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არსებობის განმსაზღვრელიც კი იყოს. თანამედროვე ვითარებაში 

გადაწყვეტილებების მიღების დროს ხშირად აღარ გვადგება ტრადიციული,   

ანალიტიკური, რაციონალური მოდელი. დრო და თანამედროვე გარემო მართვის 

სუბიექტებისაგან მოითხოვს გადაწყვეტილებების ექსტრემალურ ვადებში მიღებას. 

შესაბამისად, ხელმძღვანელებს უწევთ აითვისონ ახალი ტექნოლოგიები და 

მეთოდები, ისწავლონ თავის და სხვის შეცდომებზე, თავიდან აიცილონ 

არადამაკმაყოფილებელი და არაეფექტიანი ქმედებები.  

გადაწყვეტილებების მიღება უმთავრესად ხორციელდება არსებულ 

ინფორმაციებზე დაყრდნობით, ინფორმაციული ნაკადების შესწავლისა და 

ანალიზის საფუძველზე.     თანამედროვე მსოფლიოში განვითარებისა და 

ცვლილებების ტემპები ისეთი მაღალია, რომ დილით მიღებული, ერთი შეხედვით, 

ცინცხალი ინფორმაცია სამუშაო საათების დასასრულისათვის უკვე შეიძლება 

მოძველებული აღმოჩნდეს. ეს კარგად ჩანს საწარმოო სფეროს მაგალითზე, 

რომელზედაც ჩვენ აქ ზოგადად შევჩერდებით.  

      ახლახან ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, თუ წარმატებული კომპანიები როგორ 

იღებენ გადაწყვეტილებებს სწრაფად ცვლადი გარემოს პირობებში. 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო იმას, რომ გარკვეულიყო გაურბიან თუ არა 

რაციონალურ მიდგომებს და რჩებათ თუ არა დრო მიღებული გადაწყვეტილებების 

ინკრემენტირებულად განხორციელებისათვის. წარმატებული და წარუმატებელი 

გადაწყვეტილებების შედარების შედეგად დასკვნა შემდეგია:                      

       ის მენეჯერები, რომლებიც წარმატებულ გადაწყვეტილებებს იღებენ, რეალურ 

დროში ადევნებენ თვალყურს ინფორმაციას, რათა განივითარონ ბიზნესის 

ინტუიტიური აღქმა და მუდმივად გრძნობდნენ დროის მაჯისცემას.   
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      წარუმატებელი კომპანიები, როგორც წესი, უფრო მეტს ფიქრობენ მომავალ 

გეგმებზე და ინფორმაციებზე, მუშაობენ რა მომავალზე, გაუბედავ ნაბიჯებს დგამენ 

მიმდინარე    მოვლენების აღქმისთვის.  

     წარმატებული კომპანიები უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებების მიღებისას 

იმთავითვე იწყებდნენ მრავალი ალტერნატიული ვარიანტის განხილვას. მათი 

რეალიზება კი შესაძლებელია პარალელურად მიმდინარეობდეს, ვიდრე არ იქნება 

მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება.    

     ოპერატიულად მოქმედი კომპანიები გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

ცდილობდნენ კონსესუსის მიღწევას. თუ ეს შეუძლებელი აღმოჩნდებოდა მთავარი 

მენეჯერი თავის თავზე იღებდა გადაწყვეტილების მიღებას და კომპანია წინ 

მიიწევდა.  ერთ გემბანზე ყველას თავმოყრის პრინციპი ხშირად მეტ წინააღმდეგობას 

ქმნიდა, ვიდრე წარმატების გარანტიას.  

      სწორედ გაკეთებული წარმატებული არჩევანი კარგად ესადაგება სხვა 

გადაწყვეტილებებს და კომპანიის საერთო სტრატეგიულ მიზნებს. ნაკლებად 

წარმატებული არჩევანის დროს გადაწყვეტილებები განიხილება ერთმანეთისაგან 

იზოლირებულად, შესაბამისად აბსტრაქტულად გამოიყურება. როდესაც გარშემო 

ყველაფერი სწრაფად იცვლება, ნელა მიღებული გადაწყვეტილებები ისევე 

არაეფექტიანია, როგორც არასწორი გადაწყვეტილებები. 

       მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი დაზღვეული არ არის 

შეცდომებისაგან. ხშირად ეს შეცდომები ტიპიურიც კია, თუ ისინი მიიღება 

ექსტრემალურ ვითარებაში, ან გაურკვევლობის მდგომარეობაში. მმართველი 

სუბიექტის ქმედების არსი, შეცდომებისა და ხარვეზების მიუხედავად, პრობლემის 

გადაწყვეტის გზაზე მუდმივ მოძრაობაში მდგომარეობს. “ქაოტორი მოძრაობა ჯობს, 

მოწესრიგებულ უმოქმედობას”. ორგანიზაცია და მართვის სუბიექტი 

გადაწყვეტილებების მიღების ხელოვნებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება 

დაეუფლოს თუ გამოცდილებას შეიძენს დაშვებული შეცდომებისა და მათი 

გამოსწორების ფასად. მართველ სუბიექტს, განსაკუთრებით მენეჯერს სტიმულს 

აძლევს ექსპერიმენტული ატმოსფერო.    
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     ხელმძღვანელისათვის განსაკუთრებით საშიშია იმ კურსისადმი ჯიუტი 

ერთგულება, რომელიც ჩავარდნებით ხასიათდება. ასეთი რამ იშვიათად როდი 

ხდება.   უმთავრესი მიზეზი იმ პასუხისმგებლობაშია, რომელიც გადაწყვეტილების 

მიმღებს ეკისრება. ამ პასუხისმგებლობის გამო ზოგიერთი ხელმძღვანელი 

შეგნებულად აყალბებს ინფორმაციებს, ცდილობს მიჩქმალოს პრობლემები და 

წარუმატებლობა. საბოლოო ჯამში ორგანიზაცია დგება გამოუსწორებელი მარცხის 

წინაშე. ანალოგიური შედეგი დგება მაშინაც, როდესაც ცალკეული ხელმძღვანელი   

მხარს უჭერს წარუმატებელი გადაწყვეტილებასა და მის რეალიზაციას, რათა 

პატივმოყვარეობის გამო იჩენს სიმტკიცეს და შეუპოვრობას, უფრთხილდება თავის, 

როგორც ლიდერის ავტორიტეტს.  

      გადაწყვეტილების მიღების პროცესისათვის სარგებლის მომტანი კი მხოლოდ 

შეცდომების დროული აღიარება და მათ საფუძველზე გაკვეთილების გამოტანა 

შეიძლება იყოს. თანმიმდევრულობა და მიზანდასახულობა კარგია მხოლოდ 

წარმატებული წინსვლის დროს; როგორც კი ჩავარდნის ნიშნები გამოჩნდება, 

საჭიროა   დროული რეაგირება და ხშირად არჩეულ კურსზე უარის თქმა.  

გადაწყვეტილებების მომზადებასა და მიღებისას იგნორირებული არ უნდა იქნეს 

მართვის მეცნიერების მიერ მიკვლეული პრინციპები და დებულებები. აკი, ჯერ 

კიდევ გასული საუკუნისა და მართვის მეცნიერების გარიჟრაჟზე ერთ-ერთი 

წარმატებული მენეჯერი ადმინისტრაციული მენეჯმენტის ფუძემდებელი ანრი 

ფაიოლი ურჩევდა კოლეგებს მუდმივად ემუშავათ თავის თავზე, ეზრუნათ 

თვითგანათლებაზე, ყოფილიყვნენ მეცნიერების უკანასკნელი მიღწევების საქმის 

კურსში, პატივმოყვარეობის დათრგუნვის გზით საშუალება შეექმნათ 

ქვეშევრდომებისათვის ინიციატივის გამოვლენისა და თავისი პოტენციალის 

რეალიზებისათვის.   

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს გადაწყვეტილებებს არასაწარმოო 

სფეროში, უპირველესად კი საჯარო სექტორში, სახელმწიფო მმართველობაში. აქ 

მიღებულ გადაწყვეტილებაზე ბევრად არის დამოკიდებული არა მარტო მოცემული 

ორგანიზაციის, დაწესებულების წარმატება და წარუმატებლობა, არამედ 
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ადამიანების, ადამიანთა ჯგუფის,  ცალკეული რეგიონის და ხშირად სახელმწიფოს 

ბედიც. სახელმწიფო მმართველობაში დღესაც აქტუალურია ადმინისტრაციული 

მენეჯმენტის ის პრინციპები, რომელიც სრულიად არა გონიერად, ათწლეულების 

მანძილზე მივიწყებული იყო ჩვენში. 

როგორია არასაწარმოო დაწესებულებებში გადაწყვეტილებების მიღების 

ალგორითმი, რამდენად განსხვავდება ის ბიზნესის სფეროში გადაწყვეტილებების 

მიღებისგან. ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფო მმართველობაში, ზოგადად 

საჯარო სფეროში გადაწყვეტილებების მიღების სპეციფიკა  გარკვეულწილად 

განსხვავდება ბიზნესის სფეროში, მენეჯერების მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებებისგან. უმთავრესი აქ არის ის, რომ მენეჯერებისგან განსხვავებით 

სახელმწიფო მოხელეები შეზღუდული არიან  საკანონმდებლო ჩარჩოებით,  

ნორმატიული აქტებითა და თუნდაც დამკვიდრებული ტრადიციებით. მაგრამ 

გადაწყვეტილებების მიღების ალგორითმში კარდინალური  განსხვავებები არ არის.  

მმართველობითი გადაწყვეტილება ეს ხომ ხელმძღვანელის მიერ 

ალტერნატივის ამორჩევაა,  თავისი თანამდებობრივი უფლებამოსილების 

ფარგლებში ორგანიზაციის წინაშე მდგარი მიზნების განსახორციელებლად.  

არჩევანი   სამართავ ობიექტზე  ხელმძღვანელობითი ზემოქმედების  ერთგვარი 

ფორმულაა და მოიცავს ქმედებებს, რომელიც აუცილებელია მასში საჭირო 

ცვლილებების განსახორციელებლად. 

გადაწყვეტილება უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:  

- იყოს რეალური; 

- მოიცავდეს განხორციელების მექანიზმებს; 

- იყოს მდგრადი; 

- გამოიხატებოდეს ცვლილებების რეალური მასშტაბებით; 

- იყოს რეალიზებადი; 

- იყოს ეფექტიანი და კონკრეტული; 

- არ ეწინააღმდეგებოდეს ადრე მიღებულ გადაწყვეტილებებს.  (თუ არ ცვლის 

მას ახალი გარემოებების გათვალისწინების მიზეზით). 
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მმართველობითი გადაწყვეტილება გააზრებული დასკვნაა რაიმე ქმედების 

განხორციელების (ან მისგან თავის შეკავების) აუცილებლობის თაობაზე, 

ორგანიზაციის მიზნის მიღწევის ან მის წინაშე არსებული პრობლემის 

რეალიზაციისთვის. 

ეს მრავალი ალტერნატივიდან უკეთესის შერჩევაა (მიზნები, 

განხორციელების ხერხები და. ა.შ) ამიტომაც გადაწყვეტილების მიღება ერთგვარი 

პროცესია , რომელიც საჭიროებს ორგანიზებას ან მართვას.  

გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიანობა დამოკიდებულია  

გადაწყვეტილების მიმღების კომპეტენტურობაზე, შიდა და გარე ფაქტორების 

გათვალისწინებაზე, რისკის ხარისხზე, გამოყენებულ მეთოდებსა და მოდელებზე. 

იმაზე, თუ რამდენად პასუხობენ ისინი მოცემულ ვითარებას და კონკრეტულ 

სიტუაციას. საჯარო სივრცეში გადაწყვეტილებების მიღების საქმეში ბიზნესის 

სფეროსგან განსხვავებით, უფრო მეტად აუცილებელია გამჭირვალობა, ფართო 

საზოგადოებრივი მონაწილეობა, საჯაროობა.   

მიღებული გადაწყვეტილება უმთავრესად უნდა შეესაბამებოდეს ადამიანის 

ძირითადი უფლებებსა და თავისუფლებების  აღიარებულ მოთხოვნებს, იყოს 

გასაგები, არ ცდებოდეს კონსტიტუციის მოთხოვნათა ფარგლებს, არ არღვევდეს და 

არ ზღუდავდეს ცალკეული პიროვნების, ან პიროვნებათა ჯგუფის უფლებებს (თუ ეს 

კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული), ამავდროულად არ გამოდიოდეს 

ვიწროპარტიული ან პირადი ინტერესებიდან, იყოს აღქმადი და გასაგები 

მოქალაქეებისთვის.  

საჯარო დაწესებულებებში, სახელმწიფო ორგანოებში გადაწყვეტილებების 

მიღების არა ერთი თანამედროვე მეთოდია ცნობილი და გამოიყენება, თუმცა 

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ  როგორც  სხვადასხვა კვლევებმა აჩვენა, მხოლოდ 

ის გადაწყვეტილებებია მისაღები მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ადექვატურად 

ასახავენ მათ მოთხოვნებსა და ინტერესებს. ამდენად არც თუ იშვიათად 

მნიშვნელობა აქვს არა გადაწყვეტილებების მიღების მეთოდიკას, არამედ იმას თუ რა  

შედეგებზეა ის გათვლილი, რამდენად აქტიურად მონაწილეობდნენ მოქალაქეები 
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მის  ჩამოყალიბებასა და განხილვაში.  დღეს მოქმედი კონსტიტუცია, 

კანონმდებლობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი  ამის დიდ 

შესაძლებლობას იძლევა.  

ჩვენს მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ჯერ კიდევ ბევრია 

გასაკეთებელი  მმართველობითი გადაწყვეტილებების შემუშავებისა და მიღების 

საქმეში. თანამედროვე გადაწყვეტილება  დაფუძნებული უნდა იყოს  სწორ და ღრმად 

გაანალიზებულ შიდა და გარე ინფორმაციაზე, თუმცა  გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესზე მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენა შეუძლია ბევრ ფაქტორს, მათ შორის; 

- ხელმძღვანელის უნარს სწორად შეაფასოს მოვლენები და პროცესები, იყოს 

გახსნილი და ჰქონდეს  კრიტიკის საღი აღქმის უნარი; 

- გადაწყვეტილების მიღების სივრცეს; 

- ინფორმაციულ შეზღუდვებს; 

- ქცევით შეზღუდვებს და  მოქმედ ზნეობრივ ნორმებს; 

- ნეგატიური შედეგების ადექვატურ ანალიზს; 

- გადაწყვეტილებების ურთიერთკავშირს. 

ამ ფაქტორთა დიდი ნაწილი კარგად არის შესწავლილი და  სამეცნიერო 

კვლევებისა თუ რეკომენდაციებს სახით ხელმისაწვდომია თანამედროვე 

ხელმძღვანელებისთვის, ნაწილი კი სერიოზულ კვლევასა და ანალიზს საჭიროებს, 

რაზედაც ორიენტირებული უნდა იყვნენ საჯარო მმართველობის სფეროს 

მკვლევარები.  

განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია თანამედროვე მედია, რომლის 

საქმიანობის სტანდარტები ჯერ კიდევ შორია სრულყოფისგან. მმართველობითი 

გადაწყვეტილებზე მოქმედ ფაქტორთა შორის განსაკუთრებით, ცალკე უნდა 

გამოვყოთ ის, რასაც პირობითად „მედიის შიში“ შეიძლება ვუწოდოთ. არა ერთი 

მნიშვნელოვანი, აუცილებელი და ზოგჯერ არაპოპულარული გადაწყვეტილება ვერ 

ნახულობს დღის სინათლეს მხოლოდ იმის გამო, რომ გადაწყვეტილებების 

მიმღებნი, ზოგჯერ უმაღლეს დონეზეც,  უფრთხიან  მედიის (უმეტესად 

ვიწროპარტიული ინტერესების გამომხატველი მედიის) კრიტიკას, უფრო ხშირად კი  
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უპასუხისმგებლო  თავდასხმებს. საზოგადოებრივი აზრის ნეგატიურად განწყობის 

შიშით თავს არიდებენ მათ მიღებას. გამოსავალი აქ მარტივია ერთი შეხედვით, 

მაგრამ რთული ოპერირების თვალსაზრისით, საჭიროა გადაწყვეტილებების 

მომზადებასა და განხილვის პროცესში   საზოგადოების, შეძლებისდაგვარად, ფართე 

მონაწილეობის უზრუნველყოფა.  

აღნიშნული კავშირშია ისეთ საკითხთან, როგორიცაა ის ღირებულებითი 

ფუნდამენტი, რომელსაც უნდა ეფუძნებოდეს ნებისმიერი მეტნაკლებად 

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ნებისმიერი ხელმძღვანელი  ღირებულებათა იმ 

სისტემაში მოქმედებს, რომელიც მისთვისაა ბუნებრივი და განაპირობებს მის 

ქმედებებს. ამდენად საჭიროა მნიშვნელოვანი ძალისხმევა ღირებულებათა 

სისტემების ინტეგრაციისა და დაახლოებისთვის, აუცილებელია შეიქნას  

გადაწყვეტილებების მიმღებ სუბიექტთა სათანადო გარემო, რაც  მას არა მარტო 

ყველასთვის მისაღებად, არამედ  რეალიზებადად აქცევს.  
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Abstract 

The paper deals with such an important problem of modern public governance as decision 

making. Aspects of decision-making and implementation on the principles of administrative 

management in the field of business are analyzed, and based on this data, the tasks that are 

relevant in the public administration system. Emphasis is placed on the need for publicity in 

decision-making, transparency and the need for broad public participation in decision-making. 

Attention is paid to the importance of the value system for decision makers and the current 

situation in this regard. 
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Abstract 

 Based on the factor analysis of public education management, the factors that cause 

changes both in the education system and in its management are considered. The classification of 

factors by according to environment, which is a source of public education management: external 

(international) environment and internal (national) environment, which in turn include 

macroenvironment, mesoenvironment and microenvironment levels. 

 It has been proven that a huge number of interrelated factors should take into account in 

the public administration of education and that they can have both positive and negative 

consequences. Therefore, during management activities it is necessary to make a thorough analysis 

of all factors, determine the causes of negative results and take preventive measures to avoid such 

consequences in the future. 

 

 Keywords: public administration in education, factors, factor analysis, educational trends. 

 

 The development of public administration of the regional educational system in Ukraine 

occurs simultaneously with the development of global civilization and is influenced by a number 

of factors. We should note that in all scientific fields, the factor is interpreted differently: condition, 

driving force, cause, aspect, phenomenon, process. However, it is clear that the factor in any case 

causes changes, i.e. affects a particular area of activity, significantly changing its state or direction 

of development (often in the direction of progress). In this regard, in the context of our study, it is 

appropriate to consider the factor as the driving force, cause and condition of the development of 

processes that result in significant changes in the field of education management and in education 

itself. 
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 The analysis of the scientific literature allowed to generalize and systematize the results of 

targeted research and identify factors influencing the processes in education. In particular, 

scientists divide them into those that affect: the formation, implementation and state of educational 

policy; development and functioning of the educational sector; administration of the education 

system. 

 As for educational policy, it is mostly seen as a kind of national policy, the formation of 

which to some extent depends on international processes, global trends, including in education, 

which are characteristic for most countries and which not only persist but are even stronger today. 

Thus, among the educational trends that are most common in the world, scientists define the 

following: expanding the coverage of population with education; providing lifelong learning; 

equal access to quality education; strengthening the role of the state in guaranteeing justice in 

education; efficient and effective use of education expenditures; humanization and 

democratization of education; updating the content, forms, methods and teaching aids; increasing 

the professional competence of teachers; formation of state and public management in education; 

dissemination of information on the quality of educational services (transparency of education 

systems) [7]. However, these factors, according to the authors, are caused by trends in global 

development, such as: accelerating the pace of development of society; transition to a post-

industrial, information society; the emergence and growth of global problems; democratization of 

society; dynamic economic development, increasing competition; growing importance of human 

capital. 

Other scholars, K. Nemets, P. Virchenko, G. Kuleshova, call globalization and 

internationalization the main external factors influencing the education system, believing that “the 

processes of internationalization of educational activities affect the academic mobility of students 

and teachers, the quantitative and qualitative indicators of providing educational services to 

foreign students and research and teaching staff, etc. "[4]. I. Ivanyuk calls the decisive systemic 

factor – the integration of Ukrainian education, especially higher education, in the European 

educational space as a direction of cooperation between the country and the EU, through which 

significant success can be achieved in all other European integration processes [2]. N. Khvorostyan 

and M. Velikzhanina believe that global factors related to the problem of ensuring the quality of 

education in Ukraine are: the impact of scientific and technological progress on the lives of 

Ukrainians, the need for appropriate changes in the training of market economy professionals; the 

state's course towards European integration and, as a consequence, the need to take into account 

the requirements of the Bologna educational process; expansion and acquisition of a new quality 
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of democratic processes and building a civil society [8]. 

Summarizing the views of Ukrainian scientists on external factors that cause changes in 

education management, we can conclude: scientists differently define external factors (there is no 

particular list) of influence on education management; most scientists identify the factors 

influencing the development of education as a separate sphere of society; a small number of 

scientists identify the factors that influence changes in the management process in education; the 

vast majority of scholars believe that external factors are formed under the influence of global 

trends, among the most significant are globalization, internationalization, integration, 

democratization [5]. 

 However, it should be noted that external factors are closely related to internal ones. On 

the one hand, the education administration system creates an internal environment under the 

influence and on the basis of external factors, and on the other – this system adapts to the external 

environment through internal factors, which is a set of internal system variables (goals, objectives, 

structure, resources, technology, professional and organizational culture) that directly affect 

administraton activity. Thus, internal factors affect the effectiveness of both the administration 

system and the development of the education sector. 

 Let's try to determine the internal factors influencing the administration of education in 

Ukraine. Note that the development of state educational policy was influenced by both external 

and internal factors. E. Krasnyakov points to internal factors and notes that the social climate in 

society, political, economic and other factors were taken into account during the development and 

adoption of basic legislative acts and program documents on the development of education. Thus, 

at the legislative level, socio-political and economic factors were taken into account and state 

guarantees were established for pedagogical and scientific-pedagogical workers, in particular, 

ensuring proper working conditions, living conditions, recreation, medical care, incentives, and 

decent wages. In the 90s of the XXth century, an uncontrolled process of school closure began in 

Ukraine, primarily because of the demographic factor and under the slogan of optimization, which 

led to reducing the school network, the average class size, workload of teachers; increasing the 

number of understaffed schools, etc. [3]. These processes were most acutely felt by the villagers. 

At the same time, local executive bodies continued to comply with current legislation, the articles 

of which did not fully reflect the real situation in education and did not solve educational problems. 

Environmental factors remain important for Ukraine, in which the Chornobyl catastrophe is the 

most important. The state still continues to allocate a large share of expenditures on social 

protection of citizens affected by this catastrophe. Today, when part of Ukraine is occupied by the 
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Russian Federation, and on the other there is military action underway, the following groups of 

factors can be considered relevant for the country: political and legal (forced transformation of 

educational policy; revision and adoption of a number of regulations concerning the occupied 

territories); organizational (creation of military administrations, revision of managerial functions); 

socio-psychological (creating conditions for education; organization of psychological support), 

etc. 

 Another challenge for the national education system has become the pandemic - a global 

epidemic caused by coronavirus disease in 2019 (COVID-19), in connection with which in 

Ukraine the quarantine was announced on March 11, 2020 and students were banned to attend 

educational institutions [6]. The educational process was transferred to distance learning, which 

was continued in the new 2020-2021 school year. So, there is an opportunity to make full use of 

digital technologies. However, as practice has shown, the national education system of Ukraine 

was not ready for such changes. Training under quarantine restrictions revealed the following 

problems: digital inequality (lack or inadequate level of quality of access to a computer network, 

access to the Internet); unpreparedness (material, socio-psychological) of students for studying 

online (lack of strong motivation and self-organization in most students); the emergence of 

psychological consequences as a result of prolonged social isolation; unpreparedness of 

pedagogical and scientific-pedagogical staff for the use of digital technologies, opportunities for 

case studies (availability of all necessary educational materials in electronic form); different 

opportunities for parents to help their children in their education (this applies to preschool, general 

secondary education (primary school children, children with special needs)); loss of the 

opportunity to receive free meals for benefit holders, etc. 

 As for the system of public administration, the determining factor in improving the 

efficiency of its administration activity is managerial competence - "a set of knowledge and skills 

needed to perform specific functions that reflect the main directions, types and forms of 

management and generally form the basis of the model of job competence" [1]. Today, an 

important component of a manager's professional competence, on which the success of 

management depends, is the ability to establish effective communication, communication skills, 

leadership, ability to perceive, analyze and interpret information, ability to resolve conflicts, set 

clear tasks and so on. This is especially necessary during the implementation of educational 

reforms. 

 It should be noted that the functions of the public administration system reflect the content 

and nature of managerial influence. The importance of the planning function as one of the 
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important management functions is emphasized by K. Evers in his work [9]. The scientist proposes 

to take into account both the internal aspect of the educational system and external economic and 

social factors when planning educational policy: prospects for economic development by sectors; 

demographic forecast; development of human capital for the future; the relationship between 

education and living standards; educational opportunities (educational institutions, the level of 

education coverage); demand for educational services; the cost of implementing alternative 

methods and technologies, etc. In this case, planning must be long-term and non-alternative, which 

must take into account social processes, including the need for labor and investment in the 

international labor market. 

 Thus, the analysis allowed to identify and investigate a number of external and internal 

factors influencing the development of public administraton in education, as well as current trends 

on which the management of the entire system depends. Given the above, we propose to classify 

the factors by environment, which is a source of public administraton in education (Fig. 1), namely: 

factors of the external (international) environment and factors of the internal (national) 

environment. 

 

Fig. 1. Factors influencing the development of public administration in education in Ukraine 

As for the factors of the internal environment, their impact on the formation and 
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development of public administration in education should be at the state level and include the level 

of: macroenvironment (political system of the state; economic, social, educational, migration 

policy; geographical location of production, educational institutions and research institutions; 

percentage of public funding; economy of regions; market of educational services; income level; 

level of criminalization of society; scientific and technological progress ( innovations in 

management, production, education, new equipment and technologies, informatization and 

digitalization of society)), the objects of which are the state, public authorities, local governments, 

civil society institutions; mesoenvironment (socio-economic system of the region; regional 

development strategy; regional market of educational services and quality control; labor market of 

the region; academic mobility; regional funding; new information technologies;), the objects of 

which are regional education authorities, regional educational systems, regional economy, 

scientific potential of the region, etc.; microenvironment (new management technologies; 

organizational structure; marketing; percentage of own capital of educational institutions; level of 

profitability; material and technical provision of educational institutions; internal quality control 

of education and educational process; level of pedagogical skills; mentality and social culture of 

pedagogical, scientific and pedagogical staff and students, scientific and pedagogical potential, 

etc.), the objects of which are educational institutions, students and educators. 

Therefore, in the process of development of public administration of the regional 

educational system, a huge number of factors, which differ in origin, scale, duration, level of 

relationships, interaction, etc., should be taken into account. Each factor can have its own 

components, which, in turn, can act as independent factors with a greater or lesser degree of 

influence on management results. All factors are interrelated and can have both positive and 

negative consequences. Therefore, performing administration activities it is necessary to make a 

thorough analysis of all factors, determine the causes of negative results and take preventive 

measures to avoid such consequences in the future. Taking into account the above factors in the 

administration of education makes it possible to choose the optimal for management concept, 

principles, approaches, methods. 
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Абстракт 

На основании факторного анализа публичного управления образованием 

рассмотрено факторы, вызывающие изменения, как в системе образования, так и в сфере 

управления ею. Предложено классификацию факторов по признаку – среды, которая 

выступает источником обеспечения формирования публичного управления образованием: 

факторы внешней (международной) среды и факторы внутренней (национальной) среды 

соответствующими уровнями – макросреды, мезосреды и микросреды.  

 Доказано, что в публичном управлении образованием следует учитывать огромное 

количество факторов, которые взаимосвязаны между собой и могут иметь разнообразные 

последствия. Поэтому во время управленческой деятельности необходимо тщательно 

анализировать факторы, определять причины их возникновения и разрабатывать 

предупредительные меры, чтобы в дальнейшем избежать негативных последствий. 
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სოციალური პოლიტიკა, როგორც მდგრადი განვითარების ფაქტორი 

რევაზიშვილი თამარ,  

საქართველოს ტექნიკური უნვერსტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 

აბსტრაქტი 

სტატიაში განხილულია სოციალური პოლიტიკისა და სოციალური სფეროს  

როლი მდგრადი განვითარების მიზნების რეალიზაციაში. ყურადღება 

გამახვილებულია მდგრადი განვითარების სოციალურ შემადგენელზე,  რომელიც  

ერთი მხრივ, მოსახლეობის ყველაზე მოწყვლადი ფენების განათლების, ჯანდაცვის, 

სოციალური უსაფრთხოებისა  და სოციალური დაცვის უზრუნველყოფით  და, მეორე 

მხრივ, ადამიანისა და საზოგადოების სოციალური კაპიტალის ხარისხის,  სოციალური 

სამართლიანობისა და მოსახლეობის ყველა ფენის კეთილდღეობის ამაღლების გზით 

განაპირობებს საზოგადოების პროგრესულ სოციალურ განვითარებას. 

 

საკვანძო სიტყვები: სოციალური პოლიტიკა, მდგრადი განვითარება, 

სოციალური პარამეტრები, სოციალური შემადგენელი, სოციალური უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა, სოციალური დაცვა. 

 

2015 წლის 25 სექტემბერს ნიუ-იორკში გაეროს 193 წევრი ქვეყანამ მიიღო  

მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი დოკუმენტზე – „ჩვენი  სამყაროს გარდაქმნა: 

2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი  განვითარებისთვის“, რომელიც მოიცავს 15 

წელიწადში  შესასრულებელ 17 მიზანსა და 169 ამოცანას. საქართველო იყო ერთ-ერთი 

პირველი სახელმწიფო, რომელმაც 2015 წელს მხარი დაუჭირა გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზნების დამტკიცებას და დაიწყო მათი დანერგვა ეროვნული 

პოლიტიკის დღის წესრიგში [1].  

აღნიშნული 17 მიზნიდან რამდენიმე – სიღარიბისა და შიმშილის აღმოფხვრა,   

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, ხარისხიანი განათლება, გენდერული თანასწორობა, 
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ღირსეული სამუშაო, შემცირებული უთანასწორობა – სახელმწოფოს ძლიერი და 

თანმიმდევრული სოციალური პოლიტიკის გარეშე ვერ მიიღწევა. 

მოგეხსენებათ, მდგრადი განვითარების რეალიზაციის აუცილებელი პირობაა 

ეკონომიკური, ეკოლოგიური და სოციალური მდგრადობის უზრუნველყოფა. ბოლო 

პერიოდის მსოფლიოში განსაკუთრებულად აქტუალური გახდა მზარდი სოციალური 

პრობლემატიკა და, მასთან ერთად,   მდგრადი განვითარების სოციალური 

შემადგენელი საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი სფეროების 

ამსახველი  პარამეტრებით, როგორიცაა: დემოგრაფია, მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობა, მოსახლეობის შემოსავლების დიფერენციაციის ხარისხი, სიღარიბის 

დონე, მიგრაცია და სხვ. აღნიშნული პარამეტრებისა და მათი შესაბამისი სოციალური 

რისკებისა და პრობლემების გადალახვის გარეშე შეუძლებელია მდგრადი 

განვითარების მიღწევა. ცხადია, რომ მდგრადი განვითარების ამა თუ იმ სოციალური 

პარამეტრების გამოყოფა ასახვს იმ სოციალურ გამოწვევებს, რისკებსა და პრობლემებს, 

რომელთაც აწყდება როგორც მსოფლიო თანასაზოგადოება, ისე ცალკეული ქვეყნები 

{2}. 

სწორედ მდგრადი განვითარების სოციალურმა შემადგენელმა უნდა 

უზრუნველყოს საზოგადოების პროგრესული სოციალური განვითარება, რომელიც 

მიმართული იქნება მოსახლეობის სოციალური დაცვისკენ,  სოციალური 

უთანასწორობის შემცირებისკენ, სიღარიბის აღმოფხვრისკენ, ადამიანისა და 

საზოგადოების სოციალური კაპიტალის ხარისხის ამაღლებისკენ და ა.შ. ეს ყოველივე 

უნდა განიხილებოდეს, როგორც მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფაზე 

ორიენტირებული საქმიანობა,  სოციალური პოლიტიკა – კი როგრც მდგრადი 

განვითარების ინსტრუმენტი. 

აღსანიშნავია, რომ სოციალური პოლიტიკა საზოგადოების სოციალური 

განვითარების, მოსახლეობის ცხოვრების პირობების ერთიანი მართვის პოლიტიკაა 

და არა მხოლოდ გასაჭირში ჩავარდნილი მოქალაქეებისთვის დახმარების გაწევის 

მექანიზმი და პირობები. ის მოსახლეობის ყველა ფენის კეთილდღეობის მიღწევის 

მიზნებისა და მაჩვენებლების სისტემაა, რომელიც ითვალისწინებს რა საზოგადოების 
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წარმოდგენას სოციალურ სამართლიანობაზე, აისახება შესაბამის  პროგრამებში და  

სახელმწიფოს, სამოქალაქო გაერთიანებების, სპეციალური ფონდების, 

მოსამსახურეთა და დამსაქმებელთა საერთო ძალისხმევით რეალიზდება.   

სოციალური პოლიტიკა სახელმწიფოს ძირითადი სოციალური ფუნქციების –

სოციალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და სოციალური დაცვის –

გამტარებელი მიზანმიმართული საქმიანობაა, რომელიც  ეხება შემდეგ სფეროებს: 

დასაქმებასა და უმუშევრობას, განათლებას, ჯანდაცვას, სოციალურ უზრუნველყოფას, 

სოციალურ დახმარებას და  ა. შ. სოციალური პოლიტიკის ძირითადი სუბიექტია 

სახელმწიფო ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებში მოქმედი  დაწესებულებების,  

ინსტიტუტებისა  და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების სახით, ხოლო 

დანარჩენი  სუბიექტები,  როგორებიცაა: არასაბიუჯეტო ფონდები, პროფკავშირები, 

არაკომერციული ორგანიზაციები, საქველმოქმედო ფონდები, კავშირები და 

მოძრაობები, წარმოადგენენ დამხმარე სუბიექტებს სახელმწიფოს მიერ დასახული 

მიზნების მისაღწევად და მოქმედებენ სახელმწიფოს მიერ დადგენილ სამართლებრივ 

ჩარჩოებში. სოციალური პოლიტიკის ობიექტს კი წარმოადგენს ქვეყნის მთელი 

მოსახლეობა როგორც ცალკეული მოქალაქეების, ისე რომელიმე სოციალურ ჯგუფში 

(ბავშვები, პენციონერები, ინვალიდები და ა.შ.) შემავალი წევრების სახით. 

კონკრეტულ ისტორიულ პროცესში სახელმწიფოს სოციალური პოლიტიკის 

სპეციფიკაში გასარკვევად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სახელმწიფო ყოველთვის 

ორ ამოცანას ჭრის: 1. თავის პოლიტიკაში გამოხატავს იმ სოციალური ჯგუფების 

ინტერესებს, რომლებიც  ძალაუფლებასა და ქონებას ფლობენ და 2. უზრუნველყოფს 

საზოგადოებრივ სიმშვიდესა და სტაბილურობას საზოგადოების ძირითადი 

სოციალური ჯგუფების ინტერესთა ბალანსის მიღწევით. ცხადია, რომ სსვადასხვა 

სახელმწიფო მოდელებს სოციალურ ჯგუფთა ინტერესების დასაბალანსებლად 

სხვადასხვა მექანიზმები გააჩნიათ. სწორედ ეს მექანიზმები წარმოადგენენ სოციალურ 

პოლიტიკას. 

საქართველოს მთავრობის პოლიტიკა, კერძოდ, ქვეყნის სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია („საქართველო 2020“), ეკონომიკურ 
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ეფექტიანობასთან ერთად, ყურადღებას ამახვილებს სოციალური უსაფრთხოებისა და 

სოციალური სამართლიანობის პრინციპების დამკვირდების მნიშვნელობაზე. 

მთავრობის სტრატეგიის ამ პრინციპების განმახორციელებელ 

ინსტრუმენტებად განიხილება უმუშევრობის შემცირება და მოსახლეობის 

უზრუნველყოფა ღირსეული შრომის პირობებით, ასევე ხარისხიანი და 

ხელმისაწვდომი განათლების, ჯანდაცვისა და საბაზისო სოციალური 

უზრუნველყოფის სისტემების ინკლუზიურობაზე ორიენტაცია. 

შესაბამისად, გრძელვადიან პერსპექტივაში, ქვეყნის მთავრობის მიზანია, 

ეკონომიკურ ზრდასა და სოციალურ სამართლიანობას შორის ბალანსის მიღწევა და 

გზების გამოკვეთა, რომლებიც მიმართული იქნება არა მხოლოდ სიღარიბესთან 

ბრძოლისკენ, არამედ ქვეყანაში სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობისაკენ, 

მარგინალიზაციის პრევენციისა და სოციალური კეთილდღეობისაკენ {3]. 

საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა 

კომიტეტის ინიციატივითა და ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის 

(UNDP) ერთობლივი პროექტის — „საპარლამენტო დემოკრატიის სისტემის 

გაძლიერება საქართველოში“ — მხარდაჭერით, შემუშავებულ იქნა  ქვეყანაში შრომისა 

და სოციალური დაცვის სფეროს გრძელვადიანი განვითარების ხედვა და კომიტეტის 

სამოქმედო გეგმა, რომელიც განსაზღვრავს 2030 წლამდე საქართველოს 

ხელისუფლების თანმიმდევრული პოლიტიკის ფორმირების გზებს შრომა-

დასაქმებისა და სოციალური დაცვის სფეროებში.  

აღნიშნული გრძელვადიანი განვითარების  ხედვა, ადამიანის უფლებებზე 

დაფუძნებული მიდგომების გამოყენებით, ხელს შეუწყობს სფეროს საკანონმდებლო 

ბაზის, პოლიტიკისა და პროგრამების ფორმირებას, მათი განხორციელების და 

შეფასების ეფექტიანი სისტემის შემუშავებას. ის განავრცობს ვალდებულებებს, 

რომლებიც გაწერილია სტრატეგიაში „საქართველო 2020,“ ასევე საქართველოს 

მთავრობის 2016-2020 წლების სამთავრობო პროგრამასა და სხვა მნიშვნელოვან 

სახელმწიფო დოკუმენტებში, რომლებიც შეეხება მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

დაცვას, საბაზისო სოციალური გარანტიებით უზრუნველყოფას და უღარიბესი 
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ფენების მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას. დოკუმენტი აქცენტს აკეთებს შრომისა 

და სოციალური დაცვის უფრო ყოვლისმომცველი და ეფექტიანი სისტემის 

განვითარებაზე, რომელიც მოემსახურება რისკების შემცირებას, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური პრობლემების პრევენციასა და დაძლევას, მოსახლეობის ეკონომიკური 

აქტიურობის ზრდას. 

სტრატეგიული პრიორიტეტებია: დასაქმებისა და შემოსავლის მიღების 

შესაძლებლობათა გაზრდა, ხანდაზმულთა სოციალური დაცვისა და ასაკობრივი 

პენსიის სისტემის სრულყოფა, ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე სოციალური 

დაცვის სისტემის სრულყოფა თემზე დაფუძნებული მომსახურებებისა და 

სოციალური მუშაკის როლის გაძლიერება, სოციალური დაცვის სისტემის 

ორიენტირება ბავშვსა და ოჯახების გაძლიერებაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა საზოგადოებაში ინკლუზია {4}. 

ამგვარად,  სოცილური პოლიტიკა მდგრადი განვითარების ფაქტორად და 

მამოძრავებელ ძალად იმ შემთხვევაში შეიძლება განვიხილოთ, თუ ის ხელს შეუწყობს  

მდგრადი განვითარების საკვანძო პრინციპების განხორციელებას. კერძოდ, 

ადამიანური და საზოგადოების სოციალური კაპიტალის ხარისხის ამაღლებას, 

ადამიანის განვითარებისთვის ხელშემწყობი პირობების შექმნას, საზოგადოების 

სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისა და ფენების ინტერესთა დაბალანსებას (როგორც 

ახლანდელი, ისე მომავალი თაობების). აღნიშნული პრინციპების რეალიზაცია 

შესაძლებელია სოციალური პოლიტიკის მრავალსუბიექტიანი და სოლიდარული 

მოდელის შემთხვევაში, რომელიც თავისი პრინციპებით, მიზნებითა და შინაარსით  

შეძლებს თანამედროვე რისკებთან და გამოწვევებთან გამკლავებას. 
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Abstract 

The article discusses the role of social policy and the social activities in achieving the goals 

of sustainable development. The focus is on the social component of sustainable development, 

which on the one hand, by providing education, health, social security and social protection to the 

most vulnerable segments of the population and on the other hand, the quality of human and social 

capital, social justice and by raising the well-being of all segments of the population contributes 

to the progressive social development of the society. 
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ეთიკა, როგორც  თანამედროვე მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი პრინციპი 

დოღონაძე სოფიო,   

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი 

 

აბსტრაქტი 

ეთიკა, ეთიკური ნორმები, მათი დაცვა და სრულყოფა უხსოვარი დროიდან 

იკავებს ადამიანთა გონებასა და ყოველდღიურობას. ეთიკის ნორმების დაცვა 

საჭიროა ყველგან საზოგადოების ყველა სეგმენტში, განსაკუთრებული ამ მხრივ არც  

ბიზნესის სფეროა.  გვიჩვენებს, რომ საქმიანობის, ბიზნესის ეთიკა ფაქტობრივად 

არაფრით განსხვავდება ზოგადი ეთიკის ნორმების დაცვისგან.   თუმცა 

ორგანიზაციებზე მოქმედებს ე.წ. „დაინტერესებული ჯგუფები“ და რამდენად აქვს 

მნიშვნელობა დაინტერესებული ჯგუფების ზემოქმედებას ორგანიზაციაზე? ეს 

თანამედროვე მენეჯმენტის ერთერთი საკვანძო საკითხად შეიძლება მივიჩნიოთ.  

ნაშრომში, ეთიკა, როგორც მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი პრინციპი 

დაკავშირებულია ორგანიზაციის სოციალურ პასუხისმგებლობასთან თანამედროვე 

საზოგადოებაში. ჩამოყალიბებულია დასკვნა, რომ  ბიზნესის ეთიკის მთავარ 

პრინციპად შეიძლება მიჩნეული იქნეს მაქსიმა „არ ავნო“. 

 

საკვანძო სიტყვები: ეთიკა, თანამედროვე მენეჯმენტი, პრინციპი, სოციალური 

პასუხისმგებლობა, „არ ავნო“, ეთიკის კოდექსი. 

 

ეთიკაზე, განსაკუთრებით საწარმოო და საქმიან ეთიკაზე უამრავი ნაშრომი და 

კვლევაა გამოქვეყნებული, თუმცა უნდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ მათ 

უმრავლესობას არაფერი აქვს საერთო არც ბიზნესთან, სამეწარმეო საქმიანობასთან 

და მით უფრო ზნეობასთან და ეთიკასთან.  მაშინ როდესაც დღეს, თანამედროვე 

მენეჯმენტის პირობებში, ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის ფართო შესაძლებლობები 

არსებობს აიმაღლონ ეთიკური სტანდარტები, მოახდინონ სოციალური 

პასუხისმგებლობის რეალიზება.  

ეთიკა, ეთიკური ნორმები, მათი დაცვა და სრულყოფა უხსოვარი დროიდან 

იკავებს ადამიანთა გონებასა და ყოველდღიურობას. ეთიკის თაობაზე (თუნდაც, 
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როგორც ტერმინის) ჯერ კიდევ არისტოტელეს აქვს გამოთქმული თავისი 

მოსაზრება. „დიდ ეთიკაში“ ის აღნიშნავდა, რომ „პირველ ყოვლის უნდა გავარკვიოთ 

რის ნაწილია ეთიკა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ის სხვა არაფერია, თუ არა პოლიტიკის 

ნაწილი. პოლიტიკაში კი მოღვაწეობა  არ შეიძლება ისე, თუ კაცს საამისო თვისებები 

არა აქვს. მე ვგულისხმობ ზნეობრიობას. ზნეობრივი ადამიანი კი სათნო ადამიანია. 

მაშასადამე, ვინც პოლიტიკურ მოღვაწეობას აპირებს, ის ზნეობრივი ადამიანი უნდა 

იყოს, რადგან ეთიკის მეცნიერება არის პოლიტიკის ნაწილი და საფუძველი. 

საერთოდ კი მგონია, რომ უფრო მართებული იქნებოდა, რომ ამ მეცნიერებისთვის 

გვეწოდებინა არა ეთიკა, არამედ პოლიტიკა“.[1] დღემდე ცოტა რამ თუ შეიცვალა ამ 

მოსაზრების საპირისპიროდ.  

თუკი ეთიკასა და  პოლიტიკას შორის ტოლობის ნიშანს წარმოვიდგენთ  ძნელი 

არ იქნება იმის განსაზღვრა, რომ საწარმოო, საქმიანი და ნებისმიერი სახის ეთიკა სხვა 

არაფერია თუ არა მაღალი ზნეობის გამოვლინება ნებისმიერი საჭირბოროტო 

პრობლემის გადაწყვეტაში. როგორც  პიტერ დრუკერი აღნიშნავს   „ყველაფრის 

მიუხედავად, ერთადერთ უმთავრეს საკითხად რჩება უბრალო პატიოსნება. ჩვენ 

მუდამ გვესმის, რომ ბიზნესმენი არ უნდა ცრუობდეს, არ უნდა იპარავდეს, არ უნდა 

აძლევდეს და იღებდეს ქრთამს. თუმცა ყველაფერ ამას არ უნდა ჩადიოდეს არცერთი 

ადამიანი. დაუშვებელია საზოგადოებრივი წესების დარღვევა  სამუშაოს სპეციფიკის 

საბაბით. ვიცე-პრეზიდენტი, მერი, უმაღლესი სასწავლებლის რექტორი 

თანამდებობის მიღებასთან ერთად  ჩვეულებრივ ადამიანად რჩება. თუმცა 

ყოველთვის მოიძებნება ისეთი ადამიანი, რომელიც მზად არის ითაღლითოს, 

მოიპაროს, მოიტყუოს, აიღოს ან გასცეს ქრთამი. ამდენად  საქმე გვაქვს ადამიანის 

მორალურ ფასეულობასთან და ცალკეული პიროვნების აღზრდასთან, ქცევის 

მოდელთან, რომელსაც საფუძველი უნდა ჩაეყაროს ოჯახში და სკოლაში.“ [2] 

ჩვენ სრულად ვიზიარებთ პიტერ დრუკერის იმ მოსაზრებას, რომ  

აუცილებელი არ არის დადგინდეს რაიმე განსაკუთრებული ეთიკის ნორმები 

ბიზნესისთვის. უბრალოდ უნდა შემუშავებულ იქნეს   მკაცრი სადამსჯელო  ზომები 

ყველა თანამდებობის პირისთვის (იქნება ეს კომერციული თუ სხვა ტიპის 
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ორგანიზაცია), იმათთვის ვინ ჰყვება ცდუნებას დაარღვიოს საზოგადოებაში 

მიღებული ეთიკის ნორმები. ამიტომ სრულიად მართებულად მიგვაჩნია ის 

რეგულაციები, რომელსაც ორგანიზაციები, სახელმწიფო ორგანოები თავიანთი 

თანამშრომლებისთვის აწესებენ.  

მაგალითისთვის შეგვიძლია დავასახელოთ სხვადასხვა ფუნქციისა და 

ორგანიზაციული ფორმის ორგანიზაციები და მათთან შექმნილი კომიტეტები, 

კოლეგიები თუ ე.წ. „ეთიკის ადვოკატები“, რომლებსაც ორგანიზაციები ქირაობენ 

ბიზნესის ეთიკის სპეციალისტების სახით. მათი ფუნქციაა  „ეთიკურ საკითხებზე 

დასკვნის შემუშავება, რომელიც დაკავშირებულია ორგანიზაციის მოქმედებებთან, 

აგრეთვე ორგანიზაციის «სოციალური სინდისის» ფუნქციის შესრულება. 

სოციალური რევიზიების ამოცანაა ორგანიზაციის მოქმედებების და პროგრამების 

სოციალური გავლენის შესახებ ანგარიშგების შედგენა და შეფასება. სოციალური 

რევიზიის მომხრეები ვარაუდობენ, რომ ასეთი ტიპის ანგარიშგება იძლევა სრულ 

წარმოდგენას ორგანიზაციის სოციალური პასუხისმგებლობის დონის შესახებ. „[2] 

ჩვენს მიერ გაანალიზებული იქნა საქართველოს სინამდვილეში მიღებული 

რამდენიმე აქტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია  „ ეთიკის კოდექსის“ სახით და ამ 

მიმართულებით მოქმედი  სტრუქტურების ფუნქციონალური ჩარჩო. უნდა ითქვას, 

რომ „ეთიკის კოდექსები“ ყველა ორგანიზაციისთვის, მიუხედავად მისი  

სამართლებრივი ფორმისა, ძირითადად მოიცავს ერთი და იმავე პრინციპებს, 

ვგულისხმობთ, რომ მათი ძირითადი ნაწილი ორიენტირებულია ისეთ საკითხებზე 

და ნორმებზე, როგორიცაა: პატიოსნება; ობიექტურობა; კომპეტენტურობა; 

გულისხმიერება; ადამიანის უფლებების, თავისუფლების და სოციალური 

სამართლიანობის დაცვა; კანონის უზენაესობა და დემოკრატიული მმართველობის 

ხელშეწყობა; თანასწორობის აღიარება და დაცვა; მდგრადი განვითარების 

ხელშეწყობა; საზოგადოებრივ პროცესებში მოქალაქეების მონაწილეობა;  

სამოქალაქო გამბედაობა და პასუხისმგებლობა; გამჭვირვალობა და 

ანგარიშვალდებულება; სოლიდარობა და თანასწორი პარტნიორობა; ღიაობა და 
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ინოვაციურობა; დამოუკიდებლობა და კეთილსინდისიერება; შიდა დემოკრატიის 

ხელშეწყობა. 

ნებისმიერ ორგანიზაციაზე მოქმედებს უამრავი ფაქტორი, რომელიც 

დაკავშირებულია მის არსებობასთან, განვითარებასთან და საბოლოო ჯამში 

შედეგიანობასთან. ორგანიზაციაზე ზემოქმედების უმთავრესი ელემენტებია 

დაინტერესებული მხარეები.  

დაინტერესებული მხარეებია: პარტნიორები, ჯგუფები და ინდივიდები, 

რომლებსაც შეუძლია ზემოქმედება მოახდინონ ორგანიზაციაზე და განიცდიან მის 

ზემოქმედებას, ასევე როლს თამაშობენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესის 

ეთიკაში. ადამიანთა წრეში, რომლებიც ზემოქმედებას ახდენენ გადაწყვეტილებების 

მიმღებებზე შედიან თანამშრომლები, აქციონერები, დაქირავებული მუშაკები, 

მარეგულირებელი ორგანოები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, კონკურენტები, 

მომწოდებლები, მეუღლეები და ოჯახის სხვა წევრები. დაინტერესებულ მხარეებს 

შეუძლია მოახდინონ გადაწყვეტილებაზე, როგორც მორალური, ასევე ზნეობრივი 

ზემოქმედება. 

დაინტერესებული მხარეების ზემოქმედება ორგანიზაციაზე ორ განსხვავებულ 

სურათს იძლევა: ერთ შემთხვევაში ესაა ცნობილი არაკის გმირების: გედის, 

კიბორჩხალისა და ქარიყლაპიას შესახებ, მეორე შემთხვევაში კი ის საათის 

კბილანებივით მოქმედი მექანიზმია. 

რამდენად აქვს მნიშვნელობა დაინტერესებული ჯგუფების ზემოქმედებას 

ორგანიზაციაზე? ეს თანამედროვე მენეჯმენტის ერთერთი საკვანძო საკითად 

შეიძლება მივიჩნიოთ.  

დაინტერესებული მხარეებს კერძოსთან ერთად საზოგადოებრივი ინტერესი 

ამოძრავებს რაც დაკავშირებულია ბევრ საკითხთან, მათ შორის უპირველესია 

ორგანიზაციის სოციალური პასუხისმგებლობა. 

ცნობილია, რომ მსჯელობა საზოგადოებაში ბიზნესის როლის შესახებ 

დისკუსიის საგანი არაერთხელ იყო. მე-20 საუკუნის 60-70-იან წლებში ამ დისკუსიამ 

აქტიური სახე შეიძინა. დისკუსიის საგანი ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო დებულება 
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იყო. ერთი დებულების თანახმად ორგანიზაცია განიხილებოდა, როგორც 

ეკონომიკური მთლიანობა რომლის ვალდებულებაა ზრუნვა მხოლოდ თავისი 

რესურსების ეფექტიან გამოყენებაზე. შედეგი: ორგანიზაცია აწარმოებს 

პროდუქციას, რომელიც სჭირდება მომხმარებელს თავისი მოთხოვნილებების 

დასაკმაყოფილებლად, ქმნის სამუშაო ადგილებს და უზრუნველყოფს ადამიანებს 

არსებობის წყაროთი, იღებს მოგებას, რომლის დიდ ნაწილს აღწარმოებას ახმარს. 

მეორე დებულების თანახმად ორგანიზაცია უფრო მეტია, ვიდრე ეკონომიკური 

მთლიანობა. კერძოდ, თანამედროვე ორგანიზაცია გარემომცველი სამყაროს რთული 

ნაწილია, რომელიც მოიცავს მრავალ შემადგენელს, რომლებზეც დამოკიდებულია 

ორგანიზაციის თვით არსებობაც. ასეთ შემადგენელს, რომელსაც ზოგჯერ 

შუამავლებს უწოდებენ (ორგანიზაციასა და მთლიანად საზოგადოებას შორის), 

განეკუთვნებიან: ადგილობრივი საზოგადოება, მომხმარებლები, მიმწოდებლები, 

ინფორმაციის საშუალებები, საზოგადოებრივი ზეგავლენის ჯგუფები, კავშირები ან 

გაერთიანებები, აგრეთვე მუშაკები და აქციათა მფლობელები. მრავალფენიანმა 

საზოგადოებრივმა გარემომ შეიძლება ძლიერი გავლენა იქონიოს ორგანიზაციის 

მიზნების მიღწევაზე; ამიტომ ორგანიზაციამ უნდა გააწონასწოროს წმინდა 

ეკონომიკური მიზნები გარემოს ამ შემადგენელ ეკონომიკურ და სოციალურ 

ინტერესებთან. ამ თვალსაზრისით ორგანიზაცია პასუხს აგებს საზოგადოების 

წინაშე, რომელშიც იგი ფუნქციონირებს. ორგანიზაციებმა ამიტომ თავიანთი 

რესურსებისა და ძალისხმევის ნაწილი უნდა მიმართონ სოციალური არხებით 

საზოგადოების კეთილდღეობისა და სრულყოფისათვის, [3] ჩვენ მეორე დებულებას 

ვუჭერთ მხარს, თუმცა არ შეგვიძლია ცალსახად უკუვაგდოთ ზემოთ გამოთქმული 

სხვა მოსაზრებებიც. 

ყურადსაღებია ისიც, რომ მოგება ფრიად მნიშვნელოვანია ფირმების 

(ორგანიზაციების) გადასარჩენად, ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის პირველ 

ადგილზეა გადარჩენა და მხოლოდ შემდეგ _ საზოგადოების პრობლემები.   

ორგანიზაციის ხელმძღვანელობამ უნდა გამოიყენოს მენეჯმენტი, რომ უმაღლესი 

პრიორიტეტები მიანიჭოს მოგებასა და განვითარებას. მაგრამ მას ასევე უნდა 
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ჰქონდეს საკმაოდ ფართო ხედვა, რათა თავისი ფირმის ინტერესებისათვის 

გაცნობიერებულ იქნეს ფირმის მიერ ნებისმიერი გონივრული მოლოდინის 

შესრულების მნიშვნელობა, რომელიც ყალიბდება მის მიმართ ადგილობრივი 

საზოგადოების შიგნით და საზოგადოების სხვადასხვა დაინტერესებული ფენების 

მხრიდან. 

იმისათვის, რომ გაკეთდეს არჩევანი სწორი ქცევის სასარგებლოდ, 

მნიშვნელოვანია ეთიკის შესახებ დაწყებითი წარმოდგენის არსებობა. ეთიკა 

უშუალო კავშირშია პრინციპებთან, რომლებიც განსაზღვრავენ სწორ და არასწორ 

ქცევას. მაგრამ, ბიზნესის ეთიკა შეეხება არა მარტო ქცევის სოციალურად 

საპასუხისმგებლო პრობლემას.   

საქმიანი ეთიკის თაობაზე ჩვეულ დისკუსიას არაფერი აქვს საერთო 

ეთიკასთან.  ბოლო პერიოდში (განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში)  

მორალისტების თამასას დაემატა ერთი დონე - მენეჯერთა „მორალური 

პასუხისმგებლობა“ ითამაშონ აქტიური და კონსტრუქტიული როლი 

საზოგადოებაში. ეს როლი იმაში მდგომარეობს, რომ ემსახურონ საზოგადოების 

საქმეს, მთელი თავისი დრო მოახმარონ საზოგადოებისთვის სასარგებლოდ 

მუშაობას, აღნიშნავს პიტერ დრუკერი.[2] უნდა ითქვას, რომ ასეთი ტენდენციები 

შეინიშნება ევროპაში და ნაწილობრივ საქართველოშიც.  

უნდა აღვნიშნოთ, რომ ასეთი ვითარება არ შეიძლება თავსმოხვეული იყოს 

მენეჯერებისთვის. შეუძლებელია ამ მდგომარეობის გამოწვევა წახალისებითა და 

ჯილდოებით. ეს თითოეული ადამიანის ღირსების საქმე უფროა ვიდრე  გათვლილი 

ქცევა.  მორალურ-ეთიკური პრობლემა სპეციფიურია მენეჯერისთვის იმდენად, 

რამდენადაც წარმოიქმნება იმის გამო, რომ დაწესებულებას ხელმძღვანელობს 

მოცემული ორგანიზაციის საზოგადოების კოლექტიურ ლიდერთა ჯგუფი. 

ინდივიდუალურად მენეჯერი  ჩვეულებრივ მუშაკად რჩება, ისეთად, როგორც სხვა 

დანარჩენი მუშაკია.   

ამდენად არასწორი იქნება ვისაუბროთ მენეჯერზე, როგორც ლიდერზე. ის 

მხოლოდ „ლიდერთა ჯგუფის“  წევრია. თუმცა ამ „ჯგუფს“ ჩვენს საზოგადოებაში 
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განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს. ამასთანავე მას აქვს გარკვეული 

ძალაუფლებრივი უფლებამოსილებები. შესაბამისად მას აქვს გარკვეული 

პასუხისმგებლობა.  

რაში გამოიხატება ეს პასუხისმგებლობა,  რაში ჩანს ცალკეული მენეჯერის, 

როგორც ლიდერთა ჯგუფის წევრის ეთიკა? ფაქტობრივად ეს არის მისი 

პროფესიონალიზმის გამოვლინება, რომელიც მას ეფექტიან ლიდერად აქცევს.  

იმედი ვიქონიოთ, რომ ყოველი მენეჯერი ეფექტიანი ლიდერი აღმოჩნდება 

გულუბრყვილობა იქნებოდა. ნებისმიერ განვითარებულ  საზოგადოებაში ათასობით 

მენეჯერია, მაშინ, როდესაც „ეფექტიანი ლიდერი“ იშვიათობად რჩება. თუმცა, 

როგორც ლიდერთა ჯგუფის წევრი მენეჯერი ვალდებულია შეესაბამებოდეს 

პროფესიული ეთიკის მოთხოვნებს - მაღალი პასუხისმგებლობის ეთიკის 

პრინციპებს.  

ნებისმიერი პროფესიონალის უმთავრესი მოვალეობა ჩამოყალიბდა ჯერ კიდევ 

2500 წლის წინ. ჩვენ მხედველობაში გვაქვს ე.წ. „ჰიპოკრატეს ფიცი“ – „არ ავნო“ 

(PRIMUM NON NOCERE). 

არც ერთ პროფესიონალს, ექიმი იქნება, ადვოკატი თუ მენეჯერი არ შეუძლია 

თავის კლიენტს მისცეს გარანტია  ცხოვრების ყველა შესაძლო შემთხვევაში. მას 

ძალუძს, მხოლოდ,  მისგან დამოკიდებული ყველაფერი  გააკეთოს  იმისთვის, რომ 

განგებ არ ავნებს. კლიენტს თავის მხრივ უნდა სჯეროდეს, რომ პროფესიონალი მას 

ზიანს არ მიაყენებს უცოდინარობით. სხვა შემთხვევაში ურთიერთნდობა 

შეუძლებელია.  თუმცა ის (პროფესიონალი), ამავდროულად,  საზოგადო პირად 

რჩება რამდენადაც კლიენტის კეთილდღეობა გარკვეულ შეზღუდვებს უწესებს მის 

სიტყვებსა და ქცევას.  მაშასადამე, წესი „არ ავნო“ ეთიკისა და საზოგადოებრივი 

პასუხიმგებლობის საძირკველია. 

მენეჯერი, რომელსაც უნარი არ შესწევს თავისი საწარმოს ზემოქმედების 

პროგნოზირება და გამოიმუშაოს (ამ ზემოქმედების პასუხად)ადექვატური 

გადაწყვეტილებები მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს მას „საზოგადოებაში პოპულარობას 

არ შემატებს“ განზრახ მავნებლობს. რაც სერიოზულად არღვევს პროფესიულ ეთიკას.  
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პრინციპი „არ ავნო“  შეიძლება ბანალურად ჟღერდეს  ისეთი ხმამაღალი 

აგიტაციის გვერდზე, როგორიცაა „სახელმწიფოებრივი აზროვნება“, რომლის 

გარეშეც ჩვენს დროში სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხებთან 

დაკავშირებულ ვერცერთ   გამოსვლას ვერ მოისმენთ. თუმცა, პრაქტიკაში ამ წესის 

დაცვა საკმაოდ ძნელია, ჩვენი ყოველდღიურობიდან არაერთი ფაქტი შეგვიძლია 

მოვიყვანოთ, როდესაც გაუმართლებლად  დიდი დისპროპორციაა  ერთი და იგივე 

სტრუქტურის  თანამშრომელთა შემოსავლებს შორის, გაუმართლებლად დიდია 

დარიცხული დანამატებისა და პრემიების რაოდენობა. სამწუხაროდ ასეთ მახინჯ 

პრაქტიკას სახელმწიფო დაწესებულებებშიც ვხდებით. რაც ნეგატიურად აისახება 

საზოგადოების განწყობაზე, არღვევს სოციალური სამართლიანობის, შესაბამისად 

ეთიკის ნორმებსა და პრინციპებს.    ჯერ კიდევ ძველი ბერძნები მიხვდნენ, რომ 

ამგვარი მოქმედება მიუღებელი და საზიანოა. სწორედ ზომიერება და 

თვითშეზღუდვა ქმნის წესს - “არ ავნო“ იდეალურ ეთიკურ ნორმად მენეჯერთათვის 

- აქცევს პასუხისმგებლობის ნორმად! 
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Ethics is an essential principle of the modern management 
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Abstract 

 

Observing ethics and perfecting ethical norms have been a critical part of human common 

sense and everyday life since the ancient times. Acknowledging and applying ethnical norms is 

fundamental in every portion of society and business sector is no different in this sense. 

Furthermore, the business ethics goes in line with trivial ethics. That’s said, organizations are 

influenced by interest groups and the question remains in level of impact these interest groups 

have on the organizations. This could be considered as cornerstone topic of present-day 

management.  

My work focuses on ethics, as an essential principle of the management, which correlates 

to corporate, social responsibility of the modern society.  

My work infers that the fundamental principle of the business ethics should be considered 

concept “do not harm”  
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Механизмы государственного управления взаимодействием власти и средст 

массовой информации 
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Абстракт 

В статье рассмотрены теоретические проблемы исследования категорий 

взаимодействия власти и СМИ. Актуальность данной темы определяется множеством 

факторов. Во-первых, той ролью, которую играют средства массовой информации (печать, 

телевидение, радио) в формировании мнений населения об органах власти. В статье 

определен характер взаимодействия между органами государственной власти и средствами 

массовой информации. Выявлены проблемы взаимодействия СМИ и органов власти. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день проблема взаимодействия органов 

государственной власти и средств массовой информации недостаточно освещена в 

современных изданиях. Фиксируется лишь существующее положение дел. В условиях 

информационного общества проблема организации эффективного взаимодействия средств 

массовой информации и власти становится одной из ключевых в государственном 

управлении. Проблема, однако, заключается в том, что отсутствуют эффективные 

механизмы преодоления и разрешения этих конфликтов, что в конечном итоге 

дестабилизируют общество, приводит к «информационным войнам», разрушает единое 

информационное пространство. Поэтому необходимо обеспечить процесс взаимодействия 

СМИ и власти надежными механизмами регуляции их деятельности. 

 

Ключевые слова: средства массовой информации, власть, механизмы 

государственного управления, политическое общество. 

 

В информационном обществе, к которому идет в своем развитии Украина, 

многократно возрастает роль и значение средств массовой информации (СМИ). Поэтому 

характер взаимодействия средств массовой информации и органов власти играет всё более 

важную роль при проведении долговременных государственных преобразований. 
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Отчётливо проявляется двойственная роль самих СМИ в системе «государство - 

СМИ». С одной стороны, СМИ в силу своей природы, объективно в большей или меньшей 

степени включены в управленческий механизм государственных структур. С другой, они 

ориентированы на удовлетворение информационных потребностей и интересов, как 

отдельной личности, так и всех социальных институтов гражданского общества.  

Именно СМИ являются важнейшим звеном в системе реализации государственной 

информационной политики, позволяющей регулировать процессы информационного 

воздействия в различных сферах жизнедеятельности общества и государства. 

Общественное мнение сегодня становится более активным и действенным регулятором 

политического процесса. СМИ не только отражают сложившиеся настроения, но и 

формируют это общественное мнение. 

Информационная сфера становится одним из важнейших объектов 

государственного управления. Основной инструмент государственного управления 

информационной сферой - государственная информационная политика. 

Коммуникационный потенциал государственной власти заключается не только в наличии 

эффективных информационных каналов, с помощью которых власть может объяснять 

обществу свои решения, но и в установлении обратной связи с обществом, которая 

позволяет слышать запросы различных социальных групп, анализировать и корректировать 

государственную информационную политику. 

Основной задачей государственной власти является управление политическими, 

социальными и экономическими процессами в обществе. СМИ, включаясь во 

взаимодействие с властными структурами, преследуют цель удовлетворения 

информационных потребностей как отдельной личности, так и общества в целом, 

публичного выражения общественных интересов; с другой стороны, деятельность СМИ 

направлена на получение дохода от реализации своей аудитории (рекламодателям или 

спонсорам, в том числе и органам власти). Таким образом, взаимодействие СМИ и власти 

носит достаточно противоречивый характер в силу различной направленности их 

деятельности и наличия у них особых интересов [4]. СМИ чувствует несомненное 

воздействие со стороны государства. Более того, индустрия новостей обязана, грубо говоря, 

подчиняться государственной власти. 

Государство через различные институты власти и управления определяет статус и 

нормы деятельности СМИ, через принятие законов парламентом страны, постановления 

правительства, Указы Президента. Именно государство влияет на многие действия, 
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совершаемые средствами массовой информации. Например, приобретение СМИ 

собственности или продажа ее частным лицам, группам не обойдется без вмешательства 

властей. 

Также часто масс-медиа может использоваться властью в качестве реализации 

собственных целей. Чего только стоит воздействие СМИ на общество в ходе какой-либо  

избирательной кампании. Государственные структуры желают подчинить себе некоторые 

средства массовой информации, дабы поднять рейтинг одной кампании или, возможно, 

снизить – другой. Главное – создать у избирателей нужное представление о данном 

политике, завоевать их голоса. И с этим СМИ могут справиться замечательно, 

журналистика может действовать на публику куда лучше властей. Однако о равенстве 

данных институтов говорить не стоит.  

Исторически человечество знакомо с тремя формами взаимоотношений СМИ и 

государства: государство владеет СМИ и полностью определяет их политику; государство 

не владеет СМИ, но влияет на их политику; СМИ отражает плюрализм социальных и 

экономических отношений [1]. Сегодняшняя модель взаимодействия украинской 

государственной власти и СМИ, когда основные центральные информационные каналы 

подконтрольны властным структурам, характеризуется тем, что большинство 

существующих медиа с видимым энтузиазмом работают в рамках данной схемы. Иную 

картину представляет собой региональный уровень. В регионах идет процесс движения от 

авторитарной к коммерческой медиа-модели: авторитарный вариант советской модели, 

патерналистский вариант, модернизированный вариант, модель, переходная к рыночной, 

рыночная, конфронтационная, депрессивная модели. 

Независимые СМИ − это важнейший институт гражданского общества, 

коммуникатор и выразитель интересов и потребностей людей, по сути, это оппозиция 

правящей власти, ее аудит. Основная коллизия при этом состоит в том, что будучи 

институтом гражданского общества, в силу сложившейся в обществе системе политических 

и экономических отношений, они реально эту роль не выполняют, а выступают нередко в 

роли представителя интересов власти или бизнеса, при том, что интересы власти и граждан, 

бизнеса и граждан не обязательно противостоят друг другу. Но и не всегда совпадают. Так, 

учредителями большинства региональных газет выступают органы региональной власти, 

что отражается на редакционной политике этих изданий и на их экономической 

независимости, поскольку, так или иначе, все они субсидируются из средств региональных 

и местных бюджетов [2]. 
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Складывается тенденция огосударствления сферы массовой информации, а также 

укрепления в ней позиций крупного государственно-ориентированного бизнеса [3]. Так, 

теряя автономность, пресса превращается в информационного лоббиста. Такое положение 

позволяет говорить о том, что украинские СМИ в качестве института гражданского 

общества находятся пока в начальной стадии своего становления. Почему же СМИ 

оказываются в положении «карманного» инструмента политической власти или бизнес-

структур? Ответ прост: потому что СМИ не имеют экономической самостоятельности. 

Отсутствие законодательства, регулирующего распределение бюджетных средств, 

выделяемых на финансирование СМИ, приводит к тому, что деньги получают в первую 

очередь «свои», лояльные к власти масс-медиа, которые так или иначе их «отрабатывают». 

СМИ же как независимый институт гражданского общества может быть таковым только в 

том случае, если в обществе сложились другие институты гражданского общества, на 

поддержку которых СМИ в случае необходимости могут опереться; если, наконец, в 

обществе сложились многочисленные, экономически независимые от государства группы 

граждан, знающие свои права и умеющие их защищать, объединяясь с себе подобными и 

не связывающие все свои надежды с государством. Та малая доля СМИ, которые 

самоокупаются и в то же время выполняют главную цель своей деятельности − 

информировать честно, беспристрастно, объективно и защищать права и свободы граждан, 

испытывает «удушающее» воздействие со стороны и политических сил, и бизнес-структур. 

Если же данная проблемы имеет масштаб общегосударственный, то можно выделить 

блок вопросов, с которыми сталкиваются регионы. Во-первых, наблюдается переизбыток 

информационных ресурсов на одних территориях и их недостаток или полное отсутствие 

на других. Следствием этого становятся, соответственно, либо ожесточение конкуренции 

между различными информационными ресурсами за влияние, либо слабая 

скоординированность текущей деятельности центральных и местных органов власти, 

неразвитость механизмов целеполагания, а также недостаточная информированность 

населения, отсутствие у него актуальной информации о социально значимых проблемах 

своей страны, региона, района и т.п. Это, в свою очередь, вносит элементы хаоса в систему 

государственного управления, а также создает большие возможности для манипулирования 

общественным сознанием в корыстных целях. Во-вторых, довольно частым явлением 

становится наполнение региональных информационных пространств информационными 

потоками из Центра. Это приводит к парадоксальному сочетанию в массовом сознании 

местных жителей, с одной стороны, симптомов политической апатии, безразличия к 
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политическим процессам, происходящим в своем городе, районе и т. п., а с другой стороны, 

мотивов сравнения со столицей– прежде всего в аспекте уровня жизни [5]. 

А какое же влияние может оказать СМИ на власть? Сегодня невозможно представить 

политическую деятельность без прессы, радио и телевидения. Они вторглись во все сферы 

деятельности политического руководства страны. СМИ способны служить различным 

политическим целям: от поддержки политической власти до дезинформации населения в 

угоду каких-то оппозиционных групп. Поэтому в обществе, как правило, ведется открытая 

или подспудная борьба между различными политическими силами за влияние на отдельные 

печатные и электронные СМИ, привлечение их на свою сторону и использование в своих 

интересах, как политических, так и экономических, идейных и других. СМИ могут 

оказывать влияние не только на отношение человека к определенным политическим 

событиям, но и на его восприятие политики в целом.  

Взаимоотношения власти и СМИ осуществляются за счет пресс -служб, созданных 

в органах власти. Эти отношения многоплановы и могут иметь множество форм (как 

конфронтации, так и позитивного взаимодействия). В большинстве случаев основной 

формой взаимоотношений является конструктивный диалог. На современном этапе 

сотрудничество между органами государственной власти и СМИ строится исходя из 

понимания того, что власть не может проводить эффективную политику без оперативного 

освещения своей деятельности, а СМИ необходим беспрепятственный доступ к 

информации, имеющей государственную значимость. СМИ оперативно освещают работу 

органов государственной власти, являясь при этом посредником между обществом и 

государством. В настоящее время, когда будущее власти во многом определяется 

общественностью, деятельность СМИ становится решающей. Лояльные масс-медиа 

становятся для государства одним из факторов стабильности, предоставляя ей право 

рассчитывать на политическое долголетие. В свою очередь СМИ ждут от государства 

свободы слова и финансовой поддержки, что является одним из важнейших стимулов их 

деятельности. 

Выводы. Таким образом, взаимоотношения власти и СМИ весьма многоплановы и 

могут иметь множество форм (как конфронтации, так и позитивного взаимодействия). 

Сегодня следует развивать и поддерживать позитивное взаимодействие органов 

государственной власти и средств массовой информации, потому что СМИ являются 

посредником между обществом и государством. Посредническая роль СМИ заключается, 

прежде всего, в том, что они представляют интересы общества перед властью, помогают 
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обществу их формулировать и защищать, сами являются важнейшим институтом 

гражданского общества, не уклоняясь при этом от роли своего рода передаточного 

механизма импульсов, идущих от государства к обществу и обратно. Для власти в данных 

отношениях приоритетным интересом является поддержка общества, благополучие 

государства и собственное благополучие, а для СМИ стремление максимально полезно для 

аудитории осуществлять свою деятельность и быть при этом контролером и посредником 

между государством и обществом. 
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Abstract 

The article deals with the theoretical problems of studying the categories of interaction 

between the authorities and the media. The relevance of this topic is determined by many factors. 

First, the role played by the media (print, television, radio) in shaping the public's opinion about 

the government. The article defines the nature of interaction between government bodies and the 

media. The problems of interaction between the media and the authorities have been identified. It 

should be noted that today the problem of interaction between government bodies and the media 

is not sufficiently covered in modern publications. Only the current state of affairs is recorded. In 

an information society, the problem of organizing effective interaction between the media and the 

authorities becomes one of the key issues in public administration. The problem, however, is that 

there are no effective mechanisms for overcoming and resolving these conflicts, which ultimately 

destabilize society, leads to "information wars", and destroys a single information space. 

Therefore, it is necessary to provide the process of interaction between the media and the 

authorities with reliable mechanisms for regulating their activities. 
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

ჩეხეთის თვითმმართველობაში გატარებული რეფორმები გვიჩვენებს, რომ 

ფუნქციურად დაბალანსებული და სტრუქტურულად გამართული 

მუნიციპალიტეტებისთვის მოქალაქეთა აქტიურობა სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია, თვითმმართველობა კი ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია, რომლის სტრუქტურულად კარგად გამართვის გარეშე წარმატების 

მიღწევა ნაკლებსავარაუდოა,  თავად ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ეფექტური განხორციელების იდეა კი წარმოადგენს უმთავრეს ფასეულობას, 

რომელიც ემყარება დემოკრატიული მმართველობის სისტემის პრინციპებს, ამ გზით 

მოქალაქეებს ეძლევათ შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საქმეების დაგეგმვასა და წარმართვაში, ხოლო მაღალი 

ლეგიტიმაციის და ძლიერი მანდატის მქონე ადგილობრივი ხელისუფლება არის 

იმის გარანტია, რომ ადგილობრივ დონეზე ჯეროვნად განვითარდეს 

მონაწილოებითი დემოკრატიის მექანიზმები.  

 

საკვანძო სიტყვები: ჩეხეთის თვითმმართველობა, რეფორმები, მოქალაქეთა 

მონაწილეობა, დემოკრატიული მმართველობა, მონაწილეობითი დემოკრატია.  

 

კომუნისტური მმართველობის დასრულება ჩეხოსლოვაკიაში ისტორიაში 

შევიდა ,,ხავერდოვანი რევოლუციის" სახელით. 1989 წლის 29 დეკემბერს 

პრეზიდენტად აირჩიეს პოეტი, დრამატურგი, ესეისტი, დისიდენტი და 

პოლიტიკოსი ვაცლავ ჰაველი.  1992 წელს, მას შემდეგ, რაც სლოვაკებმა გამოყოფის 

სურვილი გამოთქვეს და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნის შესახებ 

დამოუკიდებლობის დეკლარაციაც მიიღეს, 1993 წლის 1 იანვარს, ჩეხოსლოვაკია 
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მშვიდობიანად გაიყო ორ სახელმწიფოდ ჩეხეთის რესპუბლიკად და სლოვაკეთად. 

ამ მოვლენამ ჩეხეთის პოლიტიკურ განვითარებაზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა 

იქონია, მათ შორის, თვითმმართველობაზეც. 

ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკური პროცესი,  ისევე როგორც სხვა 

პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში, ჩეხეთშიც დიდხანს იმართებოდა ცენტრალიზებული 

სისტემით, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლება ექვემდებარებოდა ცენტრალურ 

სახელმწიფო ძალაუფლებას. ჩეხეთის რესპუბლიკა უნდა გამკლავებოდა 

სახელმწიფოს ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული დაყოფის ახლებურად მოწყობას, 

მისგან გამოწვეული ცვლილებების და წინააღმდეგობების ტალღას, რადგან საჭირო 

გახლდათ სისტემის რეფორმირება და ახალ დემოკრატიულ სტილზე მოდერნიზება 

[1].  

ჩეხეთის რესპუბლიკაში დეცენტრალიზაციის პროცესი 1990 წელს 

კომუნიზმის დაცემისთანავე დაიწყო. გატარდა რეფორმა  ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიული მოწყობის მხრივ. ამჟამად, ჩეხეთის რესპუბლიკაში 1997 წელს 

გატარებული რეფორმით შექმნილია 14 რეგიონი/მხარე (kraj), მათ შორის შედის 

ქალაქი პრაღა, რომელსაც აქვს როგორც რეგიონის, ასევე მუნიციპალიტეტის 

სტატუსი.   

რეგიონს/მხარეს (kraj) წარმომადგენლობითი ორგანო საბჭო ჰყავს, რომელიც 

აირჩევა 4 წლის ვადით. საბჭო გახლავთ გადაწყვეტილების მიმღები უმაღლესი 

ორგანო, თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში. საბჭოს წევრები ირჩევიან 

პირდაპირი საარჩევნო ხმის უფლებით, ფარული კენჭისყრის გზით. წევრების 

რაოდენობა დამოკიდებულია და პირდაპირპროპორციულად განისაზღვრება 

შესაბამისი რეგიონის/მხარის (kraj) მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით. საბჭოს 

მიერ ხდება აღმასრულებელ ორგანოს „ბორდს“ არჩევა, ბორდის წევრები კი ირჩევენ 

სამხარეოს მმართველს, რომელსაც ჰყავს მოადგილე (მოადგილეები) და ის მხოლოდ 

ბორდის და საბჭოს წინაშეა  ანგარიშვალდებული [2]. უშუალოდ 

თვითმმართველობის პირველ დონეს წარმოადგენს ,,obce“, 14 რეგიონში/მხარში 
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(kraj) ერთიანდება 6258 მუნიციპალიტეტი (obce). მუნიციპალიტეტბში მოსახლეობის 

რაოდენობა საშუალოდ 1640-ია  [3  4-5].  

ადგილობრივ და რეგიონალურ ხელისუფლებას უფლებამოსილებები 

კონსტიტუციით აქვთ განსაზღვრული, შესაბამისად სისტემა მოიცავს 

დამოუკიდებელ, დელეგირებულ და სახელმწიფოს დელეგირებულ კომპეტენციებს. 

დამოუკიდებელ კომპეტენციებს კანონი რეგიონების შესახებ და კანონი 

მუნიციპალიტეტების შესახებ განსაზღვრავს, ხოლო დამოუკიდებელი ფუნქციების 

შესრულებას მუნიციპალიტეტების და რეგიონის დონეზე ზედამხედველობს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო.  

დელეგირებულ უფლებამოსილებებს რეგიონის დონეზე ზედამხედველობს 

შესაბამისი მიმართულების სამინისტრო, ხოლო მუნიციპალიტეტს რეგიონის 

ადმინისტრაცია უწევს კონტროლს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჩეხეთის 

რესპუბლიკაში არსებობს ერთგვარი გაერთიანება მუნიციპალიტეტების და 

ქალაქების, რომელიც იცავს ადგილობრივი თვითმმართველობების ინტერესებს და 

დაკომპლექტებულია თავად მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებით. ამ 

გაერთიანების მთავარი არსი წარმოადგენს იმას, რომ დაიცვას 

თვითმმართველობების ინტერესები და უფლებები, მათ მიზნებს, ხედვებს და 

ამოცანებს გაუწიოს ლობირება ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე  [4  33-34]. 

ჩეხეთის რესპუბლიკა კარგი მაგალითია ადმინისტრაციული ტერიტორიული 

რეფორმის მოწყობის მხრივ. მცირე და ძალიან მცირე ზომის მუნიციპალიტეტების 

არსებობის და მათი რაოდენობის გამრავლების მზარდი ტენდენციის საპასუხოდ 

ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმა იქნა შემოღებული. 

