ლო ბას ეფ ექ ტი ანი გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
პრო ცეს ში, რაც ტუ რიზ მის მარ თვის სის ტე მის დე ცენ ტრა ლი ზა-
ცი ის პრო ცე სის წი ნა პი რო ბაა. 

აგ რო ტუ რიზ მის 
დი ჯი ტა ლი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი:
გლო ბა ლი ზა ცია - ძი რი თა დად ღა რი ბი, მცი რე და ჩა მორ ჩე ნი-

ლი გან ვი თა რე ბის ქვეყ ნე ბის თვის ერ თის მხრივ წარ მო ად გენს 
გა მოწ ვე ვას, ხო ლო მე ორ ეს მხირვ შე საძ ლებ ლო ბას რომ თა ნა ბარ 
სას ტარ ტო პი რო ბებ ში აღ მოჩ ნდნენ დიდ და გან ვი თა რე ბულ ქვეყ-
ნებ თან. დღეს დღე ობ ით, ტექ ნო ლო გი ური პროგ რე სის დაჩ ქა რე ბა 
ნიშ ნავს, რომ ჩვენ შეგ ვიძ ლია გა ვა უმ ჯო ბე სოთ ტრა დი ცი ული 
ინ დუს ტრი ები, რო გო რი ცაა სოფ ლის მე ურ ნე ობა და ტუ რიზ მი 
ტექ ნო ლო გი ებ ისა და ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის დახ მა რე ბით. 
ციფ რუ ლი პლატ ფორ მე ბი ცვლის საზღვრებს გა რეთ ბიზ ნე სის 
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კე თე ბის ეკ ონ ომ იკ ას, ამ ცი რებს სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თქმე-
დე ბე ბი სა და ტრან ზაქ ცი ებ ის ღი რე ბუ ლე ბას და დროს. ის ინი 
ქმნი ან ბაზ რებს და მომ ხმა რე ბელ თა სა ზო გა დო ებ ებს გლო ბა-
ლუ რი მას შტა ბით, აწ ვდი ან ბიზ ნე სებს პო ტენ ცი ური მომ ხმა რებ-
ლე ბის უზ არ მა ზარ ბა ზას და მათ მიღ წე ვის ეფ ექ ტურ გზებს.

კომ პლექ სუ რი მიდ გო მის სა ფუძ ველ ზე, ემ პი რი ული კვლე-
ვის მე თო დე ბი სა და მე ორ ადი ინ ფორ მა ცი ის ან ალ იზ ის გა მო-
ყე ნე ბით გა მო იკ ვე თა აგ რო ტუ რიზ მის დი ჯი ტა ლი ზა ცი ის პერ-
სპექ ტი ვე ბი. ამ ას თან ერ თად, SWOT ან ალ იზ ზე დაყ რდნო ბით 
სხვა დას ხვა ქვეყ ნე ბი სა და ქა ლა ქე ბის ციფ რუ ლი პლატ ფორ მე-
ბის (სა ქარ თვე ლო, სომ ხე თი, აზ ერ ბა იჯ ანი, ავ სტრა ლია, ტა ილ-
ან დი, ჟი რო ნა, ბოლ ზა ნო და ა.შ. https://localalike .com/ https://
www.spain.info/en/discover-spain/agrotourism-spain/ https://
www.agroturisme.cat/ https://www.agroturisme.cat/ https://
www.orbitz .com/Belgium-Agritourism.d17-aaAgritourism.Travel-
Guide-Accommodation https://www.farmstayplanet.com/farm-
stay-rural-travel-guides/britain/) სა ქარ თვე ლოს აგ რო ტუ რიზ მის 
ხელ შეწყო ბის მიზ ნით შექ მნილ ციფ რულ პლატ ფორ მას თან შე-
და რე ბამ წარ მო აჩ ინა რომ აგ რო ტუ რიზ მის სერ ვი სე ბის, მას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ინ ოფ რმა ცი ის გა ციფ რუ ლე ბა და ელ ექ ტრო-
ნუ ლი კო მერ ცი ით დარ გის ხელ შეწყო ბა გა მო იწ ვევს პირ და პირ 
აგ რო სექ ტო რის და არ აპ ირ და პირ ეკ ონ ომ იკ ის სხვა მო მიჯ ნა ვე 
მი მარ თუ ლე ბე ბის ხელ შეწყო ბას.

www.agrogate.world არ ის პირ ვე ლი აგ რო ტუ რის ტუ ლი ონ-
ლა ინ პლატ ფორ მა სამ ხრეთ კავ კა სი აში, რო მე ლიც მოგ ზა ურს 
დას ვე ნე ბას ტუ რიზ მთან ად აპ ტი რე ბულ ტრა დი ცი ულ სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ ის გა რე მო ში სთა ვა ზობს. აგ რო ტუ რიზ მის ინ დუს-
ტრი აში ამ ორი სფე როს ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბა გან ტვირ-
თვა-დას ვე ნე ბის სა უკ ეთ ესო ფორ მას თან ერ თად, თა ვის თავ ში 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას, ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბას, ეკ-
ოლ ოგი ის დაც ვა სა და ბიზ ნე სის თვის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი გა-
რე მოს სტი მუ ლი რე ბას უწყობს ხელს.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი შემ თხვე ვე ბის შეს წავ ლამ აჩ ვე ნა, რომ დარ-
გის პო ტენ ცი ალი შე იძ ლე ბა კი დევ უფ რო გა იზ არ დოს ერ ოვ ნუ ლი 



ekonomika. tomi 105. 3. 2022.    ECONOMICS. VOLUME 105, ISSUE 3. 2022.

240

ეკ ონ ომ იკ ის სხვა დარ გებ თან, მათ შო რის სოფ ლის მე ურ ნე ობ ას-
თან თა ნამ შრომ ლო ბით. ტუ რიზ მსა და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის წარ-
მო ებ ას შო რის უფ რო მჭიდ რო კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბა აძ ლი ერ-
ებს ტუ რიზ მის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სერ ვი სე ბის და მა ტე ბით 
ღი რე ბუ ლე ბას და ეს არ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი პო ტენ ცი ური შე საძ-
ლებ ლო ბა ეკ ონ ომ იკ ის დი ვერ სი ფი კა ცი ის, კულ ტუ რუ ლი მემ-
კვიდ რე ობ ის დაც ვის, ახ ალი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შე საქ მნე ლად 
და სა მუ შაო ძა ლის გა მო ყე ნე ბის თვის. სა დაც შეძ ლე ბენ ინ ტეგ-
რი რე ბას შრო მით საქ მი ან ობ აში (მაგ., სოფ ლის ქა ლე ბი, უფ რო-
სი თა ობა, შრო მი სუ ნა რი ან ობ ის მქო ნე მო ქა ლა ქე ები). ტუ რიზ მი 
- სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის მოხ მა რე ბის გაზ რდა ტუ-
რიზ მი ხელს უწყობს აგ რომ რეწ ვე ლო ბას; სოფ ლის მე ურ ნე ობა 
- მზარ დი ინ ტე რე სი წარ მო შო ბის ქვეყ ნის მი მართ სოფ ლის მე-
ურ ნე ობა მხარს უჭ ერს ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ას; აგ რო ტუ რიზ მი 
- ერ თმა ნეთ თან აკ ავ ში რებს ორ ივე ინ დუს ტრი ას, წარ მო ად გენს 
და მო იკ იდ ებ ელ ახ ალ ინ დუს ტრი ას; დი ჯი ტა ლი ზა ცია - პოს ტინ-
დუს ტრი ული გლო ბა ლი ზა ცი ის ახ ალ ეპ ოქ აში, დი ჯი ტა ლი ზა ცია 
- ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ყვე ლა ინ დუს ტრი ის შემ დგო მი გან-
ვი თა რე ბის თვის, გან სა კუთ რე ბით ტრა დი ცი ული დარ გე ბის შე-
ნარ ჩუ ნე ბის და ამ ავე დროს მა თი გა თა ნა მედ რო ვე ბის მიზ ნით.
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DIGITAL AGRITOURISM AS A HUB OF MULTIFACETED 
ECONOMIC DEVELOPMENT
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RESUME
Rural tourism is considered by UNWTO (united Nation’s World 

Tourism Organization) as a high-potential direction, the stimulation 
of which is considered as a factor of economic stability for small and 
medium businesses (SMEs).

The Covid-19 pandemic causes unprecedented damage to tour-
ism sector. The Authorities in many countries responded immedi-
ately to the crisis. UN Women organization, together with the Geor-
gian Farmers’ Association, submitted a working / draft version bill 
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on supporting measures for agritourism to the Parliamentary Agrar-
ian Committee (still without respond).

Moreover, in the article there are considered the perspectives of 
the abovementioned law, also the prospective of agritourism or ru-
ral tourism, and potential of digitalization in indicated sphere.

The development of agritourism as an independent direction of 
tourism will be a kind of multiplier for the economy of both the re-
gion and the country.

Novelty of suggested research is that digitalization can connect 
traditional agriculture and modern trends of tourism. With the digi-
talization and mutual cooperation of the agricultural sector and ag-
ritourism, it is possible to offer a completely exclusive product to 
the international consumer, to create a new industry and to attract 
additional financial resources from outside the country, for the re-
covery of the country’s economy, and in this meaning agritourism 
can be interpretated as a kind of export, and this is also novelty of 
this research. In this regard, agritourism can be considered as one of 
the alternative ways to promote the multifunctional and sustainable 
development of the communities and regions of Georgia and whole 
country as well.

Keywords: Tourism, Rural Tourism, Agritourism, Digitalization, 
Export, Bill.
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მო ად გენს ერ ოვ ნუ ლი საზღვაო სა ვაჭ რო პორ ტე ბის ერ თობ-
ლი ობ ას, რომ ლე ბიც ემ სა ხუ რე ბი ან ტვირ თე ბის გა და ზიდ ვას 
სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ფარ გლებ ში და აქ ტი ურ ად კონ კუ რი-
რე ბენ ერ თმა ნეთ ში.

მო ცე მუ ლი სტა ტი ის მი ზანს წარ მო ად გენს ეკ ონ ომ იკ ური 
სა ფუძ ვლე ბის და პრაქ ტი კუ ლი რე კო მენ და ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა 
სტი ვი დო რუ ლი საქ მი ან ობ ის გან ვი თა რე ბის, მარ თვის და რე გუ-
ლი რე ბის სფე რო ში, რო მე ლიც და ფუძ ვნე ბუ ლია სა ინ ვეს ტი ციო 
პრო ცე სე ბის მარ თვის თა ნა მედ რო ვე მე თო დებ ზე. 

გან ხი ლუ ლია საზღვაო პორ ტე ბის ეკ ონ ომ იკ ური პო ტენ ცი-
ალ ის გა მო ყე ნე ბის, გან საზღვრის და ან ალ იზ ის ოპ ტი მი ზა ცი-
ის სა კითხე ბი და ოპ ტი მი ზა ცი ის კრი ტე რი უმ ებ ის ამ ორ ჩე ვის 
პრობ ლე მა. გან საზღვრუ ლია საზღვაო პორ ტე ბის სტრა ტე გი ის 
შე მუ შა ვე ბის თე ორი ული სა ფუძ ვლე ბი და პრაქ ტი კუ ლი რე კო-
მენ და ცი ები, 

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: საზღვაო პორ ტე ბი, სტი ვი დო რუ ლი მომ-
სა ხუ რე ბა, სტრა ტე გი ული მე ნეჯ მენ ტი, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან-
ობა.
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ძი რი თა დი ტექ სტი
საზღვაო პორ ტე ბის მდგრა დი გან ვი თა რე ბა, რომ ლე ბიც აკ-

ავ ში რე ბენ სა ქარ თვე ლოს საგ ზაო სატ რან სპორ ტო კომ პლექ სს 
მსოფ ლიო სატ რან სპორ ტო ლო გის ტი კურ სის ტე მას თან, წარ მო-
ად გენს აუც ილ ებ ელ პი რო ბას მულ ტი მო და ლუ რი გა და ზიდ ვე-
ბის და ტვირ თე ბის მი წო დე ბის სერ ვი სის გან ვი თა რე ბის და ხა-
რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის. ამ მიზ ნი სათ ვის აუც ილ ებ ელია 
კა პი ტა ლუ რი და ბან დე ბე ბის და გეგ მვის რა ცი ონ ალ ური მო დე-
ლის შე მუ შა ვე ბა სტი ვი დო რუ ლი საქ მი ან ობ ის მე ურ ნე ობ ის გან-
ვი თა რე ბის, სპე ცი ალ იზ აცი ის და წარ მო ებ ის გან თავ სე ბის ამ-
ოც ან ებ ის გა და საწყვე ტად. 

მო ცე მუ ლი სტა ტი ის მი ზანს წარ მო ად გენს ეკ ონ ომ იკ ური 
სა ფუძ ვლე ბის და პრაქ ტი კუ ლი რე კო მენ და ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა 
სტი ვი დო რუ ლი საქ მი ან ობ ის გან ვი თა რე ბის მარ თვის და რე გუ-
ლი რე ბის სფე რო ში, რო მე ლიც და ფუძ ვნე ბუ ლია სა ინ ვეს ტი ციო 
პრო ცე სე ბის მარ თვის თა ნა მედ რო ვე მე თო დებ ზე.

სტი ვი დო რუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ერ თა შო რი სო ბა ზა რი წარ-
მო ად გენს ერ ოვ ნუ ლი საზღვაო სა ვაჭ რო პორ ტე ბის ერ თობ-
ლი ობ ას, რომ ლე ბიც ემ სა ხუ რე ბი ან ტვირ თე ბის გა და ზიდ ვას 
სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ფარ გლებ ში და აქ ტი ურ ად კონ კუ-
რი რე ბენ ერ თმა ნეთ ში. სა პორ ტო ოპ ერ ატ ორ ებ ის კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ან ობ ის და ეფ ექ ტუ რო ბის გაზ რდის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
ჩარ თუ ლი უნ და იყ ოს სა ხელ მწი ფო და კერ ძო პარ ტნი ორ ობ ის 
მე ქა ნიზ მი, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი უნ და იყ ოს საზღვაო პორ ტე ბის 
ტექ ნო ლო გი ური გან ვი თა რე ბა სა უკ ეთ ესო მსოფ ლიო სტან დარ-
ტე ბის შე სა ბა მი სად. ამ მხრივ, საზღვაო გა და ზიდ ვე ბის ორ გა ნი-
ზე ბის თვის აუც ილ ებ ელი და მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ქარ თვე ლო ში 
სტე ვი დო რუ ლი საქ მი ან ობ ის ინ ვეს ტი რე ბის პრო ცე სის გან ვი-
თა რე ბა და ხელ შეწყო ბა.[1,2].

გან სა ხილ ვე ლი სა კითხე ბის აქ ტუ ალ ობ ის კვლე ვი სას, ავ-
ტო რე ბის მი ერ გა ნი ხი ლე ბა სა კითხი საზღვაო სატ რან სპორ ტო 
კომ პლექ სის ეფ ექ ტი ან ობ ის და ამ აღ ლე ბის შე სა ხებ, კერ ძოდ, 
სა კითხი საზღვაო ინ დუს ტრი ის სა წარ მო ებ ის გან ვი თა რე ბის 
ეფ ექ ტი ან ობ ის და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
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ფორ მი რე ბის შე სა ხებ, აგ რეთ ვე, მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის მარ-
თვის, ფას წარ მოქ მნის ეფ ორ მი რე ბის და სხვ.[3]. დი დი ყუ რადღე-
ბა ეთ მო ბა საზღვაო პორ ტე ბის ეკ ონ ომ იკ ური პო ტენ ცი ალ ის 
გა მო ყე ნე ბის, გან საზღვრის და ან ალ იზ ის ოპ ტი მი ზა ცი ის სა-
კითხებს და ოპ ტი მი ზა ცი ის კრი ტე რი უმ ებ ის ამ ორ ჩე ვის პრობ-
ლე მას. შე მო თა ვა ზე ბუ ლია გან სა ხილ ვე ლად ეკ ონ ომ იკ ური პო-
ტენ ცი ალი, რო გორც სა მომ ხმა რებ ლო ღი რე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც 
იზ ომ ება იმ პორ ტე ბის სა ერ თო შე მო სავ ლით, რომ ლე ბიც და საქ-
მე ბუ ლი არი ან ტვირ თე ბის მი წო დე ბით გა მომ გზავ ნი დან მიმ ღე-
ბამ დე. ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია საზღვაო პორ ტის სტრა ტე გი ის 
შე მუ შა ვე ბის თო რი ული სა ფუძ ვლე ბი და პრაქ ტი კუ ლი რე კო-
მენ და ცი ები, კარ გად გათ ვლი ლი სა სარ გებ ლო გარ დაქ მნე ბის 
გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად სა ნავ სად გუ რო სფე რო ში. პრაქ ტი კუ ლი 
რე კო მენ და ცი ები და კავ ში რე ბუ ლია საზღვაო პორ ტის გა რე მოს 
ში და და გა რე ან ალ იზ თან, პორ ტის მი სი ის და მიზ ნე ბის დად გე-
ნას თან, სა ბა ზო და ფუნ ქცი ონ ალ ური სტრა ტე გი ებ ის შე მუ შა ვე-
ბას თან, სტრა ტე გი ული და გეგ მა რე ბის სის ტე მის ფორ მი რე ბას-
თან[4,5]. 

საზღვაო ნავ სად გუ რე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის უზ-
რუნ ველ სა ყო ფად, მიდ გო მე ბის სა ხით, შე მო თა ვა ზე ბუ ლია 
გა მო იყ ოს პრო ცე სი ული, მარ კე ტინ გუ ლი და კლას ტე რუ ლი 
მიდ გო მე ბი, რომ ლე ბიც ით ვა ლის წი ნე ბენ საზღვაო ნავ სად გუ-
რე ბის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის სპე ცი ფი კას. კლას ტე რუ ლი მიდ გო მა, 
მეც ნი ერ თა აზ რით, ყვე ლა ზე ეფ ექ ტუ რია რე გი ონ ის საზღვაო 
ნავ სად გუ რის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, 
რად გან ის სა შუ ალ ებ ას გვაძ ლევს შევ ქმნათ სტრუქ ტუ რა, რო-
მელ შიც ყვე ლა მო ნა წი ლე მი იღ ებს და მა ტე ბით კონ კუ რენ ტულ 
უპ ირ ატ ეს ობ ას [6]. 

ძი რი თა დად, სა პორ ტო საქ მი ან ობ ის სა ინ ვეს ტი ციო გან ვი თა-
რე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბად ით ვლე ბა: 

- სა ქარ თვე ლოს საზღვაო პორ ტე ბის გან ვი თა რე ბის სტრა-
ტე გი ის სრულ ყო ფა. სა პორ ტო ოპ ერ ატ ორ ებ ის კონ კუ რენ ტუ-
ნა რი ან ობ ის და ეფ ექ ტუ რო ბის გაზ რდა. სა ხელ მწი ფო-კერ ძო 
პარ ტნი ორ ობ ის მე ქა ნიზ მე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცია და გა მო ყე ნე ბა; 
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ყვე ლა მო ნა წი ლი სათ ვის თა ნა ბა რი და კონ კუ რენ ტუ ლი პი რო-
ბე ბის შექ მნა სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის ათ ვის; 
და მა ტე ბი თი ტვირ თე ბის მო ზიდ ვა სერ ვი სე ბის დო ნის, ეკ ონ ომი-
ური და ტექ ნო ლო გი ური მიმ ზიდ ვე ლო ბის გაზ რდის გზით, ას ევე 
ტვირ თბრუნ ვის პროგ ნო ზუ ლი რე ზულ ტა ტებ ზე დაყ რდნო ბით; 

- სატ ვირ თო სა მუ შაოების თა ნა მედ რო ვე პრო ცე დუ რე ბის 
და ტექ ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვა. მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა მცუ რა ვი 
სა შუ ალ ებ ებ ის ათ ვის, სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა-
მი სად; საზღვაო პორ ტე ბის და საზღვაო მარ შრუ ტე ბის ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რის, ჰიდ რო ტექ ნი კუ რი და სა ნა პი რო ნა გე ბო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბის დაჩ ქა რე ბა. ნორ მა ტი ულ-ტექ ნი კუ რი ბა ზე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა და სრულ ყო ფა; ხელ საყ რე ლი სა ინ ვეს ტი ციო 
პი რო ბე ბის შექ მნა საზღვაო პორ ტე ბის გან ვი თა რე ბის და სა ინ-
ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის რე ალ იზ აცი ის ათ ვის; პორ ტის ტე რი ტო-
რი აზე მდე ბა რე ქო ნე ბის და მი წის ნაკ ვე თე ბის გა და ცე მის პრო-
ცე დუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბა კონ ცე სი ით; 

- საზღვაო პორ ტე ბის გამ ტა რუ ნა რი ან ობ ის გაზ რდა, სა პორ-
ტო ფო მა ლუ რი და ტექ ნო ლო გი ური პრო ცე დუ რე ბის გა მარ-
ტი ვე ბის გზით. ხო მალ დე ბის და ყოვ ნე ბის დრო ის შემ ცი რე ბა. 
ხო მალ დე ბის რა დი ოლ ოგი ური კონ ტრო ლის სრულ ყო ფა; ძი-
რი თა დი სა წარ მოო სა შუ ალ ებ ებ ის გან ვი თა რე ბა და ტექ ნო ლო-
გი ური გა დაიარაღება. სა ნა ვი გა ციო უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ-
ალ ებ ები. ელ ექ ტრო და რა დი ონ ავ იგ აცი ური მოწყი ბი ლო ბე ბი; 
გა რე მო ზე მავ ნე ზე მოქ მე დე ბის ფაქ ტო რე ბის შემ ცი რე ბა;

- საზღვაო პორ ტებ ში სა კონ ტე ინ ერო ტერ მი ნა ლე ბის გან-
ვი თა რე ბა და მო დერ ნი ზა ცია გლო ბა ლურ კონ ტექ სტში. ტრან-
სპორ ტის კონ ტე ინ ერ იზ აცი ის ტენ დენ ცი ებ ის გან ვი თა რე ბა, 
სატ რან სპორ ტო კავ ში რე ბის გა ფარ თო ება ევ რო პის და აზი ის 
ქვეყ ნებ თან, პორ ტებ ში კონ ტე ინ ერ ებ ის გან ბა ჟე ბის გა მარ ტი-
ვე ბა, და მოყ ვა ნა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან შე ეს აბ ამ ის-
ობ აში; 

- სა ქარ თვე ლოს პორ ტებ ში ტვირ თე ბის მო ზიდ ვის პროგ რა-
მის შე მუ შა ვე ბა მა თი სატ ვირ თო ბა ზის პრობ ლე მის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით და არ სე ბუ ლი სიმ ძლავ რე ებ ის სრუ ლი გა მო ყე ნე ბა; 
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ეკ ონ ომ იკ ური კონ კუ რენ ცი ის გან ვი თა რე ბა სა პორ ტო მომ სა-
ხუ რე ბის ბა ზარ ზე. ახ ალი გა დამ ტვირ თა ვი კომ პლექ სე ბის მშე-
ნებ ლო ბა.

დას კვნა
საზღვაო ნავ სად გუ რე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის უზ რუნ-

ველ სა ყო ფად მიდ გო მე ბის სა ხით შე მო თა ვა ზე ბუ ლია გა მო იყ-
ოს პრო ცე სი ული, მარ კე ტინ გუ ლი და კლას ტე რუ ლი მიდ გო მე ბი, 
რომ ლე ბიც ით ვა ლის წი ნე ბენ საზღვაო ნავ სად გუ რის ფუნ ქცი ონ-
ირ ებ ის სპე ცი ფი კას. კლას ტე რუ ლი მიდ გო მა, მეც ნი ერ თა აზ რით, 
ყვე ლა ზე ეფ ექ ტუ რია რე გი ონ ის საზღვაო ნავ სად გუ რის კონ კუ-
რენ ტუ ნა რი ან ობ ის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რად გან ის სა შუ ალ ებ ას 
გვაძ ლევს შევ ქმნათ სტრუქ ტუ რა, რო მელ შიც ყვე ლა მო ნა წი ლე 
მი იღ ებს და მა ტე ბით კონ კუ რენ ტულ უპ ირ ატ ეს ობ ას მას შტა ბის 
და სი ნერ გი ის ეფ ექ ტე ბის კომ ბი ნი რე ბუ ლი გავ ლე ნით. 

და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად აუც ილ ებ ელია კა პი ტალ და-
ბან დე ბე ბის რა ცი ონ ალ ური და გეგ მვა სა ქარ თვე ლოს საზღვაო 
პორ ტებ ში სტი ვი დო რუ ლი საქ მი ან ობ ის გან ვი თა რე ბის, სპე ცი-
ალ იზ აცი ის და წარ მო ებ ის გან თავ სე ბის ამ ოც ან ებ ის შე სას რუ-
ლებ ლად.
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RESUME 
The international market of stevedoring services is a combina-

tion of national sea trading ports that serve the transportation of 
goods in the framework of international trade that actively compete 
with each other.

The purpose of this work is to develop the economic foundations 
and practical recommendations for regulating the development of 
stevedoring activities based on modern investment process man-
agement methods. It also considers the optimization of the defini-
tion and analysis of the use of economic potential of seaports and 
the problem of choosing optimization criteria at different stages 
of the algorithm problem solving. The analysis of the competitive-
ness of ports requires describing the economic potential in terms of 
resource and organizational and managerial capabilities. Further-
more, there is discussed the theoretical foundations and practical 
recommendations for developing a seaport development strategy 
for viable and well-calculated transformations in the port sector. 
The practical recommendations are related to external and inter-
nal analysis of the seaport environment, development of the mis-
sion and goals of the seaport, development of basic and functional 
strategies,formation of a strategic planning system.

Keywords: Seaports, Stevedoring services, Strategic manage-
ment, Competitiveness.
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ჯან დაც ვის სექ ტო რის მცი რე სა წარ მოს 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ები კლი ნი კა 
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DOI - 10.36962/ecs105/3/2022-250

მა რი ამ წიკ ლა ური
სტუ, დოქ ტო რან ტი, 

mariam23tsiklauri@gmail.com

სო ფიო ბე რი ძე
სტუ, დოქ ტო რან ტი, 

sophioberidze1@gmail.com

რე ზი უმე
თა ნა მედ რო ვე კრი ზი სუ ლი სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ-

ში, მცი რე ფორ მის სა მე დი ცი ნო კერ ძო სა წარ მო თა პრობ ლე-
მე ბი სა ჭი რო ებს სიღ რმი სე ულ შეს წავ ლას, გა ან ალ იზ ებ ას და 
მომ დევ ნო ნა ბი ჯე ბის და გეგ მვას - ჯან დაც ვის სფე როს აკ რე დი-
ტა ცი ის მოთხოვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ისა და პან დე მი ის მდგო მა რე ობ იდ-
ან გან პი რო ბე ბუ ლი, აკ რე დი ტა ცი ის მოთხოვ ნე ბიც გამ კაც რდა, 
გამ რა ვალ ფე როვ ნდა და შე სა ბა მი სად, მცი რე ბიზ ნე სის წარ მო-
მად გენ ლე ბი საქ მი ან ობ ის სრულ ყო ფი სათ ვის ახ ალი ტექ ნო ლო-
გი ებ ის და ნერ გვის წი ნა შე და აყ ენა, რო მელ თა გათ ვა ლის წი ნე-
ბაც აუც ილ ებ ელია ბა ზარ ზე სრულ ყო ფი ლი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის, 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბი სა და ჯან სა ღი კონ კუ რენ ცი ის გა სა წე ვად.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: მდგრა დი გან ვი თა რე ბა, ჯან დაც ვის სექ-
ტო რი, აკ რე დი ტა ცი ის მოთხოვ ნე ბი

შე სა ვა ლი
არ ად ინ ამი ურ ად ცვა ლე ბა დი გა რე მო აწ ეს ებს სტი მუ ლებს 

და შეზღუდ ვებს სა წარ მო ებ ის ფუნ ქცი ონ ირ ებ აში და გან-
საზღვრავს მათ პერ სპექ ტი ვებს, კონ კუ რენ ცი ის შე საძ ლებ-
ლო ბებს. თა ნა მედ რო ვე კრი ზი სუ ლი სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის 
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პი რო ბებ ში, მცი რე ფორ მის სა მე დი ცი ნო კერ ძო სა წარ მო თა 
პრობ ლე მე ბი სა ჭი რო ებს ყოვ ლის მომ ცველ, სიღ რმი სე ულ შეს-
წავ ლას, გა ან ალ იზ ებ ას და მომ დევ ნო ნა ბი ჯე ბის და გეგ მვას. ამ-
ავე დროს, აუც ილ ებ ელია ჯან დაც ვის სფე როს აკ რე დი ტა ცი ის 
მოთხოვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბაც. ამ მხრივ დი დი მნიშ ვნე ლო-
ბა ენ იჭ ება მომ ხმა რე ბელ თა კმა ყო ფი ლე ბის შეს წავ ლას და ექ-
სპერ ტთა შე ფა სე ბის შე დე გე ბის გა ან ალ იზ ებ ას. 

ძი რი თა დი ტექ სტი
ჯან დაც ვის სექ ტო რის მცი რე ბიზ ნე სის - „კლი ნი კა დენ-

ტალ-მე დის“ სა ფუძ ველ ზე და ვი სა ხეთ მიზ ნად მომ ხმა რე ბელ-
თა კმა ყო ფი ლე ბი სა და ექ სპერ ტუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბის შეს-
წავ ლა. მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბი სათ ვის გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა 
გა მო კითხვის მე თო დი, შე დე გე ბის ან ალ იზ ის ათ ვის, მო ნა ცე მე-
ბის და მუ შა ვე ბა გან ხორ ცი ელ და სტა ტის ტი კუ რი ან ალ იზ ის სპე-
ცი ალ ური პროგ რა მა SPSS-ის მეშ ვე ობ ით.

აკ რე დი ტა ცი ის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, პერ სო ნალს და 
ხელ მძღვა ნე ლო ბას მო ეთხო ვე ბა უწყვე ტი გა ნათ ლე ბა, შე სა ბა-
მი სია შე დე გიც - რეს პო დენ ტთა საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლი (88%) - 
მის აუც ილ ებ ლო ბას აღ ნიშ ნავს, ან ალ ოგი ური პა სუ ხი გვიჩ ვე ნა 
- სა მე დი ცი ნო აპ არ ატ ურ ის სტან დარ ტებ თან და კავ ში რე ბულ მა 
კითხვა მაც. 

ექ სპერ ტებს მი აჩ ნი ათ, რომ ინ ფექ ცი ის კონ ტრო ლი ძალ ზედ 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია (88%), გამ ჭირ ვა ლო ბა სა და ან გა რიშ ვალ დე-
ბუ ლე ბა ზე რეს პო დენ ტთა (75%) ერ თხმად აღ ნიშ ნავს, ხო ლო 
სა აკ რე დი ტა ციო აუდ იტ სა და უს აფ რთხო ებ ას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი სა კითხე ბის აუც ილ ელ ობ აზე, ექ სპერ ტე ბი, ერ თხმად თან-
ხმდე ბი ან.

ექ სპერ ტებს მო ეთხო ვე ბო დათ ის ღო ნის ძი ებ ები და ეს ახ ელ-
ებ ინ ათ, რო მელ თა გა ტა რე ბაც მა თი აზ რით აუც ილ ებ ლია. ჩა-
მო ნათ ვა ლი შემ დეგ ნა ირ ად გა და ნა წილ და: ფი ნან სურ რე სურ-
სებ ზე წვდო მა და პერ სო ნა ლის გა დამ ზა დე ბა (25%), კად რე ბის 
მუდ მი ვი გან ვი თა რე ბა და კლი ნი კის აღ ჭურ ვა თა ნა მედ რო ვე 
ტე ქ ნო  ლო გი ით. 
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რო გორც აღ მოჩ ნდა, რეს პო დენ ტე ბი ფლო ბენ ინ ფორ მა ცი ას 
კლი ნი კის შე სა ხებ და ერ თხმად აღ ნიშ ნა ვენ მის და დე ბით რე-
პუ ტა ცი ას. კლი ნი კის პრო დუქ ტე ბის შე სა ხებ, რეს პო დენ ტთა 
უმ ეტ ეს ნა წილს (63%) მნიშ ვნე ლოვ ნად მი აჩ ნია პერ სო ნა ლის 
გა დამ ზა დე ბა ზე აქ ცენ ტი, ას ევე, და ნერ გი ლი სი ახ ლე ებ იდ ან, 
გა მო კითხულ თა ნა ხე ვა რი თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ით აღ-
ჭურ ვას შე სა ბა მი სად აფ ას ებს. ბუ ნე რი ვია, უს ფრთხო ებ ის ზო-
მე ბის გამ კაც რე ბაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია (63%), ას ევე მომ ხმა რებ-
ლებ თან კო მუ ნი კა ცი ის თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ები (50%) და 
კლი ენ ტზე მორ გე ბუ ლი კომ ფორ ტუ ლი გა რე მოც (50%).

უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ გან ხორ ცი ელ ებ ული სი ახ ლე ებ ის შე-
დე გე ბი, ექ სპერ ტებს, ზო გა დად, დი დი იმ ედ ით ავ სებს (100%). 
დე ტა ლე ბი სა გან უმ რვლე სო ბამ (75%) თა ვის შე კა ვე ბა არ ჩია, 
თუმ ცა, და ნარ ჩე ნი ექ სპერ ტე ბის აზ რი თა ნაბ რად გა და ნა წილ და 
შემ დეგ და ნერ გილ სი ახ ლე ებ ზე - სტე რი ლი ზა ცი ის სტან დარ-
ტის გა უმ ჯო ბე სე ბა, კო ვიდ რე გუ ლა ცი ებ ის დაც ვა, ვექ ტო რის 
აპ არ ატ ის შექ მნა (25%) და უს აფ რთხო მომ სა ხუ რე ბა, პა ცი ენ-
ტის ჯან მრთე ლო ბის გა რან ტია (25%).

ახ ალი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი ტექ ნო ლო გი ებ ის და ნერ-
ვას, შე სა ბა მი სი რე სურ სი ეს აჭ ირო ება, რაც შე საძ ლოა კლი ნი-
კას არ გა აჩ ნდეს მო ცე მულ ეტ აპ ზე. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ამ სა-
კითხთან და კავ ში რე ბუ ლი შე დე გი არ გაგ ვკვირ ვე ბია. შე იძ ლე ბა 
ვი ვა რა უდ ოთ, რომ ექ სპერ ტებს გარ კვე ულ წი ლად ნე იტ რა ლუ-
რი პო ზი ცია უკ ავი ათ. მა თი მო საზ რე ბით, სი ახ ლე ებ ის და ნერ-
გვა გარ კვე ულ წი ლად ფი ნან სურ რე სურ სებ თან არ ის და კავ ში-
რე ბუ ლი (63%) და ას ევე შრო მით და ნა ხარ ჯებ თან. 

ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ისა და პან დე მის მდგო მა რე ობ იდ-
ან გან პი რო ბე ბუ ლი, აკ რე დი ტა ცი ის მოთხოვ ნე ბიც გამ კაც რდა, 
გამ რა ვალ ფე როვ ნდა შე სა ბა მი სად და მცი რე ბიზ ნე სის წარ მო-
მად გენ ლე ბი საქ მი ან ობ ის სრულ ყო ფი სათ ვის ახ ალი ტექ ნო ლო-
გი ებ ის და ნერ გვის წი ნა შე და აყ ენა. ჩა მო ნათ ვა ლი არ ცთუ ისე 
მცი რეა, რაც აუც ილ ებ ელია სრულ ყო ფი ლი საქ მი ან ობ ის ათ ვის, 
მათ შო რი საა - მიკ როს კო პი, ახ ალი აპ არ ატ ურა (12.5 %), 3D რენ-
დგე ნის და მა ტე ბა (12.5%), ხა რის ხის მარ თვის მე ნეჯ მენ ტის სა-
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ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და ნერ გვა (37.5 %), მარ თვის სის-
ტე მის გა ფარ თო ება, ტრა დი ცი ული და თა ნა მედ რო ვე მარ თვის 
სი ტე მის გა ერ თი ან ება (25%) 

ცვა ლე ბად გა რე მოს მორ გე ბა დი ინ ოვ აცი ებ ის შე სა ბა მი სად, 
ექ სპერ ტთა მო საზ რე ბე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი შემ დე გია - სი ახ ლე-
ებ ის და ნერ გვა, ელ ექ ტრო ნუ ლი მარ თვა, პრო ფე სი ული გა დამ-
ზა დე ბა, უწყვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბა, კომ ფორ ტის ზო ნა 
პა ცი ენ ტის, ექ იმ ისა და დამ საქ მებ ლი სათ ვის, რე ალ ობ აზე ორი-
ენ ტი რე ბუ ლი სტი ლი, მუდ მი ვად ცვა ლე ბა დი, ში და და გა რე ფაქ-
ტო რე ბის გავ ლე ნით გა მოწ ვე ული, მო გე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
ახ ალი სტრუქ ტუ რა.

ჩვე ნი ინ ტე რე სი მი იპყრო ექ სპერ ტე ბის აზ რმა, თუ რო გორ 
ეს ახ ებ ათ მათ სა მო მავ ლოდ ჯან დაც ვის სფე როს მცი რე ბიზ ნე-
სი და ამ მი მარ თუ ლე ბით რას ფიქ რო ბენ სა ხელ მწი ფოს როლ ზე. 
შე დე გებ მა გვიჩ ვე ნა, რომ აქ ცენ ტი მა ინც კეთ დე ბა ფი ნან სურ 
მო ტი ვა ცი ასა და ფი ნან სე ბის წვდო მა ზე, შე ღა ვა თებ ზე გა და-
სა ხა დებ ში, სა დაზღვე ვო სის ტე მებ თან ჯან საღ თა ნამ შრომ ლო-
ბა ზე და ხა რის ხის მარ თვა ზე. პრი ორ იტ ეტ ულია სა ხელ მწი ფო 
პროგ რა მე ბი, სა ერ თა შო რი სო გრან ტე ბი, სა დაზღვე ვო კომ პა-
ნი ებ თან ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბა, არ ან აკ ლებ მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია პრო ფე სი ული კავ ში რე ბის რო ლიც. კვლე ვის შე დე გე ბი 
გვიჩ ვე ნებს, რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბის მიზ ნით, ყვე ლა ზე მნიშ-
ვნე ლოვ ნად რჩე ბა - სო ცი ალ ური პროგ რა მე ბი, მა რე გუ ლი რე ბე-
ლი გა რე მო (50%).

კლი ნი კის მომ ხმა რე ბელ თა კმა ყო ფი ლე ბის კვლე ვაც გან-
ხორ ცი ელ და უშუ ალო გა მო კითხვით. გა მო კითხულ იქ ნა 122 პა-
ცი ენ ტი, მიმ დი ნა რე წლის იან ვრის თვე ში. გან ხორ ცი ლე და თვი-
სებ რი ვი და რა ოდ ენ ობ რი ვი კვლე ვა, სტა ტის ტი კუ რი პროგ რა მა 
SPSS-ის მეშ ვე ობ ით. ან კე ტა-კითხვა რი რამ დე ნი მე ბლო კის გან 
შედ გე ბო და: ზო გა დი ინ ფორ მა ცია რეს პო დენ ტის შე სა ხებ, ინ-
ფორ მა ცი ის მი ღე ბის წყა რო, კლი ნი კის სერ ვი სე ბი, კლი ნი კის 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, კლი ნი კის პერ სო ნა ლი და კლი ნი კის ტექ ნო-
ლო გი ები.

 რო გორც კვლე ვამ გვიჩ ვე ნა, კლი ნი კას უფ რო მე ტად ქალ ბა-
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ტო ნე ბი სტუმ რო ბენ (82%). ას ევე, ვი ზი ტორ თა უმ ეტ ესი ნა წი ლი 
უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბით გა მო ირ ჩე ვა (61%). პა სუ ხე ბის სა ფუძ-
ველ ზე და ვად გი ნეთ, რომ ჩვე ნი კლი ნი კის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია 
რეს პო დენ ტებს მი ეწ ოდ ებ ათ სხვა დას ხვა არ ხი დან: მე დია-სა შუ-
ალ ებ ები (ტე ლე ვი ზია, პრე სა) (31%), სო ცი ალ ური ქსე ლი (face-
book, e-mail) (32%), გა რე მოც ვა (ნაც ნობ-მე გობ რე ბი) (33%). 
პა ცი ენ ტე ბი ფლო ბენ სრულ ინ ფორ მა ცი ას კლი ნი კი სა და მი სი 
სერ ვი სე ბის შე სა ხებ (89%), რამ დე ნი მე ახ ალი პა ცი ენ ტის გა მოკ-
ლე ბით და ას ევე, კლი ნი კის შე სა ხე ბაც მათ ამ ომ წუ რა ვი ინ ფორ-
მა ცია აქ ვთ (95%).

უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ კლი ნი კა ით ვა ლის წი ნებს მომ ხმა რე-
ბელ თა დრო ის მენ ჯმენ ტს და შე სა ბა მი სად, გა მარ თუ ლია რი გის 
მარ თვის სის ტე მა (96%). 

შემ დე გი ბლო კით გა ნი საზღვრა კლი ნი კის ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რის შეს წავ ლა. მდე ბა რე ობა შე ფა სე ბუ ლია „სა უკ ეთ ეს ოდ“ 
(83%), კლი ნი კის დი ზა ინ საც დი დი ნა წი ლი მი იჩ ნევს სა უკ ეთ ეს-
ოდ (75%) და საკ მა ოდ დი დი მო ცუ ლო ბის რეს პო დენ ტე ბი (79%) 
აღ ნიშ ნა ვენ, რომ კლი ნი კა ნამ დვი ლად აღ ჭურ ვი ლია თა ნა მედ-
რო ვე ტექ ნი კით. რო გორც კვლე ვის შე დე გებ მა გვიჩ ვე ნა, მიმ ღე-
ბის პერ სო ნა ლი არ ის თა ვა ზი ანი, აკ ად ემი ური და კო მუ ნი კა ბე-
ლუ რი მომ ხმა რე ბელ თა დი დი ნა წი ლის აზ რით (70%) და ამ ავე 
უნ არ ებ ით დამ ხმა რე პერ სო ნალ საც ახ ასი ათ ებს რეს პო დენ ტთა 
ზუს ტად ნა ხე ვა რი (50%). ას ევე, რეს პო დენ ტე ბი, ბო ლო 2 წლის 
მან ძილ ზე გან ხორ ცი ელ ებ ული სი ახ ლე ებ იდ ან აღ ნიშ ნა ვენ - 
პირ ველ რიგ ში ჰი გი ენ ის გამ კაც რე ბულ ნორ მებს, შემ დეგ იწ ონ-
ებ ენ გა ნახ ლე ბულ ტექ ნი კას, ას ევე, მათ ზე მორ გე ბად ონ ლა ინ 
კონ სულ ტა ცი ას, გან ხლე ბულ დი ზა ინს, კომ ფორ ტულ გა რე მოს, 
ლა ზე რულ თე რა პი ას და სხვ. და რო გორც ჩანს, ეს ახ ალი ტექ ნო-
ლო გი ები „სრუ ლი ად აკ ამ აყ ოფ ილ ებთ“ მათ (88%). 

ჩვე ნი მო საზ რე ბით, კლი ნი კის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ-
ნით, შე ვის წავ ლეთ ას აკ ობ რივ, გენ დე რულ და გა ნათ ლე ბის 
ჭრილ ში მომ ხმა რე ბელ თა და მო კი დე ბუ ლე ბა მიმ ღე ბის პერ სო-
ნა ლის, მკურ ნა ლი ექ იმ ებ ის და დამ ხმა რე პერ სო ნა ლის მი მართ: 
ბო ლოს გან ხორ ცი ელ ებ ული სი ახ ლე ებ ზე, რო გორც ვხე დავთ 



255

dargobrivi ekonomika

- მომ ხმა რებ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი საკ მა ოდ 
სან დო აღ მოჩ ნდა (0.006).

დას კვნა
ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ისა და პან დე მის მდგო მა რე ობ იდ-

ან გან პი რო ბე ბუ ლი, აკ რე დი ტა ცი ის მოთხოვ ნე ბიც გამ კაც რდა, 
გამ რა ვალ ფე როვ ნდა და შე სა ბა მი სად, მცი რე ბიზ ნე სის წარ მო-
მად გენ ლე ბი საქ მი ან ობ ის სრულ ყო ფი სათ ვის ახ ალი ტექ ნო ლო-
გი ებ ის და ნერ გვის წი ნა შე და აყ ენა, რო მელ თა გათ ვა ლის წი ნე-
ბაც აუც ილ ებ ელია ბა ზარ ზე სრულ ყო ფი ლი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის, 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბი სა და ჯან სა ღი კონ კუ რენ ცი ის გა სა წე-
ვად. რო გორც ვნა ხეთ, კლი ნი კა „დენ ტალ-მე დი“ თა ნა მედ რო ვე 
მოთხოვ ნებს სრულ ფა სოვ ნად პა სუ ხობს და მზად არ ის ახ ალი 
გა მოწ ვე ვე ბი სათ ვის.
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RESUME
In the conditions of a modern crisis market economy, the prob-

lems of small-scale medical private enterprises require a compre-
hensive, in-depth study, analysis and planning of the next steps. At 
the same time, it is necessary to take into account the requirements 
for accreditation in the field of healthcare and, as far as possible.

Due to the state of digital technologies and the pandemic, ac-
creditation requirements have also been tightened, diversified and, 
consequently, small businesses have been faced with the introduc-
tion of new technologies to improve their operations, which must 
be taken into account for perfect market functioning, sustainable 
development and healthy competition.

Keywords: Sustainable Development, Health Sector, Accredita-
tion Requirements.
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რე ზი უმე
მე ვე ნა ხე ობ ისა და მეღ ვი ნე ობ ის სფე რო ში უახ ლე სი ტექ-

ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვამ შე ამ ცი რა წარ მო ებ ის ხარ ჯე ბი და 
გა იზ არ და სა წარ მოს კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობა. POS სის ტე მა 
- აღ ჭურ ვი ლო ბის მზა ნაკ რე ბია სა ვაჭ რო ოპ ერ აცი ებ ის ავ ტო-
მა ტი ზა ცი ის თვის. ყვე ლა მოწყო ბი ლო ბა ინ ტეგ რი რე ბუ ლია ერ-
თმა ნეთ თან და გან თავ სე ბუ ლია ისე, რომ უზ რუნ ველ ყოს გამ-
ყიდ ვე ლის მაქ სი მა ლუ რი კომ ფორ ტი და მომ ხმა რებ ლის სწრა ფი 
მომ სა ხუ რე ბა. მეღ ვი ნე ებს შე უძ ლი ათ POS სის ტე მე ბი გა მო იყ ენ-
ონ მარ ნებ ში მარ კე ტინ გის ფუნ ქცი ებ ის მეშ ვე ობ ით ლოიალური 
მომ ხმა რებ ლე ბის მო სა ზი დად. ბლოკ ჩე ინი უახ ლე სი ტექ ნო ლო-
გიაა, რო მე ლიც სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს კომ პა ნი ებს თვალ ყუ რი 
ად ევ ნონ პრო დუქ ტის სა სი ცოცხლო ციკ ლის ყვე ლა ეტ აპს. რო-
დე საც ღრუბ ლო ვა ნი სერ ვი სი გა ერ თი ან ებ ულია Blockchain ტექ-
ნო ლო გი ას თან, ორ გა ნი ზა ცი ებს შე უძ ლი ათ უკ ეთ და აკ ავ ში რონ 
ყვე ლა ინ ფორ მა ცია ერ თმა ნეთს. ყვე ლა ამ ინ ოვ აცი ური ტექ ნო-
ლო გი ის გა მო ყე ნე ბა ზრდის დარ გის ეკ ონ ომ იკ ურ პო ტენ ცი ალს 
და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანს ხდის სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე.

ძი რი თა დი ტექ სტი
ტექ ნო ლო გი ებ ის უს წრა ფე სი ტემ პით გან ვი თა რე ბამ შეც-

ვა ლა ჩვე ნი ცხოვ რე ბის ტემ პიც, პრო ფე სი ული ცხოვ რე ბაც. IT 
TECH და ღრუბ ლო ვა ნი კომ პი უტ ერ ული ბიზ ნე სიც ყო ველ დღი-
ურ ობ ის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი გახ და. გლო ბა ლუ რი ღრუბ ლო ვა-
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ნი კომ პი უტ ერ ული (Cloud Computing) ბიზ ნე სინ დუს ტრია 2023 
წლის თვის 623,3 მი ლი არდ დო ლა რამ დე გა იზ რდე ბა. ღრუბ ლო-
ვა ნი სის ტე მე ბის და ნერ გვამ დე კომ პა ნი ებს უწ ევ დათ მთე ლი 
პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის შე ნახ ვა სა კუ თარ მყარ დის-
კებ სა და სერ ვე რებ ზე. რაც უფ რო დი დია ბიზ ნე სი, მით მე ტი 
სივ რცეა სა ჭი რო. მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის ეს მე თო დი არ არ ის 
მას შტა ბუ რი სიჩ ქა რის თვალ საზ რი სით. Cloud Computing სარ გე-
ბე ლი მო აქ ვს რო გორც ფი ზი კუ რი პი რე ბის, ას ევე კორ პო რა ცი-
ებ ის თვის. ჩვენ ვი ყე ნებთ ღრუბ ლო ვან აპ ებს ჩვე ნი სო ცი ალ ური 
მე დი ის პრო ფი ლის გა სა ახ ლებ ლად, ახ ალი სე რი ის გა მო წე რის-
თვის ან სა ბან კო ბა ლან სის შე სა მოწ მებ ლად, ღრუბ ლო ვა ნი სის-
ტე მე ბი კომ პა ნი ებს სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს სწრა ფად გა ფარ თოვ-
დნენ და ად აპ ტირ დნენ, და აჩ ქა რონ ინ ოვ აცი ებ ის და ნერ გვა, 
გა ამ არ ტი ვონ ოპ ერ აცი ები, შე ამ ცი რონ ხარ ჯე ბი. ეს არა მხო-
ლოდ და ეხ მა რე ბა ფირ მებს არ სე ბუ ლი კონ კუ რენ ცი ის დაძ ლე-
ვა ში, არ ამ ედ ხელს შე უწყობს დაჩ ქა რე ბულ გრძელ ვა დი ან ეკ ონ-
ომ იკ ურ ზრდას.

მო ნა ცემ თა დიდ მო ცუ ლო ბა ზე წვდო მის ერთ-ერ თი ყვე ლა-
ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან ვი თა რე ბა დი ტენ დენ ცია არ ის ხე ლოვ ნუ-
ლი ინ ტე ლექ ტის ღრუბ ლო ვა ნი სერ ვი სი. მან ქა ნუ რი სწავ ლე ბის 
გა მო ყე ნე ბით, მას შე უძ ლია გა მო იყ ენ ოს ეს მო ნა ცე მე ბი თა ვის 
ძი რი თა დი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ის თვის. ხე ლოვ ნუ-
რი ინ ტე ლექ ტი ას ევე გა მო იყ ენ ება ღრუბ ლო ვან ტექ ნო ლო გი ებ-
თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა დას ხვა პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად. 
ღრუბ ლო ვა ნი გა მოთ ვლე ბი ხე ლოვ ნურ ინ ტე ლექ ტს სა შუ ალ ებ-
ას მის ცემს შე ას რუ ლოს უფ რო სწრა ფი გა მოთ ვლე ბი და უკ ეთ 
მარ თოს რე სურ სე ბი. უფ რო სპე ცი ალ იზ ებ ული გა დაწყვე ტი ლე-
ბე ბი, რო გო რი ცაა BetterCloud, Cloud Manager და სხვე ბი, შე მუ-
შა ვე ბუ ლია მიგ რა ცი ისა და ოპ ერ აცი ებ ის სა მარ თა ვად, რად გან 
SaaS (software as a service) უფ რო პო პუ ლა რუ ლი ხდე ბა. მი სი 
მეშ ვე ობ ით გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მთე ლი ნაკ რე ბის მარ თვა მარ-
ტივ დე ბა, რო გო რი ცაა Google G Suite, Microsoft Office 365 და სხვა 
პო პუ ლა რუ ლი SaaS გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი.

კონ ტე ინ ერ იზ აცი ის ტექ ნო ლო გი ები ინ დუს ტრი ის გი გან ტე-
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ბის მი ერ სწრა ფად და წარ მა ტე ბით და ინ ერ გე ბა ინ დუს ტრი აში. 
ამ ტენ დენ ცი ის შე დე გად ღრუბ ლო ვა ნი კომ პი უტ ერ ული სექ-
ტო რი რაც შე იძ ლე ბა მა ლე და იწყებს კონ ტე ინ ერ იზ აცი აზე მუ-
შა ობ ას. ის მა ლე და აჩ ქა რებს და მსხვი ლი კორ პო რა ცი ებ ის, რო-
გო რი ცაა Amazon და Microsoft, გა ნა ხორ ცი ელ ონ ინ ვეს ტი ცი ები 
სა კუ თარ კონ ტე ინ ერ იზ აცი ის პროგ რა მულ პა კე ტებ ში.

ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ის ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
საზ რუ ნა ვი სა კუ თა რი ინ ფორ მა ცი ებ ისა და კომ პა ნი ის უს აფ-
რთხო ებაა. გაზ რდი ლი მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სად პრო ვა იდ ერ ები 
თა ვი ანთ მომ ხმა რებ ლებს უს აფ რთხო ებ ის უახ ლეს ვა რი ან ტებს 
აწ ვდი ან, აღ სა ნიშ ნა ვია ინ ოვ აცია Kubernetes - Google-ის მი ერ 
შე მუ შა ვე ბუ ლი მარ თვის მე ნეჯ მენ ტი, რო მელ მაც დი დი გავ ლე-
ნა მო ახ დი ნა გლო ბა ლურ ეკ ონ ომ იკ აზე. Kubernetes და ნერ გეს 
კომ პა ნი ებ მა ღრუბ ლო ვა ნი შეზღუდ ვე ბის და საძ ლე ვად. ბიზ ნე-
სი, რო მე ლიც ნერ გავს Kubernetes-ს, მა ღალ კონ კუ რენ ტუ ნა რი-
ანი იქ ნე ბა ბა ზარ ზე. მა გა ლი თად, Microsoft-მა იყ იდა Deis, რა თა 
გა ეფ არ თო ებ ინა Kubernetes-ის ხელ საწყო თა ყუ თი. NetApp-მა 
შე იძ ინა StackPointCloud. კომ პი უტ ერ ები მა ლე შეძ ლე ბენ ინ-
ფორ მა ცი ის უფ რო სწრა ფად გა და ცე მას კვან ტუ რი გა მოთ ვლის 
წყა ლო ბით. ამ თვალ საზ რი სით, ღრუბ ლო ვა ნი გა მოთ ვლა თა-
ნაბ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა მოთ ვლი თი სიმ ძლავ რი სა და პრო-
დუქ ტი ულ ობ ის გაზ რდის თვის. 

ბლოკ ჩე ინი უახ ლე სი ტექ ნო ლო გიაა, რო მე ლიც სა შუ ალ ებ-
ას აძ ლევს კომ პა ნი ებს სრუ ლად აღ რიცხოს პრო დუქ ტის სა სი-
ცოცხლო ციკ ლის ეტ აპ ები. ღრუბ ლო ვა ნი სერ ვი სის გა ერ თი ან-
ება Blockchain ტექ ნო ლო გი ას თან, ორ გა ნი ზა ცი ებს სა შუ ალ ებ ას 
აძ ლევს და აკ ავ ში რონ ყვე ლა ინ ფორ მა ცია, ში და გა რე სის ტე მე-
ბი ერ თმა ნეთს, ეხ მა რე ბა სხვა დას ხვა საფ რთხე ებ ის ამ ოც ნო ბა-
სა და თა ვი დან აც ილ ებ აში.

ღრუბ ლო ვა ნი გა მოთ ვლე ბი ბიზ ნეს ში ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია და უახ ლო ეს წლებ ში უფ რო ეფ ექ ტუ რი, ხელ მი საწ ვდო მი 
და ად აპ ტი რე ბა დი გახ დე ბა. მე ვე ნა ხე ობ ისა და მეღ ვი ნე ობ ის 
სფე რო ში ფე ხი მო იკ იდა უახ ლე სი ტექ ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვამ, 
რა მაც შე ამ ცი რა წარ მო ებ ის ხარ ჯე ბი და გა იზ არ და სა წარ მოს 
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კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობა. ას ეთია POS სის ტე მა - აღ ჭურ ვი ლო-
ბის მზა ნაკ რე ბი სა ვაჭ რო ოპ ერ აცი ებ ის ავ ტო მა ტი ზა ცი ის თვის. 
ყვე ლა მოწყო ბი ლო ბა ინ ტეგ რი რე ბუ ლია ერ თმა ნეთ თან და გან-
თავ სე ბუ ლია ისე, რომ უზ რუნ ველ ყოს გამ ყიდ ვე ლის მაქ სი მა-
ლუ რი კომ ფორ ტი და მომ ხმა რებ ლის სწრა ფი მომ სა ხუ რე ბა. 
ხში რად, კომ პლექ სუ რი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი გა მო იყ ენ ება იქ, სა-
დაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა დახ დის საკ ვან ძო შეს რუ ლე ბა და სიჩ-
ქა რე - მა ღა ლი გამ ტა რუ ნა რი ან ობ ის მქო ნე სა ცა ლო მა ღა ზი ებ-
ში, სუ პერ მარ კე ტებ ში, რეს ტორ ნებ ში, სა სა დი ლო ებ ში, სერ ვის 
კომ პა ნი ებ ში. ას ევე არ ის მიკ რო ბიზ ნე სის ბი უჯ ეტ ის მო დე ლე ბი 
(მი ნი მარ კე ტე ბი სახ ლთან ახ ლოს, ბუ ტი კე ბი და პა ვი ლი ონ ები 
სა ვაჭ რო ცენ ტრში). მე წარ მე ებ ის თვის ახ ალი ღვი ნის ქარ ხნის 
და გეგ მა რე ბის და აღ ჭურ ვის შემ დეგ POS სის ტე მის არ ჩე ვა და 
და ნერ გვა ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რად გან ეს არ-
ის მეღ ვი ნე ობ ის ჯაჭ ვის ყვე ლა ას პექ ტის კონ ტრო ლი ღვი ნის 
წარ მო ებ იდ ან, ჩა მოს ხმა, დის ტრი ბუ ცია, ად გილ ზე გა ყიდ ვა და 
სა ბო ლოო გა დახ დის მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბამ დე.

სა უკ ეთ ესო ღვი ნის დე გუს ტა ცი ის ოთ ახი და POS სის ტე მე-
ბი DTC-Sales გუ ლის ხმობს ის ეთ სერ ვი სებს რო გო რი ცაა:1.Win-
eDirect; 2.Revel Systems; 3.ShopKeep; 4.Lavu; 5.Upserve; 6.Xudle; 
7.VinNow. შვი დი ვე არ ის ინ ოვ აცი ური და მა ღა ლე ფექ ტუ რი 
სხვა დას ხვა კუთხით. გარ და ამ ისა, ეს POS სის ტე მე ბი შექ მნი-
ლია სპე ცი ალ ურ ად ღვი ნის ქარ ხნე ბის მფლო ბე ლე ბის თვის, უზ-
რუნ ველ ყოფს ინ სტრუ მენ ტე ბის კომ პლექ ტს მომ ხმა რებ ლის 
გა მოც დი ლე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, მათ შო რის ლოიალობის 
პროგ რა მე ბის, ონ ლა ინ და ჯავ შნი სა და ლო დი ნის სი ის და ღვი-
ნის ონ ლა ინ გა ყიდ ვე ბის ჩათ ვლით, რაც პან დე მი ის პე რი ოდ ში 
ვი ხი ლეთ, რომ უაღ რე სად აქ ტუ ალ ურია. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 
რომ არ სე ბობს ას ობ ით POS სის ტე მა მეღ ვი ნე ობ ის თვის, მე ვე ნა-
ხე ებს ურ ჩე ვენ გა მო იყ ენ ონ ღვი ნის ქარ ხნის სპე ცი ფი კუ რი POS 
სის ტე მა, რომ ლის სა შა ლე ბი თაც უზ რუნ ველ ყო ფენ რის კე ბის 
თა ვი დან აც ილ ებ ას და ზედ მეტ და ნა ხარ ჯებს.

DTC საწყი სი გეგ მა იწყე ბა $79 თვე ში, 2% გა ყიდ ვე ბის სა-
კო მი სიო, და სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს ღვი ნის ქარ ხნებს გა ყი დონ 
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$200,000-მდე პირ და პირ მყიდ ველ ზე. გარ და ამ ისა, თვი თონ 
DTC Pro გეგ მა ღირს $199 თვე ში, 1% გა ყიდ ვე ბის სა კო მი სიო და 
$2,000,000-მდე მომ ხმა რებ ლის პირ და პირ გა ყიდ ვებ ზე. WineDi-
rect არ ის SaaS (პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა) პრო ვა იდ ერი 
ღვი ნის ქარ ხნე ბის თვის, რომ ლებ საც შე უძ ლი ათ მარ თონ ყვე ლა-
ფე რი თა ვი ანთ ბიზ ნეს ში, ას ევე შე ას რუ ლონ ღვი ნის შეკ ვე თე ბი 
DTC (პირ და პირ მომ ხმა რე ბელ ზე) ელ ექ ტრო ნულ კო მერ ცი აში. 
კომ პა ნია ას ევე გთა ვა ზობთ ღვი ნის ქარ ხნის POS სის ტე მას, რო-
მე ლიც მუ შა ობს მო ბი ლურ პლატ ფორ მა ზე, ნე ბის მი ერი ტი პის 
ბრა უზ ერ ზე. POS სის ტე მა ას ევე აწ ვდის მეღ ვი ნე ობ ის მფლო-
ბე ლებს ინ ვენ ტა რის მარ თვის ფუნ ქცი ებს, სი ის სეგ მენ ტა ცი ას, 
რა თა შექ მნან ელ.წე რი ლი და SMS შეტყო ბი ნე ბე ბი მა თი მომ-
ხმა რებ ლე ბის თვის და ინ ფორ მა ცია მა თი ღვი ნის ქარ ხნის პრო-
დუქ ცი ის გა ყიდ ვე ბი სა და პო პუ ლა რო ბის შე სა ხებ. $199/თვე ში, 
$1,000 და ყე ნე ბის სა კო მი სიო ტრან ზაქ ცი ის სა კო მი სი ოს გა რე-
შე, გა ყიდ ვე ბი $10,000-მდე თვე ში.

Xudle არ ის მეღ ვი ნე ობ ის სფე როს სა კითხე ბის სრუ ლი უზ-
რუნ ველ ყო ფა ტრან ზაქ ცი ის მარ თვის, ვე ნა ხის ვი ზი ტე ბი სა და 
ღვი ნის ონ ლა ინ გა ყიდ ვის თვის. WineDirect-ის მსგავ სად, Xudle-
ის ძი რი თა დი კონ ცეფ ცია არ ის DTC (პირ და პირ მომ ხმა რე ბელ-
ზე) ფუნ ქცი ონ ირ ება, რაც ღვი ნის ქარ ხნებს სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს 
გა ყი დონ თა ვი ან თი ღვი ნო პირ და პირ მომ ხმა რებ ლებ ზე და მი-
აწ ოდ ონ პრო დუქ ტი სა კუ თარ სახ ლში. ის ას ევე სა შუ ალ ებ ას 
აძ ლევს ღვი ნის ქარ ხნებს მარ თონ თა ვი ან თი კლუ ბი და ღვი ნის 
გა მო წე რა, შე ას რუ ლონ მი წო დე ბა და შეს თა ვა ზონ ლოიალობის 
პროგ რა მე ბი.მი სი გა ყიდ ვის პუნ ქტის ფუნ ქცი ონ ირ ება მეღ ვი-
ნე ებს ეხ მა რე ბა მარ თონ ად გი ლობ რი ვი და ონ ლა ინ გა ყიდ ვე ბი. 
Xudle სა ჭი რო ებს აპ არ ატ ურ ულ და ფი ზი კურ კი ოს კებს და მუ-
შა ობს პო პუ ლა რულ ბა რებ სა და რეს ტორ ნებ ში POS კი ოს კე ბის 
მსგავ სად.

Revel Systems, რომ ლის ფა სი $99 თვე ში შე ად გენს ტერ მი ნალ-
ზე, ხო ლო და მუ შა ვე ბის და ინ სტა ლა ცი ისა კი $649-დან, გა მო იყ-
ენ ება POS გა დაწყვე ტი ლე ბებს სხვა დას ხვა ინ დუს ტრი ის თვის, 
მათ შო რის მეღ ვი ნე ობ ისა და მე ვე ნა ხე ობ ის თვის. Revel Winery 
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POS, ეხ მა რე ბა მეღ ვი ნეს წარ მო ებ ისა და ხა რის ხის უზ რუნ ველ-
ყო ფის მარ თვა ში, პრო დუქ ცი ის მა რა გის კონ ტროლ ში, კლი ენ-
ტთა მო ნა ცე მე ბის მარ თვა ში CRM-ით და ტრან ზაქ ცი ებ ის და-
მუ შა ვე ბა ში ად გილ ზეც და ონ ლა ინ რე ჟიმ ში. გა სა ყი დი პუნ ქტის 
პლატ ფორ მის ძი რი თა დი მა ხა სი ათ ებ ლე ბი მყა რია, მათ შო რის 
გა და სა ხა დე ბის გა ყო ფის, დი დი ჩა ნარ თე ბის წი ნას წარ ავ ტო-
რი ზა ცი ის, ღვი ნის ქარ ხა ნა ში დე გუს ტა ცი ებ ის მას პინ ძლო ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა. Revel-ის აპ არ ატ ურა მოყ ვე ბა iPad სის ტე მებს, 
თვით მომ სა ხუ რე ბის კი ოს კებს, დის პლე ის სად გა მებს, შტრიხ-
კო დე ბის სკა ნე რებს და ქვით რე ბის პრინ ტე რებს.

ShopKeep არ ის პა ტივ ცე მუ ლი სა ცა ლო POS ბრენ დი, მაგ რამ 
მას ას ევე აქ ვს ღვი ნის ქარ ხნე ბის თვის შექ მნი ლი POS პლატ-
ფორ მა. ShopKeep Winery POS ეხ მა რე ბა ვე ნა ხის მფლო ბე ლებს 
თვალ ყუ რი ად ევ ნონ თა ვი ან თი ღვი ნის მა რაგს, შე აგ რო ვონ მომ-
ხმა რე ბელ თა ელ ფოს ტა მარ კე ტინ გუ ლი კამ პა ნი ებ ის თვის და 
მო ახ სე ნონ ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და გა ყიდ ვე ბის შეს რუ-
ლე ბა, რა თა უკ ეთ გა იგ ონ ღვი ნის ქარ ხნის ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნებ-
ლე ბი. ShopKeep for Wineries-ის ტრან ზაქ ცი ის მა ხა სი ათ ებ ლე ბი 
ღვი ნის ქარ ხნებს აძ ლევს ინ სტრუ მენ ტებს ღვი ნის ბოთ ლე ბის 
შტრიხ კო დე ბის და სა ბეჭ დად, ღვი ნის ბოთ ლის შე ფუთ ვის პერ-
სო ნა ლი ზე ბის თვის, ქვით რე ბის და ბეჭ დვის ან ელ ექ ტრო ნუ ლი 
ფოს ტით ონ ლა ინ შეკ ვე თე ბის მარ თვის, გა და სა ხა დე ბის გა ყო-
ფის თვის და სხვა.