ჩეხეთის რესპუბლიკამ ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობის ფორმების 

ჩამოყალიბებით მიზნად დაისახა პატარა მუნიციპალიტეტების ოპერატიული 

მხარდაჭერა, რომელთა მცირე ზომა ხელს უშლიდა ეფექტიან მუშაობას. დღეის 

მდგომარეობით შექმნილია 474 ასეთი ინტერმუნიციპალური ორგანო, რომელთა 

წევრიც არის დაახლოებით 4680  მუნიციპალიტეტი  [5 190-192]. 
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ჩეხეთის რესპუბლიკაში ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ მოწყობასთან, 

მრავალპარტიულობასთან, მოქალაქეთა ჩართულობასთან და ბიუჯეტთან ერთად, 

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რესურსს ქონება წარმოადგენს. იგი მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს რეგიონალურ განვითარებასა და საერთო კეთილდღეობის ამაღლების 

კუთხით, ამიტომ რეფორმა გატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ფინანსური უზრუნველყოფისა და შემოსავლების გაზრდის თვალსაზრისით. 

ჩეხეთის რესპუბლიკამ სახელმწიფოსაგან ქონების ძირითადი ნაწილი 

თვითმმართველობებს 1990-იან წლებში გადასცა, ეს გახლდათ ქონების ის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელთაც 1948 წლამდე ფლობდნენ მუნიციპალიტეტები. 

ადგილობრივ თვითმმართველობებს სხვადასხვა დანიშნულების ქონებასთან (მიწა, 

შენობა-ნაგებობები და სხვა) ერთად საკუთრებაში გადაეცათ გაზისა და 

ელექტროენერგიის სახელმწიფო კომპანიების აქციების 34%, წყალმომარაგების 

კომპანიების აქციების 80-90% წილი.  

ჩეხეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობა მუნიციპალიტეტებს ავალდებულებს 

იზრუნონ გადაცემული ქონების შენარჩუნებაზე, განვითარებასა და  ეფექტიან 

გამოყენებაზე,  აგრეთვე, ვალდებულნი არიან პერიოდულად მოახდინონ ქონების 

ინვენტარიზაცია. მუნიციპალიტეტებს უფლება აქვთ გაყიდონ, გაცვალონ, 

გააქირავონ ან იჯარის წესით გაასხვისონ ის ქონება, რომელსაც არ იყენებენ  [6]. 

           ჩეხეთის თვითმმართველობა მოქალაქეთა მაღალი აქტიურობით გამოირჩევა, 

რასაც კარგად დაგეგმილმა რეფორმებმა და მოქნილმა საკანონმდებლო ბაზამაც 

შეუწყო ხელი. მოქალაქეებმა წინასწარ რამოდენიმე დღით ადრე იციან თუ რა 

საკითხს განიხლავს ადმინისტრაციული წარმომადგენლობითი ორგანო, თითოეულ 

მოქალაქეს შეუძლია გაიაროს რეგისტრაცია და დაესწროს სხდომას, მიიღის მის 

განხილვაში მონაწილეობა, დასვას კითხვა 3 წუთის განმავლობაში კონკრეტული 

საკითხის და ამოცანის გადაჭრის კუთხით, კითხვის ადრესატი ვალდებულია 

აუცილებლად უპასუხოს შეკითხვას, თუ კითხვის ავტორს არ დააკმაყოფილებს 

წარმოდგენილი პასუხი, შეუძლოა დამატებით მოითხოვოს ერთი წუთი კითხვის 

დასაზუსტებლად ან საკითხში ჩასაღრმავებლად.  
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            აგრეთვე კარგად არის აპრობირებული მოქალაქეთა მხრიდან პეტიციის 

წარდგენის მეთოდიც, ქალაქ პრაღის მაგალითზე რომ განვიხილოთ, იმისათვის, რომ 

პეტიცია წარდგენილ იქნეს წარმომადგენლობით ორგანოში, საკმარისია 1000 

ხელმოწერა მოქალაქეთა მხრიდან და პეტიცია წარდგენილად ჩაითვლება, სხვა 

უფრო მცირე ზომის მუნიციპალიტეტებში 20-30 ხელმოწერაც საკმარისია, ხოლო 

წარმომადგენლობითი ორგანო ვალდებულია განიხილოს და მიღებული 

გადაწყვეტილების შესახებ მიაწოდოს ინფორმაცია მოქლაქეებს [7]. 

გავავლოთ პარალელი საქართველოსთან მიმართებით პეტიციის წარდგენის 

საკითხში... თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად, პეტიციის წარდგენის 

უფლება აქვს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 

არანაკლებ 1%-ს...  [6]  

დიდი ქალაქებისთვის, ისეთებისთვის, როგორიცაა თბილისი, ქუთაისი, 

ბათუმი და რუსთავი, ძალზედ დიდი რიცხვია ეს, რაც ართულებს მოქალაქეთა 

მობილიზებას კონკრეტული მცირე ან საშუალო პრობლემის მოგვარების მხრივ... 

პრაღის მაგალითი კი გვიჩვენებს, რომ თითქმის მილიონიანი ამომრჩევლის 

პირობებში რეგულაცია საკმაოდ მოქნილია და მოკლე ვადაში სწრაფი, ეფექტიანი და 

შედეგიანი ქმედებების განხორციელებაა შესაძლებელი... საკმარისია 1000 

ხელმოწერა მოქალაქეთა მხრიდან და პეტიცია წარდგენილად ჩაითვლება, სხვა 

უფრო მცირე ზომის მუნიციპალიტეტებში 20-30 ხელმოწერაც საკმარისია... 

დასკვნა 

             სამოქალაქო საზოგადოება ცდილობს მაქსიმალური კონტროლის ქვეშ და 

მისი უშუალო მონაწილეობით განახორციელოს ყველა გადაწყვეტილება. სწორედ 

ამან მოიტანა პროგრესი და თვითმმართველობის განვითარება, ხოლო ახლა თავად 

ცდილობს ჩეხეთი დაეხმაროს პოსტკომუნისტური სივრცის ქვეყნებს მისი 

გამოცდილების გაზიარებაში...  

 

ლიტერატურა: 

1.Phillip J. Bryson., State Administration vs. Self-Government in the Slovak and Czech 

Republics., ,,Brigham Young University”, Provo, Utah, USA, 2008; 



60 
 
 

 

2.Čmejrek J., Citizens’ local political participation in the Czech Republic: rural-urban 

comparison., ,, Czech University of Life Sciences”, Prague Czech Republic, 2007; 

3.Jiří Marek I., Pánková M., Petra Šímová I., Public Administration in the Czech Republic, 

,,the Ministry of the Interior of the Czech Republic, Section for Public Administration" 

Prague Czech Republic, 2004; 

4.სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება 

(ISFED), - ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის პროექტის ანალიზი, 

საერთაშორისო პრაქტიკა და რეკომენდაციები, ,,National Endowment for Democracy”  

თბილისი, 2012; 

5.კულმანი ს., ვოლმანი ჰ., შესავალი შედარებით საჯარო მმართველობაში, 

ადმინისტრაციული სისტემები და რეფორმები ევროპაში, ,,გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)“, თბილისი 2019; 

6.საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“; 

7.რადიო თავისუფლება - ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩეხური 

გამოცდილება  https://www.radiotavisupleba.ge/a/interviu/27323335.html-

(უკანასკნელად გადამოწმებული იქნა 18.10.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/interviu/27323335.html


61 
 
 

 

Local self-government in the Czech Republic 
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Abstract 

           Reforms in the Czech self-government show that citizen activity is vital for functionally 

balanced and structurally viable municipalities, and that self-government is one of the most 

important components without which structural success is unlikely to succeed. 

           The very idea of effective local self-government is a core value based on the principles of 

a democratic system of government, thus giving citizens the opportunity to participate in the 

planning and management of local affairs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
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Абстракт 

Система дистанционного образования в целом является неотъемлемой частью 

глобального вектора развития научно-образовательного пространства на всемирном 

уровне. В связи с развитием сети Интернет, дистанционное обучение достаточно быстро 

распространяется на территории Украины за счет использования современных 

информационных технологий, развитие которых осуществляется быстрее чем общество и 

государственное управление и успевает обеспечивать их нормативно-правовое 

регулирование и адаптирование к образовательной сфере. Дистанционное обучение не 

представляет собой дневное или заочное обучение, потому что оно может сочетать 

несколько форм, интегрирующих ведущий педагогический опыт всех образовательных 

национальных систем, использующих новые учебные технологии. Таким образом, 

проблематика, связанная с развитием и усовершенствованием дистанционных форм 

обучения в Украине, бесспорно, является актуальной и своевременной. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, формы дистанционного обучения, 

государственное управление, формы обучения, высшее образование, дистанционное 

образование, усовершенствование дистанционного образования. 

 

Ратифицировав Соглашение об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и 

Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-

членами, с другой стороны, Украина взяла на себя обязательства, кроме прочего, и 

соблюдение векторов развития образования. Ярким примером чего является статья 433 

данного Соглашения, которая предусматривает изучение странами-подписантами 

возможности развития сотрудничества в сфере дистанционного обучения и образования. 

Учитывая эту норму, а также принимая во внимание место и роль дистанционного 

образования в обеспечении развития человеческого капитала, а соответственно и 

социально-экономической и общественно-политической подсистем общества, 
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соответствующий феномен все чаще позиционируют в рамках современного научного 

дискурса, в том числе и за пределами педагогической научной мысли. Кроме того, 

проблематика дистанционного образования актуализируется в контексте содержания 

государственных программ и мероприятий по развитию образования [1, c. 141]. 

Стоит отметить, что государственная политика большинства стран мира, которые 

имеют устойчивый уровень развития общественно-политических и рыночных институтов 

по обеспечению качества образования и развитию его содержания, длительное время была 

ориентирована на формирование и использование потенциалов дистанционной формы 

обучения [2, c. 3-5]. Дистанция в обучении позволяет не только расширить круг 

пользователей и соискателей образовательного и информационного ресурсов, но и 

становится причиной актуализации определенных научно-практических заданий, 

например, тех из них, содержание которых связано с оцениванием готовности субъектов 

дистанционного образования к активному использованию инструментария 

информационно-коммуникативных технологий для повышения эффективности 

достижения целей учебного спектра образования. 

В соответствии с Законом Украины «О высшем образовании» законодателем 

предоставлено полномочие на внедрение дистанционной формы образования в Украине, но 

не конкретизировано в каком виде и с помощью каких инструментов это должно быть 

осуществимо. В тоже время на выполнение данных норм и их конкретизацию было 

направлено постановление Кабина Министров Украины об утверждении Программы 

развития системы дистанционного обучения, а также принято приказ Министерства 

образования Украины «Некоторые вопросы организации дистанционного обучения» от 

28.09.2020 года [3, 4].  

Исходя из вышеупомянутых нормативно-правовых актов следует, что обучение на 

расстоянии подразумевает обязательное наличие целого ряда необходимых документов для 

обеспечения качественной подготовки специалистов различных образовательных уровней. 

Однако в нормативно-правовом секторе дистанционного образования остается несколько 

проблемных вопросов, например, по утверждению перечня тех их квалификаций, которые 

могут быть получены дистанционно, а которые нет.  

Согласно вышеизложенному, дистанционное образование имеет множество 

преимуществ, которые делают его популярным для внедрения в образовательном процессе 

ведущих зарубежных университетов и на территории украинской высшей школы. Однако 

применение дистанционного образования, особенно в Украине, имеет и определенные 
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недостатки, которые мешают полноценному внедрению этой формы образования в 

отечественных образовательных учреждениях и является определенной обратной стороной 

ее преимуществ [5, c. 20-21]. Среди организационно-педагогических недостатков 

дистанционного образования стоит выделить: невозможность полноценной обратной связи 

студентов с преподавателем для решения текущих педагогических ситуаций, связанных с 

непонятностью выполнения заданий; объяснение учебного материала на примерах и т. д.; 

отсутствие полноценного педагогического контроля со стороны преподавателя; сложности 

в практическом применении учебного материала, когда соискатель получает большое 

количество сведений за довольно короткое время, порождающее определенную 

хаотичность в понимании относительно ее использования в реальной жизни [6, c. 128-129]. 

Кроме того, стоит упомянуть и о информационно-технологических недостатках 

дистанционного образования, например, сложности с техническим обеспечением и 

доступом к сети Интернет, которые обуславливают проблемы в доступе к дистанционным 

курсам и при выполнении необходимых учебных заданий; проблема аутентификации 

соискателя, поскольку преподаватель не может идентифицировать, именно ли тот человек, 

который получает образование, выполняет учебные и контрольные задания; 

К психологическим недостаткам дистанционного образования стоит отнести: 

отсутствие ключевого условия эффективной коммуникации в образовательном процессе, 

что приводит к нехватке эмоционального контакта между преподавателем и соискателем и 

несоответствия таким психолого-педагогическим принципам обучения, как 

антропоцентризм и гуманизм; невозможность эффективного обучения при отсутствии 

развитых индивидуально-психологических качеств: самостоятельности, саморегуляции 

поведения [7, c. 41-43]. 

Исходя из представленных факторов и концептуального анализа, считаем, что к 

важнейшим перспективам развития дистанционного образования в Украине стоит отнести 

необходимость внедрения и реализации качественной стратегии развития образования по 

дистанционной форме обучения, расширение количества предложений, по которым можно 

получить образовательную степень через дистанционное образование; развитие 

информационной инфраструктуры, а также повышение уровня культуры преподавателей за 

счет различных курсов. Реализацию вышеперечисленных перспектив развития 

дистанционного образования невозможно представить без определения его основных 

детерминант, то есть тех факторов, влияние которых, в конечном итоге, обеспечивает 

наиболее ощутимую по силе своего проявления рефлексию соответствующей системы. 
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Решение этого вопроса может быть осуществлено как с помощью чисто теоретических 

методов научного познания, так и с помощью инструментария эмпирических методов 

исследования. Последняя группа эмпирических методов, учитывая относительную 

сложность своего использования для исследования неустоявшихся по своему содержанию 

и практике существования объектов, то есть тех объектов научного внимания, которые на 

время проведения исследования все еще находятся в состоянии своей актуализации, не 

приобрела свою популярность в системе инструментария отечественных исследователей. 

Использование теоретических методов исследования для определения детерминант 

развития дистанционного образования, с одной стороны, не позволяет оценить силу их 

проявления, а с другой – не обеспечивает соблюдение принципа системности во время как 

организации научного поиска, так и анализа полученных по ним результатов. 

Многогранность проявления выше сформулированного вопроса заключается в 

возможности его актуализации сквозь призму концептуальных элементов, например, 

непосредственных участников образовательной и научной деятельности (соискатели 

высшего образования и научно-педагогические работники); субъектов и объектов 

государственной политики в сфере высшего образования (субъекты публичного 

управления и администрации высших учебных заведений); работодателей. Каждый из этих 

структурных элементов целостного механизма заслуживает отдельного внимания 

исследователей, а, следовательно, может быть определенным на уровень приоритетного 

направления для организации научных поисков. 

Выводы. Таким образом, современное дистанционное образование стремительно 

распространяется как во всем мире, так и в Украине. Тенденции его развития связаны с 

коммерциализацией, увеличением возможностей получения как образовательных онлайн-

ступеней, так и других видов онлайн-образования, поиском средств совершенствования 

качества дистанционного обучения и надежности контроля его результатов. Система 

дистанционного обучения в Украине сейчас находится только на стадии становления, 

однако при условии использования мирового опыта, сочетание прогрессивных технологий 

дистанционного образования с лучшими технологиями и методами классических форм 

обучения, может иметь много перспектив. 

Распространение дистанционного образования – важный механизм информатизации 

и интеллектуализации общества, воспитание разносторонне развитой личности, 

преодоление неравенства в системе образования. Дистанционное образование 

преодолевает территориальный фактор неравенства в доступе к качественному высшему 
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образованию, зависимость от места проживания, а также иные субъективные и 

объективные детерминанты. Несомненно, значительный информационный ресурс, 

реализованный в дистанционном образовании новейшими технологиями, обеспечивает 

инновационное развитие образования и общества в целом. 
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The system of distance education as a whole is an integral part of the global vector of 

development of the scientific and educational space at the global level. In connection with the 

development of the Internet, distance learning is spreading quite quickly in Ukraine through the 

use of modern information technologies, the development of which is carried out faster than 

society and State administration manages to ensure their regulatory and legal regulation and 

adapted in the educational sphere. Distance learning is not day or distance learning because it can 

combine several forms that integrate the leading pedagogical experience of all educational national 

systems using new educational technologies. Thus, the issues related to the development and 

improvement of distance learning forms in Ukraine are undoubtedly relevant and timely. 
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კონცენტრაცია, როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების ერთიანობის ძირითადი 

ასპექტი 

შანიძე შოთა,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

სახელისუფლებლო მოწყობის კონკრეტულ მოდელში სახელმწიფო 

ხელისუფლების სისტემის სპეციფიკური თავისებურებები და 

ინდივიდუალიზებული მახასიათებლები აისახება. თუმცა, როდესაც  

კონსტიტუციურ სამართლებრივი პარამეტრები ირღვევა, იქმნება პირობები  

ძალაუფლების გადაჭარბებული კონცენტრაციისათვის ხელისუფლების 

კონკრეტული  წარმომადგენლების ხელში.   

სახელმწიფო-სახელისუფლო სისტემის ქმედითობის ხარისხი 

დაკავშირებულია არა მხოლოდ მისი მექანიზმის სრულყოფაზე, არამედ ადეკვატურ 

სოციალურ-პოლიტიკურ პირობებზე, სახელისუფლო ფუნქციების ინსტიტუციურ-

სამართლებრივ გამოვლენაზე. ყოველივე ეს უზრუნველყოფს ძალაუფლების 

ოპტიმალურ კონცენტრაციას, ინსტიტუციურ განაწილებას და რაციონალურ 

გამოყენებას.      

ძალაუფლების გადაჭარბებულ კონცენტრაციას კი, განაპირობებს 

კონსტიტუციურ-სამართლებრივი პარამეტრების დარღვევა, რაც თავის მხრივ 

სერიოზულ პრობლემებს წარმოშობს.  ნაშრომში განხილულია ძალაუფლების 

კონცენტრაციის დადებითი და ნეგატიურო მხარეები, ჩამოყალიბებულია 

მოსაზრებები  ამ მიმართულებით საქართველოში არსებული მდგომარეობის 

გაუმჯობესების მიმართულებით. 

 

საკვანძო სიტყვები: ხელისუფლება, ძალაუფლება, კონცენტრაცია, 

ხელისუფლების დაბალანსება, ხელისუფლების დანაწილება, მოქალაქეთა აქტივობა.  
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სახელისუფლებლო მოწყობის კონკრეტულ მოდელში სახელმწიფო 

ხელისუფლების სისტემის სპეციფიკური თავისებურებები და 

ინდივიდუალიზებული მახასიათებლები აისახება. თუმცა, როდესაც  

კონსტიტუციურ სამართლებრივი პარამეტრები ირღვევა, იქმნება პირობები  

ძალაუფლების გადაჭარბებული კონცენტრაციისათვის ხელისუფლების 

კონკრეტული  წარმომადგენლების ხელში ან პირიქით,  ადგილი აქვს 

ხელისუფლების რესურსებისა და საშუალებების დაქსაქსვას, რითაც მცირდება, ან 

აღარ არსებობს ხელისუფლების წარმომადგენლების საზოგადოებზე აუცილებელი 

ზემოქმედება.  შედეგად, შესაბამისი სახელისუფლებლო ინსტიტუტები ვერ 

ახერხებენ პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი მიზნების და ამოცანების ეფექტურად 

გადაჭრას. ამიტომაცაა, რომ  სახელმწიფო ხელისუფლების სისტემის ერთიანობა და 

მთლიანობა კონსტიტუციური სისტემის ერთ – ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნაა.   

ამ თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესია ძალაუფლების კონცენტრაციის საკითხი 

თითოეულ მოქალაქეზე,  რაც  განსაზღვრავს ხელისუფლების მდგრადობას,  

უშუალოდ გამოიხატება რა ხელისუფლების ძალასა და ენერგიაში ან 

ხელისუფლების ფუნქციონალურ ეფექტიანობაში. ხელისუფლების ფუნქციების 

შედეგიანობა, როგორც ცნობილია, იმანენტურ კავშირშია ხელისუფლების 

საფუძვლებთან და პირველ რიგში ხელისუფლების „ცენტრებში“ მობილიზებული 

(კონცენტრირებული) მატერიალური და არამატერიალური რესურსებისა და 

საშუალებების მოცულობასთან, რომელთა დახმარებით ხორციელდება  

ხელისუფლების სუბიექტების (რესურსების მფლობელთა) ზემოქმედება  

დამოკიდებელ სუბიექტებზე, რომლებიც არ ფლობენ ამ საშუალებებს. 

კონსტიტუციით განსაზღვრული ფუნქციების ეფექტიანად შესრულებისათვის 

სახელისუფლებლო ინსტიტუტებში თავმოყრილია აუცილებელი და საკმარისი 

ეკონომიკური, ფინანსური, ორგანიზაციულ -ტექნიკური, ადმინისტრაციულ - 

ძალაუფლებრივი, მათ შორის, პირადი, ინტელექტუალური, ფსიქოფიზიკური და 

სხვა რესურსები და საშუალებები, ანუ  ყველაფერი ის, რაც   შეუძლია გამოიყენოს 

ინდივიდმა ან ინდივიდთა ჯგუფმა სხვებზე ზეგავლენის მოხდენისთვის. ყოველივე 
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ეს განაპირობებს   ხელისუფლების კონცენტრაციის  ხარისხს და, შესაბამისად მისი 

ეფექტიანობის საფუძველს. ამ თვალსაზრისით საქართველო გამონაკლისი ვერ 

იქნება, მისთვის დამახასიათებელია საზოგადოებრივი ურთიერთობების ის 

მოდელი, რომელიც მისი, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ისტორიული 

განვითარების პროცესით არის განპირობებული. ქვეყანამ, რომელმაც ერთ 

საუკუნეში ორჯერ მოიპოვა დამოუკიდებლობა, გადაიტანა სამოქალაქო ომი, 

დემოკრატიზაციისთვის ბრძოლის ფაქტობრივად ყველა პერიპეტია, შიდა 

არეულობანი, ბრძოლა ხელისუფლებისთვის, ავტორიტარიზმი და სხვა არანაკლებ 

ნეგატიური მოვლენა, ოკუპირებულია მისი 20 პროცენტზე მეტი ტერიტორია, იოლი 

გზებით თავს ვერ დააღწევს ხელისუფლებისთვის ისეთ მაცდურ მდგომარეობას, 

როგორიცაა  ძალაუფლების გადაჭარბებული კონცენტრაცია მოქალაქეებზე და 

მთლიანად საზოგადოებაზე.  

ხელისუფლების ეფექტიანობა - დაბალანსებული სახელმწიფო სისტემის, 

სტრუქტურებისა და ინსტიტუტების კორელაციის შედეგია. აღნიშნული ბალანსი 

განპირობებულია საზოგადოებრივი ფაქტორების მთელი კომპლექსით: 

ლეგიტიმურობის ხარისხით, სახელმწიფო-პოლიტიკური ინსტიტუტების 

საქმიანობის კონსტიტუციურ-სამართლებრივი ფორმებისა და მეთოდების 

შესაბამისობით სტრატეგიულ და ტაქტიკურ გადაწყვეტილებებთან.  

სახელმწიფო-სახელისუფლო სისტემის ქმედითობის ხარისხი 

დაკავშირებულია არა მხოლოდ მისი მექანიზმის სრულყოფაზე, არამედ ადეკვატურ 

სოციალურ-პოლიტიკურ პირობებზე, სახელისუფლო ფუნქციების ინსტიტუციურ-

სამართლებრივ გამოვლენაზე. ყოველივე ეს უზრუნველყოფს ძალაუფლების 

ოპტიმალურ კონცენტრაციას, ინსტიტუციურ განაწილებას და რაციონალურ 

გამოყენებას.      

ძალაუფლების გადაჭარბებულ კონცენტრაციას კი, განაპირობებს 

კონსტიტუციურ-სამართლებრივი პარამეტრების დარღვევა.  

საკონსტიტუციო წყობის ფასეულობათა მიმართ არაადეკვატურ, სახელმწიფო 

ხელისუფლების სისტემის ე.წ. ობიექტივაციის (ობიექტად აღქმის) პირობებში, 
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აგრეთვე შეუძლებელია ხელისუფლების რაციონალური ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა.  

ზემოაღნიშნულის შედეგად, ხელისუფლების ინსტიტუტებს არ ძალუძთ 

პოლიტიკური მიზნებისა და ამოცანების ეფექტიანად გადაჭრა.  

ამდენად  პრობლემა  აქტუალურია,   ჩვენ ვხედავთ, რომ  საქართველოს, 

როგორც სახელმწიფოს ჯერ კიდევ არ აქვს გამომუშავებული იმუნიტეტი 

ავტოკრატიისა და დიქტატურის წინააღმდეგ. დემოკრატიული პროცესები, 

რომელიც ქვეყანაში თანმიმდევრულად მიმდინარეობს, ჯერ კიდევ არ ატარებს 

შეუქცევად ხასიათს. მიღწეული არ არის ეროვნული თანხმობა, ხელისუფლებისა და 

ოპოზიციის კონსტრუქციული თანამშრომლობა, კვლავ აქტიურად ისმის 

მოწოდებანი ხელისუფლების დამხობისა, მათ შორის ძალადობრივი გზით. არ არის 

მიღწეული მოქალაქეთა აქტიური ჩართულობა სახელმწიფო საქმეების დაგეგმვასა 

და გადაწყვეტაში. 

ახლო წარსულის მაგალითები იმის დადასტურებაა, რომ საქართველოს 

მოსახლეობა ადვილად მოექცა ფსევდოდემოკრატიული ღირებულებების 

მქადაგებელთა  გავლენის ქვეშ. დღესაც კი საზოგადოების  მნიშვნელოვანი ნაწილი 

მხარს უჭერს იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც  სამართლიანობის  ლოზუნგით, 

უსამართლობა დანერგა, ფასადური დემოკრატიისა და რეფორმების ფონზე უამრავი 

ადამიანი უსამართლოდ დასაჯა, წაართვა ქონება და შეულახა ღირსება. განაგრძობს 

დესტრუქციულ ქმედებებს ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ.  საქართველოს 

მოქალაქეებმა თავის თავზე იგრძნეს სახელმწიფო ძალაუფლების არასწორი 

კონცენტრაციის შედეგი, ევროპული ღირებულებებისა და ფასეულობების საფარქვეშ 

ისეთი ღირებულებების დანერგვის მცდელობა, რომელსაც საერთო არ აქვს არა 

მარტო ევროპულ, არამედ მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ  აღიარებულ ზნეობისა 

და მორალის ნორმებთან. 

      რა ფორმითა და საშუალებებით, რა ფარგლებშია მისაღები ძალაუფლების 

კონცენტრაცია თითოეულ მოქალაქეზე, დემოკრატიისა და თავისუფლების რა 

ფარგლებია მისაღები თანამედროვე განვითარებული სახელმწიფოსთვის. 
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ხელისუფლების დანაწილების, ხელისუფლების შტოებს შორის 

ურთიერთგაწონასწორებისა და თანამშრომლობის რა ფორმები უზრუნველყოფს 

ხელისუფლების ისეთ კონცენტრაციას საზოგადოების თითოეულ წევრზე, რომ 

ცალკეულმა პიროვნებამ შეუზღუდავად იგრძნოს თავი, უზრუნველყოფილ იქნეს 

მისი  თავისუფლება და უფლებები, შეიქმნას ყველა პირობა მისი სრული 

რეალიზაციისთვის.  სიღრმისეული კვლევის საგანია ის თუ რა ღონისძიებებია 

გასატარებელი საკანონმდებლო და საჯარო ადმინისტრირების დონეზე  

საქართველოში მიმდინარე ეტაპზე და პერსპექტივაში.  

აღსანიშნავია, რომ ხელისუფლების მდგრადობა - არის  შესაბამის 

სტრუქტურებში კონცენტრირებული აუცილებელი ოპტიმალური სიდიდე 

(რაოდენობა და ხარისხი), რესურსები და საშუალებები. ამავე დროს, უნდა  

აღინიშნოს, რომ ეს ზოგადი კრიტერიუმი არ წარმოადგენს ყოველდღიურ 

პრაქტიკაში ძალაუფლების კონცენტრაციის ხარისხის ძირითად საიმედო 

მაჩვენებელს.  

სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ ერთი და იგივე რესურსი ერთი პირობის 

დროს შესაძლებელია განიხილებოდეს, როგორც სახელისუფლო, სხვა პირობების 

დროს კი არ ჰქონდეს პირდაპირი დამოკიდებულება ხელისუფლებასთან. გარდა 

ამისა, ის რაც ერთისათვის რესურსს წარმოადგენს, არ არის სავალდებულო ასეთად 

აღმოჩნდეს მეორისთვის.  

ამდენად, შეუძლებელია პოლიტიკური საქმიანობისათვის უნივერსალური 

რესურსის შერჩევა [1], რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნებოდა  

ხელისუფლების ზოგადი სიდიდის განსაზღვრა. თუმცა, ძალაუფლების 

კონცენტრაციისა და განაწილების უფრო საიმედო "ინდიკატორების" მოძებნის 

მეცნიერულ მცდელობებს წარმატებები არ მოჰყოლია. ჯ. უილიამსის  აზრით ასეთი 

შედეგი განპირობებულია იმით,  ამ კვლევების უმრავლესობა გამარტივებული გზით 

განხორციელდა, ახალი განმარტებების გამოყენებით [2], ანუ, იზომებოდა 

ხელისუფლებასთან დაკავშირებული მოვლენები და არა თითონ ხელისუფლება. 
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ვინაიდან ხელისუფლება  შესაბამის ურთიერთქმედებებში თავისი არსით 

ემპირიულად არსებობს,  კონცენტრაციის უკიდურესი ხარისხი უნდა განისაზღვროს 

სახელმწიფო ხელისუფლების ოპტიმალური რაციონალურ - ღირებულებით  

შედეგიანობით. 

კონცენტრაცია არ უნდა იყოს გადაჭარბებული, რადგან მისი სიჭარბე 

კონსტიტუციურად განსაზღვრული ხელისუფლების შინაარსისა და ფორმის  

ერთიანობის დარღვევას იწვევს.  

სახელისუფლებლო სფეროში არ არსებობს ვაკუუმი. ამიტომ კონცენტრაციის 

ხარისხის ამაღლება ობიექტურად, როგორც წესი ერთის მხრივ, იწვევს 

სახელისუფლო რესურსების მონოპოლიზაციას ერთ ფორმირებებში  (საერთო 

სახელმწიფოებრივ)  და მეორეს მხრივ - მათ მწვავე დეფიციტს კონკურენციაში მყოფ 

ადმინისტრაციულ და სხვა ადგილობრივი საჯარო ტერიტორიულ წარმონაქმნებში, 

ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტებში. 

შედეგად  იქმნება   პირობები  რესურსების  შეუზღუდავად, ცალმხრივად,  

გამოყენებისათვის, რაც, როგორც  პოლიტიკური პრაქტიკიდან არის ცნობილი, 

ცუდად ექვემდებარება კონტროლს და საბოლოოდ  ზედმეტად კონცენტრირებული 

ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებამდე და ზოგადად ძირითადი კონსტიტუციური 

თავისუფლებების და  მართლწესრიგის დარღვევამდე მიდის. 

ამის გათვალისწინებით, საჭიროა ვაღიაროთ რომ - ფაქტობრივად, 

სახელმწიფო ხელისუფლების რეპროდუქცია მიმდინარეობს კონცენტრაციის, 

შერწყმის, განცალკევების, დაპირისპირების, ბრძოლის  და წონასწორობის 

ბალანსირების, მუდმივი გადაადგილების პროცესში, რაც იმანენტურია ყველა 

პოლიტიკური სუბიექტისთვის და რომელიც რესურსების კონტროლს უკავშირდება. 

ამავდროულად ხელისუფლების ნების საწყისს სხვადასხვა სამეცნიერო სკოლის 

წარმომადგენელი სხვადასხვანაირად განმარტავს. 

ამრიგად, ბიჰევიორისტების სწავლების მიმდევრები ეყრდნობიან 

ფსიქოლოგიურ საწყისებს და  ზ. ფროიდისა და მისი თანამედროვე მიმდევრების 

პრინციპებისკენ იხრებიან. გ. ლასუელის თანახმად,  სახელისუფლებლო 
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აქტიურობის  ყველა დონეზე უნდა ვეძიოთ ეგოისტური, ხშირად კი ირაციონალურ 

მოტივები. 

ჯ. ქეთლინი [3] კი პირიქით, განმარტავს, რა სახელისუფლებლო ქმედებას 

ანტიფსიქოლოგიზმის პოზიციიდან,  თვლის, რომ ფსიქოლოგიზმი ეწინააღმდეგება 

სოციალური ცხოვრების დაკვირვების ფაქტებზე პოზიტიურ დამოკიდებულებებს 

და გარეგნული ქცევის ფორმალური ელემენტების ზუსტი რაოდენობრივი 

მეთოდებით გაზომვას. ასევე გვხვდება სხვა, საპირისპირო მტკიცებულებები. და ეს 

შემთხვევითი არ არის. რადგან საუბარია კომპლექსურ მოვლენაზე, ამიტომ ამოხსნა 

უნდა მოიძებნოს სუბსტაციურ საგანში და არა მის გამოვლინებებში.  

ერთგან დამკვიდრებული პრაქტიკა მეორე, არანაკლებ სიცოცხლისუნარიან 

დემოკრატიაში წარმოუდგენლად, მეტიც, არა კონსტიტუციურადაც კი შეიძლება 

მოჩანდეს. ამასთანავე, სიტუაცია დრამატულად უარესდება, თუ აღმასრულებელი 

წარმომადგენლობით ზედმეტად დომინირებს. პოლიტიკური სისტემა, სადაც 

ეფექტიანი საპარლამენტო ზედამხედველობისა და საკანონმდებლო შტოს მიერ 

აღმასრულებლის პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობები მცირეა − 

ხოლო თავად ეს ორგანო „ნოტარიუსის“ ფუნქციას ასრულებს − არ შეიძლება, 

თანამედროვე გაგებით, დემოკრატიულად მიიჩნეოდეს.  [4]  

საპარლამენტო რესპუბლიკაში, რომელსაც დღეისთვის საქართველო 

განეკუთვნება, განსაკუთრებული როლი პარლამენტს ენიჭება, რამდენადაც 

მხოლოდ  საკანონმდებლო ხელისუფლებაა აღჭურვილი უფლებამოსილებით 

განსაზღვროს აღმასრულებელი და სასმართლო ხელისუფლების მოქმედების 

ფარგლები. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ძალაუფლება უპირატესად მის ხელში უნდა 

იყოს კონცენტრირებული  დასახელებულ ფუნქციას პარლამენტი საკანონმდებლო 

დონეზე განსაზღვრავს და  ამ პროცესში ის მთავრობასთან და სხვა სახელმწიფო 

ორგანოებთან სათანადო კონსულტაციებს გადის. საქართველოს კონსტიტუცია 

კიდევ ერთ მნიშვნელოვან შესაძლებლობას იძლევა პრეზიდენტის ინსტიტუტის 

არსებობის ფარგლებში, პრეზიდენტს უფლება აქვს  კონსტიტუციის ფარგლებში 

ზემოქმედება მოახდინოს პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე, თუ ჩაითვლება, რომ ეს 
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უკანასკნელი გასცდა თავისი კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლებს.  

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რომელიც საქართველოში ფუნქციონირებს 

ეს საკონსტიტუციო სასამართლოა, რომელიც უფლებამოსილია დაადგინოს  

პარლამენტის (და არა მარტო პარლამენტის) მიერ  მიღებული გადაწყვეტილებების 

მოქმედ კონსტიტუციასთან შესაბამისობის საკითხი.  

რაც შეეხება აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოებს ისინი 

ვალდებულნი არიან  ამა თუ იმ ფორმით შეათანხმონ პარლამენტთან თავისი 

ქმედებები და გადაწყვეტილებები: ანგარიში ჩააბარონ პარლამენტს, პარლამენტიდან 

მიიღონ ნდობის ვოტუმი, ინტერპელაციის წესით უპასუხონ პარლამენტის  (მის 

წევრთა) მიერ დასმულ საკითხებს, მოახსენონ პარლამენტს იმ საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებისა და ვალდებულებების შესახებ, რომელიც  კანონმდებლობით 

რატიფიკაციას არ საჭიროებენ. პარლამენტს უფლება აქვს უნდობლობა 

გამოუცხადოს  მთავრობას, ასევე მისი რომელიმე წევრის  მიმართ  დაიწყოს და 

განახორციელოს იმპიჩმენტის პროცედურა.  

ხელისუფლების შტოთა დამოუკიდებლობა და ამასთან მჭიდრო 

თანამშრომლობა, რაც განპირობებულია მათი ერთგვაროვანი სახელმწიფოებრივი 

ბუნებით იძლევა იმის საფუძველს, რომ სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითად 

საკითხებში ხელისუფლების ყოველი შტოს მოქმედება ურთიერთ შეთანხმებული და 

დაბალანსებული უნდა იყოს. სხვა შემთხვევაში, დაირღვევა სახელმწიფოს მართვის 

ნორმალური პროცესი, რაც საზოგადოებისა და თითოეული მისი წევრის საზიანო 

შეიძლება გამოდგეს. 

სწორედ აქ ხდება ცალკეულ მოქალაქეზე სახელმწიფო ხელისუფლების  

ნეგატიური ზემოქმედება, ძალაუფლების იმგვარი კონცენტრაცია, რომ მოქალაქე 

კარგავს იმ უფლებების რეალიზაციის შესაძლებლობას, რაც გარანტირებული აქვს 

კონსტიტუციით და საერთაშორისო ნორმებით. ირღვევა კავშირი ხალხსა და 

ხელისუფლებას შორის, იწყება დაპირისპირებები, იღვიძებენ და ძალას იკრებენ 

დესტრუქციული ელემენტები, რომელთა მოქმედება ზიანს აყენებს სახელმწიფოს, 

საბოლოო ჯამში კი თითოეულ მოქალაქეს.  
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ამ ეტაპზე დასკვნის სახით შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ნათლად იკვეთება  

ამოცანა:  საფუძვლიანად გავერკვეთ  ძალაუფლების კონცენტრაციის არსში, მის 

დადებით და ნეგატიურ მხარეებში, მეცნიერულად დავასაბუთოთ  თუ მართვის რა 

ფორმებითა და მეთოდებით არის შესაძლებელი ხელისუფლების გაძლიერების 

კვალდაკვალ  მოქალაქეებზე ძალაუფლების კონცენტრაცია იმგვარად და იმ 

ფარგლებში, რომ არ მოხდეს ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების 

არამართლზომიერი, არაკონსტიტუციური შეზღუდვა. საშუალება მიეცეს 

საზოგადოების თითოეულ წევრს აქტიურად იყოს ჩაბმული ქვეყნის  მართვის 

პროცესში, დაძლიოს  ნიჰილიზმი და გულგრილობა ხელისუფლების ფორმირების 

დროს, ყველგან და ყოველთვის  თავისუფლად გამოთქვას თავისი აზრი და იზრუნოს 

ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, მის ეკონომიკურ და სოციალურ პროგრესზე.  
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Concentration as a key aspect of the state unity 

Shanidze Shota,  
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Abstract 

The specific model of the government composition delineates specific features and peculiarities. 

That said, when the constitutional norms are violated, this gives premises to excessive power concentration 

in one particular branch of the government.   

The efficiency of the governmental system is not uniquely reflected on the excellence of its 

apparatus, but also relies on the adequate socio-political conditions. All this ensures optimal concentration 

of power, its equal power division among institutions and subsequently rational usage of it.  

The excessive concentration of power leads to violation of constitutional norms, which then yields 

significant issues. The paper discusses the pros and cons of the power concentration, and the proposed 

insights are projected on improving current political setting in the republic of Georgia.  
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სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის  ორმხრივი კომუნიკაციის მნიშვნელობა 

იარღანაშვილი ხათუნა,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

საჯარო მართვას საფუძვლად უდევს პოლიტიკური კონტექსტი- 

ვალდებულება დემოკრატიული იდეალებისა და ტრადიციების მიმართ. 

დემოკრატიულ საზოგადოებაში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი 

საზოგადოებრივი ძალების, ფენების და ინტერესთა ჯგუფისა მონაწილეობას 

მოითხოვს. 

თუმცა ორმხრივი კომუნიკაცია მნივნელოვანია არა მხოლოდ 

დემოკრატიული, არამედ ნებისმიერი რეჟიმის ქვეყნებისა, პირველ რიგში საკუთრივ 

რეჟიმებისთვის და მოქმედი ხელისუფლებისთვის. 

მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულებასა და შესრულების 

ეფექტიანობაზე, ასევე მათ შედეგზე, პასუხისმგებელია ხელისუფლება, ხოლო 

შეფასება ხდება საზოგადოების, ამომრჩევლის მიერ. 

საჯარო უწყებების მხრიდან ორმხრივი კომუნიკაციის უგულებელყოფა 

აღნიშნული პროცესების ეფექტიანად განხორციელბას უშლის ხელს. მოქალაქეებმა 

საჯარო დაწესებულებების საქმიანობასა და სერვისების შესახებ ამომწურავი 

ინფორმაცია უნდა მიიღონ. რისთვისაც მეტად მნიშვნელოვანია,საჯარო 

დაწესებულებებში არსებობდეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამოქმედო 

გეგმა, საკომუნიკაციო სტრატეგიები, ხდებოდეს ინფორმაციის მიწოდება 

განხორციელებულ, ანდა განსახორციელებელ პროექტებზე, ასევე მუდმივად 

ხდებოდეს კვლევა, თუ როგორია ამა თუ იმ პროექტისადმი საზოგადოების 

დამოკიდებულების პროგნოზი და არის თუ არა კონკრეტული პროექტი 

საზოგადოების მოთხოვნებთან თანხვედრაში. 

საზოგადოების ინფორმირებულობა მმართველობის სისტემის 

გამართულობის ინდიკატორიცაა და კატალიზატორიც, რაც მნიშვნელოვანია 
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პოსტსოციალისტურ ტრანსფორმაციაში მყოფი საქართველოსთვის. ამიტომაც 

ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს საზოგადოების ჩართულობა, რაც 

განაპირობებს დემოკრატიზაციას.ამდენად დემოკრატიული მმართველობის 

პრინციპების დაცვა გულისხმობს საჯარო, სახელმწიფო სამსახურებში 

საზოგადოებრივი ურთიერთობების განვითარებას. 

 

საკვანძო სიტყვები: ორმხრივი კომუნიკაცია, საზოგადოების ჩართულობა, 

დემოკრატია. 

 

             საჯარო მართვას საფუძვლად უდევს პოლიტიკური კონტექსტი- 

ვალდებულება დემოკრატიული იდეალებისა და ტრადიციების მიმართ. 

            დემოკრატიულ საზოგადოებაში  გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი 

მრავალი ჯგუფისა და ინდივიდის მონაწილეობას მოითხოვს. 

            მთავრობა გამოსცემს კანონებს, აყალიბებს ქვეყნის განვითარების 

მიმართულებებს, ხოლო ადმინისტრაცია მათ ასრულებს- ესაა სახელმწიფო მართვის 

მთავარი ფუნქცია. 

             ორმხრივი კომუნიკაციის უგულებელყოფა საჯარო უწყებების მხრიდან 

საზოგადოებასთან მიმართებაში დემოკრატიული პროცესების ეფექტიანად 

განხორციელბას უშლის ხელს. მოქალაქეებმა საჯარო დაწესებულებების 

საქმიანობასა და  მათ მიერ, მაგალითად, ახალი ტექნოლოგიების მეშვეობით 

დანერგილი სერვისების შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია უნდა მიიღონ. მეტად 

მნიშვნელოვანია,საჯარო დაწესებულებებში არსებობდეს საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამოქმედო გეგმა, საკომუნიკაციო სტრატეგიები, ხდებოდეს 

ინფორმაციის მიწოდება განხორციელებულ, ანდა განსახორციელებელ პროექტებზე, 

ასევე მუდმივად ხდებოდეს კვლევა, თუ როგორია ამა თუ იმ პროექტისადმი 

საზოგადოების დამოკიდებულების პროგნოზი  და არის თუ არა კონკრეტული 

პროექტი საზოგადოების მოთხოვნებთან და სურვილებთან თანხვედრაში. 
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            პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაციის პროცესში მყოფი  საქართველო 

კვლავ დგას მრავალი გამოწვევის წინაშე, რომლებიც სასამართლო სისტემის 

განვითარებას, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობას,  ეფექტიან ადგილობრივ 

მმართველობას, გენდერული თანასწორობის მიღწევას, მედიის თავისუფლებასა 

და ადამიანის უფლებების დაცვას უკავშირდება. უმნიშვნელოვანესია, საჯარო 

დაწესებულებებში არსებობდეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამოქმედო 

გეგმა, საკომუნიკაციო სტრატეგიები, ხდებოდეს ინფორმაციის მიწოდება 

განხორციელებულ, ან/და დაგეგმილ პროექტებზე. ეს ყოველივე ხელს უწყობს  

სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის ურთიერთსანდოობის ხარისხის ამაღლებას 

და ამკვიდრებს გამჭვირვალე და ღია მმართველობის პრინციპებს. 

             საზოგადოების ინფორმირებულობა და მისი აზრი ქვეყნის საჯარო 

მმართველობის სისტემის გამართულობის ერთ-ერთი ინდიკატორიცაა და შესაძლოა 

კატალიზატორიც ,რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს 

გაჭიანურებულ პოსტსოციალისტურ ტრანსფორმაციაში მყოფი საქართველოსთვის, 

რომელიც დამოუკიდებულობის აღდგენიდან ცდილობს განვითარდეს, როგორც, 

სუვერენული და დემოკრატიული სახელმწიფო, სწორედ ამიტომ საჯარო უწყებებმა 

და მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს სწორი გამოყენებით საზოგადოების 

ჩართულობა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში, რაც გაზრდის აღნიშნული მიზნის 

მიღწევის შესაძლებლობას. 

ამდენად აუცილებელია დემოკრატიული მმართველობის ყველა პრინციპის 

დაცვა, პირველ რიგში საჭიროა საჯარო, სახელმწიფო სამსახურებში 

საზოგადოებრივი ურთიერთობების განვითარება და გათვალისწინება, რათა 

საბოლოოდ ქვეყანამ შეძლოს ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრირება. 

             თავისუფალი, დემოკრატიული, ძლიერი სახელმწიფოს მშენებლობა რთული 

პროცესია, სადაც მოხელეთა პროფესიულ განვითარებას დიდი ყურადღება უნდა 

დაეთმოს. იგი ითხოვს საყოველთაოდ აღიარებული საერთაშორისო ნორმების 

გათვალისწინებით, სახელმწიფოებრივი მართვის ისეთი მოდელის შექმნას, 

რომელიც ეროვნულ ნიადაგზე იქნება დაფუძნებული. 



82 
 
 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სისტემა, როგორც დემოკრატიული 

სახელმწიფოსა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მმართველობის 

უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი, თავადვე განსაზღვრავს სახელმწიფოში 

დემოკრატიის ხარისხს, ხელს უწყობს საზოგადოების დემოკრატიულ და 

ჰარმონიულ განვითარებას და სამოქალაქო საზოგადოების ფუნდამენტური 

პრინციპების: ღიაობის, გამჭვირვალეობისა და ანგარშვალდებულების 

განმტკიცებას.     

დასკვნა 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სისტემა, როგორც დემოკრატიული 

სახელმწიფოსა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მმართველობის 

უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი, თავადვე განსაზღვრავს სახელმწიფოში 

დემოკრატიის ხარისხს, ხელს უწყობს საზოგადოების დემოკრატიულ და 

ჰარმონიულ განვითარებას და სამოქალაქო საზოგადოების ფუნდამენტური 

პრინციპების ღიაობის, გამჭვირვალეობისა და ანგარშვალდებულების განმტკიცებას.  

აუცილებელია, თითოეულ საჯარო უწყებას შემუშავებული ჰქონდეს 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამოქმედო გეგმა, საკომუნიკაციო სტრატეგია. ეს 

ყოველივე ხელს უწყობს  სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის 

ურთიერთსანდოობის ხარისხის ამაღლებას და ამკვიდრებს გამჭვირვალე და ღია 

მმართველობის პრინციპებს.საზოგადოებასთან მკაფიო, გამჭვირვალე, ეფექტური და 

ეფექტიანი კომუნიკაცია პირდაპირ აისახება პოლიტიკური სისტემის 

სტაბილურობაზე, სახელმწიფო მართვის ეფექტიან ფუნქციონირებაზე და ზოგადად 

ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური გუნდის გრძელვადიან წარმატებაზე.  
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The importance of two-way communication between the state and society 

Iarghanashvili Khatuna,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

The neglect of two-way communication by public agencies hinders the effective 

implementation of democratic processes. Citizens should receive comprehensive information 

about the activities and services of public institutions. It is very important for public institutions 

to have a public relations action plan, communication strategies, to provide information on 

implemented or to be implemented projects, as well as to constantly research what is the forecast 

of the public attitude towards this or that project and whether a specific project meets the 

requirements of the society. The public relations system, as the most important institution of a 

democratic state and socio-political governance, determines the degree of democracy in the state, 

promotes the democratic and harmonious development of society and strengthens the 

fundamental principles of civil society: openness, transparency and accountability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 
 

 

მმართველობითი გადაწყვეტილებების ფსიქოლოგიური სივრცე 

იაშვილი გენადი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  პროფესორი. 

წვერავა ზაზა,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი.  

წვერავა ლაშა, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი. 

 

აბსტრაქტი 

საჯარო სამსახურში გადაწყვეტილების მიმღები პირის ფსიქოლოგიური 
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გადაწყვეტილებების  მიღების პროცესზე.  

მთლიანობაში, სტრესულ სიტუაციებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის 

ანალიზი აჩვენებს იმ მნიშვნელოვან როლს, რომელსაც ასრულებს ინფორმაციის 

დამუშავების პროცესში გადაწყვეტილების მიმღები პირის ემოციური მდგომარეობა. 

სტრესის გავლენა ვლინდება როგორც დამატებითი ინფორმაციის მოძიების, 

ინფორმაციის კლასიფიკაციისა და  გაცნობიერების ეტაპებზე, ისე შემდგომი 

დასკვნისა და საბოლოო გადაწყვეტილების შერჩევის სტადიებზე.  

მოცემულ სტატიაში განხილულია მმართველობითი გადაწყვეტილებების 

ფსიქოლოგიურ სივრცესთან დაკავშირებული საკითხები. 

 

საკვანძო სიტყვები: მმართველობითი გადაწყვეტილებები, ფსიქოლოგიური 

სივრცე, ფსიქოლოგიური მახასიათებლები, საჯარო სამსახური. 
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მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების ეფექტიანი მეთოდებისა და 

ტექნოლოგიების არჩევისას აუცილებელია გათვალისწინებული იქნას 

„გადაწყვეტილების მიმღები პირის ფსიქოლოგიური პორტრეტი”, რომელიც 

ზოგადად პიროვნების ფსიქოლოგიოური პორტრეტის თავისებურ 

„ქვესტრუქტურას“ წარმოადგენს. სწორედ მმართველობით გადაწყვეტილების 

მიმღები პირის ფსიქოლოგიური სივრცე ახდენს პირდაპირ ზემოქმედებას 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. მნიშვნელოვანია, განვსაზღვროთ და 

განვიხილოთ პიროვნების რომელი კონკრეტული მახასიათებლები თამაშობენ 

უმნიშვნელოვანეს როლს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ჩვენის აზრით, 

უპირველეს ყოვლისა პიროვნების ქცევის განმაპირობებელი ფაქტორები 

დამოკიდებულია მის ფსიქოლოგიურ მახასიათებლებზე (ფსიქოლოგიური 

აქტივობისა და ემოციურობის დონეზე) და ხასიათზე. გარდა ამისა, ადამიანის ქცევა 

დამოკიდებულია მის გონებრივ უნარებზე, რომელიც სამ დამოუკიდებელ 

შემადგენელს მოიცავს - მეხსიერებას, ინტელექტს და ცოდნას. 

გადაწყვეტილებების ფსიქოლოგია რისკის, განუსაზღვრელობისა და სტრესის 

პირობებში: გადაწყვეტილების მიმღები პირის ინდივიდუალური შესაძლებლობები 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენენ რისკის, სტრესისა და ინფორმაციული 

განუსაზღვრელობის პირობებში. აქ მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებათ პიროვნების 

ფსიქოლოგიურ და ინტელექტუალურ თვისებებს, პროფესიონალური მომზადების 

დონეს, გამოცდილებას, ასევე მოტივებს და ღირებულ მითითებებს, რომლებიც 

რომელიმე კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებისაკენ უბიძგებენ. სარისკო 

სიტუაციების წარმოქმნა და არსებობა დამოკიდებულია არა მხოლოდ სუბიექტურ, 

ასევე ობიექტურ ფაქტორებზე. [1] 

ინფორმაციული განუსაზღვრელობის პირობებში გადაწყვეტილების მიღება 

თითქმის ყოველთვის უკავშირდება რისკს, ამიტომ ასეთ პირობებში სხვადასხვა 

კომპრომისულ გადაწყვეტილებებს  განიხილება, რომლებიც შეიძლება მისაღები 

იყოს შეფასების ფართო დიაპაზონით (გადაწყვეტილებების, რომლებსაც 
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მინიმუმამდე დაჰყავთ რისკი, ამცირებენ დანაკარგებს, დადებითი ეფექტი მოაქვთ 

უკიდურესად ცუდ  პირობებში და ა.შ). 

გადაწყვეტილების მიღება ხშირად სტრესულ სიტუაცებს უკავშირდება, და 

როგორც წესი, უარყოფით ემოციურ ფონს. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ 

ზოგიერთი ადამიანი თავს არიდებს გადწყვეტილების მიღებას, თუმცა თავის 

არიდებაც ასევე  პრობლემური სიტუაციის გადაწყვეტის ერთ-ერთი ვარიანტია. 

გადაწყვეტილების მიღებისაგან თავის არიდებით ადამიანი მაინც იღებს 

გადაწყვეტილებას, მხოლოდ პრობლემის დეტალური განხილვისა და გაანალიზების 

გარეშე. 

რაც მეტად მასშტაბურია პრობლემა მით და მეტია კონკრეტული 

გადაწყვეტილების შესაძლო შედეგები, მით უფრო მაღალია სტრესის დონე, ძლიერია 

ფსიქოლოგიური შიში რომელიმე გადაწყვეტილების მიღების გამო, რომელიც არც 

თუ ისე იშვიათად გადადის პანიკაში, რაც თრგუნავს რაციონალურ აზროვნებას. ეს 

განსაკუთრებით ცხადად ვლინდება  მმართველობითი გადაწყვეტილებების 

მიღების დონეზე, რომელიც  რიგი ფსიქოლოგიური თვისებების ფლობას მოითხოვს. 

გასკვირი არ არის, რომ ამიტომაც გადაწყვეტილების მიღების სფეროში ხშირად 

გადაწყვეტილებას იღებენ პირთა ჯგუფები, სხვადასხვა კომისიები თუ 

კომიტეტეტები.  კოლეგიალური გადაწყვეტილებები მეტად რაციონალური, 

ნაკლებად სუბიექტურია, რადგანაც კოლექტიური განხილვები საშუალებას იძლევა  

ყოველმხრივ შეფასდეს შესაძლო ალტერნატივები.   ამასთან,  ერთ-ერთ ძირითად 

პრობლემად კვლავ რჩება მისაღები გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებული რისკის 

დონის საკითხი. როგორც კვლევები ცხადყოფენ, ჯგუფის მიერ უპირატესად 

მიჩნეული რისკის დონე განსხვავდება ცალკეული ადამიანის მიერ დაშვებული 

რისკის დონისაგან: ჯგუფს შეუძლია მიიღოს დიდი დონის რისკის შემცველი 

გადაწყვეტილება. [2] 

სინამდვილეში ფსიქოლოგების კვლევები აჩვენებენ, რომ დამოუკიდებლად 

გადაწყვეტილების მიმღებ პირთან შედარებით, ჯგუფში მოქმედი ადამიანი მზად 

არის მიიღოს დიდი დონის რისკის შემცველი გადაწყვეტილება. რისკის გაზრდა 
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ჯგუფში მთელი რიგი მიზეზით აიხსნება: მისაღებ გადაწყვეტილებასთან 

დაკავშირებული პასუხისმგებლობის ჯგუფის წევრებს შორის განაწილება; 

ლიდერის არჩევანისადმი სწრაფვა; სხვებთან შედარებით მეტი სიფრთხილით თავის 

არ გამოჩენა და სხვა. 

რისკისა და ინფორმაციული განუსაზღვრელობის პირობებში შეიძლება 

გამოიყოს  ორი ტიპის რეაქცია: 

 1. არასპეციფიკური რეაქციები, რომლებსაც ადგილი აქვს ნებისმიერ 

სტრესულ სიტუაციებში და შედარებით დამოუკიდებლები არიან 

განუსაზღვრელობისა და რისკის ტიპზე დამოკიდებულებაში; 

 2. სპეციფიკური რეაქციები, რომლებიც განპირობებულნი არიან 

კონკრეტული განუსაზღვრელობითა და რისკით. [3] 

არასპეციფიკურ რეაქციებს უფრო ზოგადი ბუნება აქვთ. არასპეციფიკური 

რეაქციები სამ ძირითად ფაზას გადიან, კერძოდ: მობილიზაცია, რღვევა და 

დეფორმაცია. ინფორმაციული განუსაზღვრელობის ტიპზე  და გადაწყვეტილების 

მიღებაზე დახარჯულ დროზე დამოკიდებულებით იცვლება ამ ფაზების 

თანმიმდევრულობა. სხვადასხვა ფაქტორების ზემოქმედების გამო, ფაზების 

თანმიმდევრულობა შეიძლება იყოს სხვადასხვაგვარი. ერთ შემთხვევაში იწყება 

მობილიზაციის ფაზა, შემდეგ (სტრესის გახანგრძლივების შემთხვევაში) იწყება 

რღვევისა და დეფორმაციის  ფაზებზე გადასვლა. სხვა გარემოების დროს 

განუსაზღვრელი სიტუაცია უმალ რღვევის ეფექტს იწვევს (რასაც ადგილი აქვს 

ძლიერ ინფორმაციული გადატვირთვის შემთხვევაში). საერთო ჯამში, როგორც 

კვლევები აჩვენებენ ინფორმაციული განუსაზღვრელობისა და რისკის 

ზემოქმედებით, მათ შორის ინფორმაციული გადატვირთვის შემთხვევაში, 

ინფორმაციის დეფიციტის, სტრესის, მუქარის და ა.შ. შეიძლება არსებითად 

შეიცვალოს არამარტო ადამიანების უნარი მოახდინონ ოპტიმალური 

ალტერნატივების შერჩევა, არამედ ასევე უშაუალოდ გადაწყვეტილების 

რეალიზაციის პრაქტიკული მოქმედებების სტრუქტურაც. 
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რისკის პირობებში გადაწყვეტილების მიღებას განსაზღვრული სპეციფიკა 

აქვს და რამდენიმე ეტაპად იყოფა. საწყის ეტაპზე ხდება პრობლემური 

სიტუაციასთან დაკავშირებული რისკის ფაქტის გაცნობიერება და ხდება თვითონ ამ 

სიტუაციის განხილვის შესაძლებლობის შეფასება. მეორე ეტაპზე ფასდება რისკის 

ხარისხი და ბოლოს, მესამე ეტაპზე ხორციელდება „რისკთან შეგუება“, ანუ ტარდება 

კონკრეტული ღონისძიებები რისკის ხარისხის შესამცირებლად.  

პრინციპულად მნიშვნელოვანია შეფასდეს რისკის შესაძლებლობების 

ხარისხი ანუ შეფასდეს მისი დონე  რომელიმე მაჩვენებლების მიხედვით, რისკის 

მაქსიმალური დონე, რომლის ზემოთაც მცდელობები პრობლემის გადაჭრისა ხდება 

მიუღებელი და უნდა შეწყდეს. გადჭარბებული და უსაზღვრო რისკის დონეზე 

გადაწყვეტილების მიღება განსაკუთრებით ახასიათებს მმართველობით და 

პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების სფეროს, რადგან სწორედ 

მართველობით სფეროშია განსაკუთრებით მაღალი მიღებული გადაწყვეტილების  

შედეგად  წარმოქმნილი  როგორც  დანაკარგები, ისე მოგება. [4] 

ფსიქოლოგიური სტრესი ჩვეულებრივ  აღელვებად, ემოციურ დაძაბულობად 

განიხილება, რომელსაც განიცდის ადამიანი როდესაც საფრთხის ქვეშ აყენებს მას, 

რაც მისთვის ძვირფასია.  სტრესის ესა თუ ის დონე ყველა პრობლემის გადაწყვეტას 

ახლავს თან და აუცილებელიცაა, რადგან სტრესის არ არსებობას არ მოჰყვება 

მოქმედების მოტივაცია. სტრესის დაბალი დონე შესაძლებელია არასაკმარისი 

აღმოჩნდეს სიტუაციაზე განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებისათვის. 

ზომიერი სტრესის დონიემ კი პირიქით, შეიძლება გადაწყვეტილების მიმღებ პირში 

გამოიწვიოს მოტივაციისა და უნარის  სტიმულირება,  ოპტიმალური 

გადაწყვეტილების მოსაძებნად. გადაწყვეტილების მიმღები პირი განიცდის რა 

სტრესს,  ცდილობს თავის გართმევას, ეყრდნობა მისთვის უკვე ცნობილ წესებს, 

მოქმედებებს და მეთოდებს. 

დასკვნა 

ამრიგად, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გააანალიზების დროს 

გათვალისწინებულ უნდა იქნას ადამიანებს შორის არსებული განსხვავებები 
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შემდეგი პარამეტრების მიხედვით:  ტემპერამენტი,   ხასიათი,   მეხსიერება, 

ინტელექტი. ეს ოთხი პარამეტრი ერთი საერთო თავისებურებით ხასიათდება: ისინი 

პიროვნების ფსიქოლოგიურ კონსტანტს წარმოადგენენ, რადგან პრაქტიკულად არ 

არიან დამოკიდებული სოციალურ სფეროზე და უმნიშვნელო ცვლილებებს 

განიცდიან. 

დასკვნის სახით შეიძლება აღინიშნოს, რომ  ფსიქოლოგიური მახასიათებლები, 

პირადი ცოდნა, აზროვნების სტილი და სხვა პარამეტრები ერთმანეთთან დინამიურ 

ურთიერთქმედებაში იმყოფებიან და ერთობლიობაში ქმნიან მრავალფაქტორულ 

სივრცეს, სადაც გადაწყვეტილების მიმღები პირის „ფსიქოლოგიური ვექტორი“ 

ფორმირდება. ეს ფსიქოლოგიური ვექტორი სხვა ობიექტურ ფაქტორებთან ერთად 

განხილულ უნდა იქნას როგორც გადაწყვეტილების მიღების პროცესების 

შემადგენელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. 
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1. წვერავა ზ. „კრიზისულ სიტუაციებში მმართველობითი გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესის დანერგვისა და განხორციელების მექანიზმები“. დისერტაცია, 

თბილისი სტუ. 2018. – 170 გვ. 

2. Соловьев А. Принятие государственных решений. М., 2006. 

3. Карпов А.В. Психология принятия управленческих решений. - М., 1998. 

4. Учитель Ю.Г. Разработка управленческих решений. - М.: 1011ИТИ-ДАНА, 2007. 
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Abstract 

The psychological characteristics of the decision-maker in the public service are the most 

important factor in making decisions. Therefore, it becomes necessary to specifically and 

systematically analyze the personality traits that relatively influence the various decision-making 

processes, including managerial decisions. 

Overall, the analysis of the decision-making process in stressful situations shows the 

important role that the emotional state of the decision-maker plays in the information processing 

process. The impact of stress is manifested both in the stages of additional information retrieval, 

information classification and comprehension, and in the subsequent stages of conclusion and 

final decision selection. 

This article discusses the issues of the psychological space of managerial decisions. 
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ელექტრონული ხელმოწერის აუთენტურობის პრობლემა 

 (ამერიკის შეერთებულ შტატების მაგალითზე) 

ჭანტურია მარიამ, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

მსოფლიოში მომხდარმა ტექნოლოგიურმა ძვრებმა ახალი გამოწვევებისა და 

ამოცანების წინაშე დააყენა მსოფლიოს ქვეყნების პოლიტიკური სისტემები და მათი 

მმართველობის რეჟიმები. სწორედ ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და 

კომუნიკაციების უპრეცედენტო ზრდის შედეგია ციფრული დემოკრატიისა და 

ელექტრონული მმართველობის დამკვიდრება მთელ რიგ სახელმწიფოებში. 

ციფრული დემოკრატიის შემადგენელი ნაწილი და მისი ფუნქციონირების 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ელექტრონული მმართველობაა. მას 

დასავლეთში უწოდებენ “Electronic government, E- government”. ელექტრონული 

მმართველობა ეფუძნება ინფორმაციისა და კომუნიკაციათა ტექნოლოგიების 

გამოყენებას ქვეყნის მართვის პროცესში. 

დღემდე მსოფლიო პრობლემაა ეფექტიანი სახელმწიფო მმართველობა. 

სახელმწიფო მართვის გამჭვირვალობა და უახლეს ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული 

ხალხის მომსახურება - ის მნიშვნელოვანი ფაქტორებია, რაც უზრუნველყოფს 

ხარისხიან და ეფექტიან სახელმწიფო მართვის სისტემას და საზოგადოების 

დინამიურ განვითარებას. 

21-ე საუკუნის სწრაფად ცვალებად, ციფრულ გარემოში თავისუფალი, 

ძლიერი, დემოკრატიული სახელმწიფოს წარმატების ერთ-ერთი საწინდარი 

ელექტრონული მმართველობის მუდმივი სრულყოფა და სწრაფი, უხარვეზო 

განვითარებაა. ელექტრონული მმართველობის შემადგენელი ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი ელექტრონული ხელმოწერაა, რომლის 

განვითარებაზე პირდაპირაა დამოკიდებული ელექტრონული მმართველობის 

განვითარების დონე. 
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საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული დოკუმენტი, ელექტრონული 

ხელმოწერა.  

 

ელექტრონული მმართველობის ისეთი კომპონენტები, როგორებიცაა 

ელექტრონული დოკუმენტი და ელექტრონული ხელმოწერა მსოფლიოს სხვადასხვა 

ქვეყანაში განვითარების სხვადასხვა ეტაპზეა, თუმცა დროის მსვლელობასთან 

ერთად თანდათან უალტერნატივო ხდება. 

მრავალი ფაქტორის გათვალისწინებით დღეს ნაყოფიერი სახელმწიფო 

მართვა წარმოუდგენელია ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე, 

როგორიცაა მაგალითად ელექტრონული ხელმოწერა. ის სახელმწიფო სექტორს 

საშუალებას აძლევს ყოველდღიური მუშაობა გახადოს გაცილებით უფრო მოქნილი, 

ეფექტიანი, ეფექტური, ეკონომიური და რაც მთავარია, სამოქალაქო 

საზოგადოებაზე/მომხმარებელზე მორგებული. საჭიროება მოითხოვს მომსახურების 

ხარისხის და სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული სერვისების დანერგვისას 

მოქალაქეთა ჩართულობის დონის მუდმივ ზრდას.  

მიუხედავად საჭიროებისა და მისი მნიშვნელობისა, უნდა აღინიშნოს, რომ 

ელექტრონული ხელმოწერების დანერგვა და სრული აუთენტურობის მიღწევა არც 

თუ ისე მარტივი აღმოჩნდა და დღემდე არსებობს გარკვეული შეფერხებები ამ გზაზე. 

ელექტრონული ხელმოწერის განვითარების საინტერესო მაგალითია 

ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორ ელექტრონული ხელმოწერის სამშობლო. 

ჯერ კიდევ 1976 წელს ამერიკელმა კრიპტოგრაფებმა უიტფილდ დიფიმ და 

მარტინ ჰელმანმა პირველებმა განაცხადეს, რომ შესაძლებელი იყო ელექტრონული 

ხელმოწერის შექმნა და შეიმუშავეს პირველი კონცეფცია, რომელიც 

გარკვეულწილად უკავშირდებოდა ელექტრონულ ხელმოწერას. ეს იყო მხოლოდ 

თეორია, მაგრამ დიდი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში. 

უკვე 1977 წელს რონ რივესტის, ადი შამირისა და ლენ ადლემანის მიერ 

შემუშავებული იქნა Rivest–Shamir–Adleman ,,RSA“ კრიპტოგრაფიული ალგორითმი 
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[1], რომელიც იძლეოდა შესაძლებლობას დამატებითი ცვლილებების გარეშე 

გამოყენებული ყოფილიყო პრიმიტიული ელექტრონული ხელმოწერის 

შესაქმნელად. ამჟამინდელ ტექნოლოგიებთან შედარებით ის ძალზე პრიმიტიული 

იყო, თუმცა სწორედ აქ ჩაეყარა საფუძველი ელექტრონული დოკუმენტისა და 

ელექტრონული ხელმოწერის ფართო გავრცელებას. 

მას შემდეგ სხვადასხვა დროს ელექტრონული ხელმოწერის შესახებ კანონი 

ორმოცზე მეტმა შტატმა მიიღო სხვადასხვა ფორმით.  

1999 წელს ნაციონალურმა კონფერენციამ (ერთიანი კანონების მისაღებად 

მუშაობს 1892 წლიდან), რომელიც უფლებამოსილია მიიღოს ერთიანი სახელმწიფო 

კანონები (NCCUSL) და ამერიკის იურიდიულმა ინსტიტუტმა (ALI) კონგრესს 

წარუდგინეს ორი კანონი, რომელიც ერთიანი იქნებოდა მთელი ამერიკისათვის. 

ამრიგად, შეერთებულ შტატებში ელექტრონული ხელმოწერების მიღება 

ემყარება ორ მთავარ აქტს: ფედერალურ კანონს ,,ერთიანი ელექტრონული გარიგების 

შესახებ“ [2] (UNIFORM ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT - UETA) რომელიც მიღებულია 

1999 წელს და ფედერალური კანონს ,,გლობალურ და ეროვნულ ვაჭრობაში 

ელექტრონული ხელმოწერის შესახებ“ [3] (ELECTRONIC SIGNATURES IN GLOBAL AND 

NATIONAL COMMERCE ACT - ESIGN), რომელიც მიღებულია 2000 წელს. მათი ძალაში 

შესვლის მომენტიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში  ქაღალდზე დატანილი 

სველი ხელმოწერა და ელექტრონულ დოკუმენტზე დატანილი ციფრული 

ხელმოწერა ექვივალენტურია.  

ეს საკანონმდებლო აქტები ელექტრონულ ხელმოწერას განსაზღვრავს 

როგორც „ელექტრონულ ბგერას, სიმბოლოს ან პროცესს, რომელიც თან ერთვის ან 

ლოგიკურად არის დაკავშირებული ელექტრონულ დოკუმენტთან 

(ხელშეკრულებასთან) ან სხვა ჩანაწერთან, რომელიც თავის მხრივ უკავშირდება ამ 

დოკუმენტზე ხელის მომწერ პირს.“ [4] აღნიშნულიდან გამომდინარე ნებისმიერი 

საქმიანი გარიგება შეიძლება შესრულდეს ელექტრონულად. 

კანონებითაა განსაზღვრული რომ, თუკი ხელშეკრულების ყველა მხარე 

გადაწყვეტს და შეთანხმდება გამოიყენოს ელექტრონული დოკუმენტები და 
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ელექტრონული ხელმოწერა, კანონი უზრუნველყოფს ელექტრონულად  

ხელმოწერილი დოკუმენტებისათვის იურიდიულ აღიარებას. შესაბამისად, 

ელექტრონულ ხელმოწერას იყენებენ სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტაციაზე, 

რომლებიც ლეგალურია და იურიდიულად სავალდებულოა მსოფლიოს თითქმის 

ყველა ქვეყანაში. 

ამერიკელი მოქალაქეები ელექტრონულ ხელმოწერას ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში იყენებენ თითქმის ყველა მიმართულებით. 

ამერიკაში ელექტრონული ხელმოწერა გამოიყენება როგორს საჯარო 

დაწესებულებების, ისე საბანკო სექტორისა და რაც მთავარია, საერთაშორისო 

ვაჭრობის მიმართულებით. ეს უკანასკნელი წლიდან წლამდე უზრუვნელყოფს 

ამერიკის ბიუჯეტისათვის მზარდი რესურსების შედინებას. 

მიუხედავად ზემოთქმულისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ისევე როგორც 

მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნაში, ა.შ.შ-შიც  ელექტრონული ხელმოწერის შესახებ კანონი 

ადგენს გარკვეული ტიპის დოკუმენტებს ან დოკუმენტების კატეგორიებს, 

რომლებზეც ელექტრონული ხელმოწერის განხორციელება შეუსაბამოა.  

ამერიკაში მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, ის ელექტრონული 

დოკუმენტი, რომელზეც განხორციელებული იქნება ელექტრონული ხელმოწერა  

უნდა შეიცავდეს ისეთ ინფორმაციას, რომელიც ხელმოწერას მიაკუთვნებს 

კონკრეტულ პირს და უნდა შედგებოდეს ისეთი მახასიათებლებისაგან, 

როგორებიცაა ხელმოწერის დასმის ზუსტი დრო და თარიღი, IP მისამართი და სხვა, 

რითაც საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელი გახდება ელექტრონული 

ხელმოწერის ნამდვილობის დადასტურება.  

მიუხედავად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ელექტრონული ხელმოწერის 

განვითარების მაღალი დონისა, დღემდე არსებობს ელექტრონული ხელმოწერის 

ავთენტურობის პრობლემა.  

როგორ უკვე აღვნიშნეთ, ელექტრონული ხელმოწერის განხორციელებამდე 

მხარეებს მოეთხოვებათ ისე შეთანხმდნენ, რომ ელექტრონული ხელმოწერა 

სავალდებულო იყოს ორივე მხარისათვის. ამასთანავე, შეთანხმების დადგენილი 
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ფორმა არ არსებობს. თუ წარმოიშობა სადაო საკითხი ან გაურკვევლობა ა.შ.შ-ს 

შემთხვევაში ელექტრონული ხელმოწერის ნამდვილობას სასამართლო ადგენს. 

განვიხილოთ რამოდენიმე მაგალითი:  

1.(J.B.B. Inv. Partners, Ltd. v. Fair) ა.შ.შ-ში მეცხრე ოლქის სააპელაციო 

სასამართლოში განიხილებოდა სარჩელი, რომლის მიზანიც იყო ელექტრონული 

ხელმოწერის ნამდვილობის განსაზღვრა. მხარეთა შორის არსებული ელ.ფოსტით 

მიმოწერის, ტექსტური და ხმოვანი შეტყობინებების მიუხედავად, რომლეშიც 

მითითებული იყო შეთანხმების პირობები, მეცხრე ოლქის სააპელაციო 

სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება არ ჩაეთვალა ელექტრონული 

ხელმოწერა ნამდვილად. ვინაიდან ნაპოვნი იქნა დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც 

მხარეები არასოდეს შეთანხმებულან გარიგების ელექტრონული ფორმით 

ჩატარებაზე. ამრიგად, მოპასუხე მხარის სახელი, რომელიც იბეჭდება ელექტრონულ 

წერილზე და რომლითაც განისაზღვრებოდა შეთანხმების პირობები, არ ჩაითვალა 

როგორც აღსასრულებლად სავალდებულო ელექტრონული ხელმოწერა. 

UETA-ს თანახმად, თუკი დასაქმებული ასაჩივრებს, რომ ელექტრონულ 

დოკუმენტზე მას არ განუხორიელებია ელექტრონული ხელმოწერა, მტკიცების 

ტვირთი ამ შემთხვევაში ეკისრება დამსაქმებელს. 

2. (Ruiz v. Moss Brothers Auto Group) სააპელაციო სასამართლო განიხილავდა 

დავას ყოფილ დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის. დამსაქმებელს პრობლემა 

შეექმნა, როდესაც ყოფილმა თანამშრომელმა უარი განაცხადა, რომ მიიღო და ხელი 

მოაწერა საარბიტრაჟო შეთანხმებაზე. ყოფილი თანამშრომელი ამბობდა, რომ  მისი 

კომპიუტერიდან ამობეჭდილი სახელი, გვარი  და შაბლონზე მოცემული რიცხვების 

და ასოების შემთხვევითი სერია წარმოადგენდა მის გაყალბებულ თანხმობას 

არბიტრაჟზე და სინამდვილეში მას ხელი არაფერზე მოუწერია. 

დამსაქმებელმა იმისათვის, რომ ეჩვენებინა ელექტრონული ხელმოწერის 

ნამდვილობა, განმარტა და სასამართლოს წარუდგინა მტკიცებულება, რომ ყველა 

დასაქმებული პერსონალური, უნიკალური სახელითა და მხოლოდ მისთვის 

ცნობილი პაროლით შედიოდა პროგრამაში პერსონალური კომპიუტერის 
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მეშვეობით, საიდანაც მოხდა საარბიტრაჟო დოკუმენტის ნახვა და ელექტრონული 

ხელმოწერა. 

მიუხედავად ზემოხსენებულისა, სააპელაციო სასამართლომ საკმარისად არ 

მიიჩნია დამსაქმებლის არგუმენტები იმის შესახებ, რომ ელექტრონული ხელმოწერა 

ნამდვილად ყოფილმა თანამშრომელმა განახორციელა. სასამართლომ მიიჩნია, რომ 

დამსაქმებლის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები ვერ ადასტურებდა იმას, რომ 

ელექტრონული ხელმოწერის შესრულება შეეძლო მხოლოდ ამ პიროვნებას, რომ 

მხოლოდ მას ჰქონდა დაშვება კონკრეტულ კომპიუტერთან და კონრეტულ 

იუზერთან და სისტემაში ხელმოწერის განხორციელების საშუალება მისი 

უნიკალური სახელითა და პაროლით სხვას არავის შეეძლო. 

3.(Espejo v. Southern California Permanente Medical Group) დავა მიდიოდა 

სამხრეთ კალიფორნიის პერმანენტული მედიცინის ჯგუფსა და მის ექიმ ესპეხო ვ-ს 

შორის. ესპეხო ამტკიცებდა, რომ მას ელექტრონული ხელმოწერა არ 

განუხორციელებია საარბიტრაჟო შეთანხმებაზე. 

დამსაქმებელმა უზრუნველყო საკმარისი მტკიცებულებების წარდგენა, რომ 

ელექტრონული ხელმოწერა ეკუთვნოდა ესპეხოს. დამსაქმებელმა წარმოადგინა 

მტკიცებულება, რომ ესპეხო სისტემაში შესასვლელად იყენებდა უნიკალურ სახელს 

და პაროლს, შემდეგ კი სისტემამ მას პაროლის განახლება სთხოვა, რათა მიეღო ის 

დოკუმენტი, რომლის შესახებაც მხოლოდ ესპეხომ იცოდა. დამსაქმებელმა ასევე 

აჩვენა, რომ სისტემამ შტამპი დასვა ელექტრონული ხელმოწერის განხორიელების  

ზუსტი თარიღისა და დროის მითითებით. ამ დოკუმენტში ასევე მოცემული იყო 

ინტერნეტ მიმწოდებლის მისამართი, რომლიდანაც ესპეხომ ხელი მოაწერა 

დოკუმენტს. ამ მტკიცებულებების საფუძველზე სასამართლომ დაასკვნა, რომ 

საარბიტრაჟო შეთანხმებაზე ელექტრონული ხელმოწერა შესრულდა სათანადოდ და 

ნამდვილად ესპეხოს მიერ. შესაბამისად, ხელმოწერილ საარბიტრაჟო შეთანხმებაში 

მოცემული პირობები დაექვემდებარა აღსრულებას.[5] 
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დასკვნა 

ფაქტია, რომ ტექნოლოგიების განვითარების მიუხედავად ელექტრონული 

ხელმოწერის ასპროცენტიანი აუთენტურობა მაინც ეჭქვეშ დგას, თუნდაც ისეთ 

განვითარებულ და მაღალტექნოლოგიურ ქვეყანაში, როგორიც ამერიკის 

შეერთებული შტატებია. 

როგორც ირკვევა, ელექტრონული ხელმოწერის სანდოობისათვის საკმარისი 

არ არის მხოლოდ მხარეთა თანხმობა, არც წვდომის მისაღებად არსებული 

უნიკალური პაროლების სისტემა, არც ელექტრონულ პროგრამებში შესასვლელად 

აუცილებელი პერსონალური კოდები; ცალკე აღებული არც ის მონაცემებია 

საკმარისი, რომლებიც ელექტრონულ ხელმოწერას მიაკუთვნებენ ერთ კონკრეტულ 

იუზერს ან პირს და არც ის ძირითადი პარამეტრები, როგორებიცაა ელექტრონული 

ხელმოწერის შესრულების ზუსტი დრო და თარიღი, IP მისამართის დაფიქსირება და 

სხვა. არც მხოლოდ ელექტრონულად ხელმოწერილი დოკუმენტაციის შენახვა-

დაარქივება.  

საჭიროა მოიძებნოს ისეთი გამოსავალი, რომელიც ამ ყველა მონაცემის 

ერთიანობით, ან კიდევ დამატებითი პარამეტრების ჩართვით ელექტრონული 

ხელმოწერის აუთენტურობაში ეჭვის შეტანის ყველანაირ საფუძველს გააქარწყლებს. 

 

ლიტერატურა: 

1.RSA Algorithm, 2010 https://www.di-mgt.com.au/rsa_alg.html 

2.UNIFORM ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT – UETA , Drafted by theNATIONAL 

CONFERENCE OF COMMISSIONERS, U.S.A., 1999, 65 

pages.http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/Transactions/ueta.pdf 

3.ELECTRONIC SIGNATURES IN GLOBAL AND NATIONAL COMMERCE ACT – 

ESIGN. PUBLIC LAW ,U.S.A., 2000, 14 pages.  https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-

106publ229/pdf/PLAW-106publ229.pdf 

4.ELECTRONIC SIGNATURES IN GLOBAL AND NATIONAL COMMERCE ACT, 

PUBLIC LAW, 2000, Page 10. https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-

106publ229/pdf/PLAW-106publ229.pdf 

5.Shaw law group - May 11 

https://www.di-mgt.com.au/rsa_alg.html
http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/Transactions/ueta.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ229/pdf/PLAW-106publ229.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ229/pdf/PLAW-106publ229.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ229/pdf/PLAW-106publ229.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ229/pdf/PLAW-106publ229.pdf
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Abstract 

The technological shifts that have taken place in the world have posed new tasks and 

challenges for the political systems of the countries of the world and their regimes of 

government. This is the result of the unprecedented growth of information technology and 

communications, which is the establishment of digital democracy and e-government in a number 

of states. 

E-government is an integral part of digital democracy and one of the important tools for 

its functioning. In the West, it is called "Electronic government, E based on the use of 

information and communication technologies in the management of the country. 

Good governance remains a global challenge. Transparency of public administration and 

services to people based on the latest technologies are important factors that ensure a high-quality 

and effective public administration system and the dynamic development of society. 

One of the prerequisites for the success of a free, strong, democratic state in the rapidly 

changing digital environment of the 21st century is constant improvement and the rapid, flawless 

development of e-government. One of the most important components of e-government is an 

electronic signature, the development of which directly depends on the level of development of 

e-government. 
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პროფესიული განათლება,  პრობლემები და გამოწვევები  

                                                              ქათამაძე ნატო, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ასისტენტ-პროფესორი         

აბსტრაქტი 

დღეს აღარავინ დაობს იმაზე, რომ  ჩვენი ქვეყნის განვითარება, ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია, პირდაპირპროპორციულადაა 

დაკავშირებული ქვეყანაში არსებული მაღალკვალიფიციური კადრების 

არსებობასთან. ბოლო ორი ათეული წლის პრაქტიკამ დაგვანახა, რომ ჩვენს 

საზოგადოებაში უმაღლესი განთლებისადმი ლტოლვა იმაზე ბევრად დიდია, ვიდრე 

ამის საჭიროება არსებობს შრომის ბაზარზე.  შედეგად გვყავს, უმაღლესი 

განათლების მქონე  10 000-ობით უმუშევარი, რომლებიც მაღალი კონკურენციის 

პირობებში ვერ საქმდებიან და ე.წ. „ხელობის“ შესწავლას იწყებენ. „შესწავლა“ კი 

ხდება ყოველგვარი თეორიული ცოდნისა და შრომის უსაფრთხოების წესების 

დაუფლების გარეშე. რის გამოც ხშირად „შედეგები“ სავალალოა. 

        საბედნიეროდ, მართალია, ბოლო წლების განმავლობაში გაიზარდა 

პროფესიულ სასწავლებლებში პრაქტიკული ცოდნის მიმღებთა რაოდენობა. 

ხელისუფლებისთვისაც, პრიორიტეტი გახდა „პროფესიული განთლება“, რასაც 

ადასტურებს არაერთი განხორციელებული პროექტები, შეცვლილი და 2018 წელს 

ძალაში შესული  ახალი კანონი „პროფესიული განათლების შესახებ“ და ამ კანონით 

განსაზღვრული ახალი მოდულური პროგრამები, თუმცა, მიუხედავად ამისა 

პრობლემები ჯერ კიდევ ბევრია.  

         სტატიის აქტუალურობა: განაპირობა მაღალ ტექნოლოგიების სამყაროში, 

მოძველებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების მქონე მუშახელის არსებობამ. 

პროფესიული განათლების მიმართ დაბალი სამოქალაქო ცნობიერების არსებობამ და    

შრომის ბაზარზე არსებულმა არაკვალიფიური კადრების სიმრავლემ.   
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       საკვანძო სიტყვები: პროფესიული განათლება, მაღალ-კვალიფიციური კადრები, 

შრომის ბაზარი, სამოქალაქო ცნობიერება. პრობლემები; გამოწვევები. 

სტრატეგიული განვითარება. 

 

            პროფესიული განათლებისადმი დამოკიდებულება საზოგადოებაში 

არაერთგვაროვანია. არადა, ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება და სამოქალაქო 

საზოგადოების მშენებლობა ყოვლად წარმოუდგენელია კვალიფიციური კადრების 

არსებობის გარეშე. საქართველოში, ისევე როგორც მთელს მსოფლიოში, მოთხოვნაა 

არა მხოლოდ განათლებულ, დიპლომირებულ  კადრებზე, არამედ სპეციალური 

უნარ-ჩვევების მქონე ადამიანებზე რომელთაც აქვთ უნარი როგორც ამოცანის 

დასახვის, ისე მოქმედების სტრატეგიის შემუშავების და საჭირო რესურსების 

მოძიების.   ანუ, მოთხოვნადი ხდება ევრისტიკული პროცედურების 

განხორციელების უნარების მქონე ადამიანი. შესაბამისად ჩნდება კითხვები,  

 არის კი დღევანდელი ჩვენი საზოგადოება ამისათვის მზად?  

 ფლობს კი იმ უნარ-ჩვევებს რაც აუცილებელია შრომის ბაზრისთვის? 

 აძლევენ კი შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულებები მსგავს 

უნარებს?  

      თუ  ქვეყანაში დღეს არსებული მდგომარეობის ანალიზს გავაკეთებთ ცალსახად 

შეგვიძლია ვთქვათ რომ არა. მიზეზები კი კომპლექსურია, მიზეზების 

იდენტიფიცირების მიზნით გადავწყვიტე ჩამეტარებინა კვლევა. 

          კვლევა ჩატარდა სოციალური ქსელის, ფეისბუქის, მომხმარებლებისთვის. 

რაშიც მონაწილეობა მიიღო 73-მა  ფეისბუქის მომხმარებელმა. მათგან 48 

მდედრობითი და 25 მამრობითი სქესის წარმომადგენელია. ასაკი 25-65 წლებია. და 

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გამოკითხულთა 99% აქვს უმაღლესი განთლება. მათ 

შორის ერთი განათლების ექსპერტია.  

          პირველი შეკითხვა ეხებოდა ქვეყანაში არსებულ უმუშევრობის მზარდ 

სტატისტიკას. ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვაზე რა არის მიზეზი, უმუშევრობის 

მაღალი მაჩვენებლის? რესპოდენტთა 55% მიზეზად დაასახელა არასაკმარისი 
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სამუშაო ადგილები. 45% დაბალი შრომის ანაზღაურება, რომელიც ხშირ 

შემთხვევაში საარსებო მინიმუმზე მცირეა და მხოლოდ 5% გაამახვილა ყურადღება, 

შრომის ბაზარზე არსებული კვალიფიციური კადრების სიმცირეზე. საქსტატის 2020-

ს მონაცემებით საქართველოში უმუშევართა რაოდენობა 11.7%_ია. 

თვითდასაქმებულთა კი 60%. თუმცა, უნდა ითქვას რომ ისინიც რეალურად 

დაუსაქმებლები არიან, ვინაიდან მათი საქმიანობა ეკონომიკის არცერთ დარგს არ 

აძლიერებს. დღეს არსებული მდგომარეობით ქვეყანაში შრომის ბაზარი 

გაუჯერებელია, რადგან ან შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტები არ 

არსებობენ ან საეროდ დარგი არ არსებობს, დარგი რომ გაჩნდეს უნდა გვყავდეს 

მაღალ-კვალიფიციური სპეციალისტები, კვალიფიციური სპეციალისტი რომ 

გაჩნდეს  უნდა  იყოს დარგი.   

        მომდევნო შეკითხვაზე, პროფესიული განათლების მიმართ ინტერესის 

ნაკლებობა, რით არის გამოწვეული? გამოკითხულთა უმრავლესობამ სამივე კითხვას 

თითქმის ერთნაირად უპასუხა, სტერეოტიპებით-35%, უმაღლესი განათლებისადმი 

ლტოლვით- 35%; პროფესიული პროგრამების ნაკლები ინფორმირებულობით-30%. 

პასუხებიდან კარგად ჩანს, რომ პროფესიული პროგრამები მოსახლეობაში ჯერ 

კიდევ დაბალი პოპულარობით სარგებლობს, მზარდია უმაღლესი განთლების 

მსურველთა რაოდენობა რაც წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული 

სტერეოტიპებიდან მომდინარეობს. ყოველივე კი  ნაკლები ინფორმირებულობით 

არის გამოწვეული. 2015 წელს საქართველოს მთავრობის პროფესიული განათლების 

განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში ჩატარებულმა გამოკითხვის თანახმად 

გამოკითხულთა 73 პროცენტი აცხადებდა, რომ მათმა შვილმა უნდა მიიღოს 

უმაღლესი განათლება. საქართველო უმაღლესდამთავრებულთა რაოდენობით 

მოწინავე პოზიციაზეა, როგორც ახლო სამეზობლოში ისე ევროპის მასშტაბით. თუ 

დღევანდელ მდგომარეობას შევადარებთ სურათი თითქმის არ შეცვლილა. 

          კითხვაზე, დამსაქმებლები რამდენად ანიჭებენ უპირატესობას 

სერთიფიცირებულ მუშახელს? გამოკითხულთა 94.5% ფიქრობს, რომ დამსაქმებლებს 

ურჩევნიათ, ქუჩიდან აიყვანონ, იაფი მუშახელი და არ აინტერესებთ 
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სერტიფიცირება.  მათი აზრით, მხოლოდ 5% ანიჭებს უპირატესობას 

სერთიფიცირებულ კადრებს, ხოლო 0.5% კითხვაზე პასუხი არ გააჩნია. ამ კითხვით 

კარგად ჩანს, რომ მიუხედავად არაერთი სახელმწიფო რეგულაციებისა, 

დამსაქმებლები, ჯერ კიდევ ვერ ათვითცნობიერებენ თუ რა სარგებელი შეუძლიათ 

მოუტანოს სერთიფიცირებულმა, პროფესიული უნარ-ჩვევების მქონე კადრებმა და 

როგორ შეიძლება დააზარალოს დაბალი კვალიფიკაციის მქონე მუშახელმა. და თუ 

მაინც დადგნენ „არჩევანის“ წინაშე, აქაც, უპირატესობას უმაღლეს განათლებაზე 

აკეთებენ.  

       მორიგ კითხვებზე, პროფესიულ სასწავლებლებში არსებული სასწავლო 

პროგრამები, რამდენად შეესაბამება შრომის ბაზრის მოთხოვნებს და საქართველოში 

დღეს არსებული პროფესიები, არის თუ არა მიახლოებული საერთაშორისო 

სტანდარტებთან? გამოკითხულთა 50% კითხვას დადებითად უპასუხა. 40% ფიქრობს 

რომ არ შეესაბამება, მხოლოდ 10% პასუხი აქ აქვს. საინტერესო იქნებოდა მათი 

პასუხები მათი ეს ვერსიები რას ეყრდნობა, თუმცა ამ კვლევაში ეს კითხვა არ 

დასმულა. 

           საქართველოში მიღებული პროფესიული განათლება, რამდენად არის 

კონკურენტუნარიანი შრომის საერთაშორისო ბაზარზე? ამ კითხვაზე,  20%  

დააფიქსირა დადებითი პასუხი,  30% პასუხი არ აქვს. ხოლო, 50% ფიქრობს რომ 

საერთაშორისო ბაზარზე აქ მიღებული განათლება აღიარებული არაა.  

         თუ სტატისტიკას გადავხედავთ პროფესიულ განათლება მიღებულ 

სტუდენტთა თითქმის 40% პროცენტი არაა დასაქმებული პროფესიის მიხედვით.  

სწორედ ამიტომ გამიჩინა ლეგიტიმური კითხვა, რა არის პროფესიული 

სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა მხრიდან დასაქმებაზე უარის თქმის მიზეზი? 

37% კვლავ წინ წამოვიდა შრომის ანაზღაურების, ხელფასის, სიმცირე. 18% ფიქრობს 

რომ სწავლობენ მხოლოდ სერტიფიკატებისთვის. 45% ფიქრობს სასწავლებელი არ 

აძლევს შესაბამის განათლებას.   

         კითხვაზე სახელმწიფო რამდენად უნდა იყოს ჩართული პროფესიული 

კადრების მომზადება-დასაქმების პროცესში?  29% აუცილებელია ჩართული  იყოს 
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როგორც კადრების მომზადების ისე მათი დასაქმების პროცესში. 11% ფიქრობს რომ 

უნდა ჩაერთოს მხოლოდ კადრების მომზადები პროცესში. 60% ფიქრობს უნდა 

ჩაერთოს მხოლოდ დასაქმების პროცესში. როგორც ამ კითხვიდან ჩანს, 

გამოკითხულთა დიდ უმრავლესობას მიაჩნია, რომ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს 

სამუშაო ადგილების  გაზრდაზე. 

         რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ პროფესიული სწავლების მიმართულებით 

მეტი ინტერესი გაჩნდეს? ამ კითხვაზე, გამოკითხულთა 51% ფიქრობს უნდა 

ჩატარდეს საინფორმაციო ტიპის შეხვედრები ყველა მოწყვლად ჯგუფებთან. 8% 

სამუშაო ადგილები უნდა იყოს უსაფრთხო და არ უნდა იყოს რისკის შემცველი 41% 

სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილების რაოდენობის გაზრდა.  

        მეტად საინტერესოა პასუხები კითხვაზე,  რამდენად ეფექტურია „დუალური“ 

განათლების დანერგვა საქართველოში? 22% ფიქრობს, ეფექტურია და ეს 

წინგადადგმული ნაბიჯია როგორც პროფესიული განათლების განვითარების 

მიმართულებით ისე შრომის ბაზრის გაჯანსაღების კუთხით. 55% ფიქრობს რომ არ 

არის ეფექტური, ვინაიდან, საქართველოში არსებული ბიზნესი „მენტალურად“ ჯერ 

არ არის ამისათვის მზად. მხოლო  27% ფიქრობს  „უცხო ქვეყნის პრაქტიკა“ 

ვერასოდეს იმუშავებს საქართველოში. დუალური, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული 

სწავლების პროცესში  უდიდესი ყურადღება ეთმობა ადგილებზე წარმოებაში 

სწავლებას. 60-70% წარმოებაში, 30-40% სასწავლებლებში. ჩვენს სინამდვილეში 

სერიოზული პრობლემებია ყველა მიმართულებით.  კერძოდ, ნაკლებია კერძო 

სექტორის დაინტერესება და ჩართულობა, რასაც ემატება თავად ორგანიზაციებში 

შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მენტორების არ არსებობა. პრობლემებია 

სასწავლებლებშიც, მათ უმრავლესობას არ აქვთ სასწავლო ლაბორატორიები და არ 

ყავთ კვალიფიციური პედაგოგები. ნაკლად უნდა ჩაითვალოს ის ფაქტიც, რომ 

სასწავლებლები უპირატესობას ანიჭებენ უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორებს 

და არა პრაქტიკოს მასწავლეებლებს, რაც პირდაპირპროპორციულად აისახება 

განათლების ხარისხზე. 
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დასკვნა 

       დასკვნის სახით შეგვიძლიათ ვთქვათ, პროფესიული განათლება ჯერ კიდევ ვერ 

გახდა პოპულარული საზოგადოებაში. კვლავ მზარდია უმაღლეს სასწავლებლებში 

სწავლის მსურველთა რაოდენობა, ჯერ კიდევ, დიდია დისბალანსი მოთხოვნა-

მიწოდებას შორის. თითქმის უმნიშვნელოა პროფესიული განთლების მიმცემ 

სასწავლებელსა და დამსაქმებელს შორის კომუნიკაცია. პროფესიული 

სასწავლებლების მიერ სტუდენტებისთვის შეთავაზებული სასწავლო პროგრამები 

ხშირ შემთხვევაში არ პასუხობს შრომის ბაზრის მოთხოვნებს და რაც ყველზე 

მთავარია, სახელმწიფო-სასწავლებელი-დამსაქმებელი და სტუდენტი ვერ გახდა 

ერთი მთლიანი ორგანიზმი.  

  ზემოთ აღნიშნულიდან გამოდინარე სასურველია: 

1. სახელმწიფო, სამოქალაქო საზოგადოება, პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებები და სოციალური პარტნიორები, თანაბრად 

იყვნენ ჩართული პროფესიული განათლების პოლიტიკის შემუშავებასა და სისტემის 

მართვაში. 

2. სახელმწიფოს მიერ, წელიწადში 2-ჯერ, მოთხოვნადი პროფესიებისა და 

ბაზარზე არსებული ვაკანსიების შესახებ ჩატარდეს შრომის ბაზრის კვლევები და 

ინფორმაცია ხელმისაწვდომი გახადოს ყველა დაინტერესებული პირისთვის და არა 

მხოლოდ შიდა მოხმარებისთვის. 

3. წელიწადში მინიმუმ ერთხელ მაინც, სასწავლო წლის დასაწყისში,  

დამსაქმებლებსა და პროფესიული განათლების მიმცემ სასწავლებლებს შორის 

განხორციელდეს სავალდებულო ტიპის შეხვედრები, სადაც მოხდება ახალი, 

ინოვაციური ტექნოლოგიების გაცნობა და  განიხილება სასწავლო მოდულების 

შემუშავების პროცესში ურთიერთთანამშრომლობის საკითხი. 

4. წელიწადში რამდენჯერმე, საჯარო სკოლებში, მოეწყოს საინფორმაციო  

ტიპის შეხვედრები პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის გაზრდის მიზნით. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს რეგიონებს.   
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5.  სასურველია, საჯარო სკოლებში განათლება გახდეს 2 საფეხურიანი. რის 

საფუძველზეც, მეორე საფეხურზე ისწავლიან მხოლოდ მაღალი აკადემიური 

მოსწრების მქონე სტუდენტები, სხვებისთვის კი სავალდებულო გახდეს 

პროფესიული განათლების მიღება. 

6. ფართოდ დაინერგოს საჯარო სკოლების დამამთავრებელ კლასებში 

პროფესიული უნარების შემსწავლელი კურსები... 

7. რეგიონებში, ყურადღება მიექცეს ისეთი პროფესიების სწავლებას 

როგორიცაა,  სოფლის მეურნეობა, პედაგოგების მომზადება-გადამზადება და სხვა 

ისეთი დარგების გაჩენას, რაც იმ კონკრეტული რეგიონისათვის არის 

მნიშვნელოვანი.  

8. პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტები განთავისუფლებდნენ 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურიდან, რადგან, უმაღლესი განთლების მიმართ 

მაღალი ლტოლვა ბიჭებში ამ ფაქტორითაცაა განპირობებული. 

9. პროფესიულმა სასწავლებლებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ 

კვალიფიციური, პრაქტიკოსი პედაგოგებით კადრების დაკომპლექტების საკითხს. 

მუდმივად მოახდინონ, სასწავლებლებში, დღეს არსებული გაცვლითი პროგრამების 

მუდმივი განახლება, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო შრომის ბაზრის 

მოთხოვნების შესაბამისად. 

 

ლიტერატურა: 

1.საქართვლოს პროფესიული განათლების განვითარების სტრატეგია 2017-2021წ. 

2.საქართველოს კანონო „პროფესიული განათლების შესახებ“ 2018 წ.  

3.ე. ნარეშელაშვილი, პროფესიული განათლების სისტემის მართვის ოპტიმიზაციის 

ზოგიერთი ასპექტი თანამედროვე საქართველოში. 2017წ 

4.ქ. ციხისელი, მოდულური/დუალური პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავება და დანერგვა. 

5.საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სააგენტო. 

6.2020 წლის 15-18 ოქტომბერს ფეისბუქ-მომხმარებლებთან ჩატარებული  კვლევა. 
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Vocational education, problems and challenges 

                                                            Katamadze Nato, 

Assistant professor, Georgian Technical University 

 

Abstract 

           Today, no one disputes that the development of our country, integration into European 

and Euro-Atlantic structures, is directly related to the presence of highly qualified staff in the 

country. The practice of the last two decades has shown us that the desire for higher education 

in our society is far greater than the need for it in the labor market. As a result, we have 10,000 

unemployed people with higher education who cannot work in conditions of high competition 

and the so-called. They start studying "craft". "Study" takes place without any theoretical 

knowledge and mastery of labor safety rules. Which is why often the "results" are very bad. 

        Fortunately, it is true that the number of recipients of practical knowledge in vocational 

schools has increased in recent years. "Vocational education" has also become a priority for 

the government, which is confirmed by a number of implemented projects, amended 

and the new law "On Vocational Education" amended in 2018 and the new modular programs 

defined by this law, however, there are still many problems. 

         Relevance of the article: In the world of high technology, the existence of a workforce 

with outdated knowledge and skills. Existence of low civic awareness towards vocational 

education and abundance of unqualified staff in the labor market.  
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თანამედროვე გერმანიის გზა ავტორიტარიზმიდან დემოკრატიამდე 

ლორთქიფანიძე ნინო,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

მოხსენებაში განხილულია ისტორიული ფაქტები, რომელიც ეხება 

თანამედროვე გერმანიის გზას ავტორიტარიზმიდან დემოკრატიამდე. 

გაანალიზებულია გარდატეხის იმ პერიოდში მოღვაწე პოლიტიკოსების: კონრად 

ადენაუერის, ვილი ბრანდტის, გაერთიანებული გერმანიის პირველი კანცლერის - 

ჰელმუტ კოლის და გერმანიის ვიცე კანცლერის - ლუდვიგ ერჰარდის 

შეხედულებები, მათ მიერ გატარებული რეფორმები და შედეგები.  

მოხსენებაში, ძირითადად საუბარია მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ 

პერიოდზე, როდესაც გერმანია იყო დანგრეული და დაშლილი. ეს არის პერიოდი, 

როდესაც გერმანიას მართავდა „დიდი ოთხეული“. მიუხედავად ამ რთული 

ვითარებისა, გერმანელმა პოლიტიკოსებმა საკუთარ თავზე აიღეს ეკონომიკის 

აღდგენა და მისი სამომავლო განვითარების სტრატეგიული მიმართულების 

განსაზღვრა, რამაც გადამწყვეტი როლი ითამაშა გერმანიის აღორძინებაში და 

მსოფლიოს მისცა მაგალითი იმისა, თუ რა სიკეთის მოტანა შეუძლია სწორად 

დაგეგმილ სტრატეგიას, ამიტომაც დღეს თანამედროვე გერმანია გვევლინება 

ევროპის ერთ-ერთ ძლიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ.  

 

საკვანძო სიტყვები: გერმანია, ავტორიტარიზმი, დემოკრატია, კონრად 

ადენაუერი, ვილი ბრანდტი, ჰელმუტ კოლი, ლუდვიგ ერჰარდი, ”ეკონომიკური 

სასწაული”. 

 

 “დემოკრატია მმართველობის ყველაზე ცუდი ფორმაა, თუმცა არ არსებობს 

სხვა მასზე უკეთესი“ 

უინსტონ ჩერჩილი 
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410 წელს გერმანული ტომების ლიდერმა, ალარიხმა, აიღო დასავლეთ რომის 

იმპერიის სატახტო ქალაქი რომი, ხოლო 476 წელს ძველი გერმანული ტომის 

ბელადმა - ოდოაკრმა აიღო დასავლეთ რომის იმპერია და ამ ტერიტორიაზე 

განთავსდნენ ძველი გერმანული ტომები... შემდეგ კაროლინგების დინასტია და 

გერმანელი ერის საღვთო რომის იმპერიის დაარსება. შეიძლება ითქვას, ოტო I - დან 

იწყება ავტოკრატია და ალბათ, ამიტომაც ჰიტლერი თავის მოღვაწეობის პერიოდს 

მესამე რაიხს უწოდებდა და პირველ-მეორე რაიხად მოიხსენიებდა ოტო I-სა და ოტო 

ფონ ბისმარკის მოღვაწეობის პერიოდს. ის თავს უტოლებდა ამ ორ ისტორიულ 

მოღვაწეს, რომლებიც ფაქტობრივად, გერმანიის ავტორიტარული მმართველობის 

მაგალითები იყვნენ. 

ავტოკრატიული მმართველობიდან დემოკრატიულ მმართველობამდე 

გერმანიამ რთული პერიოდი გაიარა, რასაც თან ახლდა ცივი და ცხელი ომები, 

დაცემა, დაყოფა, თუმცა დღეს ის ძლიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ გვევლინება 

და ამიტომაც საინტერესოა გავაანალიზოთ მისი რთული გზა ავტორიტარიზმიდან 

დემოკრატიამდე და გავითავისოთ თითოეულ ეტაპზე მიღებული რეფორმებისა და 

გადაწყვეტილებების დადებით და უარყოფითი მხარეები. 

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, 1945 წელს, 4 ძლევამოსილ სახელმწიფოზე  

გადანაწილდა ისტორიული გერმანია და ამით დასრულდა, როგორც ასეთი, 

გაერთიანებული გერმანიის ავტორიტარული მართვა, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ 

ნიშნავდა დემოკრატიას. გერმანიის მმართველობას ფლობდა ფაქტობრივად 

„ყველა“გარდა გერმანელებისა.  

 

1945 წლის 17 ივლისიდან 2 აგვისტომდე, ცეცილიენჰოფის სასახლეში ( Schloss 

Cecilienhof)  პოტსდამშიგაიმართა კონფერენცია, სადაც გამარჯვებულმა 

https://ka.wikipedia.org/wiki/1945
https://ka.wikipedia.org/wiki/17_%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/2_%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%B0%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%A1%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98
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სახელმწიფოებმა მიიღეს გადაწყვეტილება გერმანიის ახალი პოლიტიკური და 

ადმინისტრაციული მოწყობის, მისი დემილიტარიზაციის, რეპარაციის გადახდისა 

და გერმანელი სამხედრო ტყვეების ბედის შესახებ.პ ოტსდამის ხელშეკრულებაში 

ისინი ასევე შეთანხმდნენ გერმანიის ხუთ პოლიტიკურ პრინციპზე: 

დემილიტარიზაცია, დენაციზაცია, დეცენტრალიზაცია, დეკარტეალიზაცია და 

დემოკრატიზაცია.  გერმანიის დემოკრატიზაციის გზაზე ეს პირველი ნაბიჯები იყო, 

თუმცა, დემოკრატიამდე - მთელი თავისი დატვირთვითა და მნიშვნელობით, კიდევ 

დიდი და რთული გზა იყო გასავლელი.  

დღევანდელ მსოფლიო პოლიტიკაში გვაქვს მაგალითები ლიდერების მიერ 

დემოკრატიული სახელმწიფოების ავტოკრატიით მართვის (მაგალითისთვის: 

აზერბაიჯანი, ბელარუსია, კორეა). ლიდერისთვის არ არის მარტივი დათმო 

პირველობა და სხვას გადააბარო მმართველობა, ამიტომაც გარდასვლის ეს პროცესი 

თითქმის არასდროს ხდება უმტკივნეულოდ და დანაკარგის გარეშე. ამ შემთხვევაში 

არც გერმანია იყო გამონაკლისი, ყველაზე რთული, ალბათ დემოკრატიაში 

შესაბიჯებლად ნამდვილი, პროგრესულად მოაზროვნე, ხალხის კეთილდღეობაზე 

ორიენტირებული და პატრიოტი პოლიტიკოსების არჩევაა. პროგრესულად 

მოაზროვნე პოლიტიკოსები გერმანიას კი ნამდვილად ჰყავდა, ადამიანები, 

რომლებმაც უდიდესი წვლილი შეიტანეს მის აღორძინებაში და დემოკრატიაში, 

განახორციელეს ფუნდამენტური ცვლილებები და ისტორიაში „ახალი“ 

დემოკრატიული გერმანია  შექმნეს. არ შეიძლება ცვლილების ამ პროცესში არ 

აღვნიშნოთ წვლილი დიდი პოლიტიკოსების: კონრად ადენაუერის, რომელიც 

აქტიურად მონაწილეობდა დასავლეთ გერმანიის სახელმწიფოს (გფრ) 

ჩამოყალიბებასა და მისი კონსტიტუციის შემუშავებაში, ვილი ბრანდტის - რომელიც 

1971 წელს დამსახურებულად მშვიდობის ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა, 

გაერთიანებული გერმანიის პირველი კანცლერის - ჰელმუტ კოლის, რომლის 

წვლილი საკმაოდ დიდია გერმანიის   გაერთიანებაში და ევროკავშირის შექმნაში. 

გერმანელი პოლიტიკოსების მიერ გატარებული მრავალი რეფორმა მაგალითი 

უნდა იყოს სხვა ქვეყნებისთვისაც. გერმანიის ვიცე კანცლერის - ლუდვიგ ერჰარდის 
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„ეკონომიკური სასწაული“ კი ერთი შეხედვით, თითქოს, მარტივ და ძალიან 

ლოგიკურ ბმულს ასახავს:  

* მიზნის დასახვა - კეთილდღეობის მაღალი დონე მოსახლეობის ყველა 

სეგმენტისთვის;  

* მიზნის მიღწევის გზა არის თავისუფალი ბაზრის კონკურენცია და კერძო 

მეწარმეობა;  

* მიზნის მისაღწევად ძირითადი პირობაა სახელმწიფოს აქტიური 

მონაწილეობა კონკურენციის წინაპირობებისა და პირობების უზრუნველყოფაში.  

წარმოდგენილი ეს „მარტივი“ ეკონომიკური გეგმა განსახორციელებლად 

მარტივი არ ყოფილა, მაგრამ სწორმა მიმართულებამ და ქვეყნის ეკონომიკის 

მოძლიერებამ განაპირობა გერმანელი ხალხის თავდაჯერებულობა და დასახული 

მიზნისთვის ბრძოლის სიმტკიცე. გამომდინერე აქედან, უკვე შედარებით ფეხზე 

დამდგარმა გერმანელმა ხალხმა მშვიდობიანი რევოლუციის გზით მიაღწია მიზანს 

და 1990 წელს თავისუფლად არჩეულმა პარლამენტმა (volkskammer) მიიღო 

გადაწყვეტილება  აღმოსავლეთ გერმანული მიწების აღდგენისა და 

თვითგამორკვევის აქტით გდრ-ის შეერთებისა დასავლეთ გერმანიასთან, რის 

შემდეგაც გერმანია კვლავ გაერთიანდა. სტალინის წინასწარმეტყველება კი „თუნდაც 

გერმანია გაიყოს, არაფერი შეუშლის მას ხელს გაერთიანებაში“ გამართლდა, 

გამართლდა, მიუხედავად დაქუცმაცებისა და განადგურებისა, ხალხის 

ერთსულოვნების, მიზანდასახულობისა და უკეთესი, სამართლიანი ცხოვრების 

მოთხოვნის ხარჯზე. დასავლეთის ზონებში გერმანიის ეკონომიკის აღორძინების 

პოლიტიკა უფრო და უფრო აქტიურად ხორციელდებოდა - "უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა გერმანელებთან ერთად". გერმანელებს თავად მოუწიათ 

ეკონომიკის აღდგენა და მისი სამომავლო განვითარების სტრატეგიული 

მიმართულების განსაზღვრა. ეს ცვლილებები და გადაწყვეტილებები ალბათ 

ყველაზე მნიშვნელოვანი და განმსაზღვრელი იყო დემოკრატიის კვალდაკვალ 

მდევარი გერმანიისთვის.  
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სხვა ქვეყნის მმართველობითი ორგანოებისთვის კი მცნებასავით არის ლ. 

ერჰარდის პასუხი კითხვაზე - რა არის წარმატების მიზანი ეკონომიკის 

განვითარებაში: „მეწარმეების მარაგი, მშრომელთა დისციპლინა და 

შრომისმოყვარეობა და მთავრობის ოსტატური პოლიტიკა”. სწორედ ეს უკანასკნელი 

ქმნის დემოკრატიის ჰარმონიას.  

 

ლიტერატურა: 

1.„РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ДЕМОКРАТИИ“ – აღებულია 

ვებგვერდიდან gtmarket.ru  (https://gtmarket.ru/ratings/democracy-index) 

2.Немецкая государственность после 2 мировой войны. Как союзники делили 

германию во время второй мировой войны. Историк из ФРГ: немок массово насиловали 

британцы и американцы - აღებულია ვებგვერდიდან schoolperspektiva.ru 

(https://schoolperspektiva.ru/geografiya/nemeckaya-gosudarstvennost-posle-2-mirovoi-

voiny-kak-soyuzniki/) 

3.1945: Kriegsende und Neuanfang; Geteiltes Deutschland 1945 – 1990 - აღებულია 

ვებგვერდიდან “bundesregierung.de” (https://www.bundesregierung.de/breg-

de/themen/deutsche-einheit/geteiltes-deutschland-1945-1990-463752) 

4. ცივი ომები - აღებულია ჟურნალი “TIME” - ცივი ომები;  

5. „Geschichte eines Deutschen” - სებასტიან ჰაფნერის 
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The Way of Modern Germany from Authoritarianism to Democracy 

Lortkipanidze Nino,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

The report discusses the historical facts about the path of modern Germany from 

authoritarianism to democracy. It also analysis the beliefs of the politicians that were active 

during that period, reforms that were implemented and their respective results. Such politicians 

include: Konrad Hermann Joseph Adenauer, Willy Brandt, First Chancellor of United Germany 

- Helmut Josef Michael Kohl and Vice-Chancellor of Germany - Ludwig Wilhelm Erhard. 

Mainly, the report covers the period after the Second World War, when Germany was left 

ruined and dismantled. This is the period when Germany was ruled by “Big Four”. Despite 

mentioned harsh reality, Germans took upon themselves to restore the economy and to determine 

a plan for setting its strategic directions for future development. This played a major role in 

rebuilding Germany and gave the world an example of what benefits can be received from 

efficiently planned strategies. As a result. today Germany can be seen as one of the most 

powerful democratic states in Europe. 
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საჯარო მმართველობა და სახელმწიფო მართვის ეკონომიკური საკითხები კორონა 

ვირუსსთან მიმართებაში 

უგულავა მაია,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

მოცემულ ნაშრომში განხილულია  კორონა ვირუსის ზეგავლენა მსოფლიო 

ეკონომიკასა და ცხოვრების დონეზე. ვსაუბრობ იმ ძირითად მიგნებებზე რასაც 

სახელმწიფოთა პოლიტიკის განხორციელების  დაკვირვების პროცესში წავაწყდი. რა 

შეცდომები დაუშვეს დიდმა სახელმწიფოებმა და რა იყო ამ ყველაფრის მიზეზი.  

განვიხილავ  საქართველოს სახელმწიფო მართვის ეკონომიკურ საკითხებსა და 

სახელმწიფო პოლიტიკის სტრუქტურას ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

რეკომენდაციებთან შესაბამისობაში. განხილულია ჩვენი  ქვეყნის ეპიდემიასთან 

ბრძოლის ფაზები დეტალურად და გავლებულია პარალელი სხვადასხვა ქვეყნის 

ჯანდაცვის სისტემასთან. რა არის ვირუსსთან შებრძოლების სტრატეგია ჩვენი 

ქვეყნისათვის, რა პოლიტიკის საშუალებით ცდილობს ის  ეკონომიკური 

სტაბილურობის შენარჩუნებას და რა მოლოდინები აქვთ სპეციალისტებს. ამასთან, 

ვსაუბრობ ჯანდაცვის როლზე სახელმწიფოში და კოორდინირებული 

თანამშრომლობის აუცილებლობაზე როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასევე მსოფლიოში.  

 

საკვანძო სიტყვები:  ეპიდემია;  კორონა; სტაბილიზაცია; ევროზონა;  

პროგნოზი; ჯანდაცვა. 

 

    ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონა ვირუსი გლობალურ საფრთხედ 

2020 წლის 30 იანვარს  გამოაცხადა, რასაც წინ უძღვოდა 2019 წლის დეკემბერში, 

ჩინეთის ქალაქ უხანში აფეთქებული პნევმონია, რომელიც გამოწვეული იყო კორონა 

ვირუსის აქამდე უცნობი შტამით. 21 იანვარს ჩინეთმა დაადასტურა, რომ ვირუსი 

გადამდები იყო, თუმცა ხალხი ნაკლებად სერიოზულად შეხვდა ამ ფაქტს. 

ადამიანები ხშირად ვერ აღიქვამენ კონკრეტული  მომენტისათვის პრობლემის 
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სიმწვავეს, იმას თუ  რა რეალობის წინაშე შეიძლება დადგეს მსოფლიო და რა 

შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს კონკრეტულმა ინციდენტმა. ამ ყოველივეს 

დასტურად კი ჩვენი არც თუ ისე შორეული წარსული და აწმყო შეგვიძლია 

მოვიხმოთ, რომელიც კორონა ვირუსის გავრცელების ტენდენციებს, სიხშირესა და 

შედეგებს გულისხმობს. 2019 წლის მიწურულს, ჩინეთის ქალაქ უხანში გაჩენილ 

ვირუსზე ვერც კი იფიქრებდა პირობითად,  მილანში მცხოვრები ადამიანი, რომ 

შეიძლება სწორედ ის კონკრეტული ვირუსი ყოფილიყო მისი  გარდაცვალების 

მიზეზი. დიახ, სულ რამდენიმე თვეში ვირუსი, რომელიც Covid-19-ის სახელით არის 

ცნობილი, მსოფლიო პანდემიად იქცა. დღეებისა და საათების სისწრაფით 

ვრცელდებოდა ვირუსი მსოფლიოს მასშტაბით და ამ ყველაფერმა სახელმწიფოები 

ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დააყენა. ასეთ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია 

ქვეყნების მიერ გატარებულ პოლიტიკაზე დაკვირვება მათი  განვითარების 

ინდექსისა და ეკონომიკური მდგომარეობის  მიხედვით. საერთო სურათს რომ 

შევხედოთ, მარტივად  გამოვიტანთ იმ დასკვნას, რომ  ისეთ განვითარებულ 

ქვეყნებში, როგორიცაა მაგ: იტალია, საფრანგეთი.. პანდემია თავდაპირველად 

შეიძლება ითქვას, რომ უკონტროლო სიტუაციაში მიმდინარეობდა, რასაც 

ბუნებრივია მოყვა ათასობით ადამიანის დაღუპვა. აღნიშნული ტენდენციის 

მიხედვით ასეთმა განვითარებულმა ქვეყნებმა მიიღეს ერთმანეთის მსგავსი 

სახელმწიფოებრივი ზომები, რაც გულისხმობდა პანდემიის მართვას შეზღუდვების 

გარეშე. ისინი დიდი ძალისხმევით ცდილბდნენ ეკონომიკის გადარჩენას და საწყის 

ეტაპზეც, უარს ამბობდნენ  რესტორნების, კაფეების, და სხვა თავშეყრის ადგილების 

დაკეტვაზე.  თითოეული ასეთი გადაწყვეტილება ცხადია არის სახელმწიფო 

მართვის პოლიტიკის ნაწილი, თითოეული პოლიტიკა კი არის სახელმწიფოს 

დამოკიდებულება აღნიშნული ეპიდვითარების წინაშე, რომლებსაც, რა თქმა უნდა, 

კონკრეტული მოტივი და მიზანი  გააჩნია. სახელმწიფოებმა, რომლებმაც აირჩიეს 

ეკონომიკური სტაბილურობისა და ზრდის ტემპის შენარჩუნება, განსაკუთრებულ 

გაუგებრობასა და გამოუვალ სიტუაციებში აღმოჩნდნენ. სახელმწიფოების სათავეში 

მყოფმა პირებმა და საჯარო მოხელეებმა, სათანადოდ ვერ გაიაზრეს 
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თავდაპირველად ის რისკი რაც პანდემიის გავრცელებას შეიძლებოდა მოყოლოდა 

და საბოლოოდ მიიღეს ის მძიმე შედეგი რომელიც იმ რეალბას ხატავს, სადაც 

საავადმყოფოებში არათუ პალატები და საწოლები აღარ იყო თავისუფალი, არამედ 

განიცდიდნენ თავად ექიმების სიმცირეს, რადგან უკონტროლო  ეპიდ სიტუაციას 

ასობით სამედიცინო სფეროში მომუშავე პირი შეეწირა.  

    პანდემიამ  დაგვანახა  და თითქოს ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ  ძლიერი 

სახელმწიფოები შესაძლოა „ბრძოლის ველზე“ ყველაზე უფრო მალე დაეცნენ, ხოლო 

ის სახელმწიფოები, რომლებიც საშუალო ან საშუალოზე უფრო დაბალი 

ეკონომიკური მდგომარეობით ხასიათდებიან, შეძლებისდაგვარად ეფექტურად 

გაუმკლავდნენ კორონა ვირუსის პირველ და დამანგრეველ ტალღას. 

გადაწყვეტილება იმისა, რომ კონკრეტულ სახელმწიფოებს ეკონომიკური 

პროცესების შეჩერების გარეშეე გაეგრძელებინათ ვირუსსთან ბრძოლა, ცალსახად 

წინ უდევს მთლიანი შიდა პროდუქტის სტაბილიზაცია, თუმცა უნდა აღინშნოს ის, 

რომ  ევროზონის ქვეყნების ეკონომიკა ჯაჭვურად არის დაკავშირებული იმ 

სახელმწიფოსთან, რომელიც პანდემიის გავრცელების ეპიცენტრად არის მიჩნეული.  

ევროზონა დადგა ე.გ. მოთხოვნა-მიწოდების შოკის პირისპირ, ვინაიდან და რადგან, 

ჩინეთმა მძიმე ეპიდსიტუაციის გამო შეამცირა წარმოება და შესაბამისად შემცირდა 

ერთობლივი მოთხოვნაც.  ამის გამო კი ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანა განიცდის 

პირდაპირ თუ ირიბ ეკონომიკური ზრდის ტემპის შეჩერებას. სახელმწიფოში 

მმართველობის ეკონომიკურ საკითხებს საზღვრავენ  არა მხოლოდ  ქვეყნის შიგნით 

არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, არამედ სხვა სახელმწიფოთა პოლიტიკის 

შესაბამისად. ვგულისხმობ იმას, რომ ეკონომიკა ეს არის პროცესი, რომელიც  

აკავშირებს რამდენიმე „მოთამაშეს“ ერთმანეთთან ვინაიდან და რადგანაც ეს არის 

პროცესი,  სადაც არაერთი სახელმწიფოა ჩართული კონკრეტული მომსახურებისა 

თუ პროდუქტის მოთხოვნისა და მიწოდების ჯაჭვში. აქედან გამომდინარე, ერთ 

სახელმწიფოში მწარმოებულურობისა და მიწოდების შემცირება   პირდაპირ 

აისახება სხვა ქვეყქნის მოთხოვნის გაზრდაზე და საერთო ეკონომიკური მოთხოვნა-

მიწოდების მრუდის მნიშვნელოვან ცვლილებაზე. ასეთ დროს სახელმწიფოში 
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იქმნება არათუ  ეკონონომიკური სიდუხჭირის გარემო, არამედ ადამიანები და 

კომპანიები განიცდიან კონკრეტული პროდუქტის დეფიციტს, რაც გამომწვევია სხვა 

რიგი თანმდევი პროცესებისა, როგორიცაა მაგალითად აღნიშნულ პროდუქტზე 

ფასის რადიკალური ცვლილება, რაც ცხადია, მზარდი ტენდენციის 

მატარებელია.ზემოთ აღნიშნულ მსოფლიო ეკონომიკურ პროცესზე დაკვირვების 

შედეგად,  მნიშნელოვანია გამოვიტანოთ  ლოგიკური და სიტუაციისათვის 

რელევანტური დასკვნა,  რაც გულისხმობს სახელმწიფოში ერთდროულად 

სხვადასხვა  ინსტიტუების შეთანხმებულ ფუნქციონირებას. ამ ყველაფერში 

ვგულისხმობ  არათუ, მაგალითად ჯანდაცვის  სექტორისა და ეკონომიკურ 

საკითხთა სამსახურის გამიჯვნას ერთმანეთისაგან, არამედ მათ  

კოორდინირებულად მუშაობას.  

    საქართველო წარმოადგენს ქვეყანას, რომელიც ჯანმრთელობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული კორონავირუსის პანდემიის მზაობის 

რეკომენდაციებს  საწყისი პერიოდიდანვე აქტიურად მიჰყვება. მალევე დაიწყეს 

სახელმწიფო მართვის ეკონომიკური საკითხებისა და სახელმწიფო პოლიტიკის 

შემუშავება ჯანდაცვის სფეროს ირგვლივ.მნიშვნელოვანი იყო  ბალანსის 

შენარჩუნება ეკონომიკური სტაბილურობისა და ეფექტურ საჯარო პოლიტიკას 

შორის რაც საბოლოო ჯამში რაღა თქმა უნდა კორონა ვირუსით ინფიცირებულთა 

რიცხვის მინიმუმამდე დაყვანას გულისხმობს. ჯანდაცვის სამინისტრო მუდმივ 

კოორდინაციაში იყო ყველა სახელმწიფო  სტრუქტურასთან და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან. საქართველო დაემორჩილა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 

მნიშვნელოვანი რეკომენდაციას, რომელიც თავშეყრის ადგილების შეზღუდვას 

გულისხმობს. ცხადია მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას მოყვა ერთიანი 

უკმაყოფილება საზოგადოებაში, როგორც თავად კაფე-რესტორნებისა და მსგავსი 

დაწესებულებების თანამშრომლების, ასევე მომხმარებლის მხრიდანაც. ერთი 

შეხედვით საზოგადოების რეაქცია ბუნებრივი იყო, უამრავი ადამიანი დარჩა 

სტაბილური შემოსავლის გარეშე, ეს ყველაფერი კი თანდათან ცვლიდა საერთო 

ეკონომიკურ სურათს ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა საჯარო მოხელეები 
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ითვალისწინებდნენ სხვა სახელმწიფოების მიერ დაშვებულ შეცდომებს,  

საქართველოს  მაგალითად ჰქონდა ბუმბერაზი სახელმწიფოების წარუმატებელი 

ქეისები და ვალდებული იყო  შემუშავებული პოლიტიკა სწორედ აღნიშნული 

მაგალითების გათვალისწინებით მიეღო.  

    სახელმწიფომ პანდემიასთან ბრძოლა რამდენიმე ფაზად დაყო რომელიც 

გულისხმობს ვირუსის შეკავების, შენელების, მართვისა და ადაპტაციის ფაზებს. 

უნდა აღინიშნოს ის ,რომ სახელმწიფო სტრუქტურების სწრაფმა რეაგირებამ შეძლო 

ამ ფაზების მეტწილად ეფექტურად გავლა, რადგან საქართველო  ჩვენს რეგიონში  და 

მეზობელ ქვეყნებში პირველი აღმოჩნდა ეპიდ სიტუაციის კონტროლის 

თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთს, აზერბაიჯანს, სომხეთს და 

რუსეთს ბევრად უფრო გამართული ჯანდაცვის სისტემა აქვთ საქართველო ამ 

კუთხით უპირობო ლიდერი აღმოჩნდა.  

 

                                                             წყარო: The Global Health Security (GHS) Index 2019 

GHS ინდექსის მიხედვით საქართველო მსოფლიოში 42-ე ადგილას არის 

საერთაშორისო მზაობის მიხედვით ბიოლოგიური საფრთხეების წინაშე. რაც ძალიან 

კარგი მაჩვენებელია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე. ეს 

ყოველივე კი განაპირობა პანდემიის შესაბამისმა საჯარო პოლიტიკამ, რომელიც 

შესაბამისობაში იყო ჯანდაცვის მსოფლო ორგანიზაციის რეკომენდაციებთან.  

აღნიშნულ პოლიტიკაში კი მოიაზრება საჰაერო და სახმელეთო მიმოსვლის 

შეზღუდვა, კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურების მაქსიმალურად დისტანციურ 

რეჟმზე ადაპტირება, მკაცრი საკარანტინო რეჟიმის შემუშავება ცალკეულ 

მუნიციპალიტეტებში, ადამიანთა თავშეყრის შეზღუდვა და ა.შ. ამასთან უნდა 
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აღინიშნოს ის, რომ საჯარო მმართველობის როლი ვირუსსთან ბრძლაში 

განსაკუთრებულად აქტიურ ფაზაში გადავიდა მაშინ, როდესაც ჯანდაცვის 

სამინისტრომ სხვა სტრუქტურებთან ერთად საქართველოს მასშტაბით გახსნა 

არაერთი საკარანტინე სივრცე, შეიქმნა კონკრეტული სამახურები, რომლებიც 

უზრუნველყოფდა სასურსათო მარაგების მართვას, ფასების მონიტორინგს, 

ლოჯისტიკას, ასევე გააქტიურდა მთავრობის ცხელი ხაზი რომელიც 24 საათის 

განმავლობაში ემსახურებოდა საქართველოს მოქალაქეებს. ეფექტურ პოლიტიკად 

მიიჩნევა ის პრეცედენტი, რომლის მიხედვითაც მოხდა საზღვარგარეთ მყოფი 

მოქალაქეების დახმარება და სამშობლოში დაბრუნება, ისევე როგორც ოკუპირებულ 

ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა დახმარება. ასევე ვირუსის მსვლელობის დროს 

აქტიურ ფაზაში გადავიდა ჯანდაცვის სისტემის კონტროლი და მართვა. 

სახელმწიფოს ხელშეწყობით დაემატა არაერთი კერძო ლაბორატორია საქართველოს 

რომლებიც აქტიურ რეჟიმში ახორციელებენ მოქალაქეთა გატესტვას სხვადასხვა 

რისკ ჯგუფისა თუ რისკ სიტუაციის გამო. სახელმწიფო მართვის წარმატებად 

შეიძლება ჩაითალოს ის, რომ ყველა სტრუქტურა მუშაობდა კოორდინირებულად 

დაწყებული ჯანდაცვის  და დამთავრებული  შინაგან საქმეთა სამინისტროთი. 

დამეთანხმებით იმაში, რომ  ყველა ზემოთ აღნიშნული პოლიტიკა ვერ იქნებოდა 

განხორციელებული, რომ არა სახელმწიფოს მიერ გონივრულად მართული  

ბიუჯეტი და სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც იძლეოდა სშუალებას  

უზურნველყო მუდმივ რეჟიმში მოქალაქეთა უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა. 

ვირუსსთან ბრძოლის ყველა ეტაპზე მთავრობის პრიორიტეტად განისაზღვრა 

პირველ რიგში  მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციები და 

რეალობის სწორედ მათ მიერ განსაზღვრულ პრინციპებზე მორგება. ვირუსსთან 

ბრძლის პირობებში  გატარდა ისეთი საჯარო პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობდა 

მოქალაქეების მაქსიმალურ მხარდაჭერას არსებული სახელმწიფო ეკონომიკის 

პირობებში. ამ მიზნით მოქალაქეებს დაუფინანსდათ 3 თვის  კომუნალური 

გადასახადი, ამასთან, სახელმწიფოს დახმარებით მოქალაქეებს  მიეცათ 

შესაძლებლობა სესხი გადაევადებინათ 3 თვის ვადით.  
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   ამ ყველაფერთან ერთად უნდა აღინიშნოს ის, რომ რიგმა შეზღუდვებმა  იქონია 

ნეგატიური გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე, რადგან ფაქტობრივად შეჩერდა 

ტურიზმი, საერთაშორისო შესყიდვები, ლოკალური ბიზნესები, საგარეო ვაჭრობა, 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და სხვა.  ექსპერტების პროგნოზით 2020 წელს 

მოსალოდნელია გლობალური ეკონომიკის 3 %-იანი კლება, ხოლო ნეგატიური 

სცენარის შემთხვევაში 5 %-ს გადააჭარბებს. ADB-ის მთავარი ეკონომიკური გამოცემა 

— აზიის განვითარების ბანკის პროგნოზი 2020 -ის ვარაუდით, საქართველოს 

მთლიანი შიდა პროდუქტის  ზრდა 2020 წელს 0%-მდე დაეცემა კოვიდ-19-ის 

პანდემიისა და ნავთობზე ფასების ვარდნის, შემცირებული მოხმარების, ტურიზმისა 

და ვაჭრობის პასუხად.  

 

 

სწორედ ამიტომ სახელმწიფო ვალდებულია ვირუსის გავრცელების 

პრევენციისთვის საჭირო ნაბიჯების გადადგმასთან ერთად, უახლოეს მომავალში 

გონივრულად წარმართოს ეკონომიკური  საქმიანობის უსაფრთხოების მაღალი 

სტანდარტები. სწორედ ასეთ დროს ხდება საჯარო მართველობისა და სახელმწიფო 

მართვის ეკონომიკური საკითხების კოორდინირება. და სწორედ ამ მიზნით 

იმუშავებს სახელმწიფო ანტიკრიზისულ პოლიტიკას, რომელიც დამყარებულია 

არსებული სტატისტიკის, ეპიდ დინამიკისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის 

მოცემულობაზე. ანტიკრიზისული გეგმა ცხადია მიზნად ისახავს ეკონომიკის 
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სწრაფი აღდგენის პროცესის მხარდაჭერას და იმუშავებს სხვადასხვა პოლიტიკას ამ 

ყოველივეს უზრუნველსაყოფად.   

   დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას ის, რომ  Covid-19-ის ვირუსმა ფაქტობრივად 

შეცვალა მსოფლიოს რეალობა და სახელმწიფოები განურჩევლად მათი 

განვითარებულობის დონისა, საერთო პრობლემებისა და გამოწვევების წინაშე 

დააყენა, თუმცა, ამასთან, უნდა აღინიშნოს საქართველოს ჯანდაცვისა და სხვა 

სტრუქურების ეფექტური მუშაობა. ჯანდაცვის სამინისტროს აპარატი  ჯანდაცვის 

მინისტრის  ხელმძღვანელობით,ასევე  ჩვენი ქვეყნის  სამედიცინო სფეროში 

მომუშავე ადამიანები და  ეპიდემიოლოგები  მუდმივ მზაობაში არიან პანდემიასთან 

ბრძოლის მიმართულებით და მზად არიან კოორდინირებულად ითანამშრომლონ 

სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან ეფეტური პოლიტიკისა და შედეგის 

შემუშავებისათვის.  

 

ლიტერატურა: 
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2.http://gov.ge/files/76338_76338_444796_COVID-19angarishi...pdf 

3.https://www.adb.org/ka/news/georgias-economy-recover-covid-19-impact-2021-45-growth-

adb 

4.https://www.moh.gov.ge/ 
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Abstract 

    This paper discusses the impact of the coronavirus on the world economy and living 

standards. I am talking about the main findings that I came across in the process of monitoring 

the implementation of state policies. What mistakes did the great states make and what was the 

reason for all this. I am discussing the economic issues of public administration of Georgia and 

the structure of state policy in accordance with the recommendations of the International Health 

Organization. The phases of the fight against the epidemic of our country are discussed in detail 

and are compared with the health care system of different countries. What is the strategy to fight 

the virus for our country, what policies does it use to maintain economic stability and what are 

the expectations of specialists. Also, I am talking about the role of healthcare in the state and the 

need for coordinated cooperation both in our country and in the world. 
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უმაღლესი განათლება და დასაქმება 

თავზარაშვილი ნინო,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

უმაღლესი განათლების მაღალი დონის არსებობა, დაკავშირებულია ქვეყნის 

ეკონომიკის განვითარებასთან, სწორედ ამიტომ მსოფლიოში, უმაღლესი 

განათლების სისტემა ყოველწლიურად იხვეწება და ფართოვდება. მეტი განათლება 

სარგებლის მომტანია საზოგადოებისთვის როგორც ეკონომიკური ისე სოციალური 

თვალსაზრისით. ბოლო წლებში სამუშაო ბაზრისა და უმაღლესი განათლების 

თავსებადობის თემას არაერთი მნიშნელოვანი საერთაშორისო ანგარიში მიეძღვნა. 

თემატური ანგარიშებისა და სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზი აჩვენებს, რომ 

სამუშაო ბაზრისა და უმაღლესი განათლების სისტემის განვითარების 

ტენდენციების კოორდინაცია სამი სტრატეგიული მიმართულებით არის 

მნიშვნელოვანი:  

 პირველი მიმართულება სამუშაო ბაზარზე ადამიანური რესურსის 

მიწოდებისა და ამ რესურსზე მოთხოვნის ბალანსის უზრუნველყოფაა (სისტემის 

ამონაგების რაოდენობრივი ინდიკატორი): 

მეორე მიმართულება უმაღლესი განათლების კურსდამთავრებულთა 

კომპეტენციების ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის გაზრდაა 

(სისტემის ამონაგების თვისებრივი ინდიკატორი); სტრუქტურული ცვლილებები 

ეკონომიკაში ევროპის წინაშე ახალ გამოწვევებს აყენებს, რადგან ეკონომიკის 

განვითარებისათვის შესაბამისი უნარებია საჭირო. თანამედროვე სამუშაო ბაზრის 

დინამიკა გამოიხატება არა მხოლოდ თვისებრივად ახალი სამუშაო ადგილების 

წარმოქმნაში (სხვა სამუშაო ადგილების გაქრობის ფონზე), არამედ არსებულ სამუშაო 

ადგილებზე საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ცვლილებაშიც (European Centre for the 

Development of Vocational Training, 2010). კურსდამთავრებულთა უნარ-ჩვევებისა და 

სამუშაო ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისობის უზრუნველყოფა განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს მზარდი უმუშევრობის ფონზე, რადგან ამჟამად ევროპაში 
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რეცესიის პერიოდია.  კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა უმაღლესი განათლების 

როლის გაზრდაა სოციალური მობილობისა და სოციალური თანასწორობის 

უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. უმაღლესი განათლება, თანამედროვე 

კვლევების თანახმად,უკეთესი ანაზღაურებისა და დასაქმების უფრო მაღალი 

ალბათობის საწინდარია. ფორმალური განათლების ამ საფეხურის 

ხელმისაწვდომობა, შესაბამისად, უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მოწყვლადი 

ჯგუფებისთვის [უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიული 

განვითარება საქართველოში] 

 

საკვანძო სიტყვები: უმაღლესი განათლება, სამუშაო ბაზარი, დასაქმება, 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები. 

უმაღლესი განათლების და სამუშაო ბაზრის ურთიერთ მიმართებასთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია საქართველოში ძალიან მწირია. საქართველოში არ 

კეთდება არაფერი განათლების და შრომის ბაზრის ურთიერთკავშირის 

ანალიზისთვის. არ არის გააზრებული მონაცემების თავსებადობისა და აგრეგირების 

სტრატეგია, სამინისტროს შიგნით ან მის გარეთ არ არსებობს უწყება, რომელიც 

პასუხისმგებელი იქნება ამ ტიპის მონაცემების ანალიზზე, არ არის განსაზღვრული 

უმაღლესი განათლების პოლიტიკის ფორმირებაში ამ ინფორმაციის ინტეგრირების 

სტრატეგია.  მაგალითად, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემთა ბაზებზე 

დაყრდნობით დღეისათვის შეუძლებელია უმაღლესი განათლების უკუგებისა და 

ფარდობითი სარგებლის გამოანგარიშება უმაღლესი განათლების საფეხურების 

(დოქტორანტურა, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა), ისევე როგორც აკადემიური 

განათლების მიმართულებების მიხედვით და ეს იმ პირობებში, როდესაც 

საქართველოში უმაღლესი განათლების დარგების მიხედვით სახელმწიფო 

დაფინანსების დიფერენცირებული სქემები მოქმედებს (საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების მინისტრის N79 ბრძანების საფუძველზე 2013-2014 წელს ცალკეული 

პროგრამული მიმართულებებით სწავლის საფასური სახელმწიფო უმაღლეს 

საგანმანათლებლო სასწავლებლებში სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ). 
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შესაბამისად, პრიორიტეტული პროგრამული მიმართულებების 

იდენტიფიცირებისას სამინისტრო არ ეყრდნობოდა სანდო ემპირიული მასალას.[2] 

თვითშეფასების ანგარიშების გამოქვეყნება უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებისათვის დღეისათვის სავალდებულო არ არის, რაც ზღუდავს 

ანგარიშვალდებულებას საზოგადოების წინაშე და აფერხებს ამ კუთხით უმაღლეს 

სასწავლებლებს შორის კონკურენციას. უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების დიდ ნაწილში არ მოქმედებს კარიერული განვითარების სერვისი. 

   უკრაინის და სომხეთის შემთხვევაში, მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალის 

წილი მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება განვითარებული ეკონომიკის მქონე 

ქვეყნების მაჩვენებლებისგან. რაც შეეხება დაბალკვალიფიციურ სამუშაო ძალას, 

სამივე ქვეყნის მაჩვენებელი თვალშისაცემად დაბალია სხვა განვითარებულ 

ქვეყნებთან შედარებით.კვლევის მიხედვით საჯარო სექტორში დასაქმებისთვის 

მინიმალური დონე ბაკალავრის ხარისხია,შესაბამისად საჯარო სექტორში 

დასაქმებულები მხოლოდ უმაღლესი განათლების მქონე პირები არიან.შრომის 

ბაზრის მოთხოვნის კომპონენტის კვლევის თანახმად,კვალიფიციურ კადრებზე 

მოთხოვნა მაღალია,პროფესიული განათლების მქონე ადამიანებთან შედარებით [3] 

 დასაქმებულთა განაწილება დამსაქმებელთა მხრიდან მოთხოვნილი 

განათლების აუცილებელი დონის მიხედვით(%) [შრომის ბაზრის მოთხოვნის 

კომპონენტის კვლევა] კვლევის შედეგად, ორგანიზაციებში დაკავებულ პოზიციებზე 

ყველაზე მეტად წარმოდგენილები არიან უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები 

- 451237; პროფესიული და საშუალო განათლების მქონე დასაქმებულების 

რაოდენობა კი შესაბამისად, შეადგენს - 133165 და 290109 ადამიანს. 33862 

დასაქმებულის შემთხვევაში დამსაქმებლებს გაუჭირდათ კონკრეტული 

პოზიციისთვის მინიმალური საკვალიფიკაციო დონის დასახელება 

დასაქმებულები უმაღლესი განათლებით მრავლად არიან წარმოდგენილები 

მმართველი დირექტორისა და ბუღალტრის პოზიციებზე, რადგან ეს კონკრეტული 

პოზიციები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის 

ფუნქციონირებისათვის. მაღალია პედაგოგებისა და ჯანდაცვის სფეროს 
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წარმომადგენლების დასაქმების მაჩვენებელი, რომელთა საქმიანობა განაპირობებს 

ქვეყნისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან მომსახურებას. ასევე, დასაქმების 

მხრივ, საკმაოდ გამორჩეულია ფარმაციის სფერო 

პროფესიული განათლების მხრივ დაფიქსირდა პროფესიონალი ექთნების 

დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი. პროფესიული განათლების მქონე კადრების მიერ 

ყველაზე ხშირად დაკავებული პოზიციები თითქმის მსგავსია უმაღლესი 

განათლების მქონე კადრების მიერ დაკავებული პოზიციებისა და მოიცავს: 

პროფესიონალ ექთნებს, ბუღალტრებს, პედაგოგებისა და ფარმაცევტის პოზიციებს 

პროფესიული განათლების მქონე დასაქმებულთა განაწილება დაკავებული 

პოზიციების მიხედვით.[შრომის ბაზრის მოთხოვნის კომპონენტის კვლევა] 

ანაზღაურება უმეტეს წილად პირდაპირ პროპორციულია განათლებასთან, 

საშუალო ხელფასი ყველაზე მაღალია იმ ვაკანსიებისთვის, რომლისთვისაც 

დასახელდა უმაღლესი განათლების მოთხოვნა. რაც შეეხება დამსაქმებელთა მიერ 

სამუშაო ძალის ძირითად საშუალებებს, კვლევამ ცხადყო რომ უდიდესი წილი 

მოდის არაფორმალური კავშირებით მოძიებაზე, კვლევის მიხედვით ადგილობრივ 

უნივერსიტეტებთან დამსაქმებელთა ურთიერთობა ძალიან დაბალ დონეზეა.  

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ მაღალია უმაღლესი განათლების მქონე 

ადამიანთა დასაქმების მაჩვენებელი, განსაკუთრებით საჯარო სამსახურში. თუმცა, 

დაბალია უმაღლესი განთლების საჭიროებებზე მორგებული სამუშაო ადგილების 

გენერაციის დონე. რაც მეტყველებს იმაზე, რომ უმაღლესი განათლების მოთხოვნის 

მქონე სამუშაო ადგილები გაჯერებულია სამუშაო ძალით. უმაღლესი განათლების 

მქონე ადამიანების რაოდენობა აღემატება მათ განათლებასა და კვალიფიკაციაზე 

მორგებულ სამუშაო ადგილების რაოდენობას. აქედან გამომდინარე, 

განსაკუთრებით მაღალია უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანების უმუშევრობის 

მაჩვენებელი. ამასთან ერთად, დამსაქმებლები ვერ ახერხებენ შესაბამისი უნარების 

მქონე კადრების მოძიებას, რომლის უმთავრეს მიზეზს წარმოადგენს შესაბამისი 

განათლების, ასევე სოციალურ-ემოციური უნარების არქონა, რაც დაკავშირებულია 

ლიდერობასთან, კრიტიკულ აზროვნებასთან და სხვა ფაქტორებთან. 
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დასაქმების მხრივ, მთავარ ეკონომიკურ სფეროს წარმოადგენს მომსახურების 

სფერო. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ ჩატარებულ კვლევის თანახმად, 

პროფესიით დასაქმებულთა შორის უმრავლესობა მუშაობს განათლების სფეროში. 

ყველაზე ნაკლები მაჩვენებელი პროფესიით დასაქმებულთა ჭრილში მოდის, 

ტრანსპორტი, დასაწყობება და სახელმწიფო მართველობის მიმართულებით. 

უმუშევრობის აღმოფხვრის გზები 

რადგან უმუშევრობა სერიოზული მაკროეკონომიკური პრობლემაა, 

წარმოჩინდება როგორც მაკროეკონომიკური არასტაბილურობის მაჩვენებელი, 

სახელმწიფო იღებს ზომებს, რათა ებრძოლო მას. იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი 

გამოწვეულია სხვადასხვა მიზეზით გამოიყენება მისი შემცირების სხვადასხვა 

ზომები.[4] 

ყველა სახის უმუშევრობის პრობლემის აღმოსაფხვრელად საერთო ზომებია: - 

უმუშევრობისთვის სარგებლის გადახდა; - დასაქმების სამსახურის შექმნა 

ფრიქციონული უმუშევრობის წინააღმდეგ ბრძოლის კონკრეტული ღონისძიებებია: 

1) სამუშაოების ხელმისაწვდომობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვებისა და 

მიწოდების სისტემის გაუმჯობესება (არა მხოლოდ მოცემულ ქალაქში, არამედ 

სხვადასხვა რეგიონებში);  

2) ამ მიზნით სპეციალური მომსახურებების შექმნა. [5] 

დასკვნა 

შეიძლება ითქვას, რომ მდიდარი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში (როგორიც არის 

OECD-ის ქვეყნები), განათლების დაბალი დონე უფრო ძლიერად ასოცირდება 

დაუსაქმებლობის პრობლემასთან მაშინ, როდესაც არა OECD-ის ქვეყნებში 

პირიქითაა, დაუსაქმებლობა ხშირად ასოცირდება განათლების მაღალ 

საფეხურებთან. ასეთი შედეგები შეიძლება აიხსნას იმ გარემოებით, რომ ღარიბი 

ეკონომიკის ქვეყნებში (არა OECD-ის ქვეყნებში) განათლების მიღება, ზოგადად, 

დასაქმების შესაძლებლობის წინაპირობაა. შესაბამისად, რაც უფრო მაღალია 

მიღებული განათლების დონე, მით უფრო მაღალია დასაქმების შანსიც. მსგავსი 

ვითარებაა საქართველოში უმაღლესი განათლებისა და დასაქმების 
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ურთიერთმიმართებასთან დაკავშირებით: მაგისტრის დიპლომის მიღება 

წინაპირობაა არა (უფრო) მაღალი შრომის ანაზღაურების ან პროფესიით დასაქმების, 

არამედ (ზოგადად) დასაქმების გაზრდილი შესაძლებლობისა.კვლევების მიხედვით 

ნათლად ჩანს რომ ორგანიზაციებში ყველაზე მეტად დასაქმებულად 

წარმოდგენილები არიან უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები.უმაღლესი 

განათლებით მრავლად არიან წარმოდგენილი მმართველი 

დირექტორის,ბუღალტრის და პედაგოგების პოზიციებზე. ჯანდაცვის სფეროში 

დასაქმებულთა უმრავლესობა უმაღლესი განათლებითა.კვლევების მიხედვით ჩანს, 

რომ უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანების დასაქმების მაჩვენებელი მაღალია. 

 

ლიტერატურა: 

    1. უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიული განვითარება 

საქართველოში (https://www.tsu.ge/data/file_db/xarisxis_martvis_dep/ganatlebis-politika-

5.pdf)(გადამოწმებულია 21 .10.2020) 

  2. განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი -

http://erasmusplus.org.ge/files/files/Strategic_Development%20_of_HE_and_Science_in_G

eorgia (გადამოწმებულია 21 .10.2020) 

3. შრომის ბაზრის მოთხოვნის კომპონენტის კვლევა-

http://www.lmis.gov.ge/Lmis/Lmis.Portal.Web/Handlers/GetFile.ashx?Type=Survey&ID=4

48d5d41-63fb-4fcc-9e1a-8db786d77e07 (გადამოწმებულია 21 .10.2020) 

4. Капелюшников, Р.И. Российский рынок труда: адаптация без реконструктуризации/ 

Р.И. Капелюшников. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 446 с7. (გადამოწმებულია 21 .10.2020) 

5. Ишкин, В.В. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда / В.В. 

Ишкин. – М.: ЮНИТИ, 2003. - 328 с  (გადამოწმებულია 21 .10.2020) 
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Abstract 

It is no secret that a good education has the power to change a life. What is new is the 

demand for that change. 

Governments are investing more than ever before on educating their citizens, eager for 

them to compete in the global workforce. A growing global middle class is spending more of its 

own money on educating their families. Employers are looking for a new sort of colleague - 

someone with the skills to flourish in the 21st century. Combined with technologies that continue 

to develop at breakneck speed, the result is a world that has the want, and the means, to learn at 

scale. No doubt you understand the importance of higher education. Higher education can lead 

to many benefits, including a prosperous career and financial security. In the 21st century, 

education plays an even more significant role in other aspects of your life. Attaining a higher 

education can increase your opportunities and improve your overall quality of life. Investing in 

your higher education is a huge commitment of money and time. However, you can think of it 

as a down payment on your future. Investing in your education will help you achieve your career 

goals and succeed in life in general. There’s a lot of hard work involved, but you’re preparing 

yourself for a rewarding and challenging career that leads to financial security and a fruitful life. 
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საქართველოს საჯარო მართვის ორგანოებში მართვის ცენტრალურ, რეგიონულ და 

ადგილობრივ დონეზე  პრაქტიკულად ფუნქციონირებადი სისტემის ჩვენება და 

თეორიული აღწერა 

გველებიანი ვახტანგ, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

საქართველოს პრეზიდენტი, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 

ორგანოები, სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები (საკრებულო, მერი) – ხელისუფლების 

დანაწილების პრინციპზე დაყრდნობით ახორციელებენ სახელმწიფო 

ხელისუფლებას საქართველოში.  

2018 წლის საკონსტუტიციო ცვლილებით მოხდა აღმასრულებელი და 

საკანონმდებლო ორგანოების ფუნქციების გამიჯვნა. სიმბოლურამდე დავიდა 

პრეზიდენტის ფუნქციები. კონსტიტუციაში გაჩნდა ცალკე თავი - ადგილობრივი 

თვითმმართველობა. თუმცა კვლავ ბუნდოვანი რჩება სახელმწიფო რწმუნებული 

ფუნქციები. 

ადგილბრივ დონეზე მართვის სისტემების დახვეწის - თვითმმართველობის 

გაძლიერების და დეკლარირებული დეცენტრალიზაციის პროცესის რეალურ 

ქმედებებში გადატანის ხელშესაწყობად, საქართველოს მთავრობამ 2019 წელს მიიღო 

დეცენტრალიზაციის სტრატეგია 2020-2025. სტრატეგია და კონკრეტული სამოქმედო 

გეგმები წარმოადგენს იმ ქმედებების ერთობლიობას, რომელთა განხორციელებამ, 

ავტორთა აზრით,  ქვეყანა უნდა მიიყვანოს დეცენტრალიზაციის იმ დონემდე, 

რომელიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს პირველ რიგში ინკლუზიური 

თვითთმმართველობის ჩამოყალიბებას, რომელზეც დაშენდება სახელმწიფო 

მართვის რეგიონული და ცენტრალური სისტემები.   
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საკვანძო სიტყვები: ადგილობირივი თვითმმართველობა, რეგიონული 

მმართველობა, ცენტრალური ხელისუფლება, პრეზიდენტი, დეცენტრალიზაცია. 

 

2018 წლის საკონსტუტიციო ცვლილებებით, პრეზიდენტის ფუნქციების 

პრაქტიკულად სიმბოლურობის ფონზე, მას მაინც რჩება სახელმწიფო მეთაურის 

წოდება, არის უმაღლესი მთავარსარდალი და ქვეყნის წარმომადგენელი საგარეო 

ურთიერთობებში. ცვლილებებით კიდევ უფრო გაიმიჯნა პარლამენტის და 

მთავრობის ფუნქციები. კონსტიტუციურად გამყარდა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საკანონმდებლო საფუძვლები.  

როდესაც ადგილობრივ დონეზე მართვის სისტემებზე და მათ თეორიულ 

საფუძვლებზე ვსაუბრობთ, პირველ რიგში უნდა განვიხილოთ ადგილობირივი 

თვითმმართველობის შესახებევროპული ქარტია, რომელსაც საქართველო 2004 

წლიდან შეურთდა. 

ქარტიის ხელმომწერები, ევროპის საბჭოს სახელმწიფოები, იმ ძირითადი 

ღირებულებების და ფასეულობებს გათვალისწინებით, რაც ხელს შეუწყობს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის, ადგილზე მმართველობების დონის 

გაუმჯობესებას. მათი, როგორც ნებისმიერი დემოკრატიული რეჟიმის ერთ-ერთი 

ძირითადი საფუძველის განვითარებას, დეცენტრალიზაციის პრინციპებზე 

დაფუძნებული ევროპის მშენებლობას, თანხმდებიან ქარტიით გათვალისწინებული 

პრინციპების დაცვაზე.  

ევროპული ქარტია ამბობს, რომ თვითმმართველობების პრინციპები, 

შესაძლებლობის შემთხვევაში კონსტიტუციით უნდ იყოს განსაზღვრული, 

ცენტრალური ან რეგიონული ორგანოების უფლებამოსილებათა დელეგირების 

პირობებში, ადგილობრივ მმართველობებს ენიჭებათ თავისუფლება დელეგირების 

განხორციელებისას. იგი ასევე აყალიბებს და განმარტავს თვითმმართველობის არსს 

და პრინციპებს.  

თვითმმართველობის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესია შესაბამისი 

საკანონმდებლო სივრცე. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, რომელიც 
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2014 წელს იქნება მიღებული, გაცხადებული იყო როგორც გარდამტეხი ცვლილება 

დეცენტრალიზაციის გზაზე.  

ახალი კანონით მუნიციპალიტეტების მერები აირჩევიან პირდაპირი წესით, 

მოხდა უფლებამოსილებების გადანაწილება აღმასრულებელ და 

წარმომადგენლობით ორგანოებს შორის. ძირითადი ფუქციების და მოვალეობების 

კონცენტრირება მოხდა მერის, აღმასრულებელი ორგანოს ხელში.  თუმცა, რამდენად 

ეფუძნება თვითმმართველობის პრინციპებს მეტი ძალაუფლების თავმოყრა - 

ნაკლები პირდაპირი წესით არჩეული მმართველობითი ორგანოს ხელში, მაშინ 

როდესაც საკრებულო თავისი შინაარსით გაცილებით მაღალი 

წარმომადგენლობითი ლეგიტიმაციით ხასიათდება, მსჯელობის და კვლევის 

საკითხია.  

კანონმა რამდენიმე მნიშნელოვანი სიახლე დანერგა, მათ შორის გამყარდა და 

გაძლიერდა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა 

მონაწილეობის საფუძვლები და მექანიზმები.  

მოცემული კანონით განსაზღვრულია, რომ მუნიციპალიტეტის ორგანოები, 

ისევე როგორც მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირები ვალდებულნი არიან 

შექმნან მექანიზმები, რომელიც ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა ჩართულობას საჯარო 

პროცესების მართვაში და საქმიანობას გახდის მეტად გამჭირვალეს. ამასთან, 

ნებისმიერი მოქალაქის უფლებაა, შეუზღუდავად ისარგებლოს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის განხორციელებაში, მოქალაქეთა მონაწილეობის სხვადასხვა 

ფორმებით. იქნება ეს საჯარო სხდომებზე დასწრება, შესაბამისი აქტების 

პროაქტიული გამოქვეყნება, საჯარო განხილვებში მონაწილეობა, მოქალაქეთა 

მიღების თუ ამომრჩევლებთან შეხვედრებში მონაწილეობა, საჯარო ინფორმაციის 

მიღება და ა.შ. ასევე, მუნიციპალიტეტს შეუძლია, აღნიშნული მექანიზმების 

დანერგვისთვის ბიუჯეტში გაითვალისწინოს შესაბამისი პროგრამების 

დაფინანსება. 

კანონი განსაზღვრას თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

ფორმებს: დასახლების საერთო კრება, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, პეტიცია, 
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საკრებულოს და საკრებულოს კომისიის სხდომებში მონაწილეობა, მერის და 

საკრებულოს წევრების ანგარიშების მოსმენა. თუმცა, გარდა აღნიშნული ფორმებისა, 

მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია დაადგინოს სხვა ფორმები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ მოქალაქეთა ჩართულობას და არ ეწინააღმდეგება 

კანონმდებლობას.  

მუნიციპალიტეტი, ასევე, ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქეთა 

ინფორმირებულობა თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა 

მონაწილეობის შესაძლებლობების შესახებ. მუნიციპალიტეტები ვალდებულნი 

არიან, კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით და დადგენილი ნორმებით 

გამოაქვეყნონ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები, მათი პროექტები და სხვა 

საჯარო ინფორმაცია. გარდა ამისა, მათი ვალდებულებაა, საჯაროდ გამოაცხადონ 

სხვადასხვა საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის და ბიუროს სხდომის ოქმები. 

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს, დასახლების საერთო კრების ოქმი. ბიუჯეტის 

შესრულების ანგარიში. ბიუჯეტის პროექტი და სხვ. 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვან ელემენტს მოქალაქეთა ჩართულობის წარმოადგენს 

პეტიცია. კანონით განსაზღვრულია, რომ პეტიციის წარდგენისთვის საჭიროა 

ამომრჩეველთა 1%-ი, თუმცა არსებობს მუნიციპალიტეტები, მაგალითად 

ოზურგეთი, სადაც ეს მაჩვენებელი განახევრდა, ასევე დაინერგა კანონით 

მონიჭებული ელექტრონული პეტიციის შესაძლებლობა და ამ მექანიზმით უკვე 

არაერთმა მოქალაქემ ისარგებლა. 

სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს შემოღება გახლავთ ამ კანონის კიდევ ერთი 

სიახლე, რომელიც მანამდე არ არსებობდა. აღნიშნული საბჭოს წევრები არიან 

სახელმწიფო რწმუნებული, შესაბამისი რეგიონის მუნიციპალიტეტის მერები, 

საკრებულოს თავმჯდომარეები და მათი მოადგილეები. 

საკონსულტაციო საბჭოს პირველი სხდომა იმართება ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების ოფიციალური შედეგების გამოცხადებიდან 60 

დღის ვადაში, ხოლო ყოველი შემდეგი სხდომა მინიმუმ 3 თვეში ერთხელ.  
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სამხარეო საკონსულტაციო საბჭო უფლებამოსილია სახელმწიფო 

რწმუნებული წარდგინებით განიხილოს შესაბამის რეგიონში სახელმწიფოს მიერ 

განსახორციელებელი პროგრამები, პროექტები და მათი ხარჯთაღრიცხვები; 

განიხილოს შესაბამისი რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

სტრატეგიები; შეიმუშავოს რეკომენდაციები სახელმწიფო რწმუნებულისთვის, 

რომელიც მიმართული იქნება შესაბამისი რეგიონის განვითარების დაგეგმვის და 

განხორციელების პროცესისკენ.  

სამხარეო საკონსულტაციო საბჭო და მისი უფლება-მოსილებები, მათ შორის 

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის გახილვა.მირება, ადგილობრივი 

მმართველობის სისტემებში სამხარეო რწმუნებულის ადმინისტრაციის ფუნციების 

გამოკვეთის ნიშნებს ატარებს. 

რეგიონული მმართველობის სისტემის შეიძლება ითქვას საქართველოში 

ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი რგოლია საკანონმდებლო ჭრილში. საქართველოს 

კონსტიტუციით განსაზღვრულია, რომ საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია, 

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ტერიტორიაზე, მთავრობის 

წარმომადგენლობის უზრუნველსაყოფად დანიშნოს სახელმწიფო რწმუნებული და 

აქვე აღნიშნულია, რომ სახელმწიფო რწმუნებულის უფლებამოსილება 

განისაზღვრება კანონით. თუმცა, მიუხედავად საკონსტიტუციო ჩანაწერისა, 

დღემდე, სახელმწიფო რწმუნებული უფლებამოსილება განსაზღვრულია 

დებულებით და არა კონონით და უკვე აქვე ვაწყდებით პირველ შეუსაბამობას 

კონსტიტუციასთან.  

სახელმწიფო რწმუნებულის მოქმედი დებულება, საქართველოს მთავრობამ 

2013 წლის 29 ნოემბერს მიიღო #308 დადგენილებით. იგი განსაზღვრავს 

რწმუნებულის სტატუსს, ამოცანებს, მის ფუნქციებს, უფლებამოსილებებს. 

უფლებამოსილებათა ტერიტორიულ საზღვრებს, რწმუნებულის სტრუქტურას და 

საქმიანობის წესს. 

სახელმწიფო რწმუნებულს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს 

საქართველოს მთავრობა, ხოლო დასამტკიცებლად შერჩევის პროცედურებს 
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კოორდინაციას უწევს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შექმნილი რეგიონებთან 

ურთიერთობის დეპარტამენტი. შერჩეულ კანდიდატს მთავრობას დასამტკიცებლად 

წარუდგენს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. სახელმწიფო რწმუნებული 

ანგარიშვალდებულია საქართველოს მთავრობის წინაშე. ადგილობრივ 

თვითმმართველობებთან ურთიერთობისას, რწმუნებული ვალდებულია დაიცვას 

მათი უფლება, დამოუკიდებლად, საკუთარი პასუხისმგებლობით განახორციელონ 

საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილებები.  

დასკვნა 

მმართველობითი სისტემების საკანონმდებლო უზრუველყოფა, 

საქართველოში შირად განიცდის ცვლილებებს. დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან 

დღემდე ქვეყანა, მმართველობის ყველა დონეზე რაღაც ახლის ძიებაშია. ხდება 

სხვადასხვა ქვეყნების, განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა სივრცის წარმომადგენლების 

ტრანსფორმაციების გამოცდილების გაზირება სრულად თუ ნაწილობრივ. 

საპრეზიდენტოდან გადავედით თითქოს საპარლამენტო მმართველობის სისტემაზე, 

თუმცა მაინც ძლიერი აღმასრულებელი რგოლით. 