Lavu არ ის პო პუ ლა რუ ლი iPad POS სის ტე მა რეს ტორ ნე ბის-
თვის. Lauv Winery-ის გა მო ყო ფი ლი POS პრო დუქ ტი არ ის 100% 
ღრუ ბელ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სის ტე მა, რო მე ლიც ღვი ნის ქარ-
ხნებს სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს და ზო გონ სივ რცე დი დი მოძ ვე ლე ბუ-
ლი ტერ მი ნა ლე ბის და უს აფ რთხო ებ ის გაზ რდის გა რე შე. Lavu 
ღვი ნის ქარ ხნე ბის თვის ას ევე სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს მფლო ბე-
ლებს და აკ ონ ფი გუ რი რონ მთე ლი ფი ზი კუ რი და ონ ლა ინ მე ნიუ, 
მარ თონ ონ ლა ინ შეკ ვე თე ბი და აქ ვს გა დახ დის და მუ შა ვე ბის ად-
ვი ლად გა მო სა ყე ნე ბე ლი სის ტე მა.

Upserve არ ის ერთ-ერ თი უდ იდ ესი მო თა მა შე POS ინ დუს ტრი-
აში, რო მე ლიც სთა ვა ზობს გა დაწყვე ტი ლე ბებს რეს ტორ ნე ბის-



263

dargobrivi ekonomika

თვის, ბა რე ბის თვის, ლუდ სა ხარ შე ბის თვის, მათ შო რის Upserve 
Winery POS (ად რე ცნო ბი ლი რო გორც Breadcrumb). Upserve 
Winery POS ყუ რადღე ბას ამ ახ ვი ლებს ღვი ნის ქარ ხნე ბის თვის 
ორ მთა ვარ კონ ცეფ ცი აზე: სა უკ ეთ ესო მომ ხმა რებ ლის გა მოც-
დი ლე ბის მი წო დე ბა ან გა რიშ სწო რე ბი სას და მფლო ბე ლე ბის-
თვის გა ყიდ ვე ბის გამ ჭვირ ვა ლე ან გა რი შე ბის მი წო დე ბა, რა თა 
გა იგ ონ ROI ყვე ლა ფე რი, რაც ხდე ბა მათ ვე ნახ ში.მი სი ძლი ერი 
გა დახ დის და მუ შა ვე ბის მა ხა სი ათ ებ ლე ბი მო იც ავს წი ნას წარ 
ავ ტო რი ზე ბულ ან გა რი შებს, გა ყო ფილ ჩე კებს, მო ბი ლურ კი ოს-
კებს და სხვა.

VinNOW არ ის ღვი ნის ქარ ხნის კი დევ ერ თი DTC და POS პროგ-
რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა, რო მე ლიც გეხ მა რე ბათ მარ თოთ რო-
გორც ად გილ ზე, ას ევე ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის გა ყიდ ვე ბი. 
მი სი პირ და პი რი მომ ხმა რე ბელ თან და კავ ში რე ბუ ლი ფუნ ქცი ები 
ეხ მა რე ბა ღვი ნის ქარ ხნებს მარ თონ ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის 
შეკ ვე თე ბი. VenNOW POS-ის მა ხა სი ათ ებ ლებს აქ ვს ორი ძი რი თა-
დი კომ პო ნენ ტი: ერ თი სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
ღვი ნის ქარ ხნე ბის თვის და მე ორე რეს ტორ ნის ტი პის ღვი ნის 
პა ტა რა ქარ ხნე ბის თვის. ის უზ რუნ ველ ყოფს წი ნას წარ ავ ტო რი-
ზა ცი ის ფუნ ქცი ებს, ონ კან ზე ღვი ნის შეკ ვე თას, ჩა ნარ თებს და 
დი ფერ ნცი რე ბულ ბი ლე თებს და სხვა. გა ყიდ ვე ბის და შეს რუ ლე-
ბის DTC სის ტე მას რაც გა ნას ხვა ვებს მეღ ვი ნე ობ ის POS-ს სხვა 
სერ ვი სებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ინ დუს ტრი ებ ის გან, არ ის გა დაწყვე-
ტის სა ჭი რო ება ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის მეშ ვე ობ ით ღვი ნის 
შეკ ვე თე ბის მარ თვი სა და შეს რუ ლე ბის თვის, მათ შო რის თი-
თოეული ქვეყ ნის ალ კო ჰო ლის მი წო დე ბის კა ნო ნე ბის დაც ვა ზე.

ად გილ ზე ტრან ზაქ ცი ებ სა და გა დახ დის და მუ შა ვე ბას რაც 
შე ეხ ება, ყვე ლა POS სის ტე მის ძი რი თა დი კონ ცეფ ცია არ ის 
ტრან ზაქ ცი ის მარ თვა და გა დახ დის სრუ ლი პრო ცე სის და მუ შა-
ვე ბა. მე წარ მე ხე დავს, თი თოეული პრო დუქ ტი აკ მა ყო ფი ლებს 
თუ არა ღვი ნის ქარ ხნის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ებ ებს, რო გო რი-
ცაა წი ნას წა რი ავ ტო რი ზა ცია, ბი ლე თე ბის გა ზი არ ება, მო ბი-
ლუ რი გა დახ დე ბი, რო გო რი ცაა Apple Pay და სხვა. ას ევე მე ნი უს 
კონ ტრო ლის შე სა ხებ რაც შრე იძ ლე ბა ით ქვას- მეღ ვი ნე ობ ის 
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POS სის ტე მე ბი მეღ ვი ნე ობ ის მფლო ბე ლებს ეხ მა რე ბა შექ მნან 
ფი ზი კუ რი და ონ ლა ინ მე ნიუები. მარ კე ტინ გულ ან დი ზა ინ ერ-
ულ სა აგ ენ ტოს დას ხმა რე ბის გა რე შე მე წარ მეს შე უძ ლია მე ნი უს 
ახ ალი ელ ემ ენ ტის, ფა სის გა ნახ ლე ბა ში ან ღვი ნის სრუ ლი ად ახ-
ალი ხა ზის და ნერ გვა ში შე იტ ან ოს სი ახ ლე. ბევრ POS სის ტე მას 
აქ ვს ჩა შე ნე ბუ ლი ფუნ ქცი ები, რომ ლე ბიც სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს 
ღვი ნის ქარ ხნებს გა ნა ახ ლონ ის ინი პირ და პირ POS სის ტე მა ში ვე. 
ეს ეც მნიშ ვნე ლოვ ნად ზო გავს და ნა ხარ ჯებს. გა ყიდ ვე ბის ან გა-
რიშ გე ბას ამ არ ტი ვებს POS პროგ რა მუ ლი სის ტე მე ბი, ეხ მა რე ბა 
მე ვე ნა ხე ებს მარ თონ თა ვი ან თი ფი ნან სე ბი მარ ტი ვი ნა ვი გა ცი-
ისა და ძი რი თა დი აღ რიცხვის, გა ყიდ ვე ბი სა და მომ ხმა რებ ლე ბის 
მო ნა ცე მე ბის ხედ ვით, რა თა და ინ ახ ონ სა წარ მოს მდგო მა რე ობ-
ის სრუ ლი სუ რა თი. ეს ყო ვე ლი ვე ეხ მა რე ბა მე წარ მეს გა ყიდ ვე-
ბის პროგ ნო ზი რე ბა ში და სა მო მავ ლო გან ვი თა რე ბის სტრა ტე-
გი ის შე მუ შა ვე ბა ში. 

REFERENCES:
1.https://www.analyticsinsight.net/top-12-cloud-computing-

trends-in-2021/
https://medium.com/nycdev/deploy-to-a-managed-kuber-

netes-cluster-on-google-cloud-
894d35b83619
2.https://capable.nz/blog/information-technology/it-innova-

tion-in-winemaking/
https://fitsmallbusiness.com/best-winery-pos-systems/
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IT TECH AND CLOUD SERVICES IN THE VITICULTURE -
WINEMAKING ECONOMY
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Resume
The introduction of the latest technologies in the field of viticul-

ture and winemaking has reduced production costs and increased 
the competitiveness of the enterprise. POS system - a ready-made 
set of equipment for automation of trading operations. All devices 
are integrated with each other and placed in such a way as to ensure 
maximum comfort of the seller and fast customer service. Winemak-
ers can use POS systems to attract loyal customers through market-
ing functions in wineries. Blockchain is the latest technology that al-
lows companies to track all stages of a product life cycle. When cloud 
services are integrated with Blockchain technology, organizations 
can better integrate all the information with each other. The use of 
all these innovative technologies increases the economic potential of 
the sector and makes it competitive in international markets.

Keywords: Upserve Winery; Lauv Winery; ShopKeep Winery 
POS; WineDirect; Xudle; Revel Systems; DTC-Sales; Apple Pay; Block-
chain; StackPointCloud; SaaS; Cloud Computing.
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შე სა ვა ლი
დი გი ტა ლი ზა ცი ამ მო იც ვა მთე ლი სამ ყა რო და მათ შო რის 

ის ეთი სწრა ფად გან ვი თა რე ბა დი დარ გი, რო გო რიც სას ტუმ რო 
ბიზ ნე სია. ეს არა მხო ლოდ სი ახ ლე, არ ამ ედ აუც ილ ებ ლო ბა ცაა, 
გან სა კუთ რე ბუ ლი იარ აღია ამ პან დე მი ურ პი რო ბებ ში, რო დე-
საც უშუ ალო კონ ტაქ ტე ბი, ოფ ლა ინ გა მო ფე ნე ბი, სას ტუმ როს 
მომ სა ხუ რე ბე ბი მკაც რა დაა შეზღუ დუ ლი კო ვიდ რე გუ ლა ცი-
ებ ის გა მო. მომ ხმა რებ ლის კმა ყო ფი ლე ბა კი და ჯავ შნი სა და 
კომ ფორ ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის მა ტე ბის პირ და პირ-
პრო პორ ცი ულ ად იზ რდე ბა. სტა ტი ის მი ზა ნია-გა მო ვიკ ვლი ოთ 
გა ციფ რუ ლე ბის კონ ცეფ ცი ებ ის რე ალ იზ აცია თა ნა მედ რო ვე 
სას ტუმ რო ინ დუს ტრი აში და გა ვა კე თოთ დას კვნე ბი მი სი და დე-
ბი თი თუ უარ ყო ფო თი შე დე გე ბის შე სა ხებ. შე ვის წავ ლოთ, რო-
გო რი უტ ილ იტ არ ული მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს თა ნა მედ რო ვე ციფ-
რულ ტექ ნო ლო გი ებს, რო გორ გე ნე რირ დე ბა ის ინი სას ტუმ როს 
სის ტე მებ ში ოპ ერ ირ ებ ის ყო ველ ნა ბიჯ ზე და რო გორ მოქ მე-
დებს მომ ხმა რე ბელ თა კმა ყო ფი ლე ბა ზე. ას ევე, სტა ტი ის მი ზა-
ნია, შე ვის წავ ლოთ ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის 
სხვა დას ხვა ხერ ხი და ტაქ ტი კა, რო მე ლიც რამ დე ნი მე ძი რი თად 
ამ ოც ან ას ემ სა ხუ რე ბა: ინ ფორ მი რე ბა ახ ალი სერ ვი სე ბის შე სა-
ხებ, ბრენ დის ცნო ბა დო ბის ამ აღ ლე ბა, ჯავ შნე ბი სა და დატ ვირ-
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თუ ლო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის ზრდა, პო ტენ ცი ური მომ ხმა რებ ლე-
ბის და ინ ტე რე სე ბა და და ჯავ შნის პრო ცე სის გა მარ ტი ვე ბა.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ტუ რიზ მი, სას ტუმ რო, გა ციფ რუ ლე ბა, 
კო მუ ნი კა ცია, მომ სა ხუ რე ბა.

ძი რი თა დი ტექ სტი 
სას ტუმ რო ბიზ ნე სის ინ დუს ტრია ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე დი ნა მი-

კუ რი და კონ კუ რენ ტუ ლი სექ ტო რია მსოფ ლი ოში, თა ნა მედ რო ვე 
ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის მეშ ვე ობ ით მიზ ნობ რივ აუდ იტ ორი-
ამ დე უნ და მი აღ წი ოს მკა ფიო, უნ იფ იც ირ ებ ულ მა და მი ზან მი მარ-
თულ მა მარ კე ტინ გულ მა შეტყო ბი ნე ბებ მა, რომ ლე ბიც თა ვი სი 
უნ იკ ალ ურ ობ ით გა მო ირ ჩე ვა და მომ ხმა რე ბელს თავს „გან სა კუთ-
რე ბუ ლად“ აგ რძნო ბი ნებს. ”ტექ ნო ლო გია მო იც ავს ტუ რიზ მის ყვე-
ლა სფე როს და მას გან სა კუთ რე ბუ ლი პრი ორ იტ ეტი უნ და მი ენ იჭ-
ოს ინ დუს ტრი ის სა მუ შაო ძა ლის გან ვი თა რე ბი სას”1, - ნათ ქვა მია 
გა ერ ოს მსოფ ლიო მოგ ზა ურ ობ ის ორ გა ნი ზა ცი ის ან გა რიშ ში. 

სა ქარ თვე ლო ში ინ ტერ ნე ტის მომ ხმა რე ბელ თა რა ოდ ენ ობ ის 
ზრდა ძი რი თა დად 2000 წლი დან და იწყო და დღეს მო სახ ლე ობ ის 
52% - და ახ ლო ებ ით 2.2 მი ლი ონი ად ამი ანი – აქ ტი ურ ად იყ ენ ებს 
მას. მსოფ ლი ოში კი 2018 წლის მო ნა ცე მე ბით იინ ტერ ნეტს 4 მი-
ლი არ დამ დე მომ ხმა რე ბე ლი ჰყავს.2 ეს მო ნა ცე მე ბი პან დე მი ის 
შემ დეგ საგ რძნობ ლად მო იმ ატ ებს.

დი გი ტა ლი ზა ცია რამ დე ნი მე ათ წლე ულ ის გან მავ ლო ბა ში მიმ-
დი ნა რე ობ და და შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ტუ რიზ მის სექ ტო რის 
გა ციფ რუ ლე ბა ჯერ კი დევ 1970-იან წლებ ში და იწყო, რო დე საც 
ფრე ნის ბი ლე თე ბის ელ ექ ტრო ნუ ლი წარ მო ება გახ და შე საძ ლე-
ბე ლი. თავ და პირ ვე ლად, პრო ცე სი ნე ლა ვი თარ დე ბო და და ეფ-
ექ ტუ რად მხო ლოდ მცი რე ნა ბი ჯე ბი გა და იდ გა ციფ რუ ლი სამ-
ყა როს კენ. 90-იან წლებ ში შე საძ ლე ბე ლი გახ და მოგ ზა ურ ობ ის 
შეკ ვე თა ინ ტერ ნე ტის სა შუ ალ ებ ით, მაგ რამ მა ინც და ნიშ ნუ ლე-
ბის ად გი ლის შე სა ხებ რე ალ ური ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ება ად ამი-

1 https://www.unwto.org/digital-transformation
2 cifruli marketingi, gza sakuTrebidan warmatebul biznesamde, 

USAID, proeqti “zrda saqarTveloSi” Tbilisi, 2018 gv. 11.
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ან ური წყა რო ებ ის მეშ ვე ობ ით ხორ ცი ელ დე ბო და. დღეს დღე ობ ით 
მსოფ ლი ოს ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბი სა თუ ღირ სშე სა ნიშ ნა ობ ის შე-
სა ხებ ულ ევი ინ ფორ მა ცია არ სე ბობს სა ძი ებო სის ტე მებ ში. 

ციფ რულ მა ტექ ნო ლო გი ებ მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი გარ დაქ მნა მო-
უტ ანა ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ას მთლი ან ობ აში, ერ თგვა რი რე ვო-
ლუ ცია მო ახ დი ნა ტუ რის ტულ სა წარ მო ებ ში, სას ტუმ რო ებ სა თუ 
კვე ბის ობი ექ ტებ ში. დი გი ტა ლი ზა ცი ამ გარ დაქ მნა ტუ რიზ მის 
მწარ მო ებ ლე ბი სა და მომ ხმა რებ ლე ბის ტრა დი ცი ული რო ლე ბი. 
ამ ის შე დე გად გაჩ ნდა ახ ალი რო ლე ბი, ურ თი ერ თო ბე ბი, ბიზ ნეს 
მო დე ლე ბი და კომ პე ტენ ცი ები. აგ რეთ ვე, ციფ რუ ლი პლატ ფორ-
მე ბის ზრდამ ტუ რის ტუ ლი პრო დუქ ტე ბის, მომ სა ხუ რე ბი სა და 
გა მოც დი ლე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა საც შე უწყო ხე ლი. სას ტუმ-
რო მომ სა ხუ რე ბა ზე მოთხოვ ნის მი ღე ბის სა ოპ ერ აციო სიჩ ქა რე, 
ბაზ რის ინ ფორ მი რე ბა და უკ უკ ავ ში რი ბევ რად გა მარ ტივ და. ამ 
ცვლი ლე ბებ მა სას ტუმ რო ბიზ ნესს ახ ალი გა მოწ ვე ვე ბი შე უქ მნა 
და მას პინ ძლო ბის სფე რო უფ რო კონ კუ რენ ტუ ლი გა ხა და. 

ბრენ დუ ლი და დი დი ზო მის სას ტუმ რო ები ნაკ ლებ მოქ ნი ლი 
არი ან გა რე მო პი რო ბე ბის ცვლი ლე ბე ბის მი მართ, ად აპ ტა ცი ის 
უნ არი მცი რე და სა შუ ალო ზო მის ბუ ტიკ სას ტუმ რო ებს უფ რო 
აქ ვთ. მსურს გა გი ზი არ ოთ ჩვე ნი კვლე ვის შე დე გი ამ გვა რი ად-
აპ ტა ცი ის უპ რე ცენ დენ ტო შემ თხვე ვას თან და კავ ში რე ბით, რო-
მელ საც ან ალ ოგი არ აქ ვს მსოფ ლი ოში. ეს გახ ლავთ კომ პა ნია 
ნუ მა (NUMA), „ჩვენ ვა შე ნებთ ახ ალ გზას“1 - ასეა აღ ნიშ ნუ ლი 
ის ტო რი აში მათ შე სა ხებ. მარ ტი ვი, მო ხერ ხე ბუ ლი, გა სა გე ბად 
და ხელ მი საწ ვდო მად კონ სტრუ ირ ებ ული მა თი ვებ-გვერ დი ამ-
ომ წუ რავ ინ ფორ მა ცი ას გვაწ ვდის მა თი ინ ოვ აცი ებ ის შე სა ხებ. 
უახ ლე სი ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ისა და გე მოვ ნე ბის ნამ დვი ლი 
მიქ სია მა თი მიდ გო მე ბი, თი თოეული ოპ ერ აცია... მსოფ ლი ოს 
მას შტა ბით ხუ თი ქვე ყა ნა აქ ვთ მო ცუ ლი: გერ მა ნია, ავ სტრია, 
ეს პა ნე თი, იტ ალია, ჩე ხე თი. მა თი 80-მდე სას ტუმ რო ევ რო პის 
12 ქა ლაქ შია: ბერ ლი ნი, დი უს ელ დორ ფი, მი უნ ჰე ნი, ზალ სბურ-
გი, ვე ნა, ფრან კფურ ტი, ბარ სე ლო ნა, მად რი დი, სე ვი ლია, ფლო-
რენ ცია, მი ლა ნი და პრა ღა. მთა ვა რი კონ ცეფ ცია დი გი ტა ლი-

1 https://numastays.com/our-story
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ზა ციაა, ყვე ლაფ რის QR კო დე ბით მარ თვა, ჯავ შნის მი ღე ბი დან 
დაწყე ბუ ლი ოთ ახ ში შე სახ ლე ბით დას რუ ლე ბუ ლი. სა ოპ ერ აციო 
პრო ცე სე ბის 80% გა ციფ რუ ლე ბუ ლია; დაწყე ბუ ლი და ჯავ შნი-
დან და ოთ ახ ის შერ ჩე ვი დან, დას რუ ლე ბუ ლი და სუფ თა ვე ბით, 
ბუ ღალ ტე რი ითა და ა.შ. ეს აძ ლევს მათ სა შუ ალ ებ ას იყ ონ - მას-
შტა ბუ რე ბი, გლო ბა ლუ რე ბი და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ები სა ფა სო 
პო ლი ტი კის თვალ საზ რი სით. რა თქმა უნ და, ამ ის მი ზე ზი, პირ-
ველ რიგ ში, შემ ცი რე ბუ ლი ხარ ჯე ბია. რო დე საც თი თო სას ტუმ-
როს თი თო სა ოპ ერ აციო მე ნე ჯე რი ჰყავს და ის იც დის ტან ცი-
ურ ად მარ თავს, სას ტუმ რო ფაქ ტობ რი ვად ცა რი ელია, მხო ლოდ 
სტუ მა რია შე ნო ბა ში, სა უზ მე, მი ლა გე ბა და სხვა სერ ვი სე ბი ის-
ევ კო დუ რი შეკ ვე თი თა და გა მო ძა ხე ბი თაა. ეს სრუ ლი ად ინ ოვ-
აცი ური მო დე ლი სრუ ლი ად მი უღ ებ ელია ის ეთი ტრა დი ცი ული 
ქვეყ ნის თვის, რო გო რიც საფ რან გე თია, კომ პა ნი ას ჯერ მარ თვა-
ში არ აუღია არ ცერ თი სას ტუმ რო საფ რან გეთ ში. არ არ ის გა მო-
რიცხუ ლი პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცი ის სა და რა ჯო ზე ბევ რი ტრა-
დი ცი ული ქვე ყა ნა დად გეს, მათ შო რის სა ქარ თვე ლო. 

ეპ იდ სი ტუ აცი იდ ან გა მომ დი ნა რე, არ და დე გე ბის და მოგ ზა-
ურ ობ ის სე ზო ნი გა და ვად და მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შტა ბით. გა-
და ვად და და გეგ მი ლი მარ შრუ ტე ბი, და ჯავ შნი ლი სას ტუმ რო ები, 
უკ ან დაბ რუნ და გა ყი დუ ლი ბი ლე თე ბი. ტუ რის ტუ ლი კომ პა ნი-
ები სრუ ლი მო ბი ლი ზა ცი ით და რე გუ ლა ცი ებ ის დაც ვით ცდი-
ლო ბენ სექ ტო რე ბის აღ ორ ძი ნე ბას. მომ ხმა რებ ლე ბი სულ უფ რო 
მეტ ციფ რულ არ ხებ სა და პლატ ფორ მებს ეყ რდნო ბი ან თა ვი ან-
თი სა მოგ ზა ურო სა ჭი რო ებ ებ ის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად.

ეპ იდ სი ტუ აცი იდ ან გა მომ დი ნა რე, დას ვე ნე ბის და მოგ ზა ურ-
ობ ის სე ზო ნე ბი შე იც ვა ლა და მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შტა ბით 
გა და იწია სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში ეპ იდ ვი თა რე ბი დან გა მომ დი ნა-
რე. და გეგ მი ლი მარ შრუ ტე ბი, და ჯავ შნი ლი სას ტუმ რო ები, გა ყი-
დუ ლი ბი ლე თე ბი დაბ რუნ და ან სხვა თა რი ღებ ზე გა და იჯ ავ შნა. 
ტუ რის ტუ ლი კომ პა ნი ები და გან თავ სე ბის ობი ექ ტე ბი სრუ ლი 
მო ბი ლი ზა ცი ითა და რე გუ ლა ცი ებ ის დაც ვით ცდი ლო ბენ სექ-
ტო რის აღ ორ ძი ნე ბას. მომ ხმა რებ ლე ბი კი, სულ უფ რო მეტ ციფ-
რულ არ ხსა და პლატ ფორ მას იყ ენ ებ ენ თა ვი ან თი მოთხოვ ნე ბის 
და საკ მა ყო ფი ლებ ლად. 
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მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ტრა დი ცი ული მარ კე ტინ გი დღემ დე 
პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს და ვხვდე ბით ბეჭ დვით რეკ ლა-
მებს, სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცი ას ან პირ და პირ მარ კე ტინ გს, 
ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გი ნე ბის მი ერი კომ პა ნი ის თვის სრუ ლი ად 
ახ ალ შან სებს იძ ლე ვა. რაც ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია, მი სი წარ-
მო ება შე საძ ლე ბე ლია ელ ექ ტრო ნუ ლად და ონ ლა ინ რე ჟიმ ში. ეს 
ნიშ ნავს, რომ ბრენ დებს გა ცი ლე ბით მე ტი შან სი აქ ვთ - მომ ხმა-
რებ ლე ბამ დე მი ვიდ ნენ და შეს თა ვა ზონ თა ვი ან თი პრო დუქ ტი 
ელ ექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის, ვი დეო გან თავ სე ბის, სო ცი ალ ური მე-
დი ის ან სა ძი ებო სის ტე მის გა მო ყე ნე ბით. დღეს დღე ობ ით, შე იძ-
ლე ბა ით ქვას, რომ ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გი სა სი ცოცხლოდ მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია სას ტუმ როს ბრენ დის ცნო ბა დო ბის გა საზ რდე ლად. 
უკ ვე იმ იჯ ის სა კითხია, გქონ დეს ვებ-გვერ დი და ას ევე, სო ცი ალ-
ური მე დია გა მარ თუ ლი უკ უკ ავ ში რით. მარ კე ტინ გი მა თი ციფ-
რუ ლი სტრა ტე გი ის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია. ყვე ლა ცდი ლობს 
კონ კუ რენ ტე ბის გან გან სხვა ვე ბუ ლი სო ცი ალ ური მე დი ის სტრა-
ტე გია შე იმ უშა ოს, რა თა მომ ხმა რებ ლე ბის ყუ რადღე ბა მი იქ ცი-
ოს და მათ პრო დუქ ტის შე ძე ნის სურ ვი ლი გა უჩ ინ ოს.

დას კვნა
სა ქარ თვე ლო ში ტუ რიზ მი სა და მას პინ ძლო ბის ტრა დი ცი ული 

ხა სი ათ იდ ან გა მომ დი ნა რე, ციფ რუ ლი გან ვი თა რე ბა სას ტუმ რო-
ებს სე რი ოზ ულ გა მოწ ვე ვებს და შე საძ ლებ ლო ბებს მო უტ ანს. 
გან თავ სე ბის ობი ექ ტე ბი არა ერ თგვა როვ ნად აფ ას ებ ენ დი გი-
ტა ლი ზა ცი ის და დე ბით და უარ ყო ფით მხა რე ებს. მა გა ლი თად, 
სრუ ლად ციფ რულ კო მუ ნი კა ცი აზე გა დას ვლის კა ტე გო რი ული 
წი ნა აღ მდე გია საფ რან გე თი. ამ იტ ომ აც შე სა მუ შა ვე ბე ლია ჰიბ-
რი დუ ლი ქარ თუ ლი მო დე ლი, რო მე ლიც თა ნა მედ რო ვე დი გი-
თალ სამ ყა როს თან იქ ნე ბა ად აპ ტი რე ბუ ლი და ამ ავ დრო ულ ად 
მო უფ რთხილ დე ბა რო გორც და საქ მე ბუ ლებს, ას ევე, პერ სო ნა-
ლურ კო მუ ნი კა ცი ას რო გორც მარ კე ტინ გის, ას ევე, სერ ვი სის 
სფე რო ში. სა ქარ თვე ლოს თვის პერ სო ნა ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ის 
ფა სე ულ ობა ყვე ლა ზე მა ღა ლია. ამ იტ ომ სა ჭი როა გა ვი ზი არ ოთ 
ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბა, შე ვამ ცი როთ სა ოპ ერ აციო ხარ ჯე ბი, 
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გა ვა მარ ტი ვოთ ჯავ შნის სის ტე მე ბი, უფ რო ეფ ექ ტუ რი და მიზ-
ნობ რი ვი გავ ხა დოთ მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის ხერ ხე ბი და 
ხარ ჯე ბი, მაგ რამ, ამ ავ დრო ულ ად, არ და ვი ვიწყოთ ჩვე ნი, ქარ-
თუ ლი სტუ მარ მას პირ ძლო ბის მრა ვალ სა უკ უნ ოვ ანი ტრა დი ცი-
ები და კონ ცეფ ცია, შევ ქმნათ მო დე ლი, მორ გე ბუ ლი რო გორც 
ოპ ტი მი ზა ცი აზე, ას ევე - თვით მყო ფა დო ბა ზე.
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RESUME
Digitalization has spread all over the world and including such 

a rapidly evolving field as the hotel business. This is not only a nov-
elty, but also a necessity, a special tool in these pandemic conditions, 
when direct contacts, offline exhibitions, hotel services are strictly 
limited due to co-regulations. Customer satisfaction increases in di-
rect proportion to the increase in booking and convenient service. 
The purpose of this article is: to investigate the implementation of 
digitalization concepts in the modern hotel industry and to draw 
conclusions about its positive or negative consequences; to learn 
about the utilitarian importance of modern digital technologies, 
how they are generated at every step of operating a hotel system, 
and how they affect customer satisfaction. Also, the purpose of this 
article is to explore different ways and tactics of digital marketing 
communication, which serve several main tasks: informing about 
new services, raising brand awareness, increasing bookings and 
load rates, attracting potential customers and simplifying the book-
ing process.

Key words: Tourism, hotel, digitalization, communication, ser-
vice.



273

dargobrivi ekonomika

ჩვე ნი სა ლო ცა ვე ბი სა მა ჩაბ ლოს 
ოკ უპ ირ ებ ულ ტე რი ტო რი აზე

DOI - 10.36962/ecs105/3/2022-273

ნა ნი მამ ფო რია 
სტუ ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი,

mamporianani11@gtu.ge 

მა რი ამ გა ვა შე ლიშ ვი ლი 
სტუ სტუ დენ ტი, 

mariam.gavasheli.13@gmail.com

მა რი მე ლა ძე 
სტუ სტუ დენ ტი, 

meladzemari213@gmail.com

ნა ნა ორ აგ ვე ლი ძე 
სტუ სტუ დენ ტი, 

oragvelidze.nana@gtu.ge 

რე ზი უმე
გან ხი ლუ ლია რუ სე თის მი ერ ინ სპი რი რე ბუ ლი 2008 წლის აგ-

ვის ტოს ომ ის შე დე გად ჩვე ნი ეკ ლე სია-მო ნას ტრე ბის მდგო მა რე-
ობა სა მა ჩაბ ლოს ოკ უპ ირ ებ ულ ტე რი ტო რი აზე, ე. წ. სა საზღვრო 
ზოლს მიღ მა დარ ჩე ნი ლი ჩვე ნი კულ ტუ რუ ლი მემ კვი დ რე ობ ის 
მით ვი სე ბა და გა ნად გუ რე ბა. 

ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ რი ობ ის სა მი ათ ას წლო ვა ნი ის ტო-
რია თა ვი სუფ ლე ბი სა და და მო უკ იდ ებ ლო ბი სათ ვის ქარ თვე ლი 
ხალ ხის მრა ვალ სა უკ უნ ოვ ანი, შე უპ ოვ არი ბრძო ლის მა გა ლი-
თია. გა მორ ჩე ული ამ თვალ საზ რი სით არც XX-XXI სა უკ უნე ებ-
ის გე ოპ ოლ იტ იკ ური კა ტაკ ლიზ მე ბი აღ მოჩ ნდა. სა ქარ თვე ლოს 
საბ ჭო თა კავ ში რის და ტო ვე ბა ძა ლი ან ძვი რი და უჯ და–2008 
წლის 26 აგ ვის ტოს რუ სეთ მა ,,სამ ხრეთ ოს ეთ ისა” და აფხა ზე თის 
და მო უკ იდ ებ ლო ბა ცნო და 1992 წელს, გა ერ თი ან ებ ული ერ ებ ის 
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ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ აღი არ ებ ული ტე რი ტო რი ის (69. 700 კმ) 20 
პრო ცენ ტი 12. 565 კმ (აფხა ზე თი – 8.665 კმ, ცხინ ვა ლის რე გი-
ონი – 3.900 კმ)² მი იტ აცა... ოკ უპ ირ ებ ულ ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში 
აღ ნუს ხუ ლია 555 მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სია. Aამ ეტ აპ ზე, 
ინ ფორ მა ცია (ფო ტო სუ რა თე ბის სა ხით) 267 ნა გე ბო ბის (266 ეკ-
ლე სია და 1 სი ნა გო გა) თა ობ აზე მოგ ვე პო ვე ბა; მა თი დი დი ნა-
წი ლი ამ ჟა მად არ ქე ოლ ოგი ურ ობი ექ ტე ბა დაა ქცე ული, ხო ლო 
და ნარ ჩე ნებს უყ ურ ადღე ბო ბი სა და ან ტი ქარ თუ ლი ქმე დე ბე ბის 
გა მო, გა ნად გუ რე ბის საფ რთხე ემ უქ რე ბათ. [1. გვ. 4.] 

რუ სე თის მი ერ სა ქარ თვე ლოს ოკ უპ ირ ებ ული რე გი ონ ებ ის 
ე.წ. ად მი ნის ტრა ცი ული ,,საზღვა რი” დრო დად რო იც ვლე ბა. ე. წ. 
სამ ხრეთ ოს ეთ თან გა კე თე ბუ ლი ბა ნე რი წარ წე რით Республика 
Южная Осетия სა ქარ თვე ლოს ცენ ტრა ლუ რი მა გის ტრა ლის მი-
მარ თუ ლე ბით ინ აც ვლებს და სულ უფ რო მე ტი ტე რი ტო რია 
რჩე ბა მავ თულ ხლარ თე ბის მიღ მა. 

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ოკ უპ აცია, სა მა ჩაბ ლო, კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ობა, ცი ვი ლი ზა ცია, სა მარ თლი ანი, ხუ როთ მოძ რვა-
რი.

შე სა ვა ლი
რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს 2008 წლის აგ ვის ტოს ომი ექ ვსი (და 

არა ხუ თი, რად გა ნაც რუ სუ ლი არ მია სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო-
რი აზე 8 აგ ვის ტომ დე იყო გან ლა გე ბუ ლი) დღის გან მავ ლო ბა-
ში - 7-დან 12 აგ ვის ტომ დე გრძელ დე ბო და. ომ ის დროს რუ სუ ლი 
არ მი ის ინ ტერ ვენ ცია სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე მხო ლოდ 
ცხინ ვა ლის რე გი ონ ით არ შე მო ფარ გლუ ლა. საბ რძო ლო მოქ მე-
დე ბე ბის მე ორე ფრონ ტი გა იხ სნა აფხა ზე თი სა და და სავ ლეთ 
სა ქარ თვე ლოს მი მარ თუ ლე ბე ბი დან. საბ რძო ლო მოქ მე დე ბებ ში 
ჩარ თუ ლი იყო ას ევე რუ სე თის საზღვაო ფლო ტი. [2. გვ. 206]

სა ოკ უპ აციო რე ჟი მი არ ერ იდ ება სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე-
თა სი ცოცხლის ხელ ყო ფა საც, რი სი ნა თე ლი მა გა ლი თიც იყო 
2016 წლის 19 მა ისს აფხა ზე თის სა საზღვრო-გამ შვებ პუნ ქტთან, 
ხურ ჩა ში მოკ ლუ ლი სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქის გი გა ოთხო ზო-
რი ასა და 2018 წლის 22 თე ბერ ვალს ახ ალ გორ ში და კა ვე ბუ ლი 
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და შემ დეგ წა მე ბით მოკ ლუ ლი არ ჩილ ტა ტუ ნაშ ვი ლის შემ თხვე-
ვე ბი. [2.]

,,ხალ ხთა თა ობ ებ ის მი ერ შექ მნი ლი ის ტო რი ული ძეგ ლე ბი, 
რომ ლე ბიც წარ სუ ლის გზავ ნი ლის მა ტა რე ბე ლია, დღემ დე რჩე-
ბა მა თი სა უკ უნ ოვ ანი ტრა დი ცი ებ ის ცოცხალ მოწ მედ. კა ცობ-
რი ობა დღი თიდღე რწმუნ დე ბა, რომ ად ამი ან ებს სა ერ თო ღი რე-
ბუ ლე ბე ბი გა აჩ ნი ათ და პა ტივს მი აგ ებ ენ ის ტო რი ულ ძეგ ლებს, 
რო გორც სა ერ თო მემ კვიდ რე ობ ას“... [3.]

სა ოკ უპ აციო ძა ლა, რო მე ლიც მოქ მე დებს ოკ უპ ირ ებ ულ ტე-
რი ტო რი ებ ზე, ცდი ლობს, ყვე ლა ნა ირ ად წა შა ლოს ძვე ლი ის ტო-
რი ული კვა ლი და არა მხო ლოდ კვა ლი, რო მე ლიც უკ ავ შირ დე ბა 
ძეგ ლებს, არ ამ ედ წა შა ლოს სა ზო გა დო ებ ის არ სე ბო ბის კვა ლიც. 
ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში ქარ თუ ლი სოფ ლე ბი - თა მა რა შე ნი, აჩ აბ-
ეთი, ქურ თა, კეხ ვი, ერ ედ ვი, ვა ნა თი და ავ ნე ვი სრუ ლი ად იქ ნა 
გა ნად გუ რე ბუ ლი, ანუ წა იშ ალა იქ მო სახ ლე ობ ის ცხოვ რე ბის ნი-
შან წყა ლიც კი[4. გვ. 7],Mრაც გა მო იხ ატ ება შემ დეგ ში: ში და ქარ-
თლის ოკ უპ ირ ებ ული ნა წი ლი მო იც ავს ოთხ რაიონს: ცხინ ვა ლის, 
ზნა ურ ის, ჯა ვი სა და ახ ალ გო რის რაიონებს. რუ სეთ-სა ქარ თვე-
ლოს ომ ის შემ დეგ (2008 წე ლი) აღ ნიშ ნულ რაიონებში რე ლი გი ის 
თა ვი სუფ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა ას ეთია: 
ცხინ ვა ლის, ზნა ურ ის და ჯა ვის რაიონებიდან ქარ თვე ლი სა-
სუ ლი ერო პი რე ბი სრუ ლად იქ ნენ გა მო დევ ნი ლი. ამ რაიონებში 
ქარ თულ, მარ თლმა დი დებ ლურ ტაძ რებ ში დღეს წირ ვა-ლოც-
ვას აღ ავ ლე ნენ ოს ები, რომ ლე ბიც გა მო ეყ ვნენ ქარ თულ მარ-
თლმა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას და და ექ ვემ დე ბარ ნენ სა ბერ ძნე თის 
მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის აგ ან გან დგო მილ ერთ-ერთ ეკ-
ლე სი ას – CHURCH OF THE CENUINE ORTHODOX CHRISTIANS OF 
CREECE HOLY METROPOLIS OF OROPOS AND PHYLE -ს (ვებ გვერ-
დი: www. hsir.org; www.cominf.org).

რაც შე ეხ ება ახ ალ გო რის რაიონს, ამ ტე რი ტო რი აზე დღე ის-
ათ ვის რვა მოქ მე დი ეკ ლე სიაა, იქ მომ სა ხუ რე სა სუ ლი ერო პი რე-
ბი გა მო დევ ნილ ნი არი ან ამ ტე რი ტო რი იდ ან და იქ შეს ვლი სა და 
ღვთის მსა ხუ რე ბის აღ სრუ ლე ბის უფ ლე ბა არ აქ ვთ... გამ ყო ფი 
ხა ზის მე ორე მხა რეს მცხოვ რებ ქარ თველ მრევ ლს ეზღუ დე ბა 
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უფ ლე ბა მო ინ ახ ულ ოს ახ ლო ბელ თა და ოჯ ახ ის წევ რთა საფ ლა-
ვე ბი და და ეს წროს ღვთის მსა ხუ რე ბას ოკ უპ ირ ებ ულ ტე რი ტო-
რი აზე მოხ ვედ რილ ტაძ რებ ში. ამ შეზღუდ ვებ თან ერ თად, შე-
მაშ ფო თე ბე ლია და სახ ლე ბულ რაიონებში არ სე ბუ ლი სა კულ ტო 
ნა გე ბო ბე ბის მდგო მა რე ობა. ქარ თუ ლი მარ თლმა დი დებ ლუ რი 
ტაძ რე ბის ნა წი ლი დან გრე ულია, ნა წილ ზე კი სის ტე მა ტუ რად 
მიმ დი ნა რე ობს არ ალ ეგ ალ ური ,,სა რეს ტავ რა ციო“ სა მუ შაოები, 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის ძეგ ლე ბის ფრაგ მენ ტებ ზე აშ ენ-
ებ ულია ახ ალი ტაძ რე ბი, სა ხე შეც ვლი ლია არა ერ თი ეკ ლე სია, 
სა ომ არი მოქ მე დე ბე ბის დროს დან გრე ულია ბევ რი მათ გა ნი. [5. 
გვ. 7.]

უშუ ალ ოდ სა ომ არი მოქ მე დე ბე ბის დროს და ზი ან და შემ დე გი 
ძეგ ლე ბი:

ხე ით ის მთა ვა რან გე ლო ზის მე-18-მე-19 სა უკ უნ ის ეკ ლე სია. 
12 აგ ვის ტოს ჭურ ვი მოხ ვდა და შე დე გად გუმ ბა თი და სამ რეკ-
ლო და ზი ან და.

დამ წვა რია მე-19 სა უკ უნ ის სვე რის წმ. გი ორ გის ხის ეკ ლე სია.
ერ ედ ვის წმ. გი ორ გის ეკ ლე სია – X სა უკ უნე. პირ ვე ლი თა რი-

ღი ანი ბა ზი ლი კა. ნა გე ბო ბა თა ტი პი და მა ხა სი ათ ებ ელია მხო-
ლოდ ქარ თუ ლი ხუ როთ მოძ ღვრე ბის თვის. ხუ როთ მოძ ღვა რი 
– თე ოდ ორე თაფ ლა ის ძე. იკ ითხე ბა ეკ ლე სი ის სამ ხრე თის ფა სა-
დის მრგვალ სვეტ ზე. სა ომ არი მოქ მე დე ბე ბის დროს გა ლა ვან ზე 
მოხ ვდა ჭურ ვი და და ზი ან და.[6]

ვა ნო მა ჩა ბელს ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად გა უმ არ თლა - მას საფ-
ლა ვიც კი არ ეღ ირ სა. უდ იდ ესი მა მუ ლიშ ვი ლის და კარ გვი დან 
სა უკ უნ ის შემ დეგ სა ქარ თვე ლომ ვა ნო მა ჩაბ ლის მშობ ლი ური 
სო ფე ლი თა მა რა შე ნიც და კარ გა. დან გრე ული და მი წას თან გას-
წო რე ბუ ლია მა ჩაბ ლე ბის ის ტო რი ული სახ ლიც. ამ ჟა მად, მწერ-
ლის სახლ-მუ ზე უმი წე რო ვა ნის №407 კო ტეჯ შია გან თავ სე ბუ-
ლი...[7]

იკ ორ თის ტა ძა რი - 1172 წე ლი. ცხინ ვა ლი დან 35 კი ლო მეტ-
რში. ქსნის ერ ის თავ თა ერთ-ერ თი რე ზი დენ ცია ში და ქარ თლში. 
იკ ორ თის ეკ ლე სი ას გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უჭ ირ ავს ქარ-
თუ ლი ხუ როთ მოძ ღვრე ბის ის ტო რი აში. ექ ვთი მე თა ყა იშ ვი ლი 
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იკ ორ თის შე სა ხებ წერ და: ,,ას ეთი მშვე ნი ერი ნა გე ბო ბა თა მა რის 
დრო ისა, ჩვენ მე ტი არა გვაქ ვს, რა შე სა ნიშ ნა ვი დე კო რი აქ ვს? 
მი სი ტო ლე ბია ბე თა ნი აც, კა ბე ნი, მაგ რამ მას თან ვერც ერ თი 
ვერ მო ვა...…იკ ორ თა უნ იკ უმია და ას ეთი ძეგ ლე ბი გან სა კუთ რე-
ბით კარ გად უნ და შე ვი ნა ხოთ”. [8] 

ტა ძარ ში დაკ რძა ლულ ნი არი ან კა ხე თის აჯ ან ყე ბის (1659) 
ხელ მძღვა ნე ლე ბი: ბი ძი ნა ჩო ლო ყაშ ვი ლი, შალ ვა და ელ იზ ბარ 
ქსნის ერ ის თა ვე ბი. ოს ებ მა ჩვე ნი ქარ თვე ლი წმინ და ნე ბი შალ-
ვა და ელ იზ ბარ ქსნის ერ ის თა ვე ბი, ალ ან ებ ად - ოს ებ ად შეგ ვი-
რაცხეს.

რუ სულ მა კომ პა ნი ამ და იწყო თი რი სა და იკ ორ თის ტაძ რე ბის 
რე აბ ილ იტ აცია, რის შე დე გა დაც ორ ივე ობი ექ ტი მნიშ ვნე ლოვ-
ნად და ზი ან და, რაც ფრეს კებ საც შე ეხო. არ აპ რო ფე სი ონ ალ იზ-
მით იმ დე ნად უხ ეში ჩა რე ვა მოხ და ამ პრო ცეს ში, რომ თვი თონ 
ცხინ ვა ლის წარ მო მად გენ ლო ბაც შეშ ფოთ და, რის შე დე გა დაც 
შე აჩ ერ ეს რეს ტავ რა ცია. [9] 

ლარ გვი სის სა მო ნას ტრო კომ პლექ სი. ლარ გვი სის მო ნას ტე-
რი XIV-XV სა უკ უნე ებ ში მნიშ ვნე ლო ვან კულ ტუ რულ და სა გან-
მა ნათ ლებ ლო კე რას წარ მო ად გენ და. 

ამ ჟა მად, რო გორც სხვა არა ერ თი ეკ ლე სია, ლარ გვი სიც კი-
რით არ ის შე თეთ რე ბუ ლი. აქ მდე ბა რე ობს ქსნის ხე ობ აში ყვე-
ლა ზე ზე მოთ მდე ბა რე რუ სუ ლი სა ოკ უპ აციო ნა წი ლე ბის ბო ლო 
ბა ზა. [10]

ოკ უპ ირ ებ ულ სო ფელ აჩ აბ ეთ ის ცი ხე ზე ოს ური დრო შა აღ-
მარ თეს და მას ალ ან ის ცი ხე უწ ოდ ეს. 

ნი ქო ზი დან მო იპ არ ეს ვერ ცხლის სა ნა წი ლე, რო მელ შიც წმინ-
და ალ ექ სი ბე რის წმინ და ნა წი ლი იყო და ცუ ლი.

სო ფელ ხე ით თან მდე ბა რე სა ბაწ მინ დის ტა ძა რი გა ნად გუ რე-
ბის პი რა საა. 

სა უკ უნე ებ ის გან მავ ლო ბა ში ჩვე ნი წი ნაპ რე ბი ქმნიდ ნენ და 
იც ავ დნენ კულ ტუ რულ მემ კვიდ რე ობ ას, ზრუ ნავ დნენ მის შე-
ნარ ჩუ ნე ბა ზე, რა თა თა ობ ებ ის ათ ვის გა და ეც ათ ის ინი, რო გორც 
ჭეშ მა რი ტი ის ტო რი ის სა ფუძ ვლე ბი, რო გორც ის ტო რი ული 
პირ ველ წყა რო ები. ჩვენ თვის დი დი ტკი ვი ლია სა ქარ თვე ლოს 
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საზღვრებს მიღ მა დარ ჩე ნი ლი ქარ თუ ლი მემ კვიდ რე ობა. ჩვენ 
დრო ებ ით და კარ გუ ლი გვაქ ვს რო გორც ტე რი ტო რი ები, ას ევე 
ის კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობა, რომ ლებ საც ათე ულ ობ ით სა-
უკ უნე ებ ის გან მავ ლო ბა ში ქმნიდ ნენ ჩვე ნი სა ხე ლო ვა ნი წი ნაპ-
რე ბი. დი ახ, უნ იკ ალ ური ერი ვართ, რად გან შე ვი ნარ ჩუ ნეთ და 
დღემ დე მო ვი ტა ნეთ ჩვე ნი, აბ სო ლუ ტუ რად თა ვი სე ბუ რი ხა სი-
ათ ის მა ტა რე ბე ლი და თვით მყო ფა დი სა ოც არი კულ ტუ რა. ეს 
მა შინ, რო დე საც ის ტო რი ას ბევ რი ჩვენ ზე დი დი და ძლი ერი იმ-
პე რი ები ახ სოვს და ბევ რმა მათ გან მა დღე ვან დელ დღემ დე ვერ 
მო აღ წია. მსოფ ლი ოში ბევ რია ის ეთი სა ხელ მწი ფო ები, რომ ლე-
ბიც ფლო ბენ ჩვენ ზე დიდ ტე რი ტო რი ებს და ჩვენ ზე ძლი ერ ეკ-
ონ ომ იკ ას. მა თი ის ტო რი ის შექ მნა და იწყო IX-X სა უკ უნე ებ ში ან 
კი დევ უფ რო გვი ან. რუს მა ოკ უპ ან ტმა ხომ თა ვი სი ის ტო რი ის 
ათ ვლა IX სა უკ უნ იდ ან და იწყო, თუმ ცა დღეს ის ჩვე ნი ტე რი ტო-
რი ებ ის ოკ უპ აცი ითა და ბორ დე რი ზა ცი ით არ ის და კა ვე ბუ ლი. 
უნ და გვახ სოვ დეს, რომ კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობა არ ის ჩვე-
ნი სიმ დიდ რე, ეს არ ის ჩვე ნი სი ამ აყე, ეს არ ის ის, რი თაც ვი წო-
ნებთ ქარ თვე ლე ბი თავს მთელ მსოფ ლი ოში.[11. გვ. 13]

დას კვნა
არ შე იძ ლე ბა თვა ლი არ გა ვუს წო როთ შექ მნილ რე ალ ობ ას 

და არ ვა ღი არ ოთ, რომ ჩვენ მი ერ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ვან და ლუ რი 
ფაქ ტე ბის მსგავ სი ქმე დე ბე ბის შე ჩე რე ბა სა ქარ თვე ლოს მხო-
ლოდ სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბის დახ მა რე ბით შე უძ ლია 
და ამ მხრივ ეფ ექ ტი ან ად უნ და იყ ოს გა მო ყე ნე ბუ ლი სა ერ თა შო-
რი სო ფორ მა ტე ბი და მათ შო რის, ჟე ნე ვის სა ერ თა შო რი სო მო-
ლა პა რა კე ბე ბი.

ხმა გა ვა გო ნოთ ცი ვი ლი ზე ბულ სამ ყა როს, რა თა გა ნად გუ-
რე ბის გან და ვიც ვათ ქარ თუ ლი კულ ტუ რის უძ ვე ლე სი ძეგ ლე ბი, 
რო მელ თა გან ზო გი ერ თს უფ რო მე ტი ას აკი აქ ვს, ვიდ რე ოკ უპ-
ან ტს – სა ხელ მწი ფო ებ რი ობ ის ის ტო რია. ეს ჩვე ნი იდ ენ ტო ბაა, 
უძ ვე ლე სი ცი ვი ლი ზა ცი ის ენაა, რომ ლი თაც და ნარ ჩენ მსოფ-
ლი ოს ვე ლა პა რა კე ბით. ოკ უპ ან ტი მის გა ნად გუ რე ბას ცდი ლობს 
– ოკ უპ ირ ებ ული სა ლო ცა ვე ბი ოკ უპ ირ ებ ულ ტე რი ტო რი ებ ზე 
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დარ ჩე ნი ლი ად ამი ან ებ ის ბედს იზი არ ებ ენ... [1. გვ. 5] 
ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ებ იდ ან იმ ედ ით შე მოგ ვცქე რი ან 

პატ რო ნის მომ ლო დი ნე ჩვე ნი სა ლო ცა ვე ბი!
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ხელ მწი ფო სა აგ ენ ტო. თბი ლი სი, 2021 გვ. 4; 5; 
2. ყა ლი ჩა ვა კ. დი სერ ტა ცია. ,,კო სო ვო, აფხა ზე თი, ცხინ ვა ლის 

რე გი ონი: თა ნა მედ რო ვე კონ ფლიქ ტე ბის ის ტო რი ულ-შე და რე-
ბი თი ან ალ იზი“ გვ. 206 
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RESUME
The article reviews the condition of our churches and shrines in 

the occupied territory of Samachablo resulted from the war of 2008 
inspired by Russia. The idea is to analyze annexation and destruc-
tion of our cultural heritage left beyond so-called borderline.



281

dargobrivi ekonomika

The history of Georgian statehood of 3000 years is an example 
of centuries old stubborn fight for the liberty and independence of 
Georgian people. The Geopolitical cataclysms of XX-XXI centuries 
are not unusual from this point of view. Leaving the Soviet Union 
costed a lot for Georgia – on August 26, 2008 Russia recognized the 
independence of South Osetia and Abkhazia and occupied 20 per-
cent, 12 565 km (69.700 km) (Abkhazia – 8.665 km, Tskhinvali re-
gion – 3.900 km) of the territories recognized by the United Nations 
Organization in 1992. On the occupied territory of Tskhinvali 555 
Orthodox churches are recorded. For the present time we possess 
information (photos) about 267 of them; Great part of them are ar-
cheological objects, others are under danger of destruction as they 
are left of attention and are result of anti-Georgian attitude. [1] 

The So-called administrative border of Georgian territories oc-
cupied by Russia are changed from time to time. The banner placed 
nearby so-called South Osetia with the transcript “Republic of South 
Osetia” (Республика Южная Осетия) is moving in the direction of 
Georgian Central Highway and more and more territories are left be-
yond wires. 

Keywords: Occupation, Samachablo, Cultural heritage, civiliza-
tion, fair, architect.
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რე ზი უმე
ად ამი ან ებს სხვა დას ხვა მოთხოვ ნი ლე ბე ბი გა აჩ ნი ათ. მა თი 

ქცე ვა ამ მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის კენ არ ის მი მარ-
თუ ლი. ად ამი ან ებ ის მოთხოვ ნი ლე ბე ბი იყ ოფა მა ღა ლი და და-
ბა ლი დო ნის მოთხოვ ნი ლე ბე ბად. მოთხოვ ნი ლე ბე ბის ყვე ლა ზე 
ცნო ბი ლი თე ორია აბ რამ მას ლო უს ეკ უთ ვნის. ფი ზი ოლ ოგი ურ 
მოთხოვ ნი ლე ბებს მას ლო უმ ქვე და დო ნის მოთხოვ ნი ლე ბე ბი 
უწ ოდა, ყვე ლა და ნარ ჩენს კი, ზე და დო ნის მოთხოვ ნი ლე ბე ბი. 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ში (გუნ დებ ში თუ კო ლექ ტივ ში) და საქ მე ბულ თა 
მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა მო ტი ვა ცი ით ხდე ბა. იგი 
გან საზღვრავს მათ ქცე ვა საც. ლი დე რის ერთ-ერ თი ამ ოც ანა 
სწო რედ იმ აში მდგო მა რე ობს, რომ და საქ მე ბულ თა მო ტი ვი შე-
უს აბ ამ ოს კომ პა ნი ის მიზ ნებს. მო ტი ვა ცი ის და ნიშ ნუ ლე ბა იმ აში 
მდგო მა რე ობს, რომ და საქ მე ბუ ლე ბის ქცე ვას მის ცეს კომ პა ნი-
ის თვის სა სურ ვე ლი მი მარ თუ ლე ბა. სხვა დას ხვა კვლე ვებ მა აჩ-
ვე ნა, რომ იმ კომ პა ნი ებ ში, რომ ლებ შიც მო ტი ვა ცია ძლი ერია, 
პერ სო ნა ლის ლოიალობა იზ რდე ბა, მა თი პო ტენ ცი ალი იხ სნე ბა, 
40%-ით იზ რდე ბა მო გე ბა და 70%-ით მცირ დე ბა კად რე ბის დე-
ნა დო ბა.
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და საქ მე ბულ თა მო ტი ვი რე ბა ორ გა ნი ზა ცი ებ ში და ჯილ დო ვე-
ბით ხორ ცი ელ დე ბა. არ სე ბობს ორი ტი პის და ჯილ დო ვე ბა: ში ნა-
გა ნი და გა რე გა ნი. და ჯილ დო ვე ბა შე იძ ლე ბა იყ ოს სის ტე მუ რი, 
ან და ინ დი ვი დუ ალ ური. მუ შაკ თა და ჯილ დო ვე ბა უდ იდ ეს როლს 
თა მა შობს შრო მი სად მი მათ მო ტი ვა ცი აში. ამ სფე რო ში ამ ჟა მად 
მე ტად პო პუ ლა რუ ლია ,,გა დაშ ლი ლი წიგ ნის”, მუ შაკ თა დამ სა-
ხუ რე ბის აღი არ ებ ის, სა ფონ დო ოპ ცი ონ ის და ე. წ. ,,ან აზღუ რე ბა 
ეფ ექ ტი ან ობ ის ათ ვის” პროგ რა მე ბი. მო ტი ვი რე ბის ცენ ტრა ლუ-
რი სა კითხია თუ რო გორ გა ვა კე თე ბი ნოთ ად ამი ან ებს ის, რი სი 
გა კე თე ბაც მათ არ უნ დათ. ეს კეთ დე ბა მო ტი ვი რე ბის სტრა ტე-
გი ის სა შუ ალ ებ ით.

მო ტი ვა ცი ის თე ორი ები მრა ვა ლია: ორ ფაქ ტი ანი თე ორია, შე-
ძე ნილ მოთხოვ ნი ლე ბა თა თე ორია, გა მაგ რე ბის თე ორია, მო ლო-
დი ნის თე ორია, სა მარ თლი ან ობ ის თე ორია და და ჯილ დო ებ ის 
და დას ჯის (,,თაფ ლაკ ვე რის და მათ რა ხის”) თე ორი ები. შე ძე ნილ 
მოთხოვ ნი ლე ბა თა მო ტი ვა ცი ური თე ორია შექ მნი ლია მეც ნი ერ 
დე ვიდ მაკ ლე ლან დის მი ერ. ეს თე ორია იმ მოთხოვ ნი ლე ბებს იხ-
ილ ავს, რომ ლე ბიც ად ამი ან ებს და ბა დე ბით კი არ დაჰ ყვათ, არ ამ-
ედ, შემ დეგ ში გა მოც დი ლე ბის დაგ რო ვე ბის პრო ცეს ში შე იძ ინ ეს. 

დუგ ლას მაკ გრე გორ მა წარ მო ად გი ნა ორი გან სხვა ვე ბუ ლი 
თე ორია ად ამი ან ის შე სა ხებ: ძი რი თა დად უარ ყო ფითს X თე ორია 
უწ ოდა, ხო ლო ძი რი თა დად და დე ბითს -Y თე ორია. მე ნე ჯე რე ბის 
თა ნამ შრომ ლებ თან ურ თი ერ თო ბის გან ხილ ვის შემ დეგ, მაკ გრე-
გორ მა და ას კვნა: ად ამი ან ის ბუ ნე ბა ზე მე ნე ჯე რე ბის შე ხე დუ ლე-
ბა ვა რა უდ ებ ის შე სა ბა მი სად ჩა მო აყ ალ იბ ონ.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ლი დე რო ბა, მო ტი ვა ცია, ად ამი ან ებ ის 
მოთხოვ ნი ლე ბე ბი, მო ტი ვა ცი ის თე ორი ები. 

ძი რი თა დი ტექ სტი
ად ამი ან ის მოთხოვ ნი ლე ბე ბი, ქცე ვა და და ჯილ დო ვე ბა. ად-

ამი ან ებს სხვა დას ხვა მოთხოვ ნი ლე ბე ბი გა აჩ ნი ათ. მა თი ქცე ვა 
ამ მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის კენ არ ის მი მარ თუ ლი. 
თუ გვინ და, რომ ამ ად ამი ან ებ ის ქცე ვა სა ჭი რო მი მარ თუ ლე ბით 
წარ ვმარ თოთ, მათ ამ ის თვის უნ და გა ვუ ჩი ნოთ მო ტი ვა ცია. 
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ნა ხა ზი 1. მო ტი ვა ცი ის მო დე ლი

ად ამი ან ებ ის მოთხოვ ნი ლე ბე ბი იყ ოფა მა ღა ლი და და ბა ლი 
დო ნის მოთხოვ ნი ლე ბე ბად. მოთხოვ ნი ლე ბე ბის ყვე ლა ზე ცნო-
ბი ლი თე ორია აბ რამ მას ლო უს ეკ უთ ვნის. მან ად ამი ან ებ ის 
მოთხოვ ნი ლე ბე ბის იერ არ ქი ული სტრუქ ტუ რა შექ მნა. მას ლო-
უმ მოთხოვ ნი ლე ბე ბი 5 ჯგუ ფად და ყო (იხ. ცხრი ლი 1):

1. ფი ზი ოლ ოგი ური მოთხოვ ნი ლე ბე ბი (საკ ვე ბის, წყლის, ჟან-
გბა დის, ნორ მა ლუ რი ტემ პე რა ტუ რის და ნორ მა ლუ რი შე მო სავ-
ლის სა ჭი რო ება).

2. უს აფ რთხო ებ ის მოთხოვ ნი ლე ბა (ნორ მა ლურ სა ზო გა დო-
ებ აში ცხოვ რე ბის სა ჭი რო ება, ძა ლა დო ბის და საფ რთხე ებ ის აღ-
კვე თა, შრო მის უს აფ რთხო პი რო ბე ბის არ სე ბო ბა).

3. კუთ ვნი ლე ბის მოთხოვ ნი ლე ბა (ოჯ ახ ის, მე გობ რე ბის და 
კო ლე გე ბის ერ თო ბა ში ყოფ ნა, მათ თან კარ გი ურ თი ერ თო ბის 
სურ ვი ლი).

4. პა ტი ვის ცე მის მოთხოვ ნი ლე ბა (და დე ბი თი იმ იჯ ის შექ-
მნა, ყუ რადღე ბის დამ სა ხუ რე ბა, კო ლე გე ბის გან აღი არ ებ ის 
მოთხოვ ნი ლე ბა).

5. თვი თორ გა ნი ზა ცი ის (თვი თაქ ტუ ალ იზ აცი ის) მოთხოვ ნი-
ლე ბა (სა კუ თა რი პო ტენ ცი ალ ის სრუ ლი რე ალ იზ აცი ის და პი-
როვ ნუ ლი გან ვი თა რე ბის სურ ვი ლი, კა რი ერ ული წინ სვლის სურ-
ვი ლი).

ფი ზი ოლ ოგი ურ მოთხოვ ნი ლე ბებს მას ლო უმ ქვე და დო ნის 
მოთხოვ ნი ლე ბე ბი უწ ოდა, ყვე ლა და ნარ ჩენს კი, ზე და დო ნის 
მოთხოვ ნი ლე ბე ბი. მას ლო უმ, დაკ მა ყო ფი ლე ბის პრი ორ იტ ეტი 
ქვე და დო ნის მოთხოვ ნი ლე ბებს მის ცა, შემ დეგ კი, ყვე ლა და-
ნარ ჩენს აღ მა ვა ლი იერ არ ქი ის მი ხედ ვით.

2 
 

ცენტრალური საკითხია თუ როგორ გავაკეთებინოთ ადამიანებს ის, რისი გაკეთებაც 

მათ არ უნდათ. ეს კეთდება მოტივირების სტრატეგიის საშუალებით. 

         მოტივაციის თეორიები მრავალია: ორფაქტიანი თეორია, შეძენილ 

მოთხოვნილებათა თეორია, გამაგრების თეორია, მოლოდინის თეორია, 

სამართლიანობის თეორია და დაჯილდოების და დასჯის (,,თაფლაკვერის და 

მათრახის”) თეორიები.  შეძენილ მოთხოვნილებათა  მოტივაციური თეორია 

შექმნილია მეცნიერ დევიდ მაკლელანდის მიერ. ეს თეორია იმ მოთხოვნილებებს 

იხილავს, რომლებიც ადამიანებს დაბადებით კი არ დაჰყვათ, არამედ, შემდეგში 

გამოცდილების დაგროვების პროცესში შეიძინეს.  

დუგლას მაკგრეგორმა წარმოადგინა ორი განსხვავებული თეორია ადამიანის 

შესახებ: ძირითადად უარყოფითს X თეორია უწოდა, ხოლო ძირითადად დადებითს -

Y თეორია. მენეჯერების თანამშრომლებთან ურთიერთობის განხილვის შემდეგ, 

მაკგრეგორმა დაასკვნა: ადამიანის ბუნებაზე მენეჯერების შეხედულება ვარაუდების 

შესაბამისად ჩამოაყალიბონ. 

სსააკკვვაანნძძოო  სსიიტტყყვვეებბიი:: ლიდერობა, მოტივაცია, ადამიანების მოთხოვნილებები, 

მოტივაციის თეორიები.                                     

ძძიირრიითთაადდიი  ტტეექქსსტტიი  

აადდაამმიიაანნიისს  მმოოთთხხოოვვნნიილლეებბეებბიი,,  ქქცცეევვაა  დდაა  დდააჯჯიილლდდოოვვეებბაა..  ადამიანებს სხვადასხვა  

მოთხოვნილებები გააჩნიათ. მათი ქცევა ამ მოთხოვნილებების 

დაკმაყოფილებისკენ არის მიმართული. თუ გვინდა, რომ ამ ადამიანების ქცევა 

საჭირო მიმართულებით წარვმართოთ, მათ ამისთვის უნდა გავუჩინოთ მოტივაცია  

 

  
  
  
  
  

  
  
  ნნაახხააზზიი  11..  მმოოტტიივვააცციიიისს  მმოოდდეელლიი  

  
ადამიანების მოთხოვნილებები იყოფა მაღალი და დაბალი დონის 

მოთხოვნილებებად. მოთხოვნილებების ყველაზე ცნობილი თეორია აბრამ მასლოუს 

მმოოთთხხოოვვნნიილლეებბეებბიი_ისინი 

ქმნიან დაკმაყოფილე¬ბების 

მისწრაფებას 

ქქცცეევვეებბიი _ გამოხატავს 

ადამიანის მოქმედებებს, 

რათა დაიკმაყოფილოს 

მოთხოვნილებები 

დდააჯჯიილლდდოოეებბაა_ აძლევს 

ადამიანს მოთხოვნილებების 

დაკმაყოფილების 

საშუალებას 

უუკკუუკკაავვშშიირრიი 
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biznesi, menejmenti, marketingi

ცხრი ლი 1
ად ამი ან ის მოთხოვ ნი ლე ბე ბი და მა თი დაკ მა ყო ფი ლე ბის იერ არ ქია

მოთხოვ ნი ლე ბე ბის 
იერ არ ქია

მოთხოვ ნი ლე ბე ბის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბა

თვით რე ალ იზ აცია 
(V დო ნე)

წინ წა წე ვის, სწავ ლე ბის, ზრდის და შე მოქ-
მე დე ბი თი ნი ჭის გა მო ჩე ნის შე საძ ლებ ლო-
ბე ბის მი ცე მა

პა ტი ვის ცე მა (IV დო ნე)
მა ღა ლი სტა ტუ სი, აღი არ ება, პა სუ ხის მგებ-
ლო ბე ბის წრის გა ფარ თო ვე ბა

კუთ ვნი ლე ბა (III დო ნე)
გუნ დთან, კო ლე გებ თან, უფ რო სებ თან 
კარ გი ურ თი ერ თო ბა

უს აფ რთხო ება (II დო ნე) უს აფ რთხო შრო მის პი რო ბე ბის შექ მნა

ფი ზი ოლ ოგი ური 
მოთხოვ ნი ლე ბე ბი (I დო ნე)

ნორ მა ლუ რი ხელ ფა სი და ცხოვ რე ბის 
ნორ მა ლუ რი პი რო ბე ბი

ორ გა ნი ზა ცი ებ ში (გუნ დებ ში თუ კო ლექ ტივ ში) და საქ მე ბულ-
თა მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა მო ტი ვა ცი ით ხდე ბა. 
იგი გან საზღვრავს მათ ქცე ვა საც. ლი დე რის ერთ-ერ თი ამ ოც ანა 
სწო რედ იმ აში მდგო მა რე ობს, რომ და საქ მე ბულ თა მო ტი ვი შე-
უს აბ ამ ოს კომ პა ნი ის მიზ ნებს. მო ტი ვა ცი ის შეს წავ ლით ლი დე რი 
იგ ებს თუ რა ამ ოძ რა ვებს და საქ მე ბუ ლებს, რა ტომ იქ ცე ვი ან ის-
ინი ისე და არა ასე. მო ტი ვა ცი ის და ნიშ ნუ ლე ბა იმ აში მდგო მა რე-
ობს, რომ და საქ მე ბუ ლე ბის ქცე ვას მის ცეს კომ პა ნი ის თვის სა-
სურ ვე ლი მი მარ თუ ლე ბა. სხვა დას ხვა კვლე ვებ მა აჩ ვე ნა, რომ იმ 
კომ პა ნი ებ ში, რომ ლებ შიც მო ტი ვა ცია ძლი ერია, პერ სო ნა ლის 
ლოიალობა იზ რდე ბა, მა თი პო ტენ ცი ალი იხ სნე ბა, 40%-ით იზ-
რდე ბა მო გე ბა და 70%-ით მცირ დე ბა კად რე ბის დე ნა დო ბა.