თვითმმართველობაში დაიწყო რეფორმა, ახალმა კოდექსმა გააჩინა 

შესაძლებლობა გაიზარდოს მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილებათა მიღების, 

თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში. თუმცა კვლავ რჩება სხვადასხვა 

საკანონმდებლო ჩანაწერები, დათქმები, შეზღუდვები, რომელიც რეალურ დროსა და 

სივრცეში აბრკოლებს ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებათა დამოუკიდებლად 

და დროში სწრაფად მიღებას.  

კვლავ გადაუწყვეტელია რეგიონული მმართველობის პრინციპები. ერთის 

მხრივ სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციებს აქვთ ფუნქციები, მაგალითად 

საკონსულტაციო საბჭო და იქ მიღებული გადაწყვეტილებები, თუმცა, მეორე მხრივ 

არ გააჩნიათ რეალური ბერკეტები რეგიონულ დონეზე მართონ სიტუაცია და 

მიიღონ ესა თუ ის გადაწყვეტილებები. ეს არის რგოლი, რომლის გაუქმება, ვფიქრობ 

პოპულისტურად, არაერთხელ დაანონსებულა, თუმცა რეალობა სხვაგვარია და 

ჩვენნაირი წარსულის, აწმყოს და შინაარსის მქონე ქვეყნაში, არსებული 
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ოკუპირებული ტერიტორიების ფონზე, აუცილებელია მძლავრი, ფუნქციური 

რეგიონული მმართველობის რგოლი, ხოლო როგორი იქნება ეს, არჩევითი, 

სამდონიანი თვითმმართველობით წარმოდგენილი თუ რამე სხვა ფორმით, ეს უკვე 

შემდეგი ნაბიჯებია. 

იმისათვის, რომ ცენტრალურ, რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე 

არსებობდეს პრაქტიკულად ფუნქციონირებადი სტრუქტურები, აუცილებელია 

ქვეყნის ტერიტორიული მოწყობის და განვითარების ზუსტად განსაზღვრული 

ხედვა და მიზანი, რომლის ფუნდამენტური ცვლილებების არ განხორციელდება 

საარჩევნოდ მოწყვლად დაპირებების ფონზე. 
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Demonstration and theoretical description of practically functioning system of the 

Georgian public administration bodies at the central, regional and local levels of 

governance 

Gvelebiani Vakhtang,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

President of Georgia, legislative and executive branches of government, administration 

of state governor and the local self-government bodies (council, mayor) – carry out the state 

authorities in Georgia based on the principle of division of powers. 

By the virtue of 2018 constitutional amendments, functions of executive and legislative 

bodies were distinguished. Functions of president were minimized to a mere symbolic 

nature. New chapter – local self-government was added to the constitution. However, 

functions of state governor still remain unclear.  

For supporting the process of improvement of local governance systems, actual ensuring 

the self-government empowerment and implementation of the declared decentralization, 

Government of Georgia adopted decentralization strategy 2020-2025 in 2019. The strategy 

and the specific action plans represent consolidation of the activities that, according to the 

authors, should bring the country to such a level of decentralization that will at the first 

place ensure establishment of inclusive self-government to the extent possible serving as the 

basis for building the regional and central systems of state governance. 
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სასმელი წყლის რესურსების დაცვისა და დაბინძურების პრევენციის აუცილებლობა 

გოხელაშვილი სოფიო,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

საქართველოში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყაროების სიუხვის საერთო 

ფონის მიუხედავად, თითქმის ყველა რეგიონი განიცდის ნორმატიული ხარისხისა და  

საკმარისი რაოდენობის სასმელი წყლის მკვეთრ დეფიციტს. ქვეყნის სასმელ-

სამეურნეო წყალმომარაგების სფეროში არსებული პრობლემები აქტუალურია 

საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქსა და რაიონისთვის, რაც ხშირად 

განპირობებულია წყალმომარაგების დაბალი სანიტარული საიმედოობით. 

საქართველოს მოსახლეობის ნახევარზე მეტი სასმელ წყალს 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემებიდან იღებს. დანარჩენი მოსახლეობა 

წყალს დამოუკიდებლად, ძირითადად მიწისქვეშა წყლებიდან, ჭებისა და წყაროების 

საშუალებით მოიპოვებენ. აღნიშნული წყაროები არაა სათანადოდ დაცული 

ანთროპოგენური და ბუნებრივი ფაქტორების ზეგავლენისგან. ხარისხიანი სასმელი 

წყლის მიწოდებისათვის  საჭიროა არსებული პრობლემების კვლევების ჩატარება და 

პრებლემების აღმოფხვრის გზების ძიება. აღნიშნული საკითხების მოგვარება არა 

მხოლოდ საქართველოს წყლით მომარაგების საკითხს გადაწყვეტს, არამედ 

საქართველოს წყლის რესურსების დაცვის პრობლემის მოგვარებას.  

 

საკვანძო სიტყვები: სასმელი წყალი,  ზედაპირული წყლები, მიწისქვეშა წყლები, 

გაუსნებოვნება, წყლის რესურსები.  

 

წყალი, ბიოსფეროში, ყველაზე უხვად წარმოდგენილი რესურსია 

(ჰიდროსფეროს მასა, 200 - ჯერ აღემატება ატმოსფეროს მასას). დღევანდელი 

მდგომარეობით წყალი კარგადაა შესწავლილი - მოლეკულური აგებულებიდან 
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დაწყებული, დედამიწის მასშტაბით მისი გლობალური მნიშვნელობით 

დამთავრებული.  [1] 

მსოფლიო ბაზარზე საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე კონკურენტუნარიანი 

ბუნებრივი რესურსი წყალია. სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში, ქვეყანას შეუძლია 

უდიდესი ეკონომიკური შედეგი მიიღოს წყლით. [2] 

წყლის რესურსები ჩვენი ბუნებრივი გარემოს აუცილებელი შემადგენელი 

ნაწილია. სხვა ძირითად ფაქტორებთან ერთად, ისინი აყალიბებენ ბუნებრივ 

კომპლექსებს და განაპირობებენ ამა თუ იმ რეგიონის ეკოლოგიურ და სოციალურ 

განვითარებას. წყლის რესურსები არა მარტო ბუნებრივად არსებული გლობალური 

ცნებაა, არამედ ეკოლოგიური კატეგორიაც. წყლის რესურსები არ შეიძლება 

განისაზღვროს, როგორც ერთხელ და საბოლოოდ ჩამოყალიბებული სიდიდე.  

წყლის რესურსები - არ წარმოადგენენ ბუნებრივი წყლების სინონიმს. 

საზოგადოების განვითარებასთან ერთად, ამ ცნების შინაარსი იცვლება. რაც უფრო 

დიდია მოთხოვნილება წყალზე და რაც უფრო მაღალია ეკონომიკური და ტექნიკური 

შესაძლებლობა, ბუნებრივი წყლების უფრო მეტი ნაირსახეობა შედის წყლის 

რესურსის ცნებაში იმ წყლის რესურსებისა, რომელიც საზოგადოებას თავის 

განვითარების ამ ეტაპზე შეუძლია გამოიყენოს. დღეს ვთანხმდებით, რომ წყლის 

რესურსების რაოდენობა უსაზღვრო არაა და შეზღუდულია ეკოლოგიური 

თვალსაზრისით - ზოგადად, სხვადასხვა ნორმატივებით, რომელიც ითავალისწინებს 

წყალაღების შეზღუდვას მოცულობასა და ხარისხის მიხედვით.  

წყლის რესურსები ითვლება განახლებად ბუნებრივ რესურსებად, ოღონდ 

ამისათვის დღევანდელ ეკოლოგიურ ვითარებაში საჭიროა შესრულდეს ორი პირობა: 

1. არ იხარჯებოდეს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის მარაგის ის 

ნაწილი, რომელსაც ჩვეულებრივ საუკუნებრივ მარაგს უწოდებენ (მყინვარები, ტბები 

და სხვ.); 

2. ბუნებრივი წყლის დაბინძურება ადამიანის სამეურნეო მოქმედების 

შედეგად იმ მაშტაბებით, რომელიც გამოიწვევს შეუქცევად პროცესებს 

ჰიდროსფეროში. 
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საერთაშორისო ექსპერტების  პროგნოზებით, უახლოეს ათწლეულში, სასმელი 

წყალი, კაცობრიობისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რესურსი გახდება. 

საქართველო ამ რესურსის ერთ-ერთი უდიდესი მფლობელია და მისი მომავალი 

ეკონომიკური განვითარება დაკავშირებული უნდა იყოს წყალთან, კერძოდ წყლის 

მსოფლიო ბაზარზე ჩვენი ადგილის მოპოვებასთან. [3] 

საქართველო მდიდარია წყლის რესურსებით, მისი მდინარეების ჯამური 

წლიური ჩამონადენი 65800 მლნ.მ3 - ს შეადგენს,  საქართველოს ტერიტორიაზე 

ფორმირებული ჩამონადენი - 56500 მლნ. მ3 -ს. [2] 

სულ საქართველოში 26060 მდინარეა, მათ შორის  99,4% - მცირე მდინარეებია 

(სიგრძე 25 კმ-ზე ნაკლები) ჰიდროლოგიურად შესწავლილია 555 მდინარე შავი ზღვის 

აუზში და 528 მდინარე კავკასიის ზღვის აუზში. 

საქართველოში 860 -მდე ტბაა, უმეტესობა ძალიან პატარა, ამიტომაც ტბების 

საერთო ფართობი 170კვ,კმ - არ აღემატება (ქვეყნის ტერიტორიის 0.24%), მათი 

უმეტესობა მტკნარია.  

მტკნარი მიწისქვეშა წყლები, წარმოადგენს ყველაზე ძვირფას წიაღისეულს და 

სასმელად ვარგისი, უმაღლესი ხარისხის წყლების, ყველაზე საიმედოდ დაცულ 

წყაროს. იგი, ჰაერის შემდეგ, წარმოადგენს ადამიანის სიცოცხლის უპირველეს 

მოთხოვნილებას და ამიტომ, ითველბა უნიკალურ წიაღისეულად, რომელთა 

რაოდენობობის მხრივ საქართველო ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა. [4] 

ქვეყნის მტკნარი მიწისქვეშა წყლების ბუნებრივი მარაგი დაახლოებით 18000 მლნ.მ3 -

ს შეადგენს. საერთო საპროგნოზო - საექსპლუატაციო მარაგები დაახლოებით 10600 

მლნ. მ3 - ია. 

მიწისქვეშა მტკნარი წყლების ბუნებრივი რესურსების უდიდეს ნაწილს - 95% - 

ს (571,7 მ3 /წმ -49,4 მლნ.მ3/დღ.ღ) შეადგენს სასმელი წყლები, რომლებიც ფართოდ, 

მაგრამ არათანაბრად არის გავრცელებული საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.  [4] 

მიწისქვეშა მტკნარი წყლების საერთო რაოდენობა: 

 63,4% - (362,5 მ3  /წმ)      მოდის დასავლეთ საქართველოზე; 

 24,1% - (137,9   მ3   /წმ)       მოდის  აღმოსავლეთ საქართველოზე; 
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 12,5 % - (71,3 მ3 /წმ) მოდის სამხრეთ საქართველოზე. 

მნიშვნელოვანი ნაწილი, ამ წყლებისა, ხასიათდება მარილის ძალზე დაბალი 

შემცველობით (200-300 მილიგრამამდე ლიტრზე). [4] 

საქართველოში მიწისქვეშა მტკნარი წყლები წარმოადგენს სასმელად ვარგისი, 

უმაღლეის ხარისხის ყველაზე საიმედოდ დაცულ წყაროს და შეადგენს რესურსების 

საერთო  რაოდენობის 60 – 70% - ს. სულ მოძიებულია მიწისქვეშა მტკნარი წყლების 

ასზე მეტი საბადო და წელიწადში გამოიყენება ამ წყლების დაახლოებით 427,9 მლნ.მ3. 

ამასთანავე, ქვეყნის ქალაქების მოსახლეობის 5% და სოფლის მოსახლეობის 65% 

სასმელ წყალს დამოუკიდებლად მოიპოვებს და  ძირითადად იყენებს მიწისქვეშა 

წყლებს (ჭები, წყაროები, მცირე მასშტაბიანი წყალმომარაგების სისტემები). [4] 

საქართველოში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყაროების სიუხვის საერთო 

ფონის მიუხედავად, თითქმის ყველა რეგიონი განიცდის ნორმატიული ხარისხისა და  

საკმარისი რაოდენობის სასმელი წყლის მკვეთრ დეფიციტს, ქვეყნის სასმელ-

სამეურნეო წყალმომარაგების  სფეროში არსებული პრობლემები აქტუალურია 

საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქსა და რაიონისთვის, რაც ხშირად 

განპირობებულია წყალომარაგების დაბალი სანიტარული საიმედოობით. 

მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკი მაღალია იმ რეგიონებში, სადაც 

წყალმომარაგების წყაროებად გამოყენებულია მდინარეთა ფილტრატები და 

არაღრმად განლაგებული ეკოლოგიურად დაუცველი მიწისქვეშა წყლების 

ჰორიზონტები, მათი უშუალო ჰიდრავლიკური კავშირის გამო. ამიტომ, მათ 

სიახლოვეს არსებული დამაბინძურებლები ხშირად ცვლიან, როგორც წყლის 

შედგენილობასა და ხარისხს, ისე წყალმომარაგების პირობებს. [5]  

საქართველოს მოსახლეობის ნახევარზე მეტი სასმელ წყალს 

ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემებიდან იღებს.  დანარჩენი მოსახლეობა 

წყალს დამოუკიდებლად, ძირითადად მიწისქვეშა წყლებიდან, ჭებისა და წყაროების 

საშუალებით მოიპოვებეს. აღნიშნული წყაროები არაა სათანადოდ დაცული 

ანთროპოგენური და ბუნებრივი ფაქტორების ზეგავლენისგან. დაბინძურების რისკის 

ზონაშია მოქცეული დაბლობები და მთიან რეგიონებს შორის მოქცეული ადგილები 
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(კოლხეთის დაბლობი, მდინარე ალაზნის მარცხენა ნაპირი და ა.შ.), სადაც 

კონცენტრირებულია მთელი ეკონომიკური პოტენციალი და მსხვილი დასახლების 

80% -ზე მეტი მდებარეობს. [5]  

საქართველოში წყალმომარაგების სისტემების უმრავლესობა 1950-1980 წლებში 

აიგო. 2014 წლის სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, საცხოვრებელ სახლებში 

მიყვანილი წყალმომარაგების სისტემების მაჩვენებელი ასეთია:  

 თბილისში - 97,5% ;  

 ქვემო ქართლში - 45,4%; 

 კახეთში - 28,3%; 

 სამეგრელოში - 26,3%; 

 იმერეთში - 34,3%; 

 შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, აჭარის, გურიისა და მცხეთის 

დანარჩენ რეგიონებში კი ერთად - 42,8%. 

მთლიანობაში გაუმჯობესდა სასმელი წყლის მიწოდება თბილისსა და 

ურბანულ რეგიონებში. გამონაკლისს წარმოადგენს ზემო სვანეთი, სადაც წყალი 

უმეტესად ინდივიდუალური ჭებიდან მოიპოვება.  [6]  

ქვეყნის წყალმომარაგებისათვის არსებობს 2000 - ზე მეტი ჭაბურღილი, დიდი 

დებატით, მსხვილ ქალაქებში, რომელთა მოსახლეობა 100 ათას კაცზე მეტია, 

გამოიყენება როგორც მიწისქვეშა, ასევე ზედაპირული წყლების წყალაღების 

კომბინაცია. მცირე დასახლებისათვის გამოიყენება ძირითადად მიწისქვეშა წყლები. 

თანამედროვე საზოგადოების განვითარება მნიშვნელოვნად არის 

დამოკიდებული წყლის რესურსების რაოდენობასა და ხარისხზე. წყალი ადამიანებს 

ეხმარება ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და კეთილდღეობის გაუმჯობესებაში, 

ხოლო უსაფრთხო სასმელ წყალზე შეუზღუდავი ხელმისაწვდომობა, ადამიანის ერთ-

ერთი ძირითადი უფლებაა. [5]  

მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში ინტენსიურად მიმდინარეობს 

წყალმომარაგებისა და წყალსადენების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და 

მშენებლობა, წყლის ხარისხის გაუმჯობესების სამუშაოები, მოსახლეობის, 



144 
 
 

 

საგანმანათლებლო და სასწავლო-აღმზრდელობითი დაწესებულებების სასმელი 

წყლით უზრუნველყოფის საკითხი მაინც აქტუალურია, რადგან დასახლებული 

ადგილების,  წყალსადენებისა და გამანაწილებელი ქსელების უმეტესობა ჯერ კიდევ 

საჭიროებს გამოცვლას, კაპიტალურ ან/და მიმდინარე შეკეთებას. მდგომარეობას 

ამძიმებს აგრეთვე სასმელი  წყლების  არარაციონალური ხარჯვა და არცთუ იშვიათ 

შემთხვევებში  მისი არამიზნობრივი გამოყენება.  

2011-2013 წლებში ჯანმო-ს და გერმანიის გარემოს დაცვის ფედერალური 

სააგენტოს ხელშეწყობით განხორციელდა “მცირემასშტაბიანი  წყალმომარაგების 

სისტემების არსებული მდგომარეობის შეფასების“ პროექტი, რომლის შედეგების 

საუძველზეც  პრაქტიკულად გამოვლინდა ის პრობლემები, რომლებიც აფერხებენ ამ 

სისტემების არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და მოსახლეობისათვის 

გაუმჯობესებული ხარისხის სასმელი წყლის მიწოდებას. ამას ემატება ისიც, რომ 

არცთუ იშვიათ შემთხვევებში, ამ წყალსადენებს არ გააჩნიათ სანიტარული დაცვის 

ზონები. უკანასკნელ წლებში ქვეყნის მასშტაბით პრაქტიკულად არ ჩატარებულა 

წყალმომარაგების სისტემების (მათ შორის მცირემასშტაბიანი წყალმომარაგების) 

ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია. ხშირ შემთხვევაში, არ ხორციელდება ამ 

სისტემებით მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხის სისტემური კონტროლი ან/და 

უწყვეტი მონიტორინგი, სასმელი წყლის გაუსნებოვნება (დაქლორვა). 

მოუწესრიგებელია მცირემასშტაბიანი წყალმომარაგების სისტემების 

დაქვემდებარებისა და კუთვნილების საკითხიც. [7]  

ზედაპირული წყლის ობიექტისთვის ხარისხის კლასის საბოლოოდ 

მინიჭებამდე არსებული მონიტორინგის მონაცემებისა და/ან საწყისი კლასიფიკაციის  

შედეგების ანალიზისა და შეფასების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნას შემდეგი: 

ზედაპირული წყლის ობიექტისთვის ხარისხის კლასის საბოლოოდ 

მინიჭებამდე არსებული მონიტორინგის მონაცემებისა და/ან საწყისი კლასიფიკაციის 

შედეგების ანალიზისა და შეფასების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნას შემდეგი: 

 ბუნებრივი ფონის პირობები; 



145 
 
 

 

 ზღვრული კონცენტრაციები, გამოწვეული საგანგებო პირობებით ან 

ლაბორატორიული ანალიზის ცდომილებით; 

 ინტერ/ექსტრაპოლიცია იმ შემთხვევაში, როდესაც მონიტორინგის 

პუნქტები არ ემთხვევა იდენტიფიცირებულ ზედაპირული წყლების ობიექტებს; 

 დაბინძურების წყაროების ზეგავლენა და წყლის ობიექტის 

ჰიდრომორფოლოგიური ცვლილებები; 

 წყალსარგებლობის კატეგორია და წყლის ხარისხი სინჯების აღებისა 

პუნქტების ზედა და ქვედა ჰიდროლოგიურ კვეთებში და სხვა ფაქტორები. [8] 

დაბინძურებული წყლის გაწმენდა დამაბინძურებელი ნივთიერებებისაგან 

დიდ ფინანსურ რესურსებთანაა დაკავშირებული. მაგალითად, ამერიკის 

შეერთებული შტატების შუადასავლეთში, სადაც სასმელი წყლით მომარაგება 

გრუნტის წყლებით ხდება, წყალმომარაგების კომპანიები ყოველწლიურად 

დაახლოებით 400 მილიონ დოლარს ხარჯავენ მხოლოდ ერთი სახის ქიმიური 

ნივთიერების - პესტიციდ ატრაზინისგან წყლის გასაწმენდად. აქედან გამომდინარე, 

მეტად მნიშვენლოვანია წყლის დაბინძურების თავიდან აცილება (პრევენცია). 

ქვეყანაში დახვეწილი საკანონმდებლო ბაზის არსებობისა და სხვა მრავალი 

მაკონტროლებელი მექანიზმების არსებობის აუცილებლობასთან ერთად, შეიძლება 

საზოგადოებისა და თითოეული ჩვენთაგანის წვლილი დიდი იყო ამ მიმართულებით. 

მაგალითად, პესტიციდებისა და სასუქების მოხმარებაზე უარის თქმით ან მათი 

ზომიერი მოხმარებით, დეტერგენტების შემცველი პროდუქციის მოხმარების 

შემცირებით, ავტონომიური საკანალიზაციო სისტემის გამართულ მდგომარეობაში 

მოყვანით, რათა არ მოხდეს მიმდებარე წყალსატევებისა თუ გრუნტის წყლის 

დაბინძურება, და სხვა ღონისძიებების გატარებით, ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული 

წვლილი შევიტანოთ წყლის ობიექტების დაცვაში. [9] 

იცით თუ არა რომ: 

 ყოველწლიურად წყლისმიერი დაავადებების დაახლოებით 250 

მილიონი შემთხვევა ფიქსირდება, საიდანაც 5-10 მილიონი ლეტალურია; 
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 ბანგლადეშის გრუნტის წყლები მსოფლიოში ყველაზე 

დაბინძურებულია, დაბინძურების წყაროს დარიშხანი წარმოადგენს, რომელიც 

ბუნებრივად გვხვდება ქანებში; 

 ევროპაში ყველაზე დაბინძურებული მდინარეა მდინარე სარნო 

(ჩამოედინება იტალიაში); 

 პოლიეთილენის წარმოებით წყალსატევების დაბინძურება 

ყოველწლიურად 100 000 ზღვის ძუძუმწოვარს, 1 მილიონ ზღვის ფრინველსა და 

უდიდესი რაოდენობის თავზის სახეობების დაღუპვის მიზეზი ხდება. 

 ტიპიური საკრუიზო გემი ერთი კვირის განმავლობაში წამოადგენს 795 

900 ლიტრ ჩამდინარე წყალს. [9] 
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Abstract 

Despite the general background of abundance of surface and groundwater sources in 

Georgia, almost all regions experience a sharp shortage of quality and sufficient drinking water. 

Problems in the field of drinking water supply in the country are relevant for almost all cities and 

districts of Georgia, which is often due to low sanitary reliability of water supply.  

More than half of the population of Georgia receives drinking water from centralized water supply 

systems. The second part of the population obtains water independently, mainly from groundwater, 

through wells and springs. These sources are not properly protected from the influence of 

anthropogenic and natural factors. Quality drinking water supply requires research into existing 

problems and finding ways to eliminate problems. Resolving these issues will solve not only the 

issue of water supply in Georgia, but also the problem of protection of water resources in Georgia.  
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საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის სამართლებრივი 

საფუძვლები 

გაბაიძე თამილა,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

ნაშრომში საუბარია ტერმინების „საჯარო მმართველობისა“ და „სახელმწიფო 

მართვის“ სხვადასხვა მეცნიერთა მიერ შემოტანილ დეფინიციებზე, ამ ორი ტერმინის 

დეტალურ აღწერაზე, რაც დაეხმარება ამ დარგით დაინტერესებულ პირებს მათ 

სწორად გაგებასა ტერმინებს შორის განსხვავების დადგენაში. ნაშრომში ასევე 

საუბარია საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის ძირითად 

სამართლებრივ საფუძვლებზე, როგორც საჯარო მმრთველობის განხორციელებისას, 

ასევე, სახელმწიფო მართვისას კონსტიტუციით გათვალისწინებული ძირითადი 

პრინციპებისა და ლეგიტიმურობის შენარჩუნების მიზნით მათი დაცვის 

პრიორიტეტულობასა და აუცილებლობაზე. 

 

საკვანძო სიტყვები: საჯარო მმართველობა, მართვა, სახელმწიფო მართვა, 

სამართლებრივი საფუძვლები. 

 

საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის სამართლებრივი 

საფუძვლების განხილვისას გასათვალისწინებელია იმ ფუნქციების და ამოცანების 

თავისებურებები, რომელთა შესრულებისა და განხორციელებას ის უზრუნველყოფს, 

ასევე მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ ამ ტერმინების თაობაზე არსებულ მოსაზრებებსა 

და მსჯელობებზე. 

  საჯარო მმართველობის დეფინიციისას ლიტერატურაში გვხვდება მისი 

„ნეგატიური“ და „პოზიტიური“ განმარტებები, თუმცა ლიტერატრურაში არსებული 

არაერთგვაროვანი განმარტებების გათავლისწინებით ასევე არსებობს მეორე მიდგომა, 
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რომელიც მიიჩნევს, რომ შეუძლებელია „საჯარო მმართველობის“ დეფინიცია და 

უნდა მოხდეს მისი აღწერა.  

საჯარო მმართველობის პოზიტიურ დეფინიციას განმარტავენ, როგორც 

პოლიტიკური გადაწყვეტილებების გეგმაზომიერ და მიზანმიმართულ აღსრულებას, 

ზოგერთი ავტორი მიიჩნევს, რომ „საჯარო მმართველობა არის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ორგანოების და მათზე მიკუთვნებული სუბიექტების (სსიპ-ი, 

დელეგირებული კერძო პირები და ა.შ.) მიერ საკუთარი პასუხისმგებლობის ქვეშ, 

წინასწარ განსაზღვრული მიზნების და სამართლებრივი ბოჭვის ფარგლებში 

განხორციელებული საქმიანობა“. 

გერმანელმა მეცნიერმა - ოტო მაიერმა, შემოიტანა საჯარო მმართველობის 

განმარტების ნეგატიური მიდგომა, რომლის თანახმად, „საჯარო მმართველობა არის 

სახელმწიფო ან საჯარო ხელისუფლების განმახორციელებლის საქმიანობის სფერო, 

რომელიც არც კანონშემოქმედება და არც მართლმსაჯულება არ არის“. იმის 

გათვალისწინებით, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ განხორციელებული 

საქმიანობა არ არის მხოლოდ საჯარო მმართველობა და ის მოიცავს პოლიტიკურ 

ნაწილსაც (მთავრობა). შემდგომში აღნიშნული განმარტება გარკვეულად 

დაკორექტირდა და გაფართოვდა მისი გაუვრცელებლობის არეალი ვერნერ თიმეს 

დეფინიციაში, რომლის თანახმად, საჯარო მმართველობა ეს არის „სახელმწიფო ან 

მასზე დაქვემდებარებული ორგანიზაციების საქმიანობის სფერო, რომელიც არც 

კანონშემოქმედებაა, არც მართლმსაჯულებაა და არც მთავრობა არ არის“.                                

ფართოდ გავრცელებული დეფინიციის თანახმად, საჯარო მმართველობა არის 

აღმასრულებელ-განმკარგულებელი საქმიანობა. საჯარო მმართველობა არის 

კანონების აღსრულების პროცესი, მაგრამ არა მარტო. 

ამდენად, ნეგატიური დეფინიციის თანახმად, საჯარო მმართველობა არც 

საკანონმდებლო საქმიანობა, არც მართლმსაჯულების განხორცილება და არც 

პოლიტიკური ხასიათის საქმიანობაა, სწორედ აღნიშნულ დეფინიციას ემყარება 

ქართული კანონმდებლობა, თუმცა აღნიშნული განმარტება კონკრეტულად ვერ 

გვაძლევს საჯარო მმართველობის დეფინიციას. პოზიტიური განმარტება თავის 
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მხრივ, ხელისუფლების დაყოფის პრინციპს ემყარება და განსაზღვრავს კონკრეტულ 

ადგილს ხელისუფლების შტოებს შორის, კერძოდ, მას ხელისუფლების 

აღმასრულებელ შტოს მიაკუთვნებს, თუმცა საჯარო მმართველობა ხორციელდება 

არამარტო აღმასრულებელი, არამედ ასევე საკანონმდებლო და სასამართლო 

ხელისუფლების მიერ, ისინი თავიანთ ძირითად ფუნქციებს - 

კანონშემოქმედებითობას და მართლმსაჯულებას ვერ განახორციელებენ, თუ კი მათ 

არ ექნებოდათ ადმინისტრაციული ნაწილი. 

ამდენად, საჯარო მმართველობა, როგორც ფუნქცია, არის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების (გარდა მთავრობის მიერ განხორციელებული პოლიტიკური 

საქმიანობისა) ფუნქცია, თუმცა ის, როგორც დამხმარე ფუნქცია, ასევე, ხორციელდება 

საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების მიერ როგორც მათი ძირითადი 

ფუნქციის (კანონშემოქმედება, მთავრობის კონტროლი და მართლმსაჯულება) 

განხორციელების ადმინისტრაციული საფუძველი.  

საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლება ხორციელდება ხელისუფლების 

დანაწილების პრინციპზე დაყრდნობით, საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და 

სასამართლო ხელისუფლების მიერ, რაც ეფუძნება ფუნქციათა გამიჯვნის პრინციპს. 

მათ შორის, სახელმწიფოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკას განსაზღვრავს 

საქართველოს პარლამენტი, აღმასრულებელი ხელისუფლება მოქმედებს 

პარლამენტის მიერ განსაზღვრული პოლიტიკის საფუძველზე, ხოლო 

მართლმსაჯულება ხორციელდება სასამარლო ხელისუფლების მეშვეობით. 

საქართველოში ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი აღიარებულია საქართველოს 

უზენაესი კანონით - კონსტიტუციით.  

სახელმწიფოს კონსტიტუციას, რომელიც ქვეყანაში აქვს უმაღლესი 

იურიდიული ძალა, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფოსა და საჯარო 

მმართველობის სამართლებრივ რეგულირებაში. სწორედ კონსტიტუცია 

განსაზღვრავს იმ ძირითად სამართლებრივ საფუძვლებს, რომლებზე დაყრდნობითაც 

ქვეყანაში ხორციელდება საჯარო მმართველობა და სახელმწიფო მართვა. თავის 

მხრივ, საქართველოს კონსტიტუცია აღიარებს საერთაშორისო პრინციპებსა და 
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ნორმებს, თუ ისინი არ ეწინააღმდეგებიან საქართველოს კონსტიტუციას და 

რატიფიცირებულია დადგენილი წესით პარლამენტის მიერ.  

საქართველოს კონსტიტუცია ქმნის მთლიან სამართლებრივ ჩარჩოს, ადგენს 

საჯარო მმართველობის სამართლებრივ საფუძვლებს, მისი განხორციელების 

ძირითად ღირებულებებს, პრინციპებს და სხვა. ამასთან, კონსტიტუცია ადგენს არა 

მხოლოდ სამართლებრივ, არამედ სახელმწიფოს საქმიანობის ჩარჩოებს, სახელმწიფოს 

მიზნებს. ცხადია, ვერც კონსტიტიცია და მითუმეტეს სხვა, ერთი ნორმატიული აქტი 

(კანონი, კოდექსი და სხვა) სრულად ვერ დაარეგულირებს სოციალურ, ეკონომიკურ, 

კულტურულ თუ სხვა სფეროს მართვასა და ადმინისტრაციული თუ პოლიტიკური 

საქმიანობის ყველა საკითხს. აქვე აღსანიშნავია, რომ ერთიანი სამართლებრივი აქტის 

მიღება არაერთხელ გამხდარა სხვადასხვა სამეცნიერო და პრაქტიკულ 

კონფერენციებზე განხილვის საგანი, მაგრამ ამ დრომდე ის არარეალურად ითვლება, 

თუმცა ეს არ გამორიცხავს სამართლებრივი აქტების სისტემატიზაციას. 

საჯარო მმართველობის სამართლებრივი ჩარჩო არის საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე სამართლებრივი აქტების სისტემა, რომლის საფუძველზეც 

ფუნქციონირებს სახელმწიფო. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ჩვენი ქვეყნის უზენაესი 

კანონი წარმოადგენს საჯარო მმართველობის ძირითად სამართლებრივ საფუძვლს. 

თუმცა, ისევე როგორც სხვადასხვა ქვეყნების კონსტიტუციების უმეტესობა, ასევე 

ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუცია ითვალისწინებს სპეციალური სამართლებრივი 

საფუძვლების შექმნას, კანონების მიღებას, რომელიც არეგულირებს საზოგადოებრივი 

ცხოვრების ყველა ძირითად სფეროს (დარგს), როგორიცაა სოციალური სფერო, 

ჯანდაცვა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის დაცვა, განათლება, 

გარემოს დაცვა, კულტურა, სპორტი და ა.შ. 

მაგალითისთვის შევეხოთ რამდენიმე მათგანს: საჯარო მმართველობის 

სამართლებრივი რეგულირება ხორციელდება ადმინიტრაციული კანონმდებლობით, 

რომელთა შორის აღსანიშნავია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. 

საჯარო მმართველობა, როგორც სახელმწიფოს ერთ-ერთი ფუნქცია, ხორციელდება 

სწორედ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის საფუძველზე, 
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რომელიც არეგულირებს სამართალურთიერთობებს სახელმწიფოსა და მოქალაქეს 

შორის. 

„საჯარო მმართველობა და საჯარო მმართველობის სამართალი ...ადამიანის 

ყოველდღიური ცხოვრების ყველა სფეროში შეიჭრა (დაბადება, განათლება, 

სოციალური დაცვა, უსაფრთხოება...). როცა საუბარია საჯარო მმართველობაზე, 

იგულისხმება უფლებამოსილების განხორციელების ბიუროკრატიული 

ორგანიზაციული მოწყობა (მმართველობა, როგორც ბიუროკრატია) და 

მმართველობის განხორციელება სპეციფიკური პერსონალის (პროფესიული საჯარო 

მოხელის) მიერ. მმართველი სახელმწიფო არის პროფესიულ მოხელეებზე 

დაფუძნებული სახელმწიფო. ეს სტატუსი ქმნის ერთიანი საჯარო სამსახურის 

სისტემას.“[1} ამდენად, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი ქმნის 

სამართლებრივ საფუძვლებს საქართველოს ერთიანი საჯარო სამსახურის 

ჩამოყალიბებისა და ფუნქციონირებისათვის. 

სახელმწიფო მართვა, ფართო გაგებით გულისხმობს სახელმწიფო 

ხელისუფლების უშუალო განხორციელბას - პოლიტიკურ-სამართლებრივი 

გადაწყვეტილებების მიღებას და მათ რეალიზაციას, საზოგადოებაში 

სამართლიანობის და კანონიერების დაცვაზე კონრტოლს. სახელმწიფო მართვა 

ეყრდნობა და წარმოადგენს სახელმწიფო ხელისუფლების რეალიზაციის ხერხებს. 

სახელმწიფო მართვა მთელი საზოგადოებრივი ცხოვრების რეგულირების 

სისტემას განსაზღვრავს. მმართველობის ცნებისგან განსხვავებით, რომელიც 

ძირითადად ფორმალური ლეგიტიმური ინსტიტუტების, საჯარო ადმინისტრაციის 

საქმიანობას ეხება, სახელმწიფო მართა მოიცავს მთელი საზოგადოებრივი პროცესების 

მიზანმიმართულ რეგულირებას, აქტიურობის კოორდინაციას, დაწყებული 

მიზნებისა და პროგრამების ჩამოყალიბების პროცესიდან, დამთავრებული 

გადაწყვეტილების განხორციელების ეტაპამდე.[2] 

სახელმწიფო მართვა არის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოთა და 

თანამდებობის პირების საქმიანობა სახელმწიფოს პოლიტიკური კურსის (public 

policy) პრაქტიკული განხორციელების მიზნით. სახელმწიფოს პოლიტიკურ კურსს 
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განსაზღვრავს სახელმწიფოს უმაღლესი პოლიტიკური ხელისუფლება, ხოლო მის 

ფორმირებას ახორციელებს სახელმწიფოს აღმასრულებელი ხელისუფლება. 

პოლიტიკური კურსის პრაქტიკული რეალიზაცია ხდება სახელმწიფო მართვის 

მოხელეთა მიერ.[3] 

ხელისუფლება გამოსცემს კანონებს, ჩამოაყალიბებს ქვეყნის განვითარების 

მიმართულებებს, ხოლო ადმინისტრაცია მათ აღასრულებს - ეს არის სახელმწიფო 

მართვის არსი, ამით მკვეთრი საზღვარია გავლებული პოლიტიკოსებსა და 

ბიუროკრატიას შორის. ბიუროკრატიას არ უნდა ჰქონოდა პოლიტიკაში ჩარევის 

შესაძლებლობა, რაც პოლიტიკოსთა მხრიდან მოითხოვს ბიუროკრატიის 

მოქმედებების კონტროლს[4]. 

„მართვა სახელმწიფო მართვის შემთხვევაში პოლიტიკასთან ერთად 

წარმოადგენს მთავრობის მკაფიოდ გამოკვეთილ ფუნქციას: რეალურად 

განახორციელოს უკვე განსაზღვრული პოლიტიკური ღონისძიებები და ამასთანავე 

აღასრულოს სახელმწიფოს მიერ გამოხატული ნება. მართვა არავითარ შემთხვევაში არ 

გულისხმობს უბრალოდ აღმასრულებელი ხელისუფლების ფუნქციას, ე.ი. მთავრობის 

სისტემაში გარკვეული ძალაუფლების აღსრულებას, არამედ იგი წარმოადგენს 

სახელმწიფოს ნების განხორციელებასაც.“[5]  

რაც შეეხება სახელმწიფო მართვის სამართლებრივ საფუძვლებს, ის რათქმა 

უნდა უპირველეს ყოვლისა ასევე გამომდინარეობს ქვეყნის უზენაესი კანონიდან - 

კონსტიტუციიდან და მის საფუძველზე მიღებული კანონებიდან და კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტებიდან. 

ამასთან, საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული საჯარო სამსახურის 

რეფორმის კონცეფციის თანახმად, საქართველოში ხელისუფლების ყველა შტოს 

წარმომადგენელი და პოლიტიკური ძალა ვალდებულია დაიცვას ის ფასეულობები, 

რომლებიც საფუძვლად უდევს ადმინისტრაციულ მმართველობას ევროპისა და 

ტრანსატლანტიკური თანამეგობრობის ქვეყნებში. 

ამდენად, სახელმწიფო მართვასა და საჯარო მმართველობაზე საუბრისას 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ის უმთავრეი ნიშანი, რომელიც საჯარო მმართველობას 
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განასხვავებს სახელმწიფო მართვისგან, კერძოდ საჯარო მმართველობა გამიჯნულია 

ქვეყნის პოლიტიკური მართვისაგან (პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი) და 

ხორციელდება კეთილსინდისიერებაზე, მიუკერძოებლობასა და 

ანგარიშვალდებულებაზე დაფუძნებით, ხოლო სახელმწიფო მართვა მთელი 

საზოგადოებრივი ცხოვრების რეგულირების სისტემას განსაზღვრავს, მათ შორის 

პოლიტიკურსაც და შესაბამისად მისი სამართლებრივი საფუძველი გაცილებით 

ფართოა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო მართვის განხორცილება უნდა 

გამომდინარეობდეს კანონის უზენაესობიდან, თუმცა მისი წარმმართველი ასევე უნდა 

იყოს ხალხის ნების აღსრულების (პოლიტიკური მიდგომა) საფუძველი.  

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების ავტორიტეტი 

გამომდინარეობს და მისი ავტორიტეტი სამართლით არის განსაზღვრული, რაც 

თანამედროვე დემოკრატიული ტიპის სახელმწიფოს ლეგიტიმურობის საფუძველია. 

თავის მხრივ, ხელისუფლება მაშინ კარგავს ლეგიტიმურობას, როდესაც რეალურ 

პოლიტიკურ ცხოვრებას საეთო აღარ აქვს სამართლებრივ პრინციპებთან. შესაბამისად, 

საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის განხორციელებისას 

უმნიშვნელოვანსია საერთაშორისოდ აღიარებული პრინციპების შესაბამისი 

სამართლებრივი საფუძვლის შექმნა და მის საფუძვლზე საქმიაობა. 

დასკვნა 

ქვეყანაში განხორციელებული საკანონმდებლო რეფორმების მიუხედავად 

სახელმწიფო მართვა და საჯარო მმრთველობის ეფექტური განხორცილეება კვლავ 

რჩება გამოწვევად, ასევე გარკვეული სამართლებრივი ურთიერთობა საჭიროებს 

სამართლებრივ რეგულირებას. იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანაში საჯარო 

მმართველობის სისტემის და სახელმწიფო მართვის ეფექტურად განხორციელების 

ძირითად საფუძველს განსაზღვრავს მისი სამართლებრივი ჩარჩოს განვითარების 

დონე, შესაბამისად მნიშვნელოვანია შესაბამისი სამეცნიერო წრეების, დარგის 

სპეცილისტებისა და იურისტების მაქსიმალური ჩართულობით საჯარო 

მმართველობის სისტემის და სახელმწიფო მართვის არსებული სამართლებრივი 
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ჩარჩოს ანალიზი, უცხოური გამოცდილების გათვალიწინებით შესაბამისი 

ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება. 
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The Legal Bases of Public Administration and State management 

Gabaidze Tamila,  
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Abstract 

This paper discusses the definitions of the terms "public administration" and "state 

management" introduced by various scholars, with a detailed description of these two terms that 

would help the interested persons in this field to clearly understand the difference between the 

terms. The paper also covers the basic legal bases of public administration and state management 

as well as the priority of their protection and necessity in order to maintain the basic principles and 

legitimacy provided by the Constitution in the implementation of public administration and pstate 

management.  
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პროფესიული განათლების გამოწვევები და მართვის თავისებურებები 

გლობალური პანდემიის პირობებში, საქართველოს და ლიეტუვის მაგალითზე 

 

ჯოლია ნანა, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

რთული გამოწვევის წინაშე დადგა პროფესიული განათლება, ისევე როგორც 

ყველა საჯარო თუ კერძო სექტორი, კოვიდ-19-ის პანდემიის გამო შექმნილი 

ეკონომიკური კრიზის და შეზღუდვების ფონზე. 

ერთი მხრივ შეჩერებული სასწავლო პროცესი და მეორე მხრივ პროფესიული 

განათლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილის, ბიზნესის მდგრადობა 

კარანტინის შემდეგ, მნიშვნელოვანად განაპირობებს პროფესიული განათლების 

განვითარების ტემპებს და მიმართულებებს საქართველოში.  

რა გავლენები იქონია უშუალოდ პროფესიული განათლების სექტორზე 

შექმნილმა ვითარებამ, როგორ უმკლავდება საქართველო და ევროპა არსებულ 

გამოწვევებს, რა ძვრები შეინიშნება სისტემაში - ამ თემების ირგვლივ საქართველოს 

და ლიეტუვის პროფესიულ სასწავლებლებში ჩატარებული კვლევის მაგალითზე, 

მიმოხილული იქნება დღეს არსებული სიტუაცია და ის სამომავლო გეგმები და 

მოლოდინება რაც სისტემას გააჩნია აღნიშნულ ქვეყნებში. 

 

საკვანძო სიტყვები: პროფესიული განათლება, გლობალური პანდემია, 

საქართველო, ლიეტუვა, კერძო სექტორი. 

 

პროფესიული სწავლება, განსხვავებით განათლების სხვა სფეროებისა, 

კორონავირუსით ყველაზე მეტად დაზარალდა. მიზეზი, თუ რატომ არ 

გადაერთნენ კოლეჯები დისტანციურ სწავლებაზე გახლავთ ზოგადად 

პროფესიული სწავლების შინაარსი, ის, რომ სწავლების უმეტესი ნაწილი 
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პრაქტიკულ ნაწილზე მოდის, რომელიც ან სასწავლო სახელოსნოებში, ან 

უშუალოდ პრაქტიკის ობიექტზე ხორციელდება.  

კოვიდ-19-ის პანდემიის გავლენა პროფესიულ განათლებაზე - ჩატარებული 

კვლევა, რომელშიც საქართველოს 14 (ჰორიზონტი, ბლექსი, ოპიზარი, აისი, ახალი 

ტალღა, იკაროსი, თეთნულდი, ლაკადა, სპექტრი, იბერია, ფაზისი, განთიადი, 

ხულოს და შუა ხევის კოლეჯები ) და ლიეტუვის 2 (Vilniaus Komunaliniu Poslaugu 

Mokykla, Vilniaus Technologiju Mokymo Centras) კოლეჯი მონაწილეობდნენ, 

რამდენიმე ნაწილად შეგვიძლია დავყოთ. მიუხედავად იმისა, საქართველოში 

პროფესიული განათლების სისტემა არ გადასულა ონლაინ სწავლებაზე, 

გამოკითხულთო 41% ამბობს, რომ მათ დანერგეს დისტანციური სწავლება 

მხოლოდ თეორიულ ნაწილში. კვლევაში მონაწილეთა 53% მიუთითებს, რომ ისინი 

სთავაზობდნენ სტუდენტებს სხვადასხვა სახის ონლაინ კურსებს კარანტინის 

პერიოდში, ხოლო კოლეჯების 71%-ს ჰქონდა კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, 

პანდემიის პერიოდში სტუდენტებთან კომუნიკაციის და უკუკავშირის 

დასამყარებლად.  

გამოკითხულთა მხოლოდ 6% ამბობს, რომ სტუდენტების მოტივაცია არ 

შეცვლილა, მოტივაციაზე უარყოფითად იმოქმედა კვლევაში მონაწილე 

კოლეჯების 35%-ის აზრით, ხოლო 69% საშუალო ზეგავლენაზე საუბრობს.  

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ სწავლის პროცესის შეწყვეტის მიუხედავად, 

ადმინისტრაციები ეფექტურად და დროულად გადაერთვნენ დისტანციურ 

მუშაოებაზე. კვლევის მიხედვით, კოლეჯების 77%-მა ეს ყოველგვარი 

პრობლემების გარეშე შეძლო. ამ პერიოდში მიმდინარეობდა ინტენსიური მუშაობა 

ახალი პროგრამების დამატებაზე.  

კოლეჯებში სასწავლო პროცესის აღდგენის შემდეგ გამოწვევად რჩება 

საჯარო სექტორის მდგრადობა. რამდენად შეძლებენ ისინი კვლავ პარტნიორულ 

ურთიერთობაში იყვნენ კოლეჯებთან საწარმო პრაქტიკის, თუ უკვე სწავლების 

დასრულების შემდეგ, დასაქმების კუთხით.  
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ჩატარებულ კვლევაში საჯარო-კერძო პარტნიორობის მიმართულებით 

დასმულ საკითხებზე კოლეჯების 71% აღნიშნავს, რომ ნაწილობრივ გართულდა 

კომუნიკაცია არსებულ და პოტენციურ დამსაქმებელთან, 18% საუბრობს 

გართულებაზე, ხოლო მხოლოდ 11% აღნიშნავს, რომ მდგომარეობა არ შეცვლილა. 

კვლევა შეეხო კურსდამთავრებულების მიმართ დამსაქმებლების მიდგომასაც. 

გამოკითხულთა 66% ამბობს, რომ ზოგადი სიტუაცია არ შეცვლილა, ხოლო 16-16% 

მიუთითებს კურსდამტავრებულებზე მოთხოვნის ზრდასა და კლებაზე. 

მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში არსებული და მოსალოდნელი 

ეკონომიკური კრიზისი, ბიზნესს, რომელიც არ დაიხურა მიიყვანს საკადრო 

პოლიტიკის გადახედვის აუცილებლობამდე, რაც სამუშაო ადგილების კლებას და 

დასაქმებულები შემცირებას გამოიწვევს. ამ ფონზე, დამსაქმებელი იძულებული 

იქნება მოახდინოს ოპტიმიზაცია და სამსახურში დატოვოს ის კადრი, რომელიც 

გამოირჩევა მაღალი პროფესიონალიზმით და კარგი უნარ-ჩვევებით. მსგავს 

პერიოდში მაღალი ხარისხის პროფესიულ განათლებას და ბაზარზე 

კონკურენტული კადრების მომზადებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება.   

დისტანციური სწავლების დანერგვა პროფესიულ განათლებაში გახლავთ 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომლის წინაშეც განათლების სამინისტრო 

და საქართველოს მთავრობა დადგა კოვიდ-19 პანდემიის პირობებში.  

პირველი წინგადადგმული ნაბიჯი სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე 

გადასვლისკენ შეეხო მოკლევადიან მომზადება-გადამზადების პროგრამებს. 

მომზადება – გადამზადების წესში შევიდა  ცვლილებები და იმ მოკლევადიან 

პროგრამებში, სადაც დისტანციური სწავლება შესაძლებელია, მეცადინეობები 

დისტანციურად ჩატარება დაიშვა.  

დისტანციური სწავლების დანერგვის მიზნით, საქართველოს განათლების, 

მეცნიერებისა და სპორტის სამინისტროს კომუნიკაცია ჰქონდა ლატვიის შესაბამის 

ექსპერტებთან იმ გამოცდილების გასაზიარებლად რაც მათ დანერგეს სისტემაში. 

ლატვიური მიდგომა შემდეგია: კოლეჯებმა უზრუნველყვეს სტუდენტების 

კომპიუტერული ტექნიკით რათა არ გაძნელებოდათ ონლაინ ჩართვები. 
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თეორიული საკითხები მარტივად დაძლევადი გამოწვევაა, რაც შეეხება პრაქტიკას, 

სტუდენტები სახლის პირობებში ასრულებდნენ იმ სამუშაოებს, რაც კოლეჯში 

სწავლების დროს უნდა შეესრულებინათ, მაგალითად ამზადებნენ კერძებს, 

კერავდნენ, ამზადებდნენ ხელნაკეთ ნივთებს და ა.შ. იყო შემთხვევები, როდესაც 

ხდებოდა სამუშაოების ჯგუფურად შესრულებაც. მიუხედავად ამისა, მაინც დარჩა 

რიგი სპეციალობები, სადაც სტუდენტს სახლის პირობებში გაუჭირდა სამშაოების 

შესრულება, მაგალითად შემდუღებელი. 

მთავარი გამოწვევა ონლიან სწავლების დანერგვის პროფესიული 

განათლების შინაარსი, მისი პრაქტიკული ნაწილია. როგორ უნდა მოხდეს 

შედეგების დადასტურება? გავყვებით ბალტიისპირეთის ქვეყნების მოდელს და 

შინ მომზადებბულ/შესრულებულ დავალებას დავუდასტურებთ თუ მხოლოდ 

თეორიული ნაწილის გადასვლა მოხდება ონლაინ სწავლებაზე? - ეს არის 

საკითხების ის ძირითადი ნაწილი, რომელთა გადაჭრაც აუცილებელია 

დისტანციური სწავლებისთვის ადაფტირებული გარემოს შესაქმნელად. 

ახალი კორონავირუსით გამოწვეულმა შეზღუდვებმა და კარანტინმა 

საქართველოს განათლების სისტემის მსგავსად პრობლემები შეუქმნა სხვა 

ქვეყნებსაც. თემის ირგვლივ საკვლევ ქვეყნად არჩეული იქნა ლიეტუვა და 

ვილნიუსის ორი კოლეჯი (Vilniaus Komunaliniu Poslaugu Mokykla, Vilniaus 

Technologiju Mokymo Centras).  

კოვიდ -19-ის გამოწვევებზე ეფექტურად საპასუხოდ და კარანტინის 

პერიოდში განსახორციელებელი აქტივობების კოორდინაციისთვის, ლიეტუვის 

რესპუბლიკის განათლების , მეცნიერების და სპორტის სამინისტროში შეიქმნა 

საკოორდინაციო ჯგუფი. პროცესების სისტემატიზაციის და გამართულობისთვის 

სამინისტრომ დაამტკიცა რეკომენდაციები, რომლითაც უნდა ეხელმძღვანელათ 

პროფსიული საგანმანათლებლო მომსახურების მიმწოდებლებს სანამ სწავლა 

ჩვეულ რეჟმში გაგრძელდებოდა: 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ყველა წარმომადგენელმა, მათ შორის 

პროფესიულმა ინსტიტუტებმა, სპეციალური ონლაინ პლატფორმის საშუალებით 
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მიიღეს წვდომა Moodle, ვირტუალურ სასწავლო გარემოზე, რომელიც 

ადაპტირებული იყო  პროფესიული განათლების სფეროსთვის. 

 განათლების სამინისტრომ ჩაატარა კვლევა სოციალურად დაუცველ 

მოსწავლეთათვის კომპიუტერებითა და ინტერნეტით უზრუნველსაყოფად 

(დაახლოებით 35000 ახალგაზრდა). სახელმწიფო შესყიდვების საფუძველზე 

ტექნიკის უმეტესობა დაქირავებულ ან შეძენილ იქნა.  სახელმწიფოსთან ერთად ამ 

პროცესში ჩართული იყო ბიზნეს საზოგადოება და კერძო პირები, რომლებიც 

როგორც თანხას, ასევე, ტექნიკას სწირავდნენ სპეციალურად შექმნილ პლატფორმას 

- ,,სკოლა სახლში“ (1500 კომპიუტერი იქნა შეძენილი ამ გზით).  

თეორიული და ზოგი პრაქტიკული მოდულის ჩატარება მოხერხდა 

დისტანციურად. ის მოდულები, რომლებზეც  ვერ განხორციელდა ონლიან 

სწავლება გადაიდო სასწავლო პროცესის სრულად აღდგენამდე. დისტანციური 

სწავლებისთის მასწავლებლებს უფრო მეტი დრო დასჭირდათ კლასების 

მოსამზადებლად, თუმცა მოსწავლეებისგან მიღებულმა უკუკავშირმა ცხადყო, რომ 

ასეთი სწავლება ხანდახან უფრო სახალისოა და შედეგიანი.  

დასკვნა 

პროფესიული განათლება, როგორც აღიარებულად ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი დარგი ქვეყნის ეკონომიკური სტაბილურობის და 

მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნის, აუცილებლად საჭიროებს მართვის 

მიდგომების დივერსიფიცირებას, რათა ქვეყანაში არსებულ სხვადასხვა სახის 

რთულ გამოწვევებს გაუმკლავდეს. ერთი მხრივ არ მოხდეს კადრების უწყვეტობის 

რღვევა და ასევე, სტუდენტებს არ ჰქონდეთ დემოტივაცია, რაც უარყოფითად 

აისახება როგორც არსებული ნაკადის კვალიფიცკაციის ხარისხობრივ 

მაჩვენებელზე, აგრეთვე, შემაცირებს შემდგომში მისაღების სტუდენტების 

რაოდენობას. 

ლიეტუვის და ლატვიის პროფესიული განათლების სისტემების 

დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის მაგალითი, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა 

სფეროში გატარებული რეფორმების პირდაპირი კოპირება ქართულ რეალობას არ 
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მოერგება, თუმცა საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითების გაზიარება მნიშვნელოვნად 

გაამრტივებს საუკეთესო შედეგის დადებას. 

დასკვნის სახით შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ შემდეგი:  

1. ონლაინ/დისტანციური სწავლება არ უნდა იყოს განხილული როგორც 

მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის/კარანტინის პერიოდში განსახორციელებელი 

ალტერნატივა; 

2. უნდა განისაზღვროს სასწავლო მოდულების ის კატეგორია, 

პრაქტიკული ნაწილის, რომლის შესრულებაც უსაფრთხოების ნორმების და 

არაპროფესიონალური აღჭურვილობით სახლის პირობებშია შესაძლებელი; 

3. სტუდენტების რეგისტრაციის პერიოდშივე უნდა დადგინდეს თუ 

რამდენ მათგანს აქვს ინტერნეტთან წვდომა და რა ტექნიკური საშუალებებით; 

4. კოლეჯებს უნდა მიეცეტ შესაძლებლობა საკანონმდებლო დონეზე, რომ 

საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე შეეძლოთ 

სტუდენტების/სტუდენტთა ჯგუფისთვის კომპიუტერული ტექნიკის თხოვება; 

5. დაიშვას შესაძლებლობა, პრაქტიკული სწავლებისთვის საჭირო 

სახარჯი მასალების სტუდენტების/სტუდენტთა ჯგუფისთვის გაცემა შესაბამისი 

სწავლებების სახლიდან განსახორციელებლად. 

ონლაინ/დისტანციური სწავლების დანერგვა სისტემაში შესაძლებელია 

განხორციელდეს ყოველთვის და მისი გარკვეული პროცენტით არსებობა გახდეს 

სავალდებულო. რაც ერთი მხრივ მოახდენს სწავლების მეთოდების 

დივერსიფიკაციას, ასევე, დაზოგავს რესურსებს და მეტად მრავალფეროვანს და 

მიმზიდველს გახდის პროფესიულ განათლებას.  

 

ლიტერატურა: 

1. ადამიანური კაპიტალის ინდექსის კვლევის შედეგები -  ბიზნესისა და 

ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი -  https://btu.edu.ge/kvlevebi/kvlevithi-

aqtivobebi/article/70530-adamianuri-kapitalis-indeqsis-kvlevis-shedegebis-prezentacia - 

დამოწმებულია 27.10.2020 

https://btu.edu.ge/kvlevebi/kvlevithi-aqtivobebi/article/70530-adamianuri-kapitalis-indeqsis-kvlevis-shedegebis-prezentacia
https://btu.edu.ge/kvlevebi/kvlevithi-aqtivobebi/article/70530-adamianuri-kapitalis-indeqsis-kvlevis-shedegebis-prezentacia
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2. საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ - 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4334842?publication=0  - დამოწმებულია 

27.10.2020 

3. Lithuania: VET versus Covid-19: challenges and new opportunities for the future - 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/lithuania-vet-versus-covid-19-

challenges-and-new-opportunities-future?fbclid=IwAR0PK2kifJG69OjtXWFRuG--

GBXCeZ4AHkPNIaxF06sTAC-4Y9bFsakf4bw - დამოწმებულია 27.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4334842?publication=0
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/lithuania-vet-versus-covid-19-challenges-and-new-opportunities-future?fbclid=IwAR0PK2kifJG69OjtXWFRuG--GBXCeZ4AHkPNIaxF06sTAC-4Y9bFsakf4bw
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https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/lithuania-vet-versus-covid-19-challenges-and-new-opportunities-future?fbclid=IwAR0PK2kifJG69OjtXWFRuG--GBXCeZ4AHkPNIaxF06sTAC-4Y9bFsakf4bw
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Challenges of Vocational Education and Management Features 

In the conditions of the global pandemic, on the example of Georgia and Lithuania 

Jolia Nana,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

Vocational education, as well as all public and private sectors, has faced a difficult 

challenge in terms of the economic crisis and restrictions caused by the Covid-19 pandemic. 

The suspended educational process on the one hand and the sustainability of one of the 

most important parts of vocational education-business after quarantine, on the other hand,  

significantly determine the pace and directions of vocational education development in Georgia. 

What is the direct impact of the situation on the vocational education sector, how Georgia 

and Europe are coping with the existing challenge, what changes  are observed in the system-on 

the example of research conducted in Georgian and Lithuanian vocational schools on these topics, 

the current situation and future plans and expectations of the system in these countries will be 

reviewed. 
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ადგილობრივი თვითმმართველობის  განვითარების ეტაპები 

                                                                                   ბერიკაშვილი გიორგი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

     სტატიაში განხილულია, ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების 

ეტაპები საქართველოში. ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოში 

ინსტიტუციურ სათავეს ჯერ კიდევ 1921 წლიდან იღებს.      აღნიშნული პროცესები 

კვლავ აქტუალური გახდა 1993-1995 წლებში, საქართველოს საკონსტიტუციო 

კომისიის ფუნქციონირების დროს. 2004 წელის საკონსტიტუციო ცვლილებები შეეხო 

ადგილობრივ თვითმმართველობასაც, რომელიც საქართველოსთან მიმართებაში 

ძალაში შევიდა 2005 წლის პირველი აპრილიდან. უკვე შემდგომ პერიოდში, კერძოდ 

კი 2009-2010 წლების საკონსტიტუციო რეფორმის დროს, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ინსტიტუტი კიდევ უფრო მაღალ საფეხურზე ავიდა, რაც 

გამოიხატა იმაში, რომ კონსტიტუციაში ჩამოყალიბდა მეშვიდე პრიმა თავი, რომელიც 

შეეხებოდა ადგილობრივ თვითმმართველობას. აღნიშნული კონსტიტუციურ-

სამართლებრივი დებულებით გაიმიჯნა ადგილობრივი თვითმმართველობის და 

ცენტრალური ხელისუფლების უფლებამოსილება. მიუხედავად ძლიერ 

სამართლებრივი ბაზისა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ჯეროვნად და 

ქმედითად განხორციელებას რამოდენიმე ფაქტორი მაინც უშლის ხელს. რეალურად 

საკმაოდ ბევრი რეფორმა გატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

მიმართულებით (1998,2005,2010,2014,2017) წლებში, მაგრამ პრაქტიკულად, 

ადგილობრივი თვითმმართველობა კვლავ ცენტრალური ხელისუფლების 

გაგრძელებად რჩება.   

 

საკვანძო სიტყვები: ადგილობრივი თვითმართველობა, მუნიცეპალიტეტი. 
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     ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოში ინსტიტუციურ სათავეს 

ჯერ კიდევ 1921 წლიდან იღებს.  საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის მე-10 თავი 

სახელწოდებით „ადგილობრივი თვითმმართველობა“ ითვალისწინებდა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოწყობის ძირითად სამართლებრივ 

საფუძვლებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, შესაძლებელია თამამად ითქვას, რომ 

საქართველოში ადგილობრივ თვითმმართველობას ფუნდამენტური საფუძველი ჯერ 

კიდევ წინა საუკუნის პირველ ნახევარში ჩაეყარა.1  სამწუხაროდ, აღნიშნული 

სამართლებრივი დებულების პრაქტიკაში ასახვა ვერ მოხერხდა ვინაიდან აღნიშნულ 

პერიოდს დაემთხვა სახელმწიფოს სუვერენიტეტის დაკარგვა.  

     აღნიშნული პროცესები კვლავ აქტუალური გახდა 1993-1995 წლებში, 

საქართველოს საკონსტიტუციო კომისიის ფუნქციონირების დროს. საყურადღებო 

არის ის ფაქტი, რომ აღნიშნული პროცესების მიმდინრეობის დროს  ძირითადი 

აქცენტი ადგილობრივ თვითმმართველობაზე არ გამახვილებულა, რაც რაციონალურ 

ჭრილში ჯდება, ვინაიდან ამ პერიოდში სახელმწიფო შტოებს შორის 

უფლებამოსილებათა გადანაწილება ხდებოდა. ამის შედეგად საქართველოს 1995 

წლის კონსტიტუციაში ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ გაკეთებული 

იქნა მხოლოდ ერთი ჩანაწერი „საქართველოს მოქალაქეები ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საქმეებს აწესრიგებენ თვითმმართველობის მეშვეობით, სახელმწიფოს 

სუვერენიტეტის შეულახავად. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

შექმნის წესი, უფლებამოსილება და სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობა 

განისაზღვრება ორგანული კანონით“ 2 საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუციის მე-2 

მუხლის მე-4 პუნქტით ადგილობრივი თვითმმართველობა განისაზღვრა არა როგორც 

ცენტრალური ხელისუფლების ნაწილი ან მისი გაგრძელება,  არამედ მისგან 

დეცენტრალიზებული დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, რომელიც ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საკითხებს საკუთარი სახსრებით და პასუხისმგებლობით წარმართავს. 

ხოლო ურთიერთობა ადგილობრივ თვითმმართველობასა და ცენტრალურ 

                                                           
1 საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია, თავი მე–10. 
2 საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუცია (პირველი რედაქცია) 
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ხელისუფლებას შორის ორგანული კანონით დარეგულირდა, რამაც კიდევ ერთხელ 

წარმოაჩინა ადგილობრივი თვითმმართველობის განსაკუთრებული მნიშვნელობა.3  

       2004 წელის საკონსტიტუციო ცვლილებები შეეხო ადგილობრივ 

თვითმმართველობასაც, სადაც აღნიშნული ინსტიტუტის ფორმირების 

დემოკრატიული პრინციპი გამყარდა. კერძოდ საქართველოს კონსტიტუციაში მოხდა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის დეფინირება უფრო ფართო გაგებით, რაც 

გულისხმობდა საქართველოს კონსტიტუციაში არსებული ჩანაწერის განვრცობას (მე-

2 მუხლის მე-4 პუნქტს) დაემატა წინადადება, სადაც ითქვა, რომ „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 

ხელმძღვანელთა თანამდებობა არჩევითია“ . 

        ამ პროცესებს მოჰყვა საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საერთაშორისო სამართლებრივი ბაზით განმტკიცება, კერძოდ 2004 წლის 26 

ოქტომბერს მოხდა“ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” ევროპული 

ქარტიის (სტრასბურგი, 15.10.1985) რატიფიცირება4, რომელიც საქართველოსთან 

მიმართებაში ძალაში შევიდა 2005 წლის პირველი აპრილიდან.  ქარტიის მიხედვით, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის პრინციპი აღიარებული უნდა იქნეს შიდა 

კანონმდებლობით და შესაძლებლობის შემთხვევაში, კონსტიტუციით. აღნიშნულ 

დებულებას ჩვენ ჯერ კიდევ 1921 წელს ვაკმაყოფილებდით. ზოგადად ქარტიის 

მიხედვით რომ მოვახდინოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დეფინირება, 

„ადგილობრივი თვითმმართველობა ნიშნავს ხელისუფლების ადგილობრივი 

ორგანოების უფლებასა და შესაძლებლობას, კანონის ფარგლებში მოაწესრიგონ და 

მართონ საზოგადოებრივი საქმეების მნიშვნელოვანი წილი მათი 

პასუხისმგებლობითა და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად“ 

5მკვეთრად იკვეთება ქარტიის მესამე მუხლის პირველი პუნქტით გადმოცემულ 

                                                           
3 „კონსტიტუციის შემუშავება და მიღება საქართველოში (1993-1995)“; ვოლფგანგ გაული; თბილისი, 

2002  წ. 
4 Ratification : სახელმწიფოს უმაღლესი ხელისუფლების მიერ დამტკიცება საერთაშორისო 

ხელშეკრულებისა, რომელიც ხელმოწერილია ამ სახელმწიფოს სრულუფლებიანი წარმომადგენლის 

მიერ; რატიფიკაცია ხელშეკრულებას აძლევს იურიდიულ ძალას. 
5 ადგილობრივი თვითმმართველობების შესახებ ევროპული ქარტია 1985 წ.  
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დებულებაში, სადაც  ცენტრალური ხელისუფლებისაგან ადგილობრივი 

თვითმმართველობის დეცენტრალიზაცია აუცილებელ მოთხოვნად გვევლინება.  

ქარტია განმარტავს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა ეს არის ხელისუფლების 

ადგილობრივი ორგანოების უფლება და შესაძლებლობა, კანონის ფარგლებში 

მოაწესრიგონ საზოგადოებრივი საქმეების ძირითადი ნაწილი. აღნიშნული 

საკითხების მოწესრიგება ხდება მათი პასუხისმგებლობითა და ადგილობრივი 

მოსახლეობის ინტერესთა შესაბამისად. ხოლო, რაც შეეხება საქართველოს 

კანონმდებლობას, შესაძლებელია ითქვას, რომ ქარტიასთან მიმართებაში 

საქართველოს კანონმდებლობა სრულიად თანხვედრაშია და უფრო მეტიც.  

საქართველოს კონსტიტუციითა და ორგანული კანონით (ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი) ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუტი 

უფრო მაღალ დონეზე აჰყავს და ზემოთ ხსენებულ უფლებამოსილებას მიიჩნევს არა 

ადგილობრივი ორგანოების უფლებამოსილებად, არამედ მოქალაქეთა 

უფლებამოსილებად. 

           უკვე შემდგომ პერიოდში, კერძოდ კი 2009-2010 წლების საკონსტიტუციო 

რეფორმის დროს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუტი კიდევ უფრო 

მაღალ საფეხურზე ავიდა, რაც გამოიხატა იმაში, რომ კონსტიტუციაში ჩამოყალიბდა 

მეშვიდე პრიმა თავი, რომელიც შეეხებოდა ადგილობრივ თვითმმართველობას. 

აღნიშნული კონსტიტუციურ-სამართლებრივი დებულებით გაიმიჯნა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის და ცენტრალური ხელისუფლების უფლებამოსილება.  

        მიუხედავად ძლიერ სამართლებრივი ბაზისა, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ჯეროვნად და ქმედითად განხორციელებას რამოდენიმე 

ფაქტორი მაინც უშლის ხელს. რეალურად საკმაოდ ბევრი რეფორმა გატარდა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართულებით (1998,2005,2010,2014,2017) 

წლებში, მაგრამ პრაქტიკულად, ადგილობრივი თვითმმართველობა კვლავ 

ცენტრალური ხელისუფლების გაგრძელებად რჩება.   

       უნდა ითქვას, რომ მხოლოდ სამართლებრივი რეგულირება საკმარისი არ არის, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ქმედითად ფუნქციონირებისათვის. მაგალითად 
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კონსტიტუციურ-სამართლებრივი საფუძვლის არსებობის მიუხედავად, 2006-2012 

წლებში ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოები 

ანგარიშვალდებული უნდა ყოფილიყვნენ დეცენტრალიზებულ წარმომადგენლობით 

ორგანოებთან, მაგრამ არსებული საკითხის სამართლებრივად რეგულირების 

მიუხედავად, ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოები 

ანგარიშვალდებული იყვნენ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, მაგრამ არა მხოლოდ 

აღმასრულებელი ორგანოები არამედ თვითმმართველობის წარმომადგელობითი 

ორგანოებიც ცენტრალურ ხელისუფლებას ექვემდებარებოდნენ.  ასევე ამავე წლებში 

ჩვეული პრაქტიკად იყო ქცეული, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 

ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების დაფინანსება, როგორიცაა პროკურატურა, 

პოლიცია და მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროებიც კი. ხოლო დღემდე ჩვეულ 

პრაქტიკად უნდა მივიჩნიოთ ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ საჯარო 

სკოლების დაფინანსება.  აუცილებელია არსებული სამართლებრივი ბაზის 

პრაქტიკაში განხორციელების მექანიზმების შემუშავება, არ შეიძლება მხოლოდ 

პრაქტიკაში გამოუყენებელი დებულებებით ვიმსჯელოთ ადგილობრივი 

თვითმმართველობის განვითარებაზე და სამომავლო გეგმებზე, როდესაც არსებულის 

პრაქტიკაში რეალიზაცია ვერ ხორციელდება. 6 

      ასევე მინდა შევეხო თვითმმართველობის მეორე დონის, ანუ რეგიონალური 

თვითმმართველობის საკითხს.  ნათლად ჩანს, რომ საქართველოში ადგილობრივი 

თვითმმართველობა ჯერ კიდევ განვითარების ეტაპზეა და განვითარების გზაზე 

ვაწყდებით რიგ პრობლემებს, რის გამოც ადგილობრივ თვითმმართველობას არ 

შეუძლია მასზე დაკისრებული უფლებამოსილება განახორციელოს ჯეროვნად და 

სრული მოცულობით. აღნიშნული პრობლემები გამოწვეული არის შესაბამისი 

ფინანსების არ ქონით, ასევე ადამიანური რესურსის სიმწირით, ან სხვა ობიექტური თუ 

სუბიექტური მიზეზების გამო.  ისეთი სახის საკითხები, როგორიც არის ტყისა და 

წყლის რესურსების მართვა, რეგიონული მნიშვნელობის გზები, კულტურული 

                                                           
6  ლოსაბერიძე დავით, „თვითმმართველობა საქართველოში“, პოლიტიკის ანალიზი - 

დეცენტრალიზაციის პროცესის ზოგადი შეფასება (1991-2012) 
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მემკვიდრეობის დაცვა, რეგიონული განვითარების სოციალურ–ეკონომიკური 

გეგმები, ტურიზმი, სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა, კურორტების მართვა და ა.შ. 

ასეთი უფლებამოსილების ქმედითად განსახორციელებლად საჭირო არის 

რეგიონული თვითმმართველობის ანუ შუა რგოლის არსებობა. თითქოსდა 

აღნიშნული რგოლი უნდა ყოფილიყო გუბერნატორის ინსტიტუტი, მაგრამ 

პრაქტიკულად, თავდაპირველად აღნიშნული ინსტიტუტი ხელისუფლების 

უფლებამოსილების არაფორმალურ გაგრძელებას წარმოადგენდა, ხოლო უკვე 

შემედგომ პერიოდში ფორმალურსაც კი. აღნიშნული საკითხი კი შუა რგოლის 

არსებობის აუცილებლობაზე მიუთითებს. რაც შეეხება აღნიშნული პრობლემის 

გადაწყვეტის გზას, შესაძლებელია ითქვას, რომ საქართველოს კონსტიტუციით უკვე 

გაწერილია ის წინაპირობა, რის შემდეგაც მოხდება ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მეორე დონის შემოღება. საქართველოს კონსტიტუციის მეშვიდე 

მუხლის მესამე ნაწილის თანახმად „საქართველოს ტერიტორიული 

სახელმწიფოებრივი მოწყობა გადაისინჯება საქართველოს კონსტიტუციური 

კანონით, უფლებამოსილებათა გამიჯვნის პრინციპის საფუძველზე, ქვეყნის მთელ 

ტერიტორიაზე საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენის შემდეგ“   

7აღნიშნული ჩანაწერი გაკეთდა საქართველოს 2017 წლის 13 ოქტომბრის 

კონსტიტუციური კანონით, ანუ ფაქტობრივად 2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის 

შედეგადაც კი ვერ მოხდა საქართველოს ტერიტორიულ სახელმწიფოებრივი 

მოწყობის დადგენა და კანონმდებელმა ისევ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე 

იურისდიქციის აღდგენას დაუკავშირა აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტა.  

       შესაძლებელია ითქვას, რომ თვითმმართველობის დამოუკიდებლობის ერთ–

ერთი ძირითადი გარანტი არის ცენტრზე ფინანსური დამოუკიდებლობა. 1998–2004 

წლებში, სახელმწიფო ფინანსების დაახლოებით 30% ადგილობრივ დონეზე იყო 

მობილიზებული, მაგრამ აღნიშნულიც კი არ იყო საკმარისი მათი უფლებამოსილების 

ქმედითად განსახორციელებლად, შემდეგ 2004 წლიდან კი მოხდა გადასახადების 

ცენტრალიზაცია, რამაც 30.0%-დან 2.3% მდე ჩამოიყვანა აღნიშნული ნიშნული. რასაც 

                                                           
7 საქართველოს კონსტიტუცია, მეშვიდე მუხლის მესამე ნაწილი 1995 წ. 
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შესაბამისად თვითმმართველობის დეცენტრალიზაცია არ მოჰყოლია. შესაბამისად 

საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც 2007 წლამდე ადგილობრივ ბიუჯეტში 

ირიცხებოდა, მოხდა მისი ცენტრალური ბიუჯეტისაკენ მიმართვა. 8 

ევროპული ქარტიით, თავად თვითმმართველობის ცნება გულისხმობს 

ადგილობრივი ორგანოებისთვის შესაბამისი კომპეტენციების განსახორციელებლად 

საჭირო სახსრების არსებობას. ამასთან, ეს სახსრები უნდა იყოს თვითმმართველობის 

შესასრულებელი ამოცანების თანაზომიერი. ამ სახსრების თუნდაც ნაწილი უნდა 

ივსებოდეს ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლებისგან, რომელთა 

დადგენის უფლებაც აქვს ადგილობრივ თვითმმართველობას. ეკონომიკურად სუსტი 

თვითმმართველობებისთვის კი უნდა არსებობდეს ფინანსური გამოთანაბრების 

პროცედურები.  

       დასკვნის სახით შესაძლებელია ითქვას, რომ       პრაქტიკულად, საქართველოში 

არსებულ დასახლებათა უმრავლესობაში მოსახლეობის წინაშე მდგარი, პირველადი 

მნიშვნელობის ადგილობრივი საკითხებიდან - გზები, წყალმომარაგება, 

ელექტროენერგია, გაზიფიკაცია, დასუფთავება, სკოლა, სასწრაფო სამედიცინო თუ 

ამბულატორიული მომსახურება, საბავშვო ბაღი - უმრავლესობა თვითმმართველობის 

კომპეტენციებს არ მიეკუთვნება. ევროპული ქარტია ითხოვს, რომ ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებს უნდა გააჩნდეთ საკუთარი კომპეტენციები. მეტიც, 

ქარტიის მიხედვით, არაა აუცილებელი, ეს კომპეტენციები შემოიფარგლოს 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებით. ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებს უნდა შეეძლოთ მოახდინონ საზოგადოებრივი საქმეების მნიშვნელოვანი 

წილის რეგლამენტირება. 

 

ლიტერატურა: 
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2. საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუცია (პირველი რედაქცია) 

                                                           
8 ლოსაბერიძე დავით, „თვითმმართველობა საქართველოში“, პოლიტიკის ანალიზი - 

დეცენტრალიზაციის პროცესის ზოგადი შეფასება (1991-2012) 



172 
 
 

 

3. საქართველოს კონსტიტუცია, მეშვიდე მუხლის მესამე ნაწილი 1995 წ. 

4. ვოლფგანგ გაული,  „კონსტიტუციის შემუშავება და მიღება საქართველოში (1993-

1995)“; თბილისი, 2002  წ. 
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The Stages of Local Government Development 

                                                               Berikashvili Giorgi,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

     In the article is discussed The stages of local government in Georgia. local government 

takes institutional roots since 1921. Mentioned processes became actual again in 1993-1995, at the 

time of functon of Georgian Constitutional committee. Constitutional changes were implemented 

in local government in 2004 as well, which was legislated since 1st of april  2005. After that period, 

namly according to the constitutional reforms in  2009-2010, the institute of local government was 

promoted even at a higher level, that was indicated in formation of seventh prime article, connected 

to the local government. According to the constitutional-legislative regulation was separated 

powers of local government and central government. Despit of solid legislative base, 

implementation of local government properly and effectivly is interfered even by several factors. 

Really a lot of reforms were made towards the  local government (1998,2005,2010,2014,2017)  

but practically local government still remains a continuation of central government.   
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პროფესიული განათლება - გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდისა და სოციალური 

სტაბილურიბის გარანტი 

გოხელაშვილი მერაბ, 

სსიპ კასპის კოლეჯის დირექტორი, საჯარო მმართველობის დოქტორი 

 

აბსტრაქტი 

საქართველოში, ბოლო წლების განმავლობაში, პროფესიული განათლების 

მიმართულებით ფუნდამენტალური ცვლილებები განხორციელდა. შედეგად 

მივიღეთ: 

1. პროფესიული კოლეჯების კურსდამთავრებულთა დასაქმების 

კოეფიციენტი გაორმაგდა. 

2. მოხდა ზოგადი და პროფესიული განათლების შინაარსობრივი და 

სტრუქტურული ბმა. 

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ პროფესიული განათლების სისტემაში 

ჩატარებულმა კვლევებმა, რამდენიმე გამოწვევას გაუსვა ხაზი, რომელიც 

აუცილებლად უნდა გადაიჭრას. 

პროფესიული განათლების სისტემა, სრულიად ვერ პასუხობს იმ თანამედროვე 

გამოწვევებს, რომელსაც შრომის ბაზარი დღეს დასაქმების მსურველებს უყენებს. 

ამისათვის აუცილებელია ქვეყანაში არსებობდეს შრომის ბაზრის კვლევის სისტემური 

მექანიზმი. ეს ხელს შეუწყობს პროფესიული განათლების პოლიტიკის სწორად 

განხორციელებასა და შიდა მენეჯმენტის სწორად დაგეგმვას, პროგრამების 

განხორციელების საქმეში. 

საქართველოს განათლებისა, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს მხრიდან, პროფესიული განათლების რეფორმის პროცესში 

გასაძლიერებელია კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებს, დონორ 

ორგანიზაციებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. საყურადღებოა 

მონიტორინგის ერთიანი სისტემის არარსებობა (სტატისტიკა, ინდიკატორები და 
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ანალიზი). ყოველივე ეს, მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ, სწორ გადაწყვეტილებების 

მიღებას შეუწყობს ხელს. 

 

საკვანძო სიტყვები: პროფესიული განათლება; კვლევა; შრომის ბაზარი; 

დუალური პროგრამები 

 

,,ყველას აქვს განათლების მიღებისა და მისი ფორმის არჩევანის უფლება. სახელმწიფო 

უზრუნველყოფს ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის ჰარმონიზაციას საერთაშორისო 

სივრცეში“ - საქართველოს კონსტიტუცია.  

ადამიანური რესურსი და მისი პოტენციალის ეფექტიანი, რაციონალური 

გამოყენება,  დღეს გლობალიზაციასა და ევროინტეგრაციის პირობებში, ეკონომიკური 

ზრდისა და ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისათვის ერთ-ერთი 

აუცილებელი პირობაა. 

საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემაში ბევრი პრობლემა 

დაგროვდა, რასაც ბოლო პერიოდში ჩატარებული კვლევები მოწმობს. პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულების 

კვლევამ, რამდენიმე პრობლემა გამოკვეთა. ჩვენ გამოვყავით შემდეგი პრობლემები:  

 პროფესიული განათლების ნაკლებად მიმზიდველობა და დაბალი 

პრესტიჟი საზოგადოებაში;  

 პროფესიული განათლების შრომის ბაზრის, ელექტრონული წვდომის 

სიმწირე;  

 ადეკვატური საკანონმდებლო ბაზის არარსებობა.  

აგრეთვე მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს პროფესიული განათლების 

მასწავლებლის გადამზადების საკითხი. სწორი ხედვაა დღეს ქვეყანაში, როდესაც 

განათლების რეფორმის პრიორიტეტია სამთავრობო სტრატეგია პროფესიული 

მასწავლებლის მომზადება და განვითარება  ,,თანამედროვე სტანდარტებისა და 

მოთხოვნების შესაბამისად“.  
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საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ: 1 თავის 1 მუხლი 

განსაზღვრავს მის მიზანს:  ,,ამ კანონის მიზანია ქვეყანაში პროფესიული განათლების 

სისტემის შექმნა, რომელიც დააკმაყოფილებს სწრაფად და მუდმივად ცვალებად 

შრომის ბაზრის მოთხოვნებს“ საქართველოს კანონში განხორციელებული  

ცვლილებების  შედეგად პროფესიული განათლება ერთი საფეხურიდან გადავიდა 

ხუთსაფეხურიან სისტემაზე. 

ახალი კანონის მიხედვით პროფესიული განათლება იყოფა შემდეგ სახეებად: 

 საბაზო პროფესიული განათლება - III  დონე; 

 საშუალო პროფესიული განათლება - IV  დონე    

 უმაღლესი პროფესიული განათლება - V  დონე 

კანონი განსაზღვრავს საქართველოში პროფესიული განათლების მიზნებს: 

 ერთიანი პროფესიული-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნას მთელი 

სიცოცხლის განმავლობაში, პირის მიერ სწავლის შესაძლებლობის 

ხელშეწყობას სწავლების მრავალ საფეხურიანობისა და მრავალფეროვნების 

გათვალისწინებით: ინდივიდის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; 

 შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, 

კვალიფიციური კადრების მომზადების უზრუნველყოფა:  ინდივიდის 

დასაქმების, მათ შორის, საკუთარი ბიზნესისა თუ თვითდასაქმების 

ხელშეწყობა; 

 პროფესიულ განათლების სფეროში სასწავლო-სამეწარმეო 

პარტნიორობის სისტემის შექმნა, საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა 

და განხორციელების პროცესებში შესაბამისი დარგის დამსაქმებლის 

მონაწილეობის უზრუნველყოფა და ხელშეწყობა. 

პროფესიული სფეროს რეფორმირებას, ევროპის მასშტაბით, საფუძველი 

დაუდო ლისაბონის სტრატეგიამ. სტრატეგიის თანახმად ეკონომიკა უნდა იყოს 

კონკურენტუნარიანი და ცოდნაზე დაფუძნებული, გაუმჯობესებული და მეტი 

სამუშაო ადგილებით. ამისათვის ევროპამ მოახდინა არა მარტო ეკონომიკის 

რადიკალური ტრანსფორმაცია, არამედ განათლების სისტემის მოდერნიზაციაც.  
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,,პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის სფეროში ევროპული თანამშრომლობის 

გაძლიერების შესახებ“ – 2002 წელს ევროკომისიის და ევროკავშირის განათლების 

მინისტრებმა მიიღეს კოპენჰაგენის დეკლარაცია.  დეკლარაცია მიზნად ისახავდა 

ევროპული პროფესიული განათლების და ტრენინგის კოოპერაციის გაძლიერებას. 

კოპენჰაგენის და ბოლონიის პროცესების მეშვეობით ევროპაში ყალიბდება საერთო 

საგანმანათლებლო სივრცე.  

,,ევროპა 2020“ ევროკავშირის ეკონომიკური ზრდის სტრატეგია. 

პროფესიული განათლების ინტეგრაცია ევროპულ სივრცესთან სტრატეგიული 

ამოცანაა. საქართველოში პროფესიულ განათლების სისტემაში მნიშვნელოვანია 

თანამედროვე ევროპული პრიორიტეტების და მიმართულებების გათვალისწინება, 

რათა მოხდეს კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, 

ადგილობრივ ბაზარზე დასაქმებისთვის. 

,,ევროპა 2020“ სტრატეგია მოიცავს შემდეგ ინიციატივებს: 

 მოქნილი განვითარება: ციფრული განვითარება, ინოვაციური 

კავშირების დამყარება, აქტიური ახალგაზრდობა; 

 მდგრადი განვითარება: ევროპა - რესურსების ეფექტური მომხმარებელი, 

ინდუსტრიული პოლიტიკა გლობალიზაციის ერაში; 

 ინკლუზიური განათლება: ახალი პროფესიებისა და უნარების 

სისტემატიზაცია, ევროპული პლათფორმა სიღარიბის დასაძლევად. 

ბრიუგეს კომუნიკეს მიხედვით, 2020 წლისთვის ევროპის პროფესიული 

განათლების სისტემა უნდა გახდეს მიმზიდველი, რელევანტური, კარიერაზე 

ორიენტირებული, ინოვაციური, ხელმისაწვდომი და მოქნილი. სისტემამ ხელი უნდა 

შეუწყოს საუკეთესო და უმაღლესი ხარისხის მიღებას  მთელი სიცოცხლის 

განმავლობაში.  

ბრიუგეს კომუნიკეს ამოცანაა პროფესიული განათლების სისტემაში 

პარტნიორობის უფრო მეტი ჩართულობა და ევროპულ პარტნიორების 

გამოცდილების გაზიარება, ევროპული და ეროვნული ინსტრუმენტების 
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კოორდინირებული მმართველობა გამჭვირვალეობის, აღიარების, ხარისხის 

უზრუნველყოფისა და მობილობის თვალსაზრისით. 

2013-2020 წლებისთვის მომზადდა პროფესიული განათლების რეფორმის 

სტრატეგია. აღნიშნულ სტრატეგიამ სამოქმედო გეგმის მიხედვით, ხელი უნდა 

შეუწყოს ადამიანური რესურსების მდგრად განვითარებას, შესაძლებლობებისა და 

პოტენციალის განვითარებას, დასაქმების, თვითდასაქმების, თვითრეალიზების 

შესაძლებლობას და შრომის ბაზრის ამჟამინდელი თუ სამომავლო მოთხოვნების 

დაკმაყოფილებით ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიურ განვითარებასა და სიღარიბის 

შემცირებას. 

ეკონომიკისა და სოციალური სფეროს ევოლუციური განვითარება, 

ტექნოლოგიის ცვლა, შრომის ბაზრის მზარდი მოთხოვნები და სხვა მნიშვნელოვანი 

ფაქტორები, როგორც მთელ მსოფლიოში, ისე საქართველოში, მომსახურების 

სფეროები ითხოვენ  არა მხოლოდ განათლებულ ხალხს, არამედ ადამიანს, რომელსაც 

შეუძლია დასახოს ამოცანა, დაგეგმოს პერსპექტიული მიდგომები და საჭირო 

რესურსები. დღევანდელი დასაქმების ბაზარი მოითხოვს ადამიანს, რომელსაც გააჩნია 

კონკრეტული  პროცედურების განხორციელების უნარი, შეუძლია სიახლის 

გენერირება, გუნდში მუშაობა, გუნდური მუშაობის ორგანიზება. 

საქართველოს განათლებისა, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს მხრიდან პროფესიული განათლების რეფორმის პროცესში 

გასაძლიერებელია კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებს, დონორ 

ორგანიზაციებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. საყურადღებო 

მონიტორინგის ერთიანი სისტემის არარსებობა (სტატისტიკა, ინდიკატორები და 

ანალიზი), ყოველივე ეს ხელს შეუწყობდა მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ 

გადაწყვეტილებების მიღებას. 

პროფესიული განათლების სისტემა სრულად ვერ პასუხობს იმ მოთხოვნებს, 

რომელსაც შრომის ბაზარი დღეს დასაქმების მსურველებს უყენებს. ამისათვის 

აუცილებელია ქვეყანაში არსებობდეს შრომის ბაზრის კვლევის  სისტემური 

მექანიზმი, ეს კი დაეხმარება პროფესიული განათლების პოლიტიკის სწორად 
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განხორციელებას, შიდა მენეჯმენტის სწორად დაგეგმვას, სამომავლო  პროგრამების 

(მოდულური, დუალური) განხორციელების საქმეში. 

პროფესიულ განათლებაში არსებული გამოწვევების წარმატებით დაძლევამ 

უნდა განაპირობოს პროფესიული განათლების რეფორმის წარმატებით 

განხორციელება: 

 შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი, მოქნილი და ერთიანი 

პროფესიული ქსელის ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს არსებული და 

მომავალი ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობისთვის მაღალი ხარისხის 

კომპეტენციის განვითარებას, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას 

ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებისათვის;  

 მოსახლეობის ყველა ფენის წარმომადგენლისათვის პროფესიული და 

პიროვნული განვითარების სრულიად თანაბარი შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფა, მათი მომზადება, დასაქმებასა და თვითდასაქმებისათვის.  

განათლებისა და მეცნიერების სისტემის განვითარების ძირითადი 

მიმართულებები მიზნად ისახავს განათლებისა და მეცნიერების ხარისხის 

გაუმჯობესებას, რელევანტურობასა და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებს - 

გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდისა და სოციალური სტაბილურობის 

ხელშეწყობისათვის.  

 

ლიტერატურა: 

1. განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-2021. 

2. პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია (2013-2020). 

3. საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ. 

4. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე - პროფესიული განათლების შესახებ. 
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Abstract 

Fundamental changes have taken place in the field of vocational education in Georgia in 

recent years. As a result, of employment rate of vocational college graduates has doubled, and 

there is a substantive and structural link between general and vocational education. It should, 

however, be noted that studies conducted in the vocational education system have highlighted 

several challenges that definitely need to be addressed. The vocational education system does not 

fully meet modern challenges that the labor market poses to those seeking employment today. For 

this reason, it is necessary to have a systemic mechanism of labor market research in the country. 

This will help in the proper implementation of vocational education policy and proper planning of 

internal management in the implementation of programs. Coordination between various 

government agencies, donor organizations and non-governmental organizations should be 

strengthened in the process of vocational education reform by the Ministry of Education, Science, 

Culture and Sports of Georgia. The lack of a unified monitoring system (statistics, indicators and 

analysis) is noteworthy. All of this will help make the right decisions based on the evidence. 
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სოციალური პარტნიორობა, როგორც რეგიონის მდგრადი განვითარების პირობა 

 

ნასარაია ზურაბ, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

გახოკიძე ჯემალ, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 

 

აბსტრაქტი 

სტატია ეძღვნება საქართველოს რეგიონების მდგრადი განვითარების 

ასპექტებსა და პირობებს. ავტორები განიხილავენ მათი თვალსაზრისით ყველაზე 

მნიშვნელოვან ფაქტორს  - მუნიციპალური, რეგიონული და სახელმწიფო ორგანოების 

პარტნიორობას ბიზნესის ყველა სახეობასთან (მსხვილი, მცირე და საშუალო). გარდა 

ამისა, ავტორები დეტალურად შეისწავლიან ბიზნესის სოციალური 

პასუხისმგებლობის საკითხს. სტატიაში განხილულია ბიზნესისა და სახელმწიფოს 

შორის თანამშრომლობის სხვადასხვა ასპექტი და საქმიანობა, ასევე მოცემულია 

ურთიერთქმედების და პარტნიორობის ყველაზე ეფექტური განვითარების 

ინსტრუმენტები. 

 

საკვანძო სიტყვები: რეგიონების მდგრადი განვითარება, ბიზნესის სოციალური 

პასუხისმგებლობა, თანამშრომლობა. 

 

მრავალი ქართველი და უცხოელი მკვლევარი მიზანშეწონილად თვლის 

მდგრადი განვითარების  სოციალური პარტნიორობის პრიზმში შესწავლას. 

ტერიტორიის მდგრადი განვითარების ინტერესებში ხელისუფლების, ბიზნესის და 

საზოგადოების კონსტრუქციული ურთიერთქმედების ეფექტურობა  განიხილება 

მრავალი თანამედროვე ქართველი და უცხოელი მკვლევარის შრომებში. 

მაგალითად, გ. მალაშხიას ნაშრომში მოცემულია ინტეგრალური მიდგომა 

ინდივიდუალური მდგრადი სულიერი, მორალური, ინტელექტუალური და 

ფიზიკური განვითარებისადმი, აგრეთვე ორგანიზაციების, მათ შორის ბიზნეს 
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ორგანიზაციების მდგრადი ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი 

განვითარების საკითხებში. [1]  

ე. ბარათაშვილს მიაჩნია, რომ რეგიონულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემაში 

ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა არის ის სტრატეგიული რესურსი, რომელიც 

უზრუნველყოფს მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემების 

მოგვარებას. რეგიონის განვითარების მდგრადობის უზრუნველყოფაში მნიშვნელოვან 

როლს ასრულებს ტერიტორიაზე გაადგილებული კომპანიების სოციალური 

საქმიანობა, რაც გამოიხატება ადგილობრივი საზოგადოების საქმეებში კომპანიების 

ჩართვით და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობით. [2] 

ავტორი ეთანხმება ნ. ჭითანავას პოზიციას, რომელიც თვლის, რომ  

„კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის“ სოციალური ტექნოლოგიის 

გამოყენებასთან ერთად საჭიროა ტერიტორიის დაგეგმვის, საბიუჯეტო 

ურთიერთობათ, საგადასახადო სისტემის, ბიზნესისა და ხელისუფლების 

ურთიერთობითი დამოკიდებულების სრულყოფის კომპლექსური ზომების გატარება 

და თვით მოქალაქეების თვითაქტივიზაცია. [3] 

ავტორს ესმის სოციალური პარტნიორობა როგორც ოპტიმალური 

ურთიერთქმედების მოდელი რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის 

მდგრადი განვითარების საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის, რომლებიც 

ახორციელებენ ფინანსურ და ეკონომიკურ საქმიანობას რეგიონში (ბიზნეს 

სუბიექტების ასოციაციები). ავტორის მიდგომა სოციალური პარტნიორობის 

შესწავლისადმი, როგორც რეგიონის მდგრადი განვითარების პირობა, ემყარება 

ინსტიტუციურ-სინერგიული მიდგომის გამოყენებას. 

ნეოინსტიტუციონალიზმის თეორიის სახელშეკრულებო პარადიგმა 

განსაზღვრავს, რომ საბაზრო ეკონომიკის მთავარი მოქმედი პირების ინტერესები 

კოორდინირდება ერთმანეთთან მათი ეკონომიკური და სოციალური ფუნქციების 

დელიმიტაციის შესახებ სოციალური კონტრაქტის უზრუნველყოფის, აგრეთვე 

სახელმწიფოს მიერ ფინანსური მხარდაჭერის და სახელმწიფოს მიერ სოციალური 

მომსახურებების უზრუნველყოფის ურთიერთვალდებულებების განსაზღვრის 
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საფუძველზე. მენეჯმენტის თვალსაზრისით, ამავე დროს, საჭიროა მექანიზმი 

მონაწილე აქტორების ინტერესების კოორდინაციისათვის. კორპორაციული 

სოციალური პასუხისმგებლობის მოდელი ბიზნესის, სახელმწიფოსა და 

საზოგადოების ინტერესების ჰარმონიზაციის ყველაზე ეფექტური მექანიზმია, 

რომლის ზოგადი გამოხატულებაა რეგიონის მდგრადი განვითარების 

უზრუნველყოფა. ამ თვალსაზრისით, რეგიონის მდგრადი განვითარების 

უზრუნველსაყოფად საჭიროა სოციალური პარტნიორობის მექანიზმი, რომლის 

მიზანია რეგიონის აქტორების ინტერესების კოორდინაცია. [4] რეგიონის ყველა 

მოქმედ პირს აქვს კრიზისული ფუნქციონირებისა და მდგრადი განვითარების 

საჭიროება: 

- სამთავრობო დეპარტამენტები; 

- საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების რეგიონულ დონეზე; 

- ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევითი ორგანოები; 

- მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაცია; 

- სამეწარმეო სუბიექტები და მათი ასოციაციები; 

- მოსახლეობა, რომელსაც წარმოადგენს საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, 

ინდივიდუალური სოციალური ჯგუფები, ფენები, ინდივიდუალური პირები. 

რეგიონის მდგრადი განვითარებისკენ მიმართული სოციალური 

პარტნიორობის სისტემა ხასიათდება ცხრილში 1. 

სოციალურად ორიენტირებულ საბაზრო ეკონომიკაში რეგიონის ყველა 

მონაწილე არის სხვადასხვა საჭიროების და ინტერესის მქონე ეკონომიკური აგენტი. 

[5] სოციალური პარტნიორობა, რომელიც უზრუნველყოფს საზოგადოების ძირითადი 

ჯგუფების ყველაზე მნიშვნელოვანი ინტერესების რეალიზაციის ბალანსს, არის 

რეგიონის მდგრადი განვითარების კოორდინირებული სტრატეგიის ფორმირებისა და 

განხორციელების ძალიან ეფექტური საშუალება. სოციალური პარტნიორობის 

მექანიზმში მონაწილეობას ბიზნესი ახორციელებს ისეთი ინსტრუმენტის 

დახმარებით, როგორიცაა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელიც 

უნდა გვესმოდეს, როგორც ”ბიზნესის ვალდებულება ნებაყოფლობითი წვლილი 
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შეიტანოს საზოგადოების განვითარებაში, მათ შორის სოციალურ, ეკონომიკურ და 

გარემოს დაცვით სფეროში”. [6] 

ცხრილი 1. სოციალური პარტნიორობის სისტემა, რომელიც მიზნად ისახავს რეგიონის 

მდგრად განვითარებას 

სოციალური 

პარტნიორობის 

ობიექტი და საგანი 

რეგიონის კრიზისული ფუნქციონირება და მდგრადი 

განვითარება 

სოციალური 

პარტნიორობის მიზნები 

და ამოცანები 

სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობების რეგულირება 

რეგიონის მდგრადი განვითარების მხრივ 

სოციალური 

პარტნიორობის 

სფეროები 

ძალაუფლების განვითარება, სამეწარმეო სუბიექტების 

განვითარება, ტერიტორიის განვითარება 

სოციალური 

პარტნიორობის 

ფუნქციები 

საპასუხო; მარეგულირებელი; ინტეგრაციული; დამცავი; 

ინფორმაციული; საზოგადოებრივი აზრის გამოხატვის ფუნქცია; 

სოციალური კონტროლის ფუნქცია 

სოციალური 

პარტნიორობის 

პრინციპები 

ორმხრივი სარგებელი, ნებისყოფა, სოციალური პარტნიორობის 

ინტეგრირება მხარეთა საქმიანობაში, პასუხისმგებლობა, 

რეალობა და პრაგმატიზმი, მრავალდონიანი, კანონმდებლობის 

დაცვა, ინფორმაციის ღიაობა 

სოციალური 

პარტნიორობის 

სუბიექტები 

რეგიონის სახელმწიფო ხელისუფლება, დამსაქმებელთა 

რეგიონალური ასოციაციები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები 

(პროფკავშირების რეგიონალური ასოციაციები, 

საზოგადოებრივი პალატები, სხვა საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციები) 

მრავალდონიანი 

ინსტიტუციური 

მთავრობას, ბიზნესსა და საზოგადოებას შორის 

ურთიერთქმედების ინსტიტუტები, მეთოდები და 

ინსტრუმენტები 

წყარო: ავტორის მიერ შედგენილი 

რეგიონში სხვადასხვა აქტორების ინტერესების და დამატებითი მოქმედებების 
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დაახლოება გამოიხატება გრძელვადიან და მნიშვნელოვან პროექტებში 

სტრატეგიული სოციალური ალიანსის - ტერიტორიის ქსელური ორგანიზაციის 

სახით. 

 რეგიონებთან სოციალური და ეკონომიკური თანამშრომლობის არსებობა 

საქართველოს რეგიონებში განლაგებული უმსხვილესი კომპანიების სოციალური 

პოლიტიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სფეროა. ამ თანამშრომლობის 

ფარგლებში, ქალაქებისა და დასახლებების ინფრასტრუქტურაში შენარჩუნებულია 

მუშა წესრიგში და განვითარება, მიმდინარეობს გზების, საგანმანათლებლო, 

ჯანდაცვის, კულტურისა და სპორტული ობიექტების მშენებლობა. ამავე დროს, 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა იმ მუნიციპალიტეტებს, რომლებშიც მსხვილი 

კომპანიების საწარმოები ქალაქწარმომქმნელ ფუნქციას ასრულებენ. კომპანიები 

რეგულარულად მართავენ მრგვალ მაგიდებს, რომლის დროსაც ისინი აქტიურად 

განიხილავენ მდგრადი განვითარების სფეროში არსებულ პრობლემებს, 

განსაზღვრავენ საკუთარი გაადგილების ტერიტორიების განვითარების მთავარ 

პრობლემებს. 

გარდა ამისა, რეგიონებთან დადებულია ხელშეკრულებები მომსახურების 

სექტორის განვითარების სტიმულირების, გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების 

შემცირების, საგანგებო სიტუაციებისათვის მზადყოფნის გაუმჯობესების, 

ინფრასტრუქტურის განვითარების და ადგილობრივი მოსახლეობის მხარდაჭერის 

შესახებ. სამეცნიერო ჟურნალისტიკის ანალიზმა აჩვენა, რომ სოციალური 

პარტნიორობის პრაქტიკის ანალიზისას, ქართველი და უცხოელი ავტორები 

ძირითადად აღნიშნავენ სოციალური პარტნიორობის პრიორიტეტულად ერთ ასპექტს 

- ეკონომიკური სუბიექტების მიერ გაადგილების ტერიტორიებზე ფუნქციონირებადი 

სოციალური პროგრამების დაფინანსებას. ამასთან, მოძიებულ უნდა იქნას მთავრობის 

დახმარება ქალაქწარმომქმნელი და სოციალურად მნიშვნელოვანი სხვა საწარმოებისა 

და ორგანიზაციებისათვის. 

საქართველოს რეგიონების თავისებურება არის ისეთი ინდუსტრიული 

მუნიციპალიტეტების არსებობა, რომელთა ტერიტორიებზე როგორც წარმატებული 
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და ეკონომიკის სტრუქტურაწარმომქნელი, ისე  არაწარმომქმნელი საწარმოები რთულ 

ეკონომიკურ ვითარებაში არიან გაადგილებული. რეგიონებში ფართო მასშტაბით 

ხორციელდება მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა, საყრდენი საწარმოების 

მიზნობრივი მხარდაჭერა და იპოთეკური მოთხოვნის სტიმულირება. 

სტრუქტურაწარმომქმნელ საწარმოთა სახელმწიფო ჩამონათვალში შედის 111 

ორგანიზაცია, რომელთაგან 82 ინდუსტრიული საწარმოა. ამ ჩამონათვალში შედიოდა 

13 ენერგეტიკული საწარმო, რვა სამშენებლო ორგანიზაცია, ოთხი სატრანსპორტო 

საწარმო, ერთი ოქროს მომპოვებელი საწარმო, ხუთი კვების საწარმო, 

მეტალურგიული, ქიმიური, მანქანათმშენებლობის, სამთო და სხვა საწარმოები. 

სამრეწველო საწარმოების სტაბილური უზრუნველყოფის ძირითადი 

მიმართულებები განისაზღვრება რეგიონული მთავრობების ანტიკრიზისულ გეგმაში. 

საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ მოამზადა 

რეგიონის სტრატეგიული ორგანიზაციების სია, რომელშიც შედიან ორგანიზაციების 

ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებიდან, მათ შორის სამრეწველო საწარმოებიდან. 

მსხვილ კომპანიებს, საშუალო და მცირე ბიზნესებს შორის რეგიონული 

თანამშრომლობის გაფართოების მიზნით, სამუშაოები მიმდინარეობს შემდეგ 

სფეროებში: ღია კარის დღეების ჩატარება - რეგიონის მსხვილი კორპორაციების 

წარმოების საიტებზე ვიზიტი, ინდუსტრიული კლასტერების შექმნა და განვითარება, 

საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს 

დაქვემდებარებული დარგობრივი კომისიების მუშაობის ორგანიზება, საინფორმაციო 

და ანალიტიკური ცენტრის შექმნა. ახლდება თანამშრომლობის ხელშეკრულებები 

ქვეყნის სხვა რეგიონებთან. რეგიონთაშორისი თანამშრომლობის ძირითადი ფორმებია 

ვაჭრობა, თანამშრომლობა მშენებლობის, ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების 

სექტორებში. 

ანალიზმა აჩვენა, რომ ეს ღონისძიებები, რომლებიც მიღებულია განვითარების 

ისეთ ინსტიტუტებთან ერთად, როგორიცაა მრეწველთა და მეწარმეთა კავშირი, 

სავაჭრო-სამრეწველო პალატა, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების 

კორპორაცია და ინდუსტრიული კავშირები, წარმოადგენს არა მარტო რეგიონის 
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ინდუსტრიის კრიზისის პრევენციას, არამედ ბიძგს მის შემდგომ განვითარებისათვის. 

ამრიგად, მუნიციპალიტეტებისა და ბიზნესის ურთიერთქმედება განიხილება, 

როგორც კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ინპლემენტაციისა და 

სოციალურ სფეროში ინვესტიციის ინსტრუმენტი, რომელიც რეგიონის მდგრად 

განვითარებაზეა ორიენტირებული. 

 მეტიც, ამ ურთიერთქმედებას უნდა ახასიათებდეს: 

- სოციალური სფეროს ყოვლისმომცველი და მიუკერძოებელი ანალიზი; 

- მოსახლეობის ინტერესების დაცვის პრიორიტეტი; 

- საინვესტიციო დაბანდებების სოციალური ხასიათი; 

- მთავრობასა და ბიზნესს შორის ურთიერთქმედების ხელმისაწვდომობა და 

გახსნილობა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალურად პასუხისმგებელი ორგანიზაციების მიერ 

განხორციელებული რეგიონის მდგრადი განვითარების სოციალური პროგრამები 

მრავალფეროვანია, კომპანიები ეძებენ არასტანდარტულ გადაწყვეტილებებს და 

პროექტები გრძელვადიანი ხასიათის მატარებელია. მათგან ყველაზე ეფექტური 

ემყარება სპეციალური ინვესტიციების გამოყენებას, რომელიც მიზნად ისახავს 

ადგილობრივი თემების საჭიროებების დაკმაყოფილებას სოციალური პრობლემების 

გადაჭრაში. ამავე დროს, ისინი ბიზნესის განვითარების სტრატეგიასთან იმყოფება 

კავშირში. წარმატებული პრაქტიკა ემყარება პარტნიორობას რეგიონულ და 

ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, ასევე არაკომერციულ ორგანიზაციებთან, რაც 

მიზანშეწონილი წვლილია რისკების მენეჯმენტში, საცხოვრებელი გარემოს 

გაუმჯობესებასა და კომპანიების ბიზნეს რეპუტაციის განმტკიცებაში. 

ორგანიზაციების უმეტესობა ზღუდავს მათ მონაწილეობას საგარეო სოციალურ 

პოლიტიკაში საქველმოქმედო საქმიანობით. რეგიონებში არსებული სოციალური 

პარტნიორობის მექანიზმის სხვა უარყოფითი მხარეებია სპონტანურობა, 

არაეფექტურობა, თანმიმდევრულობის ნაკლებობა, სახსრების ხარჯვის კონტროლის 

შეუძლებლობა, სუბიექტურობა. 

კვლევამ აჩვენა, რომ კომერციულ ორგანიზაციებს, რომლებიც საზოგადოების 
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მხრიდან სოციალურად პასუხისმგებელ კომპანიებად აღიქმება, გაყიდვების ზრდის 

უფრო მაღალი ტემპი აქვთ, ვიდრე მათ კონკურენტებს, ისინი უფრო წარმატებული 

არიან „ფირმის მეგობართა საზოგადოების“ ფორმირების საკითხში, რაც ძალიან 

მნიშვნელოვანია ბიზნესის ეფექტური წარმართვისთვის. 

მეწარმე სუბიექტების გავლენა რეგიონის მდგრად განვითარებაზე ვრცელდება 

არა მხოლოდ მათ პერსონალზე, არამედ ორგანიზაციის გარე გარემოზეც, რაც კარგად 

ერგება სოციალური და ეთიკური მარკეტინგის კონცეფციას, რომელსაც ყველაზე 

წარმატებული კომპანიები იყენებენ ბაზარზე. ამავე დროს, უნდა აღინიშნოს, რომ 

მრავალი საწარმო, რომელიც ახორციელებს კორპორატიული სოციალური 

პასუხისმგებლობის პოლიტიკას, არ აცნობებს საზოგადოებას ამის შესახებ. არადა 

ასეთი ინფორმაცია პროაქტიული (მდგრადი განვითარების ასპექტში) ქცევის 

ერთერთი ეფექტური საშუალებაა. 

რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური სისტემების ფუნქციონირებისა და 

მდგრადობის ეფექტურობის გაზრდა (სოციალური და ეკონომიკური ეფექტურობის 

კომბინაციის ყოვლისმომცველი დილემის გადაწყვეტით) ითვალისწინებს შემდეგი 

ამოცანების გადაჭრას: 

- რეგიონის მენეჯმენტის ორგანიზაციული სტრუქტურის გაუმჯობესება; 

- განვითარების პროგნოზების ხარისხის გაუმჯობესება და დაგეგმვის უფრო 

ფართო გამოყენება; 

- რესურსების კონცენტრაცია მდგრადი განვითარების პრიორიტეტულ 

სფეროებში; 

- რეგიონში აქტორების ურთიერთქმედების ორგანიზაციული ფორმების 

შეცვლა; 

- სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობის გაზრდა. 

სოციალური პარტნიორობის მექანიზმის გაუმჯობესების პროცედურული 

ასპექტის გათვალისწინებით, ჩვენ ავღნიშნეთ შემდეგი ინსტრუმენტების 

პერსპექტივები: 

- ბიზნესსა და მთავრობას შორის ურთიერთობის ფორმალიზაცია და 
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მონაწილეთა ურთიერთქმედების ალგორითმი; 

- სოციალური კონტროლის განხორციელება; 

- სოციალური და ეთიკური მარკეტინგის გამოყენება; 

- სოციალური პარტნიორობის ყველა მონაწილის ინტეგრაცია. 
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Abstract 

The article is dedicated to the aspects and conditions of sustainable development of the 

regions of Georgia. The authors discuss the most important factor in their view - the partnership 

of municipal, regional and state bodies with all types of business (large, small and medium). 
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დასაქმება პროფესიული განათლებით 

  მამულაშვილი გიორგი, 

                        საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

                        მაგისტრანტი  

აბსტრაქტი 

ძალიან ბევრ ქვეყანაში უმუშევრობის პრობლემა კვლავაც დიდ გამოწვევას 

წარმოადგენს, რაც ხელისუფლებებისთვის მუდმივი თავსატეხია. უდაოა, რომ 

სამუშაო ადგილების შექმნა და დასაქმების ბაზრის კვალიფიციური კადრით 

მომარაგება სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვალეობა და 

ვალდებულებაა. იმის ფონზე, რომ მსოფლიო ინდუსტრია მუდმივად გადაიარაღებასა 

და მოდერნიზებას განიცდის, უფრო რთული ხდება დაბალკვალიფიციური და 

დაბალკონკურენტუნარიანი მოსახლეობის სამუშაო ადგილებით უზრუნველყოფა. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნათლად ვხედავთ ისეთი სახელმწიფო პროგრამების 

საჭიროებას, რომლის მეშვეობითაც მოსახლეობას მოკლევადიან და 

მასტიმულირებელ სახელმწიფო სერვიზებზე ექნება წვდომა. მაგალითად როგორიცა 

მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების პროგრამები საშუალო ასაკს მიღწეული 

მოქალაქეებისთვის, გრძელ ვადიანი პროფესიული მომზადების კურსები შედარებით 

ახალგაზრდა სეგმენტისთვის და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები უკვე 

დასაქმებულთათვის, ვინც სწრაფად მოახდენს დარგში არსებულ სიახლეებთან და 

ცვლილებებთან ადაბტირებას. მოცემულ საკონფერენციო მოხსენებაში, ყურადღება 

გამახვილდება საქართველოში  დასაქმების სფეროში არსებულ სიახლეებზე 

პროფესიული განათლების ჭრილში და ცირკულარული დასაქმების ასპექტებზე. 

 

საკვანძო სიტყვები: ცირკულარული დასაქმება, დაბალკვალიფიციური, 

რთულად დასაქმებადი, დუალური პროფესიული განათლება. 

 

დასაქმების ხელშეწყობის პოლიტიკა 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში 
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მოქმედი დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი რგოლია ქვეყანაში, რომლიც დასაქმების სფეროში არსებულ 

პრობლემებზე საპასუხოდ შეიქმნა და რომელმაც მოქალაქეთა უმუშევრობის 

პრობლემები უნდა გადაწყვიტოს. თუმცა მანამ სანამ აღნიშნულ სიახლეზე 

გავამახვილებთ ყურადღებას, აუცილებელია შევეხოთ პროფესიული განათლების 

სფეროში არსებულ სიახლეებსა და მიმდინარე პროგრამებს, რომელიც მთლიანობაში 

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს საბოლოო მიზნების 

შესრულებისთვის ძირითადი ფაქტორია.  როგორც ყველასთვის უკვე ცნობილია, 

საქართველოში პროფესიული განათლება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 

ყურადღების მიღმა იყო დარჩენილი. როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ისე 

საზოგადოების ფენებში. თუ გავიხსენებთ მოქალაქეთა დამოკიდებულებებს 

განათლების ამ დარგის მიმართ და ვიტყვით, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში 

პროფესიულ სასწავლებელში განათლების მიღება ერთგვარ სასჯელსაც კი 

წარმოადგენდა ახალგაზრდებისთვის. აქ იგულისხმება საზოგადოებაში 

დამკვიდრებული აზრი, რა დროსაც მშობლები, იმ შემთხვევაში თუ მათი შვილი 

სკოლაში მაღალი აკადემირური მოსწრებით არ გამოირჩეოდა ამა თუ იმ საგანს ფეხს 

ვერ უწყობდა, მათ განაჩენის სახით შვილისთვის პროფესიული განათლების 

დაწესებულებები ადგებოდათ, როგორც სადამსჯელო მექანიზმი.  არც ის 

გაგვიკვირდება თუ გავიხსენებთ როგორ ცუდ მატერიალურ ტექნიკურ ბაზებში 

ხორციელდებოდა სასწავლო პროგრამები და რამდენი პრობლემა იჩენდა თავს ამ 

კუთხით. ამასთან საზოგადოების არცერთი ფენა, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ 

ცდილობდა განათლების კონკრეტულად ამ სფეროს წინ წამოწევას, მის 

პოპულარიზებას და ახალგაზრდა თაობისთვის შეთავაზებას. ალბათ ეს მთლიანად 

სახელმწიფო პოლიტიკის არ არსებობის ბრალიც იყო და შედეგიც სახეზეა, ბოლო 

ათწლეულები სჭირდება სისტემის ფეხზე დაყენებას, გამართვას, საზოგადოებამდე 

ისეთი ფორმით მიტანას, როგორიც ამ სფეროს სჭირდება.  

 თუმცა, დღეს ჩვენ უკვე თამამად შეგვიძლია პროფესიულ განათლებაზე ბევრი 

საინტერესო მოსაზრების მოსმენა და რაც მთავარია, უმრავი ხელშესახები შედეგის 
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დანახვა. იმ შედეგების დანახვა, რომელმაც ბოლო ათწლეულის განმავლობაში 

არაერთი ახალი საგანმანათლებლო დაწესებულება გვაჩვენა, უამრავი ახალი 

საგანმანათლებლო პროგრამა წარმოგვიდგინა და რაც მთავარია, მოგვცა იმის 

შესაძლებლობა, სასწავლო პროცესის განმახორიელებელმა დაწესებულებებმა თავად 

განსაზღვრონ დასაქმების ბაზარსე არსებული საჭიროება და სწორედ ამ 

მიმართულებით მოამზადონ დასაქმების და განათლების მიღების მსურველი  პირები.  

ბოლო წლების აქტივობას უნდა მივაწეროთ სისტემაში დანერგილი 

პროფესიული განათლების დუალირი ფორმით მიღების შესაძლებლობაც, რომელიც 

პოტენციური დამსაქმებლისა და საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი 

დაწესებულების ერთობლივ, პრაქტიკაზე დაფუძნებულ სწავლებას გულისხმობს. 

უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, პროფესიული განათლების მიღების მსურველს, 

შესაძლებლობა აქვს სწავლების 80 პროცენტი პრაქტიკულ მეცადინეობებს დაუთმოს, 

ხოლო დარჩენილი 20 პროცენტი თეორიაზე კონცენტრირდეს.  ეს შესაძლებლობა, 

ისეთი პროფესიებისთვის, რომლებიც ხელსაქმის ოსტატურად შესრულებასა და 

მაღალი სიზუსტით დაკვირვებას  მოითხოვს ზედგამოჭრილია.  თავისთავად ცხადია 

ეს ყველაფერი, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, წარმოუდგენელია სახელმწიფო უწყებებს 

შორის კოორდინაციასა და თანამშრომლობის გარეშე. სწორედ ამიტომ, 

მნიშვნელოვანია შევეხოთ დასაქმების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის 

განმახორციელებელ რგოლს - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს, 

რომელიც თავისი მიზნებითა და ამოცანებით მოქალაქეთა დასაქმების პროგრამების 

დაგეგმვასა და განხორციელებას ემსახურება.  ამ კუთხით არსებული სიახლეების 

ნათლად დასანახად აუცილებლად უნდა შევეხოთ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს, 

რომელიც სააგენტოს უშუალო საქმიანობას ნათლად წარმოგვიჩენს. ამისათვის უნდა 

მოვიშველიოთ საქართველოს შრომისა და დასაქმების პოლოტიკის 2019-2023 წლების 

ეროვნული სტრატეგია, სადაც ნათლად არის წარმოდგენილი სფეროში არსებული 

ჩავარდნები, სიახლეები და პრობლემის გადაჭრის გზები. სტრატეგიის თანახმად, 

საქართველოს შრომის ბაზარზე ახალგაზრდების ინტეგრაციის მხარდაჭერა  ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს ვინაიდან ახალგაზრდების უმუშევრობის 
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მაღალი მაჩვენებელი ადასტურებს რომ საჭიროა აქტიური ინტერვენციების 

განხორციელება ახალგაზრდების გასააქტიურებლად და მათი დასაქმების 

ხელშესაწყობად. სტრატეგიაშივე ვკითხულობთ, რომ მათი მიზანია 

ახალგაზრდებისთვის ისეთი უნარების შეძენაში დახმარება, რომელიც დასაქმების 

ბაზარზე მაღალი აქტუალურობით სარგებლობს. გეგმის თანახმად ასევე დიდი 

ყურადღება მიექცევა ახალგაზრდების ფორმალური განათლების მიტოვების 

პრევენციას, ასევე პროფესიულ და უმაღლეს განათლებასა და უწყვეტ განათლებაზე 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას. ამ კუთხით მნიშვნელოვანი როლი ეკისრიბა 

სწორ პროფორიენტაციას და განათლების მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი 

სტუდენტების სწავლის ადრეულ ეტაპზე იდენტიფიცირებას.  არ უნდა გამოგვრჩეს 

დაბალკვალიფიციური სამუშაო ძალის დასაქმების ხელშეწყობით 

გათვალისწინებული გასატარებული ღონისძიებები. უცხო არ იქნება თუ ვიტყვით, 

რომ სიღარიბეში მყოფი დასაქმებულების უმეტესობა დაბალკვალიფიციურია და მათ 

კომპეტენციების განვითარება ხელს შეუწყობს სიღარიბის შემცირებას. ამით მათ 

შესაძლებლობა ექნებათ სწრაფად განვითარებად დასაქმების ბაზარს ფეხი აუწყონ და 

შრომითი ანაზღაურების ნაწილში, უფრო მეტი შემოსავალი მიიღონ.  სტრატეგია 

მიზნად ისახავს ასევე სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება გადამზადების გაძლიერებას, 

რაც თავის მხრივ განათლების სისტემასთან კოორდინირებული მუშაობით 

პოზიტიური შედეგის მიღების იმედს აჩენს. ინიციატივის თანახმად, სამუაშაოს 

მაძიებელთა მომზადება-გადამზადების კურსები დააკმაყოფილებს შრომის 

საჭიროებებს, მათ შორის რეგიონებში. დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების 

განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანო ცენტრალიზებული მიდგომიდან 

რეგიონულ მიდგომაზე გააკეთებს აქცენტს და მონაწილეთა მაქსიმალური 

რაოდენობის მობილიზებას მოახდენს. ხარისხის მექანიზმები გაძლიერდება, რათა 

გაიზარდოს დამსაქმებლების ნდობა სამუშაოს მაძიებელთა კომპეტენციების მიმართ. 

სისტემატურად შეფასდება სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადების 

პროგრამების ეფექტიანობა. გაუმჯობესდება სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების 

ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამებში მიზნობრივი ჩართულობა ე.წ. 
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პროფილირების მიდგომის გამოყენებით. გაუმჯობესდება და განახლდება შრომის 

ბაზრის შესახებ ინფორმაცია, განსაკუთრებით რეგიონალურ დონეზე. დამსაქმებლები 

მეტად ჩაერთვებიან პროგრამის განვითარების, სწავლებისა და სერტიფიცირების 

პროცესში.   

ცირკულარული მიგრაციის ხელშეწყობა და დასაქმება 

საქართველოს შრომისა და დასაქმების ეროვნულ სტრატეგიაში ასევე 

ყურადღებაა გამახვილებული საქართველოს მოქალაქეების უცხოეთში დროებით და 

ლეგალურად დასაქმებაზე. აღნიშნული პროგრამების ბენეფიციარებიც, რა თქმა უნდა, 

ძირითად შემთხვევაში პროფესიული განათლების მქონე პირები იქნებიან და 

დასაქმდებიან ისეთ სფეროებში, რომელიც დეფიციტური იქნება პარტნიორი 

ქვეყნისთვის. მაგალითისათვის ამ დროისთვის ქვეყანაში უკვე არსებობს რამდენიმე 

შეთანხმება მეგობარ სახელმწიფოებთან, რომელიც ჩვენი მოქალაქეების დროებით და 

ლეგალურად დასაქმებას გულისხმობს. ასეთებია ისრაელი, გერმანია, საფრანგეთი და 

მოლდოვა. სწორედ სახემწიფოს მხრიდანაც ხაზგასმა კეთდება ისეთ საკითხებზე, 

როგორიცაა მუშაობის გაძლიერება ლეგალურ შრომით იმიგრაციასთან და 

ემიგრაციასთან. ხელშეკრულებებისა და შეთანხმების საფუძველზე შექმნილ სამუშაო 

ადგილებზე, რაც დააზღვევს მოქალაქეების არალეგალური დასაქმებით გამოწვეულ 

პრობლემებს და შესაძლებლობას მისცემს მათ ისარგებლონ შრომითი 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებებით. სტრატეგიის თანახმად, 

სახელმწიფოსთვის უფრო აქტუალური ხდება მიგრაციის პროცესების კანონიერ 

ჩარჩოებში მოქცევა და სათანადო ორგანიზება. თანამშრომლობის აქტიურად 

გაძლიერება ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორიცაა (IOM, GIZ) რათა 

სათანადოდ მოხდეს დროებითი და ცირკულარული შრომითი მიგრაციის საქმეების 

ფორმირება და პილოტირება. რა თქმა უნდა პილოტირების შედეგები და ამ სფეროში 

საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება ხელს შეუწყობს საქართველოში კარგად 

მართული შრომითი მიგრაციის სისტემის შექმნას. პრიორიტეტი იქნება უცხოეთში 

დასაქმების მსურველთა ინფორმირება, კონსულტირება, რეგისტრაციისა და შერჩევის 

სისტემის ფორმირება/განვითარება.  
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Abstract 

In many countries, the problem of unemployment continues to be a major challenge for the 

authorities. Undoubtedly, creating jobs and supplying the employment market with qualified staff 

is one of the most important duties and responsibilities of the state. With the world industry 

constantly undergoing re-equipment and modernization, it is becoming increasingly difficult to 

provide jobs for low-skilled and low-competitive populations. Based on the above, we clearly see 

the need for state programs through which the population will have access to short-term and 

stimulating public services. Examples include short-term training programs for middle-aged 

citizens, long-term vocational training courses for the relatively young segment, and advanced 

training courses for employees who are quick to adapt to current developments and changes in the 

field. In this conference report, the focus will be on the current developments in the field of 

employment in Georgia in the field of vocational education and aspects of circular employment. 
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ანტიკრიზისული მენეჯმენტის მეთოდები საქართველოს საჯარო მმართველობის                                                                                                                      

სისტემაში 

                                                                                                                     მაჭარაშვილი ვალერ, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 
 

                                                                  აბსტრაქტი  

      მოცემული ნაშრომი  შეეხება ანტიკრიზისული მენეჯმენტის მეთოდებს 

საქართველოს საჯარო მმართველობის სისტემაში, თუ რაოდენ  მნიშვნელოვანი როლი 

აქვს მას, როგორც მართვის პროცესს კრიზისულ პერიოდში და როგორი მიდგომებით 

შეიძლება დაძლეულ იქნეს კრიზისული სიტუაცია.  

     

  საკვანძო სიტყვები: ანტიკრიზისული მენეჯმენტი,  მენეჯმენტი, საჯარო 

მმართველობა, სისტემა, კრიზისი, მართვის პროცესი.  

 

      ნებისმიერი პრობლემის გადაჭრის პირველი ნაბიჯი, პრობლემის არსებობიოს 

აღიარებაა. კრიზისის მართვა არის პროცესი როდესაც გარე სამყაროში მიმდინარე 

მოვლენები სიახლეები, ცვლილებები იყოს დროულად აღქმული შესწავლილი და 

შესაბამისი მიდგომა ჩამოყალიბებული, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ შესაძლოა 

შევიდეთ კრიზისულ პერიოდში.  გარემოს ცვლილება ბუნებრივობაა ხოლო როდესაც 

მენეჯმენტი მას ჩამორჩება ეს იწვევს პრობლემებს მართვის პროცესში, რადგან 

მენეჯმენტი აგრძელებს მართვას  ძველი მიდგომებით და არ თესავს სიახლეებს, 

სწორედ ანტიკრიზისული მენეჯმენტი გულისხმობს მსგავს პროცესში მენეჯმენტის 

გადაწყობას  ახლებურ  მიდგომებზე. 

       ანტიკრიზისული მენეჯმენტის მეთოდები საქართველოს საჯარო 

მმართველობის სისტემის საკითხის განხილვა საჯარო ადმინისტრირებისა და 

მმართველობის ქვაკუთხედს წარმოადგენს. საერთოდ, ანტიკრიზისული მენეჯმენტის 

მეთოდები საკმაოდ განსხვავებულია სისტემებსა და დარგებს შორის, რის მიზეზადაც 

თავისუფლად შეიძლება მივიჩნიოთ ის, რომ სხვადასხვა საჯარო მმართველობის 

სისტემებში შესაძლოა განსხვავებული მიზეზებით იყოს გამოწვეული კრიზისული 

სიტოაცია. მაგალითად, როდესაც საქმე ეხება ანტიკრიზისულ მენეჯმენტს საჯარო 
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მმართველობის სისტემაში კონკრეტულად არა ეკონომიკურ ან თუნდაც 

ტექნოლოგიურ არამედ ადამიანური რესურსების ანტკრიზისულ მენეჯმენტს, 

შესაძლოა ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის მეთოდები სხვადასხვა ნიშნით 

კლასიფიცირდეს მაგალითად როგორიცაა სტიმულირების ანუ ეკონომიკური მეთოდი 

რაც დაკავშირებულია განსაზღვრული მოთხოვნების დაკმაყოფილებასთან, 

ინფორმაციის მეთოდი, დაარწმუნების ანუ სოციალურ ფსიქოლოგიური მეთოდი და 

იძულებითი ადმინისტრაციული მეთოდი . 

ისეთ გარემოში როგორშიც ჩვენ გვიწევს მოღვაწეობა სადაც მოვლენები ხშირად 

ელვის სისწრაფით ვითარდება და შეიძლება ერთ კვირაში ან სულაც ერთ დღეში 

აღმოჩნდეს, რომ სულ სხვა ქვეყანაში ცხოვრობ ასეთი ცვლილებები გვაიძულებს 

ყოველთვის ვიყოთ ფორმაში, აღვიქვათ და ვაკონტროლოდ გარემო და მართებულად 

ვრეაგირებდეთ მასში მიმდინარე პროცესებზე.  

ანტიკრიზისული მენეჯმენტი ეს არის ავარიული მოქმედებების კომპლექსი 

რომელიც სტრუქტურებს  ეხმარება გაცილებით უფრო მოქმედები მობილურები და 

სიცოცხლისუნარიანები იყვნენ განსაკუთრებულად შეცვლილ გარემოში. ანუ იქ სადაც 

გუშინდელი მოდელები, მიდგომები, წესები და ჩვევები შედეგებს ვეღარ იძლევა.  

ანტიკრიზისული მენეჯმენტი საჯარო მმართველობის სისტემებს ეხმარება 

გადარჩნენ გაერკვნენ და მოერგონ ახალ გარემოს , შეინარჩუნონ ყველაზე ღირებული, 

შეიძინონ აუცილებელი და ჩამოიცილონ ის რაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი ან სულაც 

მთავარი იყო ძველ გარემოში, მაგრამ ახალში შესაძლოა ორგანიზაციის დაღუპვის 

მიზეზი გახდეს.  

ბოლო პერიოდში  განვითარებულმა მოვლენებმა  ნათლად გვაჩვენა თუ რაოდენ 

დიდი მნიშვნელლობა აქვს საჯარო მმართველობის სისტემაში მართვის პროცესში 

ანტიკრიზისულ მენეჯმენტს, მსგავსი გამოწვევების საპასუხდ როგორიცაა პანდემია, 

რაც გამოიწვია covid-19 მიმდინარე მოვლენებმა. განვითარებულმა მოვლენებმა 

ცალსახად გვაჩვენა, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ანტკრიზისული გეგმა, 

რადგან შეზღუდული რესურსებით მაქსიმალურად შევამციროდ, როგორც 

ეკონომიკური დანაკარგი, ასევე მოქალაქეების დაავადების რაოდენობა.  
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     ანტიკრიზისული მენეჯმენტის მეთოდები საქართველოს საჯარო 

მმართველობის სისტემაში  სიახლეს წარმოადგენ და ეს პროცესი ჯერ კიდევ კვლევის 

ობიექტია. კრიზისულმა პერიოდმა განაპირობა ანტიკრიზისული მენეჯმენტის 

მეთოდების აქტუალობა და ეს მმართველობის თანმხვედრი პროცესია, რომლის 

საშიშროებაც შესაძლოა წარმოიშვას მმართველობის პროცესში არაპროფესიონალი 

მმართველის გამო. 

        სტატიის აქტუალურობა განაპირობებულია იმით, რომ საჯარო მმართველობის 

პროცესში მენეჯმენტის თანამედროვე მეცნიერებასა და პრაქტიკაში განუწყვეტლივ 

მიმდინარეობს კადრებთან მუშაობის მიდგომების, კონცეფციებისა და იდეების 

გაუმჯობესებისა და მათი განახლების პროცესი. ამ დროს კი არასაკმარისადაა 

გამოკვლეული თანამედროვე პირობებში ადამიანური რესურსების კრიზისულ 

პერიოდში მართვის საკითხები, კერძოდ კი - პროექტის სასიცოცხლო ციკლი 

სხვადასხვა ფაზაზე. ანტიკრიზისული მართვის პრცესი კომპლექსურად განხილვას 

მოითხოვს, მისი ცალკეული ასპექტები კი ჯერ კიდევ ნაკლებადაა გამოკვლეული, რაც 

ხაზს უსვამს თემის აქტუალურობას.   

    ადამიანური პოტენციალის, ადამიანური რესურსებისა და საჯარო 

მმართველობის პროცესში კადრების მართვის შესახებ სხვადასხვა წყაროების 

დამუშავების საფუძველზე არსებული განსხვავებული მოსაზრებების კრიტიკულად 

გააზრება და ჩვენეული მიდგომების ჩამოყალიბება ძალზედ მნიშვნელოვანია. 

აგრეთვე, გუნდის მუშაობის მართვის, მმართველურ გადაწყვეტილებათა მიღების, 

პროექტის მართვაში ადამიანური რესურსების ადგილისა და პროექტის ლიდერის 

საქმიანობის აქტუალური ასპექტების შესწავლა. თემის მიზნიდან გამომდინარე 

გამოიკვეთა ისეთი თავისებურებებისა და ფუნქციების გაცნობა, როგორიცაა 

ანტიკრიზისული მართვის არსის გაგება. 

  სტატიის მთავარი დასკვნა არის ის რომ,  კრიზისის პირობებში ადამიანური 

რესურსების მართვისა და პერსონალის საქმიანობის ქცევითი ასპექტების, აგრეთვე, 

ანტიკრიზისულ მენეჯმენტში ორგანიზაციის, საკადრო სტრატეგიის შემუშავების 

სიღრმისეულად შესწავლა, კადრების სასიცოცხლო ციკლის ანალიზის გაკეთება, მათი 
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გადამზადება ან ახალი კადრებით ჩანაცვლება ბევრად გაამარტივებს კრიზსული 

სიტუაციის დაძლევას. 
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Abstract 

 

      This paper is about anti-crisis management methods in the Georgian public administration 

system, the importance this process has in this crisis period.  Paper   alsoincludes approaches that 

can be used to overcome the crisis situation. 
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აფხაზეთის კონფლიქტის მართვის ინიციატივები 

(ბოდენის დოკუმენტი) 

ყოლბაია დავით,   

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

საკონფერენციო თეზისებში განხილულია აფხაზეთის კონფლიქტის 

მოწესრიგების ერთ-ერთი ინიციატივა - თბილისსა და სოხუმს შორის 

უფლებამოსილებათა გამიჯვნის ძირითადი პრინციპები (ბოდენის დოკუმენტი - 2001 

წ.). გაანალიზებულია რეალპოლიტიკასთან დოკუმენტის თავსებადობის 

პრობლემები. მოცემულია დოკუმენტის მნიშვნელობა საქართველოს ახალი 

ინიციატივების აქტივიზაციის პროცესში. 

 

საკვანძო სიტყვები: აფხაზეთის კონფლიქტი, რეალპოლიტიკა, ბოდენის 

დოკუმენტი. 

 

1. დღესდღეობით პრობლემას წარმოადგენს აფხაზეთის კონფლიქტის 

მართვის ინიციატივებში რეალური წინსვლის მექანიზმების ნაკლებობა, რომელიც 

სამი ძირითადი მიზეზითაა გამოწვეული: 1. სხვადასხვა სახელმწიფოს, აქტორების 

ინტერესი კონფლიქტს რეგიონში (რუსეთი, აშშ, თურქეთი და ა.შ.); 2. ეუთო, გაერო და 

ევროკავშირი - არასაკმარის ძალისხმევა; 3. კონფლიქტის მოწესრიგების მცდელობებში 

საქართველოს მხოლოდ საერთაშორისო მექანიზმებზე აქცენტირება და აფხაზეთის 

ინტერესების გაუთვალისწინებლობა; 

2. ერთ ერთი ასეთი ინიციატივაა ე.წ. ბოდენის დოკუმენტი, რომლის 

მიხედვით  თბილისსა და სოხუმს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის ძირითადი 

პრინციპები განისაზღვრა[1], ესენია: საქართველოს სუვერენიტეტი 1991 წლის 21 

დეკემბერს_ დამტკიცებული სახელმწიფოს საზღვრების ფარგლებში;  აფხაზეთი, 

როგორც სამართლებრივ ნორმებზე დაფუძნებული სუვერენული წარმონაქმნი 

საქართველოს სახელმწიფოს შიგნით განსაკუთრებული სტატუსით; ფედერაციული 
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შეთანხმება ზოგადი უფლებამოსილებების და საერთო კომპეტენციის შესახებ; 1992 

წლთან შედარებით _უფლებებისა და კომპეტენციათა მეტი მოცულობით აღიარება  

უფლებათა დაცვის კონსტიტუციური გარანტიები; 

3. დიტერ ბოდენმა პირველად 1999-2002 წლებში საქართველოში გაერო-ს 

გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის რანგში მოამზადა დოკუმენტი, 

რომელიც აფხაზეთის კონფლიქტის დარეგულირების გეგმას შეიცავდა. 10 წლის 

შემდეგ, კი უკვე პოდსტამის უნივერსიტეტის პროფესორის რანგში იმყოფებოდა 

აფხაზეთში კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების მისიით და სთავაზობდა  

დაინტერესებულ ინსტიტუციებსა და ხელისუფლებას, ფართო საზოგადოებას 

განეხორციელებინათ კონკრეტული ნაბიჯები კონფლიქტების მოწეს,რიგების 

მიმართულებით.[2] ისმება კითხვა: ფაქტობრივი მდგომარეობის კარდინალური 

ცვლილების ფონზე, რამდნად ეფექტურია ბოდენის დოკუმენტის სამუშაო გეგმა 

მიზნის მისაღწევად? 

4. 2008 წლის მოვლენების შემდეგ სახეზეა რუსეთის პოზიციური 

ცვლილება. რუსეთი 2008 წლამდე იყო  შუამავალი, აფხაზეთის აღიარების შემდეგ კი 

უკვე კონფლიქტის მხარეა. ამ ცვლილების გათვალისწინებით  საქართველოში 

დამკვიდრდა ტერმინი „ოკუპირებული“.  ასეთ მიდგომას კიდევ უფრო ჩიხში შეჰყავს 

კონფლიქტის მონაწილეთა დაახლოების პროცესი, რადგან აფხაზეთის მოსახლეობა არ 

მიიჩნევს თავს ოკუპირებულად,  ისინი თვლიან, რომ მათ იცავენ. არის სხვა 

განწყობებიც, რომელსაც აუცილებლად უნდა მიექცეს ყურადღება:  მიუხედავად 

რუსეთის მხრიდან აღიარებისა, აფხაზები თავს კომფორტულად მაინც ვერ 

გრძნობენ.[3] თვლიან რომ არიან შევიწროებულნი და იზოლირებულნი, მათ სურთ 

იყვნენ დაცულები ქართველებისგან და არ სურთ, რომ ისინი მიიტაცოს ჩრდილოელმა 

მეზობელმა. ომის შედეგად ტრამვირებულია აფხაზებიც და დევნილი მოსახლეობაც. 

5. ე.წ. „ბოდენის დოკუმენტი“ საქართველოს მთავრობამ  გეგმა მოიწონა, 

თუმცა ის მიუღებელი იყო აფხაზეთის ხელმძღვანელობისა და ადგილობრივი 

მოსახლეობისთვის. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ გაერო და ეუთო 

კონფლიქტების დარეგულირების საკითხში შეთანხმებულად არ მუშაობდნენ, არც 
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საკმარისი რესურსები იხარჯებოდა ამ მიმართულებით, ცხადი ხდება რომ ამ 

პირობებში  რეალურად რუსეთის „მშვიდობისდამცველად“ აღიარებას შეეწყო ხელი. 

6. რუსეთმა დოკუმენტის განხილვების დროს მკაფიოდ დაუჭირა მხარი 

ბოდენის დოკუმენტს. წინააღმდეგობები არც გაეროს  უშიშროების საბჭოში 

შეხვედრია. ეს დოკუმენტი აღქმული იყო, როგორც საფუძველი კონფლიქტის 

მხარეებს შორის მოლაპარაკებებისთვის. უფრო სიღრმისეულად რომ ვთქვათ,  

რუსეთიუს მხარდაჭერა გარკვეულ პირობებს ითვალისწინებდა. რეალობა ისაა, რომ  

რუსეთის ინტერესებში ვერ იქნება სწრაფვა, მუდამ საკუთარ კონტროლქვეშ ამყოფოს 

კავკასიის გარკვეული ხალხები. ერთ-ერთი არგუმენტი ფინანსური ასპექტია. რუსეთი  

აფინანსებს აფხაზეთის ბიუჯეტის 70%-ს. [4] ამ და სხვა მიზეზებით გრძელვადიანი 

უსაფრთხოება კავკასიაში ვერ იქნება გარანტირებული კონფლიქტების მშვიდობიანი 

მოგვარების გარეშე. 

7. გამოსავალი არის საქართველოს ინიციატივების აქტივიზაცია, რადგან 

კონფლიქტის მოწესრიგების გაყინული პროცესის შენარჩუნება ნებისმიერ მომენტში 

აფეთქების საფრთხეს ქმნის. ეს, არა მხოლოდ კავკასიის რეგიონის პრობლემაა, არამედ 

რუსეთის, ევროპის პრობლემაცაა. ასე, რომ კონფლიქტის მოწესრიგების შიდა და გარე 

ინიციატივები ახალ რეალობაში დაგეგმვის ობიექტი უნდა გახდეს. უპირველეს 

ყოვლისა  ამ ინიციატივებმა ხელი უნდა შეუწყოს ეკონომიკური და კულტურული 

თანამშრომლობის გააქტიურებას,  ნდობის აღდგენას, ადამიანებს შორის უშუალო 

კონტაქტის გაღრმავებას, დე-ფაქტო და დე-იურე ხელისუფლებათა აქტიურ 

ჩართულობას და მათი როლის წარმოჩენას.  

 

ლიტერატურა: 

1. თბილისსა და სოხუმს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის ძირითადი 

პრინციპები (ბოდენის დოკუმენტი, 2003), კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების 

საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის სამშვიდობო ხელშეკრულებათა ბაზა Geo Database 

ICCN. www.iccn.ge  (უკანასკნელად ნანახია 20.09. 2020 წ.); 

http://www.iccn.ge/
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2. სახალხო დიპლომატის ადგილი ქართულ და აფხაზურ პოლიტიკაში, ვაჟა 

კაკაბაძე, ჟ.: „მატიანე“, #1-2(27-28), 2019 გვ.33-40; 

3. ლევან სისვაძე - ეთნოპოლიტიკური უსაფრთხოება საქართველოში – 

ტრანსფორმაცია და მართვა,  „ფრანი“, თბილისი, 2020წ. გვ. 76.; 

4. გამყოფ ხაზს ორი მხარე აქვს., საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკის 25 წელი 

(ანალიზი 1990-იანი წლებიდან 2016 წლამდე), კავკასიური სახლი; 

http://caucasianhouse.ge/author/caucasian-house/page/3/  (უკანასკნელად ნანახია 

15.09.2020 წ.); 
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Initiatives for the Management of Conflict in Abkhazia 

(Boden document) 

Kolbaia David,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

The conference thesis reviews one of the initiatives for the settlement of the conflict in 

Abkhazia - the basic principles of power separation between Tbilisi and Sokhumi (Boden 

Document - 2001). Problems of the document compatibility with the realpolitik are analyzed. The 

importance of the document in the process of activating new initiatives in Georgia is given. 
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ზოგიერთი თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენების  როლი და  მნიშვნელობა 

საჯარო მენეჯმენტში 

შამუგია რუსუდან, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

სტატიაში  ყურადღება გამახვილებულია  საჯარო მენეჯმენტში მართვის 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების აუცილებლობაზე, მათ როლსა და 

მნიშვნელობაზე მმართველობითი საქმიანობის გამარტივების კუთხით;  განხილულია 

ტექნოლოგიების განსაკუთრებული ჯგუფი – ტრანსპარენტობა (გამჭვირვალობა), 

კრაუდსორსინგი და ბენჩმარკინგი (შეფასება), რომლებიც ხელს უწყობენ საჯარო 

მმართველობის გამჭვირვალობის, ბიუჯეტისა და ხარჯვის ღიაობის 

უზრუნველსაყოფას, მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღებაში მოსახლეობის 

ფართო მასების ჩართვას, ხელისუფლების ორგანოების საქმიანობისადმი ნდობის 

გაზრდას, წარმატებული მმართველობითი გამოცდილების გადაღებასა და 

ადაპტაციას საჯარო მმართველობის ყველა დონეზე. 

 

საკვანძო სიტყვები: თანამედროვე ტექნოლოგიები, ახალი მმართველობითი 

ტექნოლოგიები, საჯარო მენეჯმენტი, ტრანსპარენტობა, კრაუდსორსინგი, 

ბენჩმარკინგი. 

 

სულ უფრო ხშირად, სახელმწიფო მართვის თანამედროვე ამოცანებთან 

მიმართებაში იყენებენ ტერმინს "Public management" (საჯარო მანეჯმენტი), როცა 

უნდათ ყურადღება გაამახვილონ მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიების 

გამოყენების აუცილებლობაზე და საბაზრო ურთიერთობების გაზრდილ როლზე 

საჯარო სექტორში. საჯარო მმართველობა – მექანიზმია, რომლითაც სახელმწიფო 

პრაქტიკაში ატარებს სხვადასხვა სახის წინააღმდეგობათა მოგვარების პოლიტიკას და 

მოსახლეობისა და მისი სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესთა დაკმაყოფილებას. 
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 დღეს მრავალი ქვეყნის საზოგადოებაში მიმდიმარეობს სოციალური 

ღირებულებებისა და მოსახლეობასთან ურთიერთქმედების სფეროში სახელმწიფო 

პოლიტიკის ტრნსფორმაცია. საზოგადოებრივი ინსტიტუტებისა და სამოქალაქო 

საზოგადოების მდგომარეობა და საჭიროებები აისახება საზოგადოებრივი 

ინიციატივების ეფექტურობაში, მათ მოტივებში და ძალაუფლების სტრუქტურებზე 

ზემოქმედების მეთოდებში. მიმდინარე სოციალური პროცესების ანალიზით 

შესაძლებელია საზოგადოების განვითარების დონის დადგენა და სამოქალაქო  

საზოგადოების  კონსოლიდაციაში სოციუმის საჭიროებების იდენტიფიცირება 

კონკრეტული საკითხის მოსაგვარებლად. სახელმწიფოსა და აქტიურ სამოქალაქო 

საზოგადოებას შორის ურთიერთკავშირი თანდათან იზრდება და დროთა 

განმავლობაში სულ უფრო მეტი აქტორი ერთვება თანამედროვე საჯარო 

მმართველობით გადაწყვეტილებათა შემუშავებისა და  მიღების პროცესებში. 

აღსანიშნავია, ასევე, ხელისუფლების ორგანოების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი 

კონრტოლის აქტივიზაციის ტენდენციაც [1, 2]. 

არსებობს მრავალი სახის თანამმართველობის პარტისიპატიური მექანიზმი, 

მაგრამ განსაკუთრებულ ჯგუფს უნდა მივაკუთვნოთ ის მექანიზმები, რომლებიც 

გამოიყენება საჯარო მმართველობის ორგანოებსა და მოსახლეობას შორის 

ურთიერთქმედების პროცესებში. ასეთებია: ტრანსპარენტობა (გამჭვირვალობა), 

კრაუდსორსინგი და ბენჩმარკინგი (შეფასება). 

ტრანსპარენტობა (გამჭვირვალობა) ადმინისტრაციული ტრანსფორმაციის 

ატქუალური ტენდენციაა. აღნიშნული ტექნოლოგია საჯარო მენეჯმენტში 

გამოიყენება სახელმწიფო მონაცემთა (სახელმწიფო ხარჯების ჩათვლით) 

მაქსიმალურად დასაშვები გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად («Open Data»); 

მოქალაქეებისთვის სახელმწიფო ინფორმაციაზე თავისუფლად წვდომის 

უზრუნველსაყოფად; ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის ღია დიალოგის 

ხელშესაწყობად (მათ შორის, მოქალაქეებისთვის მმართველობითი 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე გავლენის მოხდენის უზრუნველსაყოფად). 
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ტრანსპარენტობის ტექნოლოგიის გამოყენება, სამთავრობო მონაცემების 

მაქსიმალურად დასაშვები ღიაობის უზრუნველსაყოფად, ხდება შესაფერისი 

ინფორმაციის გამოქვეყნების გზით  შემდგომი დამუშავებისა და ანალიზითვის  

ხელსაყრელ ფორმატში, რაც ბიზნესს, მედიასა და სამოქალაქო საზოგადოებას საჯარო 

ხელისუფლების მონაცემთა ბაზების განმეორებითი  გამოყენების საშუალებას აძლევს. 

ზემოაღნიშნული ტექნოლოგია ფართოდ ხორციელდება უცხო ქვეყნებში, 

ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც www.data.gov საიტის 

საშუალებით უზრუნველყოფილია წვდომა ღია ინფორმაციის მასივებზე. 

სპეციალური საიტების დახმარებით,  დიდ ბრიტანეთში (data.gov.uk), კანადაში 

(open.canada.ca), ნორვეგიაში (data.norge.no), ინდოეთში (india.gov.in), ისრაელში, 

იორდანიაში, ესპანეთში, იტალიაში, პერუში, რუმინეთში, ტანზანიაში, ჩილეში, 

ესტონეთში და სხვ. თითოეული მოქალაქისთვის უზრუნველყოფილია წვდომა ღია 

სახელმწიფო ინფორმაციაზე სხვადასხვა სფეროებში დაწყებული დანაშაულის 

სტატისტიკისა და პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებიდან, ადგილობრივ 

ბიუჯეტებითა და სახელმწიფო შესყიდვებით დამთავრებული. რიგ ქვეყნებში 

ტრანსპარენტობა ხორციელდება გამჭვირვალობისა და, ასევე, ბიუჯეტისა და ხარჯვის 

ღიაობის უზრუნველყოფისთვის (www.hm-treasury.gov.uk – დიდ ბრიტანეთში; 

recovery.gov, USAspending.gov – აშშ-ში; www.fin.gc.ca – კანადაში; 

www.mof.go.jp/english/index.htm – იაპონიაში). [3] 

კიდევ ერთი პერსპექტიული ახალი მმართველობითი ტექნოლოგია, რომელიც 

წარმატებით გამოიყენება საჯარო მენეჯმენტში, გახლავთ კრაუდსორსინგი. ტერმინი 

„კრაუდსორსინგი“ (ინგლ. crowdsourcing, crowd – „ბრბო“ და sourcing – „რესურსების 

გამოყენება“) გულისხმობს ადამიანთა ჯგუფის მუშაობას რომელიმე ამოცანის 

გადაჭრაზე საერთო კეთილდღეობის მისაღწევად. ის აქტიურად ვითარდება როგორც 

ბიზნესის, ისე სახელმწიფოსა და მთლიანად საზოგადოების წინაშე წამოჭრილი 

ნებისმიერი პრობლემისა თუ ამოცანის გადასაჭრელად. ეს არის მოდელი,  რომლის 

მიხედვითაც პრობლემის მოგვარება ნაწილდება ადამიანთა დიდ ჯგუფზე.  ამის 

შედეგად მიზნის მიღწევისთვის საჭირო ფინანსები და დრო მნიშვნელოვნად 

http://www.data.gov/
http://www.mof.go.jp/english/index.htm
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კლებულობს. კრაუდსორსინგის გამოყენება საჯარო მენეჯმენტში დაკავშირებულია 

ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიების, სოციალური ქსელებისა და 

სხვადასხვა ონლაინ-დიალოგის საიტების განვითარებასთან. აღნიშნული 

ტექნოლოგია საშუალებას აძლევს ხელისუფლებას მოსახლეობის (ქალაქები, 

რეგიონები, ქვეყნები) მოსაზრებების, მოთხოვნების, წინადადებების 

გათვალისწინებით მიიღოს უფრო ეფექტური მენეჯერული გადაწყვეტილებები, 

თვითონ მოსახლეობისთვის საკუთარი ინტერესებისა და წინადადებების გამოხატვის, 

მათზე მსჯელობისა და პრობლემების მოგვარებაში ჩართვის შესაძლებლობის მიცემის 

გზით [4].  

კრაუდსორსინგის განმასხვავებელი ნიშანია ის, რომ საშუალებას აძლევს დიდი 

რაოდენობით არაპროფესიონალ ექსპერტებს, ჩაერთონ გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში და ნებისმიერ საქმიანობაში. აქედან გამომდინარე, კრაუდსორსინგის 

ძირითად თვისებად უნდა ჩაითვალოს მოქალაქეთა დიდი ჯგუფის 

ინტელექტუალური პოტენციალის გამოყენება მნიშვნელოვანი პრობლემების 

გადასაჭრელად.  

არაერთი ავტორი თვლის, რომ კრაუდსორსინგი – ეს არის სამოქალაქო 

მონაწილეობის სოციალური ტექნოლოგია, რომელიც  აგროვებს  კოლექტიური 

ინტელექტისა და  ციფრული ტექნოლოგიების პოტენციალს სოციალურ-ქსელური 

გზით სხვადასხვა სფეროში არსებული ფართო სპექტრის პრობლემების 

გადასაჭრელად [4, 5,6]. 

კრაუდსორსინგის ტექნოლოგიისა და კრაუდ-პრაქტიკის დანერგვა ხელს 

უწყობს მოსახლეობისა და ხელისუფლების ორგანოების ისეთი მნიშვნელოვანი  

ამოცანების გადაჭრას, როგორიცაა: მოსახლეობის ფართო მასების ჩართვა 

მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღებაში; მოქალაქეების მოზიდვა 

მნიშვნელოვანი კრაუდ-პროექტების შემუშავების პროცესში; ნიჭიერი და კრეატიული 

ჯგუფებისა და ინდივიდების მოძიება; ხელისუფლების ორგანოების საქმიანობისადმი 

ლოიალურობისა და ნდობის გაზრდა; მოქნილი და ინოვაციური კომუნიკაციების 
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ორგანიზება; ტერიტორიების კონკურენტუნარიანობის გაზრდა; მოსახლეობის 

ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. 

ხელისუფლების ორგანოები კრაუდსორსინგის ტექნოლოგიას ახორციელებენ 

ინტერნეტ პლატფორმების შექმნის გზით, სადაც მიმდინარეობს დიალოგი 

სამოქალაქო საზოგადოებასა და სამთავრობო ინსტიტუტებს შორის. ამგვარი 

დიალოგების საფუძველზე, მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების 

მიზნით, აქტიურად ხდება სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების გამოყენება, 

მოქალაქეების მონაწილეობის ფორმებისა და ტიპების გაფართოება და  

მმართველობაში მათი ჩართვა. მოქალაქეებს, ექსპერტთა ჯგუფებსა და 

არაკომერციულ ორგანიზაციებს,  ტრადიციულ ბიუროკრატიულ სისტემასთან 

შედარებით, გაცილებით ეფექტური და ოპერატიული რეაგირება შეუძლიათ 

მოახდინონ მრავალფეროვან სოციალურ-ეკონომიკურ გამოწვევებზე და პრობლემების 

გადაჭრის ახალი მიდგომები შეიმუშაონ. 

ამგვარად, კრაუდსორსინგის ტექნოლოგიის გამოყენება საჯარო მენეჯმენტში, 

რომელიც  ტრანსპარენტობის უზრუნველყოფას ემყარება,  ხელს უწყობს სამუშაოს 

ღიაობისა და გამჭვირვალობის გაზრდას, სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობის 

ანგარიშვალდებულებას, მოსახლეობის გაერთიანებას საერთო მიზნების გარშემო, 

საზოგადოებრივი ინიციატივის მანიფესტაციისთვის პირობების შექმნას, ყველაზე 

მნიშვნელოვანი უკუკავშირის ინსტრუმენტების ჩამოყალიბებას აქტიურ 

მოქალაქეებთან, რომლებსაც სურთ მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის, რეგიონისა და 

ქალაქის განვითარებაში. 

ბენჩმარკინგი თანამედროვე ტექნოლოგიაა, რომელიც ასევე წარმატებით 

ხორციელდება საჯარო მენეჯმენტში. ბენჩმარკინგი (Eng. Benchmarking  ათვლის 

დასაწყისი") – ეს არის ბიზნესის კეთების ყველაზე ცნობილი მეთოდების მოძიებისა და 

შესწავლის პროცესი; დაწესებულების მუშაობის პრაქტიკაში საუკეთესო ანალოგი-

ორგანიზაციების ტექნოლოგიების, სტანდარტებისა და მუშაობის მეთოდების 

დანერგვის განსაკუთრებული მმართველობითი პროცედურა; წამყვანი კომპანიების 
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გამოცდილების შესწავლის საფუძველზე, პროდუქტების, მომსახურებისა და 

ორგანიზაციული პროცესების სრულყოფის უწყვეტი და სისტემატური პროცესი [7].  

ბენჩმარკინგის საშუალებით საწარმო (ფირმა) პერმანენტულად ახორციელებს 

თავისი მახასიათებლების შედარებას ბიზნესის ლიდერებთან მსოფლიოს მასშტაბით 

და ახდენს თვითშეფასებას, რათა მიიღოს აუცილებელი ინფორმაცია საკუთარი 

ბიზნესმახასიათებლების გასაუმჯობესებლად [8]. 

ბენჩმარკინგის, როგორც მართვის ტექნოლოგიის დანერგვა  საჯარო 

მენეჯმენტში, გულისხმობს საშუალებათა მთელი კომპლექსის გამოყენებას, 

რომლებიც ყველაზე წარმატებული საზოგადოებრივი თუ კერძო სექტორის 

ორგანიზაციების მართვის ხერხებისა და მეთოდების გამოვლენის, შეფასებისა და 

გამოყენების საშუალებას იძლევა ანუ წარმატებული მმართველობითი გამოცდილების 

გადაღებისა და ადაპტაციის ფორმალიზების საშუალებას იძლვა საჯარო 

მმართველობის ყველა დონეზე.  

ბენჩმარკინგი საჯარო სექტორში ასრულებს არა მარტო სხვისი წარმატებული 

გამოცდილების შესწავლისა და გადმოტანის ამოცანას (პროცესული ბენჩმარკინგი), 

არამედ საკუთარი მაჩვენებლების შედარებას სხვა რეგიონებისა თუ ქვეყნების 

მაჩვენებლებთან (შედარებითი ბენჩმარკინგი). ამასთან, შედარებითი ბენჩმარკინგი 

პროცესული ბენჩმარკინგის საწყის ეტაპად გვევლინება. უკანასკნელ  წლებში სულ 

უფრო მეტი ქვეყნის საჯარო მოხელეები ბენჩმარკინგს იყენებენ, როგორც 

შესრულებული სამუშაოს შეფასების ინსტრუმენტს. 

ბენჩმარკინგის წყალობით სახელმწიფო სტრუქტურების წარმოება მოქალაქეთა 

საჭიროებებზე ორიენტირდება. მისი დახმარებით შესაძლებელია მიწოდებული 

მომსახურებისა და სხვადასხვა ტერიტორიული ადმინისტრაციების (ქალაქები, 

დასახლებები, კომუნები და ა.შ.) საქმიანობის მაჩვენებლების შედარება. ამგვარი 

ანალიზით შესაძლებელია მოცემულ ადგილზე გათვალისწინებული მომსახურების 

ჩამონათვალის შევსება ან კრიტიკულად განხილვა იმისა, რამდენად აუცილებელია 

რესურსების გამოყენება ადმინისტრაციის საქმიანობის პროდუქტზე  მოცემულ 

ადგილზე და რამდენად შესაძლებელია მისი წარმოება ბაზრის პრინციპებზე 
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დაყრდნობით. შედეგის უფრო სწორი შეფასებისთვის ანალიტიკური შედარების 

ფუნქციას, ბენჩმარკინგის ფარგლებში, თან უნდა ახლდეს მოქალაქეთა საჭიროებების 

დადგენა გამოკითხვის საშუალებით. 

ბენჩმარკინგი ხელს უწყობს რესურსების განაწილების ოპტიმიზაციას 

ადმინისტრაციის სტანდარტული პროდუქტის წარმოებაში არაეფექტიანობის 

აღმოჩენისას და სახავს  მიმართულებებს ეფექტიანობის ამაღლებისთვის. ის ასევე, 

მოქმედებს როგორც ინსტრუმენტი ინვესტირების მიმართულებების შესაფასებლად, 

რადგან ანალიზის პროცესში ჩანს, თუ რა რესურსებია საჭირო გარკვეული  

მომსახურების წარმოებისათვის. ამ თვალსაზრისით, ის  ხელს უწყობს ინოვაციების 

ზრდას, უპირველეს ყოვლისა, საქმიანობის ორგანიზაციული მხარის 

გასაუმჯობესებლად. მუდმივი სწავლისა და სრულყოფის პროცესის მეშვეობით, რაც 

ბენჩმარკინგით არის ინდუცირებული, სამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა 

უფრო მოქნილი და ადაპტირებული ხდება ცვლადი გარემოსა და მოქალაქეების 

მოთხოვნილებების მიმართ [9]. 

ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც ბენჩმარკინგის ტექნოლოგიამ მნიშვნელოვანი 

პოზიცია დაიკავა  სახელმწიფო სექტორის რეფორმაში, გერმანიაა. 1996 წელს  შეიქმნა 

სპეციალური ქსელი (IKO-Network), რომლის ამოცანა იყო დაინტერესებული 

მუნიციპალიტეტებისთვის მიეწოდებინა  საჭირო ინფორმაცია ბენჩმარკინგის 

პროექტებთან დაკავშირებით. აღნიშნული ქსელის საფუძველზე წარმოიშვა მრავალი 

ქვექსელი, რომლებსაც დაერქვა „შედარების წრეები“ (англ. Circles of comparison). ასეთი 

ქვექსელების ფუნქცია გახდა სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობის შეფასება და 

შედარება სხვადასხვა სფეროებში. 2002 წელს უკვე 748 მუნიციპალიტეტი შედიოდა 73 

ქსელში. შექმნილი ქვესისტემები შეიძლება ჩაითვალოს მართვის თვისობრივად ახალ 

მეთოდად, რომელიც თავის ეფექტიანობას ამტკიცებს იმით, რომ სულ ახალ 

შესაძლებლობებს ქმნის   სახელმწიფო მექანიზმის ცალკეული ნაწილების საქმიანობის 

კოორდინაციისათვის. 

მეორე მხრივ, რეფორმის განხორციელების პროცესში დეცენტრალიზაციის 

გარკვეულმა დონემ შეიძლება ეჭვქვეშ დააყენოს ბენჩმარკინგის, როგორც ერთგავარი  
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მიდგომის, მიზანშეწონილობა. კიდევ ერთი უარყოფითი მახასიათებელია ის ფაქტი, 

რომ არსებულ ქვექსელებს აქვთ უფლება, ჰქონდეთ შეფასებისა და შედარების 

განსხვავებული კრიტერიუმები, რაც უკიდურესად ართულებს კოორდინაციას მათ 

შორის. დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბენჩმარკინგი, ერთი მხრივ, 

სახელმწიფო სექტორის ერთ-ერთი წამყვანი მიმართულება გახდა, მაგრამ მეორე 

მხრივ, მასთან მიმართებაში არსებული მინუსების გამო ვერ ვუწოდებთ პრობლემების 

მოგვარების უნივერსალურ მიდგომას [10]. 

ხელისუფლების საქმიანობა ხშირად დამოკიდებულია არა მხოლოდ 

მენეჯმენტის ეფექტურობაზე, არამედ ისეთ ფაქტორებზე, როგორებიცაა: 

სამართლიანობა, პოლიტიკური კურსის მიზანშეწონილობა, საბიუჯეტო პოლიტიკა, 

სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში, კოლექტიური 

პასუხისმგებლობა, თანასწორი მოპყრობა საზოგადოების სხვადასხვა ფენების მიმართ 

და ყველა დაინტერესებული მხარის ინტერესთა თანაბრად გათვალისწინება და 

საჭიროებათა დაკმაყოფილება. 

დასკვნა 

თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა და გამოყენება საჯარო მენეჯმენტში  

მნიშვნელოვნად ამარტივებს მმართველობითი საქმიანობის განხორციელებას. 