და საქ მე ბულ თა მო ტი ვი რე ბა ორ გა ნი ზა ცი ებ ში და ჯილ დო-
ვე ბით ხორ ცი ელ დე ბა. არ სე ბობს ორი ტი პის და ჯილ დო ვე ბა: 
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ში ნა გა ნი და გა რე გა ნი. ში ნა გა ნი არ ის ის და ჯილ დო ვე ბა, რო-
მელ საც მუ შა კი შრო მის ზო გი ერ თი პრო ცე სის შეს რუ ლე ბი სას 
ღე ბუ ლობს. მა გა ლი თად, გან სა კუთ რე ბით რთუ ლი ამ ოც ან ის 
გა დაწყვე ტი სას ად ამი ანს სი ხა რუ ლი და სი ამ აყე ეუფ ლე ბა. გა-
რე გა ნი და ჯილ დო ვე ბა გა რე დან ხორ ცი ელ დე ბა. რო გორც წე სი, 
მას ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი ახ ორ ცი ელ ებს. ხში რად ას-
ეთი ჯილ დო მა ტე რი ალ ური წა ხა ლი სე ბაა, გარ კვე ულ შემ თხვე-
ვებ ში მო რა ლუ რიც (მად ლო ბის გა მოცხა დე ბა, სი გე ლის გა და-
ცე მა და სხვა).

და ჯილ დო ვე ბა შე იძ ლე ბა იყ ოს სის ტე მუ რი, ან და ინ დი ვი დუ-
ალ ური. სის ტე მუ რი და ჯილ დო ვე ბა ყვე ლა თა ნამ შრო მელს მო-
იც ავს (გან ყო ფი ლე ბა ში – გან ყო ფი ლე ბის ყვე ლა წევ რს, გუნ დში 
გუნ დის ყვე ლა წევ რს და ა. შ.), ინ დი ვი დუ ალ ური კი კონ კრე ტულ 
პი რებს (პრე მი ის მი ცე მა, კა რი ერ ული წინ სვლა და ა. შ.).

მო ტი ვა ცი ის თვალ საზ რი სით თა ნა მედ რო ვე ლი დე რო ბა გან-
სხვავ დე ბა ტრა დი ცი ული მე ნეჯ მენ ტის გან. ტრა დი ცი ულ მე-
ნეჯ მენ ტში ყუ რადღე ბის ფო კუ სი რე ბა ძი რი თა დად და ბა ლი 
დო ნის მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე ხდე ბა. ამ დროს, 
და საქ მე ბუ ლე ბი მხო ლოდ გა რე დან ჯილ დოვ დე ბი ან. ის ინი ცდი-
ლო ბენ შე ას რუ ლონ ნორ მე ბი, რომ და იმ სა ხუ რონ “თაფ ლაკ ვე-
რი” და არა “მათ რა ხი”.

გან სხვა ვე ბუ ლია მო ტი ვა ცია ლი დე რო ბის დროს. ლი დე რე ბი 
ის ეთ და ვა ლე ბებს აძ ლე ვენ და საქ მე ბუ ლებს, რომ მი სი შეს რუ-
ლე ბით მათ იგ რძნონ კმა ყო ფი ლე ბა, ანუ ში ნა გა ნი და ჯილ დო ვე-
ბა. ეს იმ ავე დროს, არ ის მა თი მა ღა ლი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის (მა-
გა ლი თად, თვით რე ალ იზ აცი ის) დაკ მა ყო ფი ლე ბა. ას ევე ხდე ბა 
ლი დე რე ბის მი ერ უფ ლე ბე ბის რა ღა ცა ნა წი ლის ქვე შევ რდო მებ-
ზე გა და ცე მი სა საც. ამ ით ის ინი თვით და ჯე რე ბუ ლე ბი და თავ-
მომ წო ნე ნი ხდე ბი ან – მათ ცოდ ნას აფ ას ებ ენ, მათ აღი არ ებ ენ 
და ა. შ. ეს ის ეთი ში ნა გა ნი ჯილ დოა, ის ეთი კმა ყო ფი ლე ბა, რო მე-
ლიც ყო ველ გვარ გა რე გან მა ტე რი ალ ურ ჯილ დოს ფა რავს.

მო ტი ვი რე ბუ ლი სა მუ შაო და ვა ლე ბე ბის დაპ რო ექ ტე ბის თე-
ორია. რად გან მე ნე ჯე რე ბი და ინ ტე რე სე ბულ ნი არი ან სა მუ შა-
ოზე და საქ მე ბუ ლი ინ დი ვი დე ბის მო ტი ვა ცი ით, მათ უნ და შე-
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ეძ ლოთ მათ თვის სა მუ შაო და ვა ლე ბის გულ მოდ გი ნედ, გა რე მო 
პი რო ბე ბის მოთხოვ ნი ლე ბე ბი სა და თვით შემ სრუ ლე ბელ თა 
ჩვე ვე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით დაპ რო ექ-
ტე ბა. თუ სა მუ შაო და ვა ლე ბე ბი ყვე ლა ამ მო მენ ტე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბი თაა შედ გე ნი ლი, თა ნამ შრომ ლებს შრო მის მაქ სი მა-
ლუ რი ინ ტე სი ვო ბის სტი მუ ლი ეძ ლე ვათ.

არ სე ბობს სა მუ შაო და ვა ლე ბე ბის მა ხა სი ათ ებ ლე ბის მო დე ლი 
(JCM - Job Charac te ristics Model), რო მელ შიც მო ცე მუ ლია: სა მუ-
შაო და ვა ლე ბე ბის 5 მა ხა სი ათ ებ ელი, მა თი ურ თი ერ თკავ ში რი და 
რე კო მენ და ცი ები მე ნე ჯე რე ბის თვის:1

 გააერთიანეთ ამ ოც ან ები (ლი დე რებ მა უნ და მო ახ დი ნონ 
ცალ კე ული, ფრაგ მენ ტუ ლი სა მუ შაო და ვა ლე ბე ბის გა ერ თი ან-
ება და სა მუ შა ოთა ახ ალი, უფ რო მო ცულო ბი თი მო დუ ლე ბის 
შექ მნა);
 ჩა მო აყ ალ იბ ეთ ბუ ნებ რი ვი სა მუ შაო ერ თე ულ ები (ლი დე-

რებ მა ამ ოც ან ები ისე უნ და და აპ რო ექ ტონ, რომ ის ინი კონ კრე-
ტუ ლა დაც და აზ რობ რი ვა დაც ერთ მთელს წარ მო ად გენ დნენ);
 და ამ ყა რეთ პირ და პი რი კავ ში რე ბი კლი ენ ტებ თან;
 გა აფ არ თო ვეთ სა მუ შაო და ვა ლე ბე ბი ვერ ტი კა ლუ რად, ანუ 

მო ახ დი ნეთ სა მუ შაო და ვა ლე ბე ბის გამ დიდ რე ბა (ამ ის შემ დეგ 
თა ნამ შრომ ლებს ის ეთი და ვალებე ბის შეს რუ ლე ბა უხ დე ბათ, 
რაც ად რე მე ნე ჯე რის კომ პე ტენ ცი აში შედი ოდა. ამ ით მაღ ლდე-
ბა მუ შა კის ავ ტო ნო მი ის დო ნე და პრეს ტი ჟი);
 შექ მე ნით უკ უკ ავ ში რის არ ხე ბი (ამ არ ხე ბით მუ შა კი სის ტე-

მა ტუ რად არ ის საქ მის კურ სში, თუ რო გორ ფას დე ბა მი სი შრო-
მის ინ ტენ სი ვო ბა და რამ დე-ნად ახ ლო საა იგი მი ზან თან).

სა მარ თლი ანი თე ორია. ტერ მი ნი „სა მარ თლი ან ობა“ აღ ნიშ-
ნავს მსგავ სი მა ხა სი თებ ლე ბის მქო ნე ინ დი ვი დე ბი სად მი თა ნას-
წორ მიდ გო მას. მეც ნი ერ თა მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი გა მოკ ვლე ვე ბით 
დად გინ და, რომ ად ამი ან ები სა კუ თარ შრო მა სა და მის შე დე გებს 
მუდ მი ვად ად არ ებ ენ მსგავ სი ად ამი ან ებ ის ან ალ ოგი ურ მა ხა სი-
ათ ებ ლებს (შე ფარ დე ბა: „შრო მი თი და ნა ხარ ჯე ბი - შე დე გე ბი“) 

1 Hackman J. R., Oldham G. R., Development of the job Diagnostig Survey, 
Journal of Applied Psychology, Aril 1975, p. 159-170.
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და შე სა ბა მი სად თხო ულ ობ ენ სა მარ თლი ან ობ ას. 
მო ლო დი ნის თე ორია. მო ლო დი ნის თე ორია და მუ შა ვე ბუ ლია 

ვიქ ტორ ვრუ მის მი ერ,1 რო მე ლიც მო ტი ვა ცი ის პრობ ლე მე ბის 
ყვე ლა ზე სრულ ახ სნას იძ ლე ვა. აქ ტი ური გა მოკვლე ვე ბიც ად ას-
ტუ რე ბენ მის სი მარ თლეს.

მო ლო დი ნის თე ორია სამ ცვლადს მო იც ავს:
 თა ნა შე ფარ დე ბა „შრო მი თი და ნა ხარ ჯე ბი - შე დე გე ბი“;
 თა ნა შე ფარ დე ბა „შე დე გე ბი - გა სამ რჯე ლო“;
 და ჯილ დო ვე ბის მიმ ზიდ ვე ლო ბა (ფა სე ულ ობა). 
მუ შაკ თა და ჯილ დო ვე ბის პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა. მუ-

შაკ თა და ჯილ დო ვე ბა უდ იდ ეს როლს თა მა შობს შრო მი სად მი 
მათ მო ტი ვა ცი აში. ამ სფე რო ში ამ ჟა მად მე ტად პო პუ ლა რუ ლია 
„გა დაშ ლი ლი წიგ ნის“, მუ შაკ თა დამ სა ხუ რე ბის აღი არ ებ ის, სა-
ფონ დო ოპ ცი ონ ის და ე. წ. „ან აზღუ რე ბა ეფ ექ ტი ან ობ ის ათ ვის“ 
პროგ რა მე ბი.

„გა დაშ ლი ლი წიგ ნის“ პროგ რა მის არ სი იმ აშია, რომ ფირ მებ-
მა მა სი ურ ად და იწყეს მთე ლი თა ვი სი ფი ნან სუ რი დო კუ მენ ტა-
ცი ის გაც ნო ბა თა ნამ შრომ ლე ბის თვის, რი თაც მათ უღ ვი ვე ბენ 
მე ურ ნე ად ამი ან ის გრძნო ბას და აჩ ვე ნე ბენ, თუ რო გორ იმ ოქ მე-
დებს მა თი საქ მი ან ობა ფირ მის პრაქ ტი კულ შე დე გებ ზე.

მუ შაკ თა დამ სა ხუ რე ბის აღი არ ებ ის პროგ რა მა იმ აში მდგო-
მა რე ობს, რომ ფირ მა ყვე ლა მუ შაკს ყუ რადღე ბით და ინ ტე რე-
სით ექ ცე ვა და სა მუ შა ოს სა თა ნა დო დო ნე ზე შეს რუ ლე ბის შემ-
თხვე ვა ში, სა თა ნა დოდ უნ აზღა ურ ებს მას.

პროგ რა მა „ან აზღა ურ ება ეფ ექ ტი ან ობ ის თვის“ წარ მო-
ად გენს კომ პენ სა ცი ის გეგ მას, რომ ლის თა ნახ მად, მუ შაკ თა 
შრო მის ან აზღა ურ ება სა მუ შა ოს ინ ტენ სი ვო ბის გარ კვე ული 
კრი ტე რი უმ ის სა ფუძ ველ ზე ხორ ცი ელ დე ბა. მა შა სა და მე, თა ნამ-
შრო მელს ხელ ფა სი იმ ის მი ხედ ვით კი არ უნ და მი ეც ეს, თუ რამ-
დე ნი დრო გა ატ არა სამ სა ხურ ში, არ ამ ედ იმ ის მი ხედ ვით, თუ რა 
მო ცუ ლო ბის სა მუ შაო შე ას რუ ლა.

სა ფონ დო ოპ ცი ონ ის პროგ რა მა. სა ფონ დო ოპ ცი ონი სა ფი-
ნან სო ინ სტრუ მენ ტია, რომ ლის მი ხედ ვით ფირ მის მუ შა კებს 

1 Vroom V. H., Work and Motivation (New York: John Wiley, 1964).
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უფ ლე ბა აქ ვთ თა ვი სი კომ პა ნი ის აქ ცი ები ფიქ სირე ბუ ლი ფა სით 
იყ იდ ონ. ამ პროგ რა მას სა ფუძ ვლად უდ ევს იდეა იმ ის 

შე სა ხებ, რომ ფირ მის თა ნამ შრომ ლე ბი გა და იქ ცნენ მის თა-
ნა მე სა კუთ რე ებ ად. ას ეთი „თა ნა მე სა კუთ რე“ მუ შა კი უფ რო ეფ-
ექ ტუ რად მუ შა ობს – მთე ლი უკ უგ ებ ით, რად გან იც ის, რომ ხელ-
ფა სის გარ და, იგი ფირ მის შე მო სავ ლე ბი დან წილს (დი ვი დენ დს) 
მი იღ ებს.

მო ტი ვი რე ბის სტრა ტე გი ები. მო ტი ვი რე ბის ცენ ტრა ლუ რი 
სა კითხია თუ რო გორ გა ვა კე თე ბი ნოთ ად ამი ან ებს ის, რი სი გა-
კე თე ბაც მათ არ უნ დათ. ეს კეთ დე ბა მო ტი ვი რე ბის სტრა ტე გი ის 
სა შუ ალ ებ ით. მი სი 4 კა ტე გო რია არ სე ბობს:1

დღე ის ათ ვის ქარ თუ ლი წარ მა ტე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ები და 
კომ პა ნი ები მო ტი ვირე ბის სხვა დას ხვა სა შუ ალ ებ ებს იყ ენ ებ ენ. 
მათ შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია:

1. ხელ ფა სის ზრდა სტა ჟის მი ხედ ვით;
2. მად ლო ბის გა მოცხა დე ბა;
3. ბო ნუ სე ბის შე მო ღე ბა;
4. ფი ნან სუ რი ჯილ დო -პრე მია;
5. თა ნამ დე ბობ რი ვი და წი ნა ურ ება;
6. ტრან სპორ ტი -ავ ტო მო ბი ლი ფირ მის ლო გო თი;
7. მო ბი ლუ რი სა შუ ალ ებ ებ ის კრე დი ტის ან აზღა ურ ება;
8. ორ გა ნი ზა ცი ის ხარ ჯზე კვა ლი ფი კა ცი ის ას ამ აღ ლე ბე ლი 

კურ სე ბის და ტრე ნინ გე ბის გა ტა რე ბა;
9. ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შრო მელ თა და მა თი ოჯ ახ ის წევ რე-

ბის ჯან მრთე ლო ბის დაზღვე ვა და სხვა.
მო ტი ვა ცი ის თე ორი ები. მო ტი ვა ცი ის თე ორი ები მრა ვა ლია: 

ორ ფაქ ტო რი ანი თე ორია, შე ძე ნილ მოთხოვ ნი ლე ბა თა თე ორია, 
გა მაგ რე ბის თე ორია, მო ლო დი ნის თე ორია, სა მარ თლი ან ობ ის 
თე ორია და და ჯილ დო ებ ის და დას ჯის („თაფ ლაკ ვე რის და მათ-
რა ხის“) თე ორი ები.

ორ ფაქ ტო რი ანი თე ორია ეკ უთ ვნის მეც ნი ერ ფრე დე რიკ ჰერ-

1 ხახუბია ნ. ადამიანური რესურსების მოტივირების თეორიები და 
სტრატეგიები. ჟ. `ბიზნესი და მენეჯმენტი~, შოთა რუსთაველის სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტი, #2,2010, გვ.134
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ცბერ გს. მან ას ობ ით და საქ მე ბუ ლი დან აიღო ინ ტერ ვიუ მა თი მა-
ღა ლი და და ბა ლი მო ტი ვა ცი ის შე სა ხებ და და ად გი ნა, რომ არ სე-
ბობს ფაქ ტო რე ბის ერ თი ჯგუ ფი, რო მე ლიც მა ღალ მო ტი ვა ცი ას 
აპ ირ ობ ებს, ხო ლო მე ორე იწ ვევს მო ტი ვა ცი ის და ცე მას.

შე ძე ნილ მოთხოვ ნი ლე ბა თა მო ტი ვა ცი ური თე ორია შექ-
მნი ლია მეც ნი ერ დე ვიდ მაკ კლე ლან დის მი ერ. ეს თე ორია იმ 
მოთხოვ ნი ლე ბებს იხ ილ ავს, რომ ლე ბიც ად ამი ან ებს და ბა დე ბით 
კი არ დაჰ ყვათ, არ ამ ედ, შემ დეგ ში გა მოც დი ლე ბის დაგ რო ვე ბის 
პრო ცეს ში შე იძ ინ ეს. მეც ნი ერი მაკ-კლე ლონ დი მათ 3 ჯგუ ფად 
აჯ გუ ფებს:

1. წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის მოთხოვ ნი ლე ბა (ეს არ ის ად ამი ან-
ებ ის მის წრა ფე ბა შეძ ლონ რა ღა ცა გან სა კუთ რე ბუ ლი რთუ ლის 
შეს რუ ლე ბა და ამ ით აჯ ობ ონ სხვებს).

2. სო ცი ალ ური კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბა (ეს არ ის ად ამი ან ებ ის 
მის წრა ფე ბა ჰქონ დეთ კარ გი, უკ ომ ფლიქ ტოი ურ თი ერ თო ბე ბი 
და მჭიდ რო კავ ში რე ბი).

3. ძა ლა უფ ლე ბის შე ძე ნის სურ ვი ლი (ეს არ ის ად ამი ან ებ ის 
მის წრა ფე ბა ფლობ დნენ მა ღალ ძა ლა უფ ლე ბას, აკ ონ ტრო ლებ-
დეს სხვებს და ჰქონ დეს მათ ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბა).

გა მაგ რე ბის თე ორი ას მე ორ ენა ირ ად უწ ოდ ებ ენ მო ტი ვა ცი ას 
გა მაგ რე ბის მეშ ვე ობ ით. ეს თე ორია შე მო იფ არ გლე ბა ორ გა ნი-
ზა ცი ის საქ მი ან ობ ასა და მის შე დე გებს შო რის ურ თი ერ თკავ-
ში რის გან ხილ ვით და საქ მე ბულ თა და უყ ოვ ნე ბე ლი და ჯილ დო-
ვე ბის ან დას ჯი სას მა თი ქცე ვის მო დი ფი ცი რე ბის პი რო ბებ ში. 
ტერ მი ნი ქცე ვის მო დი ფი კა ცია გუ ლის ხმობს ად ამი ან ის ქცე ვის 
ცვლი ლე ბის მთელ რიგ ტექ ნი კებს, რო მელ თაც ქცე ვის მეც ნი-
ერ ება შე ის წავ ლოს. ქცე ვის მო დი ფი კა ცი ას სა ფუძ ვლად უდ ევს 
გა მაგ რე ბის კა ნო ნი, რომ ლის თა ნახ მად, ქცე ვე ბის ფორ მებს, 
რომ ლებ მაც და დე ბი თი გა მაგ რე ბა მი იღ ეს, ახ ასი ათ ებთ გან მე-
ორ ება, ხო ლო რო მელ თაც არ მი იღ ეს, ის ინი არ გან მე ორ დე ბი ან. 
გა მაგ რე ბა შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ ფაქ ტო რად, რო მელ საც შე-
უძ ლია ქცე ვის რო მე ლი მე ფორ მის გან მე ორ ება გა ნა პი რო ბოს 
ან არ გა ნა პი რო ბის. არ სე ბობს ქცე ვის მო დი ფი კა ცი ის შემ დე გი 
ფორ მე ბი:
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X თე ორია და Y თე ორი ები. დუგ ლას მაკ გრე გორ მა წარ მო ად-
გი ნა ორი გან სხვა ვე ბუ ლი თე ორია ად ამი ან ის შე სა ხებ: ძი რი თა-
დად უარ ყო ფითს X თე ორია უწ ოდა, ხო ლო ძი რი თა დად და დე-
ბითს - Y თე ორია. მე ნე ჯე რე ბის თა ნამ შრომ ლებ თან

ურ თი ერ თო ბის გან ხილ ვის შემ დეგ, მაკ გრე გორ მა და ას კვნა: 
ად ამი ან ის ბუ ნე ბა ზე მე ნე ჯე რე ბის შე ხე დუ ლე ბა ვა რა უდ ებ ის 
შე სა ბა მი სად ჩა მო აყ ალ იბ ონ.

ლი დე რის უფ ლე ბე ბის დე ლე გი რე ბა დაქ ვემ დე ბა რე ბულ ზე, 
რო გორც მა თი უმ აღ ლე სი დო ნის მოთხოვ ნი ლე ბე ბის უზ რუნ-
ველ მყო ფი მო ტი ვა ტო რი.მარ თა ლია და საქ მე ბულ თა ქვე და (და-
ბა ლი) დო ნის მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას მათ თვის და 
მა თი ოჯ ახ ის წევ რე ბის თვის დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს, მაგ რამ 
თვით ორ გა ნი ზა ცი ის თვის, რო მელ შიც ის ინი მუ შა ობ ენ, მე ტი 
ეფ ექ ტი მო აქ ვს მა თი მა ღა ლი დო ნის მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა-
ყო ფი ლე ბას. ეს არ ის მა თი პო ტენ ცი ალ ის სრუ ლი გახ სნა, მა თი 
კომ პე ტენ ცი ებ ის აღი არ ება, პა ტი ვის ცე მა, მათ ზე ლი დე რის გან 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა გარ კვე ული ნა წი ლის გა და ცე მა (დე ლე გი-
რე ბა) და სხვა. ლი დერს, რო ცა ლი დერს კო ლექ ტივ ში კომ პე ტენ-
ტუ რი დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლე ბი ჰყავს, მან უნ და გა და უნ აწ ილ ოს 
თა ვი სი უფ ლე ბე ბის ნა წი ლი მათ, შე ამ ცი როს მა თი საქ მი ან ობ ის 
კონ ტრო ლი და ამ ით შექ მნას პარ ტნი ორ ული თა ნამ შრომ ლო ბის 
ატ მოს ფე რო. საქ მის და უფ ლე ბე ბის ას ეთი მინ დო ბით და საქ მე-
ბუ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბა იზ რდე ბა მათ სა ვე სა კუ თარ თავ ში, კო-
ლე გე ბის თვალ ში, ოჯ ახ ის და სა მე გობ როს თვალ ში და მათ მე ტი 
მო ტი ვი რე ბა ეძ ლე ვათ უფ რო მონ დო მე ბით იმ უშ ავ ონ იმ კომ პა-
ნი ის სა სა ხე ლოდ, რო მელ მაც ის ინი ასე და აფ ასა. მა შა სა და მე, 
ას ეთ დროს, ლი დე რი და საქ მე ბუ ლებს აძ ლევს თა ვი სუფ ლე ბას, 
მაგ რამ, ეს თა ვი სუფ ლე ბა რა თქმა უნ და, გარ კვე ულ ად შე მო-
საზღვრუ ლია, საქ მი ან ობ ის სა ერ თო მი მარ თუ ლე ბას კვლა ვაც 
ლი დე რე ბი საზღვრა ვენ.

ამ რი გად, მო ტი ვა ცი ის თვალ საზ რი სით თა ნა მედ რო ვე ლი-
დე რო ბა გან სხვავ დე ბა ტრა დი ცი ული მე ნეჯ მენ ტის გან. რად-
გან მე ნე ჯე რე ბი და ინ ტე რე სე ბულ ნი არი ან სა მუ შა ოზე და-
საქ მე ბუ ლი ინ დი ვი დე ბის მო ტი ვა ცი ით, მათ უნ და შე ეძ ლოთ 
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მათ თვის სა მუ შაო და ვა ლე ბის გულ მოდ გი ნედ, გა რე მო პი რო-
ბე ბის მოთხოვ ნი ლე ბე ბი სა და თვით შემ სრუ ლე ბელ თა ჩვე ვე-
ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით დაპ რო ექ ტე ბა. 
საქ მის და უფ ლე ბე ბის ას ეთი მინ დო ბით და საქ მე ბუ ლე ბის მნიშ-
ვნე ლო ბა იზ რდე ბა მათ სა ვე სა კუ თარ თავ ში, კო ლე გე ბის თვალ-
ში, ოჯ ახ ის და სა მე გობ როს თვალ ში და მათ მე ტი მო ტი ვი რე ბა 
ეძ ლე ვათ უფ რო მონ დო მე ბით იმ უშ ავ ონ იმ კომ პა ნი ის სა სა ხე-
ლოდ, რო მელ მაც ის ინი ასე და აფ ასა.
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RESUME

People have different needs. Their behavior is aimed at satis-
fying these needs. People’s needs are divided into high and low 
level needs. The most famous theory of needs belongs to Abram 
Maslow.

Maslow called physiological needs lower-level needs, while 
all others called them upper-level needs. Satisfying the needs of 
employees in organizations (teams or teams) is motivated. It de-
termines their behavior as well. One of the tasks of a leader is to 
match the motivation of the employees with the goals of the com-
pany. The purpose of motivation is to give employee behavior 
the direction a company wants. Various studies have shown that 
in companies where motivation is strong, staff loyalty increas-
es, their potential opens up, profits increase by 40%, and staff 
turnover decreases by 70%. Employee motivation is rewarded 
in organizations. There are two types of rewards: internal and 
external. Rewards can be systemic, or individual. Rewarding 
workers plays a huge role in motivating them to work. The most 
popular in this field right now is the `torn book, the recognition 
of the merits of the workers, Stock option and Remuneration for 
the effectiveness of programs. Central to motivation is how to get 
people to do what they do not want to do. This is done through a 
motivational strategy.
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Motivation theories are many: the two-factor theory, the theory 
of acquired needs, the theory of reinforcement, the theory of expec-
tation, the theory of justice, and the theories of reward and punish-
ment (honey and whip).

The motivational theory of acquired needs was developed by sci-
entist David McClelland. This theory addresses the needs that peo-
ple did not have at birth, but rather acquired in the process of gain-
ing experience. Douglas McGregor presented two different theories 
about the human face: he called the mostly negative Theory X and 
the mostly positive Theory Y theory. After reviewing the relation-
ship between managers and employees, McGregor concluded: To 
form managers’ views on human nature according to assumptions. 

 Keywords: Leadership, motivation, Human needs, motivation 
theories.
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დად და მო კი დე ბუ ლია იმ აზე, თუ რამ დე ნად შე ეს აბ ამ ება იგი 
ორ გა ნი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბის დო ნეს. ცხა დია, ორ გა ნი ზა ცი ათა 
ზრდი სა და გან ვი თა რე ბის პა რა ლე ლუ რად, ად ამი ან ური რე სურ-
სე ბის მარ თვის პროგ რა მე ბი, პრაქ ტი კა და პრო ცე დუ რე ბი უნ-
და იც ვლე ბო დეს და ვი თარ დე ბო დეს. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, 
ად გი ლი ექ ნე ბა წარ მო ებ ის პი როვ ნუ ლი და ნივ თობ რი ვი ფაქ-
ტო რე ბის გან ვი თა რე ბა ში დის პრო პორ ცი ას, რაც უარ ყო ფი თად 
იმ ოქ მე დებს ად ამი ან თა საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტი ან ობ აზე. ყო ვე ლი-
ვე ეს მი უთ ით ებს სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის რო გორც სა ჯა რო, 
ას ევე კერ ძო სექ ტორ ში მო ცე მულ პრობ ლე მას თან და კავ შრე-
ბუ ლი სა კითხე ბის მეც ნი ერ ული კვლე ვის მნიშ ვნე ლო ბა ზე.

დღე ის ათ ვის სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ერ თი-
ანი სა კად რო პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ელ ებ ის, მი სი პრო ფე სი ულ 
პრინ ციპ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი გან ვი თა რე ბის, კა ნონ მდებ ლო ბის 
დახ ვე წის, ეფ ექ ტი ანი და გამ ჭვირ ვა ლე მმარ თვე ლო ბი სა და ეთ-
იკ ური სტან დარ ტე ბის და ნერ გვის ღო ნის ძი ებ ებს ახ ორ ცი ელ-
ებს სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი ურო. 

სამ სა ხუ რის ბი ურ ოს ერთ-ერთ უმ თავ რეს პრი ორ იტ ეტს სა-
ხელ მწი ფო სექ ტორ ში ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვის სის-
ტე მე ბის გან ვი თა რე ბა წარ მო ად გენს. აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნის მი საღ-
წე ვად ბი ურო აქ ტი ურ ად მუ შა ობს და სხვა დას ხვა პრო ექ ტებს 
გეგ მავს. მა ღალ კვა ლი ფი ცი ური კად რე ბის მო ზიდ ვა, შე ნარ ჩუ-
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ნე ბა და გან ვი თა რე ბა მო ქა ლა ქე ებ ის ათ ვის მა ღა ლი ხა რის ხის 
მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის მნიშ ვნე ლო ვან წი ნა პი რო ბას წარ მო-
ად გენს. ეფ ექ ტუ რი და ფუნ ქცი ონ ალ ური ად ამი ან ური რე სურ-
სე ბის მარ თვის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის თვის, სა ჭი როა არ სე-
ბუ ლი სის ტე მის მა ხა სი ათ ებ ლე ბის დად გე ნა და იმ ხარ ვე ზე ბის 
იდ ენ ტი ფი კა ცია, რომ ლე ბიც და უყ ოვ ნებ ლივ აღ მოფხვრას სა-
ჭი რო ებს.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: სა კად რო მე ნეჯ მენ ტი, პერ სო ნა ლის 
მარ თვა, ად ამი ან ური რე სურ სე ბი, მე ნეჯ მენ ტის მო დე ლე ბი, 
სტრა ტე გი ული და გეგ მვა, ში და კო მუ ნი კა ცია, მარ თვის ეფ ექ ტი-
ან ობა.

ძი რი თა დი ტექ სტი
ორ გა ნი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბა ად ვი ლი ამ ოც ანა არ არ ის. მის 

მი საღ წე ვად, სხვა ფაქ ტო რებ თან ერ თად, აუც ილ ებ ელია შრო-
მი თი კო ლექ ტი ვი ორ გა ნი ზა ცი ულ ად კარ გად იყ ოს შეკ რუ ლი 
და ად ამი ან ებს შო რის არ სე ბობ დეს ურ თი ერ თპა ტი ვის ცე მა ზე 
დამ ყა რე ბუ ლი ნორ მა ლუ რი და ცი ვი ლი ზე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბა. 
ას ეთ კო ლექ ტი ვებ ში უფ რო ხში რად იბ ად ება ახ ალი იდე ები, შე-
სამ ჩნე ვად მცირ დე ბა და ნა ხარ ჯე ბი და, სა ბო ლოო ან გა რი შით, 
ვი თარ დე ბა ორ გა ნი ზა ცია. 

ცხა დია, სა ჯა რო სამ სა ხურ ში, რაც უფ რო მა ღალ კვა ლი ფი ცი-
ური და უნ არი ანი კად რე ბია შერ ჩე ული, მით ძლი ერია ად ამი ან-
ური რე სურ სე ბის მარ თვის სის ტე მა და იგი მო სახ ლე ობ ას უკ ეთ-
ეს პროგ რა მებ სა და მომ სა ხუ რე ბას შეს თა ვა ზებს. ად ამი ან ური 
რე სურ სე ბის მარ თვა მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ თვალ საზ რი სი თაც, 
რომ იგი ნათ ლად გვიჩ ვე ნებს იმ სფე რო ებს სა დაც სა ჯა რო სამ-
სა ხურს ჰყავს მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე კად რე ბი და სა-
დაც ას ეთი კად რე ბის დე ფი ცი ტია.

ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბა კად რე ბის მარ თვის სფე რო-
ში ად ამი ან ური რე სურ სე ბის ოპ ერ აცი ული პრო ცე სე ბის გა-
უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, მსოფ ლი ოში ფარ თოდ აპ რო ბი რე ბულ 
პრაქ ტი კას წარ მო ად გენს. ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვის 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის და ნერ გვა მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რა თა 
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biznesi, menejmenti, marketingi

მოხ დეს ზო გა დი მე ნეჯ მენ ტის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა ქარ-
თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის და წე სე ბუ ლე ბებ ში. სა ქარ თვე-
ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მი ზა ნია ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ-
თვის პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის პრო ექ ტე ბის და ნერ გვა, 
რა თა გაძ ლი ერ დეს ად მი ნის ტრა ცი ული ეფ ექ ტუ რო ბა, შემ ცირ-
დეს ხარ ჯე ბი და გა უმ ჯო ბეს დეს მომ სა ხუ რე ობ ის სტან დარ-
ტე ბი. ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვის ელ ექ ტრო ნუ ლი ტექ-
ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვა სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებ ში ხელს 
შე უწყობს ად ამი ან ურ რე სურ სებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მო ნა ცე-
მე ბის, ინ ფორ მა ცი ის, სერ ვი სის, მო ნა ცემ თა ბა ზე ბის, მე თო დე-
ბი სა და გა დაწყვე ტე ბის, გა ზი არ ებ ასა და გან ვი თა რე ბას. 

სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სექ ტორ ში მრა ვალ ფე რო ვა ნი პროგ-
რა მუ ლი გა დაწყვე ტე ბი არ ის ხელ მი საწ ვდო მი, რო მელ თა გან 
უმ ეტ ეს ობ ას მხო ლოდ ად ამი ან ური რე სურ სე ბის რე გის ტრა ცი-
ის და სტა ტის ტი კის წარ მო ებ ის შე საძ ლებ ლო ბა გა აჩ ნია (SAP და 
ORIS პროგ რა მე ბი). სხვა უფ რო ფარ თო მას შტა ბი ან ად ამი ან ური 
რე სურ სე ბის მარ თვის პროგ რა მებს აქ ვთ ინ ტეგ რი რე ბუ ლი შე-
ფა სე ბის, მო ტი ვა ცი ის, ას ევე ტეს ტი რე ბის ფუნ ქცი ები. აღ ნიშ-
ნუ ლი პროგ რა მე ბი გა უმ ჯო ბე სე ბის პრო ცეს შია.

ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვის ინ სტი ტუ ცი ური სტრა ტე-
გია გა მო იყ ენ ება სტრუქ ტუ რა ში HHR აქ ტი ვო ბე ბის და გეგ მვი სა 
და ინ ტეგ რი რე ბი სათ ვის, რაც ხელს უწყობს ორ გა ნი ზა ცი ული 
მი სი ებ ის ან/და სპე ცი ფი ური ორ გა ნი ზა ცი ული მიზ ნე ბის მიღ-
წე ვას. სტრა ტე გი ული და გეგ მვა შე იძ ლე ბა გან სხვავ დე ბო დეს 
კონ კრე ტუ ლი მიზ ნე ბის მი ხედ ვით და ფო კუ სი რე ბუ ლი იყ ოს 
კვა ლი ფი ცი ური კად რე ბის შერ ჩე ვის, და ქი რა ვე ბის, შე ნარ ჩუ ნე-
ბის, გან ვი თა რე ბის და ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სფე რო ებ ზე.

ში და ორ გა ნი ზა ცი ული კო მუ ნი კა ცი ის სტრა ტე გია უნ და გან-
საზღვრავ დეს და აან ალ იზ ებ დეს კო მუ ნი კა ცი ის საწყის წერ-
ტილს, ას ევე კო მუ ნი კა ცი ის მიზ ნებ სა (სხვა სპე ცი ფი ურ HHR 
მიზ ნებ თან ერ თად) და გან საზღვრუ ლი მიზ ნის მი საღ წე ვად 
გან სა ხორ ცი ელ ებ ელ აქ ტი ვო ბებს. წარ მა ტე ბით და გეგ მილ და 
ორ გა ნი ზე ბულ ში და სა კო მუ ნი კა ციო სტრა ტე გი ას, შე უძ ლია 
და დე ბი თი წვლი ლი შე იტ ან ოს ორ აგ ან იზ აცი ის საქ მა ინ ობ ის 



ekonomika. tomi 105. 3. 2022.    ECONOMICS. VOLUME 105, ISSUE 3. 2022.

298

პრო ცეს ში. მი სი მეშ ვე ობ ით თა ნამ შრომ ლე ბი ინ ფორ მი რე ბუ-
ლე ბი არი ან ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ან ობ ას თან და გეგ მებ თან და-
კავ ში რე ბით. ის ხელს უწყობს მე ნე ჯე რუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
ზრდას ორ მხრი ვი კო მუ ნი კა ცი ის პრო ცე სის და თა ნამ შრომ ლებ-
თან ეფ ექ ტუ რი უკ უკ ავ ში რის მე ქა ნიზ მის მეშ ვე ობ ით, ზრდის 
პო ზი ტი ურ და მო კი დე ბუ ლე ბას და ამ ცი რებს თა ნამ შრო მელ თა 
წი ნა აღ მდე გო ბას ცვლი ლე ბე ბის მი მართ, ას ევე ხელს უწყობს 
თა ნამ შრო მელ თა ლოიალურობის ზრდას.

ეფ ექ ტუ რი ში და კო მუ ნი კა ცი ის სტრა ტე გი ის და გეგ მვა და 
გან ხორ ცი ელ ება მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად და მო კი დე ბუ ლია ორ გა-
ნი ზა ცი აში არ სე ბულ კო მუ ნი კა ცი ის ინ სტრუ მენ ტებ სა და მე ქა-
ნიზ მებ ზე.

სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებ ში პერ სო ნა ლის პრო ფე სი ული 
გან ვი თა რე ბის გეგ მის არ სე ბო ბა მნიშ ვნე ლო ვან მარ თვის ინ-
სტრუ მენ ტს წარ მო ად გენს. პერ სო ნა ლის პრო ფე სი ული გან ვი თა-
რე ბის პროგ რა მე ბის არ სე ბო ბის აუც ილ ებ ლო ბა სა ქარ თვე ლოს 
სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებ ში აშ კა რაა თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ 
და ქი რა ვე ბის ციკ ლის დი ნა მი კას, თა ნამ რომ ლე ბის ში და რო ტა-
ცი ას, კა ნონ მდებ ლო ბის ცვლი ლე ბებს ან ახ ალი პროგ რა მე ბი სა 
და პრო ექ ტე ბის და ნერ გვის ფაქ ტებს. მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღ ინ იშ-
ნოს, რომ პერ სო ნა ლის გან ვი თა რე ბის სა ჭი რო ებ ები შე საძ ლოა 
წი ნას წარ იყ ოს ნა კარ ნა ხე ვი კონ კრე ტუ ლი პო ზი ცი ის მოთხოვ-
ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მა შინ რო ცა სხვა შემ თხვე ვა ში მათ მა 
სა ჭი რო ებ ამ შე საძ ლოა თა ვი იჩ ინ ოს ცვლი ლე ბებ თან ერ თად. 
ად ამი ან ური რე სურ სე ბის გან ვი თა რე ბა იწყე ბა ინ დი ვი დუ ალ-
ური ტრე ნინ გე ბით, მას შემ დეგ, რაც შე ირ ჩე ვა ახ ალი თა ნამ-
შრო მე ლი, რა თა მოხ დეს ორ გა ნი ზა ცი აში მი სი ინ ტეგ რი რე ბა, 
მი ეც ეს ახ ალი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შეს წავ ლის სა შუ ალ ება და მო-
მა ვა ლი საქ მი ან ობ ის სწო რად გან ხორ ცი ელ ებ ის შე საძ ლებ ლო-
ბა. ეს პრო ცე სი მუდ მი ვად მიმ დი ნა რე ობს. ფუნ ქცია მკვეთ რად 
აკ ავ ში რებს ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვის გუნ დს თა ნამ-
შრო მელ თან, რად გან ამ ეტ აპ ზე ხორ ცი ელ დე ბა იმ ტრე ნინ გე-
ბის სა ჭი რო ებ ის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა, რო მე ლიც ხელს შე უწყობს 
თა ნამ შრომ ლის კა რი ერ ულ ზრდას. პერ სო ნა ლის გან ვი თა რე-
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ბის ტაქ ტი კა სექ ტო რის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი სპე ცი ფი კუ-
რი ცოდ ნის ას ამ აღ ლებ ლა დაა გა მიზ ნუ ლი და სა ხელ მწი ფო 
სტრუქ ტუ რის სა ჭი რო ებ ებ ის მი ხედ ვით სხვა დას ხვა სა ხი საა. 
სპე ცი ფი კუ რი ცოდ ნის ამ აღ ლე ბა შე საძ ლოა გან ხორ ცი ელ დეს 
ფორ მა ლუ რი ტრე ნინ გის, თვით შე მეც ნე ბის, პრო ფე სი ონ ალ ური 
სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბის სხვა აქ ტი ვო ბე ბის მეშ ვე ობ ით. პერ სო ნა-
ლის გან ვი თა რე ბის და გეგ მვის პრო ცე სი მო იც ავს მო ხე ლის შე-
საძ ლებ ლო ბე ბის, გან სწავ ლუ ლო ბის, და უყ ოვ ნე ბე ლი სა ჭი რო-
ებ ებ ის, პო ტენ ცი ური რე სურ სე ბის შე ფა სე ბას.

სა ქარ თვე ლო ში სა მუ შაო დრო კვი რა ში დად გე ნი ლია – 40 სა-
ათი, ხო ლო სპე ცი ფი კუ რი სა მუ შაო რე ჟი მის მქო ნე სა წარ მო ში, 
სა დაც შრო მი თი პრო ცე სი ით ვა ლის წი ნებს 8 სა ათ ზე მე ტი ხან-
გრძლი ვო ბის უწყვეტ რე ჟიმს, – კვი რა ში 48 სა ათი, რო მე ლიც 
დად გე ნი ლია სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის „სა ქარ თვე-
ლოს შრო მის კო დექ სის“ შე სა ბა მი სად, რაც შე ეხ ება შვე ბუ ლე ბას 
ამ ავე კო დექ სით წე ლი წად ში სულ მცი რე 24 დღი ანი ან აზღა ურ-
ებ ადი შვე ბუ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა აქ ვს, რო გორც შტა-
ტით გან საზღვრულ ას ევე შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით და საქ-
მე ბულ პი რებს. სა ავ ად მყო ფო ფურ ცლის გა მო ყე ნე ბა არ არ ის 
შეზღუ დუ ლი და არ არ სე ბო ბობს რა იმე სან ქცია მა ღა ლი მაჩ-
ვე ნებ ლის შემ თხვე ვა ში (სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სი, თა ვი 
IV-V).

სა მუ შა ოს აღ წე რა ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტის 
უმ თავ რეს ხელ საწყოს წარ მო ად გენს. ის კონ კრე ტუ ლი პო ზი ცი-
ის ათ ვის ად გენს აუც ილ ებ ელ ფუნ ქცი ებს პა სუ ხის მგებ ლო ბებ-
სა და კომ პე ტენ ცი ებს, ზრდის ინ დი ვი დუ ალ ურ და ორ გა ნი ზა-
ცი ულ ეფ ექ ტუ რო ბას, და ნათ ლად აც ნობს და ქი რა ვე ბულ პირს 
კონ კრე ტუ ლი პო ზი ცი ისა და ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნებს. სა მუ შა ოს 
აღ წე რი ლო ბა სა მუ შაო გეგ მას თან ერ თად არ სე ბი თი ხელ საწყოა 
შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს მო ნი ტო რინ გის წარ მო ებ ის თვის. 

სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის და შე ფა სე ბის სის ტე მის მარ თვა მიზ-
ნად ის ახ ავს და საქ მე ბუ ლის სა მუ შა ოს და გეგ მვას, გან ხორ ცი-
ელ ებ ული საქ მი ან ობ ის მო ნი ტო რინ გს და შე ფა სე ბას. ეს ეტ აპი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რა თა გა ვი გოთ რა კომ პე ტენ ცი ები და უნ არ-
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ები აქ ვს თა ნამ შრომ ლებს, რა და მა ტე ბი თი პრაქ ტი კუ ლი/თე-
ორი ული სწავ ლე ბა სჭირ დე ბა მათ. ას ევე შე ფას დე ბა მათ მი ერ 
გა წე ული საქ მი ან ობა და დად გინ დე ბა რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია ის ორ გა ნი ზა ცი ის თვის. ამ პრო ცე სის დროს შე საძ ლე ბე ლია 
და ვი ნა ხოთ ორ გა ნი ზა ცი ის სუს ტი და ძლი ერი მხა რე ები, შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი და საფ რთხე ები. სა ბო ლოო ჯამ ში ეს პრო ცე სი მი-
მარ თუ ლია ორ გა ნი ზა ცი ის ეფ ექ ტი ან ობ ის გაზ რდა ზე.

მო ტი ვა ცი აზე მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად და მო კი დე ბუ ლია ორ გა-
ნი ზა ცი ის ეფ ექ ტუ რი მუ შა ობა. შე საძ ლე ბე ლია ორ გა ნი ზა ცი ას 
ჰქონ დეს კარ გი სტრუქ ტუ რა, მაგ რამ არ იყ ოს პრო დუქ ტი ული, 
რად გან ვერ ახ ერ ხებ დეს თა ნამ შრო მელ თა შრო მის წარ მარ თვას 
ისე, რომ მი აღ წი ონ და სა ხულ მიზ ნებს. მო ტი ვა ცი ის პრო ცე-
სი საკ მა ოდ რთუ ლად ფორ მუ ლირ დე ბა გა რე გა ნი და ში ნა გა ნი 
ფაქ ტო რე ბის ურ თი ერ თკავ ში რით. ორ გა ნი ზა ცი აში ად ამი ან ის 
ქცე ვის პროგ ნო ზი რე ბა რთუ ლია სხვა დას ხვა მო ტი ვა ცი ის ეტ-
აპ ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ყვე ლა ად ამი ანი ინ დი ვი დუ ალ ურია 
და შე სა ბა მი სად მათ ინ დი ვი დუ ალ ური მიდ გო მა სჭირ დე ბათ, 
რად გან ად ამი ან ებს გან სხვა ვე ბუ ლი მო ტი ვა ტო რე ბი აქ ვს. მო-
ტი ვა ცი ის ერ თმა სა ხემ შე საძ ლე ბე ლია სხვა დას ხვა ნა ირ ად იმ-
ოქ მე დოს ად ამი ან ებ ზე, შე სა ბა მი სად ამ შემ თხვე ვა ში სა ჭი როა 
მოხ დეს იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა რო მე ლი თა ნამ შრომ ლის თვის რა 
ტი პის მო ტი ვა ცია იქ ნე ბა შე დე გობ რი ვი. მო ტი ვი რე ბუ ლი თა ნამ-
შრომ ლე ბის ზრდა გავ ლე ნას ახ დენს მათ პრო დუქ ტი ულ ობ აზე. 
სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სტრუქ ტუ რებ ში სხვა დას ხვა სა მო ტი ვა-
ციო სის ტე მე ბი მოქ მე დებს - პრო ფე სი ონ ალ ური გან ვი თა რე ბის 
ხელ შეწყო ბა, კორ პო რა ცი ული დაზღვე ვა, ორ გა ნი ზა ცი ის ღო-
ნის ძი ებ ები და წლი ური ნო მი ნა ცი ები, ბო ნუ სე ბი სა და პენ სი ებ ის 
სქე მე ბი, შე ფა სე ბის შე სა ბა მი სი და წი ნა ურ ებ ის ციკ ლი, მად ლო-
ბის წე რი ლი, სა ჩუქ რე ბი და ჯილ დო ები.

ცხა დია, სა ჯა რო სამ სა ხურ ში, რაც უფ რო მა ღალ კვა ლი ფი ცი-
ური და უნ არი ანი კად რე ბია შერ ჩე ული, მით ძლი ერია ად ამი ან-
ური რე სურ სე ბის მარ თვის სის ტე მა და იგი მო სახ ლე ობ ას უკ ეთ-
ეს პროგ რა მებ სა და მომ სა ხუ რე ბას შეს თა ვა ზებს. ად ამი ან ური 
რე სურ სე ბის მარ თვა მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ თვალ საზ რი სი თაც, 
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რომ იგი ნათ ლად გვიჩ ვე ნებს იმ სფე რო ებს, სა დაც სა ჯა რო სამ-
სა ხურს ჰყავს მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე კად რე ბი და სა-
დაც ას ეთი კად რე ბის დე ფი ცი ტია.
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RESUME
The real revolution in staff work was due to the systemic ap-

proach to management after the World War II. The Establishment 
of system management has led to the development of human re-
sources management principally with the new management of staff 
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management. This technology has been incorporated into the stra-
tegic management system and the personnel management function 
has become the competent authority of corporations. The character 
of the personnel policy has changed: it has become more active and 
purposeful.

Although the differences in the internal domestic traditions of 
the personnel are quite large, it is possible to allocate a number of 
common characteristics of staff management that were developed 
and disseminated in the developed nations in the XX century.

On the background of radical changes in corporation manage-
ment within 15-20 years, it is surprising that the personnel manage-
ment, which is quite normal and marginalized, has not completely 
disappeared, but on the contrary, real prosperity. The main reason is 
the third “architectural” model of dominating management in prac-
tice in the 80s.

Instead of a rather fragmented structure of staff management 
used during the dominance of the first and second model of person-
nel management, the management system is established, primarily 
focused on human capital development. The mission of this system - 
among the other prior strategic goals of the corporation, is to realize 
the main goals of its personnel policy.

Keywords: personnel management, sales management, human 
resources, management models, strategically plans, inner commu-
nication, management effectiveness.
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რე ზი უმე
სი ნერ გი ული ეფ ექ ტი ქმნის ახ ალ მი მარ თუ ლე ბას კომ პა ნი-

აში, მიმ დი ნა რე სტრა ტე გი ული მე ნეჯ მენ ტის ცვლი ლე ბე ბის-
თვის. მას ახ ასი ათ ებს ურ თი ერ თქმე დე ბა, რო მე ლიც მიმ დი ნა-
რე ობს თა ნამ შრომ ლო ბის, პარ ტნი ორ ობ ის და კონ კუ რენ ტუ ლი 
ბრძო ლის სხვა დას ხვა ფორ მით. გა რე გა რე მო მუდ მი ვად მოქ მე-
დებს კომ პა ნი ის ში და გა რე მო ზე და ქმნის გან სა კუთ რე ბულ პი-
რო ბებს, რო მელ შიც კომ პა ნი ებს სჭირ დე ბათ მე ნე ჯე რე ბი სა და 
თა ნამ შრომ ლე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი უნ არ ებ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, 
ორ გა ნი ზე ბა და გა ერ თი ან ება. ეს შე საძ ლებ ლო ბე ბი წარ მო ად-
გენს ახ ალ ღი რე ბუ ლე ბას, რო მე ლიც უნ იკ ალ ურია სტრა ტე გი-
ული მე ნეჯ მენ ტის გან ხორ ცი ელ ებ ის თვის დღე ვან დელ გლო ბა-
ლი ზე ბულ ბაზ რის პი რო ბებ ში. სტა ტი ის მი ზა ნია წარ მო აჩ ინ ოს 
სი ნერ გი ული ეფ ექ ტის შექ მნა, კომ პა ნი ის შერ ჩე ული სტრა ტე-
გი ული მე ნეჯ მენ ტის მეშ ვე ობ ით. კომ პა ნი ის წარ მა ტე ბის თვის, 
მიმ დი ნა რე გლო ბა ლი ზე ბულ გა რე მო ში გრძელ ვა დი ანი კონ კუ-
რენ ტუ ნა რი ან ობ ის შე ნარ ჩუ ნე ბის მზარ დი სა ჭი რო ებ ით - აუც-
ილ ებ ელია გა ნი საზღვროს შე სა ბა მი სი გზა, თუ რო გორ შე იძ-
ლე ბა კომ პა ნი ის მარ თვა სი ნერ გი ის ეფ ექ ტის მი საღ წე ვად. ეს 
სტა ტია საწყი სი ეტ აპია შემ დგო მი კვლე ვის თვის, და ფუძ ნე ბუ-
ლია თე ორი ულ-ან ალ იტ იკ ურ მსჯე ლო ბა ზე - სი ნერ გია, სი ნერ-
გი ული ეფ ექ ტის გავ ლე ნა ბიზ ნეს გა რე მო ზე.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: სი ნერ გი ული ეფ ექ ტი, თა ნამ შრომ ლო ბა, 
სტრა ტე გი ის მარ თვის მე თო დე ბი და მიდ გო მე ბი.
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შე სა ვა ლი
არ სე ბუ ლი კომ პა ნი ები დიდ მნიშ ვნე ლო ბას ან იჭ ებ ენ ახ ალი 

მიდ გო მე ბის აღ მო ჩე ნას და და ნერ გვას, ის ინი მხარს უჭ ერ ენ სი-
ნერ გი ული ეფ ექ ტის იდე ას, რო გორც შეს წავ ლის და გან ხილ ვის 
ობი ექ ტს. სი ნერ გია არ ის კავ ში რი, თა ნამ შრომ ლო ბა, კომ პა ნი ებ-
ის ჩარ თუ ლო ბა კონ კრე ტულ სპე ცი ფი კურ გა რე მო ში, რო მე ლიც 
შემ დგომ სი ნერ გი ული ეფ ექ ტის გავ ლე ნით იც ვლე ბა, ვი თარ დე-
ბა და რე აგ ირ ებს. სი ნერ გი ული ეფ ექ ტი პირ და პირ კავ შირ შია 
გა რე მოს თან, რო მელ შიც წარ მო იქ მნე ბა ახ ალი ღი რე ბუ ლე ბა და 
სტა ტუ სის ცვლი ლე ბა. გოლ დი და კემ ბე ლი გა ნი ხი ლა ვენ სი ნერ-
გი ას, რო გორც ურ თი ერ თქმე დე ბის ეფ ექ ტს - თა ნამ შრომ ლო ბის 
ურ თი ერ თქმე დე ბა ქვე-ბიზ ნე სის ერ თე ულ ებს შო რის, რა მაც გა-
მო იწ ვია და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის შექ მნა.

სი ნერ გია არ ჩანს მხო ლოდ ბი ოლ ოგი ის, ფი ზი კის, ქი მი ის 
კონ ტექ სტში, არ ამ ედ ბიზ ნეს გა რე მო შიც, თუნ დაც სტარ ტე-
გი ის მარ თვის მე თო დებ ში, რო გო რი ცაა BS (Balanced Scorecard 
- და ბა ლან სე ბუ ლი ქუ ლე ბის სის ტე მა). Balanced scorecard - და-
ბა ლან სე ბუ ლი ქუ ლე ბის სის ტე მა არ ის მარ თვის სის ტე მა, რო მე-
ლიც მიზ ნად ის ახ ავს ორ გა ნი ზა ცი ის სტრა ტე გი ული მიზ ნე ბის 
და ორ გა ნი ზა ცი ული შეს რუ ლე ბის ერ თობ ლი ობ აში გა დაყ ვა ნას, 
რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, იზ ომ ება, მო ნი ტო რინ გდე ბა და იც ვლე-
ბა სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში, ორ გა ნი ზა ცი ის სტრა ტე გი ული 
მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ოფ ად. ამ იტ ომ სა ჭი როა 
შემ დე გი არ გუ მენ ტის ჩა მო ყა ლი ბე ბა: სი ნერ გი ის ეფ ექ ტი არ ის 
ცალ კე ული კომ პა ნი ის ობ ლი გა ცი ებ ის ურ თი ერ თქმე დე ბის შე-
დე გი, რო მელ შიც გა მო იყ ენ ება სტრა ტე გი ული მე ნეჯ მენ ტი. სი-
ნერ გია გა ნი საზღვრე ბა, რო გორც სის ტე მის ქცე ვი სა და თვი სე-
ბე ბის ცვლი ლე ბა, ახ ალი ურ თი ერ თქმე დე ბის შექ მნის თვის.

ძი რი თა დი ტექ სტი
სტრა ტე გი ის მარ თვის შერ ჩე ული მე თო დე ბი. ნე ბის მი ერი 

კომ პა ნი ის წარ მა ტე ბა და მო კი დე ბუ ლია, ში და სა წარ მოო ორ-
გა ნი ზა ცი ული ფორ მე ბის ეფ ექ ტი ან ობ აზე, ეფ ექ ტუ რად შერ ჩე-
ულ სტრა ტე გი აზე და სტრა ტე გი ულ მე ნეჯ მენ ტზე, რაც ხელს 
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biznesi, menejmenti, marketingi

უწყობს და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვას. სტრა ტე გი აში მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია გა რე მო ცვლი ლე ბე ბის და ნახ ვა, რო გორც კომ პა ნი ის 
სტრა ტე გი ის მარ თვა ზე გავ ლე ნის მომ ხდე ნი ფაქ ტო რი. Kკომ-
პა ნი ის მე ნეჯ მენ ტმა გა რე მო ცვლი ლე ბებ ზე რე აგ ირ ებ ის კონ-
ტექ სტში უნ და შე აფ ას ოს რის კე ბი და მო ემ ზა დოს ცვლი ლე ბე-
ბის თვის, რო მე ლიც სა ჭი როა სტრა ტე გი ულ გეგ მა ში კომ პა ნი ის 
მიზ ნე ბი სა და ხელ მი საწ ვდო მი რე სურ სე ბის თვის. სტრა ტე გი ის 
მარ თვის ზო გა დი მიდ გო მე ბის გარ და, აუც ილ ებ ელია ვი ცო დეთ 
სტრა ტე გი ის მარ თვის ინ სტრუ მენ ტე ბი, რო გო რი ცაა BSC (Busi-
ness Classification Scheme - ბიზ ნე სის კლა სი ფი კა ცი ის სქე მა), 
EFQM (European Foundation for Quality Management - ხა რის ხის 
მარ თვის ევ რო პუ ლი ფონ დი) მო დე ლი, PRISM (principles-based, 
sustainable project management methodology – არ ის პრინ ციპ ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი, მდგრა დი პრო ექ ტის მარ თვის მე თო დო ლო გია) 
და სხვა. შემ დე გი ტექ სტი მო იც ავს ამ, შერ ჩე ული მე თო დე ბის 
თე ორი ულ და მუ შა ვე ბას და ძი რი თა დი ელ ემ ენ ტე ბის შერ ჩე-
ვას. მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ მე თო დებ ზე ფო კუ სი რე ბა, რომ ლებ საც 
შე ული ათ ხე ლი შე უწყონ სი ნერ გი ის ეფ ექ ტის შექ მნას კომ პა-
ნი ებ ის სტრა ტე გი ის მარ თვის გზით. ვი ნა იდ ან ეს სის ტე მუ რი 
ინ სტრუ მენ ტე ბი შე სა ფე რი სია არა მხო ლოდ სა წარ მო ებ ში ინ-
ფორ მა ცი ის შე საგ რო ვებ ლად, არ ამ ედ ბიზ ნე სი სა და მი სი საქ მი-
ან ობ ის ყოვ ლის მომ ცვე ლი შე ფა სე ბის თვის. ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ძი რი თა დი ელ ემ ენ ტე ბის გან საზღვრის თვის, რა თა მოხ დეს სი-
ნერ გი ის ეფ ექ ტის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა და კლა სი ფი კა ცია.

კაპ ლან მა და ნორ ტონ მა გა აფ არ თო ეს BS-ს ცნე ბა, ის ცნო ბი-
ლია რო გორც სტრა ტე გი ული და გეგ მვი სა და მარ თვის სის ტე-
მის შეს რუ ლე ბის სა ზო მი ფორ მა. თუ კომ პა ნია მი აღ წევს სი ნერ-
გი ას თა ვი სი ბიზ ნე სი სა და დამ ხა რე ერ თე ულ ებ ის მეშ ვე ობ ით, 
მა შინ შე საძ ლე ბე ლია მი სი სწო რი მი მარ თუ ლე ბით მარ თვა და 
და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვა. შე ფა სე ბი სა და მარ თვის სის ტე-
მე ბი სა შუ ალ ებ ას გაძ ლევთ ზუს ტად გან ვსაზღვროთ კომ პა ნი ის 
სის ტე მუ რი გან ლა გე ბის უპ ირ ატ ეს ობ ები, რომ ლე ბიც და ფუძ ნე-
ბუ ლია სტრა ტე გი ულ გზამ კვლე ვებ სა და BSC სის ტე მებ ზე. BSC 
მე თო დი იძ ლე ვა ყოვ ლის მომ ცველ შე საძ ლებ ლო ბას კომ პა ნიიის 
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(ში და გა რე მო) და კომ პა ნი ებ ის (კომ პა ნი ის ცალ კე ული ფი ლი-
ალ ებ ის) მარ თვის თვის.

ბიზ ნეს კლა სი ფი კა ცი ის სქე მა (BSC) არ ის ორ გა ნი ზა ცი ის 
ბიზ ნე სის კონ ცეპ ტუ ალ ური წარ მოდ გე ნა. იგი აღ წერს ორ გა ნი-
ზა ცი ის ბიზ ნეს ფუნ ქცი ებს, საქ მი ან ობ ას და მათ შო რის ურ თი-
ერ თო ბებს. BSC ორი ენ ტი რე ბუ ლია ოთხ მი მარ თუ ლე ბა ზე: ფი-
ნან სუ რი, მომ ხმა რე ბე ლი, ში და პრო ცე სე ბი, სწავ ლა და ზრდა. ამ 
მე თოდს კარ გად ქონ და შე მუ შა ვე ბუ ლი სწავ ლის და ინ ფორ მა-
ცი ის ქე ის ები, მაგ რამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი თე მე ბი წარ მოდ გე ნილ იქ-
ნა კაპ ლა ნის და ნორ ტო ნის მი ერ, რად გან სწო რედ ის ინი არი ან 
ამ იდე ის ფუ ძემ დებ ლე ბი. გა მო დის, რომ Bბიზ ნეს კლა სი ფი კა-
ცი ის სქე მა (BSC) გა ფარ თოვ დეს მთლი ან ად კომ პა ნი ის თვის სი-
ნერ გი ული ეფ ექ ტის თვალ საზ რი სით. ტოპ მე ნეჯ მენ ტი უზ რუნ-
ველ ყოფს იმ ღი რე ბუ ლე ბე ბის შერ წყმას, რო მელ საც ცალ კე ული 
ბიზ ნეს ერ თე ულ ები ქმნი ან, რა თა შექ მნას ახ ალი სა ერ თო ღი-
რე ბუ ლე ბა – იგ ულ ის ხმე ბა, სა ოპ ერ აციო ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა, 
მომ ხმა რებ ლის თვის მე ტი ღი რე ბუ ლე ბის შე თა ვა ზე ბა. სი ნერ გია 
BSC მე თოდ ში კაპ ლა ნი სა და ნორ ტო ნის მი ერ გა მოვ ლე ნი ლია 
ფი ნან სუ რი სი ნერ გი ის სა ფუძ ველ ზე: რო გორ გავ ზარ დოთ აქ-
ცი ებ ის ღი რე ბუ ლე ბა, ჩვე ნი სტრა ტე გი ული ბიზ ნეს ერ თე ულ ებ-
ის პორ ტფე ლის შე მო ტა ნით. მომ ხმა რე ბელ თან ურ თი ერ თო ბის 
სი ნერ გია: რო გორ შე უძ ლი ათ კომ პა ნი ებს გა ზარ დონ კავ ში რი 
მომ ხმა რებ ლებ თან, რა თა გა იზ არ დოს სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბა 
მომ ხმა რებ ლის თვის? ში და პრო ცე სე ბის სი ნერ გია: რო გორ შეგ-
ვიძ ლია ვმარ თოთ SBU (strategic business unit – სტრა ტე გი ული 
ბიზ ნეს ერ თე ულ ები)-ის პრო ცე სე ბი, რა თა მი ვაღ წი ოთ და ნა-
ზოგს, რო მე ლიც წარ მო იქ მნე ბა აქ ტი ვო ბე ბის მთე ლი სპექ ტრი-
დან ან ღი რე ბუ ლე ბის ჟაჭ ვის ინ ტეგ რა ცი ის შე დე გად? სწავ ლი-
სა და ზრდის სი ნერ გია: რო გორ შეგ ვიძ ლია გან ვა ვი თა როთ და 
გა ვა ზი არ ოთ ჩვე ნი არ ამ ატ ერი ალ ური აქ ტი ვე ბი? სტარ ტე გი ულ 
მე ნეჯ მენ ტში გა მო სა ყე ნებ ლად BS-ის ძირ თა დი დე ბუ ლე ბე ბია:

• ინ ფორ მა ცი ის უწყვე ტად ცვლის სტარ ტე გია ზე და და ქვე-
და მე ნეჯ მენ ტის რგო ლებს შო რის ურ თი ერ თკავ ში რის სა შუ ალ-
ებ ით, რო გო რი ცაა: კომ პა ნი ის მიზ ნე ბი, კო ორ დი ნა ცია, თა ნამ-
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შრომ ლე ები. თან მიმ დევ რუ ლი კავ ში რი თა ნამ შრომ ლებს შო რის.
• კომ პა ნი ის მუ შა ობ ის შე ფა სე ბა ცალ კე ულ სფე რო ებ ში და 

პრო ცე სებ ში, რა თა უზ რუნ ველ ყოს იმ ის დად გე ნა, თუ რა იყო 
გან საზღვრუ ლი და და გა კე თე ბუ ლი.

• სხვა დას ხვა პრო ცე სე ბის მდგო მა რე ობ ის და შე დე გე ბის იდ-
ენ ტი ფი ცი რე ბა. Gგან საზღვრეთ პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბი ინ დი ვი-
დუ ალ ურ პრო ცე სებ ზე.

• და აკ ვირ დით და გან საზღვრეთ თქვე ნი პო ზი ცია სა ერ თო 
სტრა ტე გი აში, შე იძ ლე ბა თუ არა შე იქ მნას მე ტი ღი რე ბუ ლე ბა 
სა კუ თა რი ერ თე ულ ებ ის გა ერ თი ან ებ ით, თუ უმ ჯო ბე სია სხვა 
სა წარ მო ებ ის ერ თე ულ ებ ის შე მო ერ თე ბა.