ტექნოლოგიების განსაკუთრებული ჯგუფი – ტრანსპარენტობა (გამჭვირვალობა), 

კრაუდსორსინგი და ბენჩმარკინგი (შეფასება) წარმატებით გამოიყენება საჯარო 

მმართველობის ორგანოებსა და მოსახლეობას შორის ურთიერთქმედების 

პროცესებში.  

 ბევრ ქვეყანაში ტრანსპარენტობა ხორციელდება საჯარო მმართველობის 

გამჭვირვალობის, ბიუჯეტისა და ხარჯვის ღიაობის უზრუნველსაყოფად. ხოლო 

კრაუდსორსინგი - ეს არის სამოქალაქო მონაწილეობის სოციალური ტექნოლოგია, 

რომელიც  აგროვებს კოლექტიური ინტელექტისა და ციფრული ტექნოლოგიების 

პოტენციალს სოციალურ-ქსელური გზით სხვადასხვა სფეროში არსებული ფართო 

სპექტრის პრობლემების გადასაჭრელად. ბენჩმარკინგი კი არის ბიზნესის კეთების 

ყველაზე ცნობილი მეთოდების მოძიებისა და შესწავლის პროცესი, საჯარო 
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მენეჯმენტში კი ის არის წარმატებული მმართველობითი გამოცდილების გადაღებისა 

და ადაპტაციის ფორმალიზების საშუალება საჯარო მმართველობის ყველა დონეზე. 

 ზემოაღნიშნულ თანამედროვე ტექნოლოგიებს ბევრი დადებითი მხარე აქვს 

სახელმწიფო სექტორის ერთ-ერთი წამყვან მიმართულებად აღიარებისთვის, თუმცა, 

მათშივე არსებული მინუსების გამო ვერცერთს ვერ ვუწოდებთ პრობლემების 

მოგვარების უნივერსალურ მიდგომას. 
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Abstract 

The article focuses on the need to use modern management technologies in public 

management, their role and importance in terms of simplifying governance; A special group of 

technologies is discussed - Transparency, Crowdsourcing and Benchmarking, which contribute to 

the transparency of public administration, budget and expenditure openness, involvement of the 

masses in governance decision-making, increase confidence in government activities and increase 

successful at all levels of public administration. 
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აბსტრაქტი 

          კავკასიური ცივილიზაცია განხილულია მსოფლიო გლობალიზაციური 

პროცესების კონტექსტში, ნაჩვენებია, რომ კავკასიას ევრაზიულ სივრცეში 

განსაკუთრებული ადგილი უკავია. დასმულია ამოცანა, რომ საერთო 

გლობალიზაციის სისტემაში არ დაიკარგოს კავკასიური ცივილიზაცია, ინტეგრაციის 

შეუქცევადი პროცესი ისე უნდა წარიმართოს, რომ პოლიტიკური, კულტურული და 

ეკონომიკური საუნჯეები, რაც ასე უხვად გააჩნია კავკასიელ ხალხს, გადარჩეს და 

შევიდეს მსოფლიო საგანძურში.  

 

საკვანძო სიტყვები: კავკასია, პოლიტიკა, კულტურა, ეკონომიკა, 

გლობალიზაცია. 

 

        უნიკალური გეოპოლიტიკური, გეოკულტურული და ეკონომიკური 

მდგომარეობით კავკასია ყველა დროში იქცევდა ყურადღებას. იგი, როგორც 

კაცობრიობის ცივილიზაციის უძველესი კერა, ბუნებრივი ხიდია აღმოსავლეთსა და 

დასავლეთს, ჩრდილოეთსა და სამხრეთს შორის, ყოველთვის ასრულებდა უდიდეს 

როლს კულტურათა დიალოგში, ხალხთა დაახლოებასა და ურთიერთგაგებაში. 

         XXI   საუკუნის დასაწყისში, მსოფლიოში ახალი ტექნოლოგიური რეალიების 

პირობებში, რაც ერთგვარად აღრმავებს კაცობრიობის კატასტროფის მომასწავებელ 

პლანეტათშორის კრიზისს, უფრო მეტად აქტუალური ხდება კავკასიის რეგიონის 

როლი დასავლეთისა და აღმოსავლეთის დაახლოების პროცესში. ეს პროცესი 
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მიზანმიმართულად დაიწყო უძველესი დროიდან, ჯერ კიდევ ალექსანდრე 

მაკედონელისა და დიდი აბრეშუმის გზის ეპოქებიდან. აღნიშნული მიმართულებით 

კვლევას ამჟამად, სამწუხაროდ, ართულებს წარმოქმნილი შეუსაბამობა კაცობრიობის 

განვითარების დისპერსიულ ეტაპზე დაფუძნებულ იმპერიულ მიდგომათა და ბოლო, 

XXI საუკუნის ხარისხობრივად ახალ მდგომარეობას შორის.  შესაბამისად, როგორც 

ჩანს, ჯერ კიდევ არსებული სოციორეგულატორული დამოკიდებულება სავსებით 

არაადექვატურია ერთიან, ურთიერთდამოკიდებულ გლობალურ სისტემად 

კაცობრიობის გარდაქმნის პირობებში.  ამიტომ სავსებით სამართლიანად თვლიან 

მეცნიერები, რომ სიტუაციის განმუხტვისათვის საჭიროა ძალისხმევის არნახული 

მჭიდრო კოოპერაცია, რათა შეიქმნას სახელმწიფოთა და ხალხთა ურთიერთობის 

მომცველი პრინციპულად ახალი ფასეულ-ნორმატიული ცივილიზაციის ბაზისი. ამ 

პროცესში კავკასიის ხალხთა ჩართვას მრავალმხრივ განსაზღვრავს რეგიონში 

დემოკრატიული გარდაქმნებით სვლა.  

         კავკასიაში ძველიდანვე მოჩანს ხალხური თუ სახელმწიფოებრივი 

დიპლომატიის არსებობა. იგი თავის დასაწყისში, რასაკვირველია, არ იყო 

სრულყოფილი. აქ, ისე როგორც სხვა რეგიონებში, დიპლომატია არ ყოფილა 

აღაჭურვილი სრულყოფილი პოლიტიკური ფორმებით. ზოგადად დიპლომატიური 

სამსახურის ნორმა შეესაბამება საზოგადოების იმ ბაზისს, რომელიც მოცემულ 

სახელმწიფოში არსებობდა. კავკასიაში, ისე როგორც მსოფლიოს სხვა რეგიონებში, 

დიპლომატიური საქმიანობა განისაზღვრებოდა შეთანხმებებითა და 

მოლაპარაკებებით, ხელშეკრულებებით, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანასთან  

შეიძლებოდა გამართულიყო და დადებულიყო. [6] 

       ისტორიული გამოცდილება გვკარნახობს, რომ აუცილებელია ნაციონალურ-

საზოგადოებრივი აზრისა და სამეცნიერო-ინტელექტუალური ტრადიციების 

ფორმირება, რაც მიგვიყვანს ღია, თვითმმართველი საზოგადოებების შექმნის 

აუცილებლობასთან. ყოველი მათგანი, თავისი ეფექტიანობიდან გამომდინარე, 

დაინტერესდება რეგიონალურ ინტელექტუალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ 

ძალისხმევათა ინტეგრაციაში ,,ლოკალურ’’ და ,,გლობალურ’’ ამოცანათა ამოხსნით.  
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სამწუხაროდ, ამ მიმართულებით წინსვლაც ნელი ტემპით მიმდინარეობს. განგაშს 

იწვევს აგრესიული სეპარატიზმი და კონფლიქტები, რაც საფრთხეს უქმნის 

სახელმწიფოების ტერიტორიულ მთლიანობას.  

        პოსტკომუნისტურმა დემოკრატიულმა გარდაქმნებმა, ცნობილი ქართველი 

ფილოსოფოსის, მერაბ მამარდაშვილის, სიტყვებით რომ ვთქვათ, ,,ჩვენი თავი 

გვერდიდან დაგვანახა’’. ცარიზმისა და ტოტალიტარიზმის ორსაუკუნოვანი გავლენის 

ქვეშ მყოფი კავკასიელი ხალხის კულტურულ-ისტორიულ სინამდვილეს ,,ტყვეობის’’ 

კვალი, უდავოდ, დაეტყო, ხოლო როგორც კი მოეხსნა მას იმპერიის დამრთგუნველი 

წნეხი, წარმოუდგენლად სწრაფად დაიშალა ,,ხალხთა დიადი ძმობა’’ და მის ნაცვლად 

წარმოიშვა კონფლიქტის რამდენიმე კერა. ნაყოფიერი მიწების ნაკლებობამ და 

შრომისუნარიანი მოსახლეობის სიჭარბემ, ისტორიულმა წყენამ, 

ურთიერთტერიტორიულმა პრეტენზიებმა და დეპორტაციის შედეგმა კავკასიაში 

პერმანენტული არასტაბილურობა წარმოშვა.[2] 

        დღეს მთელი სიგრძე-სიგანით დადგა საკითხი ეროვნებათაშორისი 

კონფლიქტების რეგულირება-მოგვარებაში საერთაშორისო საზოგადოების 

მონაწილეობისა. საერთაშორისო დონეზე საკმაოდ ნათლადაა ჩამოყალიბებული 

ადამიანის უფლებათა უნივერსალური კონცეფცია, რომლის აღიარება და პატივისცემა 

აყვანილია საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დონეზე. სახელმწიფოებს 

გაუჩნდათ საერთო ინტერესები, რომელთა ერთიანობა ზოგადსაკაცობრიო 

ინტერესების ბაზაზე განაპირობებს ამ სახელმწიფოთა ეროვნული ინტერესების 

ინტერნაციონალიზებას. [5]  

        ცხადია, ყველა სახელმწიფოა დაინტერესებული მსოფლიო წესრიგში და მხარს 

უჭერს მის დამყარებას. აქ დღის წესრიგში დგება კოლექტიური უსაფრთხოებისა და 

ერთობლივი თავდაცვის საკითხები, რადგან დღეს არც ერთ ცალკე აღებულ 

სახელმწიფოს არ შეუძლია თავის დაცვა. 

       საქრთველოს სახელმწიფოს მიერ წამოყენებული დევიზი ,,მშვიდობიანი 

კავკასიის’’ შესახებ მიღებულია რეგიონში და გაზიარებულია მთელს მსოფლიოში. „რა 

არის მთელი პროგრესი საზოგადოებისა, თუ არ ის, რომ ადამიანის პიროვნება, 
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ადამიანის სინიდისი, ყოფა-ცხოვრება, -- უსაბუთოდ, უსაფუძვლოდ არავისაგან 

ხელშეხებულ არ იყოს, არავისაგან შემწიკვლულ, შეგინებულ და შევიწროებულ“ -- 

ილია ჭავჭავაძე. [3] 

       ამრიგად, კავკასია მსოფლიოსათვის ყოველთვის იყო უმნიშვნელოვანესი 

რეგიონი. ცივილიზებული მსოფლიოს პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ 

კულტურული ცხოვრება წარმოუდგენელია, ნაკლული და არასრულია კავკასიის 

გარეშე. კავკასია ყოველთვის იყო მსოფლიოს ხალხთა თვალსაწიერში, მაგრამ 

უკანასკნელმა ათწლეულებმა ეს რეგიონი მსოფლიოს განსაკუთრებული ყურადღების 

ცენტრში მოაქცია. ამის მიზეზი ის მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი მოვლენებია, 

რომლებიც პოლიტიკური თვალსაზრისით კავკასიის თითქმის ყველა კუთხეში 

დატრიალდა. ნებსით თუ უნებლიეთ, ამ მოვლენებმა, სხვა ფაქტორებთან ერთად, 

კავკასია ე.წ. ,,ცხელ წერტილად’’ ან ,,ცხელ ლაქად’’ აქცია და საერთაშორისო 

საზოგადოების ინტერესთა არეალში მოაქცია.   
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Abstract 

    Caucasian civilization is discussed in the context of world globalization processes and it shows 

that Caucasus has a special place in Eurasian space. There is goal and it shows us that Caucasian 

civilization should not be lost in overall system of globalization. Irreversible process of integration 

should be conducted the way that preserves cultural and economic treasures of Caucasian people 

because it is very important and should enter in world heritage site. 
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სახელმწიფო და საზოგადოება 

ქუთათელაძე ანა, 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ბაკალავრიატის მე-2 კურსის სტუდენტი 

 

აბსტრაქტი 

     სტატიაში განხილულია საზოგადოებასა და სახელმწიფოს შორის 

ურთიერთობის ჯანსაღი გზა - დემოკრატია, საუბარია დემოკრატიის არსზე, იმ 

ფასეულობებსა და პრინციპებზე, რაც დემოკრატიულ სახელმწიფოს 

დემოკრატიულად აქცევს. ასევე მოცემულ სტატიაში საუბარი შეეხება სახელმწიფოსა 

და საზოგადოების რაობას, სახელმწიფოს მიზნებს. ნაშრომში გამოკვეთილი იქნება 

საქართველოს პროგრესულობა ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და 

თავისუფლებების დაცვის სფეროში და განხილული იქნება არჩევნები, როგორც 

ქვეყანის დემოკრატიულობის ხარისხის განსაზღვრის ერთ-ერთი მთავარი 

საშუალება. 

     საკვანძო სიტყვები: სახელმწიფო, საზოგადოება, დემოკრატია, ადამიანის 

უფლებები და თავისუფლებები, არჩევნები. 

 

     სახელმწიფოსა და საზოგადოების ურთიერთკავშირზე საუბრისას 

მნიშვნელოვანია იმის განსაზღვრა თუ რას წარმოადგენს სახელმწიფო, რა არის მისი 

მიზანი და დანიშნულება. დღეს გავრცელებული მოსაზრების თანახმად, ე.წ „სამი 

ელემენტის მოძღვრებაზე“ დაყრდნობით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახელმწიფოს 

ახასიათებს სამი უმთავრესი ნიშანი ესენია, მოსახლეობა, ტერიტორია და 

სუვერენული ხელისუფლება. რაც შეეხება სახელმწიფოს წარმოშობას, იმას თუ რამ 

განაპირობა მისი წარმოშობა, ამის შესახებ მრავალი აზრი და თეორია არსებობს. 

თუმცა, როგორც არ უნდა შევხედოთ მოცემულ საკითხს, ეს იქნება სოციოლოგიური 

მიდგომა, მორის ორიუს ხელმძღვანელობით, ინსტიტუციონალისტების მიერ 

ჩამოყალიბებული შეხედულებები, თეოლოგიური ხედვები თუ სხვა, როგორც წესი, 



225 
 
 

 

ყველა მოცემულობა დადის იქამდე, რომ სახელმწიფო შეიქმნა იმისთვის, რათა 

დაებალანსებინა რთული სოციალური ურთიერთობები, გადაეჭრა პრობლემები, 

გადაეწყვიტა სადავო საკითხები. მარტივად რომ ვთქვათ, სახელმწიფოს მთავარი 

ამოცანა იყო და დღესაც არის, ანარქიისა და გაურკვევლობის ნაცვლად მშვიდობისა 

და წესრიგის დაემყარება.  

     ადამიანთა ერთობა, მათი ჯგუფი, როგორც ვიცით ქმნის საზოგადოებას. 

როგორც აღინიშნა, საზოგადოება შედგება ცალკეული ადამიანებისგან, 

ინდივიდებისგან, ადამიანი კი თანამედროვე, დემოკრატიულ სახელმწიფოში 

უმაღლეს ღირებულებას წარმოადგენს, რასაც როგორც წესი, კონსტიტუცია უმყარებს 

საფუძველს. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ადამიანის უფლებათა აღიარება, ჯერ 

კიდევ 1776 წელის ვირჯინიის უფლებათა ბილით, ხოლო 1789 წელს ადამიანისა და 

მოქალაქის უფლებათა დეკლარაციით მოხდა. კონსტიტუციაში ადამინის ძირითადი 

უფლებებისა და თავისუფლებების განმტკიცება მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს არ 

ატარებს, ესაა პირობა, ერთგვარი გარანტია იმისთვის, რომ რეალურად მოხდეს მათი 

დაცვა და ჩარევა ასეთ ფუნდამენტალურ უფლებებში იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი, 

აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ არსებობს ადამიანის ბუნებითი ე.წ აბსოლიტური 

უფლებები, რომელთა შეზღუდვაც ყოვლად დაუშვებელია და ვერანაირი 

ლეგიტიმური მიზნით ვერ იქნება გამართლებული. როდესაც ადამიანზე, როგორც 

ღირებულებაზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ ამ კუთხით 

საქართველო საკმაოდ დახვეწილია, ამ თვალსაზრისით, გამორჩეულია 1921 წლის 

კონსტიტუციაც, სადაც იმ პერიოდისთვის მრავალ ქვეყანაში ჯერ კიდევ 

არააღიარებული ადამიანის უფლებები, საქართველოში უკვე კონსტიტუციით იყო 

განმტკიცებული. ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია კონსტიტუციის მესამე თავში 

არსებული მე-19 და 39-ე მუხლები, მე-19 მუხლში აღნიშნულია რომ „სიკვდილით 

დასჯა გაუქმებულია“, 39-ე მუხლში კი ნათქვამია, რომ „ორივე სქესის მოქალაქე 

თანასწორია როგორც პოლიტიკურ ისე სამოქალაქო, ეკონომიურ და საოჯახო 

უფლებით.“ ერთი შეხედვითაც ნათელია რომ საქართველოს პირველი კონსტიტუცია 

ადამიანის უფლებების სფეროში, იმ დროისთვის საოცარი პროგრესულობით 
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გამოირჩეოდა. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ არათუ 1921 წელს, დღესაც კი 

ამერიკის 28 შტატში და არამხოლოდ ამერიკაში, მსოფლიოს სხვა ქვეყნებშიც, 

სიკვდილით დასჯა ჯერ კიდევ ლეგალურია, გენდერული თანასწორობის საკითხი 

კი დღეს მრავალ ქვეყანაში დავის საგანია, ზოგგან კი მსჯელობის ღირსადაც არ 

მიაჩნიათ  და მტკიცედ სჯერათ, რომ გენდერული უთანასწორობა სავსებით 

ჩვეულებრივი და მისაღები საკითხია. ამას თუ დავამატებთ იმასაც, რომ 1921 წლის 

კონსტიტუცია ქალებს არამხოლოდ აქტიურ, არამედ პასიურ საარჩევნო უფლებასაც 

ანიჭებდა, ეჭვს აღარ იწვევს ის ფაქტი, რომ საქართველომ 1921 წელს, თავისი 

შეხედულებებით დროს გაუსწრო. ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, 

ნათელი ხდება, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, სადაც უმაღლესი ღირებულბა 

ადამიანია, ადამიანივე წარმოადგენს სახელმწიფოს მიზანს. ეს საკითხი 

მნიშვნელოვანია, რადგანაც, დღესაც გვხვდება სახელმწიფოები, სადაც დიქტატურაა 

გამეფებული, ადამიანი მიზნის მიღწევის საშუალებად მიიჩნევა და მას თავისი 

ბუნებითი უფლებები და თავისუფლებები დაკარგული აქვს. ბუნებრივია როდესაც 

21-ე საუკუნეში ჯერ კიდევ არსებობენ (საბედნიეროდ მცირე რაოდენობით) ასეთი 

ქვეყნები, ეს ძალიან ცუდი რეალობაა. ამის საპირისპიროდ, დღეს მსოფლიოს 

ქვეყანათა დიდ ნაწილში აღიარებულია ადამიანის ძირითადი უფლებები და 

თავისუფლებები, ის მიიჩნევა უმაღლეს ღირებულებად და მთავარ მიზნად. 

დემოკრატიულ სახელმწიფოში სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის 

ურთიერთობა ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და 

უზრუნველყოფისკენ არის მიმართული. კერძოდ, მარტივად რომ ვთქვათ, 

სახელმწიფოს ადამიანის მიმართ გააჩნია პოზიტიური და ნეგატიური 

ვალდებულებები. პოზიტიური ვალდებულება, გამოიხატება სახელმწიფოს 

აქტიური ქმედებით, ეს არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც მან, აქტიური ქმედებით 

უნდა შექმნას გარემოპირობები, სადაც დაცული და გარანტირებული იქნება 

ყველასთვის საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებების ხელმისაწვდომობა. 

სახელმწიფოს ნეგატიური ვალდებულება კი, ამის საპირისპიროდ, გამოიხატება 

ქმედებისგან თავის შეკავებაში, როდესაც მან ქმედებისგან უნდა შეიკავოს თავი, არ 
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ჩაერიოს ადამიანის უფლებებში და ამით დაიცვას მისი ღირსება. არის შემთხვევები, 

როდესაც სახელმწიფოს პოზიტიური და ნეგატიური ვალდებულებები 

ერთდროულად ეკისრება, ამის ნათელი მაგალითია არჩევნები, ამ პერიოდში, 

სახელმწიფო ერთი მხრივ, იღებს ვალდებულებას თავისი აქტიური მოქმედებით 

შექმნას ისეთი გარემო, სადაც ამომრჩეველს ექნება თავისუფალი გადაწყვეტილების 

მიღების შესაძლებლობა და მეორე მხრივ, სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს არჩევნების 

პროცესში, უნდა შეიკავოს თავი ზედმეტი ჩარევებისგან და ამ გზით უზრუნველყოს 

თავისუფალი, დემოკრატიული და ფარული არჩევნები. 

     სახელმწიფოსა და საზოგადოების ურთიერთკავშირის ბუნება, პირდაპირ 

არის დამოკიდებული ქვეყანაში არსებულ სახელმწიფო მმართველობის მოდელზე.  

სიტყვა დემოკრატია, სიტყვა-სიტყვით რომ განვმარტოთ, ხალხის მმართველობას 

ნიშნავს-„დემოს“ ხალხი, ხოლო „კრატოს“ ძალა, ძალაუფლება. დემოკრატიული 

სახელმწიფოს მთავარი მახასიათებელიც სწორედ ეს არის-ძალაუფლება ხალხისგან 

მომდინარეობს. ზოგადად დემოკრატიის რამდენიმე მთავარ ნიშანს, მახასიათებელს 

გამოყოფენ, ესნია: სახალხო სუვერენიტეტის პრინციპი; კანონის წინაშე 

თანასწორობა; სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება. სანამ უშუალოდ 

პრინციპებზე ვისაუბრებდეთ მნიშვნელოვანია იმის განსაზღვრა თუ როგორ 

ახორციელებს ხალხი ძალაუფლებას დემოკრატიის პირობებში. არსებობს 

ხელისუფლების განხორციელების როგორც პირდაპირი, უშუალო დემოკრატიის 

ფორმები, ისე წარმომადგენლობითი. მართალია დემოკრატია საკუთარ თავში 

მოიაზრებს რეალობას, სადაც ხალხი არის მმართველი ძალა, ის ახორციელებს 

ხელისუფლებას, თუმცა ბუნებრივია, დღეს არსებულ სახელმწიფოებში, სადაც 

ხალხის რაოდენობა საკმაოდ დიდია, ამის პირდაპირ განხორციელება ნაკლებად 

რეალისტურია, ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად ხალხი, არჩევნებში ხმის მიცემის 

გზით, საკუთარი ძალაუფლების დელეგირებას ახდენს თავის წარმომადგენლებზე 

და ამ გზით, მათი ხელით, ახორციელებს ძალაუფლებას. როგორც ზემოთ აღინიშნა, 

არსებობს უშუალო დემოკრატიის ფორმებიც, როგორიცაა პლებისციტი და 

რეფერენდუმი. ორივე მათგანი იძლევა შესაძლებლობას უშუალოდ ხალხისგან იყოს 
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მიღებული ინფორმაცია. რეფერენდუმი თავისი ბუნებით შესაძლებელია იყოს 

სავალდებულო, ფაკულტატური, იმპერატიული, საკონსულტაციო, პეტიციური, 

კანონის მიმღები ან უარმყოფელი. განასხვავებენ რეფერენდუმის სახეებს 

ტერიტორიული ნიშნით და გადასაწყვეტი საკითხის მიხედვითაც. თუმცა ნებისმიერ 

შემთხვევაში, რეფერენდუმი არის გზა იმისთვის რომ ხალხმა ძალაუფლება 

პირდაპირი წესით განახორციელოს. ზოგადად პლებისციტი და რეფერენდუმი 

საკმაოდ ემსგავსება ერთმანეთს, თუმცა მათ შორის, როგორც წესი ძირითად 

განსხვავებას ქმნის ის, რომ პლებისციტს სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს, ხალხის 

აზრის გაგებას ემსახურება, ხოლო რეფერენდუმის შედეგები სავალდებულო 

ხასიათს ატარებს. ამავდროულად საკითხთა წრე, რომელზეც პლებისციტი უნდა 

ჩატარდეს, მეტ-ნაკლებად განსაზღვრულია. როგორც ვხედავთ დემოკრატიის 

ხარისხის განსაზღვრისთვის უმთავრესი მნიშვნელობა ენიჭება საარჩევნო გარემოსა 

და პირობებს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ როგორი დიდიც არ უნდა იყოს სურვილი, 

მხოლოდ სახელმწიფო ვერ შექმნის დემოკრატიას, აქ საზოგადოებაზეც ძალიან 

ბევრი რამ არის დამოკიდებული. პირველ რიგში, საზოგადოების თითოეულმა 

წევრმა უნდა გააცნობიეროს საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალი და თავად გამოთქვას 

ქვეყნის მართვაში საკუთარი წვლილის შეტანის სურვილი. თითოეულმა მოქალაქემ 

უნდა იგრძნოს პასუხისმგებლობა, გააცნობიეროს საკუთარი ვალი ქვეყნის წინაშე და 

იგრძნოს, რომ მრავალრიცხოვან მოქალაქეთა შორის, მისი ერთი ხმაც კი შეიძლება 

გახდეს გადამწყვეტი, უნდა მოხდეს საზოგადოებაში იმის გაცნობიერება, რომ ხალხი 

არის ძალა, თითოეული მოქალაქეს შეუძლია ცვლილების განხორციელება და 

საკუთარი წვლილის შეტანა ქვეყნის განვითარებაში. არჩევნების პროცესში პასიური 

თუ აქტიური აბსენტეიზმის შემთხვევები მსოფლიოში საკმაოდ დიდია, მსოფლიოს 

სხვა და სხვა ქვეყანაში განსხვავებული მიდგომაა ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად, 

ზოგიერთი ქვეყანა გარკვეულ სანქციებს აწესებს იმისთვის რათა უზრუნველყოს 

მოქალაქეთა ჩართულობა არჩევნებში, საქართველოში როგოც ვიცით ამ კუთხით არ 

არის დაწესებული შეზღუდვები და თავისუფალია მოქალაქე გადაწყვეტილების 

მიღებისას-სურს თუ არა არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, თუმცა უნდა ითქვას 
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ისიც, რომ სხვადასხვა საშუალებებით, მაგალითად როგორიცაა „გადასატანი ყუთი“, 

შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოფილია ის, რომ ყველა მოქალაქეს ჰქონდეს 

საკუთარი აზრის დაფიქსირების საშუალება. როგორც ვიცით, დემოკრატიულ 

სახელმწიფოში არჩევნები უნდა იყოს ფარული, პირდაპირი, საყოველთაო და 

თანასწორი. ამ პროცესში სახელმწიფოს მთავარი ფუნქციაც იმაში მდგომარეობს რომ 

შექმნას შესაბამისი გარემო აქტიური და პასიური საარჩევნო უფლების სრულად 

რეალიზებისთვის. არჩევნების პროცესში საკმარისი არაა მხოლოდ 

ზემოთჩამოთვლილი პრინციპების არსებობის უზრუნველყოფა, ამასთან ერთად 

საჭიროა არსებობდეს პარტიათა პლურალიზმი, ის არ იყოს ხელოვნურად შექმნილი 

და საარჩევნო სუბიექტებს ჰქონდეთ თანაბარი შანსი და შესაძლებლობა 

წარმოაჩინონ საკუთარი თავი. პარტიათა პლურალიზმი, იდეოლოგიათა 

მრავალფეროვნებასაც გულისხმობს, შესაბამისად ის საჭიროა იმისთვის, რომ ხალხს 

ჰქონდეს რეალური არჩევანი. ხოლო ეს სურათი არ უნდა იყოს ხელოვნური, ანუ 

პარტიათა მრავალფეროვნება მოჩვენებითად არ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. 

საარჩევნო სუბიექტი უნდა იყოს დაზღვეული იმისგან, რომ ფინანსური დახმარების 

საჭიროებამ, დაფინანსების წყაროზე დამოკიდებული არ გახადოს, ამ ყველაფრის 

უზრუნველყოფა კი სახელმწიფოს მოვალეობაა. ზემოთ ჩამოთვლილი მთავარი 

პრინციპები, რასაც დემოკრატიული არჩევნების იდეა ეფუძნება თავისთავად სხვა და 

სხვა მექანიზმებით უნდა იყოს გარანტირებული.  

     რაც შეეხება დემოკრატიის სხვა მახასიათებლებს, სახალხო სუვერენიტეტის 

პრინციპი, ფაქტობრივად არის დემოკრატიის მთავარი ქვაკუთხედი. იმისთვის, რომ 

დემოკრატიამ იარსებოს ხალხს ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ხელისუფლებაზე, იგი 

თავად უნდა ქმნიდეს და ახორციელებდეს მას. 

     ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილთან ერთად, წარმოუდგენელია 

საზოგადოებასა და სახელმწიფოს შორის ჯანსაღ ურთიერთობაზე საუბარი 

გამოხატვის თავისუფლების არსებობის გარეშე.  გამოხატვის თავისუფლება 

არამხოლოდ ერთი კონკრეტული ინდივიდისთვის არის მნიშვნელოვანი, არამედ 

მთლიანი საზოგადოებისთვის და სახელმწიფოსთვის, როგორც ყველამ ვიცით, 
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კამათში იბადება ჭეშმარიტება. განსხვავებული აზრის არსებობა არათუ სასურველი, 

არამედ აუცილებელიცაა, რათა მოხდეს განვითარება და წინსვლა. უნდა იყოს 

უზრუნველყოფილი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, რაც მოიაზრებს იმას 

რომ ყველას უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა თამამად დააფიქსიროს საკუთარი 

მოსაზრება, მიუხედავად იმისა ეს სოციუმისთვის მოსაწონი იქნება თუ არა, 

საზოგადოების თითოეული წევრი არის ცალკე ინდივიდი, თავისი პიროვნულობით 

და ინდივიდუალიზმით. არ მისცე ადამიანებს უფლება გამოხატონ საკუთარი 

შეხედულებები, მათში ინდივიდუალიზმის ჩაკვლას გულისხმობს. დემოკრატიული 

სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს თითოეული საზოგადოების წევრისთვის 

ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც მას ყოველგვარი შიშისა და დაძაბულობის გარეშე 

ექნება საკუთარი აზრის დაფიქსირების შესაძლებლობა. როგორც ვიცით, სიტყვა - 

უცხო, ადამიანებისთვის ნეგატიურთან, საშიშსა და მიუღებელთან ასოცირდება. 

სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებისთვის გარანტიების შექმნითა და მათი 

წახალისებით უნდა შეიცვალოს ხალხის დამოკიდებულებაც და მეტიც, შეიცვალოს 

ხალხის დამოკიდებულება და განსხვავებული აზრის მოსმენისა და გაგებისაკენ 

დაინერგოს სწრაფვა, რაც როგორც ცალკეული ინდივიდებისთვის, ისე სრულიად 

საზოგადოებასა და სახელმწიფოსთვის განვითარების უმთავრესი წინაპირობაა. 

     თანასწორობა, ეს ისაა რაზეც დგას დემოკრატიული სახელმწიფო და 

ამავდროულად რისკენაც ისწრაფვის. როგორც აღინიშნა, თავისუფლება 

მნიშვნელოვანია გარანტირებული იყოს სახელმწიფოში, თუმცა თავისუფლებასაც 

აზრი ეკარგება, თუ სამართლის წინაშე თანასწორობა არ არის უზრუნველყოფილი. 

დემოკრატიულ სახელმწიფოთა კონსტიტუციები, როგორც წესი, მკაფიო დათქმას 

აკეთებენ, დისკრიმინაციის უარყოფისა და თანასწორობის უზრუნველსაყოფად. 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლში სწორედ ამ საკითხზეა საუბარი. 

არჩევნების კუთხით რომ განვიხილოთ, იყო დრო, როდესაც აქტიური საარჩევნო 

უფლების გამოყენებისას ადამიანთა ხმა განსხვავებულად ფასობდა 

თანამდებობებისა და წოდებების მიხედვით, სახელმწიფო ფაქტობრივად 

ახარისხებდა ხალხს, იმის მიხედვით თუ ვისი ხმა, აზრი უფრო მნიშვნელოვანი იყო, 
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დღეს ყველა თანასწორია კანონის წინაშე, ყველას აზრი ერთნაირად ფასობს, ყველაზე 

თანაბრად ვრცელდება კანონი და ყველა კანონი შინაარსობრივად თანამედროვე 

დემოკრატიის, კანონის წინაშე თანასწორობის უზრუნველყოფაზეა მორგებული. 

ბათილია ნებისმიერი კანონი, რომელიც დისკრიმინაციულ ხასიათს ატარებს, 

რადგან ეს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებაა. რა თქმა უნდა ეს არ ეხება 

მხოლოდ არჩევნებს ან რომელიმე კონკრეტულ სფეროს, ადამიანთა თავისუფლება 

და თანასწორობა ნებისმიერ ასპექტში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ბუნებრივია, 

ეს რთული და მუდმივად პროგრესირებადი პროცესია, თუმცა მთავარია 

სახელმწიფო ყოველთვის ცდილობდეს მის მაქსიმალურად რეალიზებას. მართალია 

დემოკრატია უმრავლესობის მმართველობას მოიაზრებს, თუმცა ის უმციროსობის 

უფლებების დაცვისკენაცაა მიმართული. 

დასკვნა 

     დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ჯანსაღი ურთიერთობის გარანტია 

საზოგადოებასა და სახელმწიფოს შორის არის დემოკრატია, დემოკრატიულ 

სახელმწიფოში მეტ-ნეკლებად უზრუნველყოფილია ის, რომ ადამიანი 

წარმოადგენდეს სახელმწიფოს მიზანს. სახელმწიფო იყოს საზოგადოების 

ინტერესების გამტარებელი და მისი უმთავრესი მიზანი ადამიანზე ზრუნვით იყოს 

ნაკარნახევი. 
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State and society 

Qutateladze Ana, 

Second-year student of Bachelor of Laws, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

 

Abstract 

    The article discusses a way to a healthy relationship between the society and the state, 

which is called democracy. The presented work will include the meaning of democracy and will 

show its values and principles. The paper explains the meanings of state and society. It also 

focuses on what should be the main goal of any state. The article highlights how progressive 

Georgia is regarding main human rights and especially peoples right to freedom. It will also 

discuss how elections are one of the ways to see how democratic a country is. 
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სექცია 

საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის ეკონომიკური საკითხები 
SECTION 

ECONOMIC ISSUES OF PUBLIC ADMINISTRATION 

СЕКЦИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ 

UNIVERSITY ROLE IN INTERNATIONAL PROJECTS AND IMPORTANCE 

OF ECOMODE PROJECT IN DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN 

TOURISM AND EDUCATIONAL SECTOR  

 

კომპანიების სტრატეგიული მართვის მნიშვნელოვანი საკითხები  

ეკონომიკური კრიზისის პირობებში 

ქოქრაშვილი  ქეთევან, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 

 

აბსტრაქტი 

     ეკონომიკური კრიზისების პერიოდში  ბიზნესის მართვის საკითხი გადამწყვეტი 

მნიშვნელობისაა, განსაკუთრებით დღევანდელი პირობების გათვალისწინებით. 

კორპორაციათა სტაბილურობა მეტწილად დამოკიდებულია გონივრულ მენეჯმენტზე 

და მათ მიერ სტრატეგიული მართვის ადექვატური მოდელის შერჩევაზე. ცხადია 

ყველა კომპანიისთვის ერთიდაიგივე სტრატეგიული მენეჯმენტის მისადაგება 

შეუძლებელია, თითოული მათგანი უნიკალურია მისი განვითარების პერსპექტივითა 

და არჩეული გზით, ბაზარზე პოზიციონირობით, საქმიანი რეპუტაციითა და სხვა 

მნიშვნელოვანი ფაქტორებით. გახსოვდეთ! ბიზნესის უწყვეტობის უზრუნველყოფა 

კრიზისების მართვის რეჟიმში მოითხოვს ტექნოლოგიის, სტრატეგიისა და 

მოხერხებულობის სწორ შეხამებას. 

 

     საკვანძო სიტყვები: ბიზნესის სტრატეგიული დაგეგმვა და მართვა; კრიზის 

მენეჯმენტი. 

 

       სტრატეგიული მართვა ორგანიზაციული მენეჯმენტის საქმიანობის 

ნაირსახეობაა, რომელიც გამოიყენება პრიორიტეტების დასახვის, რესურსების 
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ფოკუსირების, კომპანიის თანამშრომლებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების 

საერთო მიზნებზე მუშაობის უზრუნველსაყოფად. „სტრატეგიული მართვა არის 

ორგანიზაციის ისეთი მართვა, რომელიც ეყრდნობა ადამიანურ პოტენციალს როგორც 

იურიდიული პირის საფუძველს, ახდენს მისი მოღვაწეობის ორიენტაციას 

საზოგადოების მოთხოვნების მიხედვით, ახორციელებს იურიდიულ პირის მოქნილ 

რეგულირებასა და დროულ ცვლილებებს, რომლებიც თავის მხრივ საშუალებას 

იძლევა იურიდიულმა პირმა უპასუხოს მის წინაშე მდგარ გამოწვევას და მიაღწიოს 

კონკურენტულ უპირატესობებს, რაც საბოლოო ჯამში იურიდიულ პირს ეხმარება 

გადარჩენაში და საკუთარი მიზნების მიღწევაში გრძელვადიანი პერსპექტივით“.9 

       სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი მოითხოვს გააზრებას როგორც გეგმის 

შედგენის, ისე მისი რეალიზაციის შესაძლებლობის თვალსაზრისით. საბოლოო ჯამში, 

კომპანიის მენეჯმენტი იმედოვნებს, რომ მიიღებს სტრატეგიას, რომელიც, 

სავარაუდოდ, პოზიტიურ შედეგებს გამოიღებს და რომლის შესრულებაც ეფექტურია, 

წარმატების დიდი ალბათობით, ზედმეტი ფინანსური რისკის თავიდან 

ასაცილებლად. 

       კომპანიის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და განხორციელება 

ლიტერატურაში ჩვეულებრივ განიხილება, როგორც სამი კრიტიკული ეტაპის 

შესრულება, ესენია: 

1. სტრატეგიის ჩამოყალიბება. სტრატეგიის ჩამოყალიბების პროცესში 

კომპანია პირველ რიგში შეაფასებს მის მდგომარეობას მოცემულ ეტაპზე (მაგ.შიდა 

ანდა გარე აუდიტის ჩატარებით), რომლის მიზანია ორგანიზაციის ძლიერი და სუსტი 

მხარეების, ასევე შესაძლებლობებისა და საფრთხეების იდენტიფიცირება (SWOT 

ანალიზი). ანალიზის შედეგად, მენეჯმენტი წყვეტს თუ რომელ გეგმებზე ან ბაზრებზე 

მოახდინონ ფოკუსირება, როგორ გამოყონ კომპანიის რესურსები და სხვა; 

2. სტრატეგიის განხორციელება. სტრატეგიის ჩამოყალიბების შემდეგ, 

კომპანიამ უნდა განსაზღვროს კონკრეტული ამოცანები და მიზნები, რომლებიც ეხება 

                                                           
 9ნ.ხოლუაშვილი. იურიდიული პირის რეორგანიზაცია/ლიკვიდაციის პროცესის სახელმწიფო რეგულირების 

პრობლემატიკა. სადისერტაციო ნაშრომი. 2020.გვ.98.  
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სტრატეგიის მოქმედებას და გამოყოს რესურსები სტრატეგიის განსახორციელებლად. 

სტრატეგიის ეფექტური განხორციელება მოიცავს მის განსახორციელებლად მყარი 

სტრუქტურის ან ჩარჩოს შემუშავებასა და შესაბამისი რესურსების მაქსიმალურად 

გამოყენებას;   

3. სტრატეგიის შეფასება. ნებისმიერმა საზრიანმა ბიზნესმენმა იცის, რომ 

წარმატება დღეს - არ იძლევა სამომავლო წარმატების გარანტიას. როგორც წესი, 

მენეჯერებისთვის მნიშვნელოვანია განხორციელების ფაზის შემდეგ შეაფასონ 

არჩეული სტრატეგიის შესრულება. სტრატეგიის შეფასება თავის მხრივ მოიცავს სამ 

მნიშვნელოვან საქმიანობას: სტრატეგიის განხორციელებაზე მოქმედი შიდა და გარე 

ფაქტორების გადახედვა, შედეგების გაზომვა და ბოლოს, სტრატეგიის  კორექტირების 

მიზნით მაქსიმალურად ეფექტური ზომების მიღება. მაგალითად, მომხმარებელთა 

მომსახურების გაუმჯობესების სტრატეგიის განხორციელების შემდეგ, კომპანიამ 

შეიძლება აღმოაჩინოს, რომ მომხმარებლებთან ურთიერთობის გაუმჯობესების 

მიზნით საჭიროა მომხმარებლებთან ურთიერთობის მენეჯმენტის (CRM) 

პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება. 

        სტრატეგიული დაგეგმვის სამივე საფეხური ხორციელდება სამ იერარქიულ 

დონეზე: ზედა მენეჯმენტი, საშუალო მენეჯმენტი და ოპერატიული დონე. ამრიგად, 

აუცილებელია თანამშრომლებსა და მენეჯერებს შორის კომუნიკაციისა და 

ურთიერთქმედების განვითარება ყველა დონეზე.10   

       პრაქტიკის ანალიზი ცხადჰყოფს, რომ  სტრატეგიული დაგეგმვის შედეგად 

მიღებულ მთავარი ბენეფიტებია:  

1. ლოგიკური და სისტემური მიდგომის გამოყენებით, ეხმარება კომპანიას 

უკეთესი სტრატეგიების ფორმულირებასა და ჩამოყალიბებაში. ეს ხშირად ყველაზე 

მნიშვნელოვანი სარგებელია  კრიზისის პერიოდში. ზოგიერთი კვლევის თანახმად, 

სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს კომპანიის 

საერთო მუშაობის გაუმჯობესებაში, მიუხედავად იმისა წარმატებულია თუ არა 

კონკრეტული სტრატეგია; 

                                                           
10 https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/strategic-planning/ 
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2. აძლიერებს და აუმჯობესებს კომუნიკაციას კომპანიის დამსაქმებლებსა და 

დასაქმებულებს შორის. ზოგადად, კომუნიკაციას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 

სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის წარმატებისთვის. ეს ინიცირებულია 

მენეჯერებსა და თანამშრომლებს შორის დიალოგის საშუალებით, რაც აჩვენებს მათ 

ერთგულებას ორგანიზაციული მიზნების მისაღწევად. სტრატეგიული დაგეგმვა ასევე 

ეხმარება მენეჯერებსა და თანამშრომლებს ორგანიზაციის მიზნებისადმი 

ერთგულებაში, რაც ასევე იწვევს ე.წ. „უზნაძის ეფექტს“11- სამუშაო განწყობის 

ამაღლებასა და მის სტიმულირებას, შედეგად, როგორც თანამშრომლები, ასევე 

მენეჯერები უფრო ინოვაციური და კრეატიული ხდებიან, რაც ხელს უწყობს 

კომპანიის რენტაბელობის ზრდასა და მის შემდგომ განვითარებას; 

3. აძლიერებს კომპანიაში მომუშავე პირებს. პროცესის ყველა ეტაპზე 

მჭიდრო კომუნიკაცია აძლიერებს თანამშრომლების მუშაობის ეფექტურობის განცდას 

და კომპანიის საერთო წარმატებაში მათ როლსა და მნიშვნელოვნებას. ამ მიზეზით, 

კომპანიებისთვის მნიშვნელოვანია სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის 

დეცენტრალიზაცია, კომპანიის მასშტაბით ქვედა დონის მენეჯერებისა და 

თანამშრომლების ჩართვით (კარგი მაგალითია - The Walt Disney Company, რომელმაც 

დაითხოვა თავისი ცალკეული სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტი, დისნეის 

ინდივიდუალური ბიზნეს განყოფილებებისათვის დაგეგმვის როლების მინიჭების 

სასარგებლოდ)12. 

        სტრატეგიული მართვის თვალსაზრისით შემუშავებული და პრაქტიკაში 

დანერგილია სხვა და სხვა მეთოდები, თუმცა აღსანიშნავია, რომ პანდემიით 

გამოწვეული კრიზისი სცდება კლსიკური და ციკლური ეკონომიკისთვის 

დამახასიათებელი კრიზისის მახასიათებლებს, რის გამოც კრიზისიდან გამოსვლის 

ე.წ. „მზა რეცეპტის“ არსებობა დღეს არარეალურია. მიუხედავად აღნიშნულისა 

შევეცდები გამოვყო ზოგიერთი ფაქტორები, რაც მნიშვნელოვანია ნებისმიერი 

მიზეზით გამოწვეული ეკონომიკური  კრიზისის პერიოდში. 

                                                           
11 https://forbes.ge/blog/37/biznesis-marTva-%E2%80%9CuznaZis-efeqtiT%E2%80%9D 
12 https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/strategic-planning/ 
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        პირველ რიგში, როგორც უკვე აღვნიშნე, მნიშვნელოვანია კომპანიის 

სტრატეგიის ადექვატური კორექტირება, რაც სრულებითაც არ გულისხმობს 

კომპანიის მისიის ცვლილებას, არამედ მოიცავს  გრძელვადიანი გეგმების დროებით 

ცვლილებას და რეალობისადმი ადაპტირებას, რაც თავის მხრივ შეიძლება მოიცავდეს 

როგორც კომპანიის ამბიციათა კლებას, ასევე პირიქით, ამბიციათა სრულიად 

დაუგეგმავ ზრდას13. აღნიშნული ხშირად გამოწვეულია მოცემულ ეტაპზე ბაზრის 

„მოთამაშეთა“ რაოდენობის ანდა განლაგების რადიკალური ცვლილებებით 

(კრიზისების პერიოდში კომპანიათა ნაწილი ვერ უძლებს კონკურენციას  და ხდება 

მათი ლიკვიდაცია (თვითლიკვიდაციის ან გაკოტრების საფუძველზე), ან 

რეორგანიზაცია შერწყმის გზით).  

         მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისების გამოცდილება ცხადჰყოფს, რომ 

უარყოფით შედეგებთან ერთად კრიზისები გონივრულად ორგანიზებული და 

მართული ბიზნესისთვის შეიძლება იქცეს დიდი წარმატების მასტიმულირებლადაც.  

კერძოდ, კრიზისის პერიოდში აქტივების გაიაფება როგორც წესი იწვევს „სუსტი“ 

სუბიექტების ბაზრიდან გაქრობას, ხოლო „ძლიერების“ მეტად გაძლიერებას; 

ბიზნესის მმართველები პრაქტიკულად იძენენ კრიზის მენეჯმენტის ცოდნასა და 

შესაბამის უნარ-ჩვევებს;  იმპორტისა და ექსპორტის შესაძლებლობის კლება 

თავისთავად უწყობს ხელს ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებას და სხვა. ცხადია 

წარმოდგენილი ფაქტორები პირობითია და მათით სარგებლობის შესაძლებლობა 

ყველა სფეროს ბიზნეს არ შეუძლია, თუმცა კომპანიის მართვის სტრატეგიის 

გონივრული და ოპერატიული კორექტირების შემთხვვაში, ეს სულაც არ არის 

მიუღწეველი. 

        მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, ეკონომიკური კრიზისი როგორც წესი იწვევს  

სამ ურთიერთდაკავშირებულ საფრთხეს, როგორიცაა - საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოება; ფინანსური ზარალი და ბაზარზე კომპანიის  საქმიანი რეპუტაციის 

შერყევა ან დაკარგვა. 2020 წლის მსოფლიო პანდემიით გამოწვეულმა კრიზისმა სამივე 

საფრთხე ერთდროულად შექმნა, მეტიც, კრიზისი იმდენად მოულოდნელად დაიწყო 

                                                           
13 ჩინურ ენაზე სიტყვა „კრიზისი“ 2 იეროგლიფით იწერება, პირველი აღნიშნავს „საფრთხეს“, მეორე - 

„კეთილსაიმედო შესაძლებლობას“ (წყარო: https://habr.com/ru/post/503180/) 
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და სწრაფი ტემპებით განვითარდა, რომ კომპანიებს რამოდენიმე თვე დასჭირდათ 

სტრატეგიის შესაცვლელად და სამომავლო გეგმების დასასახად, რამაც კიდევ უფრო 

გაზარდა საფრთხეთა მოცულობა და სიმძიმე.  

       კრიზისის პირობებში შედეგიანობის შენარჩუნებისთვის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია გონიერი გადაწყვეტილებების მიღების 

ოპერატიულობა/სისწრაფე (მათ შორის ხარჯების შემცირების მიმართულებით). ამ 

თვალსაზრისით საინტერესოა გოლდრატის „შეზღუდვების თეორია“ (Theory of 

Constraints — ТОС).14 “შეზღუდვების თეორია” არის მართვის მეთოდი, რომლის 

მიხედვითაც ვიწყებთ ვარაუდიდან, რომ ნებისმიერი სისტემის განვითარება 

შეზღუდულია გარკვეული რაოდენობის ფაქტორებით. ყოველთვის არსებობს 

მინიმუმ ერთი შემზღუდველი ფაქტორი და ამ კონცეფციის ფარგლებში აუცილებელია 

მისი განსაზღვრა და მასზე სპეციფიკური ყურადღების გამახვილება. შეზღუდვების 

თეორიის არსი მშვენივრად აღწერა გოლდრატმა ფრაზაში: „ჯაჭვი ისეთივე ძლიერია, 

როგორც მისი ყველაზე სუსტი რგოლი“. ეს ნიშნავს, რომ პროცესები, ორგანიზაციები 

თავისთავად დაუცველია, ვინაიდან მათმა სუსტმა ნაწილმა შეიძლება დააზიანოს ან 

გატეხოს მთელი სისტემა, ან თუნდაც სერიოზულად იმოქმედოს საქმიანობის 

შედეგებზე.15 შეზღუდვების თეორია უზრუნველყოფს მარტივ და პრაქტიკულ 

მიდგომას სისტემის მართვისა და გაუმჯობესებისაკენ - მისი შეზღუდვებით 

(არსებობს რამდენიმე სახის შეზღუდვა: შესაძლებლობების შეზღუდვა, შესრულების 

ვადის შეზღუდვა, ბაზრის შეზღუდვა (კლიენტის შეკვეთების რაოდენობა) და სხვა).16 

       ეკონომიკური კრიზისის უმთავრესი გამოვლენა ბიზნესში, ფინანსების 

უკმარისობაა, რაც გამოწვეულია შემცირებული შემოსავლებით, მაღალი 

დანახარჯებით, საბრუნავი საშუალებების არაეფექტური მართვით, ყოველივე ეს 

ითხოვს კომპანიის მენეჯმენტის მუშაობის სტილის ოპერატიულ გადაწყობას  კრიზის 

მენეჯმენტზე. „კრიზისის მენეჯმენტი ნებისმიერი საგანგებო ან მოულოდნელი 

სიტუაციის მომზადებისა და მართვის პროცესია, რომელიც გავლენას ახდენს 

                                                           
14 დაწვრილებით იხ.:  Eliyahu M. Goldratt. The Goal. 1984. 
15 https://incity-katalog.ru/ka/business/v-chem-zaklyuchaetsya-teoriya-ogranichenii-praktika-primeneniya/ 
16 https://vangoghlife.ru/ka/teoriya-ogranichenii-v-menedzhmente-fokusirovka-vnimaniya-menedzhmenta-s.html 
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კონკრეტულ ბიზნესზე, დაინტერესებულ მხარეებზე, თანამშრომლებზე, 

მომხმარებლებსა და შემოსავალზე. ეს არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) 

კრიტიკული კომპონენტი. კრიზისების მენეჯმენტი განსხვავდება რისკების 

მართვისგან, რაც თავის მხრივ მოითხოვს პოტენციური საფრთხეების შეფასებას და 

მათი თავიდან აცილების საუკეთესო გზის მოძიებას. კრიზისის მენეჯმენტში საფრთხე 

უკვე სახეზეა და საჭიროა მისი მყისიერი მოგვარება“.17 ასეთ  შემთხვევაში ყველაზე 

ეფექტურია ფულის ტოტალური მართვის (Total Cash Management) ტექნოლოგიის 

გამოყენება.18 მნიშვნელოვანია, რომ ეს ტექნოლოგია სულაც არ გულისხმობს 

ლოზუნგს - „ნაკლები ხარჯე!“ - არამედ მოიცავს სისტემას, რომელიც ეხება კომპანიის 

ყველა რგოლს და მათი მუშაობის ყოველდღიურობას.19  

      რა მიზეზითაც არ უნდა იყოს კრიზისი გამოწვეული, მისგან გამოსავალია - 

ანტიკრიზისული მენეჯმენტი - რისი მეშვეობითაც პირველ რიგში ხდება კრიზისის 

გამომწვევი მიზეზების სწორი დიაგნოსტირება და შესაბამისი სწრაფი რეაგირება.20   

2020 წლის 11 მარტს მსოფლიოში გამოცხადდა COVID-19 -ის პანდემია და დაიწყო 

სრული ქაოსის პერიოდი, რამაც გამოიწვია მსოფლიო ეკონომიკის უპრეცედენტო 

დაღმასვლა და შესაბამისად ბიზნესის თითქმის ყველა სფეროში უამრავი ისეთი 

პრობლემა წარმოქმნა, რომელთა გადაჭრა მხოლოდ არსებული გამოცდილებით 

მეტად რთულია. საყოველთაო პანდემიას ახლავს სრულიად ახალი გამოწვევები და 

შესაბამისად ითხოვს პრობლემათა აღმოფხვრის ნოვატორულ მიდგომებს. სწრაფად 

უნდა გაანალიზდეს პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური შედეგები, მისი გავლენა 

არა მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემაზე, არამედ მსოფლიო გეოპოლიტიკასა და 

ეკონომიკაზე. 

                                                           
17 Kanya. Crisis Management Tips for Businesses During the Coronavirus Pandemic. 2020 https://www.hashmicro.com/blog/crisis-

management-tips-for-businesses/ 
18 დაწვრილებით იხილეთ:  Alfred M. King. Total Cash Management: A Company-wide System for Forecasting, Managing, 

and Improving Cash Flow 
19 მსოფლიო კრიზისების ისტორია იცნობს ხელოვნურად პროვოცირებულ კრიზისებსაც, რისი მიზანიც არის 

ბიზნეს სტუქტურის გაჯანსღება და ბალასტისგან განთავისუფლება. კრიზისს თავის მხრივ დადებითი თვისებებიც 

ახასიათებს. მაგალითად, ბევრი კომპანია ინვესტირებას ახდენს ციფრულ ტრანსფორმაციაში, ინტერნეტით 

დაფუძნებული პროგრამების გამოყენებით, გუნდის თანამშრომლობის გასაადვილებლად და მონაცემთა 

უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად სახლიდან დისტანციურად მუშაობის დროს. 
20 ICM -ის 2018 წლის კვლევის მიხედვით, ე.წ. უეცარ (sudden) კრიზისებზე მოდის დღემდე არსებულ ეკონომიკური 

კრიზისების მხოლოდ 33%. 
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დასკვნა 

      დღეს მსოფლიოს მასშტაბით აქტიურად მიმდინარეობს კვლევები ჯერ არ 

დასრულებული ეკონომიკური კრიზისის უარყოფითი შედეგების პროგნოზირებასა 

და მათ აღმოფხვრასთან დაკავშირებით. გაეროს ანალიზი21 და ეუთოს ანგარიში22 

დეტალურად ასახავს იმ მოსალოდნელ უარყოფით შედეგებს, რაც უკვე სახეზეა და 

პროგნოზიც მეტად არაკეთილსაიმედოა. შესაბამისად წარმოდგენილ სტატიაში 

აღწერილი მეთოდები არასრულია და შეიძლება ითქვას, რომ სპეციფიკის 

გათვალისწინებით მუდმივად ახლდება. მიუხედავად ამისა, დღემდე არსებული 

პრაქტიკის ანალიზის შედეგად შესაძლებელია ჩამოვაყალიბოთ რიგი 

რეკომენდაციები, არსებული ეკონომიკური კრიზისის პირობებში, ბიზნესის 

სტრატეგიული მართვის გაუმჯობესების მიზნით, კერძოდ: 1. გამოიყენეთ 

„ორგანიზაციული ოსტატობა“ (organisational agility), რაც გულისხმობს მენეჯერის 

უნარს, იაზროვნოს არასტანდარტულად და ოპერატიულად გადააწყოს პროცესები 

კომპანიის შიგნით. გადაწყვეტილებები მიიღეთ სწარაფად! ამ შემთხვევაში 

არააქტუალურია პრინციპი - ასჯერ გაზომე, ერთხელ გაჭერი. პანდემიით გამოწვეული 

კრიზისის პირობებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილებათა სისწორე 

და რაც მთავარია ოპერატიულობა. მენეჯმენტის ინერტულობა 

კონკურენტუნარიანობის დამღუპველია ბაზრის სწრაფი ცვლილების პირობებში.23 2. 

ყურადღება უნდა გამახვილდეს კომპანიაში არსებულ ისეთ მცირე პრობლემებზეც, 

რაც აქამდე არც წარმოადგენდა მისი მუშაობის ხელშემშლელს; 3. შეამცირე ხარჯები 

ისე, რომ არ დაკარგო ბიზნესის ფუნქციონალურობა! კრიზისის დროს ხარჯების 

შემცირება მეტად საფრთხილოა, არასწორი სტრატეგიით შესაძლებელია საფრთხე 

შეექმნას ბიზნესის ფუნქციონალურობას. ამ თვასაზრისით  არაორაზროვანია 

ცნობილი ამერიკელი მეწარმისა და ინვესტორის, რობერტ კიიოსაკის ციტატა: 

                                                           
21 “The Coronavirus Shock: a Story of Another Global Crisis Foretold and What Policymakers Should Be Doing about It.” 

UNCTAD, 9 მარტი 2020. იხ: https://bit.ly/2WwcW5O 
22“Coronavirus: The world economy at risk” OECD Economic Outlook, 2 მარტი 2020. იხ: https://doi.org/10.1787/7969896b-en 
23 დაწვრილებით იხილეთ: Organisational Agility: How Business Can Survive and Thrive in Turbulent Times. By The 

Economist Intelligence Unit. https://www.cfoinnovation.com/organisational-agility-how-business-can-survive-and-thrive-

turbulent-times 
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„როდესაც ბიზნესის განვითარება შენელებულია, ადამიანები ხშირად ამცირებენ 

განვითარების ხარჯებს, იმის ნაცვლად, რომ გაზარდონ. მას შემდეგ რაც ბიზნესი 

დაუბრუნდება სწორ გზას, ისინი ხარჯების გაზრდას იწყებენ იმის ნაცვლად, რომ 

შეამცირონ“.24 4. არ შეაჩერო განვითარების პროცესი. კრიზისიდან გამომდინარე 

განვითარების გეგმა შეიძლება დაკორექტირდეს, მაგრამ არ უნდა შეჩერდეს. ყველა 

დონის მენეჯერთა მუდმივ ინოვაციურ საქმიანობას შეუძლია ბიზნესის მოქნილობის 

შენარჩუნება, რაც აუცილებელია კრიზისის პერიოდში სწრაფად ცვალებადი 

გარემოსადმი ეფექტურად ადაპტირებისთვის; 5. რეალურად შეაფასე კომპანიის 

პერსპექტივები. სიტუაციის შეფასებისა და ანალიზისას საჭიროა პრაგმატულობა და 

სიფრთხილე. მთავარია დაიცვა ბალანსი ოპტიმიზმსა და პესიმიზმს შორის. დასახეთ 

სტრატეგია, რაც თავის მხრივ უნდა მოიცავდეს ალტერნატიულ გზებს, რომლებიც 

ითვალისწინებს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სიტუაციათა განვითარების სხვა და 

სხვა „სცენარებს“; 6. დროა „დაასუფთაოდ“ კომპანია - მოახდინეთ პროცესების 

(საჭიროების შემთხვევაში რესურსების) გონივრული ოპტიმიზაცია, შეეცადეთ 

კომპანიაში დანერგოთ სხვა და სხვა ინოვაციები. არ იფიქროთ გუშინდელი 

პარადიგმებით, გუშინდელი დღე რადიკალურად განსხვავებულია დღევანდელისგან 

და მით უფრო ხვალინდელისგან! 
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Important issues of strategic companies management 

In the conditions of economic crisis 
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Abstract 

          The issue of business management in times of economic crisis is crucial, especially in the 

current context of the Padem. The stability of corporations largely depends on prudent 

management and their selection of an adequate strategic management model. Obviously it is 

impossible for all companies to have the same strategic management, each of them is unique in 

terms of its development perspective and chosen way, market positioning, business reputation and 

other important factors. Ensuring business continuity in crisis management mode requires the right 

combination of technology, strategy and convenience. 

        The article discusses the important issues of the company's strategic planning and 

management during the economic crisis, the benefits that can bring the company reasonable and 

adequate solutions. At the end of the article are some recommendations that will help companies 

overcome the economic crisis caused by the pandemic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 
 
 

 

საჯარო-კერძო პარტნიორობის როლი და მნიშვნელობა საქართველო-იაპონიის 

ურთიერთობის განვითარებაში 

ცაცანაშვილი ანა, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

საკონფერენციო თეზისები  ეხება საჯარო-კერძო პარტნიორობის როლისა და 

მნიშვნელობის წარმოჩენას საქართველო-იაპონიის ურთიერთობის განვითარებაში. 

მოცემულია საჯარო-კერძო პარტნიორობის ადაპტაციის შესაძლებლობები 

არასტაბილურობის, ეკონომიკური ზრდის დაბალი ტემპების, მზარდი 

სახელმწიფოებრივი ვალის არსებობის პირობებში. 

 

საკვანძო სიტყვები: საჯარო-კერძო პარტნიორობა; საქართვცელო იაპონიის 

ურთიერთობა; საინვესტიციო პროცესის მართვა 

 

I. საჯარო კერძო პარტნიორობის იაპონური მოდელის შესწავლის როლი და 

მნიშვნელობა რამდენიმე უპირატესობას გულისხმობს:  

1.  „მეოთხე სამრეწველო რევოლუციის“ ეტაპზე გადასვლის პირობებში 

საჯარო-კერძო პარტნიორობას აქვს შესაძლებლობა გახდეს საინვესტიციო პროცესის 

აქტივიზაციის, სტაბილური ეკონომიკური ზრდის, კონკურენტუნარიანი ეროვნული 

ეკონომიკის მექანიზმი; აქედან გამომდინარე, იაპონიის მოდელის შესწავლა შეიცავს 

ღირებულ მასალას თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების ტენდეციების, 

სახელმწიფოს როლისა და მნიშვნელობის ორგანიზაციული მექანიზმებისა და 

მეთოდების თეორიული გააზრებისთვის; 

2. იაპონურ მენეჯმენტი არის სიცოცხლისუნარიანი ცვალებადი 

ეკონომიკური გარემოს მიმართ და აქვს მაღალი ადაპტაციისა და ტრანსფორმაციის 

შესაძლებლობები.[1] ამიტომ, იაპონური მოდელი სასარგებლო შეიძლება გახდეს 

მსგავსი აქტუალური პრობლემების გადაწყვეტის თვალსაზრისით. როგორიცაა: 
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ინფრასტრუქტურის განვითარება, სახელმწიფო საკუთრების ეფექტური გამოყენების 

მექანიზმების, სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის სამეურნეო ურთიერთობების 

ოპტიმალური გზებისა და ფორმების ძიება და სხვა; 

3. საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფორმებმა იაპონიაში თავისი 

ეფექტურობა აჩვენა. ამის მაგალითია ე.წ. „მესამე სექტორის“ საწარმოები, ანუ 

სახელმწიფო-კერძო საწარმოები. თუმცა ეს გამოცდილება დაგროვდა გარკვეული 

ხარვეზების ანალიზის ხარჯზე.  ჯერ კიდევ 2007 წლამდე მსგავსი საწარმოების 35% 

წამგებიანი იყო.[2]  წარუმატებლობის მიზეზებს შორის უნდა დასახელდეს: 

ორგანიზაციულ - სისტემური შეცდომები - პროექტების არასათანადო დამუშავება, 

სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის პასუხისმგებლობის განაწილების 

მექანიზმების არარსებობა, ტოპ-მენეჯერებს შორის კორუფციული გარიგებები, 

საქმიანობის გაუმჭვირვალობა; 

4. იაპონური გამოცდილების შესწავლის პრაქტიკული  მნიშვნელობა 

იზრდება იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ქვეყანაში ჩამოყალიბდა სახელმწიფოსა და 

ბიზნესს შორის ურთიერთობის ეფექტური პარადიგმა, რომლის მახასიათებლებია: 

არაკონფრონტაციულობა, მუდმივი დიალოგი,  ერთმანეთის მოსაზრებათა მოსმენის 

მზაობა, შეთანხმებული პოზიციის ჩამოყალიბებაზე ორიენტაცია,  საერთაშორისო 

ეკონომიკურ არენაზე ეროვნული ინტერესების დაცვის საკითხებში მჭიდრო 

თანამსრომლობა და სხვა. იაპონიის საჯარო-კერძო პარტნიორობა შეიძლება ითქვას, 

რომ არის ეროვნული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების საფუძველი 

II საჯარო-კერძო პარტნიორობის იაპონური მოდელის ტრანსფერის პრობლემის 

გადაწყვეტა იაპონია-საქართველოს ურთიერთობების დღევანდელი მდგომარეობის 

ვექტორს განსაზღვრავს: 

1. საქართველოსა და იაპონიას შორის ურთიერთობები ორმხრივ და 

მრავალმხრივ ფორმატში დინამიურად ვითარდება. მხარეები აქტიურად 

თანამშრომლობენ პოლიტიკურ, სავაჭრო-ეკონომიკურ, საინვესტიციო, 

ინფრასტრუქტურის, ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის, ახალი ტექნოლოგიების 

დანერგვის, კულტურის, საგანმანათ-ებლო, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და 
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ტურიზმის სფეროებში.  ტარდება რეგულარული პოლიტიკური კონსულტაციები, რაც 

მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებას; 

რეგულარულად ხორციელდება მაღალი დონის ვიზიტები, ბიზნეს ფორუმები და 

სხვადასხვა  კულტურული ღონისძიებები; 

2. დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და იაპონიას შორის 

საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 1 წელიწადში, 1992 წლის 3 აგვისტოს დამყარდა. 

იაპონიის მთავრობის დახმარების პროგრამის (ODA) ფარგლებში, იაპონიის მხარის 

მიერ საქართველოში განხორციელდა მრავალი საგრანტო დახმარების პროგრამა, 

რომელიც მოიცავდა ქვეყნის ეკონომიკის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი დარგების 

რეაბილიტაციასა და განვითარებას. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, იაპონიის 

ტექნიკური თანამშრომლოს სააგენტოს (JICA) მეშვეობით, იაპონიის მხარის მიერ 

ხორციელდება ტექნიკური თანამშრომლობის დახმარების პროგრამები, 

არასაპროექტო გრანტებისა და შეღავათიანი სესხების გამოყოფა. იაპონიის მხარე ასევე 

აქტიურად ახორციელებს გრასრუტების საგრანტო პროექტებს,[3] რომელიც ორი 

მიმართულებით მიმდინარეობს: გრასრუტების და ადამიანთა უსაფრთხოების 

პროექტები (GCP) და გრასრუტების და კულტურული დახმარების პროექტები (GCCP). 

აღნიშნული პროგრამების მეშვეობით, განხორციელდა საბავშვო ბაღების, 

საავადმყოფოების, სკოლების და სხვა დაწესებულებებების შენობათა რეაბილიტაცია 

და შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენა; 

3. JICA-ს ტექნიკური თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში 

საქართველოს საჯარო მოხელეებს ყოველწლიურად შესაძლებლობა ეძლევათ 

მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა სფეროში ორგანიზებულ სასწავლო პროგრამებში, 

მათ შორის იაპონური ენის შესწავლის მიზნით ორგანიზებულ კურსებში. მხარეები 

ასევე აქტიურად თანამშრომლობენ სუამ-იაპონიის ფორმატის ფარგლებში; 

4. იაპონია საქართველოს სხვადასხვაგვარი ეკონომიკური და 

კულტურული განვითარების პროექტებით დაეხმარა. სავაჭრო ბალანსი ამ ორ ქვეყანას 

შორის იმაში გამოიხატება, რომ იაპონია საქართველოს ავტომობილების და 

წარმოებული საქონლის ექსპორტით ეხმარება, ხოლო საქართველო — საკვები 
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პროდუქტებითა და ქიმიკატებით. ნიშანდობლივია ამ ურთიერთობის 

განვითარებისთვის მხარეებს შორის  მიღწეული შეთანხმება „შემოსავლებზე ორმაგი 

დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის და 

გადასახადების თავიდან არიდების აღკვეთის შესახებ“ ამ სეთანხმებამ  ჩაანაცვლა 

იაპონიასა და საბჭოთა კავშირს შორის 1986 წელს გაფორმებული კონვენცია. 

5. ორი ქვეყნის საგარეო უწყებებს შორის ტარდება რეგულარული 

პოლიტიკური კონსულტაციები, რაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ორმხრივი 

თანამშრომლობის გაღრმავებას; ხორციელდება მაღალი დონის ვიზიტები, ბიზნეს 

ფორუმები და კულტურული ღონისძიებები. 

III საჯარო კერძო პარტნიორობის ტრანსფერის შემთხვევაში ამ ინსტიტუტის 

საფუძვლები, არსი და პერსპექტივები გულისხმობს თანამედროვე სოალურ-

ეკონომიკურ სისტემებში მრავალფეროვანი მიზნების, ფუქციების, ფორმებისა და 

სფეროების გათვალისწინებას: 

1. 90-იან წლებში იაპონიამ ფაქტიურად „დაკარეგული ათწლეულის“ 

პერიოდი გადაიტანა. ესაა ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი დეფიციტი და კრიზისი, რაც 

სახელმწიფოს ახალი გზების ძიებისკენ უბიძგებდა.[4] სახელმწიფომ უარი თქვა 

ფართომასშტაბიანი სახელმწიფო დაფინანსების ძველ მოდელზე დაიწყო საჯარო 

კერძო პარტნიორობით სოციალურად მნიშვნელოვან სფეროებში პრიორიტეტული 

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტების დამუშავება; 

2. „ეკონომიკური რეცესია - სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტიდან“ 

გამოსავლის საძიებლად იაპონიამ საერთასორისო პერაქტიკას მიმართა.[5] ყურადღება 

შეჩერდა ბრიტანულ ინიციატივაზე (private finance initiative), რომლის არსი 

გულისხმობს მსხვილი ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობაში ფინანსების 

მოზიდვას (საავტომობილო გზები, სკოლები, საავადმყოფოები); ამასთან, კერძო 

სექტორი მშენებლობას საკუთარი საშუალებებით ახორციელებს, დანახარჯების 

კომპენსირება კი ხდება ან ობიექტის ექსპლუატაციის ხარჯზე, ან სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან;  
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3. იაპონიაში სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობას  იმანენტური 

თავისებურებებია:  ორმაგი სამართლებრივი ბუნება: სოციალური და კომერციული 

მიზნების თანაბრობა; ურთიერთობის სახელშეკრულებო ფორმა მხარეთა უფლება-

მოვალეობების მკვეთრი ფიქსაციით, პარტნიორთა თანასწორობის პრინციპი; 

სახელმწიფოს ჩაურევლობა კერძო ოპერატორის საფინანსო და ადმინისტრაციულ 

საქმიანობაში, თანამშრომლობის ობიექტის სოციალური მნიშვნელობა; საკონკურსო 

მიდგომის სავალდებულობა; კომერციული ოპერაციების გამჭვირვალობა; 

4. საჯარო კერძო პარტნიორობის იაპონურ სისტემის ორგანიზაციული 

მახასიათებლებია: სხვადასხვა ტიპის სპეციალიზირებული ორგანოები 

(ადმინისტრაციული, საკოორდინაციო, საკონსულტაციო), რაც საშუალებას იძლევა 

ერთის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნეს მიდგომის ერთიანობა და კომპლექსურობა, 

მეორეს მხრივ, გათვალისწინებული იქნეს მრავალასპექტურობა, განსხვავებულობა და 

სპეციფიკა; 

5. თანამედროვე ეტაპზე იაპონია იყენებს საჯარო-კერძო პარტნიორობის 

კლასიკურ სქემას: „აშენება-გადაცემა- მართვა’ (Build-Operate-Transfer - ВОТ) და 

„აშენება -ტრანსფერი- ოპერირება (Build-Transfer-Operate - ВТО). გამოიყენება 

კომბინირებული ფორმებიც, რომლებიც საერთო კონცესიალური სქემების 8% 

შეადგენს.  

6. ძირითად შემადგენელს წარმოადგენს: ინფორმაციულ-საკონსულტაციო, 

ორგანიზაციული და ფინანსური ურთიერთთანამშრომლობა; თითოეული 

ჩამოთვლილი მიმართულება სტიმულირებისა და მობილიზაციის საშუალებაა 

საჯარო-კერძო პარტნიორობის შემდგომ განვითარებაში; 

7. სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მართვის იაპონური გამოცდილებას 

ახასიათებს ეროვნული ნიშნები, რომლებიც ასახულია მათ კანონმდებლობაში: კანონი 

კერძო ფინანსირების ინიციატივების შესახებ, კანონი კონკურენციის დანერგვით 

საზოგადოებრივი მომსახურების სფეროს რეფორმირების შესახებ და სხვა 

სამთავრობო დადგენილებები, ბრძანებები და სამინისტროთა ინსტრუქციები, 

რომლებიც კანონთა დეტალიზებას ახდენენ. და ბოლოს, რაც მთავარია ადგილობრივი 
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ორგანოების აქტები პროექტის გაშვების სანქციონირების თაობაზე, რომელშიც ამა თუ 

იმ რაიონის სპეციფიკა და სოციალურ-ეკონომიკური მოთხოვნილება აისახება; 

8. 2015 წლის დეკემბერში კერძო ფინანსური ინიციატივების განვითარების 

საბჭომ იაპონიაში მიიღო სახელმძღვანელო პრინციპები საჯარო-კერძო 

პარტნიორობის უპირატესი გამოყენების თაობაზე. ამ ინიციატივის შედეგად 2019 

წლის მონაცემებით 740 პროექტი დაფინანსდა დაახლოებით 6,2, ტრილიონი იენით.[6] 

საჯარო კერძო პარტნიორობის მეთოდების დანერგვის იაპონური სტრატეგია 

მიმართულია მოძველებული ინფრასტრუქტურის განახლების, ღარიბი ადგილებრივი 

ხელისუფლებისთვის გადასახადების შემცირების და ადგილებზე მოსახლეობის 

შენარჩუნებისკენ; 

დასკვნა 

საბოლოო ანგარიშით საჯარო-კერძო პარტნიორობის მახასიათებლების 

ანალიზი ამ ურთიერთობების შეუქცევადი ტენდენციის მაჩვენებელია: ეკონომიკური 

ზრდის დაბალი ტემპების, მზარდი სახელმწიფოებრივი ვალის არსებობის პირობებში 

ფართოვდება ურთიერთობის სპექტრი, იზრდება მასშტაბები, პარტნიორობის 

შეთანხმებები ფუნქციონირებს იწყებს სხვადასხვა დონეზე, როგორც სახელმწიფო, 

ასევე მუნიციპალურ  დონემდე. 

საჯარო-კერძო პარტნიორობის იაპონური გამოცდილების შესწავლა და ამ 

სახელმწიფოსთან ურთიერთობისთვის სპეციალური მოდელის შემუშავება ხელს 

შეუწყობს    საქართველოში საინვესტიციო გარემოთი დაინტერესებას, ბიზნეს 

კავშირების გაფართოებას და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, რასაც  

შეუძლია უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშოს საქართველო-იაპონიის ორმხრივ 

ურთიერთობებში. 
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The role and importance of public-private partnership in the development  

of Georgian-Japanese relations 
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Abctract 

The conference theses deal with the role and significance of public-private partnership in 

the development of Georgian-Japanese relations. The possibility of adapting its traditional 

mechanisms to the conditions of instability, low rates of economic growth, and increasing public 

debt is shown. 
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УДК 338.2:37 

 

Экономический механизм реализации государственного спроса на 

образовательные услуги системы высшей школы 

 

Карпеко Надежда,  

Национальный университет гражданской защиты Украины, старший 

преподаватель кафедры управления и организации деятельности в сфере гражданской 

защиты, кандидат наук государственного управления. (Украина) 

 

Абстракт 

В статье проведен анализ формирования и реализации государственного заказа на 

подготовку специалистов с учетом социальной и экономической востребованности 

высшего профессионального образования, общей образовательной политики государства. 

Определены требования, выполнение которых является непременным условием 

реализации государственных заказов, включающие: неукоснительное соблюдение 

конституционных прав граждан на доступ к высшему образованию; выполнение всеми 

вузами государственного образовательного стандарта; обязательное использование как 

основы определения объемов финансирования государственных заказов минимальных 

экономических нормативов, отражающих динамику социально-экономического развития 

общества и региональных особенностей территорий.  

Рассмотрен экономический механизм государственного спроса на образовательные 

услуги и несмотря на большую теоретическую и прикладную значимость, 

рассматриваемая проблема, остается недостаточно исследованной. Изложенное означает 

объективное существование важной народнохозяйственной проблемы - создания 

социально-экономических основ стабильного функционирования и развития системы 

высшего профессионального образования Украины в условиях рыночных отношений.  

 

Ключевые слова: экономический механизм, государственное управление высшего 

образования, образовательные услуги. 

 

Как свидетельствует зарубежный опыт практически все страны, переходящие к 

рыночной экономике решают проблемы, связанные с поддержкой высшей 
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профессиональной школы, созданием необходимых условий для быстрейшей подготовки 

специалистов новой формации. 

Учитывая это, сегодня необходимо, чтобы поддержка и укрепление 

государственной высшей школы получили приоритет перед другими целями и задачами, 

как бы трудно ни было. 

Самое главное с точки зрения стратегического развития любой страны, а тем более 

Украины, - кадровый потенциал. Без качественного улучшения кадрового потенциала, без 

нового поколения специалистов, обладающих высокой профессиональной квалификацией 

и достаточной энергией, желанием и стремлением преобразовать украинское общество, 

никакая экономическая программа исполнительной власти ничего не даст: она будет 

только очередной краткосрочной попыткой стабилизировать социально-экономическую 

ситуацию. Решить задачу подготовки высококвалифицированных специалистов может 

только система высшей школы, причем, очевидно, в два этапа: на первом - краткосрочном, 

необходимо учесть текущий момент, т.е. ситуацию системного кризиса экономики; на 

втором - средне- и долгосрочном - выход из кризиса отечественной экономики, ее 

стабилизацию и развитие. 

Как известно, духовные и интеллектуальные аспекты развития общества всегда 

значили больше финансовых, но финансовая поддержка, являясь базой, на которой 

воспроизводятся как духовные, так и интеллектуальные ценности, жизненно необходима. 

Однако реальные возможности государственного бюджета, связанные с обеспечением 

доступности и качества высшего образования, образованности общества постоянно 

снижаются. Сегодня практически госбюджет закрывает только две статьи (заработную 

плату и стипендии); средства на текущие расходы и капитальные вложения государством 

практически не выделяются. На этом, первом (краткосрочном), этапе большинство 

высших учебных заведений реально функционирует в режиме зарабатывания средств для 

выживания. 

Разумеется, переход ко второму этапу функционирования и развития системы 

высшей школы возможен только в условиях стабилизации отечественной экономики. 

Именно на этом этапе, в рамках средне- и долгосрочной программ, возможно развитие 

таких элементов организационно-экономического механизма функционирования и 

развития системы высшей школы, как государственный заказ, личный образовательный 

кредит и т.д. Хотя этот второй этап - дело будущего, теоретическое обоснование и 
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разработка методических рекомендаций по использованию указанных элементов в 

системе высшей школы - задача сегодняшнего дня. 

Решение проблем как первого, так и второго этапов связано с определением 

соответствующих объемов финансирования, экономическое обоснование которых 

невозможно без нормативной базы: системы экономических и социальных норм и 

нормативов, методических рекомендаций по их определению и использованию.  

Таким образом, в целях изыскания возможностей функционирования и развития 

системы высшей школы в условиях переходного периода необходимость рассмотрения 

вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, в том числе и оказанием 

платных образовательных услуг, обоснованием госзаказа, формированием нормативной 

базы планирования потребности в трудовых и финансовых ресурсах, является очевидной. 

Понятие «государственный заказ на специалистов» периодически появляется на 

слуху, но никогда дело не доходило до конкретных поручений определить и реализовать 

его в практике управления системой высшего образования. 

С вхождением высшей школы в систему рыночных отношений прежние связи 

высших учебных заведений с потребителями подготовленных специалистов были 

утрачены, утратил свое прежнее содержание и назначение и механизм формирования 

заявленной потребности. Возникла необходимость формирования нового механизма 

взаимосвязи высшей школы с рынком рабочей силы. Роль взаимодействия высшего 

профессионального образования с общественной потребностью в подготовке 

квалифицированных кадров и приобретает госзаказ на специалистов. 

С развитием рыночных отношений рамки подобного подхода к госзаказу стали 

сужаться, что прежде всего проявилось в отмене тотального распределения. Такого же 

мнения придерживаются и другие экономисты, отмечающие, что прекращение жесткого 

централизованного планирования производства и развития его материально-технической 

базы автоматически сняло вопрос о планировании приема и распределения выпускников. 

Финансирование вузов осуществляется только в рамках законодательного решения о 

бесплатном высшем образовании. Речь идет о том, что в новых условиях хозяйствования 

смысл госзаказа трансформируется: он становится средством преодоления провалов как 

рынка рабочей силы, так и рынка образовательных услуг. 

Как известно, сегодня рынок рабочей силы определяет текущий, конъюнктурный 

спрос на специалистов на микроуровне. Кроме того, в рыночном спросе на подготовку 

специалистов преобладает узкопрофессиональный подход к приобретению знаний, 
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умений, навыков. Иначе говоря, для оценки спроса на рынке рабочей силы характерна 

прагматическая направленность - на долгосрочный прогноз он не ориентирован. Более 

того, нестабильность деятельности предприятий в рыночных условиях не позволяет им 

формировать спрос на долгосрочную перспективу. Даже крупные фирмы и корпорации не 

могут точно предсказать свое будущее. Любая частная фирма может разориться, что 

усиливает неопределенность спроса на рынке рабочей силы. В состоянии еще большей 

неопределенности находятся малые и средние предприятия, где работает более половины 

занятого населения.  

Однако потребитель образовательных услуг, как отмечалось выше, удовлетворяя 

свои текущие потребности, не всегда может осознать даже собственные стратегические 

интересы, не говоря уже об интересах общества или государства. Совокупность 

недостатков рыночного механизма означает ограниченность его действия в 

образовательной сфере, что требует государственного вмешательства в различных 

формах. 

Одним из инструментов реализации функций государства в управлении развития 

высшей школы может стать госзаказ на подготовку специалистов, так как он представляет 

собой механизм решения социально значимых проблем, связанных с доступностью 

образования и регулированием воспроизводства высококвалифицированных 

специалистов. При этом непременным условием реализации госзаказа является 

гарантированное финансирование из госбюджета. 

Основу механизма формирования госзаказа должны составлять: долгосрочная 

государственная программа развития высшего образования, важнейшие целевые 

государственные программы, финансовые нормативы стоимости подготовки одного 

обучающегося, лимиты финансовых ресурсов государства. 

Конкретизируя содержание понятия госзаказа, очевидно, следует рассматривать его 

как форму выражения потребности государства в подготовке высококвалифицированных 

кадров, по стратегическим направлениям обеспечиваемую за счет финансирования из 

средств госбюджета. 

В этой связи на государственном уровне субъектом государственного заказа, 

безусловно, должен выступать учредитель соответствующего вуза, который осуществляет 

базовое финансирование (Правительство Украины, Минобразование Украины, отраслевые 

министерства, ведомства). В этом контексте, очевидно, госзаказ на подготовку кадров с 

высшим образованием может формироваться на основе государственных целевых 
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программ и межгосударственных соглашений на подготовку специалистов, а размещение 

госзаказа - осуществляться по конкурсу или на рейтинговой основе, с обязательным 

учетом мощности вузов в соответствии с профилем их подготовки. 

В то же время государственный заказ на подготовку специалистов не 

предусматривает распределение выпускников вузов. Несмотря на это, для закрепления 

кадров, государственный заказ может включать распределение выпускников в 

трудонедостаточные отрасли и регионы. В этих случаях он должен предусматривать 

контрактную систему их трудоустройства.  

Касаясь формирования порядка разработки и реализации госзаказа на подготовку 

специалистов с высшим образованием, следует отметить, что в принципе могут 

формироваться следующие виды заказов на подготовку специалистов: государственный 

заказ государственного уровня, государственный заказ регионального уровня, заказ 

местного самоуправления, заказы предприятий, учреждений и граждан (на коммерческой 

основе). 

Непременным условием реализации заказов на любом из указанных уровней 

является выполнение следующих требований: 

- неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан на доступ к 

высшему образованию; 

- реализация всеми высшими учебными заведениями государственного 

образовательного стандарта в целях обеспечения единого образовательного пространства; 

- обязательное использование в качестве основы определения объемов 

финансирования заказов минимальных финансово-экономических нормативов, 

отражающих динамику социально-экономического развития общества и региональные 

особенности; 

Государственные заказы формируются на основе государственных и региональных 

программ развития высшего образования, составленных с учетом предложений 

региональных советов ректоров вузов совместно с органами управления регионов о 

размерах контингента приема в вузы. Порядок финансирования государственного заказа 

связан с источниками финансирования, которыми являются: государственный бюджет, 

общегосударственные внебюджетные фонды, региональные внебюджетные фонды.  

Организацию работы по выполнению региональных программ развития высшего 

образования обеспечивает государственный заказчик, определяемый правительством 

Украины. Государственный заказчик обеспечивает вуз-исполнитель финансовыми 
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средствами для реализации государственного контракта в соответствии с государственным 

заказом и финансовыми нормативами затрат на подготовку одного специалиста, также за 

заказчиком закрепляется право контроля над целевым использованием финансовых и 

материальных средств, выделяемых на выполнение государственного заказа.  

Выводы. Таким образом, значение государственного заказа как метода 

государственного управления развития высшей школы состоит в том, что он позволяет 

обосновать объем ее финансирования в соответствии с перспективной потребностью в 

подготовке высококвалифицированных кадров для экономики страны. 

Государственный заказ следует рассматривать как инструмент реализации функций 

государства в управлении деятельности системы высшей школы, как форму выражения 

потребности государства в подготовке высококвалифицированных кадров, 

обеспечиваемую за счет государственного финансирования. 
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Abstract 

The article analyzes the formation and implementation of the state order for the training 

of specialists, taking into account the social and economic demand for higher professional 

education, the general educational policy of the state. The fulfillment of requirements, which are 

an indispensable condition for the implementation of state orders have been determined. 

Requirements including: strict observance of the constitutional rights of citizens to access higher 

education; compliance by all universities with the state educational standard; mandatory use as 

the basis for determining the volume of financing of government orders of minimum economic 

standards, reflecting the dynamics of socio-economic development of society and regional 

characteristics of the territories. 

The economic mechanism of state demand for educational services is considered, and 

despite the great theoretical and applied significance, the problem under consideration remains 

insufficiently studied. The above means the objective existence of an important national economic 

problem - the creation of socio-economic foundations for the stable functioning and development 

of the system of higher professional education in Ukraine in the conditions of market relations. 
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    საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

საბანკო სისტემა სახელმწიფოს განვითარებისა და ეკონომიკური ზრდის ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. 2020 წლის მონაცემებით საქართველოში არსებული 

15 კომერციული ბანკის კრებსითი  აქტივები 50 მილიარდ ლარს შეადგენს, რაც 

ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტს (მშპ) 6%-ით აჭარბებს. აღნიშნული ბანკების 

საქმიანობა, ერთი მხრივ, მიმართულია ქვეყანაში არსებული ანაბრების დასაცავად, 

ხოლო, მეორე მხრივ, ეკონომიკის დასაფინანსებლად, რაც საბოლოო ჯამში 

საზოგადოების კეთილდღეობის ზრდას ემსახურება.  

აღნიშნული სტატიის მიზანია დაგვანახოს და შეაფასოს კომერციული 

ბანკების როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში, ასევე დაადგინოს კორელაცია 

კომერციული ბანკების ზრდასა და საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას შორის.  
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ლიკვიდობისა და კაპიტალის სტანდარტებს. თავის მხრივ, კომერციული ბანკები 
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საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) შესაბამისად მომზადებული ფინანსური 

ანგარიშგება, რომელიც ხასიათდება პერიოდული განხილვით (საქართველოს 

ეროვნული ბანკი, 23/05/2006). კომერციული ბანკები ასევე აქვეყნებენ პილარ 3-ის 
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შესრულება უზრუნველყოფს საბანკო სექტორის საქმიანობის გამჭვირვალობას, რაც 

ხელს უწყობს მომხმარებელთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვას.  

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  სამინისტროს 

წლიური ანგარიშის (საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო, 2020)  მიხედვით მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივი 

სტრუქტურა წარმოდგენილია გრაფიკზე. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით 

შეგვიძლია გავაანალიზოთ თითოეული  დარგის ხვედრითი  წილი საქართველოს 

ეკონომიკაში, მათი დაკრედიტების  მაჩვენებელი და შესაბამისად კომერციული 

ბანკების როლი მათ განვითარებაში. 

გრაფიკი N1.  

მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივი სტრუქტურა (2019 წელი)25 

 

 

საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მეთოდოლოგიაზე 

დაყრდნობით (სამსახური, საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის, 2020) 2019 წლის 

მონაცემებით საქართველოში ეკონომიკურად აქტიურ ძალად (შრომისუნარიანად) 

                                                           
25 წყარო: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 

17%
8%

17%

11%7%
7%

7%
6%

20%

მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივი 

სტრუქტურა 

მრეწველობა

მშენებლობა

ვაჭრობა

ტრანსპორტირება და კავშირ გაბმულობა

ოპერაციები უძრავი ქონებიდან
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1 911,2 ათასი  ადამიანი ითვლება, რომელთაგან დასაქმებულია 1690,2 ათასი 

ადამიანი. რაც შეეხება უმუშევრობის დონეს, აღნიშნულ პერიოდში 11.6%-ს შეადგენს 

(დაახლოებით 211 ათასი ადამიანი).  

მნიშნველოვანია, განვიხილოთ დასაქმებულთა განაწილება ეკონომიკური 

საქმიანობების მიხედვითაც:  ყველაზე მეტი 644 ათასი სოფლის მეურნობის დარგშია 

დასაქმებული, შემდეგ პოზიციებზეა 139 და 102 ათასი ადამიანით მრეწველობა და 

მშენებლობა. აღსანიშნავია ასევე საფინანსო სექტორიც, რომელიც 30.9 ათას ადამიანს 

ასაქმებს. 

გრაფიკი N2.  

დასაქმებულთა განაწილება ეკონომიკური საქმიანობების მიხედვით (2019 

წელი)26 

 

 

კომერციული ბანკები და ეკონომიკა 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კომერციული ბანკების მოქმედების არეალი 

კანონით არის განსაზღვრული და სწორედ იგი  აწესებს ბანკებისთვის საოპერაციო 

მოთხოვნებს. მათი საოპერაციო საქმიანობა ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობის თანახმად დასაბუთებული ადმინისტრაციული და სააღრიცხვო 

                                                           
26 წყარო: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 

8%

37%

6%11%
4%
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28%

დასაქმებულთა გადანაწილება ეკონომიკური საქმიანობების 

მიხედვით 

მრეწველობა სოფლის მეურნებოა მშენებლობა

ვაჭრობა ტრანსპორტირება/ საწყობი ჯანდაცვა

სასტუმროები რესტორნები სხვა
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პროცედურების, წესებისა და ინსტრუქციების შესაბამისად (საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე, 2020).  

კანონის შესაბამისად საბანკო ლიცენზიის ქვეშ რეგისტრირებული 

კომერციული ბანკებისთვის რამდენიმე სახის საქმიანობაა ნებადართული, მათგან  

ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რითაც ისინი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას 

უწყობენ ხელს, არის დაკრედიტება: მე-20 მუხლის ბ პუნქტი, ამ მუხლის თანახმად, 

კანონი კომერციულ ბანკებს უფლებას ანიჭებს: „სესხების გაცემის სამომხმარებლო, 

საიპოთეკო, არაუზრუნველყოფილი და სხვა კრედიტების ჩათვლით, კომერციულ 

გარიგებათა დაფინანსება, გარანტიების აკრედიტივების და აქცეპტების გამოცემა, 

ფორმეტირების ჩათვლით (საქართველოს პარლამენტი, 1996)“. სწორედ კანონის ეს 

ჩანაწერი აძლევს კომერციულ ბანკებს განახორციელონ მათი ის მთავარი საქმიანობა, 

რომლითაც უნდა შეძლონ როგორც საკუთარი, ისე ქვეყნის ეკონომიკის 

სტიმულირება და განვითარება. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე 

დაყრდნობით კომერციული ბანკების მიერ ეროვნულ ეკონომიკაზე (რეზიდენტ 

იურიდულ და ფიზიკურ პირებზე) გაცემული სესხების ოდენობა 33 704 212 000 

ტოლია  (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური , 2020). 

თვალსაჩინოებისთვის, თუ რა გავლენას ახდენს კომერციული ბანკები ქვეყნის 

ეკონომიკაზე, განვიხილოთ დარგები, რომლებსაც დაკრედიტების ყველაზე დიდი 

მაჩვენებელი გააჩნიათ (იხ. ცხრილი 1).  

ცხრილი 1. 

დაკრედიტების მიხედვით უმსხვილესი დარგები27 

თ

არიღი 

სოფ

ლის 

მეურნეობა, 

მეტყევეობა

, თევზჭერა 

მრეწ

ველობა 

მშენე

ბლობა 

ვაჭ

რობა 

სასტუ

მროები და 

რესტორნები 

01

.04.20 

      

578 107 

    

4 465 721 

    

2 199 656 

    

3 413 801 

    

1 693 202 

                                                           
27 წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი. 
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01

.05.20 

      

530 575  

    4 

336 704  

    2 

172 205  

    3 

355 840  

    1 

652 407  

01

.06.20 

      

532 611  

    4 

283 778  

    2 

165 041  

    3 

364 744  

    1 

687 528  

01

.07.20 

      

551 253  

    4 

147 711  

    2 

129 224  

    3 

289 705  

    1 

696 380  

01

.08.20 

      

567 080  

    4 

228 482  

    2 

186 511  

    3 

294 404  

    1 

781 389  

01

.09.20 

      

575 756  

    4 

039 377  

    2 

150 775  

    3 

311 974  

    1 

789 831  

 

დასკვნა 

ზემოთ მოცემული ინფორმაციის გაანალიზების შედეგად, შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ კომერციული ბანკები დადებით როლს ასრულებენ საქართველოს 

ეკონომიკის სტიმულირებასა და განვითარებაში.  

მოწინავე დარგები, რომლებსაც  ქვეყნის მთლიან შიდა პრუდუქტში (მშპ) 

უდიდესი ხვედრითი წილი და ასევე დასაქმების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 

აქვთ, უმეტესად კომერციულ ბანკებზე და მათგან მოძიებულ ფულად სახსრებზე 

არიან დამოკიდებულნი. კომერციული ბანკების მიერ გამოყოფილი კრედიტებით 

უმკლავდებიან ქვეყნაში არსებულ კრიზისებს და სწორედ  მათი დახმარებით 

ცდილობენ განვითარებას.  

მიუხედავად იმისა, რომ დაკრედიტების მაღალი მაჩვენებლის ხარჯზე 

ეკონომიკა მცირედით, მაგრამ მაინც ვითარდება, კომერციული ბანკები ეკონომიკის 

განვითარების  ერთ-ერთ  უალტერნატივო მხარედ რჩებიან. 
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Commercial Banks And Its Role Of Development Georgian Economy 

Petriashvili Irakli, 

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

The banking system is an important part of state development and economic growth. 

According to 2020 data, the combined assets of 15 commercial banks in Georgia amount to 50 

billion Gel, which exceeds the country's gross domestic product (GDP) by 6%. The activities of 

these banks are aimed at protecting the deposits in the country on the one hand, and on the other 

hand at financing the economy, which ultimately serves the well-being of the society. The 

purpose of this article is to show and evaluate the role of commercial banks in the development 

of the country's economy, as well as to determine the correlation between the growth of 

commercial banks and the economic growth of Georgia. 
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ქალთა დასაქმების პრობლემები: გენდერული პროფესიული სეგრეგაცია 

როსტიაშვილი თამარ, 

საქართელოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

ნუცუბიძე ნინო, 

საქართელოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

მკაცრად განსაზღვრული პროფესიების მიხედვით ქალებისა და მამაკაცების 

შრომითი მოწყობის მდგრად ტენდენციას უწოდებენ გენდერულ პროფესიულ 

სეგრეგაციას (პროფესიულ სეგრეგაციას სქესის ნიშნით). იგი ხელს უწყობს ქალთა 

კონცენტრაციას დაბალანაზღაურებად პროფესიებსა და დარგებში. სეგრეგაციის 

მაღალი დონე წარმოადგენს დისპროპორციების მნიშვნელოვან ფაქტორს ქალებისა 

და მამაკაცების შრომის ანაზღაურების დონეში, კარიერულ შესაძლებლობებსა და, 

შესაბამისად, დასაქმების სფეროში ქალთა და მამაკაცთა არათანასწორ 

შესაძლებლობებში. განასხვავებენ პროფესიული სეგრეგაციის ორ მდგენელს: 

ჰორიზონტალურ სეგრეგაციას, ანუ ქალებისა და მამაკაცების არათანაბარზომიერ 

განაწილებას ეკონომიკის დარგებისა და პროფესიების მიხედვით და ვერტიკალურ 

სეგრეგაციას, ანუ არათანაბარზომიერ განაწილებას თანამდებობრივი იერარქიის 

მიხედვით.  

 

საკვანძო სიტყვები: გენდერული სეგრეგაცია, კონცენტრაცია, დისპროპორცია, 

შრომის ანაზღაურება, თანამდებობრივი იერარქია, რეპროდუქციული ფუნქცია. 

 

ჩვენს ქვეყანაში ქალთა დასაქმების მაღალი დონე მრავალი წლის განმავლობაში 

ხელს უწყობდა ქალთა სამუშაო ძალის განსაკუთრებული სახის ჩამოყალიბებას, 

რომლისთვისაც პროფესიული შრომა განუყოფელი ნაწილი გახდა. საზოგადოებაში 

შეიქმნა ერთგვარი სტერეოტიპი ქალთა დასაქმებაზე, როგორც სავალდებულო და 

მუდმივ პროცესზე, რომლის წყვეტა განპირობებულია რეპროდუქციული ფუნქციის 

შესრულებით. ქალთა მოთხოვნილებას სამუშაო ადგილებზე სტიმულს აძლევდა 
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როგორც ეკონომიკური პირობები (ანაზღაურებადი სამუშაო ოჯახის შემოსავლების 

გარკვეული დონის შენარჩუნების საშუალებაა), ასევე არაეკონომიკური მეთოდები 

(იდეოლოგიური, სამართლებრივი, ფსიქოლოგიური). მეურნეობრიობის 

ექსტენსიური და ხარჯვითი მექანიზმი, იაფი სამუშაო ძალის კონცეფცია 

უზრუნველყოფდა ქალთა დასაქმების მაღალი დონის შენარჩუნებას. ამრიგად, 

ქალების დასაქმების მაღალი მაჩვენებლები აიხსნება ეკონომიკური აუცილებლობით 

და არა რეალური ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მიღების სურვილით. 

ქალთა დასაქმების უზრუნველყოფაზე დიდ გავლენას ახდენს შრომის 

დანაწილების ე.წ. სქესისმიერი ფაქტორი, ანუ მამაკაცებსა და ქალებს შორის ნაცადი 

და ტრადიციად ქცეული დანაწილება შრომის ცალკეული სახეების მიხედვით. 

„ქალური“ პროფესიები შეიქმნა მაკროდონეზე ოჯახის ფარგლებში ქალთა 

ტრადიციული საქმეების გამოტანით. „მამაკაცურ“ და „ქალურ“ პროფესიებად 

დაყოფა ხელოვნურია, თუმცა გამართლებას მაინც პოულობს ნებისმიერ 

საზოგადოებაში. განმარტებები ამ საკითხთან დაკავშირებით განსხვავებულია.  

ზოგიერთი უცხოელი მეცნიერის, მაგალითად, ჯ.ბ. აგასის, ლ.დ. ბარნეტის, კ. 

ბერდის, მ.ს. გიბსის, დ.ხ. ჰატელმანის აზრით, მომუშავე ქალთა თვისებები უნდა 

აგრძელებდეს ქალთა ტრადიციულ თავისებურებებს. მიჩნეულია, რომ ქალი, თავისი 

ბუნებრივი მიდრეკილებების ძალით, რაც არანაირად არ არის დაკავშირებული 

სოციალურ მიზეზებთან, ბუნებრივად ირჩევს ისეთ პროფესიებს, რომლებიც მათი 

საოჯახო საქმიანობის ერთგვარ გაგრძელებას წარმოადგენს. მოყვანილია ტიპური 

მაგალითები - ძიძა, მედდა, საბავშვო ბაღის აღმზრდელი, მასწავლებელი. ზოგიერთი 

სპეციალისტი აღნიშნავს, რომ „თავად ქალს აკლია ღრმა აზროვნება, მაგრამ იგი 

არაჩვეულებრივია დამხმარე როლებში...“ . 

და მართლაც, არსებობს პროფესიები და სამუშაოები, რომელთაც ქალები უფრო 

წარმატებულად უძღვებიან, ვიდრე მამაკაცები და, პირიქით. ასე, მაგალითად, 

მნიშვნელოვან ფიზიკურ ძალისხმევასთან დაკავშირებული პროფესიები უფრო 

მამაკაცებისთვისაა მორგებული. თუმცა, ვერ დავეთანხმებით დასკვნების ნაწილში - 

მამაკაცებისა და ქალების ხასიათის ფსიქიკური ნიშნების გამოხატვის ხარისხთან, 
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პროფესიული საქმიანობის წარმატებაზე მათ გადამწყვეტ გავლენასთან 

დაკავშირებით. მსგავსი მტკიცებების მიზანია ქალთა ცნობიერებით მანიპულორება.  

ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაყოფა „მამაკაცურ“ და „ქალურ“ პროფესიებად არ 

აიხსნება გონებრივი შესაძლებლობების და საქმიანი თვისებების არსებობა-

არარსებობით, არამედ წარმოადგენს ტრადიციული შეხედულებების შედეგს 

მამაკაცებისა და ქალების როლის შესახებ, ე.წ. სტიგმას. ამის დამადასტურებელია ის 

ფაქტი, რომ ტიპური „ქალური“ და „მამაკაცური“ პროფესიების ნაკრები ხშირად 

განსხვავებულია ქვეყნების მიხედვით. აშშ-ში, მაგალითად, მაღალანაზღაურებად 

ექიმებს შორის ჭარბობენ მამაკაცები. წარმოდგენები შემოსავლიანობისა და 

პრესტიჟის შესახებ გადამწყვეტია. როგორც კი რომელიმე სამუშაო მარტივდება, 

ნაკლებად პრესტიჟული და შემოსავლიანი ხდება, იგი გადაიქცევა „ქალურ“ 

პროფესიად. პროფესიების ფემინიზაციის ქვეშ იმალება აღნიშნული საქმიანობის 

უფრო დაბალი სტატუსი, დაბალი შემოსავლები.  

მკაცრად განსაზღვრული პროფესიების მიხედვით ქალებისა და მამაკაცების 

შრომითი მოწყობის მდგრად ტენდენციას უწოდებენ გენდერულ პროფესიულ 

სეგრეგაციას (პროფესიულ სეგრეგაციას სქესის ნიშნით). იგი ხელს უწყობს ქალთა 

კონცენტრაციას დაბალანაზღაურებად პროფესიებსა და დარგებში. სეგრეგაციის 

მაღალი დონე წარმოადგენს დისპროპორციების მნიშვნელოვან ფაქტორს ქალებისა 

და მამაკაცების შრომის ანაზღაურების დონეში, კარიერულ შესაძლებლობებსა და, 

შესაბამისად, დასაქმების სფეროში ქალთა და მამაკაცთა არათანასწორ 

შესაძლებლობებში. განასხვავებენ პროფესიული სეგრეგაციის ორ მდგენელს: 

ჰორიზონტალურ სეგრეგაციას, ანუ ქალებისა და მამაკაცების არათანაბარზომიერ 

განაწილებას ეკონომიკის დარგებისა და პროფესიების მიხედვით და ვერტიკალურ 

სეგრეგაციას, ანუ არათანაბარზომიერ განაწილებას თანამდებობრივი იერარქიის 

მიხედვით.  

გენდერულ ჰორიზონტალურ სეგრეგაციაზე საუბრობენ მაშინ, როცა ამა თუ იმ 

დარგში ერთი სქესის წარმომადგენლები მეორეს აღემატება 60 %-ით და მეტად. 

მაგალითად, შვეციაში, დასაქმების 282 სახეობიდან მხოლოდ 25-ისთვისაა 
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დამახასიათებელი შრომის დანაწილება სქესის მიხედვით 40:60 ინტერვალით. 

ფინეთში, მოსახლეობის მხოლოდ 5 % მუშაობს ქალებისა და მამაკაცების თითქმის 

თანაბარი პროპორციით. მუშახელის უდიდესი ნაწილი დაკავებულია 

ერთგვაროვანი გენდერული სტრუქტურის მქონე სფეროებში, ანუ ერთ დარგში 

დასაქმებულთა 60 %-ზე მეტი ერთი სქესის წარმომადგენელია. სხვა განვითარებული 

ქვეყნების მონაცემები მოწმობენ სეგრეგაციის მსგავსი მოდელების არსებობას. 

ჰორიზონტალურ სეგრეგაციას გააჩნია ისეთი თვისებები, როგორიცაა 

ინერციულობა და თვითშენარჩუნების უნარი. მისი აღწარმოების ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი მექანიზმია დისკრიმინაცია სქესის მიხედვით, რომელიც ხელს 

უწყობს პროფესიებისა და დარგების ტრადიციული გენდერული ნიშნების 

შენარჩუნებას. „ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ“ 

გაეროს კონვენციის პირველ მუხლში დისკრიმინაცია განმარტებულია როგორც 

„ნებისმიერი განსხვავება, გამონაკლისობა ან შეზღუდვა სქესის ნიშნით, რომელთა 

მიზანია ქალთა უფლებებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების აღიარების, 

დაცვის ან რეალიზაციის ანულირება პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ, 

კულტურულ, მოქალაქეობრივ ან ნებისმიერ სხვა სფეროში ოჯახური მდგომარეობის 

მიუხედავად, მამაკაცებისა და ქალების თანასწორუფლებიანობის დაცვით“.. 

დისკრიმინაცია იწვევს ქალის სოციალური სტატუსის დაქვეითებას და წარმოადგენს 

მის პიროვნებაზე ძალადობის ერთ-ერთ ფორმას და, შესაბამისად, საშიშროებას მისი 

უსაფრთხოებისათვის. 

ქალთა დისკრიმინაცია შრომის ბაზარზე სხვადასხვა ფორმით ვლინდება. ჯერ 

ერთი, გენდერული უთანასწორობა ვლინდება ისეთ სფეროებში, როგორიცაა 

კადრების პროფესიული მომზადება და გადამზადება; წარმოებრივ რესურსებთან, 

კაპიტალსა და მათ კონტროლზე წვდომა. ქალები არ ეყრდნობიან 

ინფრასტრუქტურას, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ მათ პრაქტიკულად 

შეძლონ ფორმალური შრომის ბაზრის წინადადებებით სარგებლობა, 

კვლავინდებურად აწყდებიან დისკრიმინაციას სამუშაოზე მოწყობისას. 

მეორე, მამაკაცებისა და ქალების სამუშაო ადგილები სხვადასხვაგვარად 
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ფასდება და ნაზღაურდება; ქალებს პროფესიული მობილობის გზაზე სიძნელეებისა 

და წინააღმდეგობების გადალახვა უწევთ. პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში აშკარაა 

ქალთა კონცენტრაცია შრომის დაბალი ანაზღაურების მქონე დარგებსა და 

პროფესიებზე. 

მესამე, უმუშევარი ქალები უფრო მეტ სიძნელეებს აწყდებიან სხვადასხვა სახის 

დახმარებების მისაღებად, ვიდრე მამაკაცები და უმუშევრობის უფრო ხანგრძლივი 

პერიოდი აქვთ. აშკარად შეინიშნება იმის ტენდენცია, რომ არა მხოლოდ მომუშავის 

სქესი, არამედ შვილების ყოლა და მათი რაოდენობაც კი ხდება განმსაზღვრელი 

შრომითი მოწყობის დროს. 

გენდერულ ვერტიკალურ სეგრეგაციაში, ჩვეულებრივ, იგულისხმება 

ქალებისათვის პრესტიჟული პროფესიების, პასუხისმგებლობასა და 

გადაწყვეტილებების მიღებასთან დაკავშირებული თანამდებობების დაბალი 

მისაწვდომობა ბიზნესისა და მართვის სფეროში. ქალთა დასაქმების თანამდე-

ბობრივი სტრუქტურის სფეროში ასეთი ტენდენცია შეინიშნება: რაც უფრო მაღალია 

თანამდებობრივი საფეხური, მით ნაკლებია ქალთა წილი იქ დასაქმებულთა საერთო 

რაოდენობაში. მიუხედავად მმართველობით საქმიანობაში ქალთა აქტიური 

შემოსავლისა, მათ შორის ჯერ კიდევ ცოტაა არა მხოლოდ უმაღლესი, არამედ 

საშუალო დონის მენეჯერების რიცხვი.  

იმავდროულად, სკანდინავიის ქვეყნებში 1990-იან წლებში გაჩნდა კვლევა, 

რომელიც მიეძღვნა ქალებისათვის ხელსაყრელ პოლიტიკურ ურთიერთობებს. 

გაკრიტიკებულ იქნა ქალთა მარგინალიზაციის თეორიები, ვინაიდან მათი 

წარმომადგენლობა მართვის უმაღლეს დონეებზე თანდათანობით იზრდება. 

აღინიშნა, რომ ქალების სიჭარბემ განათლებაში, ჯანდაცვასა და სოციალურ 

უზრუნველყოფაში გამოიწვია არა ქალთა გამოძევება პოლიტიკური სფეროდან, 

არამედ მათი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის ზრდა ამ სფეროებზე. 

ქალთა რეპრეზენტაციული მონაწილეობა გადაწყვეტილებათა შემუშავებაში 

წარმოადგენს ქალთა თანასწორობის ფუძემდებლურ პირობას, საზოგადოებაში 

ჭეშმარიტი თანასწორობის მაჩვენებელს. ქალთა მდგომარეობის საკითხებზე IV 
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მსოფლიო კონფერენციის შემაჯამებელ დოკუმენტში „მოქმედებათა პლატფორმა 

თანასწორობის, განვითარებისა და მშვიდობისათვის“ [პეკინი, 1995წ.] 

მითითებულია, რომ ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი მონაწილეობა 

გადაწყვეტილებათა შემუშავებაში განამტკიცებს დემოკრატიას და ხელს უწყობს მის 

ჯეროვან ფუნქციონირებას. მამაკაცთა და ქალთა შორის თანასწორობის საკითხებზე 

ევროპის მინისტრების IV კონფერენციის დეკლარაციაში [სტამბული, 1997 წ.] 

ნათქვამია, რომ „მამაკაცებსა და ქალებს შორის თანასწორობის მიღწევისკენ 

მიმართული მუშაობა არ უნდა იქნეს განხილული მხოლოდ ქალთა საკითხად, 

არამედ უნდა გახდეს მთლიანად საზოგადოების საზრუნავი და ამ პროცესში უნდა 

ჩაებას საზოგადოების ყველა წევრი, - ქალებიც და კაცებიც. 

გენდერული სეგრეგაციის საპირისპირო ცნებაა ინტეგრირებული დასაქმება, 

რომელიც გულისხმობს დასაქმების ისეთ სტრუქტურას, როცა ყოველ დარგში, 

პროფესიასა თუ თანამდებობრივ დონეზე ქალთა და მამაკაცთა წილი შეესაბამება 

მათ ხვედრით წილს დასაქმებულთა საერთო რაოდენობაში. თუმცა, გენდერული 

სეგრეგაციის მაღალი დონე საზოგადოებაში უფრო ხშირად გვხვდება, ვიდრე 

მაღალი ინტეგრაცია.  

მიუხედავად XX საუკუნის მეორე ნახევარში საზოგადოების განვითარების 

პოზიტიური ეკონომიკური და სოციოკულტურული ტენდენციებისა, რომლებმაც 

ხელი შეუწყვეს ქალების მიერ საკუთარი პოტენციალის რეალიზაციის გაფართოების 

შესაძლებლობებს, ქალებს დასაქმების სფეროში ნაკლებად ხელსაყრელი პოზიცია 

უკავიათ, ვიდრე მამაკაცებს. განსხვავებები ეხება შრომითი საქმიანობის რამდენიმე 

ასპექტს და ყველაზე მკაფიოდ ვლინდება შრომის ანაზღაურებისა და 

მმართველობთი გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობის დონეში.  

ქალები ტრადიციულად გამოდევნილი არიან მაღალკვალიფიციური და 

მაღალანაზღაურებადი პროფესიული დასაქმების სახეებიდან. პრაქტიკულად ყველა 

ქვეყანაში ტიპურად „ქალური“ პროფესიები დაბალანაზღაურებადია და ნაკლები 

სოციალური პრესტიჟით სარგებლობენ ქალები უპირატესად იკავებენ დაბალ 

თანამდებობებს, მათი შრომა საშემსრულებლო ხასიათს ატარებს. ქალებს, როგორც 
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წესი, ნაკლები შესაძლებლობები აქვთ საკუთარი ინიციატივის გამოსავლენად, 

შემოქმედებითი თვითრეალიზაციისათვის, ჩამორჩებიან მამაკაცებს პროფესიულ 

კარიერაში, უმნიშვნელოა ქალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში. მსოფლიოს ყველა ქვეყნისთვის საერთოა ქალთა დისკრიმინაციის 

არსებობის და გენდერულად დაბალანსებული სისტემის არსებობის აღიარება.  

დასკვნა 

სიტუაცია დასაქმების სფეროში თანამედროვე ეტაპზე ქალთა სასარგებლოდ არ 

არის მომართული. ქალთა დასაქმებასთან დაკავშირებული ურთიერთობების 

მახასიათებელ ძირითად პარამეტრებსა და ტენდენციებს უნდა მივაკუთვნოთ: 

 ქალთა სოციალური ჯგუფის; მისი, როგორც სამუშაო ძალის სპეციფიკა, 

რომელსაც ქალის უნიკალური სოციალური როლის, დედობრივი ფუნქციის 

შესრულებასა და შრომით საქმიანობაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული 

სოციალური, ფსიქოლოგიური და ფსიქოფიზიოლოგიური თავისებურებები გააჩნია; 

 ქალთა ორმაგი დასაქმება, რაც დაკავშირებულია სოციალური როლის, 

დედობრივი ფუნქციის შესრულებასა და შრომით საქმიანობაში მონაწილეობასთან; 

 ქალთა ანაზღაურებადი დასაქმების აუცილებლობა ოჯახის მისაღები 

ცხოვრების დონის შენარჩუნებიდან, საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების თანამედროვე ეტაპის გამოწვევებიდან, საზოგადოებაში ქალის 

როლისა და ადგილის აღქმის ჩამოყალიბებული ტრადიციებიდან და 

სტერეოტიპებიდან, თავად ქალების ინტერესებიდან გამომდინარე; 

 გენდერული პროფესიული სეგრეგაციის პრობლემები, რომლებიც ხელს 

უწყობენ ქალების კონცენტრაციას დაბალანაზღაურებად პროფესიებსა და დარგებში, 

იწვევენ ქალთა დისკრიმინაციას დასაქმების სფეროსა და შრომის ბაზარზე, ასევე 

დისპროპორციებს ქალთა და მამაკაცთა შრომის ანაზღაურებაში, კარიერულ 

შესაძლებლობებში. 

ჩვენი აზრით, ქალთა დასაქმების პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთ გზას 

წარმოადგენს სოციალურად ორიენტირებული მეწარმეობის განვითარება და 

ქალების ჩაბმა მცირე ბიზნესის სფეროში. 
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Women's Employment Problems: Gender Professional Segregation 

Rostiashvili Tamar, 
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Abctract 

Gender professional segregation is called the sustainable tendency of women and men to 

work in strictly defined professions. (Occupational segregation by gender.). It promotes the 

concentration of women in low-paying professions and fields. High level of segregation isa 

significant factor in disproportions In the level of wages of women and men, In career 

opportunities and, consequently, inequal opportunities for women and men in the field of 

employment. Distinguish between two components of professional segregation: Horizontal 

segregation, ie unequal distribution of women and men by sectors and professions of the 

economy and vertical segregation, or unequal distribution according to position hierarchy. 
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               რისკების მენეჯმენტი კლინიკურ ლაბორატორიაში 

ძნელაძე ნანა, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

სტატიაში განხილულია ის რისკები, რომლებიც კლინიკური 

ლაბორატორიული კვლევის განუყოფელ ნაწილს შეადგენენ.  ავტორები თვლიან, 

რომ მნიშვნელოვანია  რისკების  შეფასება მანამ, სანამ გამოკვლევა ჩატარდება და 

მეტიც, ისინი ზიანს მიაყენებენ პაციენტს. ამის მიღწევის შესაძლებლობად რისკების 

მართვის პრაქტიკას ითვლება. ავტორები განიხილავენ EP18, EP23-ის  CLSI 

სახელმძღვანელო გაიდლაინებს, რომელიც კლინიკურ ლაბორატორიაში ნერგავს 

რისკის მართვის პრინციპებს. სახელმძღვანელო იყენებს ინდუსტრიის კონცეფციებს 

და ეხმარება ლაბორატორიებს სპეციფიკური რისკების მართვის გეგმის 

შემუშავებაში.  სტატიაში ავტორები აჯამებენ კლინიკურ ლაბორატორიაში რისკის 

მართვის პრინციპებს და აღწერენ ხარისხის კონტროლის სხვადასხვა ზომებს.  

 

საკვანძო სიტყვები: რისკების შეფასება,  რისკის მართვა, ხარისხის კონტროლი 

 

სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO) სტანდატრის-

ISO14971-ს თანახმად, რისკის მენეჯმენტი წარმოადგენს მენეჯმენტის პოლიტიკის, 

პროცედურების და პრაქტიკის სისტემატურ გამოყენებას, რომელიც მიმართულია  

რისკის ანალიზის, ტესტირების, კონტროლისა და მონიტორინგის ამოცანათა 

გადასაწყვეტად . ეს არის პროცესი რომელიც თავის თავში მოიცავს შეცდომების 

მოლოდინს, მათი სიხშირის შეფასებას, შეცდომის/შეუსაბამობის შედეგად 

მიყენებული ზიანის შედეგებსა და სიმძიმეს, პოტენციური რისკებისაგან 

მიყენებული რისკების შესამცირებლად გატარებული ზომების ჩამონათვალს.  

 რისკ-მენეჯმენტის პრაქტიკა რეგულარულად გამოიყენება 

მაღალტექნოლოგიურ დარგებში, მაგალითად, კოსმოსური და საავტომობილო 
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ინდუსტრიებში. ანალოგიურად,   in vitro დიაგნოსტიკური მოწყობილობების (IVD) 

მწარმოებლები ადგენენ რისკებს მათ მიერ წარმოებული პროდუქციისათვის, და    

აწესებენ იმ შეზღუდვებს, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ 

მოწყობილობებზე, და ასახავენ ე.წ მომხმარებლის სახელმძღვანელოებში, ასევე მისი 

გამოყენება აუცილებელია სამედიცინო ლაბორატორიების საქმიანობის პრაქტიკაში. 

რისკის მართვა კლინიკური ლაბორატორიებისთვის სიახლეს არ წარმოადგენს, 

თუმცა ფორმალურად  რისკების მართვა -ახალი კონცეფციაა. იმის გამო, რომ 

სტანდარტებისა და სახელმძღვანელო მითითებების უმრავლესობა მიმართულია 

მწარმოებლებზე, კლინიკური ლაბორატორიებისთვის რისკების მართვის მცირე 

რესურსი არსებობს. მიუხედავად ამისა, კლინიკურ ლაბორატორიაში შეცდომების 

შესამცირებლად ლაბორატორიის მენეჯმენტს  შეუძლია  შეამცირონ რისკები 

ლაბორატორიული კვლევის ყველა ეტაპზე, რისკის მართვის სამრეწველო 

პრინციპების გათვალისწინებით. რისკების მართვა  ლაბორატორიის თითოეული  

თანამშრომლის მორალური ვალდებულება პაციენტის წინაშე. 

გასათვალისწინებელია, რომ ხარისხის კონტროლის მექანიზმების  ჩართვამ 

ლაბორატორიულ პრაქტიკაში შესაძლოა მნიშვნელოვნად შეამციროს რისკი, 

ზოგჯერ არსებითად. 

CLSI-ს დოკუმენტი EP18-A2 (Risk Management Techniques to Identify and Control 

Laboratory Error Sources, 2nd Edition   „რისკის მართვის ტექნიკა შეცდომის წყაროების 

დადგენისა და კონტროლისთვის“, CLSI სახელმძღვანელო EP23-A, 

„ლაბორატორიული ხარისხის კონტროლი რისკ-მენეჯმენტზე დაყრდნობით.“[2-3].     

ამ ნაშრომის მიზანია, გამოკვეთოს, თუ როგორ შეიძლება რისკის მართვის 

პრინციპების გამოყენება კლინიკურ ლაბორატორიაში, რათა თავიდან იქნას  

აცილებული სამედიცინო შეცდომები და   პაციენტისათვის მიყენებული ზიანი.  

რისკის განმარტება 

”რისკი განისაზღვრება, როგორც მიღწევებში გაურკვევლობის ეფექტი”(SR 

სახელმძღვანელო ISO 73: 2010, განმარტება 1.1) 
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”რისკის” კიდევ ერთი განმარტებას “ზიანის ალბათობა და ზიანის სიმძიმის 

ალბათობა წარმოადგენს ”(ISO / IEC სახელმძღვანელო 51: 2014, განმარტება 3.9) . 

 რისკი განისაზღვრება, როგორც ზიანის ან ზარალის წარმოქმნის შანსი. 

რისკების მართვა არის პროცესი, რომელიც ხუთი ძირითადი საფეხურისაგან 

შედგება და გულისხმობს შეცდომების მოლოდინს  რისკების იდენტიფიცირებას, 

მათ ანალიზს, მათი სიხშირის შეფასებას,   პოტენციური რისკისაგან მიყენებული 

ზიანის შესამცირებლად გასატარებელი ზომების მიღებასა და ბოლოს მონიტორინგს.  

საკუთარი სუსტი მხარეების ან საფრთხეების დასადგენად, ლაბორატორიამ 

უნდა შეისწავლოს ყველა ის მიმდინარე პროცესები, რომლებშიც შესაძლებელია 

დაშვებული იქნას  შეცდომები და იმოქმედოს მათი თავიდან აცილებისათვის მანამ, 

სანამ ისინი გავლენას მოახდენენ ტესტის შედეგებზე. რისკები უნდა შეფასდეს 

სრული პროცესის : კვლევის პრეანალიზური, ანალიზური და პოსტ-ანალიზური 

ეტაპებისათვის.  

რისკის შეფასება შესაძლებელია ზიანის წარმოშობის ალბათობისა და ამ ზიანის 

სიმძიმის კომბინაციით [4]. რისკის სპექტრი განლაგებულია ძალიან დაბალიდან 

ძალიან მაღალ რისკამდე და ვერასოდეს მიაღწევს ნულოვან მაჩვენებელს. როგორც 

წესი, მეტი ზიანის მომტანი მოვლენების რიცხვი გაცილებით მაღალია. ამრიგად, 

ლაბორატორიის ხელმძღვანელის როლი მდგომარეობს ლაბორატორიაში 

პოტენციური რისკების კლინიკურად მისაღები დონის შესაბამისად.  

რისკის შეფასება და გამოვლენა უნდა ხდებოდეს მანამ, სანამ ის გაცდება 

ლაბორატორიის საზღვრებს და შეეხება პაციენტს.   

რისკების ანალიზის მეთოდები 

რისკის ანალიზი შეიძლება დაიყოს ორ ძირითად ნაწილად, როგორც ეს 

აღწერილია CLSI დოკუმენტში EP18:  

პირველი ნაწილი მოიცავს ჩავარდნის რეჟიმებისა და ეფექტების ანალიზს 

(FMEA-Failure Mode and Effects Analysis), რომელიც შესაძლოა არსებობდეს 

პროდუქტის დიზაინში ან პროცესში. განსაზღვრავს ჩავარდნის პოტენციურ 

წყაროებს და აღწერს, თუ როგორ მოქმედებს ასეთი ჩავარდნები სისტემაზე. კერძოდ, 



278 
 
 

 

FMEA გულისხმობს შეუსაბამობების წყაროების აღმოჩენას, თითოეული ჩავარდნის 

ალბათობისა და შედეგების დადგენას და ამგვარი ჩავარდნების აღმოსაფხვრელად 

კონტროლის ზომების დასახვას.   

როგორც წესი, ლაბორატორიული აპარატურის მწარმოებლები ასრულებენ 

FMEA მოთხოვნებს,   ახალი პროცესის (პროდუქტის, მომსახურების) შემუშავებისა ან 

უკვე არსებული პროცესის (პროდუქტის, მომსახურების) ალტერნატიული 

მეთოდით გამოყენებისას. მწარმოებლის პასუხისმგებლობაა მომხმარებელს გააცნოს 

შეუსაბამობის ყველა წყარო, ასევე რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა 

გააკონტროლოს და მართოს ეს ხარვეზები.   ლაბორატორიამ უნდა გაითვალისწინოს 

მწარმოებლის რეკომენდაციები, რომლებიც მოცემულია მეთოდურ 

რეკომენდაციებში,  რათა დადგინდეს მწარმოებლის მხრიდან უკვე გამოვლენილი 

საფრთხეები და შემდეგ განსაზღვროს პოტენციური სპეციფიკური საფრთხე 

პროცესების  სხვადასხვა საფეხურისათვის; შემუშავდეს კონტროლის ზომები, 

არსებული ხარვეზების თავიდან აცილების მიზნით.   

მეორე ნაწილი რისკის ანალიზის პროცესისა გულისხმობს ე.წ შეუსაბამობის  

შესახებ ანგარიშგების ანალიზისა და მაკორექტირებელი ზომების გატარებას, 

სისტემის მეშვეობით (FRACAS), ფიქსირებული ჩავარდნების სიჩქარის შემცირებას. 

FRACAS პროცესი თავდაცვისა და კოსმოსური ინდუსტრიებიდან 1970-იან წლებში 

წარმოიშვა. ეს იყო მნიშვნელოვანი ელემენტი სამხედრო სისტემების, 

აღჭურვილობისა და მასთან დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფის 

თანდაყოლილი საიმედოობისა და შენარჩუნების პოტენციალის ადრეულ და 

მდგრად მიღწევაში.  FRACAS ხორციელდება მწარმოებლების მიერ პროდუქტის 

შექმნის შემდეგ, მაგრამ სანამ პროდუქტი გადაეცემა მომხმარებელს, ამიტომაც 

აუცილებელია იმის გაგება, თუ როგორია მოწყობილობა (სისტემა) საიმედოობისა და 

ტექნიკური თვალსაზრისით. კლინიკურმა ლაბორატორიამ უნდა ჩაატაროს FRACAS 

ყველა არსებულ ლაბორატორიულ პროცესზე, რათა დაფიქსირდეს შეცდომების 

მიზეზები. 
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ლაბორატორიული რისკის მენეჯმენტი 

მიუხედავად იმისა, რომ რისკების მართვის ტექნიკა და სტანდარტები 

ტრადიციულად ეხებოდა მწარმოებლებს, კლინიკურ ლაბორატორიაში რისკის 

მართვის პრინციპების დანერგვის მიზნით შემუშავებულია ახალი სახელმძღვანელო 

მითითებები, როგორიცაა CLSI დოკუმენტი EP23-A [3]. ეს დოკუმენტი შექმნილია 

ლაბორატორიის პერსონალისთვის და აღწერს, თუ როგორ უნდა შემუშავდეს და 

შენარჩუნდეს ხარისხის კონტროლის გეგმა (QCP) სამედიცინო ლაბორატორიული 

ტესტირებისთვის, რომელიც სამრეწველო რისკის მართვის პრინციპებს ეფუძნება. 

EP23-A–ს განხორციელება ლაბორატორიებისთვის სირთულეს არ უნდა 

წარმოადგენდეს, რადგან ისინი უკვე ასრულებენ საქმიანობას, რომელიც შეიძლება 

ჩაითვალოს რისკ-მენეჯმენტად; მაგალითად:  

- ახალი ანალიზატორის მუშაობის შეფასება პაციენტის ნიმუშების 

ტესტირებამდე 

- ხარისხის კონტროლის(QC)   რეგულარული   წარმოება 

- ხარისხის კონტროლის მისაღები დონის შენარჩუნება    

- რეაგირება  საჩივრებსა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიებაზე 

ნახაზი 1. ხარისხის კონტროლის გეგმის შემუშავებისა და მუდმივად 

გაუმჯობესების პროცესი 

 

ნახაზი 1 .  [CLSI] EP23-A   www.clsi.org 

http://www.clsi.org/
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QCP ადგენს სისუსტეებს ტესტირების პრე-ანალიზურ, ანალიზურ და პოსტ-

ანალიზურ ფაზებში და განსაზღვრავს სპეციფიკურ ქმედებებს შეცდომების 

აღმოსაჩენად, აღსაკვეთად და გასაკონტროლებლად. QCP–ის შემუშავება შეიძლება 

დაიყოს ოთხ ეტაპად (ნახ. 1). 

ლაბორატორიამ ასევე უნდა დაადგინოს, თუ როგორ შეიძლება პერსონალის 

ტესტირების, ლაბორატორიისთვის დამახასიათებელმა შიდა და გარემო პირობებმა 

მოახდინონ გავლენა რისკზე და შეცდომის ალბათობაზე: ესენია გარე ფაქტორები-

პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობა, შიდა ფაქტორები, როგორიცაა 

ლაბორატორიის გარემო: ადამიანური რესურსები, ბიოლოგიური ნარჩენების მართვა 

და მასთან დაკავშირებული რისკები და ა.შ შემდეგ ლაბორატორია ახორციელებს 

რისკის შეფასებას და განსაზღვრავს კონტროლის ზომებს. 

ნახაზზე შეჯამებული სახით მოცემულია ხარისხის კონტროლის გეგმა, 

როგორც გამოვლენილი საფრთხეების ჩამონათვალი და ქმედებები, რომლებიც 

ლაბორატორიამ უნდა განახორციელოს რისკის შემცირების მიზნით. დაბოლოს, 

ხარისხის კონტროლის გეგმა, რომელიც ხორციელდება და კონტროლდება 

ეფექტურობის შესაბამისად. შეცდომების-შეუსაბამობების არსებობის შემთხვევაში 

ხდება მაკორექტირებელი და გამაფრთხილებელი ზომების მიღება (CAPA), რაც 

ემსახურება QCP–ის შეცვლასა და გაუმჯობესებს.  ასე რომ, რისკის საწყისი 

შეფასებისა და ხარისხის კონტროლის გეგმა მუდმივად გაუმჯობესდება, რათა 

კარგად კონტროლდებოდეს ყველა ცნობილი რისკი და არ გამოვლინდეს ახალი 

საფრთხეები. 

რისკის შეფასება 

არც ერთი ლაბორატორიული ტესტი ან პროცესი არ სრულდება რისკის გარეშე. 

მეტიც, იმის გამო, რომ ლაბორატორიული ტესტირების პროცესი მოიცავს პროცესთა 

ციკლს,  პოტენციური შეცდომების რაოდენობა შეიძლება დიდი იყოს. ამდენად, 

მნიშვნელოვანია რისკების შეფასება და პრიორიტეტების განსაზღვრა და იმის 

დადგენა, თუ რა დონის რისკია მისაღები კლინიკურ ლაბორატორიაში. FMEA 

ხორციელდება სუტი მხარეების, აგრეთვე ზიანის ალბათობისა და სიმძიმის 



281 
 
 

 

დასადგენად, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ტესტირების პროცესის სუსტ 

საფეხურზე მომხდარი შეცდომების გამო.  ასეთი შეცდომების აღმოსაჩენად და 

თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია კონტროლი. ეს საუკეთესოდ შეიძლება 

განხორციელდეს პროცესის რუკების საშუალებით. მოწმდება ტესტირების 

თითოეული ეტაპი, რათა დადგინდეს ჩავარდნის შესაძლო წერტილები და 

კონტროლის პროცესები, რომლებიც ხორციელდება შესაძლებელი შეცდომების 

აღმოსაჩენად და თავიდან ასაცილებლად. შესაძლო ჩავარდნების შეფასებისას 

განიხილება გაზომვის სისტემის ყველა შემადგენელი ნაწილი, დაწყებული 

პაციენტის ნიმუშით, რეაგენტებით, გარემო პირობებით, რომლებმაც შეიძლება 

გავლენა მოახდინონ შედეგზე  განისაზღვრება ამ ჩავარდნების შემთხვევითი 

შეფასება (ხშირი, შემთხვევითი ან დისტანციური), ასევე თითოეული ზიანის 

ალბათობა. ზიანის სიხშირისა და სიმძიმის კომბინაცია ლაბორატორიას საშუალებას 

აძლევს, შეაფასოს შეცდომის კრიტიკულობა ან რისკი. კრიტიკულობა საშუალებას 

აძლევს ლაბორატორიას, ჯერ მიმართოს მაღალი რისკის  რეჟიმებს და შემდეგ 

განსაზღვროს დაბალი რისკის მოვლენების კლინიკური მისაღებობა. ზიანის ხარისხი 

განისაზღვრება სიმძიმის დონის ნახევრად რაოდენობრივი მასშტაბის გამოყენებით, 

დაწყებული უმნიშვნელო ზიანიდან, რომელიც იწვევს უხერხულობას ან დროებით 

დისკომფორტს, დამთავრებული კრიტიკული ან კატასტროფული ზიანით, 

რომელიც იწვევს ჯანმრთელობის მგომარეობის მუდმივ დაქვეითებას ან პაციენტის 

სიკვდილს [3]. 

რისკების კონტროლი 

ტესტირების პროცესში ჩავარდნის შესაძლო რეჟიმების შეფასების და მათი 

კრიტიკულობის ან რისკის შეფასების შემდეგ, ლაბორატორია ირჩევს შესაბამის 

კონტროლის ზომებს, რათა აღმოაჩინოს ან აღკვეთოს შეცდომა პაციენტამდე და 

შეინარჩუნოს რისკი კლინიკურად მისაღები დონისთვის. QC მიზნად ისახავს 

გაზომვის სისტემის მუშაობის მონიტორინგს მაშინ, როცა წარმოიქმნება ხარვეზები. 

ანალიტიკური სისტემის სტაბილურობის მონიტორინგის საერთო გზაა თხევადი 

საკონტროლო ნიმუშების (QC) გამოყენება.   ლაბორატორია ადგენს დიაპაზონებსა და 
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კონტროლის წესებს,  ვესტგარდის წესები ერთერთი ასეთი მაგალითია: იგი იყენებს 

ლიმიტებს, რომლებიც გამოითვლება  საკონტროლო ნიმუშების სტანდარტული 

გადახრით საშუალო მნიშვნელობიდან  იგივე  წესები აღწერს, თუ როდის უნდა იქნას 

მიღებული ან უარყოფილი QC შედეგები [5].  საკონტროლო ნიმუშების მუდმივი 

გამოყენება უზრუნველყოფს შეცდომის გამოვლენას და ძალიან დაბალია არასწორი 

შედეგს მიღების ალბათობა. ლაბორატორიის მენეჯმენტი  ადგენს, თუ როგორი 

სიხშირით  უნდა იქნას ჩატარებული  შიდა კონტროლი, საკმარისია თუ არა დღის 

განმავლობაში ორი დონის საკონტროლო ნიმუშის ტესტირება, მისაღებია  თუ არა 

ყველა ტესტისათვის გამოყენებული იქნას ერთი და იგივე სიხშირით? გონივრულია 

თუ არა QC სიხშირის შემცირება ნაკლებად დატვირთულ ტესტებზე? ზოგიერთ 

POCT ტესტში ნათქვამია, რომ QC ყოველთვიურად უნდა ჩატარდეს, არის თუ არა ეს 

შესაძლებელი? და ა.შ. ზოგადად, ტესტირების მინიმუმ ორი დონე 

რეკომენდირებულია ყოველ დღე. ამასთან, საკონტროლო ტესტირების სიხშირე 

უნდა ასახავდეს ტესტის სისტემის რისკს და ეფუძნებოდეს ანალიზისა და გაზომვის 

სისტემის სტაბილურობას, შიდა კონტროლის არსებობას, ჩატარებული ნიმუშების 

რაოდენობას, ტესტის შედეგების კლინიკურ გამოყენებას, დაკალიბრების სიხშირეს 

[6]. საკონტროლო (როგორც შიდა,ისე გარე  კონტროლის) ტესტირების სიხშირე ასევე 

უნდა შეესაბამებოდეს მარეგულირებელ და აკრედიტაციის მოთხოვნებს. 

საკონტროლო  ნიმუშების პროგნოზირებადი მეთოდით გაზომვა სასარგებლოა 

სისტემური შეცდომების აღმოსაჩენად, რომლებიც გავლენას ახდენს ტესტის ყველა 

შედეგზე. მაგალითად, სითხეში გასახსნელი საკონტროლო ნიმუშები ძალიან 

ეფექტურია ლაბორატორიის ტექნიკოსის გაუმართავი ტექნიკით (პიპეტის ან წაშლის 

შეცდომები) ან რეაგენტის არასწორი მომზადებით გამოწვეული შეცდომების 

აღმოსაჩენად, თუმცა ეს ერთნაირად მოქმედებს როგორც პაციენტის, ასევე 

საკონტროლო ნიმუშების შედეგებზე. ამასთან, ლიოფილიზებული QC არ ეხება 

პოტენციური ჩავარდნის ყველა რეჟიმს. პრეანალიზური შეცდომები, რომლებიც 

ხდება კლინიკურ ლაბორატორიაში ნიმუშის მისვლამდე (მეგ., ნიმუშების არასწორი 

ეტიკეტირება) და პოსტ–ანალიტიკური შეცდომები, მაგ., როგორიცაა კვლევის 
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შედეგების არასწორად  შეტანა, ასევე არ ვლინდება საკონტროლო ნიმუშების 

გამოყენებით.   

გარდა შიდა  კონტროლისა,  ლაბორატორია იყენებს   ალტერნატიულ QC 

სტრატეგიებს, რათა უზრუნველყოს რისკის  მაღალი პოტენციალის გადაფარვა. 

ახალი ლაბორატორიული ინსტრუმენტები  მოიცავს მრავალფეროვან ბიოლოგიურ 

და ქიმიურ კონტროლს და სისტემის ელექტრონულ შემოწმებას, რომლებიც 

შექმნილია ტესტის სისტემაში რამდენიმე პოტენციური შეცდომის მოსაგვარებლად; 

სწრაფი ტესტები   შეიცავს ჩაშენებულ საკონტროლო ნიმუშებს, რომლებსაც 

შეუძლიათ ტესტის არასწორი შესრულების მინიშნება, რაც შესაძლოა 

დაკავშირებული იყოს ტესტის არასწორად შესრულებასთან,   შენახვის პირობების 

დარღვევასთან.    კონტროლის საუკეთესო მაგალითს  გარე ხარისხის შეფასება ან 

პროფესიული ტესტირება (PT)    წარმოადგენს. 

ლაბორატორიები ასევე თავიანთი შეხედულებისამებრ ახორციელებენ 

კონტროლის მრავალფეროვან პროცესს. პაციენტის ნიმუშები შეიძლება შემოწმებულ 

იქნას კონტროლის საკუთარი საშუალებებით: ტესტის შედეგების საშუალო 

გამოანგარიშებით, დროთა განმავლობაში ანალიზატორის მუშაობის დრიფტის 

მითითებით და ა. შ. მწარმოებლებმა მიმართავენ ვადის ამოწურვის შეტანას  

რეაგენტის შტრიხ კოდებში, რათა არ მოხდეს მათი გამოყენება ვარგისიანობის ვადის 

გასვლის შემდეგ. თანამედროვე ავტომატიზირებული ანალიზატორები  

დაპროგრამებულია ისე, რომ  გამოავლინოს ნიმუშების ისეთი შეცდომები, 

როგორიცაა ჰემოლიზი და ლიპემია;  ლაბორატორიული საინფორმაციო სისტემები 

საშუალებას იძლევა დადგინდეს მასალის აღებისა და პასუხის გაცემის დრო, გარდა 

ამისა შესაძლებელია პაციენტთა შედეგების დინამიკაში დაკვირვება, რაც 

საშუალებას აძლევს ლაბორატორიის პროფესიონალს, საჭიროების შემთხვევაში 

აწარმოოს პაციენტის წინა შედეგების გადამოწმება და ეჭვი მიიტანოს მიღებული 

შედეგის სიზუსტეზე,   მათი ვალიდურობის უზრუნველსაყოფად.   
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  ხარისხის კონტროლის გეგმის (QCP) მონიტორინგი 

  მას შემდეგ, რაც გამოვლინდება ტესტირების პროცესის ყველა სისუსტე 

და შეირჩევა კონტროლის პროცესები თითოეული ხარვეზის აღმოსაფხვრელად, ამ 

საფრთხეების და კონტროლის პროცესები ჯამდება. QCP ტარდება და 

კონტროლდება ლაბორატორიის მიერ, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ეფექტიანობა 

და ადეკვატურად გამოვლინდეს შეცდომები. QCP–ს მონიტორინგი შესაძლებელია 

ტესტის ხარისხის ნიშნების გადახედვით, მაგალითად, პაციენტებისა და 

კლინიკისტების საჩივრებით. საჩივრის მიღებისთანავე, ლაბორატორიამ უნდა 

მოახდინოს პრობლემების გადაჭრა, რათა დადგინდეს, რა მოხდა და როგორ უნდა 

იქნას თავიდან აცილებული შეცდომის განმეორება. QCP ხელახლა უნდა შეფასდეს, 

რომ დადგინდეს:  

  ა) არის ეს ახალი ჩავარდნა, რომელიც არ განიხილება საწყისი QCP–ის 

შემუშავების დროს?   

  ბ) არის ეს საფრთხე უფრო მაღალი სიხშირის ან უფრო დიდი ზიანის 

მომტანი, ვიდრე ადრე ითვლებოდა?  

რისკის გადაფასების შემდეგ, QCP შესაბამისად უნდა შეიცვალოს, რისკი 

შენარჩუნდეს კლინიკურად მისაღებ დონემდე და განხორციელდეს შეცვლილი   

პოლიტიკით მუშაობა. ლაბორატორია ასევე ინფორმირებული უნდა იყოს 

ნებისმიერი გარემოების შესახებ, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს QCP– ზე, მათ 

შორის მწარმოებლის მიერ პროდუქტის განახლებებზე და მიიღოს ახალი QCP ამ 

ცვლილებათა გათვალისწინებით. მაგალითად, თუ QCP-ის დანერგვის შემდეგ 

მოხდა შეცდომა, რომელიც გამოწვეულია იმ მაცივრის ტემპერატურის არასწორი  

მონიტორინგით, სადაც რეაგენტი ინახებოდა, ლაბორატორიამ უნდა დაიწყოს 

კონტროლის ახალი პროცესი, რომ შეცდომა არ განმეორდეს. ლაბორატორიას 

შეუძლია: 

 ა) განახორციელოს პერსონალის განმეორებითი სწავლება და კიდევ 

ერთხელ შეასწავლოს მათ რეაგენტის არასათანადო შენახვის გავლენა ანალიზის 

შედეგებსა და პაციენტის ჯანმრთელობაზე;  
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  ბ) გააძლიეროს კონტროლი ყოველდღიური ტემპერატურის 

შემოწმებაზე;   

  გ) უზრუნველყოს თითოეული მაცივრის მუდმივი მეთვალყურეობა ან 

განგაშის სისტემა, რომელიც რეაგირებს ტემპერატურის შემცირებაზე.  

  დ) თითოეული მაცივარი შეიძლება განთავსდეს სარეზერვო 

გენერატორზე ისე, რომ ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში, მაცივარი 

ინარჩუნებს სწორ ტემპერატურას და არ მოქმედებს რეაგენტებზე.  

შემდეგ ეს ცვლილებები უნდა შევიდეს QCP–ში, პერიოდულად უნდა 

შემოწმდეს კონტროლის ახალი პროცესების ეფექტურობა, რათა დადგინდეს, 

მუშაობს თუ არა შეცდომის გამოსასწორებლად მიღებული ზომები.  

  დასკვნა 

რისკის მენეჯმენტი არის პრაქტიკა, რომელიც შემუშავებულია ნებიბსმიერი 

ტიპის სამრეწველო გარემოში.   რისკ-მენეჯმენტს შეუძლია შეცდომების შემცირება 

და ტესტირების შედეგების საიმედოობის გაზრდა. რისკის მართვის 

სახელმძღვანელო მითითებები ზრდის ლაბორატორიების პროაქტიულ როლს 

პოტენციური შეცდომების შემცირებაში, მოიცავს რა ინდივიდუალური QCP–ების 

შემუშავების წესს. ლაბორატორიებმა უნდა გააანალიზონ ტესტირების პროცესი, 

რათა დადგინონ თითოეული ეტაპის სუსტი მხარეები. რისკების გამოვლენისთანავე, 

ლაბორატორია ირჩევს კონტროლის შესაბამის პროცესებს შეცდომების აღმოსაჩენად 

და თავიდან ასაცილებლად. ყველა საშიშროება და კონტროლის პროცესი 

შეჯამებულია QCP–ში. ლაბორატორიის QCP ეფექტურობა უნდა იყოს მუდმივი 

მონიტორინგის ქვეშ, იგი რეგულარულად უნდა მოწმდებოდეს შემდგომი 

შეცდომების გამოვლენის მიზნით, რათა პაციენტის შედეგები იყოს საიმედო, ხოლო 

ნარჩენი რისკები შენარჩუნდეს კლინიკურად მისაღებ დონეზე. 
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Risk management in a clinical laboratory  
 

Dzneladze Nana, 

Doctoral Candidate, Georgian Technical University  

 

Abstract 

The article discusses the risks that are an integral part of clinical laboratory tests. The 

authors believe that it is important to test the conditions of the laboratory examination before 

they harm the patient. They see risk management to achieve this. 

The article discusses EP18, EP 23-- CLSI guideline that introduces risk management 

principles into the clinical laboratory. This guide uses industry concepts and assists laboratories 

in developing a specific risk management plan. In the article, the authors summarize the 

principles of risk management in the clinical laboratory and describe the various measures of 

quality control. 
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ციფრული ეკონომიკის ზეგავლენა სახელმწიფო სექტორში 

აგირბაია გიორგი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

სტატიაში ავტორი განიხილავს თუ რა ზეგავლენა მოახდინა XXI საუკუნეში 

მიმდინარე ციფრული ტექნოლოგიების და სერვისების განვითარებამ ბიზნესში და 

სახელმწიფო მართვაში არსებულ პარადგიგმებზე. შესაბამისად სახელმწიფო 

მართვის სისტემებზე, ადამიანთა შესაძლებლობების და მოთხოვნილებების 

საზღვრებზეც. ხშირად გვხვდება ცვლილებები საჯარო ადმინისტრირების სფეროში, 

როგორიცაა ტექნოლოგიური, პოლიტიკური და გლობალიზაცია, ის ფაქტორები, 

რომლებიც ხსნის ახალ მიმართულებას. ციფრულმა ტექნოლოგიებმა მნიშნელოვანი 

გავლენა მოახდინეს საჯარო ადმინისტრირების მეთოდებზე და 2020 წელს 

მიმდინარე პროცესებმა ეს ყოველივე ძალიან დააჩქარა ქვეყნების სპეციალური 

საჭიროებიდან გამომდინარე. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ციფრული ეკონომიკის  

ზეგავლენის ფაქტორები განვიხილოთ სახელმწიფო მართვაში. ასევე ის გამოწვევები, 

რომელიც ახლავს ახალი ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვას საჯარო მართვაში. 

საქართველოში, როგორც განვითარებადი ქვეყნისთვის, ციფრული 

ეკონომიკის განვითარება ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი ინვესტიცია სახემწიფოს 

გაძლიერებისთვის, მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ)  ერთ სულ მოსახლეზე 

გაზრდისთვის. როგორც აღინიშნა, ციფრული ეკონომიკის როლი საქართველოში 

წლიდან წლამდე იზრდება. იმისათვის, რომ ციფრული ტექნოლოგიების და 

სერვისების განვითარებით მიღებული სარგებელი თანაბრად გადანაწილდეს 

მოსახლეობაზე და მაქსიმალურად მოხდეს მათი ჩართვა ციფრულ რევოლუციაში, 

ტექნოლოგიებთან წვდომის გარდა საჭიროა ეფექტიანი სოციალური, ეკონომიკური 

და საჯარო პოლიტიკის განხორციელება. ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს, 

კვალიფიციურ ადამიანურ რესურსსა და კარგ მმართველობასთან ერთად 

მნიშვნელოვანია ხელი შეეწყოს რეფორმების დროულ განხორციელებას. 
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საკვანძო სიტყვები: ციფრული ეკონომიკა, საჯარო მმართველობა, ციფრული 

ტექნოლოგიები, ტენდენციები, ციფრული ადმინისტრირება, პერსეპქტივები. 

 

 აღსანიშნავია, რომ ციფრული ტექნოლოგიების და სერვისების აქტიური და 

რაციონალური გამოყენება ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ტემპის 

დაჩქარების ერთერთ უმთავრეს პირობას წარმოადგენს. ამავდროულად 

უზრუნველყოფილი იქნება ისეთი ამოცანა, როგორიცაა დემოკრატიის გაღრმავება, 

მოსახლეობის ფართო ფენების აქტიური მონაწილეობა ქვეყნის მართვა-

გამგებლობაში.  

ციფრული ტექნოლოგიების ეფექტიანი გამოყენება საჯარო სტრუქტურებს 

ხელს უწყობს იყვნენ უფრო გამჭვირვალეები და სამოქალაქო საზოგადოება 

დროულად ინფორმირდება ქვეყანაში მიმდინარე ყველა სიახლეზე თუ ნებისმიერი 

სხვა საჭირო ინფორმაციით. საჯარო სამსახური წარმოადგენს სოციალურ 

ინსტიტუციას, რომელმაც უნდა დააკმაყოფილოს სოციუმის მოთხოვნები. ამდენად, 

საჯარო მმართველობის სისტემის ეფექტიანობის შეფასება მნიშვნელოვანია არა 

მარტო სახელმწიფო მმართველობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებისთვის, არამედ მთლიანად საზოგადოებისთვის. ნაშრომში უშუალოდ 

განხილულია ციფრული ეკონომიკის ზეგავლენა სახელმწიფო სექტორში. 

აღნიშნული თემის კვლევა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ საქართველოს 

სინამდვილეში იგი ნაკლებადაა შესწავლილი, ამასთან ქართულ ენაზე 

ფაქტობრივად არ არის ფუნდამენტალური გამოკვლევა საჯარო სამსახურში ახალი 

ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების ტენდენციების შესახებ, რომელიც 

შედარების საშუალებას მოგვცემდა სხვა ქვეყნის მაგალითებთან ან ჩვენი ქვეყნის 

განვითარების, პროგრესის განსასაზღვრად. მაშინ, როდესაც ციფურლი ეკონომიკა 

და ტექნოლოგიები უდიდეს ზეგავლენას ახდენს, განსაზღვრავს და წარმართავს 

დღეს საქმისწარმოების ოპერატიულობას და რაციონალურ გადაწყვეტას. 
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  ციფრული ეკონომიკა ეხება ეკონომიკას, რომელიც დაფუძნებულია ციფრული 

ტექნოლოგიებზე. ციფრულ ეკონომიკას ზოგჯერ უწოდებენ ინტერნეტ ეკონომიკას, 

ახალ ეკონომიკას ან ვებ-ეკონომიკას. სულ უფრო და უფრო მეტიც, "ციფრული 

ეკონომიკა" ერწყმის ტრადიციულ ეკონომიკას, რაც უფრო ართულებს მის 

გამოკვეთას. ტერმინი „ციფრული ეკონომიკა“ ფართოდ გამოიყენა დონ ტაფსკოტის 

1995 წლის ყველაზე გაყიდვად წიგნში „The Digital Economy - ციფრული ეკონომიკა: 

დაპირება და საფრთხე ქსელური ინტელექტის ხანაში“. ციფრული ეკონომიკა იყო 

პირველი წიგნებიდან, რომლებიც აჩვენეს, თუ როგორ შეცვლის ინტერნეტი 

ბიზნესის კეთების გზას. იგი გახდა საერთაშორისო ყველაზე გაყიდვადი წიგნი 

გამოშვების გამოქვეყნებიდან ერთი თვის განმავლობაში და გამოჩნდა უამრავ 

გაყიდვად წამყვან მაღაზიების სიაში, მათ შორის New York Times ჟურნალის ბიზნეს 

წიგნების სიაში და შვიდ თვის პერიოდში, BusinessWeek- ის საუკეთესო 

გამყიდველთა სიაში. BusinessWeek- მა ასევე ციფრული ეკონომიკა დაასახელა 1996 

წლის ყველაზე გაყიდვადი ბიზნეს წიგნი.  

ციფრული ეკონომიკა განსხვავდება ინტერნეტ ეკონომიკისაგან იმით, რომ 

ინტერნეტ ეკონომიკა ემყარება ინტერნეტის დაკავშირებას, მაშინ როდესაც 

ციფრული ეკონომიკა უფრო ფართოდ არის დაფუძნებული დღევანდელ 

ეკონომიკურ სამყაროში გამოყენებულ მრავალ ციფრულ ხელსაწყოზე. მიუხედავად 

იმისა, რომ ზოგიერთი ორგანიზაცია და ინდივიდი იყენებს ტექნოლოგიებს 

კომპიუტერში არსებული ამოცანების შესასრულებლად, ციფრული ეკონომიკა ამაზე 

უფრო მოწინავეა. არსებულ ნაშრომში ჩვენ ძირითად აქცენტს ვაკეთებთ ციფრული 

ეკონომიკის მნიშვნელობაზე, არსებულ შესაძლებლობებზე და პერსპექტივებზე. 

ციფრული ეკონომიკაში არსებული წარმატებული ტრანსფორმაციის მაგალითები 

ბევრი კომპანიის სახით. მაგალითად, მიიღეთ საცალო ვაჭრობა. საცალო ვაჭრობის 

უმრავლესობამ თავდაპირველად შეიმუშავა ვებსაიტები ონლაინ გაყიდვების 

გასაადვილებლად. როდესაც სამყარო უფრო სრულყოფილად მოძრაობს ციფრულ 

ეკონომიკაში, მოაზროვნე საცალო ვაჭრობები ახლა იყენებენ ტექნოლოგიებს 

სხვადასხვა არხებით. ეს საცალო ვაჭრობები იყენებენ ონლაინ გაყიდვებსა და 
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მობილურ პროგრამებს მყიდველების გამოსავლენად, მიუხედავად იმისა ისინი 

ინტერნეტით ყიდულობენ თუ პირადად. მათ შეუძლიათ შეაგროვონ და გაანალიზონ 

თითოეული მომხმარებლის დათვალიერებისა და გაყიდვების მონაცემები, 

უკეთესად გაიგონ მათი ინტერესები, შეისწავლონ ონლაინ ქცევა. მათ შეუძლიათ 

გამოიყენონ ეს მონაცემები სოციალური მედიის საშუალებით მომხმარებლებამდე 

მისასვლელად, რაც უზრუნველყოფს უკეთეს მომსახურებას და საბოლოოდ უფრო 

მეტ გაყიდვებს და ბრენდის ერთგულებას. ანალოგიური მიდგომით შესაძლებელია 

საჯარო სტრუქტურებში მსგავსი მიდგომების და მექანიზმების გამოყენება. 

მოქალაქეების მაქსიმალურ ჩართულობით უკუკავშირის მიღება, ქცევის შესწავლა 

და ბიზნეს გარემოს და ეკონომიკის განვითარებას ხელშეწყობა.  

მკაფიოდ, რომ დავინახოთ ციფრული ეკონომიკის როლი და მნიშვნელობა 

სახელმწიფოს განვითარების საქმეში გადავხედოთ სტატისტიკას: - ციფრულ 

ეკონომიკაში უკვე დასაქმებულია 200 მილიონი ადამიანი და 2020 წლის ბოლომდე 

ეს რიცხვი 50%-ით გაიზრდება; ევროპის მასშტაბით, 2020 წელს, ციფრულ 

ეკონომიკაში იმუშავებს დამატებით 5 მილიონი ადამიანი; Intel-ის მონაცემებზე 

დაყრდნობით, მსოფლიოში 19 მილიონი პროგრამისტია, მათი რიცხვი დღეს 25 

მილიონამდე აღწევს; 2020 წელს ახალი სამუშაოს დაწყების მსურველი 

კანდიდატების 90% დადგება სავალდებულო მოთხოვნის წინაშე, რომ მათ უნდა 

იცოდნენ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, რის საჭიროებაც კიდევ 

ერთხელ მკაფიოდ დაგვანახა 2020 წელს არსებულმა პანდემიამ (COVID-19); 

საერთაშორისო ორგანიზაციების 75% -ზე მეტი მასშტაბურ ინვესტირებას 

ახორციელებს ციფრულ ტექნოლოგიებში, რაზეც ზედა მაგალითებშიც განვიხილეთ. 

წარმოიდგინეთ, რამხელა შესაძლებლობებს იძლევა მაღალტექნოლოგიური სფერო 

ახალგაზრდებისთვის, ვისთვისაც კომპიუტერი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია, 

და ეს იმის გათვალისწინებით, რომ მსოფლიოში ახალგაზრდების უმუშევრობის 

მაჩვენებელი საგანგაშო პარამეტრებს აღწევს: საბერძნეთი – 55%, ესპანეთი – 52%, 

ევროპის სხვა ქვეყნები – 20-22%, საქართველო – 31%. ასეთ პირობებში ციფრული 

ეკონომიკის განვითარება, ინოვაციების ხელშეწყობა, მაღალტექნოლოგიური 
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სისტემების მცირე ორგანიზაციებში დანერგვაც კი შესაძლოა, სინათლის 

ერთადერთი სხივი იყოს გვირაბის ბოლოს. ევროკომისიის დაკვეთით ჩატარებული 

კვლევების თანახმად, მცირე ბიზნესის ზრდის ტემპი საშუალოდ 3-ჯერ მაღალია, თუ 

ორგანიზაცია ციფრული ტექნოლოგიებით ხელმძღვანელობს. მცირე 

ბიზნესერთეულების მხოლოდ 10% რჩება ბაზარზე, კომერციალიზაციიდან 3 წლის 

შემდეგ. მძლავრი კონკურენცია მარტივად განდევნის ბაზრიდან სუსტ ერთეულებს. 

ციფრული მოქალაქეობის და ეკონომიკის განვითარებისთვის, არსებული 

ტენდენციების სწრაფი დანერგვისთვის ევროკავშირის მხრიდან იგეგმება 

მილიონობით ინვესტიციის განხორციელება პერსონალის გადამზადებისა და ახალი 

ტექნოლოგიების ათვისებისათვის. ყველა უახლესი კვლევა და მსოფლიოში 2020 

წელს მიმდინარე პროცესები ცხადყოფს, რომ ნებისმიერი ქვეყანა, მათ შორის 

საქართველო რაც უფრო მეტი ფინანსური თუ ინტელექტუალური, ადამიანისეული 

რესურსის მობილიზებას მოახდენს ამ კუთხით, მით უფრო ნაკლებად ეკონომიკური 

ზიანით გამოვა არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისიდან და 

მომზადება იქნება სწრაფი ეკონომიკური ზრდისთვის შემდგომ წლებში.  

დასკვნა 

  დასკვნის სახით შეგვიძლია შევაჯეროთ და გამოვყოთ რამდენიმე ტენდენცია 

და პერსპექტივა ციფრული ეკონომიკის ზეგავლენაზე სახელმწიფო სექტორში: 

„ერთი ფანჯრის“ პრინციპის აქტიური ამუშავება სახელმწიფო მართვის ყველა 

შესაძლო სექტორში; ციფრული ინოვაციების და მეწარმეობის შესახებ აქტიური 

მარკეტინგული კამპანიების ჩატარება; ციფრული დემოკრატიის და ეკონომიკის 

სფეროების გაძლიერება ესტონეთის და სხვა წამყვანი ქვეყნების პრაქტიკების 

გაზიარებით და ქართული რეალობის გათვალისწინებით (მაგ. E-residency - 

ციფრული მოქალაქეობის დანერგვა). ყოვეწლიურად უფრო მზარდი 

ინტევსტიციები უნდა განხორციელდეს ინოვაციური ტექნოლოგიების 

განვითარებისთვის, სახელმწიფო სტრუქტურების, სისტემების მიმართულებით 

მოდერნიზაცია და კოორდინირებულად სრული გაციფრულება. 
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გამოყენებასთან დაკავშირებით:  მთავრობებმა, კერძო სექტორმა, სამოქალაქო 

საზოგადოებამ და სხვა მნიშვნელოვანმა დაინტერესებულმა პირებმა უნდა 

უზრუნველყონ, რომ მოქალაქეები აღჭურვილი იქნენ ციფრული უნარებით, რომ 

ისარგებლონ დასაქმების და მეწარმეობის შესაძლებლობებით, ინკლუზიური 

ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების მშენებლობისთვის.  

სახელწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს ციფრული მოქალაქის / მოქალაქეობის 

(Digital Citizen (ship) ) იდეის პოპულარიზაციას, რაც ხელს შეუწყობს 

ტექნოლოგიებთან დამეგობრებული მოსახლეობის რიცხოვნობის ზრდას (Tech-

friendly), ასევე აქტუალურ საკითხებზე მოქალაქეების მყისიერი ინფორმირების 

დონეს და შესაბამის უკუკავშირს, რაც ხელს შეუწყობს აქტიურ მოქალაქეობას. 

 

ლიტერატურა: 

1.ნინო ენუქიძე, მიხეილ ბატიაშვილი, ციფრული ეკონომიკა: კრიზისიდან 

გამოსვლის ინოვაციური გზა, სტატია https://forbes.ge/news/1007/cifruli-

ekonomika%3A-krizisidan-gamosvlis-inovaciuri-gza (18/07/2020) 

2.ქეთევან როსტიაშვილი, ელექტრონული მმართველობა საქართველოში: მსოფლიო 

ტენდენციები, სტატია : https://idfi.ge/ge/e-governance-in-georgia-world-tendencies 

(20/07/2020) 

3.https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646161/EPRS_BRI(2020)646

161_EN.pdf 

4.https://sur.conectas.org/en/democracy-and-digital-technology/ 

5.https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/govtech-putting-people-first 

6.Bernhard Krabina, Maria A. Wimmer A Digital Georgia e-Georgia strategy and action 

plan 2014-2018 https://dea.gov.ge/uploads/eGeorgia%20Strategy.pdf  

7.https://globalgovernanceprogramme.eui.eu/e-democracy-opportunities-and-challenges/ 
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Digital Economy Impact on Public Sector 

Agirbaia Giorgi,  
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Abstract 

In conclusion, we can identify and highlight several trends and perspectives on the impact of 

the digital economy in the public sector: Actively develop the principle of "one window" in all 

possible sectors of public administration; Conduct active marketing campaigns on digital 

innovation and entrepreneurship; Strengthening the spheres of digital democracy and economy 

by sharing the practices of Estonia and other leading countries and taking into account the 

Georgian reality (eg E-residency - introduction of digital citizenship). Governments, the private 

sector, civil society and other key stakeholders need to ensure that citizens are equipped with 

digital skills to take advantage of employment and entrepreneurship opportunities to build an 

inclusive digital economy and society. Every year more and more investments should be made 

for the development of innovative technologies, modernization of state structures, systems and 

coordinated complete digitization. 
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სამეწარმეო საქმიანობის როლი და მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკაში 

 

ბაქანიძე მაგდა,   

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი    

ბაქანიძე თეონა,    

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 

აბსტრაქტი 

სტატიაში განხილულია მეწარმე, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკვანძო 

ფიგურა თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკაში, რომელიც ახორციელებს სამეწარმეო 

საქმიანობას და რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს მინიმალური დანახარჯებით 

მაქსიმალური მოგების მიღება. ასევე კლასიფიცირებულია  და დეტალურადაა  

განხილული სამეწარმეო საქმიანობის განმსაზღვრელი ის ძირითადი ნიშნები 

როგორიცაა, მართლზომიერება, არაერთჯერადობა, ორგანიზებულობა, 

დამოუკიდებლობა და სწრაფვა მოგების მიღების მიზნისაკენ. სტატიაში ნათლადაა 

წარმოდგენილი სამეწარმეო საქმიანობის ადგილი და როლი ქვეყნის ეკონომიკაში, 

რამდენადაც ის ქმნის სამუშაო ადგილებს, ქმნის ახალ ნაწარმს, ეკონომიკაში შეაქვს 

ფულის მნიშვნელოვანი მასა და ასევე გვთავაზობს საქონლისა და მომსახურების 

განსაკუთრებულ სახეობებს.  