PRISM – არ ის მდგრად პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პრო ექ-
ტე ბის მარ თვის მე თო დო ლო გია. ის აყ ენ ებს პრო ექ ტებს უფ რო 
სტრა ტე გი ულ ფო კუს ში, არ სე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ული სის ტე მე-
ბის გა მო ყე ნე ბით, რა თა უზ რუნ ველ ყოს სარ გებ ლის რე ალ იზ ება 
ჰო რი ზონ ტა ლუ რად და ვერ ტი კა ლუ რად, პრო ცე სი სა და პრო-
დუქ ტის მდგრა დო ბა ზე მაქ სი მა ლუ რი ყუ რად რე ბის მიქ ცე ვით. 
ის გან საზღვრავს ძი რი თად ბიზ ნეს სა კითხებს, სვამს კრი ტი-
კულ კითხვებს გა დაწყვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად, მი ზან-შე დე გობ-
რი ობ ის და სად გე ნად. კომ პა ნი ებ ში მიმ დი ნა რე მო ნი ტო რინ გის 
პრობ ლე მა ის არ ის, რომ ის ფო კუ სი რე ბუ ლია ში და მე ნეჯ მენ-
ტზე და თვალ თა ხედ ვი დან რჩე ბა სი ტუ აცია სტრა ტე გი ული 
მე ნეჯ მენ ტის შე სა ხებ. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ყუ რადღე ბა ეთ მო ბა 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბი სა და მი ღე ბის ხარ ჯებს. კი დევ ერ თი 
პრობ ლე მა არ ის მოხ სე ნე ბე ბის (რე პორ ტე ბის) რა ოდ ენ ობა და 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბა, რაც აფ ერ ხებს იმ ას, რაც რე ალ ურ ად მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია. ეს არ ის აღ რიცხვა და მო ნი ტო რინ გი ოპ ერ ატი ული 
აქ ტი ვო ბე ბის, რომ ლე ბიც მხარს უჭ ერს სტრა ტე გი ულ მე ნეჯ-
მენ ტს. აღ რიცხვა უნ და იყ ოს მე ნეჯ მენ ტის თვის ინ ფორ მა ცი-
ის შეგ რო ვე ბის პრო ცე სი და არა ყვე ლაფ რის აღ რიცხვა. PRISM 
არ ის მე თო დი, რო მე ლიც აგ რო ვებს, აან ალ იზ ებს ინ ფორ მა ცი ას 
და ქმნის ბა ზას სხვა დას ხვა პერ სპექ ტი ვე ბის თვის. ის, აკ ვირ დე-
ბა რა სურთ და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს და ას ევე აან ალ იზ ებს 
სა უკ ეთ ესო სტრა ტე გი ებს მა თი სა ჭი რო ებ ებ ის და საკ მა ყო ფი-
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ლებ ლად. PRISM შედ გე ბა ხუ თი ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლი სა-
კითხის გან: ვინ არი ან ჩვე ნით და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ები და 
რა სურთ მათ? (და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ებ ის კმა ყო ფი ლე ბა) 
რა სტრა ტე გი ები გვჭირ დე ბა იმ ის თვის, რომ და ვაკ მა ყო ფი ლოთ 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ებ ის სურ ვი ლე ბი და მოთხოვ ნი ლე ბე-
ბი, ისე რომ სა კუ თა რი მოთხოვ ნი ლე ბე ბიც და ვაკ მა ყო ფი ლოთ? 
(სტრა ტე გია) რა პრო ცე სე ბი გვჭირ დე ბა ჩვე ნი სტრა ტე გი ებ ის 
გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად? (პრო ცე სე ბი) რა უნ არ ები გვჭირ დე ბა, 
რომ წარ ვად გი ნოთ, მო ვამ ზა დოთ და შევ ძლოთ პრო ცე სე ბის 
მარ თვა? (შე საძ ლებ ლო ბე ბი) პრიზ მის თე ორი ული და პრაქ ტი-
კუ ლი მიგ ნე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე შეგ ვიძ ლია გა მოვ ყოთ რამ დე ნი-
მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი სტრა ტე გი ული მე ნეჯ მენ ტის თვის:

• ძი რი თა დი და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ებ ის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა 
და მა თი პრი ორ იტ ეტ ებ ის გან საზღვრა;

• მარ თვა, გაზ მო ვა და ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის ჩარ-
თვა. ზე და და ქვე და რგო ლის მე ნეჯ მენ ტის მიდ გო მის და ნერ გვა;

• და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ებ ის მუ შა ობ ის მო ნი ტო რინ გი, ისე 
რო გორც სა კუ თა რი სა ჭი რო ებ ებ ისა;

• სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ელ ება უნ და მოხ დეს შე სა ბა მი სი 
პრო ცე სე ბი თა და სა ჭი რო უნ არ ებ ით;

EFQM (European Foundation for Quality Management) – ხა რის-
ხის მარ თვის ევ რო პუ ლი ფონ დის ბრწყინ ვა ლე მო დე ლი, არ ის 
თვით შე ფა სე ბის ფორ მა, ორ გა ნი ზა ცი ის სიძ ლი ერ ისა და გა უმ-
ჯო ბე სე ბის შე სა ფა სებ ლად, მის ყვე ლა საქ მი ან ობ აში. მო დე ლი 
გთა ვა ზობთ კომ პა ნი ის ზო გად მი მო ხილ ვას. არ სე ბი თად, ეს არ ის 
შე სა ნიშ ნა ვი ფორ მა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის თვის. გან სა კუთ რე-
ბუ ლი კომ პა ნი ები აღ წე ვენ და ინ არ ჩუ ნე ბენ წარ მა ტე ბის დო ნეს, 
რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს ან აღ ემ ატ ება ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ-
ლი მხა რის მო ლო დინს. ამ იტ ომ, არ ის ამ მო დე ლის მიდ გო მე ბი 
ფორ მუ ლი რე ბუ ლი ისე, რომ ხე ლი შე უწყონ კომ პა ნი ებ ის მდგრად 
გან ვი თა რე ბას და მი აწ ოდ ონ რჩე ვე ბი წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად. 
მო დე ლი სა შუ ლა ებ ას აძ ლევს კომ პა ნი ებს: შე აფ ას ონ წარ მა ტე-
ბის არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობა; გააერთიანონ, შექ მნან სა ერ თო 
ლექ სი კა და აზ როვ ნე ბა; და გეგ მი ლი და არ სე ბუ ლი ინ იცი ატ ივ-
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ებ ის და კავ ში რე ბა; ხარ ვე ზე ბი სა და დუბ ლი რე ბე ბის გა მოვ ლე ნა; 
მე ნეჯ მენ ტის სტრუქ ტუ რის უზ რუნ ველ ყო ფა; თვით შე ფა სე ბის 
გა მო ყე ნე ბა; ბენ ჩმარ კე ტინ გი; გა სა უმ ჯო ბე სე ბე ლი სფე რო ებ ის 
იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა; ამ მო დე ლის ძი რი თა დი დე ბუ ლე ბე ბი დან, შეგ-
ვიძ ლია გა მოვ ყოთ ის ეთი კომ პო ნენ ტე ბი , რო მე ლიც დაგ ვეხ მა-
რე ბა სტრა ტე გი ულ მე ნეჯ მენ ტის სრულ ყო ფა ში:

• კომ პა ნი ის მას შტა ბით ყვე ლა რე სურ სის ოპ ტი მი ზა ცია, 
სტრა ტე გი ული მე ნეჯ მენ ტი და პო ლი ტი კა;

• შე ფა სე ბა არ ის კომ პა ნი ის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ისა და მი სის ეფ-
ექ ტუ რად მარ თვის დაწყე ბის პრო ცე სი;

• ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ეთ: რა ბიზ ნესს აკ ეთ ებთ? – ფაქ ტობ რი-
ვი მდგო მა რე ობა (ლი დე რო ბა, სტრა ტე გია, პრო ცე სე ბი, რე სურ-
სე ბი) რო მელს მი აღ წი ეთ ? – შე დე გე ბი (მომ ხმა რებ ლე ბი, თა ნამ-
შრომ ლე ბი, ბიზ ნე სი) რა არ ის სა ჭი რო წარ მა ტე ბის თვის?

• მიღ წე ული წარ მა ტე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა სფე რო ებ ში: მო მავ-
ლის გეგ მე ბის ფორ მი რე ბა, ღი რე ბუ ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, 
უნ არ ებ ის გან ვი თა რე ბა, კრე ატი ულ ობა და ინ ოვ აცია, ლი დე რო-
ბა და მოქ ნი ლო ბა მე ნეჯ მენ ტში;

• რა და რის ლო გი კის გა მო ყე ნე ბა: სტარ ტე გი ული მიზ ნე ბის 
და სახ ვა, მიღ წე ვე ბის სტრა ტე გი ებ ის და გეგ მვა, გან ხორ ცი ელ-
ებ ის სტრა ტე გი ის უზ რუნ ველ ყო ფა, სტარ ტე გი ის გა უმ ჯო ბე სე-
ბის მო ნი ტო რინ გი და ან ალ იზი.

• შე დე გე ბი აქ ტი ვა ტო რე ბის გა საზღვრა და მა თი ეფ ექ ტუ-
რად მარ თვა, პრო დუქ ტი ული მუ შა ობ ის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

• ად ამი ან ურ პო ტენ ცი ალ ზე ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა, 
სტრა ტე გი ული მე ნეჯ მენ ტით მი ღე ბულ შე დე გე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით.

დას კვნა
სტრა ტე გი ული მე ნეჯ მენ ტი ნიშ ნავს სწო რი გა დაწყვე ტი ლე-

ბის ცოდ ნას და იმ გზის გავ ლას, რო მე ლიც წარ მა ტე ბამ დე მი-
გიყ ვანს. ამ იტ ომ, თუ გა ეც ნო ბით კომ პა ნი ის მდგო მა რე ობ ასა 
და ურ თი ერ თო ბებს კომ პა ნი ის სტრა ტე გი ულ მე ნეჯ მენ ტს შო-
რის, რო მე ლიც წარ მო იქ მნე ბა სი ნერ გი ული ეფ ექ ტის ფარ გლებ-
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ში – თქვენ მი აღ წი ეთ ერთ-ერთ წარ მა ტე ბულ სტრა ტე გი ას, იმ ის 
შე სა ხებ, თუ რო გორ უნ და იყ ოთ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი და შეძ-
ლებთ საკ ვან ძო კომ პე ტენ ცი ის გა მო ყე ნე ბას (წარ მა ტე ბის ძი-
რი თა დი ფაქ ტო რე ბი). ეს გუ ლის ხმობს მკა ფი ოდ გან საზღვრულ 
სტრა ტე გი ას, მიზ ნებს და სა წარ მოს ორ გა ნი ზა ცი ული ფორ მე-
ბის გან სა კუთ რე ბით სა თა ნა დო სტრა ტე გი ულ მარ თვას.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:
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THE GROWING IMPORTANCE OF SYNERGY 
IN BUSINESS ENVIRONMENT
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RESUME
The synergy effect creates a new direction for change in cur-

rent strategy management of companies. They are characterized 
by mutual interaction which run in various form of cooperation, 
partnership, competitive struggle. The external environment con-
stantly affecting the internal environment of company and creates 
special conditions, in which companies need to build, organize and 
combine exceptional skills of managers and employees. These capa-
bilities represent new value that is unique for implementation and 
better understanding of strategic management in today´s globalized 
market conditions. The purpose of article is to point out a creating 
synergy effect through suitable chosen strategy management of 
company. For company´s success in current globalized environment 
with increasing need to maintain long-term competitiveness – it is 
necessary to define in an appropriate way how can be the company 
managed in order to achieve the synergy effect. This article refers to 
starting position of thinking and research in the context of synergy 
and synergy effects in business environment. 

Keywords: synergy, synergy effect, cooperation, methods and 
approaches to strategic management.
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რე ზი უმე
დღე ვან დელ პი რო ბებ ში ინ ფორ მა ცია გა სა ოც არი სის წრა-

ფით ვრცელ დე ბა და აღ ნიშ ნუ ლი გან პი რო ბე ბუ ლია სო ცი-
ალ ური ქსე ლე ბის არ სე ბო ბით. დი ჯი ტა ლი ზა ცი ის პრო ცეს მა 
უბ იძ გა ბრენ დებს შეც ვა ლონ ტრა დი ცი ული საპ რო მო ციო კამ-
პა ნი ები და აქ ტი ურ ად ჩარ თონ ინ ფლუ ენ სე რე ბი მათ ში. ინ ფლუ-
ენ სე რე ბი სა კუ თარ სო ცი უმ ში საკ მაო გავ ლე ნით სარ გებ ლო ბენ. 
მათ სო ცი ალ ურ ქსე ლებ ში ძა ლი ან დი დი აუდ იტ ორია მო იპ ოვ ეს. 
ეს უკ ან ას კნე ლი კი იზ იდ ავს ბრენ დებს. მომ ხმა რებ ლე ბის დი დი 
ნა წი ლი ინ ფლუ ენ სე რე ბის გან მო ითხოვს იყ ონ მი უკ ერ ძო ებ ელ-
ნი და წარ მო აჩ ინ ონ პრო დუქ ცი ისა თუ მომ სა ხუ რე ბის და დე ბი-
თი და უარ ყო ფი თი ეფ ექ ტე ბი რო გორც მე სა მე პი რებ მა, რა თა 
მომ ხმა რებ ლებ მა შეძ ლონ მი იღ ონ რა ცი ონ ალ ური და არა თავ-
სმოხ ვე ული გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი შეს ყიდ ვის შე სა ხებ. ამ დე ნად 
ინ ფლუ ენ სე რე ბის ჩარ თუ ლო ბას გა ყიდ ვე ბის პრო მო ცი ის საქ-
მე ში აქ ვს ძა ლი ან დი დი რო ლი და სწო რედ ამ ითაა გან პი რო ბე-
ბუ ლი რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით ბა ზა რი 2019 წლი დან უფ რო და 
უფ რო შე უქ ცე ვა დად იზ რდე ბა მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შტა ბით.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: მარ კე ტინ გი, ახ ალი ერა, სო ცი ალ ური 
ქსე ლე ბი, ინ ფლუ ენს მარ კე ტინ გი.

ძი რი თა დი ტექ სტი
თა ნა მედ რო ვე ობ აში რო მელ შიც ჩვენ ვცხოვ რობთ, ინ ფორ მა-

ცი ის გავ რცე ლე ბა და მარ თვა სო ცი ალ ური ქსე ლე ბის მეშ ვე ობ-
ით ხდე ბა. ამ დე ნად, აქ ტუ ალ ობ ას იძ ენს ინ ფლუ ენ სინ გი და ინ-
ფლუ ენ სე რე ბი. დი ჯი ტა ლი ზა ცი ის პრო ცეს მა უბ იძ გა ბრენ დებს 
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აქ ტი ურ ად ჩარ თონ ინ ფლუ ენ სე რე ბი საპ რო მო ციო კამ პა ნი ებ ში. 
ინ ფლუ ენ სე რე ბი, მი იჩ ნე ვი ან სფე როს ექ სპერ ტე ბად, მათ აქ-

ვთ მა ღა ლი რე პუ ტა ცია და გა აჩ ნი ათ სა ფუძ ვლი ანი ცოდ ნა ამა 
თუ იმ ბრენ დის შე სა ხებ.

ინ ფლუ ენ სე რებ თან ურ თი ერ თო ბა კომ პა ნი ებს უხ სნის გზას 
მა თი მიმ დევ რე ბის კენ, რომ ლე ბიც ნდო ბით არი ან გამ სჭვა-
ლულ ნი მათ თვის სან დო ინ ფლუ ენ სე რე ბის მი მართ.

წარ სულ დრო ში ძი რი თა დი გავ ლე ნა ტე ლე ვი ზი აზე, რა დი-
ოსა და პრე სა ზე ნა წილ დე ბო და, ამ ჟა მად კი, სო ცი ალ ური მე დია 
ქმნის ამ ინ დს. ინ ფლუ ენ სე რე ბი სა კუ თარ სო ცი უმ ში საკ მაო გავ-
ლე ნით სარ გებ ლო ბენ. მათ სო ცი ალ ურ ქსლე ბე ში ბევ რი მიმ-
დე ვა რი ჰყავთ. ეს უკ ან ას კნე ლი კი ძა ლი ან იზ იდ ავს ბრენ დებს, 
რად გან ის ინი ინ ფლუ ენ სე რებს მათ სა და სა ზო გა დო ებ სთან 
ურ თი ერ თო ბა ში ერ თგვარ ხი დად ხე და ვენ. ამ ას თა ნა ვე ინ ფლუ-
ენ სე რე ბის ჩარ თვა საპ რო მო ციო კამ პა ნი ებ ში საკ მა ოდ ხარ ჯე-
ფექ ტუ რია. 

თა ნა მედ რო ვე ობ აში ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია „გავ ლე ნა“ და 
რაც არ უნ და უც ნა ურ ად ჟღერ დეს სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი ჰყი დის 
პრო დუქ ტს. დღეს კომ პა ნი ები უკ ვე ნაკ ლე ბად იყ ენ ებ ენ მარ კე-
ტინ გი სა და სა ზო გა დო ებ ას თან ურ თი ერ თო ბის ტრა დი ცი ულ 
სტრა ტე გი ებს, ცვლი ლე ბე ბი კო მუ ნი კა ცი აში აშ კა რაა. ამ ყვე ლა-
ფერ მა კი შეც ვა ლა ად ამი ან ებ ის შე ხე დუ ლე ბე ბი, გან წყო ბე ბი, 
მო ლო დი ნე ბი და ზო გა დად კო მუ ნი კა ცი ის ფორ მე ბი. ვი ნა იდ ან 
ტრა დი ცი ული ფორ მე ბი აღ არაა ეფ ექ ტუ რი, აქ ტუ ალ ური ხდე ბა 
ე.წ. „სო ცი ალ ური ვა ლუ ტა“, რო მე ლიც კავ შირ შია ინ ფლუ ენ სე-
რებ თან. 

ტრა დი ცი ული მარ კე ტინ გი დან ინ ფლუ ენს მარ კე ტინ გამ დე 
გზა საკ მა ოდ გრძე ლი და სა ინ ტე რე სო გა მო ვი და. ამ პე რი ოდ ში 
ბა ზარ მა უამ რა ვი რყე ვა, თუ აღ მას ვლა გა ნი ცა და, რა მაც ას ახ-
ვა ჰპო ვა მარ კე ტინ გუ ლი სტრა ტე გი ებ ის მი მართ წა ყე ნე ბულ 
მოთხოვ ნებ ზეც. 

სადღე ის ოდ, ძა ლი ან აქ ტუ ალ ურია ინ ფლუ ენს მარ კე ტინ გი 
და ე.წ. ინ ფლუ ენ სე რო ბა. ხში რად ის მის შე კითხვე ბი მი სი არ სის 
და რე ალ ური სარ გებ ლი ან ობ ის შე სა ხებ. აქ ვე უნ და აღ ინ იშ ნოს, 
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რომ ვინც დრო ულ ად აუწყო ფე ხი ბაზ რის პულ სა ცი ას და არ-
ამ ცთუ სკეპ ტი კუ რად არ ის გან წყო ბი ლი ამ მი მარ თუ ლე ბის მი-
მართ, არ ამ ედ აქ ტი ურ ად აც ცდი ლობს ბა ზარ ზე ექ სპან სი რე ბას 
ინ ფლუ ენ სე რე ბის დახ მა რე ბით, უდ იდ ეს წარ მა ტე ბას მი აწ ღი ეს. 

მომ ხმა რებ ლებ თან პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცია და ლო იალუ-
რობის ხა რის ხის ზრდა ამ დე ნად აქ ტუ ალ ური არ ას დროს ყო-
ფი ლა. ბრენ დე ბი უზ არ მა ზარ თან ხებს ხარ ჯა ვენ გა ყიდ ვე ბის 
სტი მუ ლი რე ბა ში და ის ინი სულ ეძ ებ ენ სა შუ ალ ებ ებს რაც მათ 
მომ ხმა რებ ლებ თან უფ რო ნაკ ლე ბი და ნა ხარ ჯე ბით და ეფ ექ ტუ-
რად და აკ ავ ში რებთ. ციფ რულ სამ ყა რო ში ინ ფლუ ენ სინ გი, ანუ 
გავ ლე ნის მოხ დე ნა აქ ტუ ალ ური გახ და. ინ ფლუ ენ სე რო ბა იქ ცა 
საქ მი ან ობ ად, რო მე ლიც იძ ლე ვა შე საძ ლებ ლო ბას ეკ ონ ტაქ ტო 
უზ არ მა ზარ აუდ იტ ორი ას, რომ ლე ბიც გენ დო ბი ან და სჯე რათ 
რე კო მენ დი რე ბუ ლი სა ქონ ლი სა თუ მომ სა ხუ რე ბის, რა საც ინ-
ფლუ ენ სე რი წა რად გენს. ინ ფლუ ენ სე რე ბი წარ მა ტე ბით ურ თი-
ერ თო ბენ მიზ ნობ რივ აუდ იტ ორი ას თან. 

ყვე ლას შე უძ ლია გახ დეს ინ ფლუ ენ სე რი, ვლო გე რი ან ბლო-
გე რი. მთა ვა რია პი როვ ნე ბას ჰქონ დეს პრე ზენ ტი რე ბის კარ გი 
უნ არ ები, იყ ოს კო მუ ნი კა ბე ლუ რი, შე ეძ ლოს სა ინ ტე რე სო კონ-
ტენ ტის შექ მნა და იყ ოს ინ დი ვი დუ ალ ური. მიმ დე ვარ თა დი დი 
არ მია კი მო ნე ტი ზირ დე ბა რო გორც მა ტე რი ალ ურ სარ გე ბელ ში, 
ისე გავ ლე ნებ სა და ცნო ბა დო ბა ში. 

ორი სა ხის ინ ფლუ ენ სე რე ბი გვხვდე ბი ან: კონ ტენ ტკრე ატ ორ-
ები (ბლო გე რე ბი, ექ სპერ ტე ბი, ვლო გე რე ბი და ა.შ) და ას ევე ე.წ. 
ლა იფ კას ტე რე ბი (ანუ ცნო ბა დი სა ხე ები, მე წარ მე ები, მო დე ლე-
ბი, პო ლი ტი კო სე ბი და ა.შ.). მათ შო რის მთა ვა რი გან სხვა ვე ბა არ-
ის ის, რომ კონ ტენ ტკრე ატ ორ ები ცნო ბი ლე ბი და წარ მა ტე ბუ ლი 
სო ცი ალ ური ქსე ლე ბის სა შუ ალ ებ ით გახ დნენ და მან მა დე მათ 
არ ავ ინ იც ნობ და, ხო ლო ლა იფ კას ტე რე ბი ძი რი თა დად არი ან ად-
ამი ან ები, რომ ლე ბიც ის ედ აც ძა ლი ან მა ღა ლი ცნო ბა დო ბით გა-
მო ირ ჩე ვი ან სო ცი ალ ური ქსე ლე ბის მიღ მაც, შე სა ბა მი სად მათ 
თა ვი ან თი იმ იჯი და ცნო ბა დო ბა მხო ლოდ ამ ის შემ დეგ გა და იტ-
ან ეს ონ ლა ინ სივ რცე ში. 

ინ ტერ ნეტ მომ ხმა რებ ლე ბის უმ ეტ ეს ობა ბლო კავს რეკ ლა-
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მებს სო ცი ალ ურ ქსელ ში. აღ ნიშ ნუ ლი მათ ეფ ექ ტუ რო ბას ამ ცი-
რებს და და ნა ხარ ჯე ბის არა ეფ ექ ტურ ზრდას იწ ვევს. მომ ხმა-
რებ ლე ბის დი დი ნა წი ლი ინ ფლუ ენ სე რე ბის გან მო ითხოვს იყ ონ 
მი უკ ერ ძო ებ ელ ნი და წარ მო აჩ ინ ონ პრო დუქ ცი ისა თუ მომ სა ხუ-
რე ბის და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე ები რო გორც მე სა მე პი-
რებ მა, რა თა მომ ხმა რებ ლებ მა შეძ ლონ მი იღ ონ რა ცი ონ ალ ური 
და არ ათ ავ სმოხ ვე ული გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი შეს ყიდ ვის შე სა ხებ.

კონ ტენ ტკრე ატ ორ ები ის ინ ფლუ ენ სე რე ბი არი ან, რომ ლე-
ბიც ცდი ლო ბენ იყ ონ კრე ატი ულ ები, შექ მნან და მო იფ იქ რონ ახ-
ალი იმ იჯ ები ცხოვ რე ბის სტი ლი სა და სხვა აქ ტუ ალ ური მი მარ-
თუ ლე ბე ბის შე სა ხებ, რაც მათ აყ ალ იბ ებს რო ლურ მო დე ლე ბად. 
ინ ფლუ ენ სე რე ბის ძი რი თა დი საქ მი ან ობა აუდ იტ ორი ის სწო რად 
შერ ჩე ვა, ცნო ბა დო ბის შექ მნა და ჩარ თუ ლო ბის გა მოწ ვე ვაა.

სა შუ ალ ოდ ქარ თვე ლი ინ ფლუ ენ სე რი ერ თი ინ სტაგ რამ სთო-
რით 50-80 ათ ას ამ დე ად ამი ან თან კონ ტაქ ტს ახ ერ ხებს და აც ნობს 
ბრენ დს. ის ინი ცდი ლო ბენ პო ტენ ცი ურ მომ ხმა რე ბელს გა უღ ვი-
ძონ შე ძე ნის სურ ვი ლი და იყ ონ ინ ტე რაქ ცი ული ამ პრო ცეს ში.

ინ ფლუ ენ სერ მარ კე ტინ გის უპ ირ ატ ეს ობ ებია პო ტენ ცი ურ 
მომ ხმა რებ ლებ თან პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა. 
ტრა დი ცი ული რეკ ლა მა სადღე ის ოდ აღ არ არ ის ეფ ექ ტუ რი და 
მის გან ამ ონ აგ ები საკ მა ოდ მცი რეა, რად გან დიდ ძალ რე სურ სს 
მო ითხოვს, მაგ რამ მის მი მართ ნდო ბა უკ ვე ნაკ ლე ბია. ინ ფლუ-
ენ სერ მარ კე ტინ გის შემ თხვე ვა ში მომ ხმა რებ ლე ბი მას რეკ ლა-
მად არ აღ იქ ვა მენ, უფ რო რო გორც რე კო მენ და ცი ებ ად და რჩე-
ვე ბად, შე სა ბა მი სად უფ რო ლოიალურნი არა ინ. არ ას დროს არ 
უნ და დაგ ვა ვიწყდეს კარ გი კონ ტენ ტის ფა სი, ის ნამ დვი ლად 
კარ გად მუ შა ობს, მა შინ რო დე საც ინ ფლუ ენ სე რი კარ გად იც-
ნობს თა ვის აუდ იტ ორი ას. ინ ფლუ ენ სე რის მუ შა ობ ის შე დე გად 
იზ რდე ბა ბრენ დის ცნო ბა დო ბაც, რაც ზრდის შე ძე ნის ალ ბა თო-
ბას. 

უფ რო სიღ რმი სე ულ ად რომ და ვაკ ვირ დეთ მა ინც რა არ ის მი-
ზე ზი ინ ფლუ ენ სე რე ბის ამ გვა რი აქ ტი ვო ბის. ეს ენია: 
 გავ ლე ნა - ინ ფლუ ენ სე რე ბი სან დო და გავ ლე ნი ან პი როვ ნე-

ბე ბად მი იჩ ნე ვი ან; 
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 კომ პე ტენ ტუ რო ბა - ის ინი ად ვი ლად ერ კვე ვი ან ბრენ დე-
ბის არ სსა და კორ პო რა ტი ულ კულ ტუ რა ში და არი ან კომ პე ტენ-
ტურ ნი;
 რე იტ ინ გი - რო გორც წე სი ინ ფლუ ენ სე რებს ჰყავთ ძა ლი ან 

დი დი რა ოდ ენ ობ ის მიმ დევ რე ბი, იგ ივე გა მომ წე რე ბი;
 პერ სო ნა ლუ რი გა მოც დი ლე ბა - აღ ნიშ ნუ ლი ბევ რად უფ რო 

აინ ტე რე სებს სო ცი ალ ური ქსე ლე ბის მომ ხმა რებ ლებს, ვიდ რე 
რეკ ლა მა რა საც უშუ ალ ოდ ბრენ დის გან ის მენს. 
 სწრა ფი შე დე გე ბი - ინ ფლუ ენ სე რე ბის კონ ტენ ტი ვი რუ სუ-

ლად ვრცელ დე ბა და დიდ აუდ იტ ორი ას ძა ლი ან სწრა ფად მო იც-
ავს.
 და ნა ხარ ჯებ თან შე სა ბა მი სო ბა - ინ ფლუ ენ სე რე ბის სა მუ-

შაო საკ მა ოდ ძვი რადღი რე ბუ ლია, თუმ ცა ამ ას თა ნა ვე საკ მა ოდ 
შე დე გი ან იც. ამ ის გა მოა რომ კომ პა ნი ები დიდ რე სურ სებს არ 
იშ ურ ებ ენ ინ ფლუ ენს მარ კე ტინ გში. 
 და სა მახ სოვ რე ბე ლი ვი ზუ ალი და კონ ტენ ტი - ინ ფლუ ენ სე-

რებს აქ ვთ შე საძ ლებ ლო ბა და უნ არ ები შექ მნან ის ეთი ეფ ექ ტუ-
რი ტექ ნი კე ბი და ვი ზუ ალ ური გა მო სა ხუ ლე ბე ბი, რაც უამ რავ 
ად ამი ანს იზ იდ ავს და ყიდ ვის სურ ვილს აღ უძ რავს.

ხი ლუ ლი შე დე გე ბი და სტა ტის ტი კა - ად ვი ლად არ ის შე საძ-
ლე ბე ლი ინ ფლუ ენ სე რის მი ერ გა წე ული სა მუ შა ოს შე დე გე ბის 
დათ ვლა, რაც დი დი უპ ირ ატ ეს ობაა სხვა სა კო მუ ნი კა ციო სა შუ-
ალ ებ ებ ის გა მო ყე ნე ბას თან მი მარ თე ბით.

ინ ფლუ ენ სერ მარ კე ტინ გის სტრა ტე გია მთლი ან ად დგას სან-
დო ობ აზე. იმ ინ ფლუ ენ სე რებ საც კი, რო მელ თაც ნაკ ლე ბი გა-
მომ წე რი ჰყავთ კომ პა ნი ის თვის უდ იდ ესი შე დე გე ბის მო ტა ნა 
შე უძ ლი ათ, თუ მათ მი მართ გა მომ წე რებს სან დო ობ ის მა ღა ლი 
ხა რის ხი აქ ვთ. თუ ბრენ დს სურს ახ ალი აუდ იტ ორი ის მო ზიდ ვა, 
მა შინ უკ ავ შირ დე ბი ან ინ ფლუ ენ სე რებს. თუ ბრენ დის სან დო-
ობ ის გაზ რდა სურთ, მა შინ ფო კუ სი რე ბა უნ და მოხ დეს ნდო ბის 
გაზ რდა სა და ავ თენ ტუ რო ბა ზე. შე დე გე ბის გა სა ზო მად გა მო იყ-
ენ ება შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი, კლი კე ბის რა ოდ ენ ობა, სა უბ რე ბი, მიმ-
დევ რე ბის რა ოდ ენ ობა. მიზ ნის მი საღ წე ვად კამ პა ნი ებ ის შექ მნა 
აპ რო ბი რე ბუ ლი მიდ გო მაა. 
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რო გორც ედ ვარდ ბერ ნე ისი1 ამ ბობ და: „რა ტომ უნ და მო ვახ-
დი ნო გავ ლე ნა მი ლი ონ ობ ით ად ამი ან ზე, თუ შე მიძ ლია ერ თი ად-
ამი ან ით მო ვახ დი ნო იგ ივე.“

ძი რი თა დი პლატ ფორ მე ბი სა დაც მიმ დი ნა რე ობს ინ ფლუ ენ-
სინ გი არ ის: Instagram, Facebook, Youtube. ბო ლო პე რი ოდ ში ჩა-
მო ნათ ვალს და ემ ატა TikTok. 

ამ დე ნად, შეც ვლი ლი რე ალ ობა ბრენ დებს კარ ნა ხობს გა-
მო ავ ლი ნონ სწრა ფად ად აპ ტა ცი ის უნ არ ები, ით ან ამ შრომ ლონ 
ინ ფლუ ენ სე რებ თან, და გეგ მონ ერ თობ ლი ვი მარ კე ტინ გუ ლი 
სტრა ტე გი ები და რაც შე იძ ლე ბა მეტ პო ტენ ცი ურ მომ ხმა რე-
ბელს მო უთხრონ მათ შე სა ხებ გულ წრფე ლად. 
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3. https://bm.ge/ka/article/ra-aris-influenser-marketingi-da-

vin-arian-influenserebi/37590
4. https://www.marketinghouse.ge/influence/

1 https://www.britannica.com/biography/Edward-Bernays
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RESUME
In modern life, information is spread and managed through social 

media. The digitalization process has prompted brands to involve 
actively in collaborations with influencers in potential campaingns. 
The Influencers have considerable influence in their society. The 
have gained a large audience in social media. This is very attractive 
for brands, because they see influencers as a kind of bridge in their 
relationship with their potential customers. 

The main activities of influencers are to select the right audience, 
create awareness and increase engagement. The large proportion of 
customers require influencers to be honest and to demonstrate the 
pros and cons of the product or service as the impartial person, so 
that customers can make rational decisions. 

The involvement of the influencers in the promotion of sales has 
a huge role and that is why the market in this field is growing more 
and more all over the world since 2019.

Keywords: Marketing, New era, social networks, Influencer 
Marketing.
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ნი ნო ხუ ჭუა
სა ქარ თვე ლოს სა ავი აციო 

უნ ივ ერ სი ტე ტის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი

რე ზი უმე
მიზ ნობ რი ვი მარ თვის სა ვალ დე ბუ ლო პრო ცე დუ რა არ ის 

მიზ ნე ბი სა და ამ ოც ან ებ ის ხის აგ ება. მიზ ნე ბის ხის მე თო დი გუ-
ლის ხმობს მიზ ნე ბის სტრუქ ტუ რი რე ბას და მიზ ნებ სა და მიზ ნე-
ბის მიღ წე ვის სა შუ ალ ებ ებს შო რის კავ ში რე ბის გა მოვ ლე ნას.

მთა ვა რი მი ზა ნი იყ ოფა რამ დე ნი მე მიზ ნად, რო მელ თა შეს-
რუ ლე ბაც მი სი მიღ წე ვის სა შუ ალ ებ ას გვაძ ლევს. თი თოეული 
ეს მი ზა ნი, თა ვის მხრივ, იყ ოფა კი დევ უფ რო მცი რე მიზ ნე ბად, 
რო მელ თა გან ხორ ცი ელ ება, კონ ტრო ლი და სა ჭი რო ებ ის ამ ებრ 
კო რექ ტი რე ბა უფ რო ად ვი ლია. ეს ეტ აპ ობ რი ვი მიდ გო მა უფ რო 
რე ალ ის ტურს ხდის მთა ვა რი მიზ ნის (მი სი ის) მიღ წე ვას. მიზ ნე-
ბი სა და ამ ოც ან ებ ის ათ ვის გა ნი საზღვრე ბა შეს რუ ლე ბის ვა დე-
ბი, რე სურ სე ბი, პირ ველ რიგ ში კა პი ტა ლუ რი ინ ვეს ტი ცი ები და 
ა.შ., იქ მნე ბა სპე ცი ალ ური ორ გა ნო, მი სი სტრუქ ტუ რა, პროგ რა-
მუ ლი მიზ ნობ რი ვი მარ თვის მე ქა ნიზ მი და ტექ ნო ლო გია.

საკ ვან ძო ტერ მი ნე ბი: მიზ ნობ რი ვი მარ თვა, მიზ ნე ბის ხე , ინ-
ფორ მა ცი ის ნა კა დი , მუდ მი ვი მო ნი ტო რინ გი, და გეგ მი ლი ცვლი-
ლე ბე ბი.

ძი რი თა დი ტექ სტი 
სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის კა ნო ნე ბი, სა წარ მოს ეკ ონ ომ იკ ური საქ-

მი ან ობ ის სა უკ ეთ ესო შე დე გის მი საღ წე ვად მო ითხოვს პრო დუქ-
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ცი ის, სა მუ შაოების, მომ სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის ფორ მი რე ბა-
ზე მუდ მივ კონ ტროლს; ფი ნან სუ რი აღ რიცხვის მო ნა ცე მებ ში 
არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გა მო ყე ნე ბის უნ არს ოპ ერ ატი ული, 
ტაქ ტი კუ რი და სტრა ტე გი ული გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი სა ღე ბად 
რა ცი ონ ალ ური ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის მიზ ნით.

სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის მარ თვის გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი და-
გეგ მილ, ნორ მა ტი ულ (მა რე გუ ლი რე ბელ), ტექ ნო ლო გი ურ, სა-
ბუ ღალ ტრო და ან ალ იტ იკ ურ ინ ფორ მა ცი ას ემ ყა რე ბა. კონ-
ტრო ლი და რე გუ ლი რე ბა - მე ნეჯ მენ ტის ძი რი თა დი ფუნ ქცი ები 
- ხორ ცი ელ დე ბა და გეგ მი ლი მო ნა ცე მე ბის და ოპ ერ ატი ული 
ან ალ იზ ის შე დე გე ბის შე და რე ბი სას. მე ნეჯ მენ ტის გა დაწყვე ტი-
ლე ბე ბის შე დე გე ბის და მათ შეს რუ ლე ბა ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
შე ფა სე ბა ხორ ცი ელ დე ბა ში და ან გა რიშ გე ბის მო ნა ცე მე ბის მი-
ხედ ვით. სა წარ მოს სა მო მავ ლო გან ვი თა რე ბის და გეგ მვა და კო-
ორ დი ნა ცია ემ ყა რე ბა ან ალ იტ იკ ურ გათ ვლებს კონ კრე ტუ ლი 
ტექ ნი კის გა მო ყე ნე ბით.

ქარ თულ ეკ ონ ომ იკ აში ახ ალი ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე-
ბის და მა ხა სი ათ ბე ლი თვი სე ბა იყო სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის 
სუ ბი ექ ტე ბის ერ თი ანი სო ცი ალ ის ტუ რი ეკ ონ ომ იკ ის სა წარ მოო 
ერ თე ულ იდ ან და მო უკ იდ ებ ელ სა წარ მოდ შეც ვლის ტენ დენ ცია. 
გარ და ამ ისა, ახ ალი ეკ ონ ომ იკ ური ეპ ოქ ის ნიშ ნე ბი გახ და კა პი-
ტა ლის კონ ცენ ტრა ცია, გაზ რდი ლი ში და და გა რე კონ კუ რენ ცია 
და ინ ფლა ცია. შექ მნილ პი რო ბებ ში სა წარ მოს მარ თვის ტრა დი-
ცი ული მე თო დე ბი აღ არ შე ეს აბ ამ ებ ოდა მე ნეჯ მენ ტის მოთხოვ-
ნებს.

მე ნეჯ მენ ტის გან ვი თა რე ბა და გა უმ ჯო ბე სე ბა, მი სი ად აპ ტი-
რე ბა კონ კრე ტულ სი ტუ აცი ას თან არ ის ფირ მე ბის მუ შა ობ ის გა-
უმ ჯო ბე სე ბის ერთ-ერ თი მთა ვა რი ბერ კე ტი. 

შე უძ ლე ბე ლია წარ მო ვიდ გი ნოთ მარ თვა მმარ თვე ლი სუ ბი ექ-
ტე ბის მიზ ნობ რი ვი საქ მი ან ობ ის გა რე შე. მარ თვის მი ზა ნი არ ის 
სა მარ თა ვი ობი ექ ტის სა სურ ვე ლი მდგო მა რე ობა მო მა ვალ ში. 
ზო გა დად, მი ზა ნი არ ის საქ მი ან ობ ის შე დე გის გო ნებ რი ვი წარ-
მო სახ ვა. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, მი ზა ნი არ ის საქ მი ან ობ ის შე დე-
გის იდე ალ ური აღ წე რა. 
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მიზ ნე ბის კლა სი ფი კა ცია:
- დო ნე - სა ხალ ხო სა მე ურ ნეო-დარ გობ რი ვი, ტე რი ტო რი ული, 

სა წარ მო ები და სხვ.;
- საქ მი ან ობ ის ვა და - პერ სპექ ტი ული და მიმ დი ნა რე;
- პრობ ლე მის და მას შტა ბის მოც ვა - სტრა ტე გი ული და ტაქ-

ტი კუ რი.
მთა ვა რი მი ზა ნი იყ ოფა რამ დე ნი მე მიზ ნად, რო მელ თა შეს-

რუ ლე ბაც მი სი მიღ წე ვის სა შუ ალ ებ ას გვაძ ლევს. თი თოეული 
ეს მი ზა ნი, თა ვის მხრივ, იყ ოფა კი დევ უფ რო მცი რე მიზ ნე ბად, 
რო მელ თა გან ხორ ცი ელ ება, კონ ტრო ლი და სა ჭი რო ებ ის ამ ებრ 
კო რექ ტი რე ბა უფ რო ად ვი ლია. ეს ეტ აპ ობ რი ვი მიდ გო მა უფ რო 
რე ალ ის ტურს ხდის მთა ვა რი მიზ ნის (მი სი ის) მიღ წე ვას. მიზ ნე-
ბი სა და ამ ოც ან ებ ის ათ ვის გა ნი საზღვრე ბა შეს რუ ლე ბის ვა დე-
ბი, რე სურ სე ბი, პირ ველ რიგ ში კა პი ტა ლუ რი ინ ვეს ტი ცი ები და 
ა.შ., იქ მნე ბა სპე ცი ალ ური ორ გა ნო, მი სი სტრუქ ტუ რა, პროგ რა-
მუ ლი მიზ ნობ რი ვი მარ თვის მე ქა ნიზ მი და ტექ ნო ლო გია.

მიზ ნე ბის ხის ნაკ ლი არ ის მიზ ნე ბის იერ არ ქი ის სტა ტი კუ რი 
ხა სი ათი, თუმ ცა საკ მა რი სად ხან გრძლი ვი პე რი ოდ ის გან მავ ლო-
ბა ში მიზ ნე ბის შე მად გენ ლო ბა, მა თი იერ არ ქია და მა ხა სი ათ ებ-
ლე ბი იც ვლე ბა. პრაქ ტი კა ში, ეს წყდე ბა პრო ცე სე ბის დი ნა მი კის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, კომ პი უტ ერ ული ტექ ნი კის გა მო ყე ნე ბით და 
ა.შ. 

მიზ ნე ბის ხის მე თო დის პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე-
ბელს ხდის უკ ეთ და ვი ნა ხოთ და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის და ამ ოც ან ებ-
ის სპექ ტრი, ვმარ თოთ სა წარ მო უფ რო ოპ ერ ატი ულ ად და მცი-
რე და ნა ხარ ჯე ბით.

ინ ფორ მა ცია მარ თვის პრო ცეს ში უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვან 
როლს მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში ას რუ ლებს, თუ იგი აკ მა ყო ფი-
ლებს შემ დეგ მოთხოვ ნებს:

- ობი ექ ტუ რო ბა;
- წარ დგე ნის დრო ულ ობა; საკ მა რი სი სის რუ ლე;
- ინ ფორ მა ცია მი სი და მუ შა ვე ბის თვის და გა მო ყე ნე ბის თვის 

მო სა ხერ ხე ბე ლი ფორ მით უნ და იყ ოს წარ მოდ გე ნი ლი.
თუ ინ ფორ მა ცია არ სე ბულ მოთხოვ ნებს არ აკ მა ყო ფი ლებს, 
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მა შინ ამ ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე მეც ნი ერ ულ ად და ფუძ ნე-
ბუ ლი მე ნე ჯე რუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის შე მუ შა ვე ბა შე უძ ლე ბე-
ლია.

ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გია არ ის ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის, 
გა და ცე მის, და მუ შა ვე ბის, შე ნახ ვი სა და გავ რცე ლე ბის მე თო დე-
ბი სა და სა შუ ალ ებ ებ ის სის ტე მა. არ სობ რი ვად, პრაქ ტი კა ში, ინ-
ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი აში იგ ულ ის ხმე ბა კომ პი უტ ერ ებ ის 
და ინ ფორ მა ცი ის და მუ შა ვე ბის და გა და ცე მის სხვა ტექ ნი კუ რი 
სა შუ ალ ებ ებ ის ტექ ნო ლო გი ური გა მო ყე ნე ბა.

ნე ბის მი ერი ტექ ნო ლო გი ის მსგავ სად, ინ ფორ მა ცი ული ტექ-
ნო ლო გია მო იც ავს მა ტე რი ალ ური სა შუ ალ ებ ებ ის გარ კვე ულ 
კომ პლექს (ინ ფორ მა ცი ის მა ტა რებ ლე ბი, გა ზომ ვის, გა და ცე მის, 
და მუ შა ვე ბის ტექ ნი კუ რი სა შუ ალ ებ ები და სხვა), მა თი ურ თი ერ-
თქმე დე ბის მე თო დებს, აგ რეთ ვე ინ ფორ მა ცი ას თან მუ შა ობ ის 
ორ გა ნი ზე ბის გარ კვე ულ მე თო დებს.

სა წარ მოს მარ თვი სას გა მო იყ ენ ება სხვა დას ხვა სა ხის ინ-
ფორ მა ცია: ეკ ონ ომ იკ ური, ტექ ნი კუ რი, სა მარ თლებ რი ვი, სო ცი-
ალ ური ხა სი ათ ის ინ ფორ მა ცია და ა.შ.

ყვე ლა ინ ფორ მა ცია შე იძ ლე ბა გა ერ თი ან დეს ორ ნა კად ში - 
ში და და გა რე. ში და ინ ფორ მა ცია ახ ასი ათ ებს სა წარ მოს მდგო-
მა რე ობ ას, ხო ლო გა რე - გა რე მოს მდგო მა რე ობ ას.

მიზ ნის ეფ ექ ტუ რად გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად, გა ნი საზღვრე ბა 
თი თოეულ სტრუქ ტუ რულ ერ თე ულ ის და სამ სა ხუ რის კონ კრე-
ტუ ლი ამ ოც ან ები, რო მელ თა შეს რუ ლე ბა შე საძ ლე ბელს ხდის 
სა წარ მოს მთა ვა რი მიზ ნის გან ხორ ცი ელ ებ ას. ეს მი იღ წე ვა ყვე-
ლა დე პარ ტა მენ ტის საქ მი ან ობ ის კო ორ დი ნი რე ბით, მათ თვის 
გარ კვე ული პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბის, თა ნამ შრომ ლე ბის თვის 
ოპ ერ ატი ული ამ ოც ან ებ ის დად გე ნის და მა თი გან ხორ ცი ელ ებ ის 
უწყვე ტი მო ნი ტო რინ გის სა შუ ალ ებ ით. 

მიზ ნობ რი ვი მარ თვის სა ვალ დე ბუ ლო პრო ცე დუ რა არ ის მიზ-
ნე ბი სა და ამ ოც ან ებ ის ხის აგ ება. მიზ ნე ბის ხის მე თო დი გუ ლის-
ხმობს მიზ ნე ბის სტრუქ ტუ რი რე ბას და მიზ ნებ სა და მიზ ნე ბის 
მიღ წე ვის სა შუ ალ ებ ებს შო რის კავ ში რე ბის გა მოვ ლე ნას. მთა-
ვა რი მი ზა ნი იყ ოფა რამ დე ნი მე მიზ ნად, რო მელ თა შეს რუ ლე ბაც 
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მი სი მიღ წე ვის სა შუ ალ ებ ას გვაძ ლევს. თი თოეული ეს მი ზა ნი, 
თა ვის მხრივ, იყ ოფა კი დევ უფ რო მცი რე მიზ ნე ბად, რო მელ თა 
გან ხორ ცი ელ ება, კონ ტრო ლი და სა ჭი რო ებ ის ამ ებრ კო რექ ტი-
რე ბა უფ რო ად ვი ლია. ეს ეტ აპ ობ რი ვი მიდ გო მა უფ რო რე ალ ის-
ტურს ხდის მთა ვა რი მიზ ნის (მი სი ის) მიღ წე ვას.

საქ მი ან ობა გუ ლის ხმობს ორ ძი რი თად სიბ რტყე ში და ხა სი-
ათ ებ ას: გა რე (ან გა რეგ ნუ ლი) (საგ ნობ რივ-ეფ ექ ტუ რი) (ან საგ-
ნო ბივ-მოქ მე დი) და ში ნა გა ნი (ფსი ქო ლო გი ური).

გა რე საქ მი ან ობ ის და ხა სი ათ ება შეგ ვიძ ლია შრო მის სუ ბი-
ექ ტი სა და ობი ექ ტის, საქ მი ან ობ ის საგ ნის, სა შუ ალ ებ ებ ისა და 
პი რო ბე ბის ცნე ბე ბის სა შუ ალ ებ ით. შრო მის სა გა ნი არ ის ნივ-
თე ბის, პრო ცე სე ბის, მოვ ლე ნე ბის ერ თობ ლი ობა, რომ ლე ბი თაც 
სუ ბი ექ ტი მუ შა ობ ის პრო ცეს ში გო ნებ რი ვად ან პრაქ ტი კუ ლად 
უნ და მოქ მე დებ დეს. შრო მის სა შუ ალ ებ ები არ ის ინ სტრუ მენ ტე-
ბის ერ თობ ლი ობა, რო მელ საც შე უძ ლია გა ზარ დოს ად ამი ან ის 
უნ არი აღ იქ ვას შრო მის საგ ნის (ობი ექ ტის) თა ვი სე ბუ რე ბე ბი და 
ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს მას ზე. სა მუ შაო პი რო ბე ბი არ ის საქ მი ან-
ობ ის სო ცი ალ ური, ფსი ქო ლო გი ური და სა ნი ტა რულ-ჰი გი ენ ური 
მა ხა სი ათ ებ ლე ბის სის ტე მა. 

ში გა საქ მი ან ობ ის და ხა სი ათ ება გუ ლის ხმობს მი სი ფსი ქი კუ-
რი რე გუ ლი რე ბის პრო ცე სე ბის და მე ქა ნიზ მე ბის აღ წე რას, მის 
სტრუქ ტუ რა სა და ში ნა არ სს, მი სი გან ხორ ცი ელ ებ ის ოპ ერ ატი-
ულ სა შუ ალ ებ ებს.

მე ნე ჯე რუ ლი საქ მი ან ობ ის სინ თე ზუ რი, ინ დი ვი დუ ალ ურ-ერ-
თობ ლი ვი ბუ ნე ბა არა მხო ლოდ მის გან სა კუთ რე ბულ, სპე ცი ფი-
კურ ტი პის საქ მი ან ობ ის თან კუთ ვნი ლე ბას გან საზღვრავს, არ-
ამ ედ მას ში რი გი ფსი ქო ლო გი ური ძი რი თა დი მა ხა სი ათ ებ ლე ბის 
არ სე ბო ბა საც გა ნა პი რო ბებს. მას ახ ასი ათ ებს არა პირ და პი რი, 
არ ამ ედ არ აპ ირ და პი რი (ირ იბი) კავ ში რი ამა თუ იმ ორ გა ნი ზა-
ცი ის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის სა ბო ლოო შე დე გებ თან. უშუ ალ ოდ ხელ-
მძღვა ნე ლი ჩვე ულ ებ რივ თა ვად არა მხო ლოდ არ მო ნა წი ლე ობს, 
არ ამ ედ არც უნ და მო ნა წი ლე ობ დეს სა ბო ლოო შე დე გე ბის შექ-
მნა ში.

თა ვი სი ში ნა არ სით, მე ნეჯ მენ ტის საქ მი ან ობა არ ის მარ თვის 
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გარ კვე ული უნ ივ ერ სა ლუ რი ფუნ ქცი ებ ის გან ხორ ცი ელ ება (და-
გეგ მვა, პროგ ნო ზი რე ბა, მო ტი ვი რე ბა, გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე-
ბა, კონ ტრო ლი და სხვა). ამ ფუნ ქცი ებ ის სის ტე მა ნე ბის მი ერი 
მე ნეჯ მენ ტის საქ მი ან ობ ის თვის არ ის და მა ხა სი ათ ებ ელი, მი უხ-
ედ ავ ად მი სი კონ კრე ტუ ლი ტი პი სა, თუმ ცა მა თი გა მო ხატ ვის 
ხა რის ხი შე იძ ლე ბა გან სხვა ვე ბუ ლი იყ ოს. ამ იტ ომ, მე ნეჯ მენ ტის 
ფუნ ქცი ებ ის უც ვლე ლი სის ტე მა მი სი კი დევ ერ თი მთა ვა რი მა-
ხა სი ათ ებ ელია.
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RESUME
Organizational change refers to the actions in which a company 

or business alters a major component of its organization, such as 
its culture, the underlying technologies or infrastructure it uses to 
operate, or its internal processes. Organizational change manage-
ment is the method of leveraging change to bring about a success-
ful resolution, and it typically includes three major phases: Prepa-
ration, implementation, and follow-through. Organizational change 
is a broad term. Some change is sweeping: a substantial evolution 
in the direction of a company. Other shifts are less dramatic, focus-
ing instead on a small aspect of a firm. It can be helpful to think of 
change as a spectrum. On one end, you will find an adaptive change, 
which speaks to those modest iterations. On the other hand, there’s 
transformational change, in which vast change is pursued. 

Keywords: Targeted Management Objectives Tree; Information 
flow; Constant monitoring; Planned changes.
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რე ზი უმე
ციფ რულ მა ტექ ნო ლო გი ებ მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ტრან ფორ მა-

ცი ები გა მო იწ ვია ეკ ონ ომ იკ ურ საქ მი ან ობ აში. ერთ-ერ თი ას ეთი 
სფე როა მარ კე ტინ გი, რო მე ლიც წარ მო ად გენს ნე ბის მი ერი ბიზ-
ნე სის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს. ციფ რუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის ძი რი თად 
ტენ დენ ცი ას წარ მო ად გენს ინ ფორ მა ცი ის სიმ რავ ლე. მარ კე ტინ-
გში ინ ტერ ნეტ ტექ ნო ლო გი ური მიღ წე ვე ბის აქ ტი ვო ბე ბის გა-
მო ყე ნე ბა იძ ლე ვა მომ ხმა რე ბე ლი სა გან უკ უკ ავ ში რის მი ღე ბის 
სა შუ ალ ებ ას, ას ევე ხელს უწყობს კომ პა ნი ის პრო დუქ ტე ბის შე-
სა ხებ ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბას, მა თი პრო დუქ ცი ის პო პუ ლა რი-
ზა ცი ის ას. 

ინ ტერ ნეტ ტექ ნო ლო გი ური მიღ წე ვე ბის გა მო ყე ნე ბა მარ კე-
ტინ გუ ლი საქ მი ან ობ ის გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ-
ში ფირ მებს სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს შე ამ ცი როს მარ კე ტინ გუ ლი 
ხარ ჯე ბი, გა აფ არ თო ოს კლი ენ ტე ბის ბა ზა, გა ზარ დოს სა რეკ ლა-
მო საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტუ რო ბა და, რაც მთა ვა რია, გა ნა ხორ ცი-
ელ ოს სა მიზ ნე აუდ იტ ორი ის მო ძი ება. 

სტა ტი აში გან ხი ლუ ლია ბიზ ნე სის მი ერ სა ქარ თვე ლო ში ციფ-
რუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი სა შუ ალ ებ ებ ის გა მო ყე ნე ბის პრობ ლე მე-
ბი. ახ სნი ლია ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გის არ სი, გა ან ალ იზ ებ ულია 
მი სი გან სხვა ვე ბე ბი ინ ტერ ნეტ მარ კე ტინ გის გან. გან საზღვრუ-
ლია ციფ რულ გა რე მო ში მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის მარ-
კე ტინ გუ ლი საქ მი ან ობ ის ამ ოც ან ები. სტა ტი აში მო ცე მუ ლია 
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ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გის გან ვი თა რე ბის ძი რი თად ტენ დენ ცი ები. 
საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გი, მცი რე და სა შუ-

ალო სა წარ მო ები, ინ ტერ ნეტ მარ კე ტინ გი, სა ინ ფორ მა ციო სფე-
რო, ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გის ინ სტრუ მენ ტე ბი, ბაზ რის ტენ დენ-
ცი ები. 

შე სა ვა ლი
სა ზო გა დო ებ ის ყვე ლა სფე რო ში ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ-

ის შეღ წე ვამ გა მო იწ ვია დი დი მო ცუ ლო ბის ინ ფორ მა ცი ის დაგ-
რო ვე ბა. სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ვი თა რე ბა იწ ვევს 
სულ უფ რო მე ტი ად ამი ან ებ ის ჩარ თუ ლო ბას მსოფ ლი ოს მას-
შტა ბით ინ ტერ ნეტ ში. უამ რა ვი ახ ალი ინ ფორ მა ცი ის არ სე ბო ბა, 
მათ შო რის ეკ ონ ომ იკ ურ სფე რო ში, მო ითხოვს მო ნა ცემ თა და-
მუ შა ვე ბი სა და ან ალ იზ ის ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბის აუც-
ილ ებ ლო ბას. დი დი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბა სა ინ ფორ მა ციო 
ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბით ად ვი ლა დაა შე საძ ლე ბე ლი, ამ-
იტ ომ აც ის ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე სწრა ფად მზარ დი მი მარ თუ ლე-
ბაა: სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით, მო ნა ცემ თა ჯა მუ რი რა ოდ ენ ობა 
ყო ველ 1-2 წე ლი წად ში ორ ჯერ იზ რდე ბა. 

ძი რი თა დი ნა წი ლი 
მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სი მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ-

ლე ბენ ეკ ონ ომ იკ ის ფუნ ქცი ონ ირ ებ აში, უპ ირ ვე ლე სად მა თი 
მო ბი ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, გან სა კუთ რე ბით მომ სა ხუ რე ბის 
სექ ტორ ში, ამ ით ხელს უწყო ბენ მო სახ ლე ობ ის და საქ მე ბას და 
უზ რუნ ველ ყო ფენ ცხოვ რე ბის დო ნის ზრდას. მცი რე და სა შუ-
ალო ბიზ ნესს წარ მა ტე ბით შე უძ ლია კონ კუ რენ ცია გა უწი ოს დი-
დი ზო მის კომ პა ნი ებს, რად გან მათ აქ ვთ გარ კვე ული კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ანი უპ ირ ატ ეს ობ ები: მარ თვის აპ არ ატ ის სი მარ ტი ვე, 
სა ბაზ რო ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ აში ის ინი ბა ზარს ავ სე ბენ სა ჭი რო 
სა ქო ნე ლი თა და ცვა ლე ბად გა რე მო ში სწრა ფად ად აპ ტი რე ბის 
უნ არ ით, ფი ნან სუ რი მოქ ნი ლო ბით, თუმ ცა, მცი რე და სა შუ ალო 
ზო მის სა წარ მო ებს შეზღუ დუ ლი რე სურ სე ბი აქ ვთ და ის ინი ვერ 
მი იღ ებ ენ მნიშ ვნე ლო ვან ეფ ექ ტს წარ მო ებ ის მას შტა ბი დან გა-
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მომ დი ნა რე, ვერ გა უწ ევ ენ მნიშ ვნე ლო ვან კონ კუ რენ ცი ას მა-
ზარ ზე მხვილ მო თა მა შე ებს, რომ ლე ბიც ეძ ებ ენ მო ნო პო ლი ზე-
ბულ ბაზ რებს. ას ეთ პი რო ბებ ში მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ები 
იძ ულ ებ ულ ნი არი ან გა ნა ხორ ცი ელ ონ მარ კე ტინ გუ ლი პო ლი ტი-
კა, რაც სა შუ ალ ებ ას აძ ლევთ მი იღ ონ მაქ სი მა ლუ რი კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ანი უპ ირ ატ ეს ობა მი ნი მა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბით. ბო ლო 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გის სწრაფ მა გან ვი-
თა რე ბამ ხე ლი შე უწყო მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნესს ეფ ექ ტუ რი 
მარ კე ტინ გუ ლი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ელ ებ აში. 

ინ ტერ ნეტ Live Stats-ის მი ხედ ვით, ად ამი ან ებ ის სა შუ ალო რა-
ოდ ენ ობა, ვინც Google-ს იყ ენ ებს ნე ბის მი ერ დღეს არ ის 77,000. 
ეს ნიშ ნავს მი ნი მუმ 2 ტრი ლი ონ ძი ებ ას წე ლი წად ში. სა შუ ალო და 
მსხვი ლი ბიზ ნე სე ბის მხო ლოდ 12-14 %-მა და იწყო თა ვი სი ბიზ-
ნეს პრო ცე სე ბის ხე ლა ხა ლი გან საზღვრა მან ქა ნათ მცოდ ნე ობ ის 
და ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გის კონ ტექ სტში.1

ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გი, რო მელ საც ას ევე უწ ოდ ებ ენ ინ ტერ-
ნეტ მარ კე ტინ გს, მო იც ავს ინ ტე რაქ ტი ული ვირ ტუ ალ ური სივ-
რცის გა მო ყე ნე ბას პრო დუქ ტე ბი სა და სერ ვი სე ბის პო პუ ლა რი-
ზა ცი ისა და გა ყიდ ვის მიზ ნით.

ფირ მა ში ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გი წარ მო ად გენს მარ კე ტინ-
გუ ლი საქ მი ან ობ ის მნიშ ვნე ლო ვან ღო ნის ძი ებ ას, რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფს მათ შო რის კავ ში რის არ სე ბო ბას. ტექ ნო ლო-
გი ური მიღ წე ვე ბის გა მო ყე ნე ბით მარ კე ტინ გუ ლი საქ მი ან ობა 
ყო ველ თვის ემ ყა რე ბა სა ინ ფორ მა ციო სფე რო ში ტექ ნო ლო გი-
ებ ის გა მო ყე ნე ბას, რო გორც აუც ილ ებ ელ კომ პო ნენ ტს. ფირ მე-
ბის მარ კე ტინ გუ ლი ტექ ნო ლო გი ები თა ნა მედ რო ვე სა მეც ნი ერო 
და ტექ ნი კურ გა რე მო ში არ სე ბობს ტრა დი ცი ული სა რეკ ლა მო 
მე თო დე ბის და ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბის მუდ-
მი ვი გან ვი თა რე ბით.

მარ კე ტინ გში ინ ტერ ნეტ ტექ ნო ლო გი ური მიღ წე ვე ბის აქ ტი-
ვო ბე ბის გა მო ყე ნე ბა იძ ლე ვა მომ ხმა რე ბე ლი სა გან უკ უკ ავ ში რის 

1 Powerful Digital Marketing Statistics and Facts for 2022. საიტი: 
https://contentwritingjobs.com/blog/digital-marketing-statistics. გადა-
მოწმებულია 08.02.2022.
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მი ღე ბის სა შუ ალ ებ ას, ას ევე ხელს უწყობს კომ პა ნი ის პრო დუქ-
ტე ბის შე სა ხებ ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბას, მა თი პრო დუქ ცი ის 
პო პუ ლა რი ზა ცი ის ას. მარ თლაც, დღეს ინ ტერ ნეტ მარ კე ტინ-
გი გან საზღვრავს ბევრ ინ სტრუ მენ ტს, რომ ლე ბიც ეფ ექ ტუ რია 
ფირ მე ბის საქ მი ან ობ ის თვის. მი სი დახ მა რე ბით შე საძ ლე ბე ლია 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გააუმჯობესდეს ეკ ონ ომ იკ ური მაჩ ვე ნებ ლე ბი, 
მა გა ლი თად, გა იზ არ დოს გა ყიდ ვე ბის რა ოდ ენ ობა, გა უმ ჯო ბეს-
დეს სა მიზ ნე აუდ იტ ორი ის, ანუ შე სა ბა მი სი პო ტენ ცი ური მყიდ-
ვე ლე ბის ძი ება.

ინ ტერ ნეტ ტექ ნო ლო გი ური მიღ წე ვე ბის გა მო ყე ნე ბა მარ კე-
ტინ გუ ლი საქ მი ან ობ ის გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში 
ფირ მებს სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს შე ამ ცი როს მარ კე ტინ გუ ლი ხარ-
ჯე ბი, გა აფ არ თო ოს კლი ენ ტე ბის ბა ზა, გა ზარ დოს სა რეკ ლა მო 
საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტუ რო ბა და, რაც მთა ვა რია, გა ნა ხორ ცი ელ-
ოს სა მიზ ნე აუდ იტ ორი ის მო ძი ება. ეს, თა ვის მხრივ, სა შუ ალ ებ-
ას იძ ლე ვა წარ მარ თოს კომ პა ნი ის მარ კე ტინ გუ ლი ძა ლის ხმე ვა 
სწო რი მი მარ თუ ლე ბით, და ზო გოს დრო და რე სურ სე ბი სა მიზ ნე 
აუდ იტ ორი ის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბი სათ ვის. მარ კე ტინ გში ინ ტერ-
ნეტ ტექ ნო ლო გი ური მიღ წე ვე ბის გა მო ყე ნე ბის ბა ზა რი მუდ მი-
ვად ვი თარ დე ბა, ჩნდე ბა ინ ოვ აცი ური ინ სტრუ მენ ტე ბი, სტრა-
ტე გი ები და შე საძ ლებ ლო ბე ბი. 

ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გი არ ის მარ კე ტინ გის ინ სტრუ მენ ტი 
თა ნა მედ რო ვე კომ პა ნი ის თვის, ას ევე ტექ ნო ლო გი ური მიღ წე-
ვე ბის ერ თობ ლი ობა სა ინ ფორ მა ციო სფე რო ში. ამ ბიზ ნეს პრო-
ცე სის გან ხორ ცი ელ ება ინ ტერ ნეტ მარ კე ტინ გის გა მო ყე ნე ბით 
სა შუ ალ ებ ას აძ ლევთ ფირ მებს ეფ ექ ტუ რად და უმ ოკ ლეს დრო-
ში შე აგ რო ვოს სა ჭი რო ინ ფორ მა ცია მო ნა ცემ თა ელ ექ ტრო ნულ 
წყა რო ებ ზე (სა ძი ებო სის ტე მე ბი, სა ინ ფორ მა ციო პორ ტა ლე ბი, 
ოფ იცი ალ ური ვებ სა იტ ები). ან ალ იტ იკ ური ბიზ ნეს პრო ცე სე ბის 
მარ თვის თვის ინ ტერ ნეტ მარ კე ტინ გის გა მო ყე ნე ბის უპ ირ ატ ეს-
ობაა სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის სწრა ფი შეგ რო ვე ბა, მი სი ან ალ იზ ის 
სი მარ ტი ვე და და ბა ლი ხარ ჯე ბი.
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RESUME
Digital technologies have led to significant transformations in 

economic activity. One such area is marketing that is an important 
part of any business. The main trend in the digital economy is the 
abundance of information.

The application of Internet technological advancement activities 
in marketing gives the possibility to customer feedback as well as 
helps to raise awareness of the company’s products while promot-
ing their products. The application of Internet technological advanc-
es in the modern conditions of marketing activities allows firms to 
reduce marketing costs, to expand the customer base, to increase 
the effectiveness of advertising activities and, most importantly, to 
find the target audience.

In the article are considered the problems of implementation of 
digital marketing means by business in Georgia. There is explained 
the essence of digital marketing, is analyzed its singularities from 
internet marketing. Additionally, there are determined the tasks of 
marketing activity of small and medium enterprises in digital envi-
ronment. In the article there are stated the basic tendencies of digi-
tal marketing development.

Keywords: digital marketing, small and medium business, inter-
net marketing, information field, digital marketing tools, business 
tendencies.
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რე ზი უმე
სტა ტი აში გა შუ ქე ბუ ლია ორ გა ნი ზა ცი ული კონ ფლიქ ტე ბის 

არ სი და მა თი მარ თვა ორ გა ნი ზა ცი ათა მე ნეჯ მენ ტში. გან ხი ლუ-
ლია კონ ფლიქ ტე ბის მი ზე ზე ბი ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, ნაჩ ვე ნე ბია 
ად ამი ან ის რე აქ ცია ორ გა ნი ზა ცი ულ ცვლი ლე ბებ ზე. ხაზ გას-
მუ ლია მარ თვის დე მოკ რა ტი ული სტი ლის გა მო ყე ნე ბის მი ზან-
შე წო ნი ლო ბა ორ გა ნი ზა ცი ული ცვლი ლე ბი სად მი პერ სო ნა ლის 
წი ნა აღ მდე გო ბის შე სამ ცი რებ ლად. შეს წავ ლი ლია კონ ფლიქ ტის 
გან ვი თა რე ბის ფა ზე ბი. 

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ორ გა ნი ზა ცი ული კონ ფლიქ ტე ბის მი ზე ზე-
ბი, კონ ფლიქ ტე ბის მარ თვა, კონ ფლიქ ტის გან ვი თა რე ბის ფა ზე ბი.

შე სა ვა ლი
ტერ მი ნი კონ ფლიქ ტი წარ მოს დგე ბა ლა თი ნუ რი სიტყვი-

დან „conflictus“ („შე ჯა ხე ბა“). კონ ფლიქ ტი ეწ ოდ ება სი ტუ აცი ას, 
რომ ლის დრო საც ერ თი მხა რის (პი როვ ნე ბის, ჯგუ ფის, კო ლექ-
ტი ვის) ქცე ვა ეწ ინა აღ მდე გე ბა მე ორე მხა რის ინ ტე რე სე ბის რე-
ალ იზ აცი ას, ახ დენს სა პა სუ ხო რე აქ ცი ის პრო ვო ცი რე ბას. უთ ან-
ხმო ება ბლო კავს ერთ-ერ თი მხა რის მი ერ მიზ ნის მიღ წე ვას და, 
შე სა ბა მი სად, იგი ცდი ლობს ხე ლი შე უშ ალ ოს მო წი ნა აღ მდე გეს 
მი სი გეგ მე ბის ჩაშ ლა ში.

ორ გა ნი ზა ცი ული კონ ფლიქ ტე ბის მი ზე ზე ბი.კონ ფლიქ ტე ბის 
ეფ ექ ტი ანი მარ თვის თვის უნ და ვი ცო დეთ, რო გორ წარ მო იქ მნე-
ბა, მიმ დი ნა რე ობს ის ინი და რო გორ შე იძ ლე ბა მა თი აღ მოფხვრა. 
კონ ფლიქ ტე ბის მი ზე ზე ბი სამ ჯგუ ფად იყ ოფა.1

1 Кибанов А. Я., Ворожейкин И. Е., Захаров Д. К., Коновалова В. Г. 
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მი ზეზ თა პირ ველ ჯგუფს გა ნე კუთ ვნე ბა შრო მი თი პრო ცე-
სის ში ნა არ სი. ეს არ ის გა რე მო ებ ები, რომ ლე ბიც ხელს უშ ლი ან 
ად ამი ან ის მი ერ მი სი ფუნ ქცი ებ ის შეს რუ ლე ბას. მა გა ლი თად, 
ორ გა ნი ზა ცი ული შე უს აბ ამ ობ ები, რიტ მის და მოქ მე დე ბა თა 
თან მიმ დევ რუ ლო ბის დარ ღვე ვა ტექ ნო ლო გი ურ ჯაჭ ვში. რო ცა 
ერ თი მხა რე მე ორე მხა რეს უწ ბი ლებს იმ ედ ებს სა კუ თა რი მო-
ვა ლე ობ ებ ის არ ად რო ული ან არ აჯ ერ ოვ ანი შეს რუ ლე ბის გა მო, 
ად გი ლი აქ ვს შე ფერ ხე ბებს მუ შა ობ აში.

ამ ჯგუ ფის კონ ფლიქ ტებს იწ ვევს ამ ოც ან ათა ურ თი ერ-
თდა მო კი დე ბუ ლე ბა; შეზღუ დუ ლი რე სურ სე ბის დე ფი ცი ტი, 
არა ეფ ექ ტი ანი კო მუ ნი კა ცი ური პრო ცე სი; მო მუ შა ვის რო ლის 
გა ურ კვევ ლო ბა, რო ცა მის თვის გა უგ ებ არია მუ შა ობ ის აზ რი, ში-
ნა არ სი, ხერ ხე ბი, მი სი კავ ში რი ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ან ობ ის სხვა 
სა ხე ებ თან. იმ ის ათ ვის, რომ შე სუს ტდეს აღ ნიშ ნუ ლი მი ზე ზე ბის 
უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა, მნიშ ვნე ლო ვა ნია მკა ფიო ინ სტრუქ ცი ები, 
ამ ოც ან ებ ის ნათ ლად წარ მო ჩე ნა; სა ჭი როა შრო მი თი ოპ ერ აცი-
ებ ის შეს რუ ლე ბის ოპ ტი მი ზე ბა, ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის გზა ზე 
ხარ ვე ზე ბის აღ მოფხვრა.

მი ზეზ თა მე ორე ჯგუ ფი წარ მოდ გე ნი ლია სო ცი ალ ურ-ფსი-
ქო ლო გი ური ფაქ ტო რე ბით. რო გორც ცნო ბი ლია, ყო ველ ად-
ამი ანს აქ ვს თა ვი სი გან მას ხვა ვე ბე ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, რა მაც 
შე იძ ლე ბა გა არ თუ ლოს ურ თი ერ თქმე დე ბა გარ შე მომ ყო ფებ თან 
და გა მო იწ ვი ოს ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბა თა გაუარესება. ეს 
ეხ ება ის ეთ პი როვ ნულ ას პექ ტებს, რო გო რი ცაა ტემ პე რა მენ ტი, 
ხა სი ათი, აღ ქმა, მო ლო დი ნე ბი, და მო კი დე ბუ ლე ბა, ფა სე ულ ობ-
ები, პრინ ცი პე ბი, უნ არ ები, მოთხოვ ნი ლე ბე ბი, ინ ტე რე სე ბი.

მო ცე მუ ლი ჯგუ ფის კონ ფლიქ ტე ბი შე იძ ლე ბა გან პი რო ბე-
ბუ ლი იყ ოს მხა რე თა მო ლო დი ნე ბის გან სხვა ვე ბე ბით ერ თმა ნე-
თის ქცე ვას თან მი მარ თე ბით, ას ევე პი როვ ნე ბის ინ ტე რე სე ბის 
შებღალ ვით სხვა ად ამი ან ის არ ას ამ არ თლი ანი, მი კერ ძო ებ ული 
მოქ მე დე ბე ბით. ჩა მოთ ვლი ლი ფაქ ტო რე ბის გავ ლე ნით ჩნდე ბა 
სი ძულ ვი ლი, ად ამი ან თა შე უთ ავ სებ ლო ბა და, შე სა ბა მი სად, არ-

Конфликтология [Текст]: учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М. 
: ИНФРА-М, 2012. 302 с



ekonomika. tomi 105. 3. 2022.    ECONOMICS. VOLUME 105, ISSUE 3. 2022.

334

ას ას ურ ვე ლი მიკ როკ ლი მა ტი, მი უღ ებ ლო ბის ატ მოს ფე რო.
მო ცე მუ ლი ჯგუ ფის მი ზე ზე ბის ზე მოქ მე დე ბის ნი ვე ლი რე-

ბის თვის აუც ილ ებ ელია თვი თაღ ზრდა, თვით გა ნათ ლე ბა, სა-
კუ თა რი თა ვის მი მართ თუ სხვა ად ამი ან ებ თან თა ვი ან თი და-
მო კი დე ბუ ლე ბე ბის მარ თვა, ორ გა ნი ზა ცი ული კულ ტუ რის 
დო ნის ამ აღ ლე ბა, ურ თი ერ თგა გე ბი სა და შემ წყნა რებ ლო ბის კენ 
სწრაფ ვა. შრო მი თი კო ლექ ტი ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სას მი ზან შე-
წო ნი ლია მო მუ შა ვე თა სიმ პა თი ებ ისა და ან ტი პა თი ებ ის გათ ვა-
ლის წი ნე ბა, მა თი აღ მო ჩე ნა სო ცი ომ ეტ რი ული გა მოკ ვლე ვე ბის 
სა ფუძ ველ ზე.

მე სა მე ჯგუ ფის მი ზე ზებს მი ეკ უთ ვნე ბა ცვლი ლე ბე ბი ორ-
გა ნი ზა ცი ის საქ მი ან ობ აში, ანუ ინ ოვ აცი ური ღო ნის ძი ებ ები, 
რო მელ თა შე დე გა დაც მო მუ შა ვეს ზოგ ჯერ უჩ ნდე ბა წი ნა აღ-
მდე გო ბა ნო ვა ცი ებ ის ად მი და კონ ფლიქ ტი ორ გა ნი ზა ცი ულ 
გა რე მოც ვას თან. სა წარ მო ებ ში ხდე ბა სხვა დას ხვა სა ხის გარ-
დაქ მნე ბი: სტრუქ ტუ რუ ლი, ფუნ ქცი ური, ტექ ნო ლო გი ური, სა-
კად რო. რაც უფ რო რა დი კა ლუ რი და სწრა ფია ცვლი ლე ბე ბი, 
მით უფ რო ძლი ერია გვერ დი თი ეფ ექ ტი ნე გა ტი ური რე აქ ცი ის 
სა ხით (ნახ.1).

სპე ცი ალ ის ტე ბის შე ფა სე ბე ბით, ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მძღვა-
ნე ლო ბას შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს იმ ედი, რომ პერ სო ნა ლის 20 % 
მხარს და უჭ ერს ცვლი ლე ბებს, 60 % და იც ავს ნე იტ რა ლი ტეტს, 
ხო ლო და ნარ ჩე ნი 20 % პრინ ცი პუ ლად და უპ ირ ის პირ დე ბა მას. 
მე ნეჯ მენ ტის ერთ-ერთ ამ ოც ან ას გარ დაქ მნე ბის მიმ დი ნა რე ობ-
ის ას წარ მო ად გენს ის, რომ უარ ყო ფი თად გან წყო ბილ 20 %-ს არ 
მი ეც ეს ნე იტ რა ლურ 60 %-ზე ზე მოქ მე დე ბის შე საძ ლებ ლო ბა და 
პირ ვე ლი 20 % იქ ცეს ცვლი ლე ბე ბის ლი დე რე ბად.1

იმ ავ დრო ულ ად, უნ და გვეს მო დეს, რომ ცვლი ლე ბა თა პრო-
ცეს ში ად ამი ან თა პო ზი ცი ები იც ვლე ბა. აქ ბევ რი რამ და მო კი-
დე ბუ ლია მე ნე ჯე რის მარ თვის სტილ ზე. სპე ცი ალ ის ტე ბი მი-
იჩ ნე ვენ, რომ ავ ტო რი ტა რუ ლი სტი ლი ამ არ თლებს მხო ლოდ 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი სას, რო ცა სა ჭი როა წი ნა აღ მდე-

1 Лукин Ю. Ф. Конфликтология: управление конфликтами [Текст]: 
учебник для вузов. М. : Трикста, 2007. 799 c.
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biznesi, menejmenti, marketingi

გო ბის უს წრა ფე სად აღ მოფხვრა. უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში, პრი ორ-
იტ ეტ ულია დე მოკ რა ტი ული სტი ლი, რო ცა ცვლი ლე ბა თა მო-
წი ნა აღ მდე გე ებ ის და პი რის პი რე ბა სუს ტდე ბა თავ და პირ ვე ლი 
მო წი ნა აღ მდე გე ებ ის გა და ბი რე ბის გზით.

კონ ფლიქ ტი შე იძ ლე ბა წარ მო ვიდ გი ნოთ რო გორც ოთხი სტა-
დი ის გან (ფა ზის გან) შემ დგა რი გან ვი თა რე ბა დი პრო ცე სი.1

პირ ვე ლი ფა ზა არ ის კონ ფლიქ ტის და საწყი სი. ჩნდე ბა ინ ცი-
დენ ტი, წარ მო იქ მნე ბა კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ აცია. ინ ცი დენ ტი 
გახ ლავთ გა რე მო ებ ათა დამ თხვე ვა, რო მელ თა გა მოც შე საძ-
ლე ბე ლი ხდე ბა კონ ფლიქ ტის წარ მო შო ბა. და ძა ბუ ლი ურ თი-
ერ თო ბე ბის მი ზე ზი შე იძ ლე ბა იყ ოს რო გორც ობი ექ ტუ რი, ას-
ევე შემ თხვე ვი თი გა და ჭარ ბე ბუ ლი ემ ოცი ებ ის, უპ ატ ივ ცემ ლო 
მოპყრო ბის, აზ რე ბის არ ამ კა ფი ოდ გა მო ხატ ვის, ცრუ დას კვნე-
ბის გა მო. სიტყვებს, მოქ მე დე ბებს, ას ევე უმ ოქ მე დო ბას, რომ-
ლე ბიც შე იძ ლე ბა კონ ფლიქ ტის გა მომ წვე ვი გახ დეს, კონ ფლიქ-
ტო გე ნე ბი ეწ ოდ ებ ათ.

მე ორე ფა ზაა კონ ფლიქ ტის ეს კა ლა ცია. ურ თი ერ თო ბე ბი 
მწვავ დე ბა, ხო ლო წი ნა აღ მდე გო ბე ბის დაგ რო ვე ბის კვალ დაკ-
ვალ, ინ ცი დენ ტი გა და იზ რდე ბა კონ ფლიქ ტში. ამ ას თან, კონ-
ფლიქ ტუ რი სი ტუ აცი ის ყო ველ მო ნა წი ლეს გა აჩ ნია გარ კვე ული 

1 Дмитриев А. В. Конфликтология [Текст]: учебник для вузов. 3-е 
изд., перераб. и доп. М. : Альфа-М, 2012. 336 с
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მესამე ჯგუფის მიზეზებს მიეკუთვნება ცვლილებები ორგანიზაციის 

საქმიანობაში, ანუ ინოვაციური ღონისძიებები, რომელთა შედეგადაც მომუშავეს 

ზოგჯერ უჩნდება წინააღმდეგობა ნოვაციებისადმი და კონფლიქტი ორგანიზაციულ 

გარემოცვასთან. საწარმოებში ხდება სხვადასხვა სახის გარდაქმნები: 

სტრუქტურული, ფუნქციური, ტექნოლოგიური, საკადრო. რაც უფრო რადიკალური 

და სწრაფია ცვლილებები, მით უფრო ძლიერია გვერდითი ეფექტი ნეგატიური 

რეაქციის სახით (ნახ.1). 

 

ნახ. 1 - ადამიანის რეაქცია ორგანიზაციულ ცვლილებაზე 

სპეციალისტების შეფასებებით, ორგანიზაციის ხელმძღვანელობას შეიძლება 

ჰქონდეს იმედი, რომ პერსონალის 20 % მხარს დაუჭერს ცვლილებებს, 60 % დაიცავს 

ნეიტრალიტეტს, ხოლო დანარჩენი 20 % პრინციპულად დაუპირისპირდება მას. 

მენეჯმენტის ერთ-ერთ ამოცანას გარდაქმნების მიმდინარეობისას წარმოადგენს ის, 

რომ უარყოფითად განწყობილ 20 %-ს არ მიეცეს ნეიტრალურ 60 %-ზე ზემოქმედების 

შესაძლებლობა და პირველი 20 % იქცეს ცვლილებების ლიდერებად.2 

იმავდროულად, უნდა გვესმოდეს, რომ ცვლილებათა პროცესში ადამიანთა 

პოზიციები იცვლება. აქ ბევრი რამ დამოკიდებულია მენეჯერის მართვის სტილზე. 

სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ავტორიტარული სტილი ამართლებს მხოლოდ 

მნიშვნელოვანი ცვლილებებისას, როცა საჭიროა წინააღმდეგობის უსწრაფესად 

აღმოფხვრა. უმეტეს შემთხვევაში, პრიორიტეტულია დემოკრატიული სტილი, როცა 

                                           
2 Лукин Ю. Ф. Конфликтология: управление конфликтами [Текст]: учебник для вузов. М. : Трикста, 2007. 
799 c. 
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უთანხმოება მიღება 

ნახ. 1  ად ამი ან ის რე აქ ცია ორ გა ნი ზა ცი ულ ცვლი ლე ბა ზე
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რან გი. პირ ვე ლი რან გის ოპ ონ ენ ტე ბი გახ ლავთ ცალ კე ული პი-
როვ ნე ბე ბი, მე ორე რან გი სა - სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი, მე სა მე რან გის 
- ორ გა ნი ზა ცი ები, რო გორც მე ურ ნე სუ ბი ექ ტე ბი; უმ აღ ლე სი 
რან გი ეკ უთ ვნის სა ზო გა დო ებ რივ და სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ-
რებს; თუ კი ად ამი ანი იღ ებს გა დაწყვე ტი ლე ბას, პი რო ბი თად 
რომ ვთქვათ, სა კუ თარ თავ თან დი ალ ოგ ის გზით, იგი მი იჩ ნე ვა 
ნუ ლო ვა ნი რან გის ოპ ონ ენ ტად.

მე სა მე ფა ზაა კონ ფლიქ ტის პი კი. შე ინ იშ ნე ბა კონ ფლიქ ტის 
ეს კა ლა ცია, მხა რე თა წი ნა აღ მდე გო ბის გაძ ლი ერ ება, ურ თი ერ-
თო ბა თა კრი ზი სი. შე ჯა ხე ბა იმ დე ნად შორს მი დის, რომ საქ მის 
ინ ტე რე სე ბი უკ ანა პლან ზე იწ ევს, წი ნა პლან ზე წა მო იწ ევს პი რა-
დი ამ ბი ცი ები; კონ ფლიქ ტში ჩარ თულ მხა რე თა ყვე ლა აზ რი მი-
მარ თუ ლია თვით მიზ ნად ქცე ული ბრძო ლის კენ; ად ამი ან ები იმ-
არ თე ბა ემ ოცი ებ ით და არა გო ნე ბით. აღ ნიშ ნუ ლი სტა დია, თა ვის 
მხრივ, შედ გე ბა ორი ნა წი ლის გან: პირ ვე ლი, კონ სტრუქ ცი ული 
(რო ცა ნარ ჩუნ დე ბა სა ერ თო ენ ის მო ნახ ვის და ერ თობ ლი ვი საქ-
მი ან ობ ის გაგ რძე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა) და, მე ორე, დეს ტრუქ-
ცი ული (რო ცა რყე ვე ბი იღ ებს კონ ფრონ ტა ცი ის ფორ მას და ნე-
ბის მი ერი სა ხით თა ნამ შრომ ლო ბა შე უძ ლე ბე ლი ხდე ბა).

მე ოთხე სტა დიაა კონ ფლიქ ტის დაღ მას ვლა. კონ ფლიქ ტი 
ქრე ბა; ურ თი ერ თო ბე ბი ან გვარ დე ბა, ან სა ბო ლო ოდ წყდე ბა. 
კონ ფლიქ ტის რა ცი ონ ალ ური დას რუ ლე ბის თვის მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია მი სი ნამ დვი ლი მი ზე ზის აღ მოფხვრა და კონ ფლიქ ტის 
გა ხან გრძლი ვე ბის და უშ ვებ ლო ბა. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში 
იგი ღრმავ დე ბა და შე დე გად მო აქ ვს არა მხო ლოდ მო რა ლუ რი 
ზი ანი ფსი ქო ლო გი ური დის კომ ფორ ტის, აპ ათი ის, ცუ დი გუ ნე-
ბა-გან წყო ბი ლე ბი სა და თვით შეგ რძნე ბის სა ხით, არ ამ ედ მა ტე-
რი ალ ური ზი ან იც, ვი ნა იდ ან მცირ დე ბა შრო მი სუ ნა რი ან ობა, 
ქვე ით დე ბა შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბა, იზ რდე ბა კად რე ბის დე-
ნა დო ბა.

დას კვნა
კონ ფლიქ ტე ბის მარ თვა - მე ნეჯ მენ ტის ერთ-ერ თი სპე ცი-

ფი კუ რი ფუნ ქციაა. კონ ფლიქ ტე ბის ეფ ექ ტი ანი მარ თვის თვის 
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მნიშ ვნე ლო ვა ნია ორ გა ნი ზა ცი ებ ში კონ ფლიქ ტე ბის აღ მო ცე-
ნე ბის მი ზე ზე ბის (შრო მი თი პრო ცე სის ში ნა არ სი, სო ცი ალ ურ-
ფსი ქო ლო გი ური ფაქ ტო რე ბი, ცვლი ლე ბე ბი საქ მი ან ობ აში), 
კონ ფლიქ ტის გან ვი თა რე ბის ფა ზე ბი სა (და საწყი სი, ეს კა ლა ცია, 
პი კი, დაღ მას ვლა) შეს წავ ლა და გა ან ალ იზ ება . 
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CAUSES OF ORGANIZATIONAL CONFLICTS 

Vasil kavadze , 
GTU PhD student,

v.kavadze@outlook.com

RESUME
The article covers the essence of organizational conflicts and 

their causes in the management of organizations. The causes of con-
flicts in organizations are discussed in detail in the paper, also the 
human reaction to organizational changes is shown. The expediency 
of using a democratic management style to reduce staff resistance 
to organizational change is emphasized. Additionally, the phases of 
conflict development are studied. 

Key words: causes of organizational conflicts, conflict manage-
ment, phases of conflict development.
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რე ზი უმე 
ნაშ რო მი გვიქ მნის ნა თელ წარ მოდ გე ნას დღეს არ სე ბუ ლი 

მდგო მა რე ობ ის შე სა ხებ და გვაძ ლევს სა შუ ალ ებ ას მი ღე ბუ ლი 
შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე გა კეთ დეს დას კვნა: პან დე მი ას და 
მის თან მხლებ შეზღუდ ვებს გლო ბა ლურ და ერ ოვ ნულ დო ნე ზე 
უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა აქ ვს ბიზ ნე სის თით ქმის ყვე ლა სფე რო ზე.
ეკ ონ ომ იკ ის ჩვე ულ რიტ მში დაბ რუ ნე ბა შეზღუდ ვე ბის მოხ სნის 
შემ დეგ ავ ტო მა ტუ რად არ მოხ დე ბა. ნე გა ტი ური ას პექ ტე ბის 
დაძ ლე ვა ამ წლის გან მავ ლო ბა ში თით ქმის შე უძ ლე ბე ლიც არ-
ის. ამ კუთხით მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ერ თა შო რი სო დახ მა რე ბის 
გო ნივ რუ ლი გა მო ყე ნე ბა მიზ ნობ რივ ჯგუ ფებ ზე და ეკ ონ ომ იკ-
ური აღ დგე ნის უზ რუნ ველ ყო ფა.ამ მი მარ თუ ლე ბით გან ხი ლუ-
ლია ბიზ ნე სის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი, 
კონ კრე ტუ ლად რის კე ბი, რომ ლე ბიც მეტ ნაკ ლე ბად ხელს უშ-
ლი ან ბიზ ნესს გა ფარ თო ებ აში, რის კის გა მოვ ლე ნის,შე ფა სე ბი-
სა და აღ მოფხვრის სა კითხე ბი, თუ რო გორ უნ და ვებ რძო ლოთ, 
რა თა მი ვი ღოთ და დე ბი თი შდე გე ბი. ამ რი გად დად გე ნი ლია, რომ 
ბიზ ნე სის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ას ყო ველ თვის იარ სე ბებს რის კე ბი, 
რომ ლე ბიც ზე გავ ლე ნას მო ახ დე ნენ ბიზ ნეს ზე. ხში რია შემ თხვე-
ვე ბი, რომ ლებ საც სე რი ოზ ული ფი ნან სუ რი ზი ანი მო აქ ვთ ბიზ-
ნეს-საქ მი ან ობ აზე, ამ იტ ომ ყუ რადღე ბა გა სა მახ ვი ლე ბე ლია თი-
თოეულ დე ტალ ზეც კი. 

საკ ვან ძო სიტყვე ბი:კო ვი დი, პან დე მია, სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნე-
ბე ლი, უმ უშ ევ რო ბა.
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შე სა ვა ლი 
კო ვიდ მა პან დე მი ის გავ რცე ლე ბამ აიძ ულა მრა ვა ლი ბიზ ნე სი 

და ხუ რუ ლი ყო, რა მაც გა მო იწ ვია ვაჭ რო ბის უპ რე ცე დენ ტო შე-
ფერ ხე ბა ინ დუს ტრი ის უმ ეტ ეს სექ ტორ ში. სა ცა ლო მო ვაჭ რე ები 
და ბრენ დე ბი მრა ვა ლი მოკ ლე ვა დი ანი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დგა-
ნან, რო გო რი ცაა სა მუ შაო ძა ლა, ფუ ლა დი სახ სრე ბი, მომ ხმა რე-
ბელ თა მოთხოვ ნა, გა ყიდ ვე ბი მარ კე ტინ გი. ბევ რი ბა ზა რი, რო-
მე ლიც ფუნ ქცი ონ ირ ებს ბიზ ნე სის სფე რო ში, აღ არ არ სე ბობს. 
ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ული ფუნ ქცია მიზ ნად ის ახ ავს ხარ ჯე ბის 
პრი ორ იტ ეტ იზ აცი ას და ოპ ტი მი ზა ცი ას ან ამ ოც ან ებ ის გა და დე-
ბას, რომ ლე ბიც არ მო იტ ანს ღი რე ბუ ლე ბას მიმ დი ნა რე გა რე მო-
ში. კომ პა ნი ებ მა, გან სა კუთ რე ბით დამ წყე ბებ მა, გა ნა ხორ ცი ელ-
ეს თა ნამ შრომ ლე ბის გა ყინ ვა გა ნუ საზღვრე ლი ვა დით.

შრო მის ან აზღა ურ ებ აზე პან დე მი ის გავ ლე ნას ას ახ ავს სტა-
ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი, თუმ ცა, სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის 
ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, 2020 წლის პირ-
ველ კვარ ტალ ში და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა სა შუ ალო თვი-
ური ხელ ფა სის ზრდა ფიქ სირ დე ბა და 1202.7 ლარს შე ად გენს. 
ხელ ფა სის ამ გვა რი ზრდა გა მოწ ვე ულია და საქ მე ბის სტრუქ ტუ-
რის გა დაჯ გუ ფე ბით, რაც და ბალ შე მო სავ ლი ანი მო ქა ლა ქე ებ ის 
გა მო რიცხვის მე თოდს ემ ყა რე ბა. მსჯე ლო ბა ეფ უძ ნე ბა იმ ფაქ-
ტს, რომ პან დე მი ის პი რო ბებ ში და ხუ რუ ლი ბიზ ნეს საქ მი ან ობა 
და შე სა ბა მი სად ამ არე ალ ში და საქ მე ბულ თა ხელ ფა სე ბი აღ არ 
ჩა ით ვა ლა სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის და ან გა რი შე ბა ში. უნ და 
აღ ინ იშ ნოს, რომ 2020 წლის პირ ვე ლი კვარ ტა ლი სა ქარ თვე ლო-
ში ის პე რი ოდია, რო მე ლიც მო იც ავს პან დე მი ამ დელ და პან დე მი-
ის და საწყის მო ნაკ ვე თებს, რი თაც შე საძ ლოა ას ევე გან პი რო ბე-
ბუ ლი იყ ოს ის ფაქ ტი, რომ წი ნა წლის მო ნა ცემ თან შე და რე ბით 
სა შუ ალო თვი ური ნო მი ნა ლუ რი ხელ ფა სი კლე ბის ნაც ვლად 
გა იზ არ და. ამ ის შე სა ბა მი სად, პან დე მი ისა და მი სი თან მხლე ბი 
შეზღუდ ვე ბის პა რა ლე ლუ რად, 2020 წლის მე-2 კვარ ტლის სა შუ-
ალო თვი ური ნო მი ნა ლუ რი ხელ ფა სი უკ ვე იკ ლებ და და 1150.1 
ლარს შე ად გენ და.
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დი აგ რა მა 1.

წყარო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი.
დი აგ რა მა შედ გე ნი ლია ავ ტო რის მი ერ

სა შუ ალ ოთ ვი ური ნო მი ნა ლუ რი ხელ ფა სის პა რა ლე ლუ რად, 
პან დე მი ური კრი ზი სი აის ახა უმ უშ ევ რო ბის დო ნე ზეც, რო მე-
ლიც წი ნა წლებ ში სტა ბი ლუ რად მცირ დე ბო და, 2020 წლის მე-3 
კვარ ტალ ში კი 11.9%-ს მი აღ წია. წი ნა წლის მე-3 კვარ ტლის მაჩ-
ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით უმ უშ ევ რო ბის დო ნე 0.7 პპ-ით არ ის 
გაზ რდი ლი, ხო ლო 2020 წლის მე-2 კვარ ტალ თან შე და რე ბით 
0.4 პპ-ით არ ის შემ ცი რე ბუ ლი. მძი მე ეკ ონ ომ იკ ური შე დე გე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ან ტიკ რი ზი სუ-
ლი გეგ მის მი ხედ ვით გა და იდ გა სხვა დას ხვა სა ხის ნა ბი ჯე ბი, 
გა იცა მიზ ნობ რი ვი სო ცი ალ ური ყო ველ თვი ური დახ მა რე ბა 200 
ლა რის ოდ ენ ობ ით. გარ და აღ ნიშ ნუ ლი დახ მა რე ბი სა, გან ხორ ცი-
ელ და დამ საქ მე ბელ თა სუბ სი დი რე ბა 6 თვის გან მავ ლო ბა ში-750 
ლა რამ დე ხელ ფა სე ბი სრუ ლად გა თა ვი სუფ ლდა სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხა დის გან, ხო ლო 1500 ლა რამ დე ხელ ფა სე ბი-750 ლა-
რის ოდ ენ ობ აზე. ინ იცი ატ ივ ები არ შე ხე ბი ათ მხო ლოდ და ქი-
რა ვე ბით და საქ მე ბუ ლებს. არ აფ ორ მა ლურ სექ ტორ ში და საქ-
მე ბუ ლებ მა და თვით და საქ მე ბუ ლებ მა მი იღ ეს ერ თჯე რა დი 300 
ლა რი ანი დახ მა რე ბა. სა ქარ თვე ლოს პრო ფე სი ული კავ ში რე ბის 
გა ერ თი ან ებ ის მო ნა ცე მე ბით, სა ხელ მწი ფოს კომ პენ სა ცი ებ ის 
მი სა ღე ბად ბევრ და საქ მე ბულს შე ექ მნა პრობ ლე მა, რად გან ახ-
ერ ხებ დნენ და საქ მე ბუ ლის სტა ტუ სის დამ ტკი ცე ბას. აქ ედ ან გა-
მომ დი ნა რე, არ აფ ორ მა ლურ სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლე ბი ყვე ლა-

 შრომის ანაზღაურებაზე პანდემიის გავლენას ასახავს სტატისტიკური 
მონაცემები, თუმცა, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 
მონაცემების მიხედვით, 2020 წლის პირველ კვარტალში დაქირავებით 
დასაქმებულთა საშუალო თვიური  ხელფასის ზრდა ფიქსირდება და 1202.7 ლარს 
შეადგენს. ხელფასის ამგვარი ზრდა გამოწვეულია დასაქმების სტრუქტურის 
გადაჯგუფებით, რაც დაბალშემოსავლიანი მოქალაქეების გამორიცხვის მეთოდს 
ემყარება. მსჯელობა ეფუძნება იმ ფაქტს, რომ პანდემიის პირობებში დახურული 
ბიზნეს საქმიანობა და შესაბამისად ამ არეალში დასაქმებულთა ხელფასები აღარ 
ჩაითვალა სტატისტიკური მონაცემების დაანგარიშებაში. უნდა აღინიშნოს, რომ 2020 
წლის პირველი კვარტალი საქართველოში ის პერიოდია, რომელიც მოიცავს 
პანდემიამდელ და პანდემიის დასაწყის მონაკვეთებს, რითაც შესაძლოა ასევე 
განპირობებული იყოს ის ფაქტი, რომ წინა წლის მონაცემთან შედარებით საშუალო 
თვიური ნომინალური ხელფასი კლების ნაცვლად გაიზარდა. ამის შესაბამისად, 
პანდემიისა და მისი თანმხლები შეზღუდვების პარალელურად, 2020 წლის მე-2 
კვარტლის საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი უკვე იკლებდა და 1150.1 ლარს 
შეადგენდა. 

 
წწყყაარროო::::  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 
დიაგრამა შედგენილია ავტორის მიერ 
დიაგრამა 1. 

 საშუალოთვიური ნომინალური ხელფასის პარალელურად, პანდემიური 
კრიზისი აისახა უმუშევრობის დონეზეც, რომელიც წინა წლებში სტაბილურად 
მცირდებოდა, 2020 წლის მე-3 კვარტალში კი 11.9%-ს მიაღწია. წინა წლის მე-3 
კვარტლის მაჩვენებელთან შედარებით უმუშევრობის დონე 0.7 პპ-ით არის 
გაზრდილი, ხოლო 2020 წლის მე-2 კვარტალთან შედარებით 0.4 პპ-ით არის 
შემცირებული. მძიმე ეკონომიკური შედეგების გათვალისწინებით, საქართველოს 
მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის მიხედვით გადაიდგა სხვადასხვა სახის 
ნაბიჯები, გაიცა მიზნობრივი სოციალური ყოველთვიური დახმარება 200 ლარის 
ოდენობით. გარდა აღნიშნული დახმარებისა, განხორციელდა დამსაქმებელთა 
სუბსიდირება 6 თვის განმავლობაში-750 ლარამდე ხელფასები სრულად 
გათავისუფლდა საშემოსავლო გადასახადისგან, ხოლო 1500 ლარამდე ხელფასები-
750 ლარის ოდენობაზე. ინიციატივები არ შეხებიათ მხოლოდ დაქირავებით 
დასაქმებულებს. არაფორმალურ სექტორში დასაქმებულებმა და 
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ზე მოწყვლად ნი აღ მოჩ ნდნენ სა ხელ მწი ფოს მხრი დან. 
ზო გა დად, კერ ძო სექ ტო რის თვის რის კის მარ თვა წარ მო ად-

გენს ერ თი ან, უწყვეტ და გან ვი თა რე ბად პრო ცესს და ატ არ ებს 
პერ მა ნენ ტულ ხა სი ათს. იგი მო იც ავს პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა 
რის კს, რო მე ლიც ეხ ება საქ მი ან ობ ას წარ სულ ში, აწ მყო სა და მო-
მა ვალ ში. რის კე ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა და შე ფა სე ბა ხდე ბა მაქ-
სი მა ლუ რად ამ ომ წუ რა ვად, რა თა თა ვი დან იქ ნას აც ილ ებ ული 
ბიზ ნე სის მიზ ნე ბის მიღ წე ვა ზე უარ ყო ფი თი გავ ლე ნის მქო ნე 
ფაქ ტო რე ბი, რი სი ალ ბა თო ბაც გა იზ რდე ბა არა იდ ენ ტი ფი ცი რე-
ბუ ლი რის კე ბის შემ თვე ვა ში, რომ ლე ბიც არ და ექ ვემ დე ბა რე ბი-
ან რის კის მარ თვის პრო ცესს. რომ გა ვარ კვი ოთ კონ კრე ტულ სი-
ტუ აცი აში რის კე ბი რამ დე ნი პრო ცენ ტით და აზ არ ალ ებს ჩვენს 
ბიზ ნესს, აუც ილ ებ ელია პირ ველ რიგ ში მა თი შე ფა სე ბა.

რის კი გა ნი საზღვრე ბა შემ დე გი მა ხა სი ათ ებ ლე ბის კომ ბი ნა-
ცი ით: 

1. ხდო მი ლე ბის ალ ბა თო ბა, სა დაც გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია 
შე დე გის დად გო მის სიხ ში რე. ხდო მი ლე ბის ალ ბა თო ბის მი ხედ-
ვით გა ნი საზღვრე ბა რის კის შემ დე გი დო ნე ები:

• მა ღა ლი-დი დია რო გორც მო ლო დი ნი, ას ევე შე საძ ლებ-
ლო ბაც, რომ კონ კრე ტუ ლი შე დე გი დად გე ბა;

• სა შუ ალო-კონ კრე ტუ ლი შე დე გი მო სა ლოდ ნე ლია რომ 
დად გეს, მაგ რამ არ წარ მო ად გენს ბიზ ნე სის სის ტე მურ პრობ-
ლე მას;

• და ბა ლი-ნაკ ლე ბად სა ვა რა უდოა კონ კრე ტუ ლი შე დე გის 
დად გო მა.

2. რის კის გავ ლე ნა არ ის კონ კრე ტუ ლი შე დე გის დად გო მის 
შემ თხვე ვა ში, რის კით მი ღე ბუ ლი ეფ ექ ტი. გავ ლე ნა ით ვა ლის წი-
ნებს ოთხ ელ ემ ენ ტს: 
	 დრო; 
	 ხა რის ხი;
	 სარ გე ბე ლი; 
	 ად ამი ან ური და სხვა რე სურ სე ბი 
რის კე ბის მარ თვის 3,0000-მდე ექ სპერ ტი გა მო იკ ითხა და იმ 

სა შიშ რო ებ ებ ის ათე ული გა მოვ ლინ და, რო მელ თაც ლი დე რე-
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biznesi, menejmenti, marketingi

ბი უნ და უფ რთხილ დე ბოდ ნენ. პან დე მი ის შე დე გე ბის გავ ლე-
ნის მი უხ ედ ავ ად, ბიზ ნე სის თვის რის კე ბის ათე ულს კვლავ ბო-
ლო შვი დი წლის გან მავ ლო ბა ში პირ ვე ლი ად გი ლის მფლო ბე ლი 
„ბიზ ნე სის შეწყვე ტის რის კი“ ლი დე რობს. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 
გა მო კითხუ ლი კომ პა ნი ებ ის 94% 2020 წელს მი წო დე ბის ჯაჭ ვის 
პრობ ლე მის გამ წვა ვე ბის ერთ-ერთ მი ზე ზად პან დე მი ას ას ახ-
ელ ებს, რო მე ლიც 40%-ით, 15 პუნ ქტით და წი ნა ურ ებ ის შემ დგომ 
ბიზ ნე სის რის კე ბის რე იტ ინ გში მე ორე ად გილს იკ ავ ებს. პა სუ ხე-
ბის 40%-იანი შე დე გით რე იტ ინ გის სა მე ულს კი კი ბერ თავ დას-
ხმე ბი იკ ავ ებს. ორი წლის წი ნან დელ მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით 
გა ორ მა გე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლით, კი ბერ თავ დას ხმე ბის ზა რალ მა 
ეკ ონ ომ იკ ის თვის $1 ტრი ლი ონს მი აღ წია. პან დე მი ით გა მოწ ვე-
ული დი გი ტა ლი ზა ცი ის კენ სწრაფ ვაც სულ უფ რო მოწყვლადს 
ხდის ბიზ ნე სებს კი ბერ შე ტე ვე ბის მი მართ. გლო ბა ლუ რად, 2020 
წელს და ფიქ სი რე ბუ ლი -4,5%-იანი კლე ბის შემ დგომ, 2021 წელს 
მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის +4,4%-ით აღ დგე ნაა ნა ვა რა უდ ები.
თუმ ცა გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში, მსოფ ლი ოს რე კორ დუ ლი 
მო ცუ ლო ბის, $277-ტრი ლი ონი ანი ვა ლი დას ჭირ დე ბა, რა მაც პო-
ტენ ცი ურ ად შე საძ ლოა გავ ლე ნა იქ ონი ოს ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის 
პრო ექ ტებ ზე.

ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლი „პან დე მი ური ტრი ოს“ შემ დგომ, 
ათე ული ასე გა მო იყ ურ ება (იხ. დიაგრამა 2):

დას კვნა 
ამ რი გად დად გინ და, რომ პან დე მი ას და მის თან მხლებ 

შეზღუდ ვებს გლო ბა ლურ და ერ ოვ ნულ დო ნე ზე უარ ყო ფი თი 
გავ ლე ნა აქ ვს ბიზ ნე სის თით ქმის ყვე ლა სფე რო ზე, რაც და ვას 
ნამ დვი ლად არ სა ჭი რო ებს. ეკ ონ ომ იკ ის ჩვე ულ რიტ მში დაბ რუ-
ნე ბა შეზღუდ ვე ბის მოხ სნის შემ დეგ ავ ტო მა ტუ რად არ მოხ დე ბა. 
ნე გა ტი ური ას პექ ტე ბის დაძ ლე ვა ამ წლის გან მავ ლო ბა ში თით-
ქმის შე უძ ლე ბე ლიც არ ის, თუმ ცა, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ზა რა ლი სა 
და პრობ ლე მე ბის შემ სუ ბუ ქე ბა. ამ კუთხით მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა-
ერ თა შო რი სო დახ მა რე ბის გო ნივ რუ ლი გა მო ყე ნე ბა მიზ ნობ რივ 
ჯგუ ფებ ზე და ეკ ონ ომ იკ ური აღ დგე ნის უზ რუნ ველ ყო ფა. შრო-
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მის ან აზღა ურ ებ ის შემ ცი რე ბი თა თუ და კარ გვით და ზა რა ლე ბუ-
ლი და საქ მე ბუ ლე ბი სა თუ სხვა მოწყვლა დი ჯგუ ფე ბის მი მართ 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ გა წე რი ლი სო ცი ალ ური დახ მა-
რე ბა მი მარ თუ ლი იყო და უყ ოვ ნე ბე ლი ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი-
ალ ური შო კის დაძ ლე ვის კენ და ვერ ექ ნე ბა მას მუდ მი ვი ხა სი ათი. 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა/REFERENCES:
1. Government of Georgia, Report on the measures taken by the 

Government of Georgia against Covid-19, Tbilisi, 2020;
2. Georgian trade unions, Impact of Covid-19 on employment,, 

Tbilisi, 2020;
3. L. khikhadze , Georgian business regulation.,Tbilisi , 2019 ;
4. N. Shonia, N. Benidze, J. Bitsadze Risks and Insurance,Tbilisi, 

2010; 
5. https://forbes.ge/riskebi-romlebsats-biznesis-mphlobelebi-

unda-uphrthkhildnen/
6. https://cutt.ly/1FjkSqb
7. https://forbes.ge/riskebi-romlebsats-biznesis-mphlobelebi-

unda-uphrthkhildnen/

რეიტინგის სამეულს კი კიბერთავდასხმები იკავებს. ორი წლის წინანდელ 
მონაცემებთან შედარებით გაორმაგებული მაჩვენებლით, კიბერთავდასხმების 
ზარალმა ეკონომიკისთვის $1 ტრილიონს მიაღწია. პანდემიით გამოწვეული 
დიგიტალიზაციისკენ სწრაფვაც სულ უფრო მოწყვლადს ხდის ბიზნესებს 
კიბერშეტევების მიმართ. გლობალურად, 2020 წელს დაფიქსირებული -4,5%-იანი 
კლების შემდგომ, 2021 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის +4,4%-ით აღდგენაა 
ნავარაუდები.თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში, მსოფლიოს რეკორდული 
მოცულობის, $277-ტრილიონიანი ვალი დასჭირდება, რამაც პოტენციურად 
შესაძლოა გავლენა იქონიოს ეკონომიკური ზრდის პროექტებზე.ii 
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გგაამმოოიიყყუურრეებბაა:: 

 

წყარო : საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

დიაგრამა.2. შედგენილია ავტორის მიერ                                                                                

   დდაასსკკვვნნაა  

 ამრიგად დადგინდა,  რომ პანდემიას და მის თანმხლებ შეზღუდვებს 

გლობალურ და ეროვნულ დონეზე უარყოფითი გავლენა აქვს ბიზნესის თითქმის 

ყველა სფეროზე, რაც დავას ნამდვილად არ საჭიროებს. ეკონომიკის ჩვეულ რიტმში 

დაბრუნება შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ ავტომატურად არ მოხდება. ნეგატიური 

ასპექტების დაძლევა ამ წლის განმავლობაში თითქმის შეუძლებელიც არის, თუმცა, 

მნიშვნელოვანია ზარალისა და პრობლემების შემსუბუქება. ამ კუთხით 

მნიშვნელოვანია საერთაშორისო დახმარების გონივრული გამოყენება მიზნობრივ 

ჯგუფებზე და ეკონომიკური აღდგენის უზრუნველყოფა. შრომის ანაზღაურების 

დი აგ რა მა.2. 

წყა რო : სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი. შედ გე ნი-
ლია ავ ტო რის მი ერ 
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BUSSINES-RELATED RISKS AND INCOME 
OF EMPLOYEES IN THE POST -PANDEMIC ERA

Maia Siradze, 
PhD Student of GTU

siradze.m@gtu.ge

RESUME
 Declared as the pandemic, COVID-19 is undoubtedly the big-

gest global challenge of 2020, affecting almost every area of   human 
activity. The various restrictions or regulations imposed by states 
to prevent the spread of the virus have led to a number of negative 
economic consequences, including rising unemployment, rising 
poverty rates, the devaluation of the national currency, and so on. It 
is difficult to predict the future economic damage of the pandemic, 
however, it will inevitably have an impact on the labor market as 
well. In the first half of 2020, the ban on the production of goods 
or services as a result of the declaration of a state of emergency af-
fected the economic activity of employers. As a result of restrictions 
on sales and trade, in addition to hired employees, the self-employed 
and the informally employed were also affected. Therefore, discuss-
ing the impact of the pandemic on the remuneration of employees 
in Georgia is undoubtedly relevant. It was thus found that the pan-
demic and its accompanying constraints have a negative impact on 
almost all areas of business at the global and national levels, requir-
ing no dispute. The economy will not return to its normal rhythm 
once the restrictions are lifted. Overcoming the negative aspects is 
almost impossible during this year, however, it is important to allevi-
ate the losses and problems. In this regard, it is important to use in-
ternational assistance wisely to target groups and ensure economic 
recovery.

Keywords: COVID-19, Pandemic, Poverty Rate, Unemployment.
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რე ზი უმე
ლი დე რო ბის სა კითხის შეს წავ ლა აჩ ვე ნებს, რომ არ არ სე ბობს 

ლი დე რო ბის ერ თი ანი გა გე ბა და ტი პი, რომ სხვა დას ხვა დრო, 
პე რი ოდი, კულ ტუ რუ ლი და სო ცი ალ ური კონ ტექ სტი ითხოვს 
ლი დე რის გარ კვე ულ ტიპს. სო ცი ალ ურ-პო ლი ტი კურ და რე ლი-
გი ურ-იდე ოლ ოგი ურ კონ ტექ სტს ან ის ტო რი ულ პე რი ოდს შე უძ-
ლია დრო ებ ით მო ახ დი ნოს გარ კვე ული ტი პის ლი დე რის აქ ტუ-
ალ იზ აცია და წი ნა პლან ზე წა მო აყ ენ ოს ლი დე რის გარ კვე ული 
ტი პი, ამ ას თან ხა ზი გა უს ვას რა იმე ნი შანს მის იმ იჯ სა და ხა სი-
ათ ში, სხვა ნიშ ნის ხარ ჯზე. თუმ ცა, უნ და გვახ სოვ დეს, რომ შე იძ-
ლე ბა ეს აქ ცენ ტი სუ ლაც არ იყ ოს სწო რი და ლი დე რის ეს ტი პი 
ერ თა დერ თი შე საძ ლე ბე ლი. 

ზო გი ერ თის თვის ლი დე რო ბა არ ის გარ კვე ული წარ მა ტე ბა, 
რო მე ლიც იზ ომ ება რა ოდ ენ ობ რი ვი და ხელ შე სა ხე ბი მიღ წე ვე-
ბით. სხვე ბის თვის ლი დე რო ბა არ ის გარ კვე ული პრინ ცი პე ბის 
აღ მო ჩე ნა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც მათ მი აღ წი ეს გარ კვე ულ წარ-
მა ტე ბას, რა ღაც მნიშ ვნე ლო ვანს ცხოვ რე ბა ში. სხვე ბის თვის ლი-
დე რუ ლი წარ მა ტე ბა იმ აში კი არ არ ის, რა საც მი აღ წი ეს, არ ამ-
ედ იმ აში, თუ ვინ გახ დნენ ცხოვ რე ბის გზა ზე. ზო გი ერ თის თვის 
ცხოვ რე ბი სე ული წარ მა ტე ბა და ლი დე რო ბა ფას დე ბა სხვე ბის 
მი ერ და სა ვა რა უდ ოდ, სიკ ვდი ლის შემ დეგ, რად გან მათ აღ მო-
აჩ ინ ეს არა მხო ლოდ ის, რის თვი საც ღირს ცხოვ რე ბა, არ ამ ედ ის, 
რის თვი საც შე იძ ლე ბა მოკ ვდე და ამ ის თვის გა იღო ყვე ლა ზე ღი-
რე ბუ ლი- სი ცოცხლე, ისე, რომ არ იფ იქ რო წარ მა ტე ბა ზე და ლი-
დე რო ბა ზე. ლი დე რო ბა ყო ველ თვის არ არ ის ის, რაც აღ მო აჩ ინე 



347

biznesi, menejmenti, marketingi

სა კუ თარ თავ ში, არ ამ ედ არ ის ის, რაც სხვებ მა აღ მო აჩ ინ ეს და 
აღი არ ეს შენ ში.

რო დე საც საქ მე ეხ ება ლი დე რო ბას, გან სხვავ დე ბა არა მხო-
ლოდ გან საზღვრე ბე ბი, თუ რა არ ის ლი დე რი, არ ამ ედ ძი რი თა დი 
სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც აყ ალ იბ ებ ენ ლი დე რო ბის დე ფი ნი ცი ებს. 
გა მოვ თქვამთ ვა რა უდს, რომ ბიზ ნეს ში და არა მხო ლოდ ამ სფე-
რო ში, ლი დე რო ბის საკ ვან ძო სა კითხი არ ის კითხვა, რო მე ლიც 
ყო ველ თვის აწ უხ ებ და ბევ რს სხვა დას ხვა ლი დე რებ ზე დაკ ვირ-
ვე ბი სას: რა ტო მაა, რომ ხშირ შემ თხვე ვა ში, ვი საც შე უძ ლი ათ 
ხალ ხის ხელ მძღვა ნე ლო ბა და ხალ ხი მზად არ ის, რომ გაჰ ყვეს 
ნე ბა ყოფ ლო ბით, არ სურთ ლი დე რო ბა, მა შინ რო ცა, ის ინი, ვი-
საც აშ კა რად არა აქ ვთ სხვე ბის ხელ მძღვა ნე ლო ბის უნ არი და 
ხალ ხი უხ ალ ის ოდ მიჰ ყვე ბა, ასე ვნე ბი ან ად რა ტომ ის წრაფ ვი ან 
ლი დე რო ბის კენ და ყვე ლა ფერს აკ ეთ ებ ენ იმ ის თვის, რომ ხში-
რად თა მა შის წე სე ბის დარ ღვე ვი თაც კი, მი აღ წი ონ შე დეგს? 

ლი დე რო ბის ბიბ ლი ური გა აზ რე ბა, შე იძ ლე ბა გახ დეს ის 
გზამ კვლე ვი, რო მე ლიც ამ კითხვა ზე პა სუ ხის პოვ ნა ში აუც ილ-
ებ ლად დაგ ვეხ მა რე ბა ზე მოთ დას მულ შე კითხვა ზე პა სუ ხის ძი-
ებ ის გზა ზე.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ბიბ ლი ური ლი დე რო ბა, ლი დე რის აზ-
როვ ნე ბა, ლი დე რის სიმ ბო ლუ რი ტი პე ბი, ზნე ობ რი ვი ლი დე რი

ძი რი თა დი ტექ სტი 
ბიბ ლი ური ლი დე რო ბა ყო ველ თვის ცდი ლობს უპ ას უხ ოს სამ 

კითხვას: ვინ, რა და რო გორ. პირ ვე ლი შე კითხვა ეხ ება არ ჩე ვანს, 
მე ორე მი სი ას, მე სა მე კი და ვა ლე ბას. მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღ ინ-
იშ ნოს, რომ ბიბ ლი აში ლი დე რე ბის ის ტო რია უც ვლე ლად არ ის 
და კავ ში რე ბუ ლი ცოდ ვე ბის გა მოს ყიდ ვის ის ტო რი ას თან. ანუ 
ლი დე რე ბის არ ჩე ვა ყო ველ თვის გან პი რო ბე ბუ ლი იყო ღვთის 
სა სუ ფე ველ თან მი ახ ლო ებ ის მიზ ნით-ძველ აღ თქმა ში სა სუ ფე-
ველს ჰქონ და სა მო მავ ლო იმ ედ ის დატ ვირ თვა, ხო ლო ახ ალ აღ-
ქმა ში მი დის მსჯე ლო ბა სა სუ ფევ ლის შე სა ხებ, რო მე ლიც უკ ვე 
დამ დგა რია, ანუ აწ მყო შია. 

სა ინ ტე რე სოა ამ თვალ საზ რი სით, ორი სხვა დას ხვა იგ ავ ის 
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გან ხილ ვა -იოთ ამ ის (ძვე ლი აღ თქმა მსა ჯულ ნი, 9:8-15) და ახ-
ალი აღ ქმის იგ ავი მთე სავ ზე (მა თეს სა ხა რე ბა 13:1-23). მათ 
შო რი სა არ სე ბობს მსგავ სე ბა და გან სხვა ვებ ბი. გან სხვა ვე ბე ბი 
იმ აში მდგო მა რე ობს, რომ იგ ავი მთე სავ სზე იწყე ბა უნ აყ ოფო ნი-
და გით, ხო ლო იგ ავი ხე ებ ზე მთავ რდე ბა უნ აყ ოფო კვრინ ჩხით. 
მსგვსე ბა კი იმ აშია, რომ რო გორც იგ ავ ში მთე სავ სზე სხვა დას-
ხვა ნი ად აგი, წარ მო ად გენს სხვა დას ხვა ად ამი ან ებ ის ტი პებს, ას-
ევე იოტ ამ ის იგ ავ ში სხვა დას ხვა ხე ები არ ის სხვა დას ხვა ტი პის 
ლი დე რე ბის სიმ ბო ლო ები, რო მელ თა არ ჩე ვა საც ხალ ხის გარ-
კვე ული ნა წი ლი უჭ ერს მხარს.

მა ნამ, სა ნამ და ვა კონ კრე ტებთ, თუ რო მე ლი ტი პის ლი დერს 
წარ მო ად გენს თი თოეული ხე, გა ვიხ სე ნოთ იგ ავ ის არ სი:

„8. გა დაწყვი ტეს ერ თხელ ხე ებ მა, მე ფე აერ ჩი ათ. უთხრეს ზე-
თის ხილს: გახ დი ჩვე ნი მე ფე. 

9. ზე თის ხილ მა უთხრა: დავ თმო სიმ სუ ყე, ჩემ ში რომ არ ის, 
ღმერ თთა გან და კაც თა გან პა ტივ დე ბუ ლი, და ხე ებს გა დავ ყვე?

10. უთხრეს ხე ებ მა ლეღ ვს: მო დი, შენ იმ ეფე ჩვენ ზე. 
11.ლეღ ვმა უთხრა: დავ თმო ჩე მი სიტ კბო, ჩე მი კარ გი ნა ყო ფი 

და ხე ებს გა დავ ყვე?
12. უთხრეს ხე ებ მა ვაზს: მო დი, შენ იმ ეფე ჩვენ ზე. 
13. ვაზ მა უთხრა: დავ თმო ჩე მი წვე ნი, ღმერ თთათ ვის და 

კაც თათ ვის შვე ბის მომ გვრე ლი, და ხე ებს გა დავ ყვე? 
14. ბო ლოს უთხრა ყვე ლა ხემ კვრინ ჩხს: მო დი, შენ იმ ეფე 

ჩვენ ზე. 
15. უთხრა კვრინ ჩხმა ხე ებს: თუ მარ თლა გინ დათ თქვე ნი 

მე ფე გავ ხდე, ჩემს ჩრდილს შე მო ეფ არ ეთ. არ ადა, ამ ოვ არ დე ბა 
კვრინ ჩხი დან ცეცხლი და შთან თქავს ლი ბა ნის ნაძ ვებს.“

თუ სხვა ხე ებ მა უარი თქვეს ლი დე რო ბა ზე, რად გან მათ თა-
ვი სი ნა ყო ფით უკ ვე მო იტ ან ეს გარ კვე ული სარ გე ბე ლი, უნ აყ-
ოფო და უს არ გებ ლო ეკ ალი - კვრინ ჩხი, და თან ხმდა და და იწყო 
და პი რე ბა და მუ ქა რა იმ ით, რაც არ ჰქონ და. ჩნდე ბა ლო გი კუ რი 
კითხვა: რას შე იძ ლე ბა ნიშ ნავ დეს ეს ყვე ლა ფე რი? ნა ყო ფი ერი 
ხე ებ ის სა ხე ები, რო გო რი ცაა ზე თის ხი ლი, ლეღ ვის ხე და ვა ზი, 
ფარ თოდ გა მო იყ ენ ება ბიბ ლი ურ ტრა დი ცი აში. 
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სა მი ვე ხე, ან მა თი ნა ყო ფი გვხვდე ბა და ბა დე ბის პირ ველ 
თერ თმეტ წიგ ნში. მა გა ლი თად ად ამ ისა და ევ ას პირ ვე ლი სა მო-
სი ლეღ ვის ფოთ ლე ბის გან გა კეთ და (და ბა დე ბა 3:7), წარ ღვნის 
შემ დეგ მტრედს ნო ეს თან ახ ალი ზე თის ხი ლის ნედ ლი რტო მი აქ-
ვს (და ბა დე ბა 8:11), ხო ლო კი დობ ნი დან გა მოს ვლის შემ დეგ და-
იწყო ნო ემ მი წის მუ შა კო ბა და გა აშ ენა ვე ნა ხი.(და ბა დე ბა 9:20). 
წი ნას წარ მეტყვე ლურ ტრა დი ცი აში და იეს ოს სწავ ლე ბებ ში ეს 
სა ხე ები ას ევე წარ მოდ გე ნი ლია და გა ნა სა ხი ერ ებს ხალ ხის ნა ყო-
ფი ერ ებ ის ან უნ აყ ოფ ობ ის სიმ ბო ლოს (ოსია წი ნას წარ მეტყვე ლი 
14:6-7; აბ აკ უმ წი ნას წარ მეტყვე ლი 3:17; მა თეს სა ხა რე ბა 21:19; 
იოან ეს სა ხა რე ბა 15:1-13). 

ბუ ნებ რი ვია ჩნდე ბა კითხვა - რა კავ ში რი აქ ვს ამ ყვე ლა ფერს 
ლი დე რო ბის ტი პებ თან?

უძ ვე ლე სი დრო იდ ან აღ მო სავ ლეთ ში, რო დე საც ბრძენ კა ცე-
ბი და სწავ ლუ ლე ბი ირ ჩევ დნენ ხალ ხის მე ფეს / ლი დერს, ის ინი 
ყო ველ თვის ეძ ებ დნენ მათ შო რის ყვე ლა ზე ღირ სე ულს, ად ამი-
ანს, რო მელ საც შე ეძ ლო პი რად და თა ვის უშუ ალო გა რე მოც ვის 
ინ ტე რე სებ ზე მაღ ლა დად გო მა და მიზ ნე ბით ხელ მძღვა ნე ლო ბა, 
რომ ლე ბიც ემ სა ხუ რე ბო და სა ერ თო კე თილ დღე ობ ას.

იმ ის მი ხედ ვით, თუ რას გა ნა სა ხი ერ ებ დნენ იმ დროს იგ ავ ში 
მო ტა ნი ლი ხე ები, ჩვენ მი ვი ღებთ ლი დე რის გარ კვე ულ ტიპს, ერ-
თა დერ თი შე ნიშ ვნით, რომ სიმ ბო ლიზ მიც და ტი პო ლო გი აც პი-
რო ბი თია.

ზე თის ხი ლის ხის გა მო სა ხუ ლე ბა, ყო ველ თვის იყო სი კე თის, 
კე თილ შო ბი ლე ბის და სიბ რძნის სიმ ბო ლო. შემ თხვე ვი თი არ 
არ ის, რომ მი სი ზე თი მე ფე ებ ისა და მღვდლე ბის საცხებ ლად 
გა მო იყ ენ ებ ოდა, რაც მა თი ბრძნუ ლი მმარ თვე ლო ბი სა და მსა-
ხუ რე ბის სიმ ბო ლო და იმ ედი იყო. მას გა მო ჯან მრთე ლე ბი სა და 
გან სა კურ ნებ ლად სცხებ დნენ ავ ად მყო ფებ საც. რა ბი ნე ბის აზ-
რით, ზე თის ხი ლი გა ნა სა ხი ერ ებს დიდ სუ ლო ვან, კე თი ლი ნე ბის 
და პა ტივ ცე მულ ად ამი ან ებს. ზე თის ხი ლი ამ შემ თხვე ვა ში წარ-
მო ად გენს წარ ჩი ნე ბულ ად ამი ანს, ლი დე რის ტიპს, რო მელ საც 
ძა ლა უფ ლე ბა ეკ უთ ვნის. ეს ენი არი ან ის ინი, ვინც აც ნო ბი ერ ებ-
ენ თა ვი ანთ სა ზო გა დო ებ რივ მდგო მა რე ობ ას და სტა ტუსს არა 
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რო გორც პრი ვი ლე გი ას ან უპ ირ ატ ეს ობ ას სხვებ ზე, არ ამ ედ რო-
გორც პა სუ ხის მგებ ლო ბა სა და სო ცი ალ ურ მი სი ას. მათ თვის ძა-
ლა უფ ლე ბა არ ის არა სა კუ თა რი მიზ ნე ბის მიღ წე ვის სა შუ ალ ება, 
არ ამ ედ პა სუ ხის მგებ ლო ბის ტვირ თი იმ მი სი აზე, რო მელ საც მა-
თი სტა ტუ სი და პო ზი ცია აკ ის რებს. ის ინი არი ან კე თილ შო ბი ლი, 
შეგ ნე ბუ ლი, პა სუ ხის მგე ბე ლი ანი, კულ ტუ რუ ლი, გა ნათ ლე ბუ-
ლი, პა ტივ სა ცე მი და გა მორ ჩე ული ად ამი ან ები. ახ ლა გა სა გე ბია, 
რა ტომ მი მარ თა ვენ ხე ები პირ ველ რიგ ში სწო რედ ზე თის ხი ლის 
ხეს წი ნა და დე ბით. ბრძენ ად ამი ან ებს ყო ველ თვის სურთ თა ვი-
ანთ ლი დე რად იხ ილ ონ კე თილ შო ბი ლი, გა მორ ჩე ული და პა სუ-
ხის მგებ ლო ბის მქო ნე ად ამი ანი. მაგ რამ ზე თის ხილ მა უარი თქვა 
- კე თილ შო ბილ მა ად ამი ან ებ მა რა ტომ ღაც უარი თქვეს პა სუ-
ხის მგებ ლო ბის ტვირ თზე.

ლეღ ვის ხის გა მო სა ხუ ლე ბა რა ღაც სა სი ამ ოვ ნო სიმ ბო ლოა, 
რო მე ლიც ტკბო ბას თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი, მა გა ლი თად, ლეღ ვის 
ნა ყოფს, ლეღ ვს, ად ამი ან სთვის სა სი ამ ოვ ნო, ტკბი ლი გე მო მო აქ-
ვს, ლეღ ვის ხი სად მი გა მე ფე ბის შე თა ვა ზე ბა სხვა არ აფ ერია, თუ 
არა ხალ ხის სურ ვი ლი, აირ ჩი ონ ის ეთი ლი დე რი, რო მე ლიც მათ-
თვის სა სი ამ ოვ ნო იქ ნე ბა; ლი დე რი, რო მე ლიც გა ამ არ თლებს მათ 
მო ლო დი ნებს და სურ ვი ლებს; ლი დე რი, რო მე ლიც იმ ის ნაც ვლად, 
რომ იყ ოს მათ თვის პა სუ ხის მგებ ლო ბი სა და მსა ხუ რე ბის მა გა ლი-
თი და მა თაც ამ ის კენ მო უწ ოდ ოს, უბ რა ლოდ და ამ შვი დებს ად-
ამი ან ებს და და აშ ოშ მი ნებს მათ; არ ეტყვის მათ, რის კენ უნ და ის-
წრა ფოდ ნენ, პირ ველ რიგ ში სა კუ თა რი თა ვის გარ დაქ მნის გზით, 
არ ამ ედ ესა უბ რე ბა იმ აზე, თუ რო გორ მი იღ ონ მაქ სი მა ლუ რი სი-
ამ ოვ ნე ბა იმ ის გან, რაც არ ის, ან რო გორ შე უძ ლი ათ მი იღ ონ ცხოვ-
რე ბის გან სი ამ ოვ ნე ბა და ტკბო ბა. (ეზ ეკი ელ წი ნას წარ მეტყვე ლი 
33:30-33).მათ, ვინც ლეღ ვის ხეს ძა ლა უფ ლე ბას სთა ვა ზობს, 
სურთ, ლი დე რად და ინ ახ ონ ის, ვინც სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა მათ-
თვის სა კუ თა რი სურ ვი ლის აღ სას რუ ლებ ლად თა ნა მედ რო ვე 
თვალ საზ რი სით, ჩვენ ვსა უბ რობთ იმ აზე, რომ მდიდ რე ბი თა ვად 
ირ ჩე ვენ იმ ას, ვინც ხელს შე უწყობს მათ კი დევ უფ რო მეტ გამ-
დიდ რე ბას. მაგ რამ ლეღ ვმაც უარი თქვა შე თა ვა ზე ბა ზე. სა სი ამ-
ოვ ნო და ტკბილ მა წი ნამ ძღოლ მაც უარი თქვა ლი დე რო ბა ზე.



351

biznesi, menejmenti, marketingi

ვა ზის გა მო სა ხუ ლე ბა სა სარ გებ ლოს სიმ ბო ლოა. რო გორც 
სა სარ გებ ლოს სიმ ბო ლო, ვა ზი წარ მო ად გენს ყვე ლას თვის რა-
ღაც სა შუ ალ ოს სა მა გა ლი თო სა და ეფ ექ ტურს შო რის და სა სი ამ-
ოვ ნოს ზო გი ერ თის თვის, ამ შემ თხვე ვა ში მდიდ რე ბის თვის.

ამ გვა რად, სთა ვა ზო ბენ რა ვაზს მე ფო ბას, ხე ებს სურთ თა-
ვი ან თი წრი დან აირ ჩი ონ ვინ მე, ვინც მცოდ ნე და ეფ ექ ტუ რია 
სა ხელ მწი ფო და ად მი ნის ტრა ცი ულ საქ მე ებ ში, ვინც იზ რუ ნებს 
სა ერ თო კე თილ დღე ობ აზე ან უმ რავ ლე სო ბის სი კე თე ზე. ვა ზი 
გა ნა სა ხი ერ ებს ლი დე რის ტიპს, რო მე ლიც შე ეც დე ბა შექ მნას 
სა ზო გა დო ება, სა დაც სა მარ თლი ან ობა მი იღ წე ვა არა მხო ლოდ 
მდიდ რე ბის თვის ან ძლე ვა მო სი ლე ბის თვის, არ ამ ედ ღა რი ბე ბის-
თვის და სო ცი ალ ურ ად და უც ვე ლე ბის თვის. ეს არ ის ლი დე რი, 
რომ ლის უნ არი და ძა ლის ხმე ვა მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა იმ ის უზ რუნ-
ველ სა ყო ფად, რომ სა ერ თო რე სურ სე ბი გა ნა წილ დეს სა ერ თო 
სი კე თის თვის და არ გახ დეს ეკ ონ ომ იკ ური ექ სპლუ ატ აცი ის და 
სო ცი ალ ური მა ნი პუ ლა ცი ის ინ სტრუ მენ ტი ან სა შუ ალ ება ად-
ამი ან თა გარ კვე ული ჯგუ ფის ხელ ში. ის შე ეც დე ბა ბედ ნი ერ ებ ის 
მომ ტა ნი იყ ოს ად ამი ან თა დიდ ჯგუ ფის თვის და მი სი ლი დე რო-
ბის შე დე გი იქ ნე ბა ბევ რი ად ამი ან ის თვის მო ტა ნი ლი სარ გე ბე ლი. 
ის არ იქ ნე ბა მა ღა ლი სუ ლის კვე თე ბის ლი დე რი (ზე თის ხი ლის 
ხის გა მო სა ხუ ლე ბა), არც ლი დე რი, რო მე ლიც სა სარ გებ ლო იქ-
ნე ბა მხო ლოდ ად ამი ან თა გარ კვე ული ჯგუ ფის თვის, რო მელ მაც 
აირ ჩია იგი მა თი ინ ტე რე სე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად (ლეღ ვის 
ხის გა მო სა ხუ ლე ბა), მაგ რამ იქ ნე ბა საქ მი ანი და პრაქ ტი კუ ლი 
ად ამი ანი, რომ ლის მსა ხუ რე ბაც უმ რავ ლე სო ბის სა კე თილ დღე-
ოდ არ ის მი მარ თუ ლი. მაგ რამ ამ იგ ავ ში ეს წი ნამ ძღო ლიც (ვა ზის 
გა მო სა ხუ ლე ბა) უარს ამ ბობს იყ ოს ხალ ხის თვის სა სარ გებ ლო. 

კვრინ ჩხი-ეკ ლის ბუჩ ქის გა მო სა ხუ ლე ბა არ ის რა ღაც უს არ-
გებ ლოს, ვე ლუ რის, აღ ვი რახ სნი ლო ბის სიმ ბო ლო (მე ორე მე ფე-
თა 23:6). ყვე ლა წი ნა ხის გან-ზე თის ხი ლის, ლეღ ვი სა და ვა ზის-
გან გან სხვა ვე ბით, რო მელ თა გან, თი თოეული გარ კვე ულ წი ლად 
სა სარ გებ ლოა, ეკ ალი არ ანა ირ ნა ყოფს არ იძ ლე ვა და სა ერ თოდ 
გა უგ ებ არია, რო გორ შე იძ ლე ბა იყ ოს ის სა სარ გებ ლო.

იგ ავ ის ტექ სტი დან პირ და პირ არ ჩანს, თუმ ცა კვრინ ჩხს - ეკ-
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ალს ირ ჩე ვენ არა ხალ ხის რჩე ულ ები-კე თილ შო ბი ლე ბი და დიდ-
გვა როვ ნე ბი, არ ამ ედ უბ რა ლო ხალ ხი. მას შემ დეგ, რაც პირ ვე-
ლებ მა შეწყვი ტეს მე ფის ძებ ნა, უბ რა ლო ხალ ხმა გა დაწყვი ტა 
თა ვის წი ნამ ძღო ლად მო ეძ ებ ნათ ად ამი ანი, რომ ლის ერ თა დერ-
თი უპ ირ ატ ეს ობა იქ ნე ბო და მკვლე ლო ბი სად მი მიდ რე კი ლე-
ბა და შუ ბი სა და ის რის ფლო ბა. სხვა სიტყვე ბით რომ ვთქვათ, 
კვრინ ჩხი - ეკ ალი იმ იტ ომ აირ ჩი ეს, რომ მას უპ ირ ატ ეს ობ ას არ 
ან იჭ ებ დნენ გან სა კუთ რე ბით რჩე ულ ები.ლი დე რი, რო მელ საც 
გა ნა სა ხი ერ ებს კვრინ ჩხი - ეკ ალი, ნაც ვლად იმ ისა, რომ ისა უბ-
როს თა ვის ღირ სე ბებ ზე და სარ გებ ლი ან ობ აზე, რო გორც ეს იყო 
წი ნა ხე ებ ის შემ თხვე ვა ში, რომ ლებ საც შე ეძ ლოთ ესა უბ რათ სა-
კუ თარ კე თილ სინ დი სი ერ ებ ასა და სარ გებ ლი ან ობ აზე, ცა რი ელ 
და პი რე ბებს იძ ლე ვა და თან ემ უქ რე ბა მათ, ვინც არ და იჯ ერ ებს 
ამ ცა რი ელ და პი რე ბებს.

მან არც კე თილ შო ბი ლე ბა იც ის, არც სარ გებ ლი ან ობა და 
არც პრო ფე სი ონ ალ იზ მი. მის თვის ძა ლა უფ ლე ბა არა მსა ხუ რე-
ბა, არ ამ ედ ძა ლა დო ბა და და ში ნე ბაა. ის სი ამ ოვ ნე ბით ეთ ან ხმე ბა 
მმარ თვე ლო ბის შე თა ვა ზე ბას, რად გან მას თა ვი დან ვე გა უკ უღ-
მარ თე ბუ ლი წარ მოდ გე ნა აქ ვს ძა ლა უფ ლე ბის შე სა ხებ. ძა ლა-
უფ ლე ბა, მი სი გა გე ბით, არ არ ის პა სუ ხის მგებ ლო ბის ტვირ თი, 
არ ამ ედ უპ ას უხ ის მგებ ლო და აღ ვი რახ სნი ლი მმარ თვე ლო ბა, 
ტი რა ნიაა. მის თვის ძა ლა უფ ლე ბა მმარ თვე ლო ბაა, რო მე ლიც არ 
აშ ენ ებს და არ ქმნის, არ ამ ედ მო აქ ვს ნგრე ვა და ქა ოსი. ვი ნა იდ-
ან ეკ ალ მა უარი არ თქვა, ეს იგ ავი არ ის წი ნას წარ მეტყვე ლუ რი 
გაფ რთხი ლე ბა სწო რედ ამ ტი პის ლი დე რო ბის წი ნა აღ მდეგ - ლი-
დე რო ბის, რო მე ლიც არ არ ის გავ ლე ნი ანი ან პა სუ ხის მგე ბე ლი-
ანი, მაგ რამ არ ის დო მი ნან ტუ რი. 

რა ხდე ბა იმ შემ თხვე ვა ში, რო ცა ზე მოთ მო ტა ნი ლი მი ზე ზე-
ბის გა მო კარ გე ბი უარს ამ ბო ბენ შე თა ვა ზე ბულ ლი დე რო ბა ზე? 
მა შინ სცე ნა ზე გა მო დის „აბ იმ ელ ექი“, რო მელ საც ლი დე რო-
ბა ეს მის არა რო გორც მსა ხუ რე ბა, პა სუ ხის მგებ ლო ბა, მი სია, 
ღმერ თის და ვა ლე ბა, არ ამ ედ რო გორც ბა ტო ნო ბა, მდგო მა რე-
ობა, სხვე ბის მარ თვა სა კუ თა რი სარ გებ ლის მი სა ღე ბად. რო დე-
საც კე თილ შო ბი ლი, სა სარ გებ ლო და საქ მი ან ები უარს ამ ბო ბენ 
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სა კუ თარ თავ ზე დი დი პა სუ ხის მგებ ლო ბი სა და მი სი ის აღ ებ აზე 
ან სხვა დას ხვა მი ზე ზის გა მო, სა კუ თა რი წრი დან ვერ არ ჩე ვენ 
ღირ სე ულ ად ამი ანს, ავ ან სცე ნა ზე ჩნდე ბი ან „შემ სრუ ლებ ლე-
ბი“, რომ ლებ საც ყვე ლა ფე რი შე უძ ლი ათ, ყვე ლა ფე რი იცი ან. 
მხო ლოდ მათ ზურ გს უკ ან არ აფ ერი აქ ვთ და არ ავ ინ არ დგას. 
ჩნდე ბი ან ად ამი ან ები, რომ ლე ბიც ფიქ რო ბენ, რომ შე უძ ლი ათ 
სხვე ბის გაძ ღო ლა, იმ უბ რა ლო მი ზე ზის გა მო, რომ მათ სხვა არ-
აფ ერ ის გა კე თე ბა არ შე უძ ლი ათ. და ზუს ტად იმ ის გა მო, რომ 
ის ინი სხვა ვე რა ფერს აკ ეთ ებ ენ და არ ას ოდ ეს არც ერ თი ვალ-
დე ბუ ლე ბა არ შე უს რუ ლე ბი ათ, ას ეთი ად ამი ან ები ცა რი ელ და-
პი რე ბებს იძ ლე ვი ან. ის ინი მარ ტი ვად იძ ლე ვი ან და ვა ლე ბებს იმ 
მარ ტი ვი მი ზე ზის გა მო, რომ ვერ წარ მო უდ გე ნი ათ რომ და პი რე-
ბებს შეს რუ ლე ბა უნ და. ის ინი თვლი ან, რომ და პი რე ბე ბი იმ იტ ომ 
უნ და გას ცენ, რომ სხვებს მო ეწ ონ ოთ. მა თი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
სხვე ბის, გან სა კუთ რე ბით მათ მი მართ, ვი საც გან სხვა ვე ბუ ლი 
ხედ ვა და აზ როვ ნე ბა აქ ვთ, ძა ლი ან მარ ტი ვია - გზი დან ჩა მო შო-
რე ბა, რა თა ხე ლი არ შე უშ ალ ონ ნა თე ლი მო მავ ლის და ნახ ვა ში. 
მათ აქ ვთ მარ ტი ვი ინ სტრუ მენ ტი მათ თვის, ვინც არ ეთ ან ხმე ბა 
და ეს არ ავ ით არ შემ თხვე ვა ში არ არ ის დი ალ ოგი ან არ გუ მენ ტის 
ძა ლა, ეს არ ის მუ ქა რა და ძა ლა უფ ლე ბის არ გუ მენ ტი. პა რა დოქ-
სუ ლია, მაგ რამ ად ამი ან ები ზოგ ჯერ მი ზი დულ ნი არი ან ამ ტი პის 
ლი დე რე ბის კენ, მოს წონთ რა ე.წ. „ძლი ერი ხე ლი“ ამ ტი პის ლი-
დე რებს ძა ლი ან თა ნა უგ რძნობს ბრბო და მა თი გუ ლი ად ვი ლად 
იხ რე ბა ას ეთი სტი ლის კენ. მაგ რამ ძა ლი ან მცი რე ხნის შემ დეგ, 
იგ ივე ბრბო ან ხალ ხი, კვნე სის და წუ წუ ნებს ას ეთი ლი დე რო ბის 
სიმ ძი მის ქვეშ და ოც ნე ბობს მი სი მმარ თვე ლო ბი დან სწრაფ გან-
თა ვი სუფ ლე ბა ზე.

დას კვნა
ლი დე რო ბა იმ აზე ბევ რად მე ტია, ვიდ რე უბ რა ლოდ იყო კარ-

გი, პა სუ ხის მგებ ლი ანი და სა სარ გებ ლო იმ აში, რა შიც თქვენ 
კარ გი და სა სარ გებ ლო ხართ.სი ნამ დვი ლე ში, ლი დე რო ბა არ ის 
გამ ბე და ობა, რომ აიღ ოთ „პა სუ ხის მგებ ლო ბის ტვირ თი“ არა 
მხო ლოდ იმ აზე, რა საც თქვენ აკ ეთ ებთ, არ ამ ედ იმ ის გა მოც, 
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რა საც სხვე ბი აკ ეთ ებ ენ. ეს არ არ ის მხო ლოდ უნ არი და გამ ბე-
და ობა, გა დად გა სწო რი და სა ჭი რო ნა ბი ჯი სწორ დროს, არ ამ ედ 
არ ის გამ ბე და ობა, ვიცხოვ როთ ამ გა დაწყვე ტი ლე ბის შე დე გე-
ბით, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც შე დე გე ბი არ არ ის ის, რა-
საც ვე ლო დით ან ვწი ნას წარ მეტყვე ლებ დით. 

იოთ ამ ის იგ ავი, კლა სი კუ რი იგ ავია ლი დე რო ბის შე სა ხებ, 
რად გან ის, ჩე მი აზ რით, არ პა სუ ხობს, არ ამ ედ აყ ალ იბ ებს საკ-
ვან ძო კითხვას ლი დე რო ბის შე სა ხებ: რა ტომ ამ ბო ბენ უარს კარ-
გე ბი ან ვერ არ ჩე ვენ თა ვი ან თი წრი დან ღირ სე ულ ად ამი ანს ? 
იგ ავ ის გზავ ნი ლის სიღ რმე ორ მხრი ვია და მი მარ თუ ლია კე თი ლი 
ად ამი ან ებ სკენ: ერ თის მხრივ, ის უს ვამს წი ნას წარ მეტყვე ლურ 
კითხვას ყვე ლას, ვი საც შე უძ ლია რა იმე სარ გებ ლის მო ტა ნა, 
ვინც უკ ვე იპ ოვა თა ვი სი ნი შა ცხოვ რე ბა ში და პა სუ ხის მგებ ლო-
ბით იკ ავ ებს მას, არ ის თუ არა ეს მა თი შე საძ ლებ ლო ბის ზღვა რი 
და აყ ენ ებს მათ გა მოწ ვე ვის წი ნა შე, იფ იქ რონ უფ რო დიდ ზე, უფ-
რო სა პა სუ ხის მგებ ლო ზე. მე ორ ეს მხრივ, ეს იგ ავი არ ის წი ნას-
წარ მეტყვე ლუ რი გაფ რთხი ლე ბა მათ თვის, ვინც ვერ გა დაწყვი-
ტა და უარი თქვა ეფ იქ რა და ეოც ნე ბა უფ რო დიდ ზე. იგ ავი 
აფ რთხი ლებს მათ, რომ თუ ის ინი არ გა ბე და ვენ, მა შინ გა ბე და-
ვენ ის ინი, ვი სი გამ ბე და ობ აც დამ ღუპ ვე ლია და ვი სი ამ ბი ცი ები 
და სურ ვი ლე ბი გა უკ უღ მარ თე ბუ ლია. ას ეთ ებ ის მმარ თვე ლო ბის 
შემ დეგ კარგ, კე თილ სინ დი სი ერ, კე თილ შო ბილ და წე სი ერ ად-
ამი ან ებს კვლავ მო უწ ევთ ნან გრე ვე ბის აღ დგე ნა. ასე რომ, იქ ნებ 
სჯობს თა ვი დან ვე არ თქვა უარი, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, თუ შე-
ნი მო მა ვა ლი მე ნე ჯე რო ბას თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი. 
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BIBLICAL RETHINKING OF LEADERSHIP
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RESUME
Studying leadership shows, that there’s no one distinct defini-

tion or type of a leader and that every period, social and cultural 
context demands different types of leaders. The social-political and 
religious-ideologic contexts, or hystoric periods can actualize a cer-
tain type of a leader and highlight some characteristics of it. Though, 
we should know, that this mustn’t be the only type of a leader. 

For some people, being a leader means being successful, and suc-
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cess is defined by quantitative, tangible achievements. For others, 
being a leader is a consequence of discovering some principles and 
achieving success, something important in life. For some, who they 
become is more important than what they achieve regarding leader-
ship. There are people who assess success and being a leader is val-
ued by others and mostly after death - because they have discovered 
something not to live, but to die for and live without thinking about 
success and leadership, which is not something you saw in yourself 
but what others saw in you. 

When talking about leadership, all the definitions and character-
istics of being a leader are very different. Supposedly, in business 
and not only, there’s one question that arises while observing lead-
ers: why is it that mostly people, who can lead others and whom 
people follow voluntarily don’t want to be a leader, - and those who 
don’t have ability to lead and whom people follow aversely, are so 
passionate about being a leader that they often break the laws of the 
play? Biblical rethinking of leadership might become a guide on the 
road of answering that question. 

 Keywords: biblical leadership, leader thinking, symbolic types 
of a leader, moral leader.
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muradpakhuridze@gmail.com

რე ზი უმე
ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტის გან ვი თა რე ბის ამ-

ჟა მინ დელ ეტ აპ ზე, სკო ლი სად მი წა ყე ნე ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე 
მოთხოვ ნე ბი სა ჭი რო ებს მის მუდ მივ რე ფორ მას და რეს ტრუქ-
ტუ რი ზა ცი ას, ას ევე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია მე ნეჯ მენ ტის რო ლის 
გან საზღვრა ამ მი მარ თუ ლე ბით.

ვი ნა იდ ან სკო ლის მარ თვის მიზ ნე ბი, ამ ოც ან ები და ში ნა არ სი 
გა ნი საზღვრე ბა სა ზო გა დო ებ ის ობი ექ ტუ რი სა ჭი რო ებ ებ ითა და 
მოთხოვ ნი ლე ბე ბით, აუც ილ ებ ელია მა თი შეს წავ ლა სა გან მა ნათ-
ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის გან ვი თა რე ბის მიმ დი ნა რე ტენ დენ ცი-
ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ეს გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ალ ური ხდე ბა 
სკო ლის წი ნა შე მუდ მი ვი მზარ დი გა მოწ ვე ვე ბის და შე სა ბა მი სად, 
მას ში ორ გა ნი ზე ბუ ლი სას წავ ლო პრო ცე სის მარ თვის ფონ ზე. დღე-
ის ათ ვის სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სკო ლე ბის ად ამი ან ური რე სურ-
სე ბის მე ნეჯ მენ ტი სა ჭი რო ებს მიზ ნის კენ სა ვა ლი მე თო დე ბი სად მი 
და მო კი დე ბუ ლე ბის შეც ვლას, მი სი ორ გა ნი ზა ცი ის ტრა დი ცი ული 
ფორ მე ბი დან გა დახ ვე ვას, სუ ბი ექტ-ობი ექ ტის ურ თი ერ თო ბის 
ცვლი ლე ბას და სტრუქ ტუ რის რეს ტრუქ ტუ რი ზა ცი ას. 

სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სკო ლებ ში ად ამი ან ური რე სურ სის 
სერ ტი ფი ცი რე ბა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბა ითხოვს მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნას სკო ლის ად მი ნის ტრა ცი ის 
მარ თვის პრაქ ტი კულ საქ მი ან ობ აში.
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ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტში ინ ოვ აცი ებ ის პრობ-
ლე მის არ ას აკ მა რის მა თე ორი ულ მა და მუ შა ვე ბამ და მე ნეჯ-
მენ ტის პრაქ ტი კა ში ინ ოვ აცი ებ ის და ნერ გვის აუც ილ ებ ლო ბამ, 
სა ჭი რო გა ხა და სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სკო ლებ ში და ინ ერ გოს 
ად ამი ან ური კა პი ტა ლის მარ თვის თა ნა მე რო ვე ტენ დენ ცია „ინ-
ოვ აცი ები თა ნა მედ რო ვე სკო ლის მე ნეჯ მენ ტში“.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ინ ოვ აცია, სერ ტი ფი ცი რე ბა, სტრუქ ტუ-
რა, მე თო დი კა, რეს ტრუქ ტუ რი ზა ცია.

ძი რი თა დი ტექ სტი
გა ნათ ლე ბის ორი ენ ტა ცია ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური 

გან ვი თა რე ბის ამ ჟა მინ დელ ეტ აპ ზე, მსოფ ლიო თა ნა მე გობ რო-
ბა ში შეს ვლის კენ სწრაფ ვა, მო სახ ლე ობ ის სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სა ჭი რო ებ ებ ისა და ინ ტე რე სე ბის კენ, სა ჭი რო ებს ად ამი ან ური 
რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტის ცვა ლე ბა დო ბას, მის ტექ ნო ლო გი ურ 
ეფ ექ ტუ რო ბას და ინ დი ვი დუ ალ იზ აცი ას/მო დერ ნი ზე ბას.

ამ ჟა მად, სკო ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლე ბის მზარ დი რა ოდ ენ-
ობა ჩარ თუ ლია ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტში ინ-
ოვ აცი ებ ის ძი ებ ის და და ნერ გვის პრო ცეს ში, გა ნათ ლე ბის 
ხედ ვა ზე და ფუძ ნე ბულ აქ ტი ვო ბებ ში, რო გორც სო ცი ალ ურ-
კულ ტუ რუ ლი გა რე მოს გან ვი თა რე ბის ერთ-ერთ უმ თავ რეს 
გზა ზე, რო მე ლიც ქმნის ახ ალ ში ნა არ სს, მე თო დებს, ფორ მებს. 
ად ამი ან ური რე სურ სის მე ნეჯ მენ ტის პრო ცე სის ორ გა ნი ზე-
ბა და მათ ზე ად ეკ ვა ტუ რი მარ თვის სის ტე მე ბი, რაც ხელს 
უწყობს ოპ ტი მა ლუ რი შე დე გე ბის მიღ წე ვას. თა ნა მედ რო ვე 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის საქ მი ან ობ ის უმ ნიშ-
ვნე ლო ვა ნე სი მი ზა ნია: გა ნათ ლე ბის ში ნა არ სის, მე თო დე ბი-
სა და გა ნათ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ული ფორ მე ბის გა ნახ ლე ბის 
პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა; მოს წავ ლის პი როვ ნე ბის გან ვი თა რე-
ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად გზე ბის შე მუ შა ვე ბა და ტეს ტი რე ბა, 
მი სი თვით გან ვი თა რე ბის, თვით გა მორ კვე ვი სა და თვით გა-
ნათ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი.

ამ სა კითხის გა დაწყვე ტი სას პრი ორ იტ ეტია სკო ლებ ში ად-
ამი ან ური კა პი ტა ლის რეს ტრუქ ტუ რი ზა ცია, რაც, ბუ ნებ რი ვია, 
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biznesi, menejmenti, marketingi

იწ ვევს ცვლი ლე ბებს მე ნეჯ მენ ტის ში ნა არ სში, ფორ მებ სა და მე-
თო დებ ში.

გან ვი თა რე ბის რე ჟიმ ში მყო ფი თა ნა მედ რო ვე სკო ლე ბის-
თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი თვი სე ბაა ინ ოვ აცი ური პრო ცე სე ბი, 
რომ ლე ბიც წარ მო ად გენს „მრა ვალ ფუნ ქცი ურ კომ პლექ სურ 
პრო ცე სებს შექ მნის, გან ვი თა რე ბის, გა მო ყე ნე ბი სა და გავ რცე-
ლე ბის თვის.

ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტში ინ ოვ აცი ის არ სის გა-
მოვ ლე ნა მო ითხოვს კონ ცეპ ტუ ალ ური და ტერ მი ნო ლო გი ური 
თვი სე ბე ბის გარ კვე ვას; კერ ძოდ, ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ-
თვის ლი ტე რა ტუ რა ში ფარ თოდ გა მო იყ ენ ება ცნე ბე ბი: “ინ ოვ-
აცია”, “ნო ვა ცია”, “სი ახ ლე”, “სი ახ ლის და ნერ გვა”, “ინ ოვ აცი ური 
საქ მი ან ობა”, “ინ ოვ აცი ური პრო ცე სი”. ეს ცნე ბე ბი ფორ მი რე ბის 
პრო ცეს შია და სა ჭი როა მა თი გარ კვე ვა, რა თა ერ თი და იგ ივე 
ცნე ბა არ იყ ოს გა მო ყე ნე ბუ ლი სხვა დას ხვა მნიშ ვნე ლო ბით და 
არ შე იც ვა ლოს ერ თმა ნე თით.

ინ ოვ აცი ებ ის პრო ცე სი, რო გორც თა ნა მედ რო ვე სკო ლის 
თვით გან ვი თა რე ბის ფაქ ტო რი, ინ ოვ აცი ის კონ ცეფ ცია გამ-
ჟღავ ნე ბუ ლია სხვა დას ხვა მკვლევ რის მი ერ მსგავ სი ტერ მი ნე-
ბით, რო გო რი ცაა „ინ ოვ აცია“, „სი ახ ლე“, „რა ღაც ახ ალი“. ბევ რი 
ავ ტო რი მოქ მე დებს „ინ ოვ აცი ის“ კონ ცეფ ცი ით, თუმ ცა მის ინ-
ტერ პრე ტა ცი აში გარ კვე ული გან სხვა ვე ბე ბი ჩანს. ასე, მა გა ლი-
თად, ე.მ. რო ჯერ სი თვლის, რომ ინ ოვ აცია არ ის იდეა, რო მე ლიც 
ახ ალია მას წავ ლებ ლე ბის თვის და არ აქ ვს მნიშ ვნე ლო ბა ეს იდეა 
ობი ექ ტუ რად ახ ალია თუ არა.

ბევრ პუბ ლი კა ცი აში, ამა თუ იმ გზით, სა უბ რო ბენ ინ ოვ აცი-
ის პრობ ლე მა ზე, “ინ ოვ აცი ის” კონ ცეფ ცია და კავ ში რე ბუ ლია 
რა ღა ცის ცვლი ლე ბას თან. თუმ ცა, რო გორც ავ ტო რე ბი აღ ნიშ-
ნა ვენ, აუც ილ ებ ელია ერ თმა ნე თის გან გან ვას ხვა ვოთ ცნე ბე ბი 
„ინ ოვ აცია“ და „ცვლი ლე ბა“. ინ ოვ აცი ის ცნე ბა, რო გორც ის გა-
მო იყ ენ ება სკო ლებ სა და სწავ ლე ბა ში, ხში რად სი ნო ნი მია (იდ-
ენ ტუ რია) „ცვლი ლე ბის“ ცნე ბი სა. თუმ ცა, არ ას წო რი იქ ნე ბა 
ყო ვე ლი ცვლი ლე ბა ინ ოვ აცი ად მი ვიჩ ნი ოთ. ეს უნ და მო იც ავ-
დეს ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტის გა უმ ჯო ბე სე ბას, 
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სრულ ყო ფას. ყო ველ ჯერ ზე ინ ოვ აცია ად გენს ერთ ან რამ დე ნი-
მე კრი ტე რი უმს, ამ იტ ომ, ინ ოვ აცია შე იძ ლე ბა გა ნი ხი ლე ბო დეს, 
რო გორც ცვლი ლე ბა, რო მელ საც შე მო აქ ვს რა ღაც ახ ალი, უზ-
რუნ ველ ყოფს გა უმ ჯო ბე სე ბას ან სრულ ყო ფას.

ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტში ახ ალი არ ის არა მხო-
ლოდ იდე ები, მიდ გო მე ბი, მე თო დე ბი, ტექ ნო ლო გი ები, რომ ლე-
ბიც წარ მოდ გე ნი ლი სა ხი თაა ას ეთ კომ ბი ნა ცი ებ ში, არ ამ ედ ეს 
არ ის ელ ემ ენ ტე ბის კომ პლექ სი ან ად ამი ან ური კა პი ტა ლის პრო-
ცე სის ცალ კე ული ელ ემ ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ატ არ ებ ენ პროგ რე-
სულ საწყისს. ეს თა ვის თა ვად სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა ცვა ლე ბად 
პი რო ბებ სა და სი ტუ აცი ებ ში საკ მა ოდ ეფ ექ ტუ რად (ყო ველ შემ-
თხვე ვა ში უფ რო ეფ ექ ტუ რად, ვიდ რე ად რე) გა დაჭ რას ად ამი ან-
ური რე სურ სე ბის გან ვი თა რე ბის პრობ ლე მე ბი.

ყუ რადღე ბას იქ ცევს ის ფაქ ტი, რომ სა მეც ნი ერო ლი ტე რა-
ტუ რა ში მრა ვა ლი მკვლე ვა რი გა მოთ ქვამს მო საზ რე ბას „ინ ოვ-
აცი ის“ და „სი ახ ლის“ ცნე ბე ბის გარ ჩე ვის აუც ილ ებ ლო ბის შე სა-
ხებ. ასე რომ, ეს ცნე ბე ბი არ არ ის ად ეკ ვა ტუ რი და რამ დე ნი მე 
მნიშ ვნე ლო ბას ან იჭ ებს ცნე ბას “ინ ოვ აცია”, გათ ვა ლის წი ნე ბით 
იმ ისა, რომ ეს არ ის:

1) ახ ალი ში ნა არ სი სა და სწავ ლე ბის ახ ალი მე თო დე ბის შე მუ-
შა ვე ბა;

2) უკ ვე არ სე ბუ ლი ად ამი ან ური რე სურ სის მარ თვის სის ტე-
მე ბის და ნერ გვა და გავ რცე ლე ბა;

3) სკო ლის მარ თვის ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ის შე მუ შა ვე ბა, მი-
სი გან ვი თა რე ბა/და ნერ გვა;

4) სკო ლის, რო გორც ექ სპე რი მენ ტუ ლი ად გი ლის სტა ტუ სი;
5) სი ტუ აცია, რო დე საც სკო ლას აქ ვს ფუნ და მენ ტუ რად ახ-

ალი სა გან მა ნათ ლებ ლო ორი ენ ტა ცია და ახ ლდე ბა გა ნათ ლე ბი-
სა და აღ ზრდის ში ნა არ სი;

6) ინ ოვ აცი ებ ის გა მო ყე ნე ბის მას შტა ბის შემ ცი რე ბის ეტ აპი, 
რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია მის შეც ვლას თან ახ ალი პრო დუქ-
ტით.

შე მო თა ვა ზე ბულ გან მარ ტე ბებ ში მიკ ვლე ულია „ინ ოვ აცი ის“ 
ცნე ბის არ სის ინ ტერ პრე ტა ცი ის სხვა დას ხვა სა ფუძ ვე ლი. მა რე-
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გუ ლი რე ბე ლი დო კუ მენ ტე ბი გან საზღვრავს ინ ოვ აცი ურ სა გან-
მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებს, რო გორც და წე სე ბუ ლე ბებს, 
რომ ლე ბიც შე იმ უშ ავ ებ ენ და ახ ორ ცი ელ ებ ენ მთლი ან ად პროგ-
რა მას ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვის ინ ოვ აცი ური გან ვი-
თა რე ბის დო ნე ზე. 

ყო ვე ლი ვე ამ ის გა მო ფუნ და მენ ტუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ხდე-
ბა ად ამი ან ური რე სურ სის მარ თვის მო დე ლის შექ მნა, რო მე ლიც 
შე ეს აბ ამ ება სკო ლის მო დელს. მე ნეჯ მენ ტში ინ ოვ აცი ებ ის და-
ნერ გვა, რა საკ ვირ ვე ლია, უნ და გან ხორ ცი ელ დეს მი სი მთლი ანი 
გან ვი თა რე ბის კონ ცეპ ტუ ალ ური მო დე ლის შე სა ბა მი სად და იმ 
პი რო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს მი სი 
ფუნ ქცი ონ ირ ებ ისა და გან ვი თა რე ბის ეფ ექ ტუ რო ბას.

დას კვნა
ამ რი გად, ინ ოვ აცი ური მე ნეჯ მენ ტის და ნერ გვა - გან ვი თა-

რე ბა ქვეყ ნის სა ჯა რო სკო ლე ბის თვის, მი სი ად ამი ან ური რე-
სურ სის მარ თვის და ინ ტე ლექ ტუ ალ ური აღ მავ ლო ბი სათ ვის 
სა სი ცოცხლო მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს. ინ ოვ აცი ური მე ნეჯ მენ ტის 
პო პუ ლა რი ზა ცი ის საქ მე ში აქ ტი ურ ად უნ და ჩა ებ ას რო გორც 
სკო ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლო ბა, ას ევე სამ თავ რო ბო, არ ას ამ თავ-
რო ბო თუ სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი და ეს პრო ცე სი უნ და მიმ დი-
ნა რე ობ დეს ენ თუ ზი აზ მი თა და ოპ ტი მიზ მით სავ სე და მო კი დე-
ბუ ლე ბით. ყვე ლა ხელ მძღვა ნელ მა პირ მა მაქ სი მა ლუ რად უნ და 
უზ რუნ ველ ყოს მას ზე დაქ ვემ დე ბა რე ბულ სკო ლებ ში სი ახ ლე-
ებ ის და ნერ გვა. ერ თფე როვ ნე ბა იწ ვევს სტაგ ნა ცი ას, საბ ჭო ური 
პე რი ოდ ის მე ნეჯ მენ ტი ამ ის ერთ-ერ თი თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი-
თია. 

ას ევე პე და გო გებ მა, პრო ფე სორ-მას წავ ლებ ლებ მა უნ და მო-
უწ ოდ ონ ახ ალ გაზ რდებს ინ ოვ აცი ებ ის ად მი და შე ეც ად ონ კარ-
გად გა არ კვი ონ ის ინი ინ ოვ აცი ებ ის არ სში. უნ და გვახ სოვ დეს, 
რომ შე საძ ლე ბე ლია რო მე ლი მე ჩვენ გა ნის ერ თმა იდე ამ სა ფუძ-
ვე ლი ჩა უყ არ ოს ახ ალი თა ნა მედ რო ვე ინ ოვ აცი ური სკო ლის ჩა-
მო ყა ლი ბე ბას, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლო ში იქ ნე ბა ბიძ გი ახ ალი 
მარ თვის ტენ დენ ცი ის, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ძა ლი ან მარ ტი ვად 
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გავ რცელ დეს ქვეყ ნის სხვა დას ხვა სკო ლებ ში, რაც სა ბო ლოო 
ჯამ ში მოგ ვცემს იმ ას, რომ ქარ თუ ლი სა ჯა რო სკო ლე ბი გა დავ-
ლენ კად რე ბის მარ თვის ახ ალ ინ ოვ აცი ურ მო დელ ზე, რო მე ლიც 
კარ გდაა აპ რო ბი რე ბუ ლი გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:
1. აბ რა ლა ვა ა. გვა ჯაია ლ. ქუ თა თე ლა ძე რ. - სა ინ ოვ აციო მე-

ნეჯ მენ ტი.
2. ბა რა თაშ ვი ლი ე., თა კა ლან ძე ლ., აბ რა ლა ვა ა. მე ნეჯ მენ ტი 

და ად მი ნის ტრი ება. 
3. სტი ვენ პ. რო ბინ სი, ტი მო თი ალ ან ჯა ჯი. ორ გა ნი ზა ცი ული 

ქცე ვის სა ფუძ ვლე ბი. მე-11 გა მო ცე მა.
4. Kotler P. Marketing Management Analysis, Planing Implemen-

tation, and control, prentice hall International Hemel Hempstead, 
1997.
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RESUME
At the current stage of development of human resource manage-

ment, the modern requirements for the school need to be constantly 
reformed and restructured, and it is also important to define the role 
of management in this area. Since the goals, objectives and content 
of school management are determined by the objective needs and 
requirements of the society, it is necessary to study them taking into 
account the current trends in the development of the educational 
institution. This is especially true in the face of the ever-increasing 
challenges facing the school and, consequently, the management 
of the learning process organized in it. Today, the human resource 
management of Georgian public schools needs to change its attitude 
towards goal-oriented methods, deviate from the traditional forms 
of its organization, change the subject-object relationship, and re-
structure the structure. Certification and upgrading of human re-
sources in Georgian public schools requires significant changes in 
the practical activities of school administration. Insufficient theo-
retical elaboration of the problem of innovations in human resource 
management and the necessity of introducing innovations in man-
agement practice, made it necessary to introduce a modern trend of 
human capital management in modern public schools “Innovations 
in Modern School Management”. 

Keywords: Innovation, certification, structure, methodology, re-
structuring.
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რე ზი უმე
სტა ტი აში სა უბ არია იმ ის შე სა ხებ, რომ თუ ორ გა ნი ზა ცი აში ად-

ამი ან ური რე სურ სე ბი სწო რად იმ არ თე ბა, მა შინ, ეს ორ გა ნი ზა ცია 
წარ მა ტე ბუ ლი იქ ნე ბა. ეს ფუნ ქცია ორ გა ნი ზა ცი აში პერ სო ნა ლის 
მარ თვის სამ სა ხურს ევ ალ ება. ხაზ გას მუ ლია, რომ სა ქარ თვე ლოს 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ში პერ სო ნა ლის მარ თვის სამ სა ხუ რე ბი მე ტად სუს-
ტია. იქ, ძი რი თა დად, არ აპ რო ფე სი ონ ალ ები მუ შა ობ ენ, რად გა ნაც 
პერ სო ნა ლის მე ნე ჯე რე ბის დი დი დე ფი ცი ტია სა ქარ თვე ლო ში. 
სტა ტი აში გან ხი ლუ ლია პერ სო ნა ლის მე ნე ჯე რის ოთხი სტი ლი - 
დი რექ ტი ული, დარ წმუ ნე ბი თი, მო ნა წი ლე ობ ითი, დე ლე გი რე ბის 
- და მე ნე ჯე რებს მი ცე მუ ლი აქ ვთ რჩე ვა თუ რო დის, რა სი ტუ აცი-
აში გა მო იყ ენ ონ ის ინი. ჩა მოთ ვლი ლია ის პი რო ბე ბიც, რომ ლებ საც 
თი თოეული მათ გა ნი უნ და და ეფ უძ ნოს. სა ინ ტე რე სოა მო საზ რე-
ბა-პერ სო ნა ლის მე ნე ჯერ მა უნ და ირ წმუ ნოს, რომ და საქ მე ბუ ლებს 
ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მა ტე ბის თვის ძა ლი ან ბევ რი კარ გის გა კე თე ბა 
შე უძ ლი ათ. სა ჭი როა მხო ლოდ მა თი პი რა დი ინ ტე რე სე ბის პა ტი-
ვის ცე მა და მათ მი ერ გა კე თე ბუ ლი საქ მის და ფა სე ბა.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: წარ მა ტე ბა ზე ორი ენ ტა ცია; ად ამი ან ური 
რე სურ სე ბის მარ თვა; პერ სო ნა ლის მე ნე ჯე რი; და საქ მე ბულ თა 
ინ ტე რე სი.

შე სა ვა ლი
ცნო ბი ლია, რომ კომ პა ნი ებ ის საქ მი ან ობ აში ად ამი ან ურ რე-

სურ სებს გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი უკ ავი ათ. მ. არ მსტრონ გმა მას 



365

biznesi, menejmenti, marketingi

ორ გა ნი ზა ცი ის ძი რი თა დი რე სურ სი უწ ოდა [Armstong&Taylor, 
2014:4]. ეს გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია ნაკ ლე ბი ბუ ნებ-
რი ვი რე სურ სე ბის მქო ნე ქვეყ ნის თვის. ას ეთი ქვე ყა ნაა სა ქარ-
თვე ლო. თა ვის დრო ზე ას ეთი იყო სინ გა პუ რიც, რო მე ლიც დღეს, 
ე. წ. „აზი ის ვეფხვე ბის“ სა თა ვე ში დგას და ყვე ლა ზე მო წი ნა ვეა 
აზი ის ქვეყ ნებს შო რის. მა ში ნაც და ახ ლაც, სინ გა პუ რი მხო ლოდ 
ად ამი ან ებ ზე, მათ პრო დუქ ტუ ლო ბა ზე იყო და მო კი დე ბუ ლი 
[Singapure Productivity Centre, 2015]. პრო დუქ ტუ ლო ბა კი ად-
ამი ან ებ ში მა შინ იზ რდე ბა, რო დე საც მათ ზრდა-გან ვი თა რე ბა ზე 
მე ტი ინ ვეს ტი ცია იხ არ ჯე ბა. ეს ინ ვეს ტი ცია უნ და მოხ მარ დეს 
სწორ გა ნათ ლე ბას, ად ამი ან ებ ის თვის ცოდ ნის გა და ცე მას და 
მათ ში შე მოქ მე დე ბი თი უნ არ ის (ნი ჭის) გა მოვ ლე ნას, ანუ სა ბო-
ლოო ჯამ ში, ად ამი ან ისე ული კა პი ტა ლის შექ ნას.

ძი რი თა დი ტექ სტი 
ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვა ორ გა ნი ზა ცი აში სამ დო ნე-

ზე ხორ ცი ელ დე ბა. ეს დო ნე ებია [გო რო ში ძე, 2015:10]:
1. პრო ცე სე ბის დო ნე (კო მუ ნი კა ცია, მო ტი ვა ცია, კონ ფლიქ-

ტე ბი, კონ ტრო ლი, მარ თვის ოპ ტი მი ზე ბა);
2. ად ამი ან ის დო ნე (ინ დი ვი დის უნ არი, თვი სე ბე ბი, ინ ტე რე სე ბი);
3. ორ გა ნი ზა ცი ის დო ნე (ორ გა ნი ზა ცი ის ინ ტე რე სე ბი);
მეც ნი ერ ები ამ ჩა მო ნათ ვა ლი დან სხვა დას ხვა დო ნეს აძ ლე ვენ 

უპ ირ ატ ეს ობ ას, თუმ ცა, ყვე ლა მათ გა ნის გა მო ყე ნე ბას სა ჭი როდ 
თვლი ან. ას ევეა პრაქ ტი კა შიც. ზო გი ერ თი კომ პა ნია პირ ველ დო-
ნე ზე ფუ კუ სირ დე ბა, ზო გი მე ორ ეზე და ა. შ. ყვე ლა შემ თხვე ვა ში, 
მარ თვის რო მელ დო ნე საც არ უნ და ეძ ლე ოდ ეს უპ ირ ატ ეს ობა, 
ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვას ახ ორ ცი ელ ებს პერ სო ნა ლის 
მარ თვის ქვე და ნა ყო ფი. ამ სტრუქ ტუ რას მო ეთხო ვე ბა ის ეთი 
კად რით და აკ ომ პლექ ტოს ორ გა ნი ზა ცია და და საქ მე ბუ ლი პერ-
სო ნა ლი შრო მის პრო ცეს ში ისე მარ თოს, რომ ის ინი მაქ სი მა ლუ-
რად იყ ვნენ ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მა ტე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ ნი. 
ამ ას თან, ორი ენ ტა ცია იყ ოს მყა რი, სტა ბი ლუ რი და ხან გრძლი ვი, 
საკ მა რი სი არ არ ის მხო ლოდ და საქ მე ბუ ლე ბის ყო ველ დღი ური 
შრო მის პრო ცეს ში ხელ მძღვა ნე ლო ბა და კონ ტრო ლი, სა ჭი როა 
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ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი აში ხორ ცი ელ დე ბო დეს ად ამი ან ური რე სურ-
სე ბის სტრა ტე გი ული მარ თვა, ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნის მი საღ-
წე ვად პერ სო ნა ლი ის რე სურ სია, რომ ლის შრო მის უნ არ ზე და 
საქ მი სად მი თავ და დე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ-
მა ტე ბა. ამ იტ ომ სა ჭი როა, და საქ მე ბუ ლებს კომ პე ტენ ტურ ად ამი-
ან თა გუნ დი ხელ მძღვა ნე ლობ დეს. საზღვარ გა რეთ მი ღე ბუ ლია, 
რომ პერ სო ნა ლის მარ თვის სამ სა ხურ ში სა ერ თო და საქ მე ბულ თა 
1-2% მუ შა ობ დეს [Весенин, 2015:71]. ას ეთ დროს სა ქარ თვე ლოს 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის პერ სო ნა ლის მარ თვის სამ სა ხუ რე ბი, ანუ ე. წ. 
კად რე ბის გან ყო ფი ლე ბე ბი 2-3 კა ცით არი ან და კომ პლექ ტე ბუ-
ლი და ხში რად, ის ინ იც, არ ას პე ცი ალ ის ტე ბი არი ან. ამ ის მი ზე ზი 
ძი რი თა დად ის არ ის, რომ სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ-
ლე ბი ამ ზა დე ბენ ზო გად მე ნე ჯე რებს და არა ვიწ რო სპე ცი ალ იზ-
აცი ის მე ნე ჯე რებს, რო გო რი ცაა პერ სო ნა ლის მე ნე ჯე რი, სტრა-
ტე გი ული მე ნე ჯე რი, ინ ოვ აცი ებ ის მე ნე ჯე რი და სხვა.

საზღვარ გა რეთ მსხვილ კომ პა ნი ებ ში პერ სო ნა ლის მარ თვის 
ქვე და ნა ყო ფებ ში 15-მდე ბლო კე ბია შექ მნი ლი (პერ სო ნა ლის 
მოძ რა ობ ის აღ რიცხვის, შრო მის დაც ვის, პერ სო ნა ლის გა და ნა-
წი ლე ბის, პერ სო ნა ლის გან ვი თა რე ბის, პერ სო ნა ლის სტრა ტე-
გი ის შე მუ შა ვე ბის, პერ სო ნა ლის სო ცი ალ ური მომ სა ხუ რე ბის, 
პერ სო ნა ლის მარ თვის სრულ ყო ფის და სხვა). ას ეთ დი ფე რენ ცი-
აცი ას სა თა ნა დო რა ოდ ენ ობ ის სპე ცი ალ ის ტე ბი სჭირ დე ბა. ამ-
იტ ომ მსხვილ კომ პა ნი ებ ში არა სა ერ თო და საქ მე ბულ თა 1-2%, 
არ ამ ედ 10%-იც კი მუ შა ობს. აშშ-ში ყო ველ 150 და საქ მე ბულ ზე 
კად რე ბის 10 მუ შა კი მო დის, საფ რან გეთ ში - 130 და საქ მე ბულ-
ზე - 1, იაპ ონი აში - 40 და საქ მე ბულ ზე - ერ თი [Весенин, 2015:71].

და საქ მე ბულ თა მარ თვის ეფ ექ ტი ან ობა პერ სონ ლის მმარ-
თვე ლი გუნ დის ცოდ ნა სა და გა მოც დი ლე ბა ზეა და მო კი დე ბუ-
ლი. პერ სო ნა ლის მე ნე ჯე რი თა ვის ფუნ ქცი ებს წარ მა ტე ბით 
ას რუ ლებს იმ შემ თხვე ვა ში, თუ და საქ მე ბუ ლებ ზე ზე მოქ მე დე-
ბის მე თო დე ბის ცოდ ნის გარ და, გა აჩ ნია მა თი ეფ ექ ტი ანი გა-
მო ყე ნე ბის ნი ჭი. ამ აში გა დამ წყვეტ როლს მი სი ფორ მა ლუ რი 
და არ აფ ორ მა ლუ რი ავ ტო რი ტე ტი თა მა შობს. ცნო ბი ლია, რომ 
ად ამი ან ები პი როვ ნულ იმ იჯს მეტ ყუ რადღე ბას აქ ცე ვენ, ვიდ-
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რე პრო ფე სი ულს. პი როვ ნუ ლი ავ ტო რი ტე ტის მქო ნე მე ნე ჯე რის 
და ვა ლე ბებს და საქ მე ბუ ლე ბი სი ამ ოვ ნე ბით და სიყ ვა რუ ლით ას-
რუ ლე ბენ. მა თი ეს საქ ცი ელი კომ პა ნი ის წარ მა ტე ბას მყარ სა-
ფუძ ველს უქ მნის. აქ ედ ან კეთ დე ბა დას კვნა. უპ ირ ვე ლე სად სა-
ჭი როა პი როვ ნუ ლი იმ იჯ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა [ჯო ლია, 2016:78].

მე ნე ჯე რის ხელ მძღვა ნე ლო ბა დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლებ ზე მის 
სტილ ში ვლინ დე ბა. ძი რი თა დად გავ რცე ლე ბუ ლია მეც ნი ერ ებ-
ის - ხერ სის და ბლან შა რის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი და საქ მე ბულ თა 
მარ თვის ოთხი სტი ლი [Дафт, 2008:587]:

1. დი რექ ტი ული სტი ლი (ას ახ ავს მეტ ყუ რადღე ბას ორ გა ნი-
ზა ცი აზე, ნაკ ლებს და საქ-მე ბუ ლებ ზე);

2. დარ წმუ ნე ბი თი სტი ლი (ას ახ ავს ერ თდრო ულ ად მა ღალ ყუ-
რადღე ბას ად ამი ან ებ ზეც და ორ გა ნი ზა ცი აზ ეც);

3. მო ნა წი ლე ობ ის სტი ლი (ას ახ ავს ად ამი ან ებ ის მი მართ მა-
ღალ, ხო ლო ორ გა ნი ზა ცი ის მი მართ და ბალ ყუ რადღე ბას);

4. უფ ლე ბა მის ლე ბა თა გა ნა წი ლე ბის სტი ლი (ას ახ ავს მა ღალ 
ყუ რადღე ბას გა მორ-ჩე ულ ად გა ნათ ლე ბულ სპე ცი ალ ის ტე ბის 
მი მართ).

და საქ მე ბულ თა მარ თვის ჩა მოთ ვლი ლი სტი ლე ბი პირ და პირ 
კარ ნა ხო ბენ პერ სო ნა ლის მე ნე ჯე რებს რო დის, რო მე ლი სტი ლი 
გა მო იყ ენ ონ. თუ მათ კომ პა ნი აში და საქ მე ბუ ლე ბის გა ნათ ლე ბის 
დო ნე და ბა ლია, მა შინ, გა მო ად გე ბათ მხო ლოდ დი რექ ტი ული 
სტი ლი, თუ ზო მი ერია - დარ წნუ ნე ბი თი სტი ლი, თუ მა ღა ლი - მო-
ნა წი ლე ობ ის სტი ლი, ხო ლო თუ ძა ლი ან მა ღა ლი, მა შინ - დე ლე-
გი რე ბის სტი ლი.

ნე ბის მი ერი ამ სტი ლის გა მო ყე ნე ბას თან უნ და ახ ლდეს სა მი 
პი რო ბა, რო მელ თა არ სე ბო ბის გა რე შე არ ცერ თი სტი ლი წარ მა-
ტე ბის მიღ წე ვა ზე და საქ მე ბულ თა ფო კუ სი რე ბას ვერ მო ახ დენს. 
ეს პი რო ბე ბია [მარ თვის ახ ალი გე ომ ეტ რია], 2012:103-104]:

 • თა ნამ შრომ ლებს ყო ველ თვის და თა ნაც, ძა ლი ან სურთ რომ 
ხელ მძღვა ნე ლებ მა აღი არ ონ მა თი გა ნუ საზღვრე ლი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი, და, ამ ის გა მო, მათ პა ტივს სცემ დნენ;

 • თა ნამ შრომ ლებს სურთ, რომ მათ პი რად ინ ტე რე სებს ის ეთ-
ივე პა ტი ვი სცენ და ან გა რი ში გა უწი ონ, რო გორც ამ ას ითხო ვენ 
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მათ გან ორ გა ნი ზა ცი ის ინ ტე რე სე ბის თვის;
 • თა ნამ შრომ ლებს სურთ და ითხო ვენ ხელ მძღვა ნე ლე ბის გან 

მათ მი ერ თუნ დაც უმ ნიშ ვნე ლო, მაგ რამ, გუ ლით და მონ დო მე-
ბით გა კე თე ბუ ლი საქ მის და ნახ ვას, გა მორ ჩე ვას და და ფა სე ბას.

მა შა სა და მე, პერ სო ნა ლის მე ნე ჯე რებ მა უნ და ირ წმუ ნონ, 
რომ და საქ მე ბუ ლებს ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მა ტე ბის თვის ძა ლი ან 
ბევ რის გა კე თე ბა შე უძ ლი ათ. სა ჭი როა მა თი პი რა დი ინ ტე რე სე-
ბის პა ტი ვის ცე მა, გა კე თე ბუ ლი საქ მის და ფა სე ბა, რაც მის ცემს 
სა შუ ალ ებ ას კი დევ უფ რო უკ ეთ გა მო იყ ენ ონ და საქ მე ბუ ლე ბი 
წარ მა ტე ბის თვის და და საქ მე ბულ;ებ იც კმა ყო ფი ლი დარ ჩნენ.

ქარ თვე ლი მე ნე ჯე რე ბი ხში რად აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ჰყავთ მუ-
დამ უკ მა ყო ფი ლო კად რე ბი, რომ მა თი გუ ლის მო გე ბა, და ინ ტე-
რე სე ბა, მო ტი ვი რე ბა თით ქმის შე უძ ლე ბე ლია [მარ თვის ახ ალი 
გე ომ ეტ რია, 2012:59]. და რო გორ უნ და მო ექ ცნენ ას ეთ თა ნამ-
შრომ ლებს, რომ ის ინი შე მო აბ რუ ნონ ორ გა ნი ზა ცი ის კენ. ას ეთი 
კად რე ბის მარ თვის მე თო დი ალ ბათ რამ დე ნი მეა, მაგ რამ, ჩვენ 
მხარს ვუ ჭერთ შემ დეგ სამს:

1. გა ეზ არ დოთ მათ პა სუ ხიმ სგებ ლო ბა, ანუ და ეკ ის როთ 
ის ეთი მო ვა ლე ობ ები, რომ ლე ბიც მათ კომ პე ტენ ცი ის ზღვარ ზე 
გა იყ ვანს. ეს მათ გა უძ ლი ერ ებთ სურ ვილს გა ამ არ თლონ ნდო ბა 
და შე ინ არ ჩუ ნონ ახ ალი სტა ტუ სი.

2. გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას მე ნე ჯე რებ მა მა თაც 
ჰკითხონ აზ რი. ეს მათ და ან ახ ვებს პა სუ ხის მგებ ლო ბის სიმ ძი-
მეს და უფ რო მე ტად და ფიქ რე ბულ ნი და მო ტი ვი რე ბუ ლი გახ-
დე ბი ან.

3. მე ნე ჯე რე ბი მაქ სი მა ლუ რად დაუახლოვდნენ მათ, ხში-
რად შე ახ სე ნონ მო ვა ლე ობ ები, იკ ითხონ, ხომ არ სჭირ დე ბათ 
დახ მა რე ბა. “და სა ნა ნია, მაგ რამ ფაქ ტია, რომ სა ქარ თვე ლოს 
კომ პა ნი ებ ში, ერ თი-ორი გა მო ნაკ ლი სის გარ და, და საქ მე ბულ თა 
მარ თვა ში ას ეთი მიდ გო მე ბი არ შე ინ იშ ნე ბა. - წერს ქარ თვე ლი 
მეც ნი ერი ნ. ერი აშ ვი ლი, - შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ჩვენ თან ჯერ 
არ შექ მნი ლა პერ სო ნა ლის მე ნეჯ მენ ტის ცი ვი ლი ზე ბუ ლი სის-
ტე მა...“ [ერი აშ ვი ლი, სტო ლი არ ენ კო, 2014:288].
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დას კვნა 
სა ქარ თვე ლოს კომ პა ნი ებ ში პერ სო ნა ლის მარ თვა ძი რი თა-

დად ხდე ბა ტრა დი ცი ული მე თო დე ბით. პერ სო ნა ლის მე ნე ჯე-
რე ბად ძი რი თა დად ინ იშ ნე ბი ან არ ას პე ცი ალ ის ტე ბი, რად გა ნაც 
პერ სო ნა ლის პრო ფე სი ონ ალ მე ნე ჯე რებ ზე დი დი დე ფი ცი ტია. 
სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში მე ნეჯ მენ ტის მი მარ-
თუ ლე ბით ვიწ რო სპე ცი ალ იზ აცი ები არ არ სე ბობს. ამ ის შე დე-
გია ის, რომ არ ას პე ცი ალ ის ტე ბის მი ერ მარ თუ ლი და საქ მე ბუ ლი 
ად ამი ან ებ ის ნი ჭი და უნ არი არ არ ის სრუ ლად გახ სნი ლი ცალ-
კე ული კომ პა ნი ებ ის და მთლი ან ად ქვეყ ნის წარ მა ტე ბის თვის 
გა მო ყე ნე ბუ ლი. სა ჭი როა სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლეს სას წავ ლებ-
ლებ ში და იწყოს ვიწ რო სპე ცი ალ ობ ებ ით სწავ ლე ბა, მ. შ. პერ სო-
ნა ლის მე ნეჯ მენ ტი- სპე ცი ალ იზ აცი ით კად რე ბის მომ ზა დე ბა.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა/ REFERENCES:
1. Armstrong M. & Taylor S. (2014). Armstrong’s Handbook of Hu-

man Resource Management Practice, Kogan Page.
2. Singapore Productivity Centre (2015). WGY Improve Lbour 

Productivity in Your Company. Singapure, Retrieved from https://
www.smeportal.sg/content/smeportal/en/bizguides/ qualityand_
standards/2015/ why-improve-labour-productivity-in-your-com-
pany.html.

3. გო რო ში ძე გ. ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვის ეფ ექ-
ტი ანი ფორ მი რე ბა (Goroshidze G. Effective formation of human 
resources management) GESJ: Education Science and Psychology, 
2015, pp. 10-18. 

4. ჯო ლია გ. მო ლა პა რა კე ბის ხე ლოვ ნე ბა, (Jolia G. The art of 
Negotiation) თბ., 2016.

5. Дафт Р. Менеджмент.2008. (Daft R. Management. 2008.)
6. მარ თვის ახ ალი გე ომ ეტ რია. სი ნერ ჯი-ჯგუ ფის კრე ბუ ლი 

(New geometry of management. Synergy Group Collection.) თბ., 2012.
7. ერი აშ ვი ლი ნ., სტო ლი არ ენ კო ვ. მე ნეჯ მენ ტის ფსი ქო ლო-

გია, თბ., 2014. ( Eriashvili N. Stoliarenko V. The Psycology of Man-
agement, Tb. 2014.).
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THE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES FOCUSED ON THE 
SUCCESS OF THE ORGANIZATION
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RESUME
In the article: “The management of human resources focused on 

the success of the organization” - is an example that if the human 
resources in the organization are properly managed, then the orga-
nization will be successful. This function is assigned to the person-
nel management service in the organization. The article emphasizes 
that personnel management services in Georgian organizations are 
very weak. Mostly non-professionals work there, as there is a large 
shortage of staff managers in Georgia. The author considers that 
such specialization doesn’t exist in Georgian higher education insti-
tutions.

The article discusses the four styles of personnel manager-di-
rective, persuasive, participatory, delegating, and gives managers 
advice on when, in what situations, to use them. It also lists the con-
ditions on which each of them must be based. The author concludes 
that personnel managers need to believe that employees can do a 
lot of good for the success of the organization. All they need to do 
is respect their personal interests and appreciate the work they do.

 Keywords: Orientation on success; management of human re-
sources; Personnel Manager; Employee interest.
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რე ზი უმე
გან ხი ლუ ლია სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ის მოღ ვა წე ობ ის გან-

ვი თა რე ბა, რო მე ლიც მიზ ნად ის ახ ავს სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის 
ხა რის ხის მუდ მივ გა უმ ჯო ბე სე ბას. ავ ტო რე ბი თვლი ან, რომ ეს 
შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ ხა რის ხსა და ახ ალ მი ზან ზე ორი ენ ტი რე-
ბუ ლი და და გეგ მი ლი სა მუ შაოების მო ნი ტო რინ გის შემ თხვე ვა ში. 
ავ ტორ თა აზ რით, ეს იძ ლე ვა ორ გა ნი ზა ცი ის მუდ მი ვი სრულ ყო-
ფის სა შუ ალ ებ ას. ავ ტო რე ბი თვლი ან, რომ სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი-
ზა ცი ებ ის საქ მი ან ობ ის ხა რის ხის ამ აღ ლე ბი სა და სა მე დი ცი ნო 
დახ მა რე ბის სტრა ტე გი ებ ის მი მართ სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ის 
ხელ მძღვა ნელ თა ზრდა დი ინ ტე რე სის მი უხ ედ ავ ად, თვით შე ფა სე-
ბის თვის არ სე ბუ ლი კრი ტე რი უმ ებ ის ინ ტერ პრე ტა ცია შე საძ ლოა 
გარ თუ ლე ბუ ლი და ზოგ ჯერ გა უგ ებ არ იც კი იყ ოს. ავ ტო რე ბის 
აზ რით, ჯან დაც ვა ში ზოგ ჯერ არა ად ეკ ვა ტუ რად არ ის გა მო ყე-
ნე ბუ ლი ის ეთი კრი ტე რი უმ ები, რო გო რი ცაა მომ ხმა რე ბელ თან 
ურ თი ერ თო ბის სის ტე მა, პრო ცე სუ ლი მიდ გო მა, და ინ ტე რე სე ბუ-
ლი მხა რე ები, სო ცი ალ ური პა სუ ხის მგებ ლო ბა, ინ ფორ მა ცი ული 
უს აფ რთხო ება და ა. შ. ახ ალი მმარ თვე ლო ბი თი ტექ ნო ლო გი ებ ის 
ას ამ უშ ავ ებ ლად სა ჭი როა მმარ თვე ლე ბი სა და პერ სო ნა ლის მი ერ 
ხა რის ხის ფი ლო სო ფი ის მი ღე ბა და გა ზი არ ება.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: მარ თვის ფი ლო სო ფია, ეფ ექ ტი ან ობა, 
შე ფა სე ბის მე თო დე ბი. 
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ძირითადი ტექსტი
სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ის მარ თვის ხა რის ხი სა და ეფ ექ ტი-

ან ობ ის შე ფა სე ბის პრობ ლე მის აქ ტუ ალ ობა გან პი რო ბე ბუ ლია 
მი სი გა დაჭ რის ერ თი ანი გზე ბი სა და მე თო დე ბის არ არ სე ბო ბით. 
ს.ლონ ჯე ნე კე რის1 აზ რით, მარ თვის ეფ ექ ტი ან ობა ყა ლიბ დე ბა 
ბევ რი პა რა მეტ რის მი ხედ ვით, მათ შო რის სტრა ტე გი ული მიზ-
ნე ბის ას რუ ლე ბის, ორ გა ნი ზა ცი ის გეგ მებ ში მოყ ვა ნი ლი სას რუ-
ლი შე დე გე ბის რე ალ იზ ებ ის, ძი რი თა დი მა სა ლის ეფ ექ ტუ რად 
გა მო ყე ნე ბის, კა პი ტალ და ბან დე ბის და სხვა თა გათ ვა ლის წი ნე-
ბით. ამ ავ დრო ულ ად სხვა ავ ტო რე ბი მარ თვის ეფ ექ ტუ რო ბას 
გა ნი ხი ლა ვენ, რო გორც ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტის რე ალ იზ ებ ული 
მმარ თვე ლო ბი თი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბით და კომ პლექ ტე ბას. მარ-
თვის ეფ ექ ტი ან ობ ის ას ეთი გა გე ბა კი მო ითხოვს შე ფა სე ბის მო-
დე ლე ბის უნ იფ იც ირ ებ ის გზე ბის და მა ტე ბით შე მუ შა ვე ბას. 

მე ნეჯ მენ ტის ხა რის ხის შე ფა სე ბა ვატ სო ნის მე თო დი კით. სა-
მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ის ხა რის ხის შე ფა სე ბის კონ ტექ სტში 
შე საძ ლოა გა მო ყე ნე ბუ ლი იყ ოს მე თო დი კე ბი, რომ ლე ბიც ეფ-
უძ ნე ბა „ეტ ალ ონ ურ“ შე ფა სე ბას. სწო რედ ამ პრინ ცი პებ ზეა და-
ფუძ ნე ბუ ლი საქ მი ანი სრულ ყო ფი ლე ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი ის 
მე ნეჯ მენ ტის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის შე ფა სე ბის დ.მას ლო უს, პ.ვატ-
სო ნი სა და ნ.ჩი ლი შის ერთ-ერ თი მო დე ლი. მო ცე მუ ლი სა მე დი-
ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ის მარ თვის მე თო დი კის გა მო ყე ნე ბით შე საძ-
ლე ბე ლია ძი რი თა დი სამ მარ თვე ლო ფუნ ქცი ებ ის რე ალ იზ ება, 
რომ ლე ბიც გუ ლის ხმო ბენ საქ მი ან ობ ის ორ გა ნი ზე ბა სა და და-
გეგ მვას, ლი დე რო ბას, სამ მარ თვე ლო კონ ტროლს, აგ რეთ ვე კო-
ორ დი ნა ცი ისა და კო მუ ნი კა ცი ის ფუნ ქცი ებს. 

მო ცე მუ ლი მე თო დი კის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად 2011 და 2017 
წლებ ში ჩა ტარ და მმარ თვე ლო ბი თი გუნ დის ან კე ტი რე ბა. ან კე-
ტე ბი შედ გე ნი ლია ზე მოხ სე ნე ბუ ლი მე თო დის ავ ტო რე ბის მი ერ 
და ად აპ ტი რე ბუ ლია სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ის სპე ცი ფი კას-
თან შე სა ბა მი სო ბა ში.

1 Longenecker, C. O. Why managers fail in post-Soviet countries: causes 
and lessons // C. O. Longenecker // Eur. Business Review. – 2001. – Vol. 13, 
N 2. [29; 152-168]
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დი აგ რა მა 1. დი აგ ნოს ტი კუ რი ცენ ტრის კო მუ ნი კა ცი ური პრო ფი ლი 
2011-2017 წწ. კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით

შე ფა სე ბის შე დე გე ბის უკ ეთ აღ საქ მე ლად, ჩვენ მი ერ გა მო-
ყე ნე ბულ იქ ნა პენ ტაგ რა მა, რო მელ ზეც ას ახ ულია კვლე ვის 
ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბი მო დე ლის ყვე ლა საკ ვლე ვი კრი ტე-
რი უმ ის მი ხედ ვით. ამ ას თა ნა ვე, ხელ მძღვა ნელ თა შე ფა სე ბის 
წარ მოდ გე ნით, არ სე ბობს პრობ ლე მე ბი მე ნეჯ მენ ტის ძი რი თად 
ფუნ ქცი ებ თან, და გეგ მვას თან, კონ ტროლ თან, მო ტი ვა ცი ასა და 
კო ორ დი ნა ცი ას თან და კავ ში რე ბით. ეს შე დე გე ბი გვიჩ ვე ნებს მი-
მარ თუ ლე ბას მარ თვის სის ტე მის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, რომ ლის 
მი ხედ ვი თაც სა ჭი როა პირ ვე ლა დი გა უმ ჯო ბე სე ბის ჩა ტა რე ბა. 
ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბი სათ ვის, რო მელ საც ეს აჭ ირო ება მა კო რექ-
ტი რე ბე ლი ქმე დე ბე ბი, შე მუ შა ვე ბუ ლია გა უმ ჯო ბე სე ბის პროგ-
რა მე ბი.

ზე მოხ სე ნე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ქვე-
მო ქარ თლის უმ სხვი ლეს, ქა ლაქ რუს თა ვის საკ ვლევ დი აგ ნოს-
ტი კურ ცენ ტრში შე მუ შა ვე ბუ ლია და გეგ მა ვის ახ ალი სის ტე მა, 
რო მე ლიც გუ ლის ხმობს საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტუ რო ბის ძი რი თად 

 
 
 

 
 
 

 
  

მასალის ეფექტურად გამოყენების, კაპიტალდაბანდების და სხვათა გათვალისწინებით. 

ამავდროულად სხვა ავტორები მართვის ეფექტურობას განიხილავენ, როგორც 

ეკონომიკური ეფექტის რეალიზებული მმართველობითი გადაწყვეტილებებით 

დაკომპლექტებას. მართვის ეფექტიანობის ასეთი გაგება კი მოითხოვს შეფასების 

მოდელების უნიფიცირების გზების დამატებით შემუშავებას.  

 მმეენნეეჯჯმმეენნტტიისს  ხხაარრიისსხხიისს  შშეეფფაასსეებბაა  ვვაატტსსოონნიისს  მმეეთთოოდდიიკკიითთ. სამედიცინო 

ორგანიზაციის ხარისხის შეფასების კონტექსტში შესაძლოა გამოყენებული იყოს 

მეთოდიკები, რომლებიც ეფუძნება „ეტალონურ“ შეფასებას. სწორედ ამ პრინციპებზეა 

დაფუძნებული საქმიანი სრულყოფილებისა და ორგანიზაციის მენეჯმენტის 

ფუნქციონირების შეფასების დ.მასლოუს, პ.ვატსონისა და ნ.ჩილიშის ერთ-ერთი 

მოდელი. მოცემული სამედიცინო ორგანიზაციის მართვის მეთოდიკის გამოყენებით 

შესაძლებელია ძირითადი სამმართველო ფუნქციების რეალიზება, რომლებიც 

გულისხმობენ საქმიანობის ორგანიზებასა და დაგეგმვას, ლიდერობას, სამმართველო 

კონტროლს, აგრეთვე კოორდინაციისა და კომუნიკაციის ფუნქციებს.  

მოცემული მეთოდიკის გამოყენების შედეგად 2011 და 2017 წლებში ჩატარდა 

მმართველობითი გუნდის ანკეტირება. ანკეტები შედგენილია ზემოხსენებული მეთოდის 

ავტორების მიერ და ადაპტირებულია სამედიცინო ორგანიზაციის სპეციფიკასთან 

შესაბამისობაში. 

დდიიააგგრრაამმაა  11..  დდიიააგგნნოოსსტტიიკკუურრიი  ცცეენნტტრრიისს  კკოომმუუნნიიკკააცციიუურრიი  პპრროოფფიილლიი  22001111--22001177  წწწწ..  კკვვლლეევვიისს  
შშეედდეეგგეებბიისს  მმიიხხეედდვვიითთ  

  

შეფასების შედეგების უკეთ აღსაქმელად, ჩვენ მიერ გამოყენებულ იქნა 

პენტაგრამა, რომელზეც ასახულია კვლევის ძირითადი მაჩვენებლები მოდელის ყველა 
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მაჩ ვე ნებ ლებს ორ გა ნი ზა ცი ული იერ არ ქი ის ყვე ლა დო ნე ზე. სა-
ფუძ ვლად აღ ებ ულია ნორ ტო ნი სა და კაპ ლა ნის1 მე თო დი კა, რო-
მე ლიც ცნო ბი ლია „მაჩ ვე ნე ბელ თა და ბა ლან სე ბუ ლი სის ტე მის“ 
(BSC – Balanced ScoreCard) სა ხელ წო დე ბით. შე მუ შა ვე ბუ ლია 
ორ გა ნი ზა ცი ის ეფ ექ ტუ რო ბის ძი რი თა დი ჯა მუ რი მაჩ ვე ნებ-
ლე ბი პოს ტე ბის მი ხედ ვით და ცალ კე ული საქ მი ან ობ ის ყვე ლა 
მი მარ თუ ლე ბით, სა დაც სა ჭი როა მა კო რექ ტი რე ბე ლი ქმე დე ბე-
ბი, შე მუ შა ვე ბუ ლია გა უმ ჯო ბე სე ბის პროგ რა მა. ყო ვე ლი ვე ამ ან 
მოგ ვცა სა შუ ალ ება, მიგ ვე ღო მარ თვის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე-
ბის თვალ სა ჩი ნო შე დე გი მე ნეჯ მენ ტის სა ბა ზი სო ფუნ ქცი ებ ის 
რე ალ იზ ებ ის სფე რო ში, რა საც ამ ტკი ცებს 2017 წლის გან მე ორ-
ებ ადი კვლე ვის შე დე გე ბი. გა მო ყე ნე ბუ ლი მიდ გო მა იძ ლე ვა სა-
შუ ალ ებ ას, გა მოვ ყოთ ცენ ტრის საქ მი ან ობ ის მი მარ თუ ლე ბე ბი, 
რო მელ თა მი ხედ ვი თაც სა ჭი რო იყო პირ ვე ლა დი გა უმ ჯო ბე სე-
ბის გან ხორ ცი ელ ება და პა რა ლე ლუ რად იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბა, 
რომ საქ მი ან ობ ის ერ თერ თი ნა წი ლი მნიშ ვნე ლოვ ნად ზე მოქ მე-
დებს სხვა ზე მარ თვის ციკ ლის ეტ აპ ებ ისა და მენ ჯმენ ტის ფუნ-
ქცი ებ ის უშუ ალო კავ ში რის გა მო. 

მე ნეჯ მენ ტის ხა რის ხის შე ფა სე ბა ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მე ნეჯ-
მენ ტის სის ტე მის ში და აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის გზით. დი აგ ნოს ტი-
კურ ცენ ტრში შეს რუ ლე ბულ კვლე ვას და შე დე გე ბის ეტ აპ ობ-
რივ ამ უშ ავ ებ ას, რო გორც წე სი, თან ახ ლავს აუდ იტი. ხა რის ხის 
მე ნეჯ მენ ტის სის ტე მის ISO 9001-ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ-
ტთან შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის პრო ცეს ში მუ შავ დე ბა და მა-
ტე ბი თი კითხვა რე ბი ISO 14001 სტან დარ ტით მოთხოვ ნი ლი ეკ-
ოლ ოგი ური უს აფ რთხო ებ ის, შრო მის დაც ვი სა და პრო ფე სი ული 
უს აფ რთხო ებ ის OHSAS 18001 სტან დარ ტით მოთხოვ ნი ლი და 
სო ცი ალ ურ ას პექ ტე ბის SA 8000 სტან დარ ტით მოთხოვ ნი ლი წე-
სე ბის აღ სრუ ლე ბის შე სა ხებ. ამ ას თა ნა ვე, შე მუ შა ვე ბის ეტ აპ ზე 
ყა ლიბ დე ბა მე ნეჯ მენ ტის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სის ტე მის ეკ ონ ომ-
იკ ური ეფ ექ ტი ან ობ ის ინ დი კა ტო რე ბიც.

1 Kaplan, R. Balanced scorecard: translating strategy into action / R. 
Kaplan, D. Norton. – Boston: Harvard Business School Press, 1996. [31; 42-
59]
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საწყისს ეტ აპ ზე აუც ილ ებ ელია, ჩა მო ყა ლი ბე ბა იმ ას თან და-
კავ ში რე ბით, თუ ში და აუდ იტ ის რა სა ხის ტექ ნო ლო გი ას ვირ-
ჩევთ. არ სე ბობს აუდ იტ ის რე ალ იზ აცი ის ორი ვა რი ან ტი: პირ-
ვე ლი მო იც ავს ყვე ლა ლო კა ლუ რი ქვე სის ტე მის სრულ აუდ იტს 
ერ თდრო ულ ად (სა ჭი რო ებს ხან გრძლივ მომ ზა დე ბას), ქვე პუნ-
ქტე ბი ანი, კომ პლექ სუ რი კითხვა რე ბის შედ გე ნას. მე ორე ვა რი-
ან ტი კი, რო მე ლიც რე ალ იზ დე ბა ეტ აპ ობ რი ვად და მე ნეჯ მენ ტის 
ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სის ტე მის ამ უშ ავ ებ ის პა რა ლე ლუ რად იძ ლე ვა 
და მა ტე ბი თი აუდ იტ ებ ის ჩა ტა რე ბის სა შუ ალ ებ ას, ჩვე ნი აზ რით, 
სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ის თვის უფ რო უპ რი ანია.

ISO 19011-2003 სტან დარ ტი აყ ალ იბ ებს ში და აუდ იტ ის ში-
ნა არ სს, რო გორც პრო ცესს, რომ ლის სა შუ ალ ებ ით აც შე საძ-
ლე ბე ლია საკ ვლე ვი გან ყო ფი ლე ბე ბის საქ მი ან ობ ის ობი ექ ტურ 
მო ნა ცემ თა მი ღე ბა. აუდ იტი რე ალ იზ დე ბა სის ტე მუ რო ბის სა-
ფუძ ველ ზე და არ ის დო კუ მენ ტი რე ბუ ლი და და მო უკ იდ ებ ელი. 
ში და აუდ იტი, პირ ველ რიგ ში, სა ჭი როა მმარ თვე ლო ბა ში არ სე-
ბუ ლი შე უს აბ ამ ობ ებ ისა და ძი რი თა დი რის კე ბის აღ მო საფხვრე-
ლად, რო მელ თა რე ალ იც აზი ამ შე იძ ლე ბა უარ ყო ფი თი კვა ლი 
და ატყოს ორ გა ნი ზა ცი ას. საქ მი ან ობ ის რეგ ლა მენ ტა ცი ის ათ ვის 
შე მუ შა ვე ბუ ლია „ში და აუდ იტ ის“ გა მო ყე ნე ბის სტან დარ ტი, რო-
მე ლიც აყ ალ იბ ებ ეს პერ სო ნა ლის უფ ლე ბებს, პა სუ ხის მგებ ლო-
ბას და ISO 9001 სა ბა ზი სო სტან დარ ტის მოთხოვ ნა თა შე მოწ-
მე ბის თან მიმ დევ რო ბას. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ამ სტან დარ ტის 
მოთხოვ ნე ბი რე ალ იზ დე ბა საკ ვლე ვი ცენ ტრის ყვე ლა ქვე გან-
ყო ფი ლე ბა ში. შეს რუ ლე ბის მე თო დი კა ეტ აპ ობ რი ვია: 

ეტ აპი I. შედ გე ნი ლია მე ნეჯ მენ ტის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სის ტე-
მის ში და აუდ იტ ის პროგ რა მა. 

ეტ აპი II - შედ გე ნილ იქ ნა მე ნეჯ მენ ტის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი 
სის ტე მის ში და აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის გეგ მა. დას რულ და ში და 
აუდ იტ ის ორ გა ნი ზა ცი ულ-მე თო დუ რი დო კუ მენ ტე ბის შე მუ შა-
ვე ბა და მომ ზა დე ბა.

ეტ აპი III - შედ გე ნი ლია მე ნეჯ მენ ტის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სის-
ტე მის ში და აუდ იტ ის კითხვა რე ბი.

ეტ აპი IV - ჩა ტარ და დო კუ მენ ტე ბის ექ სპერ ტუ ლი შე ფა სე ბა. 
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ეტ აპი V - შედ გა და გა ფორ მდა მე ნეჯ მენ ტის ინ ტეგ რი რე ბუ-
ლი სის ტე მის ში და აუდ იტ ის სა კონ ტრო ლო დო კუ მენ ტე ბი. 

ეტ აპი VI - რე გის ტრირ დე ბო და ოქ მებ ში არ სე ბუ ლი შე უს აბ-
ამ ობ ები შემ დე გი კა ტე გო რი ებ ის მი ხედ ვით: მნიშ ვნე ლო ვა ნი და 
ნაკ ლე ბად მნიშ ვნე ლო ვა ნი. 

ეტ აპი VII - სა მუ შაოების დას რუ ლე ბა და აუდ იტ ის შე სა ხებ 
ან გა რი შის შედ გე ნა. 

ეტ აპი VIII - შემ მოწ მე ბე ლი სტრუქ ტუ რუ ლი ქვე გან ყო ფი ლე-
ბის მი ერ ივ სე ბო და კონ ტრო ლის აღ სრუ ლე ბის ერ თი ანი რე ეს-
ტრი. 

ეტ აპი IX - ტარ დე ბო და მო ნა წი ლე თა შეკ რე ბა, რა თა მომ ხდა-
რი ყო აუდ იტ ის შე დე გე ბის შე ჯა მე ბა. 

ეტ აპი X - გან ხორ ცი ელ ებ ული ღო ნის ძი ებ ებ ის რე ალ იზ აცი ის 
კონ ტრო ლი და შე დე გი ან ობ ის შე ფა სე ბა. 

დას კვნა. მე ნეჯ მენ ტის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სის ტე მის 2011-
2017 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ში და და გა რე აუდ იტ ებ ის შე დე გე ბი 
გვიჩ ვე ნებს, რომ ჯა მუ რად მიმ დი ნა რე ობს და დე ბი თი დი ნა მი კა 
სის ტე მუ რი შე უს აბ ამ ობ ებ ის აღ მოფხვრის მხრივ.
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RESUME
The article discusses the development of the activities of the 

medical organization, which aims to continuously improve the qual-
ity of medical care. The authors believe that this is possible only in 
the case of quality and new goal-oriented and planned work moni-
toring. According to the authors, this allows for constant improve-
ment of the organization. The authors believe that despite the grow-
ing interest of the heads of medical organizations in improving the 
quality of medical organizations, the interpretation of the criteria 
for self-assessment may be complicated and sometimes even incom-
prehensible.

According to the authors, criteria such as customer relationship 
system, procedural approach, stakeholders, social responsibility, in-
formation security, etc. are sometimes inadequately used in health-
care. Developing new management technologies requires the adop-
tion and sharing of a quality philosophy by managers and staff.

Keywords: Management philosophy, efficiency, evaluation meth-
ods.
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რე ზი უმე
თა ნა მედ რო ვე სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში სოფ ლის 

მე ურ ნე ობ ის და ნიშ ნუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ყო ველ დღი ურ 
საქ მი ან ობ აში მარ კე ტინ გუ ლი სის ტე მე ბის და ნერ გვა უაღ რე-
სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია. აგ რო მარ კე ტინ გი ფუნ ქცი ონ ირ ებს სოფ-
ლის მე ურ ნე ობ ის პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ის, პო პუ ლა რი ზა ცი ისა 
და რე ალ იზ აცი ის სპე ცი ფი კურ პი რო ბებ ში, რაც გან საზღვრავს 
აგ რა რუ ლი მარ კე ტინ გის მე ქა ნიზ მის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის თა ვი-
სე ბუ რე ბებს. სტა ტი ის მი ზა ნია აგ რო მარ კე ტინ გის თვის და მა-
ხა სი ათ ებ ელი ძი რი თა დი ელ ემ ენ ტე ბის გა მოვ ლე ნა და ან ალ იზი, 
რო მელ თა ზე გავ ლე ნა ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ან ობ აზე არ სე ბი თია, 
მათ შო რის ყუ რად სა ღე ბია: სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე-
ბის პრო დუქ ცი ის პირ და პი რი და მო კი დე ბუ ლე ბა ბუ ნებ რივ და 
კლი მა ტურ პი რო ბებ ზე, სა სურ სა თო უს აფ რთხო ებ ის პი რო ბე-
ბის დაც ვა მომ ხმა რებ ლის თვის, სე ზო ნუ რო ბა, მარ კე ტინ გუ ლი 
საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის გან სხვა ვე ბუ ლი დო ნე, მა რე გუ-
ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ებ ის არ ას რულ ყო ფი ლე ბა მარ კე ტინ გუ ლი 
საქ მი ან ობ ის რე გუ ლი რე ბის სფე რო ში და ა.შ.. გა მოვ ლე ნი ლი 
ელ ემ ენ ტე ბის ან ალ იზი სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა სა სოფ ლო სა მე ურ-
ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ ში მარ კე ტინ გუ ლი საქ მი ან-
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ობ ის სწო რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი სა და სის ტე მე ბის და ნერ-
გვის დო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის. 

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: აგ რო ბიზ ნე სი, მარ კე ტინ გუ ლი სის ტე მა, 
ბუ ნებ რი ვი რე სურ სი, სე ზო ნუ რო ბა, სა სურ სა თო უს აფ რთხო ება, 
რე გუ ლა ცია.

შე სა ვა ლი
მარ კე ტინ გი გვევ ლი ნე ბა, რო გორც სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე-

ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის მთა ვა რი ფი ლო სო ფია ბა ზარ ზე მოქ მე დი 
პი რე ბის თვის, რომ ლებ საც პირ და პირ თუ ირ იბ ად აქ ვთ ზე გავ-
ლე ნა ორ გა ნი ზა ცი ის ფუნ ქცი ონ ირ ებ აზე. ეფ ექ ტუ რი მარ კე ტინ-
გუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბა კომ პა ნი ის გან ვი თა რე ბი სა და 
წარ მა ტე ბის გა რან ტიაა გრძელ ვა დი ანი პერ სპექ ტი ვით. თა ნა-
მედ რო ვე სა ბაზ რო პი რო ბებ ში მარ კე ტინ გუ ლი ინ სტრუ მენ ტე-
ბის სწო რი გა მო ყე ნე ბა ხელს უწყობს ორ გა ნი ზა ცი ის კონ კუ-
რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ამ აღ ლე ბი სა და ფი ნან სურ-ეკ ონ ომ იკ ური 
საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტი ან ობ ის გაზ რდის თვის. სოფ ლის მე ურ ნე-
ობა ეკ ონ ომ იკ ის მთა ვა რი შე მად გე ნე ლი დარ გია, თე ორი ული და 
პრაქ ტი კუ ლი თვალ საზ რი სით უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია აგ-
რო ინ დუს ტრი ული მარ კე ტინ გის კონ ცეფ ცი ის სრულ ყო ფი ლი 
შეს წავ ლა, ან ალ იზი და და ნერ გვა. 

ძი რი თა დი ტექ სტი
21-ე სა უკ უნ ეში ნე ბის მი ერი სა ხის მარ კე ტინ გუ ლი აქ ტი ვო-

ბის ძი რი თა დი და ნიშ ნუ ლე ბაა წარ მო ებ ული პრო დუქ ცი ის მიზ-
ნობ რი ვი აუდ იტ ორი ის თვის სწო რი გა ყიდ ვა. მარ კე ტინ გი სა და 
მარ კე ტინ გუ ლი სის ტე მის სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო სეგ მენ ტში გა-
მო ყე ნე ბის მრა ვა ლი დე ფი ნი ცია არ სე ბობს, ე. წ. აგ რო მარ კე ტინ-
გის და სა ხე ლე ბით, მას ში მოიაზრება, რო გორც სა სოფ ლო-სა მე-
ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის პრო დუქ ტის მწარ მო ებ ლი დან სა ბო ლოო 
მომ ხმა რებ ლამ დე მი მოქ ცე ვის პრო ცე სი, ას ევე ორ გა ნი ზა ცი ის 
შე საძ ლებ ლო ბა და აკ მა ყო ფი ლოს მომ ხმა რე ბელ თა მოთხოვ ნე-
ბი და მოთხოვ ნი ლე ბე ბი. ეკ ონ ომ იკ ურ ლი ტე რა ტუ რა ში უამ რა-
ვი გან მარ ტე ბა არ სე ბობს მარ კე ტინ გუ ლი სის ტე მე ბის ჩა მო ყა-
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biznesi, menejmenti, marketingi

ლი ბე ბი სა და და ნერ გვის შე სა ხებ, თუმ ცა სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო 
დარ გის მარ კე ტინ გუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის შეს წავ ლის ნაკ ლე-
ბო ბა ფიქ სირ დე ბა. 1997 წელს ამ ერ იკ ელ მა მეც ნი ერ მა ჯონ დე-
ვის მა პირ ვე ლად გა მო იყ ენა და შე მო იტ ანა „აგ რო ბიზ ნე სის მარ-
კე ტინ გუ ლი სის ტე მა“ რო გორც ცალ კე ეკ ონ ომ იკ ური ტერ მი ნის 
სა ხით. ორ გა ნი ზა ცი აში თა ნა მედ რო ვე მარ თვი სა და მარ კე ტინ-
გუ ლი სის ტე მის და ნერ გვა უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა გან პი რო ბე ბუ-
ლია სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის ახ ალ 
ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მა ზე გა დას ვლით, რო მელ შიც მოიაზრება 
მარ კე ტინ გუ ლი სა კი თე ბის ფუნ და მენ ტუ რი შეს წავ ლა, პრო დუქ-
ტის გა ნა წი ლე ბის ახ ალი არ ხე ბის ძი ება, გა ყიდ ვე ბის ბაზ რე ბის 
ათ ვი სე ბა, და ბა ლან სე ბუ ლი სა ფა სო პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ელ-
ება. სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ის, პო პუ ლა-
რი ზა ცი ის და რე ალ იზ აცი ის სპე ცი ფი კა გან საზღვრავს აგ რო 
მარ კე ტინ გის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის მე ქა ნიზ მის არ სე ბულ თა ვი-
სე ბუ რე ბებს. ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი, რო მე ლის სა ფუძ ველ ზეც 
დგინ დე ბა სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო მარ კე ტინ გის ფუნ ქცი ონ ირ-
ებ ის მე ქა ნიზ მი, არ ის: მე ნეჯ მენ ტის გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე-
ბა და გან ხორ ცი ელ ება სა ბაზ რო პი რო ბე ბის ან ალ იზ ის სა ფუძ-
ველ ზე; სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ეფ ექ ტუ რო ბის 
ამ აღ ლე ბა ბაზ რის მოთხოვ ნებ ზე ორი ენ ტი რე ბის სა ფუძ ველ ზე; 
მო გე ბის მაჩ ვე ნებ ლის გა მო ყე ნე ბა ფი ნან სურ-ეკ ონ ომ იკ ური 
საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტუ რი ინ დი კა ტო რის სა ხით; მომ ხმა რე ბელ თა 
მოთხოვ ნის სტი მუ ლი რე ბა ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი 
კო მუ ნი კა ცი ებ ის გა მო ყე ნე ბით.

აგ რო მარ კე ტინ გუ ლი ას პექ ტე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ ის დარ გში საკ მა ოდ რთულ პრო ცესს წარ მო ად გენს, 
რაც გა ნი საზღვრე ბა მი სი გან ხორ ცი ელ ებ ის პრინ ცი პე ბით, ტექ-
ნი კით, მე თო დე ბით და წარ მო ებ ული პრო დუქ ცი ის და ნიშ ნუ ლე-
ბით. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მარ კე ტინ გუ ლი საქ მი ან ობ ის თა ვი სე ბუ რე-
ბებს, უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, გა ნა პი რო ბებს სოფ ლის მე ურ ნე-
ობ ის ძი რი თა დი პრო დუქ ტე ბის ბაზ რე ბის მა ხა სი ათ ებ ლე ბი და 
მათ ზე მოქ მე დი ფა სე ბის პო ლი ტი კის, მი წო დე ბი სა და მოთხოვ-



ekonomika. tomi 105. 3. 2022.    ECONOMICS. VOLUME 105, ISSUE 3. 2022.

382

ნის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი. გან ვი ხი ლოთ სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო მარ-
კე ტინ გის და მა ხა სი ათ ებ ელი ძი რი თა დი ელ ემ ენ ტე ბი:
 პირ და პი რი კავ ში რი ფი ნან სურ-ეკ ონ ომ იკ ურ მაჩ ვე ნებ-

ლებ სა და ბუ ნებ რივ-კლი მა ტურ პი რო ბებს შო რის. მი წათ სარ-
გებ ლო ბის ნა ყო ფი ერ ება, ხა რის ხი და გა მო ყე ნე ბის ინ ტენ სი ვო ბა 
გან საზღვრავს სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ის 
ეფ ექ ტუ რო ბას. მი წის რე სურ სე ბის რა ცი ონ ალ ური გა მო ყე ნე-
ბა ტექ ნო ლო გი ებ ის სა ჭი რო ხა რის ხი სა და რა ოდ ენ ობ ით ხელს 
უწყობს წარ მო ებ ის სრულ ყო ფის თვის, პრო დუქ ცი ის ხა რის ხის, 
რა ოდ ენ ობ ის და ას ორ ტი მენ ტის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის თვის. 
 სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის პრო დუქ ცი ას აქ ვს 

სა სი ცოცხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი და ნიშ ნუ ლე ბა ქვეყ ნის მო სახ-
ლე ობ ისა და სა სურ სა თო უს აფ რთხო ებ ის თვის. სოფ ლის მე-
ურ ნე ობ ის პრო დუქ ტებ ზე მოთხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბის თვის 
სა ჭი როა ის ეთი სა კითხე ბის დე ტა ლუ რი გან ხილ ვა, რო გო რიც 
არ ის დე მოგ რა ფი ული მო ნა ცე მე ბი, ერ ოვ ნუ ლი პრე ფე რენ ცი-
ები, მო სახ ლე ობ ის ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ობა და ა.შ.. 
 სე ზო ნუ რო ბა, წარ მო ებ ული პრო დუქ ცი ის სა სი ცოცხლო 

ციკ ლი ხში რად გან სხვავ დე ბა მი სი მი წო დე ბი სა გრა ფი კის 
მოთხოვ ნე ბის გან. წარ მო ება/მი წო დე ბის პე რი ოდ ებ ის სწო რი 
და გეგ მვა პრო დუქ ცი ის პო პუ ლა რი ზა ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
არ ის არ სე ბი თი. 
 კონ კუ რენ ცი ის მრა ვალ გან ზო მი ლე ბი ანი ხა სი ათ იდ ან გა-

მომ დი ნა რე აგ რო ინ დუს ტრი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში სა კუთ რე ბის 
და მარ თვის სხვა დას ხვა ფორ მე ბი არ სე ბობს. მარ კე ტინ გის ტექ-
ნო ლო გი ებ ის, სა ბაზ რო სტრა ტე გი ებ ის, სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო 
მარ კე ტინ გის ფორ მე ბი სა და მე თო დე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბი-
დან გა მომ დი ნა რე მე ნეჯ მენ ტის სის ტე მამ ამა თუ იმ ფორ მი-
სად მი მი კუთ ვნე ბუ ლო ბით უნ და გან საზღვროს მარ კე ტინ გის 
სის ტე მის მარ თვის, ორ გა ნი ზე ბი სა და ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ას პექ-
ტე ბი. 

ორ გა ნი ზა ცი ის აგ რო მარ კე ტინ გუ ლი სის ტე მის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბის მთა ვა რი ამ ოც ანაა ზე მოთხსე ნე ბუ ლი ელ ემ ენ ტე ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, რო გორც რე გი ონ ული, ისე ლო კა ლუ რი დო ნის 
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ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სის ტე მის ამ ოქ მე დე ბა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ-
ყოფს სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის რეპ რო დუქ ცი ას, გან ვი თა რე ბა სა და სტა ბი-
ლურ ზრდას.

დას კვნა 
სოფ ლის მე ურ ნე ობა გვევ ლი ნე ბა ჩვე ნი ეკ ონ ომ იკ ის ერთ-ერთ 

მნიშ ვნე ლო ვან დარ გად. აგ რო მარ კე ტინ გუ ლი სის ტე მე ბის და ნერ-
გვა ით ვა ლის წი ნებს ბაზ რის წი ნას წარ პროგ ნო ზი რე ბას, და მუ შა-
ვე ბა სა და ან ალ იზს მომ ხმა რებ ლის თვის სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო 
პრო დუქ ცი ის მი წო დე ბი სა და რე ალ იზ აცი ის მიზ ნით. აგ რო მარ-
კე ტინ გუ ლი სის ტე მის ძი რი თა დი ელ ემ ენ ტე ბის და მი სი სრულ-
ყო ფას თან და კავ ში რე ბუ ლი ას პექ ტე ბის გან ხილ ვა და კვლე ვა 
თა ნა მედ რო ვე სა ბაზ რო პი რო ბებ ში აქ ტუ ალ ურია და ორი ენ ტი რე-
ბუ ლია ინ ოვ აცი ური სის ტე მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა-და ნერ გვა ზე.
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RESUME
The implementation of marketing systems is important in the 

daily activities of agricultural organizations. Agro marketing oper-
ates in the specific conditions of production, promotion and sale of 
agricultural products, which determines the features of the func-
tioning mechanism of agricultural marketing. The aim of this article 
is to identify and analyze the key elements of agro marketing, the 
impact of which is significant on the activities of the organization, 
including: the direct dependence of agricultural products on natural 
and climatic conditions, the importance of products to consumers 
according to food safety conditions, seasonality, different levels of 
marketing activity, incomplete regulators in the field of marketing 
activities, etc. The analysis of the identified elements allows us to 
develop the right policy of marketing activities in agricultural orga-
nizations and increase the level of implementation of systems.

Keywords: Agro Business, Marketing System, Natural Resourc-
es, Seasonality, Food Security, Regulation.
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ABSTRACT
FinTech is a combination of Finance and Technology which in-

volves use of modern smart technology like big data analytics, cloud 
computing, artificial intelligence, machine learning, and robotics, 
for doing finance. Financial technology development has influenced 
nearly all financial services industry, from granting to insurance, 
from accounting to consultancy, from consumer finance to invest-
ment banking. As a result of digital transformation, preparation of 
XBRL-based structured digital Financial Reports, block-chain trad-
ing, accounting of new digital assets, cryptocurrency has assigned 
more strategic functions to accountants, while simultaneously sup-
ported the auditing to reduce the risk at the minimum level. 

In order to obtain or retain competitive advantage it is essential 
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to invest money, time into implementing in innovations. A cloud sys-
tem is part of the basic infrastructure now. When the entire business 
model changes so do change the ways of accounting, auditing and 
financial reporting that are inevitable components of business. The 
integration of modern digital technologies into finances, has enabled 
finance professionals to achieve greater efficiency, work speed, and 
financial transparency.

Keywords: Financial technologies; Digital Accounting and IFRS; 
Cryptocurrency; Blockchain; XBRL-standard; Audit; Financial Re-
porting; 

MAIN TEXT
Fintech is a term used to describe the companies operating in the 

financial technology sector. It relates mainly to small start-up com-
panies, which develop innovative technological solutions in such 
areas as online and mobile payments, big data, alternative finance 
and financial management. Fintech is an example of the positive im-
pact of competition and technology, it accelerates to gain a competi-
tive advantage or just to expand the scale of business, starting from 
start-ups finishing with big scale companies F. ex. PayPal is one of 
the most well-known fintech companies, with a transaction volume 
of $333.8 billion in 2019. (Paypal, 2020)1. As it seems from the table, 
fintech adoption rates in financial management sector per countries, 
the highest rate of 91 % and 49 % belongs to China and the USA. 
They are the initiators to integrate regularly new smart technologies 
in Finances. 

1  https://financesonline.com/fintech-statistics/
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Figure 1 
Fintech adoption rates in Financial management 
sector in selected countries worldwide in 20191

DIGITAL PAYMENTS 2

According to the Global Findex Database, Report 2017 “Measur-
ing Financial Inclusion and the Fintech Revolution”3 - globally, 52 % 
of adults—or 76 % of account owners—reported having made or 
received at least one digital payment using their account in the past 
year. In high-income economies the share was 91 % of adults (97 
% of account owners), in developing economies 44 % of adults (70 
% of account owners). The use of digital payments is increasing in-
tensively. The share of adults around the world making or receiving 

1 https://www.statista.com/statistics/942354/fintech-adoption-rates-
in-financial-planning-by-country/

2 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/han dle/109 86/295-
10/21  1259ov.pdf

3 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/1098 6/29-
5 10/211259ov.pdf
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              DDiiggiittaall  ppaayymmeennttss 3 

According to the Global Findex Database, Report 2017   “Measuring Financial Inclusion 
and the Fintech Revolution”4 - globally, 52 % of adults—or 76 % of account owners—reported 
having made or received at least one digital payment using their account in the past year. In 
                                                            
1 https://financesonline.com/fintech‐statistics/ 
2 https://www.statista.com/statistics/942354/fintech‐adoption‐rates‐in‐financial‐planning‐by‐country/ 
3 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29510/211259ov.pdf 
4 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29510/211259ov.pdf 
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digital payments increased by 11 % points between 2014 and 2017 
(Figure 2). In developing economies, the share of adults using digital 
payments rose by 12 % points, to 44 %. 

VS 1

If we compare Global Findex Database (Fig. 2) to Georgian data 
(Figure 3) by NBG, it revealed that the share of payments with elec-
tronic money in Georgia was increased by 106 % between 2014 
(96,854,523 transactions) to 2017(199,988,327 transaction a year)
yy., and by 142% between 2017 and 2021 yy., whereas in the develop-
ing economies generally the growth rate was just 12%; Moreover, in 
Georgia, in 2017-2021 yy. the difference between the number of elec-
tronic and non-electronic payment are decreasing and getting closer. 

FINTECH ADOPTION RATES PER SECTOR 
Among fintech services, in 2019, money transfer and digital pay-

ments had the highest adoption rate2 75%, much higher than the 
27% adoption rate of borrowing. The EY financial statistics show 
that budgeting and financial planning had only of 34%(figure 4). In-

1  https://nbg.gov.ge/statistics/statistics-data?title=%E1%83%92%E
1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%93&code=

2  https://balancingeverything.com/fintech-statistics/

high-income economies the share was 91 % of adults (97 % of account owners), in developing 
economies 44 % of adults (70 % of account owners). The use of digital payments is increasing 
intensively. The share of adults around the world making or receiving digital payments 
increased by 11 % points between 2014 and 2017 (Figure 2). In developing economies, the 
share of adults using digital payments rose by 12 % points, to 44 %.  
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that the share of payments with electronic money in Georgia was increased by 106 % between 
2014 (96,854,523 transactions) to 2017(199,988,327 transaction a year)yy., and by  142% between 
2017 and 2021 yy., whereas in the developing economies generally the growth rate was just 
12%; Moreover,  in Georgia, in 2017-2021 yy. the difference between the number of electronic 
and non-electronic payment are decreasing and getting closer.  

 

FFiinntteecchh  AAddooppttiioonn  rraatteess  ppeerr  SSeeccttoorr    

Among fintech services, in 2019, money transfer and digital payments had the highest aaddooppttiioonn  
rraattee6  75%, much higher than the 27% adoption rate of borrowing. The EY financial statistics 
show that budgeting and financial planning had only of 34%(figure 4). Insurance is currently 
the least popular among the fintech products, with an adoption rate of 29%.  

                                                            
5 https://nbg.gov.ge/statistics/statistics‐
data?title=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%93&code= 
6 https://balancingeverything.com/fintech‐statistics/ 
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surance is currently the least popular among the fintech products, 
with an adoption rate of 29%.

Figure 4

21th Century is the century of accelerated digital transforma-
tion. Every field needs some changes. Starting from the changes in 
management especially in the Industry 4.0 era1 and finishing by en-
couraging organizations to the sustainable development, to the es-
tablishment of more sustainable ecosystem. 

Generally, the financial technologies may have a big impact on 
the accounting and financial reporting system. The Companies need 
to accelerate the implementation process of digital transformation. 
Especially after the pandemic, it became clear that changing the tra-
ditional business model into new Remote working adaptative Model 
is compulsory, even not by 100 %, but minimum at the Hybrid Busi-
ness Model. This is essential to survive of each business. They need 
to adapt to the new environment in order to make good financial 
decisions, forecasts that may be the basement for future financial 
and economic decisions, investment appraisal or just for good op-
erational management. 

1 “Changes in management during transformation of power industry”-
A Rzepka, R Borowiecki, R Miskiewicz, Z Olesinski - 2021
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Generally, the financial technologies may have a big impact on the accounting and 
financial reporting system. The Companies need to accelerate the implementation process of 
digital transformation. Especially after the pandemic, it became clear that changing the 
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not by 100 %, but minimum at the HHyybbrriidd  BBuussiinneessss  MMooddeell.  This is essential to survive of each 
business. They need to adapt to the new environment in order to make good financial 
decisions, forecasts that may be the basement for future financial and economic decisions, 
investment appraisal or just for good operational management.  

Moreover, modern Smart Financial and other Technologies have a great impact on each 
business field. There should be discussed the following effects:  

1))  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  XXBBRRLL--bbaasseedd  SSttrruuccttuurreedd  DDiiggiittaall  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrttss;;  

22))  BBlloocckkcchhaaiinn  TTeecchhnnoollooggyy  uusseeffuullnneessss;;  

                                                            
7 “Changes in management during transformation of power industry”- 
A Rzepka, R Borowiecki, R Miskiewicz, Z Olesinski - 2021 
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Moreover, modern Smart Financial and other Technologies have 
a great impact on each business field. There should be discussed the 
following effects: 

1) Preparation of XBRL-based Structured Digital Financial 
Reports;

2) Blockchain Technology usefulness;
3) The Benefits of using Cryptocurrencies for payment of Fi-

nancial Services; 
Per Audit company Deloitte “More than 2,300 US businesses 

accept bitcoin, according to one estimate from late 2020, and that 
doesn’t include bitcoin ATMs. An increasing number of companies 
worldwide are using bitcoin and other digital assets for a host of 
investment, operational, and transactional purposes”1. Moreover, 
Crypto provides a new avenue for enhancing a host of more tradi-
tional Treasury activities, such as:

• Enabling easy and secure money transfers;
• Strong and easy access control over the capital of the company; 
• Managing the risks and opportunities of engaging in digital in-

vestments;
• Stock exchange vs Crypto Exchange
PwC also has received its financial services fee in cryptocurren-

cies for the performed audit services; 
4) The Supporting Tool for Anti-money Laundering (AML) 

procedures;
5) Sustainability Enhancement and ecological effect; Due to 

modern office software systems usage, it is no more necessary to 
print out many accounting and auditing documents, instead it is pos-
sible to keep it safe electronically. Financial technology is enabling 
smart data input techniques. For example, the document can be 
scanned and the accounting entry is done with the help of identi-
fying key information like date of transaction, amount, number of 
items, commodity type, tax paid, supplier name, nature of expense 

1 https://www2.deloitte.com/us/en/pages/audit/articles/corpo rat es-
u sing-crypto.html
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from the document automatically by the system. No more paper-
work is necessary, just scanning all the accounting document 
and finish it by electronic signature.1

6) Big Data Analysis-more financial services offered quickly and 
more analyzed, detailed decisions made;

7) ERP System Development and More Integrated Functions;
8) Quick Communication between different functional Busi-

ness Directions;
9) Artificial Intelligence Integration into Business processes;
10) Cloud-computing-saving the place for keeping financial 

data securely;
11) New Audit Software for Auditing of cryptocurrency 

transactions-as PwC Audit company mentions they have already 
invented the new software “Our new Halo tool builds on our suite 
of technology auditing solutions to provide audit and other as-
surance services to clients holding or transacting in cryptocur-
rency. In this complex world of blockchain and cryptocurrency, we 
can also help companies to seize the opportunities and address the 
challenges - helping them to implement the processes and controls 
they will need to obtain assurance reports from their auditors”2. 
Their innovative audit Tool supports clients transacting in many 
cryptocurrencies, such as Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Lite-
coin, Ethereum, Filecoin, Ripple, Tezos and etc. Additionally, Cryp-
tocurrencies’ are so developed and intentified, that PwC even dedi-
cated the Global Crypto Tax report3.

12)Financial Data Consolidation-Smart Financial Technolo-
gies help to consolidate financial data of group member companies 
easily and quickly;

1 https://caknowledge.com/impact-of-financial-technology-on-accou-
nt i ng-auditing/

2 https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/publicatio-
ns/ha lo-solution-for-cryptocurrency.html

3  PwC-2021 Global Crypto Tax Report-2022 January. https://www.pwc.
co m/us/en/services/tax/library/releases-its-2021-global-crypto-tax-
report.html
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13) Digital Assets Existence; 
As a result of Financial digitalization, due to occurrence of 

many digital assets transactions, there became necessary to pay 
much attention to accounting of the modern type virtual assets; As 
PwC reports, “Crypto may serve as an effective alternative or bal-
ancing asset to cash, which may depreciate over time due to in-
flation. Crypto is an investable asset, and some, such as bitcoin, have 
performed successfully over the past five years”. According to PwC 
report 20191, there should some accounting considerations under 
IFRS for cryptographic assets and related operations. 

An Initial Coin Offering (‘ICO’) is a form of fundraising that har-
nesses the power of cryptographic assets and blockchain-based 
trading. Similar to a crowdfunding campaign, an ICO allocates to-
kens instead of shares to investors/subscribers. These ICO to-
kens are not directly related with an ownership interest in the entity, 
however they often provide access to a specific platform and can of-
ten be traded on a crypto exchange. The population of ICO tokens 
in an ICO is generally set at a fixed amount.2 (see table 1)

Another important Financial reporting issue should be discussed 
regarding the Fair value accounting of cryptographic assets un-
der IFRS 13. Per PwC report the Fair value might be needed in a va-
riety of situations, including (see table 2):

Under IFRS 13 special disclosures must be made in financial 
statements for Fair values. If the specific disclosures required by the 
standard are insufficient, IFRS 13 requires additional information to 
be disclosed to meet that objective. In this case, many cryptograph-
ic assets show a high volatility of prices, and markets might re-
main open 24/7. So the time at which a reporting entity values the 
cryptographic asset might be important. For example, is the valua-

1 https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ifrs/publications/ifrs-
16/cryptographic-assets-related-transactions-accounting-considerations-
ifrs-pwc-in-depth.pdf

2 https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ifrs/publications/ifrs-
16/cryptographic-assets-related-transactions-accounting-considerations-
ifrs-pwc-in-depth.pdf
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tion time 11:59 PM at the end of the reporting period, or the close 
of business on that day? How is the valuation time determined 
in groups with subsidiaries in different time zones? This might 
represent a significant accounting policy, in which case it would also 
have to be disclosed in the notes to the financial statements.

Table 11

Table 22

Source : PwC Cryptocurrency report 2019-05y.

1 PwC Report-” Cryptographic assets and related transactions: 
accounting considerations under IFRS”-2019-05.

2 PwC Report-” Cryptographic assets and related transactions: accoun-
ting considerations under IFRS”-2019-05.
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vvaalluuee  aaccccoouunnttiinngg  ooff  ccrryyppttooggrraapphhiicc  assets under IFRS 13. Per PwC report the Fair value might 
be needed in a variety of situations, including: 

Table 215 

 
Source : PwC Cryptocurrency report 2019-05y. 

Under IFRS 13 special disclosures must be made in financial statements for Fair values. 
If the specific disclosures required by the standard are insufficient, IFRS 13 requires additional 
information to be disclosed to meet that objective. In this case, many ccrryyppttooggrraapphhiicc  aasssseettss  sshhooww  
aa  hhiigghh  vvoollaattiilliittyy  ooff  pprriicceess,,  aanndd  mmaarrkkeettss  mmiigghhtt  rreemmaaiinn  ooppeenn  2244//77.. So the time at which a reporting 
entity values the cryptographic asset might be important. For example, is the valuation time 
11:59 PM at the end of the reporting period, or the close of business on that day? HHooww  iiss  tthhee  
                                                            
14 PwC Report‐” Cryptographic assets and related transactions: accounting considerations under IFRS”‐2019‐05. 
15 PwC Report‐” Cryptographic assets and related transactions: accounting considerations under IFRS”‐2019‐05. 
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DIGITAL ACCOUNTING IMPACT 
ON SALES REVENUE VIRTUAL TRANSACTIONS
Financial technologies, especially selling new financial virtual 

products, makes it more difficult to account or to audit. The issuing 
entity should consider whether the ICO token issued is, in substance, 
a contract with a customer that should be accounted for under IFRS 
15. IFRS 15 would apply if (1) the recipient of the ICO token is a cus-
tomer, (2) there is a ‘contract’ for accounting purposes, and (3) the 
performance obligations. To determine whether a contract with a 
customer exists, an entity should consider whether the whitepaper, 
purchase agreement and/or other accompanying documents 
create ‘enforceable rights or obligations. [IFRS 15 App A]. This 
assessment might be challenging where the documentation pro-
vided by the issuer is not well defined. As there is discussed in the 
PwC cryptographic report, 2019, the whitepaper is a concept paper 
authored by the developers of a platform for prospective investors. 
So, the whitepapers are not the same as a standard legal contract or 
other offering documents.1 

Furthermore, after analyzing Digital accounting new issues un-
der IFRS, there should be also mentioned how far financial technol-
ogies influences on financial reporting preparation and auditing 
process. For example digitalization of Financial statements in USA 
was established quite earlier, like the usage of the XBRL system. Fi-
nancial statements are the vital part of the economic and business 
life. Moreover, creating digital, unambiguous, accurate and reus-
able versions of financial statements is one of the core capabilities of 
the XBRL standard.2

CONCLUSION
In Summary, in the conditions of Global Digitalization, the mod-

ern market requirements are changing rapidly. More and more, com-

1 PwC Report-” Cryptographic assets and related transactions: 
accounting considerations under IFRS”-2019-05.

2 https://www.xbrl.org/the-standard/what/financial-statement-data/
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panies try to gain and maintain competitive advantage by adapting 
digital financial solutions that will help them Nowadays, as the 21th 
century is the century of big data, also in the field of financial re-
porting, they need to be solved immediately in order to make proper 
financial decision. The primary issue in big data analysis can be re-
garded 3 main challenges: a) Variety of Data sources, b) Velocity (the 
rate at which data is being generated), and c) volume (the amount 
of data generated). In financial business reporting, as in other areas, 
taking on the massive flow of information that comes with doing 
business with manual workflows is becoming difficult, now it’s 
time to implement more financial technologies in finances. By im-
plementing more powerful and innovative smart digital transforma-
tion technologies such as-digital accounting, artificial intelligence, 
robotic process automation, and advanced data analytics, finance 
leaders are redefining the financial accounting and reporting, audit 
process to achieve efficiency, speed, accuracy, and financial trans-
parency that create together high quality.1

Within the finance function, the use of these smart modern tech-
nologies may reasonably be considered financial technology, or fin-
tech, and they establish a significant component of data-driven, val-
ue-focused business models2. 

As for Fin technology impact on Auditing, the demand and de-
pendence from internal or external auditors, or regulatory auditors 
on new fin technologies is increasing quickly. This enables audi-
tors to spend time more on risk identification rather than spend-
ing time on less routine procedures. Cognitive technologies, which 
include artificial intelligence, machine learning, speech recognition, 
natural language processing and robotics, help in digital analysis of 
big chunk of data which cannot be performed by a number of audit 
teams. 

1 https://planergy.com/blog/how-the-use-of-technology-can-improve-
financial-reporting/

2 https://planergy.com/blog/how-the-use-of-technology-can-improve-
financial-reporting/
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The audit conducted on the back of extensive big data churning 
will be able to identify more pitfalls, will be able to fix more risks and 
will be revealing more about the company. 

The data classification also needs to be changed – One is struc-
tured and the other is unstructured. The robotics can easily analyze 
the structured data to filter the inconsistencies, which can then be 
made part of audit samples. This will enable collection of audit evi-
dences from diverse sources and enable expression of a strong and 
clear audit opinion about the true and fair view of the financial num-
bers.

Finally, when the technological digital transformation has 
changed each and every industry, accounting and auditing is no ex-
ception. Robotics is being used to do the accounting free of manual 
intervention whereas the machine learning and artificial intelli-
gence is helping identify patterns and generates the exception re-
ports which leaves the auditor with specific grey areas, where an 
investigation is sought for, removing the necessity of sampling either 
randomly or by judgement1.
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RESUME
Mobility is a reflection of social challenges. Changes in society 

and its diverse lifeworlds are influencing people’s everyday mobil-
ity behavior. Megatrends around digitalization, globalization, urban-
ization, and sustainability are increasingly influencing our environ-
ment and forcing new approaches and ways of thinking with regard 
to individual and collective mobility behavior. “Cities are growing 
nowadays and so is their citizens’ demand for mobility.” Cities are 
becoming food points and spaces where different interests meet. In 
addition to high standards of living and personal flexibility, these liv-
ing and cultural spaces should also offer optimal accessibility and, 
last but not least, be designed to be sustainable and attractive. In 
view of the current need for a mobility transformation, in particular 
to reduce climate-hostile exhaust gases, special attention is being 
paid to current and future research in the mobility sector in the fol-
lowing five key topics: First: electric mobility using renewable en-
ergy; Second: “Mobility on Demand” and “Mobility as a Service” as 
the two decisive business models of the future with regard to CO2 
reduction and logistics efficiency increase; Third: autonomous and 
automated driving; Fourth: creation and optimization of new charg-
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ing infrastructure in urban and suburban areas and Fifth: contem-
porary and future-oriented urban mobility concepts to be subsumed 
under the term “Last Mile Logistic” with special consideration of 
commuter and small-scale cargo logistics. The special challenges in 
dealing with these research topics lie both in the high complexity 
of the subject matter and in the necessary interdisciplinarity with 
which the questions must be approached. Thus, only research teams 
will be able to produce resilient and robust results that are com-
posed of specialists from the fields of logistics, computer science, 
energy management, lawyers, architects and urban planners, engi-
neers, and programmers, and many more disciplines. The formation 
and organization of such research teams is the basis for successful 
mobility research and represents the real challenge of urban mobil-
ity change.

Keywords: Urban and Suburban Mobility, Logistics, Sustainabil-
ity, digitalization, globalization.

AKTUELLE ANSÄTZE UND ZUKUNFTSAUSSICHTEN URBANER 
UND SUBURBANER MOBILITÄT IN EUROPA

Von: Prof. Dr. Steffen Hütter und Dominik Schug, 
M.Sc. Hochschule für Technik 

und Wirtschaft des Saarlandes, Saarbrücken

Mobilität ist ein Spiegelbild gesellschaftlicher Herausforderun-
gen. Der Wandel der Gesellschaft und ihrer diversen Lebenswelten 
beeinflusst das alltägliche Mobilitätsverhalten der Menschen. Mega-
trends rund um Digitalisierung, Globalisierung, Urbanisierung und 
Nachhaltigkeit beeinflussen zunehmend unsere Umwelt und zwin-
gen zu neuen Ansätzen und Denkweisen im Hinblick auf das indivi-
duelle und kollektive Mobilitätsverhalten. „Cities are growing nowa-
days and so is their citizens’demand for mobility.”1 Städte werden 

1 Gebhardt et al. (2016), S.1183
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zu Lebensmittelpunkten und -räumen in denen unterschiedliche 
Interessen aufeinandertreffen. Dabei sollen diese Lebens- und Kul-
turräume neben hohen Lebensstandards und persönlicher Flexibil-
ität auch eine optimale Erreichbarkeit bieten und nicht zuletzt nach-
haltig und attraktiv gestaltet sein.

Der Verkehrssektor muss sich diesen neuen Bedingungen 
entsprechend anpassen und steht demzufolge vor großen gesell-
schaftlichen und technologischen Herausforderungen, um den Per-
sonen- und Warenverkehr im urbanen und suburbanen Raum zu-
kunftsorientiert auszurichten. Hierbei muss ein Umdenken sowohl 
bei den Entscheidungsträgern, als auch bei den Verkehrsteilnehm-
ern erfolgen. Letztere sollen bei Mobilitätsstrategien im Mittelpunkt 
stehen, denn individuelle Entscheidungen beeinflussen letztendlich 
die Nachhaltigkeit und Effizienz der städtischen Verkehrssysteme 
und wirken sich auf das individuelle Mobilitätsverhalten aus. Dem-
zufolge gilt es, geeignete Strategien zu finden, die sowohl effektive 
Alternativen zum Auto bieten als auch alle Nutzer zu einer verant-
wortungsvolleren Mobilität bewegen.

Neue Verkehrsmittel wie etwa E-Scooter oder High-Speed Car-
go Bikes beanspruchen fortan zusätzlichen Platz im ohnehin schon 
völlig überlasteten (sub-)urbanen Raum, wodurch das Verkeh-
rsaufkommen weiter anwachsen wird. Demografischer Wandel 
und die Gewährleistung bezahlbarer Mobilität unter Berücksich-
tigung höherer Anforderungen in puncto Energieeffizienz, Res-
sourcenschonung und CO2-Reduzierung sind nur einige Faktoren, 
die bei der Erschließung innovativer Konzepte miteinzubeziehen 
sind. Es gilt zukünftig smarte Mobilitätslösungen zu schaffen, die 
Mobility as a Service Konzepte (MaaS) integrieren und ihre strat-
egischen Ziele an den individuellen Kundenwünschen ausrichten 
und weiterentwickeln.1 Zusätzlich werden gerade im urbanen 
Raum „on demand“ fokussierte Sharing-Konzepte zukünftig stark 
an Bedeutung gewinnen.2 Eine Mobilität 4.0 stellt vielversprech-

1 Vgl. Wolter (2012), S.528
2 Vgl. Ambs / Pipahl (2020), S. 205.
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ende Lösungsansätze im Wechselspiel zwischen begrenzten Kapa-
zitäten und steigenden Anforderungen an Mobilitätsservices dar, 
mit dem Ziel einen Ausgleich zwischen Nutzen und Notwendigkeit 
von Mobilität herbeizuführen.1 

Neben den dargelegten Herausforderungen stellt die zunehm-
ende Urbanisierung in Korrelation mit der digitalen Transformation 
in Form der Mobilität 4.0 jedoch auch eine Chance für Fortschritt 
und Entwicklung dar.2

Im Zuge dieser Herausforderungen spielt der multimodale und 
intermodale Personenverkehr eine entscheidende Rolle. „Different 
studies assume that travel behavior and mobility patterns of people 
may change within the next years: multimodal and intermodal usage 
of Transport Models are getting more and more important.”3

Es bieten sich vielfältige Chancen, um neue innovative Mobilitäts-
konzepte unter Berücksichtigung individueller Kundenbedürfnisse 
durch digitale Vernetzung und die Nutzung neuer Informationstech-
nologien, wie z.B. durch die Integration mobiler Smart Devices zu 
entwickeln. „We expect a great potential for sharing services espe-
cially on intermodal trips.”4 Die Möglichkeit einer intelligenten Ver-
netzung der einzelnen Verkehrsträger auf Basis aktueller in Echtzeit 
messbarer Verkehrs- und Kapazitätsnutzungsdaten eröffnet neue 
Perspektiven zur Schaffung einer flexibleren und reaktionsfähiger-
en Mobilität.5

Es gibt bereits einige Forschungsansätze, die intermodale urbane 
und suburbane Mobilität untersuchen, jedoch richten diese Ansätze 
bisher in erster Linie ihre Konzentration auf die intermodale Nut-
zung verschiedener Verkehrsmittel in einer Metaanalyse ohne dabei 
die Übergänge respektive Wechsel zwischen den einzelnen Beförde-

1 Vgl. Malleck / Mecklenbräuker (2015), S. 371; vgl. Heggenberger / 
Mayer (2018), S. 1.

2 Vgl. Heggenberger / Mayer (2018), S. 1.
3 Schröder et al. (2014), S.199
4 Schröder et al. (2014), S.199
5 Vgl. Isenhardt et al. (2019), S. 685 f.



ekonomika. tomi 105. 3. 2022.    ECONOMICS. VOLUME 105, ISSUE 3. 2022.

404

rungsmitteln im Detail zu berücksichtigen.1,2,3,4 Doch genau an die-
sen Schnittstellen existieren große Optimierungspotentiale, wenn 
nicht gar Verhinderungsrisiken, die zukünftig eingehender analysi-
ert und gehoben werden sollten.

Erste wissenschaftliche Studien zur Analyse der nachhaltigen ur-
banen Individualmobilität geben mit Hilfe von GPS-basierten Erhe-
bungsmethoden Einblicke in das intra-individuelle Mobilitätsmus-
ter und zeigen zudem, dass die Intermodalitätsquoten noch recht 
niedrig sind und dadurch viele Potentiale nicht genutzt werden.5

Abb. 1: Mobilität 4.0

In Anbetracht der aktuellen Notwendigkeit eines Mobilitätswan-
dels insbesondere zur Reduktion klimafeindlicher Abgase liegt ein 
besonderes Augenmerk auf der aktuellen und zukünftigen Forsc-
hung im Mobilitätsbereich in den folgenden fünf Themenschwer-
punkten: 

Erstens: Elektromobilität unter Nutzung regenerativer Energie; 
Zweitens: „Mobility on Demand“ und „Mobility as a Service“ als die 

1 Vgl. Kindl et al. (2018)
2 Vgl. Gebhardt et al. (2016)
3 Vgl. Eryilmaz et al. (2014)
4 Vgl. Chlond (2013)
5 Vgl. Schönau (2016)
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Abb. 1: Mobilität 4.0 

 
                                                       
7 Schröder et al. (2014), S.199 
8 Vgl. Isenhardt et al. (2019), S. 685 f. 
9 Vgl. Kindl et al. (2018) 
10 Vgl. Gebhardt et al. (2016) 
11 Vgl. Eryilmaz et al. (2014) 
12 Vgl. Chlond (2013) 
13 Vgl. Schönau (2016) 
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im Hinblick auf CO2-Reduktion und Logistikeffizienz-Steigerung 
entscheidenden zwei Geschäftsmodelle der Zukunft; Drittens: auto-
nomes und automatisiertes Fahren; Viertens: Schaffung und Optim-
ierung neuer Ladeinfrastruktur im urbanen und suburbanen Raum 
und Fünftens: zeitgemäße und zukunftsweisende urbane Mobilitäts-
konzepte zu subsumieren unter dem Begriff „Last Mile Logistic“ 
unter besonderer Berücksichtigung von Pendler- und kleinteiliger 
Cargologistik.

Bei der Umstellung von fossiler Verbrenner-Technologie auf re-
generativ elektrisch betriebene Fahrzeuge sollte jedoch nicht, wie 
heute meist diskutiert, der Fokus nur auf dem Thema Reduktion kli-
maschädlicher Abgase liegen, sondern vielmehr auf der Chance, im 
Rahmen der Umstellung auf Elektromobilität einerseits neue Fah-
rzeugkonzepte zu entwickeln - weg vom Vierrad hin zu Drei- und 
Zweirad - und darüber hinaus andererseits die Chance zu ergreifen, 
neue Mobilitätsmuster und Gewohnheiten zu beleuchten und in der 
breiten gesellschaftlichen Masse skalierbar umzusetzen. Die Kom-
plexität und Schwierigkeit liegen darin, über viele Jahrzehnte, wenn 
nicht sogar Jahrhunderte tradierte Verhaltensmuster in der indivi-
duellen Alltagsmobilität zu hinterfragen und auf den Prüfstand zu 
stellen. Schon in den ersten Ansätzen einer Mobilitätsforschung des 
19. Jahrhunderts zeigte sich eine tägliche Mobilität von im Durch-
schnitt drei Wegen, die ein Mensch außer Haus zurücklegte als 
repräsentativ. An diesen drei Wegen hat sich allen Untersuchungen 
zufolge bis heute wenig geändert; lediglich der Umfang der zurück-
gelegten Strecken, die Geschwindigkeit und natürlich die Fahrzeuge 
und Mobilitätsträger, mit denen man die Wege außerhalb der häusli-
chen Umgebung zurücklegt, haben sich gewandelt. Was die Hebung 
der Potentiale, über Generationen trainierte und liebgewonnene 
Mobilitätsgewohnheiten infrage zu stellen, so schwierig macht, ist 
insbesondere die Komplexität individuell gelebter Mobilität, die 
nicht nur geprägt von technischen und technologischen Gesicht-
spunkten ist, sondern viel mehr tief im Inneren der menschlichen 
Psyche verborgen liegt. Die Entscheidung für einen Mobilitätsträger, 
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egal ob Auto, Bus oder Fahrrad, ist sehr stark geprägt von emotion-
alen Gesichtspunkten, von Außendarstellung und nicht selten von 
Prestige getrieben. Diese eher qualitativen Aspekte indes nicht zu 
berücksichtigen, wäre ein großes Risiko und eine große Gefahr im 
Ringen um nachhaltige Mobilitätskonzepte und ihrem Gelingen. 
Zur Erforschung dieser eher weichen Parameter investierte Zeit 
wird sich hinsichtlich Belastbarkeit und Robustheit der Forschun-
gsergebnisse mehr als auszahlen.

Ganz im Gleichklang unserer Dienstleistungskultur, die in unserer 
Wirtschaftsstruktur immer mehr an Bedeutung gewinnt, entwickeln 
sich somit zunehmend der Bereich Mobility on Demand gefolgt von 
der Begrifflichkeit Mobility as a Service als neue Geschäftsmodelle 
ab. Mobilität, die durch die Nutzung dieser beiden Geschäftsmodelle 
nicht mehr ungenutzt Ressourcen bindet oder öffentlichen Raum 
belegt, sondern ihren Dienst, Menschen und Güter von A nach B zu 
verbringen, permanent verrichten kann und nur für die notwendi-
gen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten beziehungsweise für 
das Aufladen der Batterie stillstehen muss, würde einen erheblichen 
Beitrag zur Reduktion von Ressourcenverschwendung und Umwelt-
belastung leisten. 

Ineffiziente und überalterte Verbrenner-Technologien, die durch 
die Nutzung von Mobility on Demand und Mobility as a Service an-
geboten grundsätzlich nicht mehr benötigt werden, bedürfen auch 
keiner Umstellung auf elektrische Antriebsweise und stellen somit 
ein enormes „Vorab“- Potential zur Reduktion des zugegbener-
maßen riesigen Ressourcenbedarfes bei der Schaffung elektrisch 
angetriebener Mobilitätsträger dar.

Der dritte Themenbereich in der Urbanen und Suburbanen Mo-
bilitätsforschung, autonomes und automatisiertes Fahren, enthält 
ein hohes Potenzial in vielerlei Hinsicht: Effizienzsteigerung durch 
Parallelisierung von durch Menschen erbrachte Wertschöpfung 
während individuelle Mobilität genutzt wird, Vermeidung unnötiger 
Ressourcenverschwendung oder Vernichtung durch Unfälle jegliche 
Art und, vor dem Hintergrund der zuvor genannten psychologischen 
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und emotionalen Komponente der Mobilität, die Ausklammerung 
und Subtraktion jeglicher menschlich motivierter Verschwendung 
von Energie und Ressourcen beim Ablauf individueller Mobilität.

Aufgrund technischer und technologischer Gesetzmäßigkeiten 
birgt die vollumfassende Umstellung auf Elektromobilität aber ins-
besondere die Problematik der neu zu schaffenden Ladeinfrastruk-
tur. Auf Erdöl oder Erdgas basierende Kraftstoffe lassen sich in viel 
kürzerer Zeit vertanken als das Aufladen von Batterien dauert; hier 
zeigt Elektromobilität einen eindeutigen Wettbewerbsnachteil. Rela-
tiviert werden kann diese Problematik durch die Entwicklung künstli-
cher Kraftstoffe oder auch die Nutzung von mit regenerativer Energie 
gewonnenem Wasserstoff. Aber auch die Rückbesinnung auf durch 
menschliche Muskelkraft angetriebene Mobilitätsträger wie den Roll-
er oder das Fahrrad bietet die Möglichkeit neue Akzente zu setzen. Es 
ist die Aufgabe angewandter Mobilitätsforschung, die richtige Anzahl, 
das notwendige Leistungspotential und insbesondere den richtigen 
Standort zukünftiger Ladeinfrastruktur im Urbanen und Suburbanen 
Umfeld so wie auch im ländlichen Raum zu konkretisieren.

Wenn man individuellen Personen- und Warenverkehr analysi-
ert, so stellt sich insbesondere im urbanen und suburbanen Raum 
die Frage nach zukunftsfähigen Pendler- und Nahversorgungskonz-
epten. Hier etabliert sich ein eigenständiges Forschungsfeld unter 
der Begrifflichkeit Last Mile Logistik. Die besonderen Herausforde-
rungen bei der Bearbeitung dieses Forschungsfeldes liegen sowohl 
in der hohen Komplexität der Themenstellung als auch in der er-
forderlichen Interdisziplinarität, mit der die Fragestellungen ange-
gangen werden müssen. So werden nur Forscherteams belastbare 
und robuste Ergebnisse erarbeiten können, die sich aus den Fachge-
bieten der Logistik, Informatik, Energiewirtschaft, aus Juristen, Ar-
chitekten und Stadtplanern, Ingenieuren und Programmierern und 
vielen mehr Disziplinen zusammensetzen. Die Bildung und das Or-
ganisieren solcher Forscherteams ist die Basis für eine erfolgreiche 
Mobilitätsforschung und stellt die eigentliche Herausforderung des 
urbanen Mobilitätswandels dar.
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დი მა სის გან გან სხვავ დე ბი ან. ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი შემ თხვე ვე-
ბის გან ხილ ვი სა და და დას ტუ რე ბის შემ დეგ თავ შე საფ რის მა-
ძი ებ ელ პი რებს ენ იჭ ებ ათ იურ იდი ული სტა ტუ სი-ლტოლ ვი ლი. 
ლტოლ ვი ლის სტა ტუ სის მქო ნე ად ამი ან ები ხდე ბი ან იმ ქვეყ ნე-
ბის მო ქა ლა ქე ები, სა დაც ფიქ რო ბენ, რომ მა თი უფ ლე ბე ბი უფ-
რო მე ტად და ცუ ლი იქ ნე ბა.
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ბო ლო ათ წლე ულ ებ ის გან მავ ლო ბა ში ემ იგ რა ცი აში წა სუ ლი 
ად ამი ან ებ ის რა ოდ ენ ობ ის უწყვე ტი ზრდა, ბევ რმა მი ზეზ მა გა-
ნა პი რო ბა. მათ შო რის: ტექ ნო ლო გი ურ მა მიღ წე ვებ მა, ინ ტერ-
ნეტ თან წვდო მის გა მარ ტი ვე ბამ, უვ იზო მი მოს ვლის რე ჟი მე ბის 
ამ ოქ მე დე ბამ და ერ ებს შო რის თა ნა მე გობ რო ბამ, ეს მი ზეზ თა 
ის მცი რეა ჩა მო ნათ ვა ლია, რო მელ მაც უფ რო გააადვილა ემ-
იგ რა ცი აში წას ვლის გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა. ემ იგ რა ცი აში 
წას ვლის უპ ირ ვე ლეს მი ზე ზად რო გორც სა ქარ თვე ლო ში, ას ევე 
მთელ მსოფ ლი ოში ფი ნან სუ რი კე თილ დღე ობ ის მი ღე ბა რჩე ბა.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ემ იგ რა ცია, ეკ ონ ომ იკა, სტრა ტე გია, 
მსოფ ლიო, სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი, ლტოლ ვი ლი. მო-
სახ ლე ობა.

შე სა ვა ლი
თა ნა მედ რო ვე მიგ რა ცი ულ პრო ცე სებ ში ჩარ თუ ლია მსოფ-

ლი ოს თით ქმის ყვე ლა კონ ტი ნენ ტი და რე გი ონი. მიგ რა ცი ის 
პრო ცე სე ბის მარ თვა და რე გუ ლი რე ბა ბო ლო რამ დე ნი მე ათ-
წლე ულ ის მან ძილ ზე არ ის თა ნა მედ რო ვე სა ერ თა შო რი სო ურ-
თი ერ თო ბე ბის ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი და სა და ვო ას პექ ტი.

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მიგ რა ცია ყო ველ თვის იყო თა ნა მედ-
რო ვე მსოფ ლი ოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა, მიგ რა ცი ით გა-
მოწ ვე ულ ას პექ ტებს 21-ე სა უკ უნ ის და საწყი სამ დე არ მი უღია 
სა თა ნა დო გა შუ ქე ბა და სა ბო ლოო ჯამ ში მიგ რა ცი ულ მა პრო ცე-
სებ მა კო ლო სა ლუ რი მას შტა ბე ბი შე იძ ინა არა მხო ლოდ სა ქარ-
თვე ლო ში, არ ამ ედ მთელ მსოფ ლი ოში. 2018 წლის მო ნა ცე მე ბით 
სა ერ თა შო რის მიგ რან ტე ბის რა ოდ ენ ობ ამ და ახ ლო ებ ით 255 მი-
ლი ონ ად ამი ანს გა და აჭ არ ბა, ხო ლო ქვეყ ნე ბის ში და მიგ რა ცი ამ 
კი თით ქმის 800 მი ლი ონს მი აღ წია(აღ ნიშ ნულ ციფ რებ ში მით-
ვლი ლია ლტოლ ვილ თა და თავ შე საფ რის მა ძი ებ ელ თა გარ კვე-
ული ნა წი ლი).

ძი რი თა დი ტექ სტი
მსოფ ლი ოში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ მა და გან სა კუთ რე ბით კი 

ევ რო პა ში არ სე ბულ მა კრი ზის მა, კი დევ ერ თხელ აშ კა რად აჩ-
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ვე ნა აღ ნიშ ნუ ლი ფე ნო მე ნის სირ თუ ლე და ცხად ყო, რომ აუც-
ილ ებ ელია ამ პრო ცე სე ბის მოგ ვა რე ბა ში ჩარ თულ იყ ოს მთე ლი 
მსოფ ლი ოს სა ზო გა დო ება და აუც ილ ებ ელია თა ნამ შრომ ლო ბა 
რო გორც რე გი ონ ულ, ისე გლო ბა ლურ დო ნე ზე. მიგ რა ცი ას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ში აქ ტი ურ ად არ ის 
ჩარ თუ ლი ის ეთი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ ტე-
ბი, რო გო რე ბი ცაა შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია (ILO), 
მსოფ ლიო ბან კი (WB), ლტოლ ვილ თა უმ აღ ლე სი კო მის რის ოფ-
ისი (UNHCR), გა ერ ოს სპე ცი ალ იზ ებ ული სა აგ ენ ტო - გა ნათ ლე-
ბის, მეც ნი ერ ებ ის და კულ ტუ რის სა კითხებ ში (UNESCO), აუც-
ილ ებ ლად ცალ კე უნ და აღ ინ იშ ნოს, მიგ რა ცი ის სა ერ თა შო რის 
კო მი სია (IOM) ის არ ის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ორ გა ნი ზა ცია, 
რო მე ლიც შე ხე ბა შია მიგ რა ცი ის სა კითხებ თან. მიგ რა ცი ის სა ერ-
თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია მუ შა ობს რო გორც სამ თავ რო ბო, ას-
ევე არ ას ამ თავ რო ბო და მთავ რო ბა თა შო რის ორ გა ნო ებ თან. ის 
და არ სდა 1951 წელს და მი სი წევ რი სა ხემ წი ფო ებ ის რა ოდ ენ ობა 
170-მდეა. სა ინ ტერ სოა ის იც, რომ IOM 2016 წელს, მი სი არ სე ბო-
ბის სა მოც და მე ხუ თე წელს გა ერ ოს ნა წი ლი გახ და. სა ერ თა შო-
რი სო მიგ რა ცი ის მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხებ სა და პრობ ლე მებ თან 
და კავ ში რე ბით, ყვე ლა ზე ავ ტო რი ტე ტუ ლი დო კუ მენ ტია 2003 
წელს ჟე ნე ვა ში და არ სე ბუ ლი (GCIM) სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის 
გლო ბა ლურ კო მი სი ის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მოხ სე ნე ბა, რო-
მე ლის სა ხელ წო დე ბაა: „მიგ რა ცია ურ თი ერ თა დაკ-ავ ში რე ბულ 
სამ ყა რო ში და მოქ მე დე ბის ახ ალი მი მარ თუ ლე ბე ბი. აღ ნიშ ნულ 
დო კუმ ნეტ ში თავ მოყ რი ლია ის ეთი ძი რი თა დი სა კითხე ბი და 
პრობ ლე მე ბი, რო გო რი ცაა მიგ რა ცის მზარ დი დი ნა მი კა, მსოფ-
ლიო შრო მის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა, არ ალ ეგ ალ ური 
მიგ რა ცი ული პრო ცე სე ბი და მათ გან გა მოწ ვე ული პრობ ლე-
მე ბი, მიგ რან ტე ბის უფ ლე ბე ბი და მოთხოვ ნე ბი. გარ და ამ ისა, 
მსოფ ლი ოს ერთ-ერ თმა ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან მა ფი ნან სურ მა 
ინ სტი ტუტ მა - მსოფ ლიო ბან კმა თა ვის მი ერ გან სა ხორ ცი ელ-
ებ ელ მი მარ თუ ლე ბებ ში საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი და-
უთ მო სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ისა და ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის 
სა კითხებს. [1]
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ჩვენს ქვე ყა ნა ში მიგ რა ცი ის მარ თვის სფე რო ში მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ნა ბი ჯე ბი იქ ნა გა დად გმუ ლი ევ რო კავ ში რის მხარ და ჭე რით. 
შე მუ შავ და მიგ რა ცი ის მარ თვის სხვა დას ხვა სტრა ტე გი ები, 
სხვა დას ხვა ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის მა გა ლით ზე და ა.შ. რაც ყვე-
ლა ზე მთა ვა რია ჩა მო ყა ლიბ და მიგ რა ცი ის სა კითხთა სამ თავ რო-
ბო კო მი სია. (2010 წ) [2;3]

სა ქარ თვე ლო ში, ის ევე რო გორც სხვა ქვეყ ნებ ში ემ იგ რა ცი ის 
გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი ერ თნა ირია: ეს უმ ეტ ეს შემ თხვე ვებ ში არ ის 
სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ თან შე და რე ბით უფ რო მა ღა ლი ფი ნან სუ რი 
ან აზღა ურ ებ ის სურ ვი ლი. თუმ ცა, არ სე ბობს სხვა ტი პის ემ იგ რა-
ცი ის მი ზე ზე ბი, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ მა თი რა ოდ ენ ობა საკ მა ოდ 
მცი რეა. ერთ-ერ თია სა მედ ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის მიზ ნით 
მიგ რა ცია და და სავ ლუ რი/ამ ერ იკ ული გა ნათ ლე ბის/პრაქ ტი-
კის მი ღე ბის სურ ვი ლით გა მოწ ვე ული მიგ რა ცია. სამ წუ ხა როდ, 
სა ქარ თვე ლოს არ ცთუ ისე შო რე ულ წარ სულ ში იყო პე რი ოდი, 
რო დე საც ემ იგ რა ცი ის გა მომ წვე ვი მი ზე ზი ძი რი თა დად იყო ქვე-
ყა ნა ში არ სე ბუ ლი მძი მე ვი თა რე ბა, არ ას ტა ბი ლუ რი პო ლი ტი კუ-
რი ფო ნი, ში და და პი რის პი რე ბა, სა მო ქა ლა ქო ომი და ამ ფაქ ტო-
რე ბი დან გა მომ დი ნა რე- მაქ სი მა ლუ რად გაზ რდი ლი კრი მი ნა ლი. 
უნ და აღ ინ იშ ნოს ის გა რე მო ება, რომ აღ წე რი ლი ვი თა რე ბის გა-
მო მო სახ ლე ობ ის მიგ რა ცია ძი რი თა დად ყო ფილ პოს ტსაბ ჭო თა 
სივ რცე ში ხდე ბო და. ამ ჟა მად კი, მო სახ ლე ობ ის ძი რი თა დი მა სა 
ევ რო პა სა და ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში ცდი ლობს გა და-
სახ ლე ბას. თუმ ცა 2019 წლის მო ნა ცე მე ბით, ჩვე ნი ქვეყ ნი დან ყვე-
ლა ზე მე ტი ემ იგ რან ტი მა ინც რუ სეთ ში იმ ყო ფე ბა. [4;5]

აუც ილ ებ ლად უნ და აღ ნიშ ნოს, ის ფაქ ტი, რომ ბო ლო წლებ ში 
შე სამ ჩნე ვი გახ და ემ იგ რან ტე ბის უკ ან-სა ქარ თვე ლო ში დაბ რუ-
ნე ბა, მარ თა ლია მა თი რა ოდ ენ ობა არ აჭ არ ბებს ქვეყ ნი დან გამ-
სვლე ლე ბის რა ოდ ენ ობ ას, თუმ ცა შე სამ ჩნე ვად მო იმ ატა უკ ან 
დაბ რუ ნე ბულ თა რიცხვმა. რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნე, ქარ თვე-
ლი ემ იგ რან ტე ბის უმ ეტ ეს ობა იძ ულ ებ ული გახ და და ეტ ოვ ებ-
ინა, რო გორც სა კუ თა რი ქვე ყა ნა, ას ევე ოჯ ახ ები და ახ ლობ ლე ბი 
ფი ნან სუ რი უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის. დღეს კი მა თი უმ ეტ ეს ობ-
ის ძი რი თად მი ზანს, უკ ვე მიღ წე ული კე თილ დღე ობ ისა და მეტ-
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ნაკ ლე ბად ფი ნან სუ რი და მო უკ იდ ებ ლო ბის დო ნის შე ნარ ჩუ ნე ბა 
წარ მო ად გენს. სწო რედ ამ იტ ომ არ არ ის გან სა კუთ რე ბით მზარ-
დი უკ ან დაბ რუ ნე ბულ თა რიცხვი. [6]

ბო ლო ათ წლე ულ ებ ის მან ძილ ზე დაჩ ქარ და ურ ბა ნი ზა ცი ის 
პრო ცე სი, რაც პირ და პირ უკ ავ შირ დე ბა სოფ ლებ ში მოქ მე დუ ნა-
რი ანი მო სახ ლე ობ ის შემ ცი რე ბას. სოფ ლე ბის დაც ლა ძი რი თა-
დად გა მო იწ ვია დიდ ქა ლა ქებ ში არ სე ბულ მა სამ შე ნებ ლო ბუმ მა, 
რის გა მოც გა იზ არ და მოთხოვ ნა შე და რე ბით და ბა ლი კვა ლი ფი-
კა ცი ის, უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის დიპ ლო მის გა რე შე მყოფ შრო მი-
სუ ნა რი ან მა მა კა ცებ ზე. სწო რედ ქა ლაქ ში და საქ მე ბი სა და „უკ ეთ-
ესი ცხოვ რე ბის“ პერ სპექ ტი ვამ გა მო იწ ვია სოფ ლებ ში მიმ დი ნა რე 
პრო ცე სე ბი. მა სი ურ ად მოხ და ქმე დი თუ ნა რი ანი მო სახ ლე ობ ის 
გა დი ნე ბა, რის გა მოც ავ ტო მა ტუ რად შე ფერ ხდა სოფ ლის მე ურ-
ნე ობ ის გან ვი თა რე ბა. მუ შა ხე ლის არ არ სე ბო ბის გა მო მი უხ ედ ავი 
დარ ჩა, სხვა დას ხვა ხი ლის ბა ღე ბი, ვე ნა ხე ბი, ბოს ტნე ული და პარ-
კო სა ნი მცე ნა რე ები. აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის გა მო ვერ მო ხერ-
ხდა პრო დუქ ტის მოთხოვ ნი სა და მი წო დე ბის და რე გუ ლი რე ბა, 
რა მაც გა ზარ და იმ პორ ტულ სა ქო ნელ ზე მოთხოვ ნა.

სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლია, რომ ემ იგ რა ცია უპ ირ ვე ლეს ყოვ-
ლი სა უკ ავ შირ დე ბა სტა ბი ლურ ფუ ლად გზავ ნი ლებს უცხო ურ 
ვა ლუ ტა ში. ხშირ შემ თხვე ვა ში, სა ქარ თვე ლო ში შე მო სუ ლი ვა-
ლუ ტის უმ ეტ ესი წი ლი სწო რედ ემ იგ რან ტე ბის ფი ნან სურ გზავ-
ნი ლებ ზე მო დის(გან სა კუთ რე ბით ბო ლო 2 წლის მან ძილ ზე, რო-
დე საც მსოფ ლიო პან დე მი ამ შე აფ ერ ხა ტუ რიზ მი არა მარ ტო 
სა ქარ თვე ლო ში, არ ამ ედ მთელ მსოფ ლი ოში). გარ და ფუ ლა დი 
გზავ ნი ლე ბი სა, ემ იგ რა ცი ას სხვა და დე ბი თი მოვ ლე ნე ბიც ახ-
ლავს თან. შე და რე ბი სათ ვის გან ვი ხი ლოთ იაპ ონი ის მა გა ლი თი: 
იაპ ონია ალ ბათ მთელ მსოფ ლი ოში ყვე ლა ზე მო ნო ეთ ნი კუ რი 
სა ხელ მწი ფოა, მი სი მო სახ ლე ობ ის 98%-ზე მე ტი თა ვად იაპ ონ-
ელია. 1,9% კი მიმ დე ბა რე კუნ ძუ ლე ბის მაცხოვ რე ბე ლე ბი არი ან. 
მხო ლოდ 0,1% შე ად გენს სხვა ერ ებ ის წარ მო მად გენ ლე ბი. [7]

ამ ომ ავ ალი მზის ქვე ყა ნა მთე ლი თა ვი სი არ სე ბო ბის მან ძილ-
ზე ზე დემ ტად და ხუ რუ ლიც კი იყო. იაპ ონია ყო ველ თვის იყო გა-
მორ ჩე ული ძა ლი ან მკაც რი მი დო მე ბით მიგ რა ცი ული პრო ცე სე-
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ბი მი მართ, რაც ით ვა ლის წი ნებ და უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებ ის 
შეს ვლის შეზღუდ ვას და იაპ ონი ის მო ქა ლა ქე ებ ის ქვეყ ნი დან თა-
ვი სუფ ლად გას ვლას. თუმ ცა ბო ლო წლებ ში ემ იგ რა ცი ას თან და-
კავ ში რე ბით, და მო კი დე ბუ ლე ბა შეც ვა ლა იაპ ონი ის მთავ რო ბამ. 
რად გა ნაც იაპ ონია, ის ევე რო გორც სხვა გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ-
ნე ბის უმ რავ ლე სო ბას პრობ ლე მე ბი შე ექ მნა, რაც ძი რი თა დად 
და ბა ლი შო ბა დო ბის და გაზ რდი ლი სი ცოცხლის მაჩ ვე ნებ ლებ-
ში გა მო იხ ატ ება. (იაპ ონი ას მთელ პლა ნე ტა ზე სი ცოცხლის ხან-
გრძლი ვო ბის ყვე ლა ზე დი დი მაჩ ვე ნე ბე ლი აქ ვს და აგ რძე ლებს 
ზრდას!) თა ნა მედ რო ვე თა ობ ები უფ რო მე ტად არ ის ორ ნე ტი რე-
ბუ ლე ბი კა რი ერ ულ წინ სვლა ზე, ვიდ რე ოჯ ახ ზე. აღ ნიშ ნულ პრობ-
ლე მას შე უძ ლია სა ბო ლოო ჯამ ში დე მოგ რა ფი ულ კრი ზი სამ დე 
მი იყ ვა ნოს იაპ ონია. იაპ ონი ის მთავ რო ბამ მი იღო გა დაწყვე ტი ლე-
ბა, რომ მიმ დი ნა რე პრობ ლე მის გამ წვა ვე ბა შე საძ ლოა შრო მი თი 
მიგ რან ტე ბის ჩარ თუ ლო ბით იყ ოს თა ვი დან აც ილ ებ ული. პრე-
მი ერ მი ნის ტრმა, შინ ზო აბ ემ პარ ლა მენ ტის მხარ და ჭე რით 2018 
წელს მი იღო ახ ალი სა ემ იგ რა ციო კა ნო ნი, რის სა ფუძ ველ ზეც 
იაპ ონი აში დამ კვიდ რდა სა მუ შაო ვი ზის რამ დე ნი მე კა ტე გო რია, 
რა ზე დაც დიდ იმ ედ ებს ამ ყა რე ბენ იაპ ონი ის მთავ რო ბის წარ მო-
მად გენ ლე ბი(მუ შა ხე ლის მწვა ვე დე ფი ცი ტის აღ მოფხვრა, დე-
მოგ რა ფი ული პრობ ლე მე ბის გა დაწყვე ტა და ა.შ. [8].

დას კვნა
სა ბო ლოო ჯამ ში, ყვე ლა ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბა თან ხმდე ბა, 

რომ ემ იგ რა ცია აუც ილ ებ ელია. სა ჭი როა სწო რად გავ მიჯ ნოთ 
მი სი და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი გავ ლე ნე ბი, ჩვე ნი ქვეყ ნი სა და 
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MIGRATION PROCESSES IN THE WORLD AND IN GEORGIA 
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RESUME
Migration is an already existing part of human existence. The 

main driving force of migration is the prospects of a successful life. 
Even in prehistoric times, the reason people moved was for life, for 
hunting, for allowing crops, and so on. Finding more favorable areas 
and their purpose. 

Unfortunately, there is also a history of migration, similar: natural 
disaster, civil and war between countries. Frequent cases of leaving 
the homeland are cited as the cause of political persecution. Accord-
ing to world statistics, asylum for other countries, they differ in that 
people write, are to leave their homeland for a non-traditional orien-
tation. They are only because they are in fear of physical destruction. 
After reviewing and confirming the above results, asylum seekers 
are granted legal status - refugees. People with refugee status, will 
be citizens of countries where their rights will be more protected. 

The number of people who have emigrated in recent decades has 
been steadily increasing, for many reasons. Among them: the simpli-
fication of access to the Internet, the introduction of visa-free travel 
regimes and the community between nations, for these reasons it’s a 
small technology, making it easier to make the decision to emigrate. 
The primary reason for emigrating is to get well-being in Georgia, as 
well as around the world.

Keywords: Emigration, Economy, Strategy, World, International 
Relations, Refugee, Population.
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რე ზი უმე
გან ხი ლუ ლია მი ნე რა ლურ-რე სურ სუ ლი პო ტენ ცი ალ ის ათ ვი-

სე ბის გლო ბა ლუ რი ტენ დენ ცი ები და ეკ ონ ომ იკ აში მი სი ცალ კე-
ული სა ხე ებ ის ეფ ექ ტი ანი გა მო ყე ნე ბის აქ ტუ ალ ური ას პექ ტე ბი 
უფ რო მწვა ნე, უს აფ რთხო და მდგრა დი მო მავ ლის თვალ საზ-
რი სით; ას ევე გა ან ალ იზ ებ ულია მი ნე რა ლურ ნედ ლე ულ ზე 
მოთხოვ ნა ეკ ონ ომ იკ ის დი ნა მი კის, კრი ტი კუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის 
გა დაჭ რის და გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით. შე მო თა ვა ზე ბუ ლია მდგრა დი ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით მი ნე რა ლე ბის და ლი თო ნე ბის პა-
სუ ხის მგებ ლო ბით წარ მო ება, მა თი უს აფ რთხოდ გა მო ყე ნე ბა 
ეთ იკ ური ბიზ ნეს პრაქ ტი კის და სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ტენ დენ-
ცი ებ ის ჩარ თუ ლო ბით.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: მი ნე რა ლურ-რე სურ სუ ლი პო ტენ ცი ალი, 
მი ნე რა ლუ რი ნედ ლე ული, COVID-19, გლო ბა ლუ რი ტენ დენ ცი-
ები, ეკ ონ ომ იკა, მწვა ნე, უს აფ რთხო და მდგრა დი გან ვი თა რე ბა.

ძი რი თა დი ტექ სტი
მი ნე რა ლუ რი რე სურ სე ბის მო პო ვე ბა და სამ თო მრეწ ვე ლო ბა 

ის ტო რი ულ ად, ად ამი ან ის ერთ-ერ თი უძ ვე ლე სი საქ მი ან ობა და 
დარ გია, რად გან კა ცობ რი ობა მრა ვა-ლი სა უკ უნ ის გან მავ ლო-
ბა ში და თუნ დაც ათ ას წლე ულ ებ ის გან მავ ლო ბა ში, ას ევე დღეს, 
სარ გებ ლობს დე და მი წის სიმ დიდ რით. ად ამი ან ის მი ერ მო პო ვე-
ბუ ლი და გა მო ყე ნე ბუ ლი მი ნე რა ლუ რი რე სურ სე ბი ყო ველ თვის 
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გა ნა პი რო ბებ და სა ხელ მწი ფო ებ ის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ და 
ცი ვი ლი ზა ცი ურ გან ვი თა რე ბას, რაც ძა ლი ან ნათ ლად იყო ხაზ-
გას მუ ლი 2000 წელს აშშ-ში გა მარ თუ ლი მე-18 მსოფ ლიო სამ თო 
კონ გრეს ზე დე ვი ზით - ყვე ლა ფე რი იწყე ბა სამ თო მო პო ვე ბით. 
ამ ას თან და კავ ში რე ბით, სა ინ ტე რე სოა ცნო ბი ლი ფი ზი კო სის 
მაქს პლან კის გა მო ნათ ქვა მი: ,,სამ თო არ არ ის ყვე ლა ფე რი, მაგ-
რამ სამ თოს გა რე შე ყვე ლა ფე რი არ აფ ერია“. მარ თლაც რე ალ-
ურია, ეკ ონ ომ იკ ის მთე ლი რი გი დარ გე ბის და მი მარ თუ ლე ბე ბის 
არ სე ბო ბა, რო გორც წარ სულ ში, ას ევე აწ მყო ში, რო მელ თა ოპ-
ტი მა ლუ რი ფუნ ქცი ონ ირ ებ აც სამ თო ინ დუს ტრი ის გან ვი თა-
რებ ზე მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა და მო კი დე ბუ ლი. [1] 

კო რო ნა ვი რუ სის/COVID-19-ის გლო ბა ლურ მა პან დე მი ამ მძი-
მედ და არ ტყა მსოფ-ლიო სამ თო ინ დუს ტრი ას, სა მუ შაოების 
პე რი ოდ ული და ხურ ვით და მი წო დე ბის ჯაჭ-ვის შე ფერ ხე ბით. 
თუმ ცა, ვი ნა იდ ან ლი თო ნე ბი და მი ნე რა ლე ბი აუც ილ ებ ელია 
მრა-ვა ლი სხვა ინ დუს ტრი ის თვის, პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ მა 
ნი შან დობ ლივ მა გა რე მო-ებ ებ მა ას ევე და ად ას ტუ რა, თუ რამ-
დე ნად გამ ძლეა სამ თო კომ პა ნი ები ას ეთი სე რი-ოზ ული გა მოწ-
ვე ვე ბის წი ნა შე. რო გორც ცნო ბი ლია, მო მა ვალ ში, ეკ ონ ომ იკ ის 
სა ნედ-ლე ულო მო დელ ზე გან ვი თა რე ბის ცვლი ლე ბის მი უხ ედ-
ავ ად, მი ნე რა ლუ რი ნედ ლე ულ ის მნიშ ვნე ლო ბის აქ ტუ ალ ობა არ 
შემ ცირ დე ბა. ცხოვ რე ბის დო ნის ზრდით კვლავ გა იზ რდე ბა ენ-
ერ გი ის, ლი თო ნე ბი სა და სხვა მი ნე რა ლე ბის მოხ მა რე ბა. (იხ. ნახ. 
1) [2]

მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
მი ნე რა ლუ რი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბი. გა სუ ლი სა უკ უნ ის 70-იანი წლე ბის შუა პე რი-
ოდ ის ეკ ონ ომ იკ ურ მა დარ ტყმამ და მა ჯე რებ ლად აჩ ვე ნა, რომ 
გარ კვე ულ პი რო ბებ ში ამ პრობ ლე მებ მა შე იძ ლე ბა სე რი ოზ ულ-
ად იმ ოქ მე დოს სა ხელ მწი ფო ებ ის ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის 
მთელ კურ სზე, უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს წარ მო ებ ის, 
ფუ ლა დი, სა გა რეო ეკ ონ ომ იკ ური და მთელ რიგ სხვა სო ცი ალ-
ურ-ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბებ ზე. გრძე ლი 
რეტ როს პექ ტი ვი სას, ახ ალი მი ნე რა ლე ბის, შე ნად ნო ბე ბის აღ მო-
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ჩე ნამ, მი ნე რა ლე ბის მო პო ვე ბი სა და წარ მო ებ ის ახ ალი მე თო დე-
ბის აღ მო ჩე ნამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა გლო ბა ლურ 
ინ დუს ტრი ულ გან ვი თა რე ბა სა და მოხ მა რე ბა ზე. [3]

გლო ბა ლუ რი ტოპ 40 სამ თო კომ პა ნია, რომ ლე ბიც წარ მო ად-
გე ნენ ინ დუს ტრი ის აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბას, 2020 წელს 
გა მო იმ უშ ავ ეს ნა ხე ვარ ტრლნ აშშ $-ზე მე ტი შე მო სა ვა ლი. რა-
ოდ ენ ობ ის თვალ საზ რი სით, ეს კომ პა ნი ები ყვე ლა ზე მე ტად აწ-
არ მო ებ ენ ნახ შირს (თერ მუ ლი და მე ტა ლურ გი ული ნახ ში რის 
ჩათ ვლით), რკი ნის მა დანს და ბოქ სიტს. [4,5,6]

მი უხ ედ ავ ად არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი სა, სამ თო მრეწ ვე ლო ბა 
გარ კვე ულ წი ლად კარ გად ინ არ ჩუ ნებს მდგრა დო ბას COVID-19-
ის გავ ლე ნის კონ ტექ სტში გლო ბა ლურ ეკ ონ ომ იკ ასა და წარ მო-
ებ აზე, რამ დე ნა დაც სამ თო კომ პა ნი ები ფი ნან სუ რად შე და რე-
ბით ძლი ერია და მა თი უმ ეტ ეს ობა მეტ ნაკ ლე ბი სტა ბი ლუ რო ბით 
გა ნაგ რძობს მუ შა-ობ ას, თუმ ცა გაზ რდი ლია სიფ რთხი ლი სა და 
პრო ფი ლაქ ტი კუ რი კონ ტრო ლის დო ნე. ამ ას თან, ჯერ კი დევ უც-
ნო ბია პან დე მი ის გრძელ ვა დი ანი შე დე გე ბი. ცხა დია, ას ეთ პი რო-
ბებ ში, ტოპ-40 სამ თო კომ პა ნი ამ უნ და ის არ გებ ლოს არ სე ბუ ლი 
ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბით და გა და ხე დოს თა ვის სტრა ტე გი-
ას, რაც მო მა ვალ ში გაზ რდის ბიზ ნე სის სტა ბი ლუ რო ბას. 

სამ თო მომ პო ვე ბელ კომ პა ნი ებს უწ ევთ მუდ მი ვად მზარდ 
მოთხოვ ნებ თან გამ კლა ვე ბა, რო გო რი ცაა: ინ ოვ აცი ებ ის სა ჭი-

ნახ. 1. გლო ბა ლუ რი რე სურ სე ბის მო პო ვე ბის 
პროგ ნო ზი 2010-2030 წწ. [7]

2 
 

arseboba, rogorc warsulSi, aseve awmyoSi, romelTa optimaluri 

funqcionirebac samTo industriis ganviTarebze mniSvnelovnadaa 

damokidebuli. [1]   

 koronavirusis/COVID-19-is globalurma pandemiam mZimed daartya msof-

lio samTo industrias, samuSaoebis perioduli daxurviT da miwodebis jaW-

vis SeferxebiT. Tumca, vinaidan liTonebi da mineralebi aucilebelia mra-

vali sxva industriisTvis, pandemiiT gamowveulma niSandoblivma garemo-

ebebma aseve daadastura, Tu ramdenad gamZlea samTo kompaniebi aseTi seri-

ozuli gamowvevebis winaSe. rogorc cnobilia, momavalSi, ekonomikis saned-

leulo modelze ganviTarebis cvlilebis miuxedavad, mineraluri 

nedleulis mniSvnelobis aqtualoba ar Semcirdeba. cxovrebis donis zrdiT 

kvlav gaizrdeba energiis, liTonebisa da sxva mineralebis  moxmareba. (ix. 

nax. 1) [2] 

nax. 1. globaluri resursebis mopovebis prognozi 2010-2030 ww. [77]]  

msoflio ekonomikis ganviTarebaSi mniSvnelovania mineraluri 

resursebis gamoyenebasTan dakavSirebuli problemebi. gasuli saukunis 70-

iani wlebis Sua periodis ekonomikurma dartymam damajereblad aCvena, rom 

garkveul pirobebSi am problemebma SeiZleba seriozulad imoqmedos 

saxelmwifoebis ekonomikuri ganviTarebis mTel kursze, uaryofiTi gavlena 

moaxdinos warmoebis, fuladi, sagareo ekonomikuri da mTel rig sxva 

socialur-ekonomikuri ganviTarebis mimarTulebebze. grZeli 



ekonomika. tomi 105. 3. 2022.    ECONOMICS. VOLUME 105, ISSUE 3. 2022.

422

რო ება, ნორ მა ტი ულ-სა მარ თლებ რი ვი ბა ზის ცვლი ლე ბე ბი და 
ფი ზი კურ და სა ინ ფორ მა ციო უს აფ რთხო ებ ას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი რის კე ბის ზრდა. ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა რე მოს დაც ვი-
თი და სო ცი ალ ური პო ლი ტი კა, პრო ექ ტის კომ პე ტენ ცი ის მე-
ქა ნიზ მი, მწვა ნე ეკ ონ ომ იკ ის გარ და მა ვა ლი მიდ გო მა, სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცი ის პო ლი ტი კა, რის კის პო ლი ტი კის მთლი ან ობა, ეკ-
ონ ომ იკ ის ინ კლუ ზი ური სტრა ტე გია, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო-
ებ ას თან ჩარ თუ ლო ბა და ა.შ. [7,8]

ბიზ ნე სის, ბაზ რი სა და ხარ ჯვის ტენ დენ ცი ებ ის ან ალ იზი 
იძ ლე ვა მი მარ თუ ლე ბას იმ ის შე სა ხებ, თუ რო გორ აყ ალ იბ ებს 
მიმ დი ნა რე და სა მო მავ ლო საქ მი ან ობა ინ დუს ტრი ას. მი უხ ედ-
ავ ად იმ ისა, რომ ლი თო ნე ბის ფა სე ბი 2022 წელს რამ დე ნად მე 
ჩა მო იწ ევს მა თი ამ ჟა მინ დე ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი დან, სა შუ ალ ოვ-
ადი ანი მი წო დე ბის შეზღუდ ვე ბი სა ფუძ ველს ქმნის ის ტო რი-
ულ ად სა შუ ალ ოზე მა ღალ ფა სებს 2025 წლამ დე, ხო ლო, სამ თო 
გლო ბა ლუ რი ბაზ რის ზრდა 2025 წელს მი აღ წევს 2427,85 მლრდ 
$-ს რთუ ლი წლი ური ზრდის ტემ პით CAGR (Compound Annual 
Growth Rate) 7%, რაც ძი რი თა დად გა მოწ ვე ულია გლო ბა ლუ რი 
ენ ერ გე ტი კუ ლი ტრან სმი სი ის დაჩ ქა რე ბა ში გა მო ყე ნე ბულ მა სა-
ლებ ზე მოთხოვ ნის ზრდით. [9]

სამ თო მო პო ვე ბის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის პრობ ლე მე ბის 
სირ თუ ლე და შე დე გად მი ღე ბუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბა გლო ბა-
ლუ რი მას შტა ბით მი უთ ით ებს ცოდ ნის, მე თო დე ბის, ტექ ნო ლო-
გი ებ ის და სხვა გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის სფე რო ში გა მოც დი ლე ბის 
უწყვე ტი გაც ვლის აუც ილ ებ ლო ბა ზე. მათ უნ და უზ რუნ ველ ყონ 
მდგრა დი და სო ცი ალ ურ ად მი სა ღე ბი გან ვი თა რე ბა და სამ თო 
სა მუ შაოების მუდ მი ვი ინ ოვ აცი ური ოპ ერ ირ ება სა ჭი რო მი ნე-
რა ლუ რი რე სურ სე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. დე კარ ბო ნი ზა ცია, 
გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის გა მო ყე ნე ბა, ციფ რუ ლი ნა ვი გა ტო რი, 
დი გი ტა ლი ზა ცია, კი ბერ უს აფ რთხო ება, ციფ რუ ლი გა და სა ხა-
დე ბი, პორ ტფე ლის იპ ტი მი ზა ცია, საბ რუ ნა ვი კა პი ტა ლი, საქ მი-
ან ობ ის ლი ცენ ზია, უს აფ რთხო ებ ის ინ ოვ აცი ები, ად ამი ან ური 
რე სურ სე ბი, ESG და მდგრა დო ბა და დი ვერ სი ფი კა ცია ცვლის 
სამ თო კომ პა ნი ებ ის ჩვე ულ ბიზ ნეს მო დე ლებს, რომ ლე ბიც წარ-
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მო ად გე ნენ სა მო მავ ლოდ სამ თო ინ დუს ტრი ის გან ვი თა რე ბის 
ძი რი თად ტენ დენ ცი ებს და პერ სპექ ტი ვებს. 

დას კვნა
მი ნე რა ლუ რი რე სურ სე ბის რა ცი ონ ალ ური ათ ვი სე ბა და სამ-

თო ინ დუს ტრი ის მდგრა დი გან ვი თა რე ბა არ ის მთა ვა რი გა მოწ-
ვე ვა დღე ვან დე ლი გლო ბა ლუ რი სამ ყა როს თვის და ნედ ლე ულ-
ის და ენ ერ გი ის უს აფ რთხო ებ ის გა სა ღე ბი მსოფ ლი ოს მრა ვა ლი 
ქვეყ ნის თვის. მო მა ვა ლი ათ წლე ული იქ ნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მოვ ლე ნე ბის და ტრან სფორ მა ცი ის ეპ ოქა სამ თო ინ დუს ტრი ის-
თვის, სა დაც ნი შან დობ ლი ვია მო მავ ლის წარ მა ტე ბულ მა სამ თო 
კომ პა ნი ებ მა შე ამ ცი რონ ნახ შირ ბა დის ინ ტენ სი ვო ბა და ნარ ჩე-
ნე ბი და გააერთიანონ თა ვი ან თი ოპ ერ აცი ები მდგრა დი გან ვი-
თა რე ბის მიზ ნებ თან, რო მე ლიც და ეხ მა რე ბა ძი რი თად სა წარ მო-
ებს არა მხო ლოდ ის არ გებ ლონ მო მავ ლის მოვ ლე ნე ბით, არ ამ ედ 
იმ ოქ მე დონ სა ზო გა დო ებ ის სა კე თილ დღე ოდ, რა თა მა ღა ლა-
ნაზღა ურ ებ ადი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნით და ეკ ონ ომ იკ ის 
მრა ვა ლი სექ ტო რი სათ ვის აუც ილ ებ ელი ნედ ლე ულ ის მი წო დე-
ბით ხე ლი შე ეწყოს ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის სტი მუ ლი რე ბას.
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რე ზი უმე
მიგ რა ცია და მიგ რა ცი ული პრო ცე სე ბი ოდ ით გან ვე ახ დენ-

და გავ ლე ნას ამა თუ იმ ქვეყ ნის სა ზო გა დო ებ რივ პო ლი ტი კურ, 
ეკ ონ ომ იკ ურ, დე მოგ რა ფი ულ თუ სო ცი ალ ურ სტრუქ ტუ რა ზე. 
ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ფე ნო მე ნი კა ცობ რი ობ ის გან ვი თა რე ბის გა-
ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი იყო და დღემ დე ასეა. არ ადა თა ნა მედ რო-
ვე, გლო ბა ლი ზე ბად სამ ყა რო ში ად ამი ან თა გა და ად გი ლე ბის 
სა კითხს ერთ-ერ თი საკ ვან ძო ად გი ლი უჭ ირ ავს მსოფ ლიო პო-
ლი ტი კა ში. ცხა დია სა ქარ თვე ლოც ვერ იქ ნე ბა გა მო ნაკ ლი სი ამ 
გლო ბა ლუ რი პრო ცე სის გან. სტა ტი აში გან ხი ლუ ლი სა კითხი, ემ-
იგ რან ტი მშობ ლე ბის, გან სა კუთ რე ბით ემ იგ რან ტი დე დე ბის მი-
ერ სამ შობ ლო ში დარ ჩე ნი ლი შვი ლე ბის გა მოწ ვე ვე ბის თა ობ აზე, 
სამ წუ ხა როდ სა ზო გა დო ებ ის, მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ-
ალ ებ ებ ის ყუ რადღე ბას უმ ეტ ეს წი ლად მა შინ თუ და იმ სა ხუ რებს 
ხოლ მე, რო დე საც საქ მე გვაქ ვს კონ კრე ტულ ას ოცი ალ ურ, ტრა-
გი კულ თუ სამ წუ ხა რო ფაქ ტთან. არ ადა, თით ქოს ერ თი შე ხედ-
ვი თაც ცხა დია, რომ სა კითხი მე ტად აქ ტუ ალ ურია, სა ჭი რო ებს 
პრო ფე სი ონ ალ ურ სტრუქ ტუ რულ და სტრა ტე გი ულ მიდ გო მას 
და არა მხო ლოდ სიმ პტო მურ რე აგ ირ ებ ას.

ზო გა დად სა ქარ თვე ლოს მიგ რა ცი ის პო ლი ტი კის ქვა კუთხე-
დი კი ცხა დია უნ და იყ ოს და ბა ლან სე ბუ ლი მიგ რა ცი ის მარ თვის 
პო ლი ტი კა, რო მე ლიც ერ თის მხრივ მის ცემს ად ამი ან ებს სა-
შუ ალ ებ ას მი იღ ოს საზღვარ გა რეთ შრო მი თი გა მოც დი ლე ბა, 
გაიუმჯობესოს საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბი, თუმ ცა ეს ყო ვე ლი ვე 
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მოხ დეს დრო ებ ით, ლე გა ლუ რად და არა ხან გრძლი ვი ვა დით ან 
მუდ მი ვად, მი თუ მე ტეს არ ალ ეგ ალ ური მიგ რა ცი ის სა შუ ალ ებ ებ-
ის გა მო ყე ნე ბით. 

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: მიგ რა ცია და გან ვი თა რე ბა; ემ იგ რან-
ტთა შვი ლე ბი; კო მუ ნი კა ცი ის ელ ექ ტრო ნუ ლი სა შუ ალ ებ ებ ით 
გაზ რდი ლი თა ობა; და ბა ლან სე ბუ ლი ლე გა ლუ რი მიგ რა ცია; არ-
ალ ეგ ალ ური მიგ რა ცი ის პრე ვენ ცია.

არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა
მიგ რა ცია და მიგ რა ცი ული პრო ცე სე ბი სა ქარ თვე ლოს თვის 

ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი და აქ ტუ ალ ური სა კითხია. აღ ნიშ ნუ-
ლი გან სა კუთ რე ბუ ლად აქ ტუ ალ ური გახ და სა ქარ თვე ლოს მი ერ 
და მო უკ იდ ებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ. უნ და ით ქვას ას ევე ის-
იც, რომ მიგ რა ცი ულ პრო ცე სებს თან ახ ლდა აღ მა ვა ლი და დაღ-
მა ვა ლი ფა ზე ბი, რაც უშუ ალ ოდ და მო კი დე ბუ ლი იყო ქვე ყა ნა ში 
და მსოფ ლი ოში მიმ დი ნა რე სო ცი ალ ურ, ეკ ონ ომ იკ ურ, პო ლი ტი-
კურ თუ სხვა ფაქ ტო რებ სა და ცვლი ლე ბებ ზე. 

დღე ის მდგო მა რე ობ ით, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა ქარ თვე-
ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის (საქ სტა ტი) მი ერ 
ბო ლო წლებ ში გა და იდ გა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი, რო გორც 
იმ იგ რან ტთა, ას ევე ემ იგ რან ტთა აღ რიცხვი ან ობ ის მო წეს რი გე-
ბის მიზ ნით, შე იც ვა ლა და და იხ ვე წა მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბის 
მე ქა ნიზ მე ბი, მა ინც რთუ ლია ზუს ტი მო ნა ცე მე ბის მო ძი ება იმ-
ას თან და კავ ში რე ბით, თუ სა ქარ თვე ლოს რამ დე ნი მო ქა ლა ქე 
იმ ყო ფე ბა დღე ის მდგო მა რე ობ ით საზღვარ გა რეთ. საქ სტა ტის 
ინ ფორ მა ცი ით, 1994 წლი დან მიგ რა ცი ული სალ დო იყო უარ ყო-
ფი თი, ანუ, ქვეყ ნი დან უფ რო მე ტი ად ამი ანი გა დი ოდა, ვიდ რე 
შე მო დი ოდა, ხო ლო 2020 წელს, სა ვა რა უდ ოდ, პან დე მი ის ზე გავ-
ლე ნით, ქვე ყა ნა ში უფ რო მე ტი ად ამი ანი შე მო ვი და, ვიდ რე გა ვი-
და და მიგ რა ცი ულ მა სალ დომ +15,732 პი რი შე ად გი ნა. 

გან სა კუთ რე ბუ ლი ხაზ გას მით უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ მსოფ-
ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით, 2020 წელს საზღვარ გა რეთ მცხოვ-
რე ბი სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თა მი ერ გად მო რიცხუ ლი თან ხე-
ბი მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის და ახ ლო ებ ით 13%-ს შე ად გენს. 
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მხო ლოდ ეს მო ნა ცე მიც კი ცხად ყოფს, თუ რამ დე ნად მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია საზღვარ გა რეთ და საქ მე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა-
ქე ებ ის მი ერ გად მო რიცხუ ლი თან ხე ბი სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ-
იკ ის თვის და ზო გა დად იმ ის თვის, რომ ქვე ყა ნამ გა მარ თუ ლად 
გა ნაგ რძოს ფუნ ქცი ონ ირ ება, კერ ძოდ: გა იზ არ დოს მო ქა ლა ქე-
თა მსყიდ ვე ლუ ნა რი ან ობა, ახ ალ გაზ რდა თა ობ ამ მი იღ ოს გა ნათ-
ლე ბა, ოჯ ახ ებ მა შეძ ლონ ყო ფი თი საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა და სხვა. 

მიგ რა ცი ის პო ლი ტი კი სა და 
მარ თვის გან ვი თა რე ბა სა ქარ თვე ლო ში
სა ქარ თვე ლო ში მიგ რა ცი ის პო ლი ტი კი სა და მიგ რა ცი ული 

პრო ცე სე ბის მარ თვის მიზ ნით, სის ტე მუ რი დო კუ მენ ტი „სა ქარ-
თვე ლოს მიგ რა ცი ის პო ლი ტი კის კონ ცეფ ცია“ შე მუ შავ და და 
დამ ტკიც და ჯერ კი დევ 1997 წლის 17 ნო ემ ბერს, თუმ ცა 90-იან 
წლებ ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, დო კუ მენ ტს 
არ მოჰ ყო ლია კონ კრე ტუ ლი იმ პლე მენ ტა ცი ისა თუ სა მოქ მე დო 
გეგ მის დო კუ მენ ტე ბი. რაც შე ეხ ება შემ დგომ პე რი ოდს, წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში, მიგ რა ცი ული პრო ცე სე ბი სრუ ლად იყო დე რე-
გუ ლი რე ბუ ლი და გარ კვე ულ წი ლად და მო კი დე ბუ ლი იყო ეგ-
რეთ წო დე ბუ ლი მოთხოვ ნა-მი წო დე ბის პრინ ციპ ზე. ევ რო პულ 
და ევ რო ატ ლან ტი კურ სტრუქ ტუ რებ ში ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე-
სის მიმ დი ნა რე ობ ამ, ას ევე იმ გა რე მო ებ ამ, რომ 2011 წლის 1-ლი 
მარ ტი დან ძა ლა ში შე ვი და „სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო პის კავ შირს 
შო რის ვი ზე ბის გა ცე მის პრო ცე დუ რის გა მარ ტი ვე ბის შე სა ხებ“ 
ხელ შეკ რუ ლე ბა, ის ევე რო გორც „შე თან ხმე ბა სა ქარ თვე ლოს და 
ევ რო კავ შირს შო რის უნ ებ არ თვოდ მცხოვ რებ პირ თა რე ად მი სი-
ის შე სა ხებ“-სა ჭი რო გახ და მიგ რა ცი ული პრო ცე სე ბის მარ თვის 
მე ქა ნიზ მე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და სრულ ყო ფა. 

რო გორც ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ორი დო კუ მენ ტის სა თა ურ იდ ან-
აც ნათ ლად ჩანს, ერ თი მათ გა ნი ემ სა ხუ რე ბო და სა ქარ თვე ლოს 
მო ქა ლა ქე თათ ვის ევ რო კავ ში რის რიგ წევრ ქვეყ ნებ ში გამ გზავ-
რე ბი სათ ვის ვი ზე ბის გა ცე მის პრო ცე დუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბას, 
ხო ლო მე ორე შე თან ხმე ბით, ქვე ყა ნამ აიღო ვალ დე ბუ ლე ბა უკ-
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ან და ებ რუ ნე ბი ნა ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ ში უნ ებ არ თვოდ 
მცხოვ რე ბი სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ები. ამ ავე დროს 2010 
წელს შე იქ მნა მიგ რა ცი ის სა კითხთა სამ თავ რო ბო კო მი სია, 
რო მელ მაც აიღო პა სუ ხის მგებ ლო ბა ქვე ყა ნა ში მიგ რა ცი ის პო-
ლი ტი კის კო ორ დი ნა ცი ისა სხვა დას ხვა სა ხელ მწი ფო უწყე ბებს 
შო რის. პრო ცესს აქ ტი ურ ად უჭ ერ და და უჭ ერს მხარს ევ რო-
კავ ში რის დე ლე გა ცია სა ქარ თვე ლო ში, რომ ლის უშუ ალო ხელ-
შეწყო ბი თაც ფუნ ქცი ონ ირ ებს კო მი სი ის სამ დივ ნო. კო მი სი ამ 
და მის მა სამ დივ ნომ გა მორ ჩე ული რო ლი შე ას რუ ლა ას ევე ევ-
რო კავ შირ თან უვ იზო მი მოს ვლის სა მოქ მე დო გეგ მის მიგ რა ცი-
ის მარ თვის კომ პო ნენ ტის ფარ გლებ ში არ სე ბუ ლი და ვა ლე ბე ბის 
გან ხორ ცი ელ ებ ის საქ მე ში. 

ცხა დია, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ თან და ახ ლო ებ ის, ინ ტეგ-
რა ცი ული პრო ცე სე ბის გა აქ ტი ურ ებ ის სა კითხმა გა ზარ და სა-
ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თა მო ბი ლო ბა ევ რო კავ ში რის/შენ გე ნის 
ზო ნა ში. ცნო ბი ლია, რომ შემ ფა სე ბე ლი მი სი ის 4 სრულ ფა სო ვა-
ნი ან გა რი შის შემ დგომ 2017 წლის 28 მარ ტი დან სა ქარ თვე ლოს 
მო ქა ლა ქე ებს აქ ვთ შე საძ ლებ ლო ბა 3 თვემ დე ვა დით, მოკ ლე-
ვა დი ანი ვი ზი ტე ბი სათ ვის იმ ოგ ზა ურ ონ ევ რო კავ ში რის შენ გე-
ნის ქვეყ ნებ ში. აღ ნიშ ნულ გა რე მო ებ ას, ცხა დია აქ ვს გა ნუ ზომ-
ლად დი დი პო ლი ტი კუ რი და პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ჩვე ნი 
ქვეყ ნი სათ ვის, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმ ას, რომ ყვე ლა გა მო-
კითხვით, სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის უმ რავ ლე სო ბა სწო რედ 
ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცესს უჭ ერს მხარს. აშშ-ის ერ-
ოვ ნულ-დე მოკ რა ტი ული ინ სტი ტუ ტის (NDI) 2022 წლის იან ვრის 
კვლე ვის თა ნახ მად, გა მო კითხუ ლე ბის 83%-ის თვის მი სა ღე ბია 
ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ აზე სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
გაცხა დე ბუ ლი მი ზა ნი, რაც წი ნა, 2021 წლის კვლე ვის 76%-იან 
მაჩ ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით გა იზ არ და. ას ევე, ცხა დია, მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში და საქ მე ბის შე დე გად მი ღე-
ბუ ლი სო ცი ალ ური თუ მა ტე რი ალ ური გად მო რიცხვე ბი ჩვე ნი 
ქვეყ ნი სათ ვის.

მი უხ ედ ავ ად ზე მოთ ქმუ ლი სა, სა კითხის სრულ ფა სოვ ნად და 
ყოვ ლის მომ ცვე ლად შე ფა სე ბი სათ ვის, უნ და ით ქვას, რომ ცხა-



429

msoflio ekonomika

დია არ სე ბობ და და არ სე ბობს რის კე ბი იმ ის, რომ გა იზ არ დოს სა-
ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თა მხრი დან თავ შე საფ რის მა ძი ებ ელ თა 
თუ არ ად ოკ უმ ენ ტი რე ბულ მიგ რან ტთა რიცხვი ევ რო კავ ში რის 
შენ გე ნის ქვეყ ნებ ში. ევ რო კო მი სი ის მი ერ 2021 წლის აგ ვის ტო ში 
გა მოქ ვეყ ნე ბულ ან გა რიშ ში, სა დაც ას ახ ულია იმ ქვეყ ნე ბის შე-
ფა სე ბა, ვი საც აქ ვს უვ იზო მი მოს ვლა ევ რო კავ ში რის/შენ გე ნის 
ზო ნის ქვეყ ნებ თან, მიღ წე ულ პროგ რეს თან ერ თად, ხაზ გას მუ-
ლია და მა ტე ბი თი ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბის აუც ილ ებ ლო ბა, 
რა თა მე ტი ინ ფორ მა ცია მი ეწ ოდ ოს სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე-
ებს ევ რო კავ ში რის/შენ გე ნის ზო ნის ქვეყ ნებ ში თავ შე საფ რის 
მოთხოვ ნის კონ ვენ ცი ით გან საზღვრუ ლი სა ფუძ ვლე ბის თა ობ-
აზე. 

1990 წლე ბი დან სა ქარ თვე ლოს ათი ათ ას ობ ით მო ქა ლა ქეს 
უწ ევ და რთუ ლი, მძი მე და სა ხი ფა თო გზის გავ ლა, რა თა მოხ ვედ-
რი ლი ყო გან ვი თა რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის ქვე ყა ნა ში ძი რი თა დად 
არ ალ ეგ ალ ურ ად და საქ მე ბის მიზ ნით. მა თი არ ალ ეგ ალ ური სტა-
ტუ სი, ბუ ნებ რი ვია, რომ ზრდი და მა თი და უც ვე ლო ბის ხა რის ხს, 
იქ ნე ბო და ეს უფ ლე ბე ბის, თუ სამ შობ ლო ში უკ ან დაბ რუ ნე ბის 
ნა წილ ში. სწო რედ ასე და ამ გვა რად გაჩ ნდა მთე ლი თა ობა ახ ალ-
გაზ რდე ბი სა, მო ზარ დე ბი სა, რომ ლე ბიც მშობ ლე ბის, ხშირ შემ-
თხვე ვა ში დე დე ბის, გა რე შე იზ რდე ბოდ ნენ/იზ რდე ბი ან. 2019 
წლის მიგ რა ცი ის პრო ფი ლის მი ხედ ვით, ემ იგ რან ტთა 43% პრო-
ცენ ტი, სწო რედ ქა ლია და მა თი რიცხვი მზარ დი იყო გან სა კუთ-
რე ბით 2000-იან წლებ ში, რო დე საც ევ რო კავ ში რის სხვა დას ხვა 
ქვეყ ნებ ში სა ქარ თვე ლოს ათ ას ობ ით მო ქა ლა ქე გა ემ გზავ რა 
ოჯ ახ ში დამ ხმა რე პერ სო ნა ლის პო ზი ცი აზე და საქ მე ბის იმ ედ-
ით და ძი რი თა დად არ ალ ეგ ალ ური სტა ტუ სით. სამ წუ ხა როდ, 
ძა ლი ან მწი რია მო ნა ცე მე ბი, შე სა ბა მი სი კვლე ვე ბი იმ ის თა ობ-
აზე, თუ რა გავ ლე ნა მო ახ დი ნა/ახ დენს მშობ ლე ბის ან მშობ ლის 
გა რე შე გაზ რდი ლი თა ობ ის ფსი ქო-სო ცი ალ ურ გან ვი თა რე ბა ზე 
ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმულ მა. შე სა ბა მი სად, ჩე მი მი ზა ნია სიღ რმი-
სე ულ ად გა მო ვიკ ვლიო ემ იგ რან ტი მშობ ლე ბის სა ქარ თვე ლო ში 
დარ ჩე ნი ლი შვი ლე ბის გან ვი თა რე ბის სა კითხი ჩემს სა მო მავ ლო 
სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცი აში. 
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2015 წელს, მა ას ტრიხ ტის უნ ივ ერ სი ტე ტის მკვლე ვარ თა მი ერ 
იყო გარ კვე ული მცდე ლო ბა ზე მოხ სე ნე ბუ ლი თე მის გა მოკ ვლე-
ვი სა სა ქარ თვე ლო სა და მოლ დო ვა ში (Family-Member Migration 
and the Psychosocial Health Outcomes of Children in Moldova and 
Georgia). დო კუ მენ ტი ცალ სა ხად უს ვამს ხაზს მო ნა ცემ თა სიმ წი-
რეს და შე სა ბა მი სად დას კვნე ბიც შე საძ ლოა, რომ იყ ოს მყი ფე ამ 
თვალ საზ რი სით. შე ფა სე ბუ ლი არ ის ის გა რე მო ებ აც, რომ მოლ-
დო ვა სა გან გან სხვა ვე ბით, სა ქარ თვე ლო ში მშობ ლე ბის, კერ ძოდ 
დე დას თან და შო რე ბის სა კითხს ამ სუ ბუ ქებს სო ცი ალ ური წყო-
ბა, რაც რე ალ ურ ად არ სე ბობს ქარ თულ სა ზო გა დო ებ აში. იგ ულ-
ის ხმე ბა რამ დე ნი მე თა ობ ის ერ თად ცხოვ რე ბის პრაქ ტი კა და 
ის, რომ მო ზარ დე ბი ხში რად ამ გა რე მო ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
ბე ბია-ბა ბუ ას თან იზ რდე ბი ან. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, რა თქმა უნ და, 
მშო ბელ თან, გან სა კუთ რე ბუ ლად კი დე დას თან ბუ ნებ რი ვი ბმის 
ჩა ნაც ვლე ბა, ცხა დია, ვერ ხდე ბა. გა სა გებ მი ზეზ თა გა მო მწი რია 
ას ევე ის სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბიც, რი თაც შე საძ ლოა რომ მოხ-
დეს მსგავ სი კა ტე გო რი ის მო ზარ დთა თუნ დაც ფსი ქო ლო გი ური 
მხარ და ჭე რა. 

იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ემ იგ რა ცი ული ნა კა დე ბი სა-
ქარ თვე ლო დან სტა ბი ლუ რად მზარ დია ბო ლო წლებ შიც, ხო ლო 
ქა ლე ბის რა ოდ ენ ობა ემ იგ რან ტებს შო რის არ მცირ დე ბა, სა ვა-
რა უდოა, რომ სა ქარ თვე ლო ში და ტო ვე ბუ ლი შვი ლე ბის რა ოდ-
ენ ობ აც ას ევე, მზარ დი იქ ნე ბა. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 
რომ მოხ დეს სა ქარ თვე ლო ში და ტო ვე ბუ ლი ემ იგ რან ტე ბის შვი-
ლე ბის სიღ რმი სე ული კვლე ვა შემ დე გი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით: მშობ ლის ემ იგ რა ცი ის გავ ლე ნა შვი ლე ბის ფსი ქო-სო-
ცი ალ ურ კე თილ დღე ობ აზე; მშობ ლის ემ იგ რა ცი ის გავ ლე ნა 
შვი ლე ბის ქცე ვით პა ტერ ნებ ზე (დე ვი ან ტუ რი ქცე ვა); მშობ ლის 
ემ იგ რა ცი ის გავ ლე ნა შვი ლე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო მიღ წე ვებ-
ზე; მშობ ლის ემ იგ რა ცი ის გავ ლე ნა შვი ლე ბის მა ტე რი ალ ურ 
კე თილ დღე ობ აზე. ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ ის შეს წავ ლა, თუ 
რო გორ იც ვლე ბა ოჯ ახ ური სტრუქ ტუ რა ერ თი ან ორ ივე მშობ-
ლის ემ იგ რა ცი ის შე დე გად, რო გორც ხდე ბა ოჯ ახ ური რო ლე ბის 
გა და ნა წი ლე ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, იმ ის შეს წავ ლა, ხომ არ ხდე ბა 
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უფ როს შვი ლებ ზე მშობ ლე ბის ფუნ ქცი ებ ის გა და ნა წი ლე ბა, რა-
მაც, შე საძ ლოა, მა თი გარ კვე ული დის კრი მი ნა ცია გა მო იწ ვი ოს. 
ცალ კე აღ ნიშ ვნის ღირ სია ის გა რე მო ება, რომ სა ზო გა დო ებ-
ის თუ მა სობ რი ვი სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ალ ებ ებ ის ყუ რადღე ბა 
ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სა კითხი სად მი არ ის სამ წუ ხა როდ მხო ლოდ 
ფრაგ მენ ტუ ლი, არ მო იც ავს პრო ფე სი ონ ალ ურ და პა სუ ხის მგებ-
ლო ბით გამ სჭვა ლულ მსჯე ლო ბას და ძი რი თა დად ხა სი ათ დე ბა 
კონ კრე ტულ, მძი მე ფაქ ტზე რე აგ ირ ებ ის ნიშ ნე ბით. მსგავ სი 
მიდ გო მა კი ცალ სა ხაა, რომ ხელს არ უწყობს სა კითხი სად მი სის-
ტე მუ რი და სტრა ტე გი ული მსჯე ლო ბი სა და არ სე ბულ გა მოწ ვე-
ვებ ზე ად ეკ ვა ტუ რი პა სუ ხე ბის მო ძი ებ ას. 

შე ჯა მე ბი სათ ვის, უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ მი უხ ედ ავ ად ყვე-
ლაფ რი სა, სა ქარ თვე ლო დან გამ გზავ რე ბუ ლი ემ იგ რან ტე ბი, 
გან სა კუთ რე ბით, დე დე ბი ას რუ ლებ დნენ და ას რუ ლე ბენ დღემ-
დე მნიშ ვნე ლო ვან როლს ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის მდგრა დო-
ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის, შვი ლე ბი სათ ვის საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე-
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და გა ნათ ლე ბის მი ცე მის საქ მე ში. თუმ ცა, 
და მა ტე ბი თი კვლე ვი სა და მსჯე ლო ბის სა გა ნია ამ პრო ცე სის 
უარ ყო ფი თი ეფ ექ ტის სწო რად და ად ეკ ვა ტუ რად შე ფა სე ბა და 
ამ უარ ყო ფი თი გავ ლე ნის შემ ცი რე ბი სათ ვის შე სა ბა მი სი ღო-
ნის ძი ებ ებ ის და გეგ მვა-გან ხორ ცი ელ ება. ამ ის პა რა ლე ლუ რად, 
ცხა დია აუც ილ ებ ელია მუდ მი ვი ზრუნ ვა ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ-
ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით, სა იმ ის ოდ, რა თა 
რაც შე იძ ლე ბა ნაკ ლე ბი მო ზარ დი ხე დავ დეს მშო ბელს დის ტან-
ცი ური კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით და მა ინც, 
თუ კი საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის ან შრო მი თი გა მოც დი ლე ბის 
მი სა ღე ბად გა ემ გზავ რე ბა ესა თუ ის პი რი გან ვი თა რე ბუ ლი ეკ-
ონ ომ იკ ის მქო ნე რო მე ლი მე ქვე ყა ნა ში, მან მი მარ თოს სა ამ ის ოდ 
ლე გა ლურ, დრო ებ ით გზებს და არ ხდე ბო დეს ჩვე ნი მო ქა ლა ქე-
ებ ის, დე დე ბის, გა დი ნე ბა მუდ მი ვად ან ხან გრძლი ვი ვა დით.
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THE IMPACT OF MIGRATION PROCESSES ON THE 
ADOLESCENTS OF PARENTS EMIGRATING FROM GEORGIA 
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RESUME
Migration, and migration processes have long influenced the so-

cio-political, economic, demographic or social structure of a country. 
The abovementioned phenomenon has been an integral part of the 
development of mankind and it still is. In the modern, globalizing 
world, in an era of scientific technological change and the deepen-
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ing of relations between people, the issue of human mobility holds 
one of the key places in world politics. In scientific or political dis-
cussions, the question of how the human mobility can be used for a 
country’s development and not the other way around, gains more 
and more popularity. That is why migration management issues have 
been incorporated in the Sustainable Development Goals (SDGs) or 
in other similar documents, which are made not only for a specific 
country, but also for the harmonious development of the world, on 
which world leaders are working. It is also noteworthy that in 2018, 
the member states of the United Nations adopted a totally indepen-
dent document, Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migra-
tion. The document was the first such large scale attempt to develop 
a comprehensive approach on migration management issues. All 
in all, it is clear that Georgia cannot be an exception to this global 
process. The issue examined in the article about the challenges of 
migrant parents, especially children of emigrant mothers left in the 
homeland, unfortunately, mostly attracts the attention of the public 
and the media when dealing with a specific antisocial, tragic or un-
fortunate fact. Nevertheless, it is already clear at a first glance, that 
the topic is highly relevant, requiring a professional structural and 
strategic approach and not only a symptomatic response. Despite 
numerous important steps taken to improve migration management 
processes in Georgia in recent years, the issue examined in this ar-
ticle does not lose its urgency.

In general, the cornerstone of Georgia’s migration policy should 
certainly be a balanced migration management policy, which, on the 
one hand will allow people to gain work experience abroad and im-
prove living conditions. However, all this should happen on a tempo-
rary, legal basis and not for a long term or permanently, especially 
through the means of irregular migration.

Keywords: Migration and development; Children of emigrants; 
Generation grown up through electronic means of communication; 
Balanced legal migration; Prevention of Irregular migration. 



ekonomika. tomi 105. 3. 2022.    ECONOMICS. VOLUME 105, ISSUE 3. 2022.

434

samecniero statiis 
warmodgenis da gamoqveynebis wesi:

ჟურნალი, ასევე თითოეული სტატია ინდექსირდება შემდეგ 
საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში: CROSSREF (ენიჭება უნი-
კალური საერთაშორისო ციფრული იდენთიფიკატორი- DOI), 
https://search.crossref.org; Google Scholar - http://scholar.
bpengi.com; Portico - https://www.portico.org ; Zenodo- 
https://zenodo.org.

ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატია უნდა მოიცავდეს მეც-
ნიერული კვლევის ახალ შედეგებს ეკონომიკის შემდეგ თეო-
რიულ და გამოყენებით სფეროებში: 

ეკონომიკური რეფორმა; ეკონომიკური თეორიის თანამე-
დროვე პრობლემები; ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორია; 
საბაზრო ეკონომიკის სამართლებრივი უზრუნველყოფა; ფინა-
ნსები, ბანკები, ბირჟები; რეგიონული ეკონომიკა; დარგობრივი 
ეკონომიკა; ბიზნესის, მარკეტინგის, მენეჯმენტის აქტუალური 
საკითხები; მსოფლიო ეკონომიკა; რეცენზიები ბოლო პერიოდში 
გამოქვეყნებულ მონოგრაფიებსა და სახელმძღვანელოებზე.

სტატიები მიიღება ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, გერმა-
ნულ და ფრანგულ ენებზე, ქვეყნდება ორიგი ნალის ენაზე.

სარედაქციო კოლეგია უზრუნველყოფს სტატიის ფარულ რე-
ცენზირებას. იბეჭდება დადებითი რეცენზიის მიმღები სტატია.

პლაგიატიზმი და ეთიკური მოთხოვნები

სტატიაში მოყვანილი ფაქტების, მონაცემების სიზუსტესა 
და პლაგიატზე პასუხისმგებელია ავტორი. სტატიაში სხვისი 
გამოქვეყნებული ტექსტების მითითების გარეშე გამოყენება 
დაუშვებელია. 

დაუშვებელია ასევე ადრე, სხვაგან გამოქვეყნებული სტა-
ტიის დაბეჭვდა ჟურნალში.



435

ekonomikuri reforma: analizi, problemebi, perspeqtivebi

სტატიის გაფორმების წესი

სტატიის მინიმალური მოცულობა 5 გვერდი A4 ფორმატის;
რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ (აუცილებლად) ენებზე 

(100-250 სიტყვა);
საკვანძო სიტყვები ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
სტატიის დასახელება ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
ავტორის (ავტორთა) სახელი, გვარი, აკად. ხარისხი ქა-

რთულ და ინგლისურ ენაზე, ელექტრონული მისამართი და 
ტელეფონის ნომერი;

სტატიის შესავალი, ძირითადი ტექსტი და დასკვნითი ნაწილი;
გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა ქართულ და ინგლი-

სურ ენებზე;
ქართული ტექსტისთვის გამოიყენეთ ქართულ შრიფტი 

AcadNusx;
ხოლო ინგლისური და რუსული ტექსტების შრიფტი - Times 

New Roman;
შრიფტის ზომა 12, ინტერვალი 1,5, ყველა კიდიდან დაშო-

რება იყოს 2 სმ.

PUBLICATION REQUIREMENTS 
FOR  SCIENTIFIC ARTICLES:

The journal, as well as each article, are indexed in the following 
international scientific databases: CROSSREF (assigned an unique 
International Digital Identifier - DOI), https://search.crossref.
org; Google Scholar - http://scholar.bpengi.com; Portico - 
https://www.portico.org; Zenodo- https://zenodo.org

The articles to be published in the journal should include the 
new results of scientific research in the theoretical and other prac-
tical fields of economics, such as: Economic reform; Modern prob-
lems of economics; History of economic doctrines; Legal Provision 



ekonomika. tomi 105. 3. 2022.    ECONOMICS. VOLUME 105, ISSUE 3. 2022.

436

of Market Economy; Finances, Banks, Exchange Markets; Regional 
Economy; Sectoral Economy; Current issues of Business, Marketing, 
Management; World economy; Reviews on monographs and text-
books published recently.

The articles are published in Georgian, Russian, English, German 
and French languages, in the original language.

The Editorial Board provides blind review of the articles.  
The article with positive review is published.

PLAGIARISM AND ETHICAL REQUIREMENTS

The Author is responsible for plagiarism and for the accuracy of 
the facts, data given in the article. It is not permissible to use others’ 
text in the article without their cross-reference.

Moreover, it is also unacceptable to publish the early elsewhere 
issued article in the journal. 

THE REQUIREMENTS OF FORMATTING SCIENTIFIC ARTICLES:

The minimum volume of the article is 5 pages A4 format;
Resumes must be in Georgian and English (essential) languages   

(minimum 100-250 words);
Key words in Georgian and English languages;
Title of the article in Georgian and English languages;
Name, surname, academic degree of the author (authors) in 

Georgian and English, 
E-mail and telephone number;
Introduction to the article, Basic text and Conclusion;
List of References in Georgian and English languages;
For Georgian text, please use the Georgian font AcadNusx.
For English and Russian texts please use Times New Roman;
Font size 12, the interval 1,5cm , Line Spacing- 2 cm. 



437

ekonomikuri reforma: analizi, problemebi, perspeqtivebi

ჟურნალი“ეკონომიკა“
გამოდის 1918 წლიდან.

გამოცემა გამოდიოდა შემდეგი სახელწოდებებით: 
საქართველოს ეკონომისტი (1918  N1- N6),  
ეკონომისტი (1925-1926), 
საქართველოს ეკონომისტი (1926-1931),
საქართველოს სოციალისტური მეურნეობა (1931-1941), 
საქართველოს ეკონომისტი (1958-1967), 
საქართველოს სახალხო მეურნეობა (1967 N4 დან-1973), 
ეკონომისტი (1974-1990), 
ეკონომიკა (1991 წლიდან -).

სხვა სათაურით

საქართველოს ეკონომისტი.
საქართველოს სოციალისტური მეურნეობა.
საქართველოს სახალხო მეურნეობა.
ეკონომისტი.
ეკონომიკა.
Экономист Грузии.

ISSN: 0206-2828.
განახლებული ISSN 2587-4713

E-ISSN 2733-3361

UDC: 338(922)(05)



ekonomika. tomi 105. 3. 2022.    ECONOMICS. VOLUME 105, ISSUE 3. 2022.

438

Sps  Jurnali `ekonomika~

misamarTi: Tbilisi _ 0171, m. kostavas q. 63.

tel: 599 56-90-78.

economics.bpengi.com
E-mail: economica_2008@yahoo.com
E-mail: economica_1918@yahoo.com

ООО журнал «ЭКОНОМИКА»
Адрес Тбилиси - 0171, ул. М. Костава 63

Тел. 599 56-90-78
economics.bpengi.com

E-mail: economica_2008@yahoo.com 
E-mail: economica_1918@yahoo.com

saqarTvelos teqnikuri universiteti
biznesteqnologiebis, sainJinro ekonomikis, 

mediateqnologiebisa da 
socialur mecnierebaTa fakultetebi.
soxumis saxelmwifo universiteti 

gadaeca asawyobad 15.02.2022 w.
xelmowerilia dasabeWdad 30.02.2022 w.
saaRricxvo-sagamomcemlo Tabaxi 27,375



E-ISSN 2733-3361


	111.pdf
	Page 1

	222.pdf
	Page 1