 

საკვანძო სიტყვები: მეწარმე, მართლზომიერება, არაერთჯერადობა, 

დამოუკიდებლობა, სწრაფვა მოგების მიღებისკენ. 

 

თანამედროვე საზოგადოებაში ნებისმიერი ადამიანი სხვადასხვა ფორმით 

დაკავშირებულია ბიზნესთან. ბიზნესი ეს არის კანონიერი გზით მოგების მიღების 

მიზნით განხორციელებული სამეწარმეო საქმიანობა. მეწარმეობა ბიზნესის ის 

განსაკუთრებული შემთხვევაა, რომელიც უშალო კავშირშია მეწარმის პიროვნებასთან, 
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რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს მაქსიმალური მოგების მიღება მინიმალური 

დანახარჯებით.  

მეწარმეები არიან როგორც დიდ, ისე მცირე კომპანიებში და მომხმარებლებს, 

საქონლისა და მომსახურების ფართო ასორტიმენტიდან არჩევანის გაკეთების 

საშუალებას აძლევენ. სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტთა სამართლებრივ ფორმებს 

ისევე, როგორც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში, საქართველოში კანონმდებლობით 

რეგულირდება და მას „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი არეგულირებს. 

აღნიშნული კანონის თანაუფ5ხმად: `სამეწარმეო საქმიანობად მიიჩნევა 

მართლზომიერი და არაერთჯერადი საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება მოგების 

მიღების მიზნით, დამოუკიდებლად და ორგანიზებულად.~ მეწარმე ერთ-ერთი 

საკვანძო ფიგურაა თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკაში. ცლკე მნიშვნელოვნად 

განსახილვევლია სამეწარმეო საქმიანობის განმსაზღვრელი შემდეგი ძირითადი 

ნიშნები: 

1. მართლზომიერება - გულისხმობს, რომ სამეწარმეო საქმიანობა არ უნდა 

ეწინააღმდეგებოდეს სამართლის მოქმედ ნორმებს და საყოველთაოდ აღიარებულ 

პრინციპებს; 

2. არაერთჯერადობა - სამეწარმეო საქმიანობა უნდა ხორციელდებოდეს 

სისტემატურად და პროფესიონალურად, ვინაიდან სამეწარმეო საქმიანობის ერთ-ერთ 

მთავარ მიზანს წარმოადგენს მოგების მიღება; 

3. ორგანიზებულობა - მეწამრე უნდა იყოს წარმოდგენილი და რაც მთვარია  

მორგებული და რეგისტრირებული სამეწარმეო რეესტრში, კანონით განსაზღვრულ 

ერთ-ერთ ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ფორმად, როგორიცაა მაგალითად: 

ინდივიდუალური მეწარმე, შეზღუდული პასიხისმგებლობის საზოგადოება, სააქციო 

საზოგადოება და ა.შ. 

4. დამოუკიდებლობა - სამეწარმეო ეკონომიკური საქმიანობა, როგორც 

დამოუკიდებელი საქმიანობა, სხვა არაფერია, თუ არა კანონიერ, მეწარმეთა ნებაზე 

დამყარებულ მოქმედებათა ერთობლიობა. აღნიშნულ დებულებაში იგულისხმება 

სამართლებრივი დამოუკიდებლობა, რომელიც, თავის მხრივ, მოიცავს ქონებრივ 
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დამოუკიდებლობას  და ორგანიზაციულ დამოუკიდებლობას, რაც თავისთავად 

გულისხმობს მეწარმის მიერ ორგანიზაციულსამართლებრივი ფორმისა და 

საქმიანობის სახის თავისუფლად არჩევის ნებასა და უფლებას;  

5. სწრაფვა მოგების მიღების მიზნისაკენ - როგორც ზემოთ უკვე ავღნიშნეთ 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში სამეწარმეო საქმიანობის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს 

წარმოადგენს არა იმდენად საქონლის (მომსახურების) რეალური წარმოება, 

რამდენადაც ამ საქმიანობით მოგების მიღება. მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

მოგების მიღება მეწარმის საბოლოო მიზანი არ არის. მისი საქმიანობის მთავარი მისია 

ამა თუ იმ გეოგრაფიული საზღვრების მქონე ბაზარზე საზოგადოებრივ 

მოთხოვნილებათა და მოთხოვნათა დაკმაყოფილებაა. მხოლოდ მოთხოვნილებათა 

დაკმაყოფილებით შეიძლება მართლზომიერი მოგების მიღება. სწორედ ამაში 

მდგომარეობს სამეწარმეო საქმიანობის თავისებურება. შეიძლება ითქვას, რომ 

სამეწარმეო საქმიანობის წარმატება იგივეა, რაც ბაზარზე არსებულ მეტოქეობაში 

წარმატება.  

აღსანიშნავია, რომ საბაზრო ეკონომიკა არის თავისუფალი ეკონომიკა, რომლის 

ერთ-ერთ პრინციპს წარმოადგენს თავისუფალი მეწარმოება. მოქმედი 

კანონმდებლობით დაშვებულია სამეწარმეო საქმიანობის მიზანი - საზოგადოებრივ 

მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება და მის საფუძველზე მოგების სისტემატიური და 

პროფესიონალური მიღება. ამის გათვალისწინებით, ეკონომიკის ნებისმიერ სფეროში 

წარმოებული მართლზომიერი საქმიანობა, მიმართული მოგების მიღებისაკენ, არის 

სამეწარმეო საქმიანობა. 

საქმიანი ურთიერთობები თანამედროვე საზოგადოების განუყოფელი ნაწილია. 

თანამედროვე პირობებში შეუძლებელია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება 

კომერციის, წარმოების, ფინანსური ინსტიტუტების და სხვა საწარმოო და სოციალური 

ინფრასტრუქტურის გარეშე, ყველა ეს არნიშნული ცნებები თანამედროვე ადამიანის 

განუყოფელი ნაწილია. ბიზნესი (მეწარმეობა) ანუ საქონლისა და მომსახურების 

წარმოება მოგების მიღების მიზნით ეკონომიკაში ხორციელდება. ამას გარდა, 

ეკონომიკის სუბიექტები (ფირმა, საოჯახო მეურნეობა, სახელმწიფო) გამოდიან     
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სხვადასხვა საქმიანი გარიგებების მონაწილეებად, ამავდროულად გვევლინებიან 

ბიზნესურთიერთობის სუბიექტებადაც. სახელმწიფო მეწარმეთა საქმიანობას 

არეგულირებს მთელი ეკონომიკის მასშტაბით, მეწარმე კი ეკონომიკური რესურსების 

ორგანიზებას ახდენს ფირმის ფარგლებში. სახელმწიფო ახდენს მთლიანი ეროვნული 

პროდუქტის წარმოების ორგანიზებას, მეწარმე კი ორგანიზებას უკეთებს გარკვეული 

საქონლისა და მომსახურების წარმოებას. 

აღსანიშნავია, რომ ბიზნესი უზრუნველყოფს საზოგადოებას კვების 

პროდუქტებით, ტანსაცმლით, ბინით, სამედიცინო მომსახურებით, ტრანსპორტით, 

აგრეთვე, სხვა უამრავი საქონლითა და მომსახურებით, რომელთა მეშვეობითაც 

თითოეული ჩვენთაგანის ცხოვრება უფრო გაუმჯობესებული და კომფორტული 

ხდება.  

დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას რომ ბიზნესის როლი ეკონომიკაში 

მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ის ქმნის სამუშაო ადგილებს; ქმნის ახალ 

საქონელსა და მომსახურებას, აკმაყოფილებს უფრო დიდი ორგანიზაციების 

მოთხოვნასა და მოთხოვნილებებს, ეკონომიკაში შეაქვს ფულის მნიშვნელოვანი მასა 

და ასევე გვთავაზობს საქონლისა და მომსახურების განსაკუთრებულ სახეობებს.  
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Abstract 

The article discusses the entrepreneur as one of the key figures in the modern market 

economy, which carries out entrepreneurial activities and whose main goal is to get the maximum 

profit at the minimum cost. It also classifies and discusses in detail the key characteristics that 

define entrepreneurial activity, such as legitimacy, multiplicity, organization, independence, and 

the pursuit of profit. The article clearly presents the place and role of entrepreneurial activity in 

the country's economy, as it creates jobs, creates new products, introduces a significant amount of 

money into the economy and also offers special types of goods and services. Business relationships 

are an integral part of modern society. It is impossible to develop the country economically without 

commerce, production, financial institutions and other industrial and social infrastructure in 

modern conditions. 
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საჯარო ორგანიზაციებში მართვის ხელშემშლელი სოციალურ-ფსიქოლოგიური 

ასპექტები და მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური საკითხები 

მესხიშვილი ლევან, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

თურმანიძე გუგული, 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

სტატიაში წარმოდგენილია თანამედროვე პირობებში მართვის ხელშემშლელი 

სოციალურ-ფსიქოლოგიური ასპექტების კვლევა და წარმოდგენილია ეკონომიკურ 

ჭრილში ცხრილის სახით. მენეჯერის მიერ განხორციელებული საქმიანობის 

სოლიდური ნაწილი, როგორიცაა – ეფექტური კომუნიკაცია, ჯგუფის მართვა, 

ლიდერობა, გადაწყვეტილების მიღება, კრიზისულ სიტუაციებთან გამკლავება, 

ცვლილებების დაგეგმვა და მართვა, შექმნილ პრობლემებზე დროული და 

ადექვატური რეაგირება სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. გარდაქმნებისა და 

ცვლილებების წარმატებით განხორციელების ძირითად გარანტად ინოვაციური 

მიდგომა და რესურსებია საჭირო. ასეთ რესურსებად, შესაძლებელია ადამიანური 

რესურსები და მართვის სფეროში მიმდინარე სოციალურ-ფსიქოლოგიური პროცესები 

მივიჩნიოთ. ინტერესი მენეჯმენტის სოციალურ-ფსიქოლოგიური ასპექტების, 

როგორც მნიშვნელოვანი შემავსებელი ფაქტორის რესურსის მიმართ, ჯერ კიდევ 

გასული საუკუნის დასაწყისში არსებობდა. დღეს ეს განზომილება მნიშვნელოვან 

გამოწვევად იქცა. 

 

საკვანძო სიტყვები:  მართვა, ლიდერობა, კარიერა, დაწინაურება, დელეგირება, 

კონკურენცი. 

ბევრი პრობლემა ქართულ ორგანიზაციებში იგივეა, რაც მსოფლიოს სხვა 

ქვეყნებში. თუმცა ჩვენი ეროვნული ხასიათი და კულტურული თავისებურებები, 

საქმის კეთების ტრადიციები და ისტორია განსაკუთრებულ გავლენას ახდენს 
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ქართული ორგანიზაციების მართვის პროცესის განვითარებასა და ორგანიზაციების 

მუშაობის სპეციფიკაზე. [1] 

ორგანიზაციებში მეტად გავრცელებული პრობლემაა თანამშრომლებლად 

ახლობლების, მეგობრების, მათი შვილების და ნათესავების აყვანა, რასაც შედეგად 

მოყვება არასათანადო დისციპლინა და პროფესიონალიზმი. ქართული 

მენტალიტეტიდან გამომდინარე ეს პრობლემა გადაუჭრელად გვეჩვენება, როდესაც 

თითოეული ადამიანი ვალდებულია პატივი სცეს და ანგარიში გაუწიოს მათ 

მოთხოვნებს მიუღებელია უარით გაისტუმრო ისინი მიუხედავად მათი 

მოთხოვნებისა, არის თუ არა კადრი შესაბამისი ადგილისთვის. ამ პრობლემის 

მოსაგვარებლად არაა სავალდებულო დავივიწყოთ ადათ - წესები და ზნე ჩვეულებები, 

შეიძლება ამოქმედდეს ერთიანი სისტემა, რომლის მიხედვითაც შერჩევითი 

პროცედურების გავლით ახლობელ - მეგობრები არ გამოირჩევა სხვებისგან და მათი 

თანამდებობაზე დანიშვნა მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ აქვთ შესაბამისი 

კვალიფიკაცია. [1] 

ადამიანის არასწორი დაწინაურება საკმაოდ გავრცელებული პრობლემაა 

ჩვენთან. მენეჯმენტი, როგორც წესი დასაწინაურებლად გამოყოფს იმ ადამიანებს, 

რომლებმაც ამა თუ იმ საქმეში თავი გამოიჩინეს, გაითავსეს საკუთარი როლი და 

შეუძლიათ უფრო მეტის გაკეთებაც, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი კარგი 

მენეჯერები იქნებიან. ისინი განაგრძობენ მიღებული დავალებების დამოუკიდებლად 

შესრულებას იმის გამო, რომ მისი დაქვემდებარებული ადამიანების მეშვეობით 

გააკეთონ საქმე. ამის მიზეზი შეიძლება იყოს თანამშრომლების კონკურენტად მიჩნევა. 

ისინი თვლიან, რომ თუ სხვისი შრომა გამოჩნდება შეიძლება მათზე მეტს მიაღწიონ და 

შეიძლება ითქვას ,,ხეზე ასვლას არ ასწავლიან.“ ურჩევნიათ მხოლოდ საკუთარი თავი 

გამოიჩინონ და ნაკლები ხარისხით გააკეთონ საქმე, ვიდრე დაავალონ სხვებს და 

აკონტროლონ თუ როგორ ართმევენ თავს დავალებებს ისინი. ეს პრობლემა შეიძლება 

გამოწვეული იყოს არასათანადო კადრების აყვანით, როდესაც ფიზიკური და 

კომუნიკაციების ელემენტების შენიშვნების შემთხვევაში  აყავთ; ყველამ უნდა 
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გაითავისოს, რომ მხოლოდ უცხო ენისა და კომპიუტერის ცოდნა არ არის საკმარისი 

მაღალ თანამდებობებზე მოსახვედრად. 

მიმაჩნია, თუ კადრები შერჩეული იქნება პროფესიონალიზმის პრინციპით 

ბევრად უფრო ეფექტური იქნება შედეგი. ამიტომ უპირატესობა ისეთ თანამშრომლებს 

უნდა მიენიჭოს, რომლებიც ცოდნის დონით იმსახურებენ დაწინაურებას და არა 

პიროვნული სიმპატიებით. 

მსგავსი პრობლემაა არასაკმარისი დელეგირება, უფლებამოსილებების 

გადაცემა, რაც ხსირად ხდება ქართულ ორგანიზაციებში. მენეჯმენტი რეალურად ვერ 

ანდობს გადაწყვეტილებების მიღებას ქვეშევრდომებს, ზედა დონეზე მიიღება 

უმნიშვნელო გადაწყვეტილებებიც კი. თანამშრომლებისაგან წამოსული ნებისმიერი 

თამამი ინიციატივა ისჯება, ან ქილიკის და დაცინვის საბაბი ხდება. [2] 

ამის შედეგად ენთუზიაზმით აღსავსე თანამშრომლებიც სწრაფად კარგავენ 

ინიციატივებით გამოსვლის ხალისს, პასიურ ცხოვრებას შეგუებული 

თანამშრომლების რიგებს უერთდებიან. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს პრობლემა მენეჯერთა 

სიამაყით ან ავტორიტარული სულისკვეთებითაა გამოწვეული, რადგან ის მაღალ 

თანამდებებაზეა. დაჯერებულია, რომ ის ყველაზე ჭკვიანია და მასზე უკეთეს 

გადაწყვეტილებას სხვა ვერ მოიფიქრებს, იმის ნაცვლად, რომ სხვების აზრს 

მოუსმინოს და მენეჯმენტის პროცესი კარგად განახორციელოს. 

ზოგიერთ ორგანიზაციაში გუნდში არიან თანამშრომლები, რომელთა მართვაც 

ხელმძღვანელებს ძალიან უჭირთ. მათი გულის მოგება, მოტივირება თითქმის 

შეუძლებელია, დაინტერესება, გახარება, ზედაპირულად და უგულოდ უდგებიან 

საქმეს, რომელიც აბარიათ და ზუსტად იმ დონეზე აკეთებენ მას, რომ საყვედური არ 

მიიღონ. თუ გააკრიტიკებ ყოველთვის აქვთ დასაბუთებული არგუმენტირებული 

პასუხი რატომ არ გაკეთდა საქმე, რომ ვიღაც სხვამ, ან გამოუვალმა სიტუაციამ, 

უძლეველმა გარემოებებმა როგორ გახადა შეუძლებელი ამის გაკეთება და არა მარტო 

ახლა, არამედ ვერასდროს ვერავინ ამას ვერ გააკეთებს იმავე და მომავალში კიდევ 

უფრო დიდი წინააღმდეგობის გამო. აკრიტიკებენ ყველაფერს, დასცინიან ყველას, 

მაგრამ არასდროს ამბობენ როგორ სჯობს და არავის ეუბნებიან რჩევას. ოსტატურად 
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ახერხებენ ყველაფერს. საუბრობენ თითქოს ძალიან გადაღლილნი არიან, 

უკმაყოფილონი ამავე დროს ხელფასით, მენეჯმენტით და ყველაფრით. 

ენთუზიაზმით სავსე, ახალმოსული თანამშრომლების მწყობრიდან გამოყვანას 

ცდილობენ და მათნაირ, მუდამ უკმაყოფილო მუშაკად აქცევენ. ასეთ ადამიენებს 

იმაზე მეტი კვალიფიკაცია აქვს, ვიდრე მათ სამუშაო ადგილზეა საჭირო.იმ საქმის 

დიდი გამოცდილება აქვთ და ტექნიკურად საკმაოდ კარგად იციან რა როგორ უნდა 

გააკეთონ. ხელმძღვანელებს კი მათი შიში აქვთ და თანამდებებებიდან ვერ 

ათავისუფლებენ.  [4] 

ვფიქრობ, ამ სახის პრობლემის მოგვარების მიზნით ხელმძღვანელმა კადრების 

მართვის მეთოდი უნდა გამოიყენოს, რაც გულისხმობს პასუხისმგებლობების 

გაზრდას, მოვალეობების დაკისრებას, გადაწყვეტილებების მიღების საშუალების 

მიცემას, მაქსიმალურად დაახლოებას და რაც შეიძლება მეტი დროის გატარება მასთან 

ერთად. ეს ყოველივე კი შეცვლის ასეთი ადამიანების ქცევას და დაინახავ სად გადის 

მისი შესაძლებლობების ზღვარი. 

მსოფლიოში ბევრი ორგანიზაცია თანამშრომლებს საშუალებას აძლევს 

მონაწილეობა მიიღონ საკუთარი კარიერის დაგეგმვაში. თანამშრომლებს ეკითხებიან 

როგორ ხედავენ ისინი საკუთარი კარიერის განვითარებას, რომელი მიმართულებით 

ისურვებენ მუშაობის გაგრძელებას თუ ამის შესაძლებლობა მიეცემათ. ეს კი ეხმარება 

მენეჯმენტს: [1] 

ა) დაინახონ თანამშრომლების პრეფერენციები, კვალიფიკაციის ამაღლების 

მიმართულებით; 

ბ) დაინახონ ამბიციები და ლიდერობის განსაკუთრებული პოტენციალი 

ადამიანებში რაც შეიძლება ადრე და დაეხმარონ მათ ამ უნარების განვითარებაში; 

გ) თვით ამ ადამიანებში გააჩინოს რწმენა, რომ მათ შეუძლიათ გავლენა 

მოახდინონ საკუთარ კარიერაზე, რაც ავტომატურად აჩენს მათში უფრო მეტ 

მოტივაციას სწავლაზე და გამოცდილების დანერგვაზე; 
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დ) ეს მიდგომა საშუალებას იძლევა ინტენსიურად დააკვირდე 

თანამშრომლების განვითარების პროცესს. დაინახო, როგორ იცვლება მათი მიზნები 

და ამბიციები.  

ქართული ორგანიზაციების დიდ ნაწილში ხშირი და ძალიან მნიშვნელოვანი 

პრობლემაა ბუნდოვანი სტრუქტურა, გაუმიჯნავი და არასწორად გამიჯნული 

უფლება-მოვალეობები, პასუხისმგებლობები. თანამშრომლების დიდმა ნაწილმა არ 

იცის რას ითხოვენ და რას ელოდებიან მათგან. ეს ეხება, როგორც რიგით მუშაკებს, ისე 

მენეჯმენტის წევრებსაც. ისინი დროის დიდ ნაწილს უთმობენ არასწორი და ხშირად 

ერთი და იგივე საქმის კეთებას. ხანდახან არავინ აკეთებს იმას, რაც აუცილებლად და 

სასწრაფოდ არის გასაკეთებელი. ფუნქციონალური დუბლირებები, ვაკუუმები 

ყოველდღიურ მუშაობაში ხელისშემშლელი ფაქტორი ხდება, ართულებს მუშაობას და 

ამცირებს ეფექტიანობას. არამაკაფიო სტრუქტურა დამეთანხმებით ალბად, იმის 

შედეგია, რომ ქართული ორგანიზაციების დიდ ნაწილს ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს 

იმაზე, თუ რა არის მათი გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი ამოცანები, რისთვის და 

ვისთვის მუშაობენ, საით მიდიან და რას უნდა მიაღწიონ.  

არასაკმარისი სიცხადე მიზნებში და მათი მიღწევის გზებში ავტომატურად 

იწვევს ოპერაციული გადაწყვეტილებების არათანმიმდევრულობას, ხშირ 

ცვლილებას, ზემოდან წამოსულ გაუგებარ ერთმანეთთან შეუსაბამო დავალებებს, 

არასათანადო კოორდინაციას და რესურსების გაუმართლებელ ფლანგვას. ეს 

ყოველივე მიუთითებს სისუსტეზე.  [10] 

ფართოდ გავრცელებული პრობლემაა არასწორი სამუშაო რეჟიმი, რაც იწვევს 

ფსიქოლოგიურ დაძაბულობას, სტრესს, დაღლილობას და ა.შ. ხშირია, როდესაც 

სამუშაო დღე რეალურად 11 – 12 საათზე იწყება, ვინაიდან მენეჯმენტის უმაღლესი 

წარმომადგენლები სწორედ ამ დროს მობრძანდებიან სამსახურში. სანაცვლოდ 

აქტიური მუშაობის ფაზა საღამოს 9 საათის შემდეგ ეწყებათ და ხშირად ღამის 12 

საათის მერეც ატარებენ სამუშაო  თათბირებს. მუშაობის ასეთი რეჟიმი არასდროს 

შეიძლება იყოს ეფექტური თვით ამ ადამიანებისთვის. მათ, ვინც გვიან წასვლის 

მიუხედავად, სამსახურში მაინც ადრე უნდა მოვიდეს, ახლის კეთებაზე და ხალისით 
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კეთებაზე, რომ არაფერი ვთქვათ, მუშაობაც კი ფიზიკურად შეუძლებელია, 

არარეალურია. ამიტომ ასეთი რეჟიმით როცა ცდილობენ განავითარონ მათი 

საქმიანობა გრძელვადიან პერიოდშიც კი ვერ აღწევენ წარმატებას. აქედან 

გამომდინარე ერთადერთი დასკვნის გამოტანა შეგვიძლია, რომ მენეჯერმა უნდა 

აკონტროლოს რეჟიმი და მოაწყოს ორგანიზაციის სტრუქტურა შესაბამისად. [3] 

და ბოლოს, ხაზი უნდა გავუსვათ იმ ასპექტს, რომელიც შედეგებზე უარყოფით 

გავლენას ახდენს. ეს არის საქმიანი და კონკურენტული ურთიერთობების მკვეთრი 

ასახვა პირად ურთიერთობებზე. ხდება ხოლმე, რომ კონკურენტები, მათი მენეჯმენტი, 

რიგითი თანამშრომლებიც კი პიროვნულად ვერ იტანენ ერთმანეთს. კონკურენცია 

თანამშრომლებს შორის, ან საქმიან ნიადაგზე უთანხმოება ძალიან ხშირად ხდება 

პიროვნული დაპირისპირების მიზეზი. პიროვნული დაპირისპირების მოგვარება 

არათუ რთულია, არამედ შეიძლება გამოიწვიოს კონფრონტაცია, რაც შიდა 

ორგანიზაციული კრიზისის მიზეზი შეიძლება გახდეს. 

ნაშრომისთვის ვიყენებ, ჩატარებულ გამოკვლევას 6 ქართულ ორგანიზაციაში. 

კვლევა ეხებოდა ორგანიზაციული კლიმატის, შრომაში ჩართულობის, 

ორგანიზაციისადმი ერთგულების და სამუშაოთი კმაყოფილების შესწავლას. 

ორგანიზაციული კლიმატის საკვლევად გამოყენებული იყო 6 ფაქტორიანი კითხვარი, 

რომლის დებულებები ეხება: მენეჯმენტს, მოტივაციას, კომუნიკაციას, 

გადაწყვეტილების მიღებას, მიზნების დასახვას, კონტროლს. შრომაში ჩართულობის 

საკვლევად გამოყენებული იყო ამავე კითხვარიდან გამოყოფილი 2 ფაქტორი: 

გადაწყვეტილების მიღება და მიზნების დასახვა. სამუშაოთი კმაყოფილების 

საკვლევად გამოყენებული იყო 5 ფაქტორიანი კითხვარი, რომლის დებულებები ეხება: 

სამუშაოს, ხელმძღვანელობას, ხელფასს, დაწინაურებას, თანამშრომლებს. 

ორგანიზაციის ერთგულების საკვლევად გამოყენებული იყო 3 ფაქტორიანი 

კითხვარი, რომლის დებულებები ეხება: იდენტიფიკაციას, მიჯაჭვულობას, 

ლოიალობას. მიღებული შედეგების ზოგადი სურათი წარმოდგენილია ქვემოთ 

მოყვანილ №1 ცხრილში:     
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საქართველო საშუალო ფაქტორის 

მაქსიმუმი 

სტანდ. 

გადახრა 

ვარიაციის 

კოეფ. 

M % 

ორგანიზაციული 

კლიმატი  

26.83  67  5.024  18.73 %  40 %  

ორგანიზაციისადმი  

ერთგულება  

27.12  51  3.837  14.12 %  57 %  

SromaSi CarTuloba  17.74  26  2.760  15.56 %  60 %  

სამუშაოთი  

კმაყოფილება  

29.7  64  6.405  19.59 %  51  

ცხრილი №1 

კვლევის მომდევნო ცხრილში მოცემულია ორგანიზაციისადმი ერთგულების, 

ორგანიზაციული კლიმატის, სამუშაოთი კმაყოფილების და შრომაში ჩართულობის 

საშუალო სიდიდეები. 

 აშშ (M) იაპონია (M) საქართველო (M) 

ორგანიზაციული კლიმატი  30.42  46.7  26.83  

ორგანიზაციისადმი  

ერთგულება  

33.5  54.3  27.12  

შრომაში ჩართულობა  21.05  39.08  17.74  

სამუშაოთი კმაყოფილება  23.09  52.26  29.7  

ცხრილი №2 

იმისთვის რომ ორგანიზაციული ქცევის ამერიკული და იაპონური მოდელების 

მახასიათებლები მაღალი სიზუსტით გახდეს შედარებადი ქართულ კულტურაში 

გავრცელებულ ორგანიზაციული ქცევის მოდელის მახასიათებლებთან, საჭიროა 

კვლევების განხორციელება ერთი და იგივე მეთოდებით და თანაბარი პირობების 

დაცვით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იაპონიაში და საქართველოში. ცხადია, რომ 

ასეთი კვლევის ჩატარება მხოლოდ საერთაშორისო კომპლექსური პროგრამის 

ფარგლებში არის შესაძლებელი. [8] 

ცხრილში წარმოდგენილია ორგანიზაციული ქცევის იაპონური, ამერიკული და 

ქართული მოდელების შემადგენელი 4 ფაქტორის საშუალო სიდიდეები. 
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აშშ იაპონია 

M 

საშუალო 

SD 

სტანდ. 

გადახრა 

V 

ვარიაციი

ს კოეფ. 

M 

საშუალო 

SD 

სტანდ. 

გადახრა 

V 

ვარიაციი

ს კოეფ. 

ორგანიზაციული 

კლიმატი  

30.42  4.512  14.83 %  46.7  7.24  15.5 %  

ორგანიზაციისადმ

ი ერთგულება  

33.5  3.27  9.76 %  54.3  2.80  5.16 %  

შრომაში 

ჩართულობა  

21.05  5.31  13.59 %  39.08  4.23  10.82 %  

სამუშაოთი  

კმაყოფილება  

23.09  3.63  15.72 %  52.26  8.41  16.09 %  

ცხრილი №3 

ცხრილში წარმოდგენილი მონაცემებიდან ჩანს, ჩვენს კულტურაში 

დამკვიდრებული ორგანიზაციული ქცევის მახასიათებლები გამორჩევიან მეტი 

მსგავსებით ორგანიზაციული ქცევის ამერიკული მოდელის მახასიათებლებთან. ე.ი. 

როგორც ამერიკულ, ისე ქართულ სინამდვილეში მეტი პოპულარობით სარგებლობს 

ორგანიზაციების მართვის, ორგანიზაციული ქცევის და შრომის ორგანიზაციის 

ადმინისტრაციული სტილი, რომელიც თანამედროვე მსოფლიოში უკვე დრომოჭმულ 

მიდგომად არის მიჩნეული. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენი ორგანიზაციების 

ეფექტიანობის მაჩვენებლების ამაღლება ორგანიზაციული ქცევის ამერიკული 

მოდელის შემადგენელი ელემენტების ათვისებით და დანერგვით სასურველი 

შედეგების მომტანად არ უნდა ჩაითვალოს. ამ თვალსაზრისით თავს უფრო ქმედითად 

გამოავლენს მათ მიერ ორგანიზაციული ქცევის იაპონური მოდელის ცალკეული 

ელემენტების ათვისება და დანერგვა. [8] [9] 

ამრიგად, იმისათვის, რომ არსებული პრობლემები მოგვარდეს საჭიროა 

მენეჯმენტის სწორად, გააზრებულად გატარება - დანერგვა, აგრეთვე მართვის 

პროცესში თუნდაც მცირე ცვლილებების შეტანა და მეტი დაფიქრება. ცვლილებას, 

თუნდაც ერთი შეხედვით უმნიშვნელოს, თუ ის სწორად არის გაკეთებული, დიდი და 

თანმიმდევრული გარდაქმნის გამოწვევა შეუძლია. 
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Abstract 

The article is about the research of social-psychological barriers in management of public 

organizations nowadays, the article is presented in the special table according to its Economical 

terms. 

Effective communication, leadership, managing the group, making certain decisions, 

tackling the difficult situations, plan and managing the new changes, having the appropriate and 

adequate reaction to  the problem, is becoming more and more  crucial part of management. The 

best way to manage and introduce   novelties, new changes are innovations and having the 

appropriate resources, such as: human resources and current social- psychological process in 

current management. 

There has always been a great interest towards the Social-psychological aspects in 

management, as the main factor of resources, since the beginning of the century- which is 

considered to be the most challenging issue today.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



310 
 
 

 

    გლობალური ტენდენციები და საერთაშორისო ბიზნესში საქართველოს 

ინტეგრაციის აქტუალური ასპექტები 

ლობჯანიძე გელა, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  

ასოცირებული პროფესორი   

მაჩაიძე გელა, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  

პროფესორი 

გუდავაძე ლავრენტი (ზურაბ), 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  

პროფესორი   

 

აბსტრაქტი 

          ნაშრომში წარმოდგენილი და  გაანალიზებულია გლობალური განვითარების 

თანამედროვე პრობლემები, ტენდენციები, მდგრადი განვითარების მიზნები, 

საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ძირითადი 

მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები (მთლიანი შიგა პროდუქტი, საგარეო ვაჭრობა, 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ინფლაცია და სხვ.), საერთაშორისო რეიტინგები 

და განვითარების ძირითადი მიმართულებები. ასევე, განხილულია გლობალური 

პრობლემების კომპლექსური გადაწვეტის ასპექტები, მსოფლიოს და საქართველოს 

ეკონომიკური ზრდის ტემპის პროგნოზი და საქართველოს საერთაშორისო ბიზნესში 

ინტეგრირების  პერსპექტივები. 

 

  საკვანძო სიტყვები: საერთაშორისო ბიზნესი, ექსპორტი, იმპორტი,  

ინვესტიციები,     მდგრადი განვითარება, პროგნოზი. 

 

გლობალური განვითარების თანამედროვე ტენდენციების და მდგრადი 

განვითარების მიზნების (SDG/Sustainable Development Goals) აქტუალობა 

დღესდღეობით განსაკუთრებულად წარმოჩინდა, სადაც მნიშვნელოვანია სამოქალაქო 
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საზოგადოების, მრავალმხრივი პარტნიორებისა და კერძო სექტორის აქტიური 

მონაწილეობა.  

როგორც ცნობილია, მდგრადი განვითარების 17 ამბიციური მიზანი მსოფლიოს 

ახალი დღის წესრიგია, რომელიც განსაზღვრავს განვითარების მთავარ ტენდენციებს 

2030 წლამდე და მოიცავს სოციალურ, ეკონომიკურ და გარემოსდაცვით 

კლასიფიცირებულ მიზნებში ფოკუსირებულ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სიღარიბის 

აღმოფხვრა, უთანასწორობის შემცირება, მშვიდობისა და სამართლიანობის 

უზრუნველყოფა და სხვ. (იხ. ნახ. 1).   

 

ნახ. 1. მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) კლასიფიკაცია მიმართულებების მიხედვით [1] 

მდგრადი განვითარების, სიღარიბისა და უთანასწორობისაგან თავისუფალი 

მსოფლიოს მიზნების მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ სახელმწიფოთა ერთიანი 

ძალისხმევით, სადაც გაითვალისწინება მთავრობების წამყვანი როლი, რომელსაც თან 

ერთვის სამოქალაქო საზოგადოებასთან, კერძო სექტორთან და მრავალმხრივ 

სისტემებთან თანამშრომლობა.  
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მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების მეშვეობით შესაძლებელია 

ისეთი მსოფლიოს აშენება, სადაც ეკონომიკა და საზოგადოება ინკლუზიური და 

თანასწორი იქნება, ხოლო პლანეტა დაცული – კლიმატის ცვლილების ყველაზე 

დამანგრეველი შედეგებისაგან, ისევე როგორც სხვა გარემოსდაცვითი საფრთხისაგან, 

რისთვისაც მნიშვნელოვანია ხელი შეეწყოს ოპტიმალური ინსტიტუტების 

მშენებლობას, ქვეყნების მედეგობის გაზრდას, სასიცოხლოდ მნიშვნელოვანი 

ეფექტიანი რეფორმების განხორციელებას, განვითარების დაფინანსების 

შესაძლებლობების რეალიზაციას, სიღარიბის აღმოფხვრას, უთანასწორობის 

შემცირებას, კლიმატის ცვლილების გათვალისწინებას,  მშვიდობის მშენებლობას და 

სხვ.  

        ზემოაღნიშნულთან მიმართებაში, ასევე მნიშვნელოვანია აშშ-ის დაზვერვის 

ეროვნული სააგენტოს (NIC/National Intelligence Council) მიერ შემუშავებული კვლევა 

– „2030 წლის გლობალური ტენდენციები: ალტერნატიული სამყაროები“, რომლის 

თანახმად, მსოფლიო გარდაიქმნება და მასში „არცერთი ქვეყანა, იქნება ეს აშშ, ჩინეთი 

თუ ნებისმიერი სხვა დიდი სახელმწიფო, რეგიონული ჰეგემონიის ცენტრად ვერ 

გადაიქცევა“. აღნიშნული კვლევა ოთხ „მეგატენდენციას“, ექვს ფაქტორს და ოთხ 

ალტერნატივას მოიცავს, რომელთაგან აღსანიშნავია შემდეგი (იხ. ცხრილი 1):  

 ინდივიდუალური შესაძლებლობები და საშუალო კლასის გლობალური 

ზრდა; 

 ხელისუფლების დიფუზია სახელმწიფოსგან არაფორმალური ქსელებისა 

და კოალიციისკენ;  

 ურბანიზაციით, მიგრაციითა და დაბერებით გამოწვეული 

დემოგრაფიული ცვლილებები;  

 მოთხოვნილების ზრდა საკვებ პროდუქტებზე, წყალსა და ენერგიაზე და 

სხვ.  

 ბოლო ორი საუკუნის განმავლობაში, კაცობრიობა მრავალი გლობალური 

მრავალფეროვანი, რთული, წინააღმდეგობრივი, მჭიდროდ გადაჯაჭვული და 

ერთმანეთთან ურთიერთადაკავშირებული პრობლემის და გამოწვევის წინაშე 
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იმყოფება, რომელთა გადაწყვეტა დამოკიდებულია არა მხოლოდ ცივილიზაციის 

ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე, არამედ მნიშვნელოვანწილად ცალკეულ სახელმ-

წიფოთა ეფექტური მმართველობის კეთილგონივრულ გადაწყვეტილებებსა და 

ქმედებებზე.                                                                                             

ცხრილი 1*                                                                                                     გლობალური ტენდენციები, 2030 [2] 
მეგატენდენციები 

ადამიანის  უფლებების  და 

შესაძლებლობების  

გაფართოება 

 უფლებების  და შესაძლებლობების  გაფართოება, რომელიც  ახდენს მსოფლიოში 

სიღარიბის შემცირების და საშუალო კლასის ზრდის ფორსირებას; 

   განათლების დონის ამაღლება, საკომუნიკაციო და საწარმოო ტექნოლოგიების,  ასევე 

სამედიცინო მომსახურების გამოყენების გაფართოება. 

გავლენის გადანაწილება 
 დერჟავა-ჰეგემონიების არდარჩენა;  

 ძალაუფლება გადასვლა მრავალპოლარულ მსოფლიოს ქსელებსა და კოალიციებზე. 

დემოგრაფიული  მოდელები 

 დემოგრაფიული რკალის არასტაბილურობა შემცირება. ე. წ. ,,დაბერებულ“ქვეყნებში 

ეკონომიკური ზრდის ტემპის შესაძლო შემცირება;  

 მსოფლიო მოსახლეობის 60 % იცხოვრებს ქალაქებში; 

 მიგრაციის დონის ზრდა. 

კვების პროდუქტები, წყალი  

და ენერგორესურსები 

 მსოფლიო მოსახლეობის ზრდასთან ერთად, რესურსებზე მოთხოვნის 

     მნიშვნელოვანი ზრდა; 

 პრობლემების მოგვარება, რომელიც მდგომარეობს მასობრივი მოთხოვნის ერთი 

სახეობის პროდუქტებთან და თავის მხრივ, დაკავშირებულია სხვა პროდუქტების 

მოხმარების დონესთან. 

ფაქტორები, რომლებიც ცვლიან თამაშის წესებს 

გლობალური  ეკონომიკის 

კრიზისული  ფონი 

 შეიძლება თუ არა გლობალურმა არასტაბილურობამ და ეკონომიკურ  

      ინტერესებში  წინააღმდეგობებმა გამოიწვიოს კრახი?  

 თუ მზარდი მრავალპოლარიანობა გამოიწვევს უფრო მეტ მდგრად 

     გლობალურ ეკონომიკურ წესრიგს? 

მართვის  საფრთხეები 

 შეძლებენ თუ არა მთავრობები და საზოგადოებრივი ინსტიტუტები სწრაფად მოერგონ 

არსებულ სისტემაში მომხდარ ცვლილებებს და არ აღმოჩნდნენ ისინი მათ მიერ 

განადგურებული? 

კონფლიქტების ზრდის 

პოტენციალი 

 გამოიწვევს თუ არა მთავრობაში სწრაფი ცვლილებები  დიდ 

     შიგასახელმწიფოებრივ  და სახელმწიფოთაშორის კონფლიქტებს? 

არასტაბილური რეგიონული 

საზღვრების გაფართოება 

 შეიძლება თუ არა რეგიონალური არასტაბილურობა, განსაკუთრებით შუა 

     აღმოსავლეთში და სამხრეთ აზიაში, გადავიდეს სხვა რეგიონებში და 

     საფრთხე   შეუქმნას გლობალურ უსაფრთხოებას? 

ახალი ტექნოლოგიების  

გავლენა 

 გაჩნდება თუ არა ტექნოლოგიური გარღვევები ეკონომიკური  ეფექტიანობის 

პრობლემების გადაწყვეტისათვის მსოფლიო მოსახლეობის ზრდის, სწრაფი 

ურბანიზაციისა და კლიმატის ცვლილებების გამოწვევების პირობებში? 

აშშ-ის  როლი 
 შეძლებს თუ არა აშშ ახალ პარტნიორებთან მუშაობას მსოფლიო წესრიგის 

     აღსადგენად? 

ალტერნატიული სამყაროები 

,,გაჩერებული  ძრავები“ 

 უარესი სცენარის შემთხვევაში, გაიზრდება საერთაშორისო კონფლიქტების რისკები; 

 აშშ დაკავებული იქნება შიგა პრობლემებით და დაკარგავს წონასწორობას 

     მსოფლიოში. 

ინტეგრაცია 
 ყველაზე პოზიტიური სცენარით, ჩინეთი და აშშ გააძლიერებენ პარტნიორობას, რაც 

გამოიწვევს გლობალური თანამშრომლობის გაღრმავებას. 

,,ჯინი ბოთლიდან“ 

 მნიშვნელოვნად გაიზრდება უთანასწორობა, რადგან ზოგიერთი ქვეყანა 

     თავს გამარჯვებულად იგრძნობს, ზოგი კი აღმოჩნდება დამარცხებულის 

     როლში. ასეთ ქვეყნებში უთანასწორობა გაზრდის სოციალურ დაძაბულობას;  

 გავლენის გადანაწილების შედეგად, აშშ შეწყვეტს ,,მსოფლიო პოლიციელის“   

მდგომარეობას. 

სამყარო სახელმწიფოების 

გარეშე 

 გლობალური პრობლემების  გადაწყვეტაში, ახალი ტექნოლოგიებით შეიარაღებული, 

არასახელმწიფო აქტორების  ინიციატივის  საკუთარ თავზე აღება. 
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   მართალია, გლობალური პრობლემები ყოველთვის არ არის მხოლოდ 

ეკონომიკური ხასიათის, მაგრამ ამის მიუხედავად, ისინი მეტნაკლებად გამოხატულ 

ეკონომიკურ ასპექტს ატარებს. ყველა გლობალური პრობლემა პირობითად შეიძლება 

დაიყოს გარკვეულ ჯგუფებად, რომელიც დეტალურად მოცემულია ცხრილში 2. 

 ცხრილი  2 

თანამედროვეობის გლობალური პრობლემების კლასიფიკაცია [3] 

ეკოლოგიური 

 ,,ოზონის ხვრელი“;  

 ,,სათბურის“ ეფექტი (გლობალური დათბობა), ტყეების განადგურება;  

 გარემოს დაბინძურება, რომელთა შორის მოიაზრება: ატმოსფერო, ნიადაგი, მსოფლიო 

ოკეანის წყლები, საკვები პროდუქტები;  

 ბუნებრივი კატასტროფები: ტაიფუნები, ცუნამი, ქარიშხლები, მიწისძვრები, 

წყალდიდობები, გვალვები, ოკეანეები, რომლებიც დაკავშირებულია კოსმოსისა და 

მსოფლიო ოკეანის ათვისებასთან. 

ეკონომიკური 

 კვების პრობლემა; 

  ,,ჩრდილოეთი – სამხრეთი“ პოლუსის განვითარება; 

  ეკონომიკური ზრდის ზღვრის პრობლემა; 

  რესურსების შემცირება; 

  ეკონომიკური გლობალიზმი. 

სოციალური 

 დემოგრაფიული პრობლემა; 

 ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემა (საშიში დაავადებების გავრცელება: კიბო, შიდსი, 

ატიპიური პნევმონია/SARS...);  

 განათლების პრობლემა (მსოფლიო მოსახლეობის 1 მლრდ გაუნათლებელი); 

 ეთნიკური და რელიგიათშორისი კონფლიქტები. 

პოლიტიკური 

 ომისა და მშვიდობის პრობლემა: ადგილობრივი კონფლიქტების გლობალურ თემებში 

ესკალაციის შესაძლებლობა, ბირთვული ომის საშიშროება, დაპირისპირებული 

პოლუსების შენარჩუნება, გავლენის სფეროებისთვის ბრძოლა (აშშ – ევროპა – რუსეთი 

– აზია – წყნარი ოკეანე);  

 განსხვავებები პოლიტიკურ სისტემებში (დემოკრატია, ავტორიტარიზმი, 

ტოტალიტარიზმი); 

 ტერორიზმი (საერთაშორისო, საშინაო, კრიმინალური). 

სულიერი 

 ,,მასობრივი კულტურის“ დეგრადაცია;  

 მორალური და ეთიკური ფასეულობების დევალვაცია, ადამიანთა კატეგორიის 

რეალობიდან გასვლა ილუზიების სამყაროში (ნარკომანია), აგრესიის ზრდა, 

ნეიროფსიქიური დაავადებები, მ. შ. გადაჭარბებული და უკონტროლო 

კომპიუტერიზაციის გამო; 

  მეცნიერთა პასუხისმგებლობის პრობლემა მათი აღმოჩენების შედეგებზე. 
 

გლობალური პრობლემები მოითხოვს გარკვეული ზნეობრივი ნორმების 

დაცვას, რომელიც იძლევა ადამიანის მზარდი მოთხოვნილებების პლანეტის 

შესაძლებლო-ბებთან თანაფარდობის ნებას, მათი დაკმაყოფილების მიზნით. არაერთი 

მეცნიერი სამართლიანად თვლის, რომ აუცილებელია მთელი მსოფლიო 

საზოგადოების გადასვლა ჩიხური ტექნოგენურ-მომხმარებლური მიდგომიდან ახალ 

სულიერ-ეკოლოგიურ, ანუ ნოოსფერულ, – ცივილიზაციური არსებობის 

მიმართულებაზე. მისი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ,,სამეცნიერო და 

ტექნოლოგიური პროგრესი, მატერიალური საქონლისა და მომსახურების წარმოება, 
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პოლიტიკური და ფინანსურ-ეკონომიკური ინტერესები არ უნდა იყოს მიზანი, არამედ 

მხოლოდ საზოგადოებასა და ბუნებას შორის ჰარმონიული ურთიერთობების, 

ადამიანის არსებობის ისეთი უმაღლესი  იდეალების დამკვიდრების საშუალება, 

როგორიცაა: უსასრულო განათლება, ყოველმხრივი შემოქმედებითი განვითარება და 

მორალური სრულყოფა. გლობალური პრობლემების გადაჭრის ძირითადი ასპექტები 

მოცემულია ნახაზზე 3. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ნახ. 3. გლობალური პრობლემების გადაწყვეტის ასპექტები 

      გლობალიზაციისა და ეროვნულ მეურნეობათა ინტერნაციონალიზაციის 

პირობებში სულ უფრო აქტუალურია საქართველოს საერთაშორისო ბიზნესში 

ინტეგრირება შესაბამისი ფორმებით – ექსპორტ-იმპორტი, უცხოური ინვესტიციები, 

ლიცენზირება, ფრენშაიზინგი, მმართველობითი კონტრაქტები (იხ. ნახ. 4), რომელთა 

ეფექტიანობა მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშეა, რადგან გარკვეულ შემთხვევებში 

ტრანსნაციონალური კომპანიებისაგან არაადექვატური მხარდაჭერის გამო 

რთულდება ქვეყნის ეკონომიკის ოპტიმალური მართვა, მაშინ, როცა ეს კომპანიები 

გარკვეულ შემთხვევებში მოქმედებენ პოლიტიკური და არა საქმიანი მოსაზრებით.  

გლობალური 

პრობლემების 

კომპლექსური 

გადაწვეტა 

 

ფილოსოფიური ასპექტი: 

ადამიანის ბუნებასთან 

ჰარმონიის მიღწევა 

სოციალური ასპექტი: 

საზოგადოებაში 

ეკოლოგიური კულტურის  

აღზრდა, ცხოვრების 

ხარისხის ამაღლება 

ეკონომიკური ასპექტი: 

ფინანსური წახალისება, 

ეკოლოგიური საქმიანობა, 

ეკოლოგიური ტექნოლო-

გიების დანერგვა და სხვ.,  

ბუნების დაცვის 

დარღვევისათვის 

საჯარიმო სანქციები...  

ნორმატიულ-

სამართლებრივი ასპექტი:  

ეკოლოგიური 

სამართლის შემუშავება, 

დანერგვა და ეფექტიანი 

ამოქმედება 

ტექნოლოგიური ასპექტი:  

მსოფლიო 

მერნეობრიობის 

ეკოლოგიურ 

ტექნოლოგიებზე 

გადასვლა 

პოლიტიკური ასპექტი: 

მშვიდობის 

უზრუნველყოფა და 

სახელმწიფოებს შორის 

თანამშრომლობა 
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ნახ. 4. საერთაშორისო ბიზნესის ფორმები 

         ასეთ პირობებში, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ბიზნეს რისკებისა და  

ეკონომიკური უსაფრთხოების აქტუალური პრობლემის გააზრება ქვეყნის 

გეოპოლიტიკური მდგომარეობის, ისტორიული თავისებურებების, ბიზნესის 

გლობალიზაციის შედეგების სრულად გაცნობიერების და სხვა ფაქტორების 

გათვალისწინებით, რადგან დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანაში შექმნილი ბევრი შიგა 

პრობლემის წარმოქმნის მიზეზი გარკვეულწილად სწორედ მსოფლიო ეკონომიკის 

განვითარებისათვის დამახასიათებელი თანამედროვე უარყოფითი ტენდენციებით 

არის განპირობებული. [5,6,7] 

        მიუხედავად წინააღმდეგობებისა, საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 2019 

წელს 2018  წელთან  შედარებით  2,7 %-ით, ანუ 12,834 მლრდ $-დე გაიზარდა. 

მთლიანი სავაჭრო ბრუნვიდან ექსპორტი 3,771 მლრდ $, წლიური ზრდა კი 12.4 % 

იყო; იმპორტი საანგარიშო პერიოდში 0,8 %-ით შემცირდა, ანუ 9,063 მლრდ $-დე; 

უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2019 წელს 5,291მლრდ $ და საგარეო სავაჭრო 

ბრუნვის 41.2 % შეადგინა. 

   2020 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო 

ბრუნვამ (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 8 121.0 მლნ აშშ $ შეადგინა, რაც წინა 

წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 14.9 %-ით ნაკლებია. აქედან ექსპორტი 2 403.5 

მლნ აშშ $-ს შეადგენს (12.1 $-ით ნაკლებია), ხოლო იმპორტი 5 717.6 მლნ აშშ $-ს (15.9 

%-ით ნაკლებია). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა, 2020 წლის იანვარ-

სექტემბერში, 3 314.1 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.8 

%-ია (იხ. ცხრილი 3). [9] 

საერთაშორისო 
ბიზნესის ფორმები

ექსპორტ-იმპორტი
უცხოური 

ინვესტიციები

ლიცენზირება, 
ფრანჩაიზინგი, 

მმართველობითი 
კონტრაქტები
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ცხრილი  3 

საგარეო-სავაჭრო ბრუნვის დინამიკა 2008-2020 წლებში 8 

წლები 
200

8 
200
9 

201
0 

2011 
201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

2017 2018 
201
9 

20
20
* 

(i
an
va
r
i-

სე
ქტ

ემ
ბე

რ
i)
 

ბრუნვა,  

მლნ აშშ   $ 

779
7 

560
9 

691
3 

925
9 

104
33 

109
33 

1146
3 

950
5 

940
8 

1067
5 

1248
4 

13315.
4 8121.0 

ზრდის 

ტემპი, % 
21 -28 23 33 13 5 5 -17 -1 13.8 16.9 6.7 – 

ექსპორტი,  

მლნ აშშ  $ 

149
5 

113
4 

167
7 

218
6 

237
7 

291
0 

286
1 

220
5 

211
3 

2736 3362 3798.4 2403.5 

ზრდის 

ტემპი, % 
21 -24 48 31 8 22 -1.7 -23 -4 25.5  27.0 13.0 – 

იმპორტი,  

მლნ აშშ  $ 

630
2 

447
6 

523
6 

707
2 

805
6 

802
3 

860
2 

730
0 

729
5 

7939 9122 9516.9 5717.6 

ზრდის 

ტემპი, % 
21 -29 17 34 14 -0.2 7 -15 -0.1 9.4 14.3 4.3 – 

საგარეო 

ვაჭრობის 

სალდო,  

მლნ აშშ  $ 

-
480
6 

-
334
2 

-
355
9 

-
488
6 

-
567
9 

-
511
3 

-
574
1 

-
509
5 

-
518
2 

- 
5204 

-
5760 

-
5718.5 

-

3314.1 

ზრდის 

ტემპი, % 

6
2 

6
0 

5
2 

5
3 

5
4 

4
7 

5
0 

5
4 

5
6 

49 46 41 – 

 

      * წინასწარი მინაცემები 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დაზუსტებული მონაცემებით, 2019 წელს 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 1 310.8 მლნ აშშ $ შეადგინა, რაც 

2018 წლის მონაცემებზე (1 306.3 მლნ აშშ $) 0.3 %-ით, ხოლო 2019 წლის წინასწარ 

მონაცე-მებზე 3.4 %-ით მეტია. ამასთან, საქსტატის ცნობით, წინასწარ და 

დაზუსტებულ მონა-ცემს შორის სხვაობის გამომწვევი მიზეზი რამდენიმე საწარმოს 

მიერ რეინვესტიციის მაჩვენებლის ცვლილებაა. 2019 წელს განხორციელებული 

პირდაპირი უცხოური ინვეს-ტიციების განაწილება, წლების და ეკონომიკის 

სექტორების მიხედვით, მოცემულია ცხრილში 4. 

2019 წელს სამი უმსხვილესი სექტორის წილმა, განხორციელებული პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების (პუი-ის) მიხედვით, 50.4 % შეადგინა. ყველაზე მეტი პუი სა-

ფინანსო სექტორში განხორციელდა და 272.1 მლნ აშშ $ შეადგინა, რაც პირდაპირი უც-

ხოური ინვესტიციების საერთო მოცულობის 20.8 %-ია. მეორე ადგილზე იმყოფება 

ენერგეტიკის სექტორი 261.6 მლნ აშშ $-ით, ხოლო მესამეზე – ტრანსპორტი და 

კავშირგაბმულობა 126.8 მლნ აშშ $-ით. 
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ცხრილი  4 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები/პუი სექტორებში, მლნ აშშ $ [11] 

მაჩვენებლები 

წლები 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2020*, 

I+II 

კვ. 

სოფლის 

მეურნეობა, 

თევზჭერა  

16.8 16.1 12.5 12.3 18.6 9.6 14.2 -1.8 5.7 6.4 

სამთომოპოვებითი 

მრეწველობა  
60.3 19.1 43.7 45.4 88.0 49.7 51.8 62.3 52.4 38.0 

დამამუშავებელი 

მრეწველობა 
120.0 189.5 107.3 253.7 104.7 123.6 99.3 169.5 115.4 25.2 

ენერგეტიკა 212.5 179.4 246.2 190.0 123.7 145.0 279.0 122.3 261.6 9.3 

მშენებლობა 79.6 107.6 79.6 324.5 144.4 176.5 176.7 173.8 35.3 36.5 

სასტუმროები და 

რესტორნები 
30.4 25.6 -6.6 140.7 170.2 119.9 109.5 82.3 120.2 18.1 

ტრანსპორტი და 

კავშირგაბმულობა, 

სულ 

130.5 92.3 151.6 440.5 608.2 662.8 524.9 163.1 126.8 33.6 

მ.შ. 

ტრანსპორტი 
– – – – 607.5 575.7 475.5 203.4 54.8 10.2 

კავშირგაბმულობა – – – – 674.1 87.1 49.5 -40.3 72.2 23.5 

ჯანდაცვა და 

სოციალური 

დახმარება 

16.8 18.3 924.7 -8.9 140.3 29.6 5.9 12.4 13.5 1.8 

უძრავი ქონება 165.3 58.0 69.7 168.5 94.4 55.5 222.7 130.7 8.7 41.9 

საფინანსო 

სექტორი 
167.6 162.3 174.5 126.6 201.6 124.1 308.8 274.0 272.1 173.0 

დანარჩენი 

სექტორები 
134.3 180.1 159.9 143.9 34.7 156.3 185.5 117.7 299.2 25.5 

სულ 1134.0 1048.3 1039.2 1837.0 1728.8 1652.6 1978.3 1306.3 1310.8 409.6 

*წინასწარი მონაცემები. 

2019 წელს საქართველოში ყველაზე მეტი პუი დიდმა ბრიტანეთმა 

განახორციელა – 236.6 მლნ აშშ $, რაც საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი 

ინვესტიციების 18 %-ია. მას მოსდევს თურქეთი 175.3 მლნ აშშ $-ის ინვესტიციით – 13.4 

%, მესამე ადგილ-ზე ირლანდია, რომელმაც საქართველოში 133.2 მილიონი აშშ $ 

დააბანდა – 10.2 %, მე-ოთხე ადგილზეა აშშ 111.5 მლნ აშშ $-ის პუი-ით; ასევე, 

საქართველოში პუი-ბი განახორციელეს შემდეგმა ქვეყნებმა: ნიდერლანდები – 100.4 $, 

პანამა – 76.8 $, ლუქსემ-ბურგი – 68.8 $, რუსეთი – 54.5 $, ჩინეთი – 43.7 $, იაპონია – 39.5 

$, სხვა ქვეყნები – 270.4 $. [11]  

„საქსტატის“ მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემების თანახმად, 2020 

წლის პირველ კვარტალში პუი-ის მოცულობამ 165.4 მლნ აშშ $ შეადგინა, რაც წინა 

https://www.geostat.ge/media/31835/%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-2020-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-I-%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%28%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%29.pdf
https://civil.ge/ka/archives/307920
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წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 41.7 %-ით ნაკლებია. შემცირების გამომწვევ 

ძირითად მიზეზებს შორის აღსანიშნავია მაგისტრალური გაზსადენის მშენებლობის 

პროექტის დასრულება და რამდენიმე საწარმოს გადასვლა საქართველოს 

რეზიდენტის საკუთრებაში. 

2020 წლის პირველ კვარტალში პუი-ის ყველაზე დიდი რაოდენობა – 73.1 მლნ 

აშშ $ – საქართველომ გაერთიანებული სამეფოდან მოიზიდა. მას მოსდევს ამერიკის 

შეერთებული შტატები – 28.1 მლნ აშშ $-ით; პანამა – 19.6 მლნ აშშ $-ით; დანია – 11.6 

მლნ აშშ $-ით; ნიდერლანდები – 11.2 მლნ აშშ $-ით; თურქეთი – 11.1 მლნ აშშ $-ით და 

რუსეთი – 10.8 მლნ აშშ $-ით. 

2020 წლის პირველ კვარტალში პუი-ის ყველაზე დიდი წილი – 94.9 მლნ აშშ $ – 

საფინანსო სექტორმა მიიღო. მას მოჰყვება უძრავი ქონების სექტორი – 34 მლნ აშშ $; 

სასტუმროები და რესტორნები – 15.8 მლნ აშშ $; კავშირგაბმულობა – 12.8 მლნ აშშ $; 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა – 10.4 მლნ აშშ $; მშენებლობა – 7.7 მლნ აშშ $; 

ტრანსპორტის სფერო – 6.4 მლნ აშშ $; დამამუშავებელი მრეწველობა – 4.5 მლნ აშშ $; 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება – 3.5 მლნ აშშ $. 

წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებულმა პუი-ის 

მოცულობამ 2020 წლის მე-2 კვარტალში 237.8 მლნ აშშ $ შეადგინა, რაც 2019 წლის მე-

2 კვარტალის დაზუსტებულ მონაცემებზე 0.5 %-ით მეტია. ეს ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში წლის პირველ ნახევარში შემოსული ინვესტიციების მინიმალური 

მაჩვენებელია, აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლებში ამაზე დაბალი მაჩვენებელი 2010 

წლის მეორე კვარტალში დაფიქსირდა და ის 211.5 მლნ აშშ $ იყო. თუმცა წლევანდელ 

პირველ ორ კვარტალში შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წინა წლის 

იმავე პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 25%-ითაა შემცირებული. 

2020 წლის მეორე კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ყველაზე 

დიდი ოდენობა – 24.8 % – საქართველომ გაერთიანებული სამეფოდან მოიზიდა. მას 

მოჰყვება ნიდერლანდები (22.4 %) და თურქეთი (13.3 %). 

რაც შეეხება სექტორებს, 2020 წლის მეორე კვარტალში პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების ყველაზე დიდი წილი – 78.1 მლნ აშშ დოლარი – საფინანსო სექტორმა 

https://civil.ge/ka/archives/307920


320 
 
 

 

მიიღო, შემდეგ მოდის ენერგეტიკა – 29.6 მლნ აშშ დოლარით და მშენებლობა – 27.7 

მლნ აშშ დოლარით. [12,13] 

უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკა ცხადყოფს, როგორც ბიზნესის, ასევე 

საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ ნდობის ზრდას. თუმცა, ერთის 

მხრივ გასათვალისწინებელია უცხოელ ინვესტორთა მიერ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე 

გონივრული კონტროლის დონის ამაღლება და, მეორეს მხრივ, უცხოელ ბიზნესმენთა 

შემოსვლის სამართლიანი შეზღუდვა, რათა ქვეყნისათვის მიუწვდომელი არ გახდეს 

უცხოური კაპიტალი. ასეთ პირობებში, ქვეყანამ უნდა დაიცვას ოქროს შუალედი ქვეყ-

ნის და უცხოურ ინვესტორებს შორის  სწორი საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავება, 

საინვესტიციო პორტფელის ფორმირება, გადასინჯვა და ეფექტიანობის შეფასება.  

ზემოაღნიშნულთან მიმართებაში მნიშვნელოვანია, საქართველოს ეროვნული 

ბანკის მიერ მომზადებული სტატისტიკური ანგარიში (იხ. ცხრილი 5), მაკროეკონო-

მიკური მაჩვენებლების და საერთაშორისო რეიტინგების სახით, რომლის ანალიზიდან  

ირკვევა, რომ საქართველოს მთლიანმა საგარეო ვალმა, 2019 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით 18.6 მლრდ აშშ $ (53.4 მლრდ ლარი) შეადგინა, რაც 2019 წლის მშპ-ს 

105.1 %-ია. ამასთან, 2019 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო 

ვალი 729.0 მლნ აშშ $-ით გაიზარდა. აქედან, ოპერაციული ცვლილებების გამო 

საგარეო ვალი 529.5 მლნ აშშ $-ით, საკურსო ცვლილებების გამო – 141.6 მლნ აშშ $-ით, 

ფასის ცვლილებების გამო – 33.9 და სხვა ცვლილებების გამო – 23.9 მლნ აშშ $-ით 

გაიზარდა. 

   სახელმწიფო საგარეო ვალმა შეადგინა 7.9 მლრდ აშშ $ (22.6 მლრდ ლარი), რაც 

მშპ-ს 44.4 %-ია, რომლიდანაც სამთავრობო სექტორის ვალია 5.7 მლრდ აშშ $ (16.4 

მლრდ ლარი; მშპ-ს 32.3 %), ეროვნული ბანკის ვალდებულებები – 449.7 მლნ აშშ $ (1.3 

მლრდ ლარი; მშპ-ს 2.5 %), ხოლო სახელმწიფო საწარმოების ობლიგაციები და სესხები, 

შესაბამისად, 832.5 მლნ აშშ $(2.4 მლრდ ლარი; მშპ-ს 4.7 %) და 866.1 მლნ აშშ $ (2.5 

მლრდ ლარი; მშპ-ს 4.9 %). 

  საბანკო სექტორის საგარეო ვალმა შეადგინა 4.5 მლრდ აშშ $ (12.9 მლრდ ლარი; 

მშპ-ს 25.4 %), სხვა სექტორების საგარეო ვალმა – 4.7 მლრდ აშშ $ (13.4 მლრდ ლარი; 
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მშპ-ს 26.3 %) და კომპანიათაშორისო ვალმა – 3.3 მლრდ აშშ $ (9.5 მლრდ ლარი; მშპ-ს 

18.6 %). მთლიანი საგარეო ვალის 89.6 % დენომინირებულია უცხოური ვალუტით. 

ცხრილი   5 

ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და საერთაშორისო რეიტინგები [14] 
 

მაჩვენებლები 
წლები 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 წყარო 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

მოსახლეობა წლის ბოლოს 

(ათასი კაცი) 
3,717 3,722 3,729 3,726 3,730 3,723 3,717 საქსტატი 

უმუშევრობის დონე, % 16.9 14.6 14.1 14.0 13.9 12.7 11.6 საქსტატი  

წლიური ინფლაცია 

(დეკემბერი/დეკემბერთან), % 
2.4 2.0 4.9 1.8 6.7 1.5 7.0 საქსტატი  

მშპ, მლრდ ლარი 28.6 31.1 33.9 35.8 40.8 44.6 50.0 საქსტატი 

მშპ, მლრდ აშშ $ 17.2 17.6 14.9 15.1 16.2 17.6 17.7 საქსტატი 

მშპ რეალური ზრდა, % 3.6 4.4 3.0 2.9 4.8 4.8 5.1 საქსტატი 

მშპ ერთ სულზე, აშშ დოლარი 4,624 4,739 4,013 4,062 4,359 4,722 4,763 საქსტატი  

მშპ ერთ სულზე, მსყიდველო-

ბითი უნარის პარიტეტით, PPP  

(მიმდინარე საერთაშორისო $) 

8,692 9,266 9,620 9,978 10,663 11,429 12,227 
საერთაშორის
ო სავალუტო 

ფონდი 

დანაზოგის დონე (ეროვნული 

დანაზოგი/მთლიან ეროვნულ 

განკარგვად შემოსავალთან), % 

14.5 14.3 13.8 17.2 18.7 20.6 20.9 სებ 

მიმდინარე ანგარიში/მშპ, % -5.9 -10.1 -11.8 -12.5 -8.0 -6.8 -5.1 სებ 

საგარეო სავაჭრო გახსნილობა 

(საქონლისა და მომსახურების 

ექსპორტი+საქონლისა და 

მომსახურების იმპორტი)/მშპ, % 

95.6 95.8 98.8 96.8 104.0 111.8 116.5 სებ 

პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები/მშპ, % 
6.0 10.4 11.6 10.9 12.1 7.2 7.1 სებ 

საერთაშორისო რეზერვები, 

მლრდ აშშ $ 
2.8 2.7 2.5 2.8 3.0 3.3 3.5 სებ 

საერთაშორისო რეზერვები 

საქონ-ლისა და მომსახურების 

იმპორ-ტის თვეებით, მლრდ 

აშშ $ 

3.7 3.2 3.5 4.0 3.9 3.7 3.8 სებ 

მთლიანი საგარეო ვალი/მშპ, % 78.1 79.3 102.4 105.2 106.6 101.2 105.0 სებ 

მთავრობის საგარეო ვალი/მშპ, 

% 
24.4 24.1 29.4 30.9 32.6 30.6 32.3 სებ 

რეალური ეფექტური 

გაცვლითი კურსი (საშუალო 

წლიური ცვლილება), % 

-3.9 1.9 -4.6 3.4 -2.2 1.0 -5.4 სებ 

ფისკალური დეფიციტი/მშპ, % -1.8 -2.6% -2.3% -2.7% -3.0% -2.1%   -2.0% სებ 

კომერციული ბანკების მიერ გა

ცემული სესხები, მლრდ ლარი 
10.5 13.0 16.0 18.9 22.3 26.6 31.9 სებ 

კომერციული ბანკების მიერ 

გაცემული სესხების ზრდა, % 
20.2 23.8 23.5 18.1 17.8 19.3 20.0 სებ 

კომერციული ბანკების 

სესხების ზრდა, გაცვლითი 

კურსის ცვლილების გავლენის 

გამორიცხვით, % 

16.6 18.3 6.1 10.7 19.1 17.0 15.9 სებ 

დეპოზიტები კომერციულ 

ბანკებში, მლრდ ლარი 
9.7 11.6 14.3 17.0 19.8 23.0 26.2 სებ 

http://geostat.ge/?action=page&p_id=151&lang=geo
http://geostat.ge/?action=page&p_id=151&lang=geo
http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=145&lang=geo
http://geostat.ge/?action=page&p_id=127&lang=geo
http://geostat.ge/?action=page&p_id=127&lang=geo
http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=118&lang=geo
http://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
http://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
http://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=306&lng=geo
https://www.nbg.gov.ge/uploads/sagareoseqtori/edbpm6geo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/sagareoseqtori/edbpm6geo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/exchangeratesunglisurad/qartuli/real_exchange_ratesgeo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/exchangeratesunglisurad/qartuli/real_exchange_ratesgeo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/exchangeratesunglisurad/qartuli/real_exchange_ratesgeo.xlsx
https://mof.ge/saxelmwifo_finansebis_statistika
https://www.nbg.gov.ge/uploads/sesxebiqartulad/loans_to_the_economy_l3.5geo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/sesxebiqartulad/loans_to_the_economy_l3.5geo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/sesxebiqartulad/loans_to_the_economy_l3.5geo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/sesxebiqartulad/loans_to_the_economy_l3.5geo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/depozitarycorporeshenqartulad/assets__liabilities_of_commercial_banks_totalgeo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/depozitarycorporeshenqartulad/assets__liabilities_of_commercial_banks_totalgeo.xlsx
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დეპოზიტები კომერციულ 

ბანკებში, ზრდა, % 
26.3 20.2 23.5 18.4 16.4 16.4 13.9 სებ 

დეპოზიტების ზრდა 

კომერციულ ბანკებში, 

გაცვლითი კურსის ცვლილების 

გავლენის გამორიცხვით, % 

22.8 15.7 5.9 10.3 17.7 14.0 9.3 სებ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

კომერციული ბანკების 

აქტივები/მშპ, % 
60.4 66.2 74.2 84.1 84.9 89.0 94.4 სებ 

დეპოზიტების დოლარიზაცია 

(საბანკო სექტორი), % 
59.9 60.2 69.5 71.4 65.6 63.1 64.1 სებ 

სესხების დოლარიზაცია 

(საბანკო სექტორი), % 
62.5 60.8 64.6 65.4 57.1 57.1 55.4 სებ 

მონეტარული პოლიტიკის 

განაკვეთი, %  
3.75 4.00 8.00 6.50 7.25 7.00 9.00 სებ 

საპროცენტო განაკვეთი ლარით 

გაცემულ სესხებზე, % 
18.9 17.5 19.4 18.2 16.8 15.7 15.4 სებ 

საპროცენტო განაკვეთი 

უცხოური ვალუტით გაცემულ 

სესხებზე, % 

11.7 10.5 10.3 8.7 7.9 7.6 6.3 სებ 

S&P BB- BB- BB- BB- BB- BB- BB 
სტანდარდ 
ენდ ფუარს 

FITCH BB- BB- BB- BB- BB- BB- BB 
ფიჩ 

რეიტინგს 

MOODY'S Ba3 Ba3 Ba3 Ba3 Ba2 Ba2 Ba2 
მუდის  

კორპორაცი
ა 

SCOPE – – – – – BB BB 
სარეიტინგ
ო სააგენტო 

სქოუფი 

ადამიანის განვითარების 

ინდექსი (რეიტინგი/ქვეყანა) 

0.757 

(79/187

) 

0.765 

(76/188

) 

0.771 

(70/188) 

0.776 

(71/189

) 

0.780 

(70/189

) 

0.786 

(70/189

) 

– 

გაეროს 
განვითარების 

პროგრამა 

გლობალური 

კონკურენტუნარიანობის 

ინდექსი, რეიტინგი 

(ადგილი/ქვეყანა) 

4.15 

(72/148

) 

4.22 

(69/144

) 

4.22 

(66/140) 

4.32 

(59/138

) 

4.28 

(67/135

) 

60.9 

(66/140

) 

60.6 

(74/141) 

მსოფლიო 
ეკონომიკური 

ფორუმი 

ბიზნესის კეთება 

(რეიტინგი/ქვეყანა) 
8/189 15/189 24/189 16/190 9/190 9/190 6/190 

მსოფლიო 
ბანკი 

 

   საქართველოს წმინდა საგარეო ვალმა, 2019 წლის 31 დეკემბრის 

მდგომარეობით, 10.7 მლრდ აშშ $ (30.7 მლრდ ლარი) შეადგინა, რაც ბოლო ოთხი 

კვარტლის მშპ-ს 60.5 %-ია. აქედან, სახელმწიფო სექტორის წმინდა საგარეო ვალი 4.3 

მლრდ აშშ $-ია (12.5 მლრდ ლარი), რაც მშპ-ს 24.6 %-ია. 

   2019 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 

45.0 მლნ აშშ $-ით გაიზარდა. აქედან, ოპერაციული ცვლილებების გამო ეროვნული 

ბანკის საგარეო ვალდებულებები – 39.2 მლნ აშშ დოლარით, ხოლო საკურსო 

ცვლილების გამო – ვალი 5.9 მლნ აშშ $-ით გაიზარდა. 2019 წლის მეოთხე კვარტალის 

ბოლოს ეროვნული ბანკის მთლიანმა ვალდებულებებმა 449.7 მლნ აშშ $ შეადგინა. 

https://www.nbg.gov.ge/uploads/depozitarycorporeshenqartulad/assets__liabilities_of_commercial_banks_totalgeo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/depozitarycorporeshenqartulad/assets__liabilities_of_commercial_banks_totalgeo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/depozitarycorporeshenqartulad/assets__liabilities_of_commercial_banks_totalgeo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/depozitarycorporeshenqartulad/assets__liabilities_of_commercial_banks_totalgeo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/depozitarycorporeshenqartulad/assets__liabilities_of_commercial_banks_totalgeo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/depozitarycorporeshenqartulad/assets__liabilities_of_commercial_banks_totalgeo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/depozitarycorporeshenqartulad/monetary_aggregates_to_gdpgeo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/depozitarycorporeshenqartulad/monetary_aggregates_to_gdpgeo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/depozitarycorporeshenqartulad/money_aggregates_and_monetary_ratiosgeo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/depozitarycorporeshenqartulad/money_aggregates_and_monetary_ratiosgeo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/sesxebiqartulad/loans_to_the_economy_l3.5geo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/sesxebiqartulad/loans_to_the_economy_l3.5geo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/mpir/mpirgeo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/mpir/mpirgeo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/sesxebiqartulad/market_interest_rates_on_loans_l3.22geo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/sesxebiqartulad/market_interest_rates_on_loans_l3.22geo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/sesxebiqartulad/market_interest_rates_on_loans_l3.22geo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/sesxebiqartulad/market_interest_rates_on_loans_l3.22geo.xlsx
https://www.nbg.gov.ge/uploads/sesxebiqartulad/market_interest_rates_on_loans_l3.22geo.xlsx
http://www.standardandpoors.com/en_EU/web/guest/home
https://www.fitchratings.com/gws/en/sector/overview/sovereigns
http://v2.moodys.com/moodys/cust/content/loadcontent.aspx?source=staticcontent/businesslines/sovereign-subsovereign/ratingslistgbr.htm&param=all
https://www.scoperatings.com/#search/research/detail/156829EN
http://report.hdr.undp.org/
http://report.hdr.undp.org/
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
http://www.doingbusiness.org/rankings
http://www.doingbusiness.org/rankings
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აქედან, 199.3 მლნ აშშ $ განაწილებული ნასესხობის სპეციალური უფლებაა, რომელსაც 

არ აქვს დაფარვის ვადა და პრაქტიკულად, მისი გადახდის ვალდებულება არ 

დადგება, სანამ საქართველო იქნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წევრი. [14] 

  არსებულ მდგომარეობაში, მნიშვნელოვანია საქართველოში გლობალური 

განვითა-რების პერსპექტიული საშუალებების და უცხოური წარმატებული პრაქტიკის 

გათვა-ლისწინება ლიცენზირების, ფრანჩაიზინგის და მმართველობითი 

კონტრაქტების სახით და განვითარებული ქვეყნების ტექნოლოგიების და 

გამოცდილების მეშვეობით ანალოგიური ბიზნესის ეფექტიანი დანერგვა 

საქართველოში ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში, რომელთაც განვითარების 

უდიდესი შესაძლებლობები და პერსპექტივები გააჩნიათ, როგორც რეგიონულ, ასევე 

საერთაშორისო დონეზე, რისთვისაც აუცილებელია სახელმწიფოს მხრიდან აქტიური 

და მზარდი მხარდაჭერა, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების 

პრიორიტეტული მიმართულებების თვალსაზრისით (აქ მოიაზრება მეწარმეობის 

განვითარების სააგენტოს ,,აწარმოე საქართველოში“ პროგრამები, საქართველოში“ 

ერთ-ერთი პირველი სახელწიფო უწყებაა საქართველოში, რომლის უმთავრეს მიზანს 

წარმოადგენს სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება, კერძო სექტორის განვითარება, 

საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის პოპულარიზაცია და ექსპორტის ხელშეწყობა, 

რომლითაც სააგენტო აერთიანებს ეკონომიკური განვითარების სამ 

ურთიერთდაკავშირებულ სამ კომპონენტს: ბიზნესს (ადგილობრივ წარმოებას), 

ექსპორტს და ინვესტიციებს), რადგან სწორედ ამ სექტორს აკისრია მნიშვნელოვანი 

როლი ეკონომიკის კრიზისიდან გამოყვანის, უმუშევრობის შემცირების, ცხოვრების 

დონის ზრდის, სოციალურ-ეკონომიკური სტაბილურობის მიღწევისა და 

შენარჩუნების საქმეში. 

პანდემიის ეკონომიკაზე ზეგავლენის და გლობალური ეკონომიკური 

კრიზისის პირობებში, მთელი რიგი ქვეყნების რეიტინგების გაუარესების ფონზე, ორმა 

გავლენიანმა სარეიტინგო სააგენტომ S&P-მა და Fitch-მა საქართველოს სუვერენული 

საკრედიტო რეიტინგი – BB დონე და რეიტინგის პერსპექტივა უცვლელი დატოვა, რაც 

თავისთავად პოზიტიური ფაქტორია, მნიშვნელოვნად აძლიერებს საერთაშორისო 
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ინსტიტუტების ნდობას საქართველოს მიმართ და დადებითად აისახება 

საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე. მიუხედავად, უკვე  რითაც ქვეყანა მოიაზრება 

როგორც  ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა BB კატეგორიის ქვეყნებს შორის, რომელსაც  

შედარებით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს პუი-ის კუთხით, ასევე, პოზიტიური 

შეფასება ეკონომიკური პოლიტიკის, ბიზნესგარემოს, ინსტიტუციური სიძლიერის და 

მმართველობის ხარისხის მიმართ, რაც კრიზისის განმავლობაში, ეკონომიკური 

პოლიტიკის საიმედო და თანმიმდევრულმა ჩარჩომ განაპირობა, რომელიც მთავრობამ 

განახორციელა ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში  და ხელი შეუწყო საქართველოს 

ეკონომიკის მდგრადობას, მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნებას და 

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის რისკების შემცირებას. [15] 

   საქართველოსთვის დღესდღეობით აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს 

უმუშევრობა, საგარეო ვალი, ინფლაცია და სხვა მაკროეკონომიკური მახასიათებლები 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, 2020 წლის სექტემბერში, 

წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, რეალური მთლიანი შიგა პროდუქტის 

(მშპ) ზრდის კლებამ  0.7 % შეადგინა, ხოლო 2020 წლის პირველი ცხრა თვის საშუალო 

მაჩვენებელი -5.0 %-ით განისაზღვრა; ამასთან, 2020 წლის სექტემბერში, წინა წლის 

შესაბამის პერიოდთან შედარებით, კლება დაფიქსირდა შემდეგ სექტორებში: 

ტრანსპორტი და დასაწყობება, განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფა და 

საკვების მიწოდება, ხელოვნება, გართობა და დასვენება, მშენებლობა, პროფესიული, 

სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია. ზრდის 

ტენდენცია გამოვლინდა დამამუშავებელი მრეწველობის, სამთომოპოვებითი 

მრეწველობის, ვაჭრობის და საფინანსო საქმიანობის სექტორებში.  

ინფლაციის დონემ მიმდინარე, 2020 წლის ოქტომბერში წინა თვესთან 

შედარებით საქართველოში 0.8 %, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 3.8 % შეადგინა. 

რაც შეეხება საბაზისო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2020 წლის 

ოქტომბერში, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 5.4 % შეადგინა, ხოლო 

თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 5.0 %-ით განისაზღვრა. 

ასევე, სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით, ლარის გაცვლითი კურსი აშშ 
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დოლართან მიმართებით 3.1%-ით, ხოლო ევროს მიმართ 2.9 %-ით გაუფასურების 

ტენდენციას ავლენს; 2020 წლის ბოლომდე ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი 1.5 

მლრდ $-ით ანუ თითქმის 100 %-ით იქნება შემცირებული და სხვ., რომელთა 

გადაჭრის გარეშე ქვეყანა ვერ შეძლებს მაღალი ეკონომიკური ზრდის მიღწევას. 

[16,17,18] აღნიშნული მკვეთრი შემცირება გამოწვეული იქნა ეკონომიკური აქტივობის 

შემცირებით, საშინაო და საგარეო მოთხოვნის შემცირებით, საზღვრების ჩაკეტვით და 

საერთაშორისო მოგზაურობის შეწყვეტით საქართველოს ტერიტორიაზე მარტის თვის 

მეორე ნახევრიდან, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე რეგიონში COVID-19 პანდემიის 

გავრცელების გამო. 

   მსოფლიოს მასშტაბით, განურჩევლად ქვეყნისა და სექტორისა, მიმდინარე 

კრიზისის პერიოდში ყველაზე ძლიერ დაზარალდა საკვები პროდუქტების 

მწარმოებელი, საბითუმო და საცალო რეალიზაციის მიმართულებები, ასევე, 

განთავსების საშუალებები, კვების ობიექტები, მრეწველობის, ტურიზმის და სოფლის 

მეურნეობის სექტორი. კორონავირუსის გამო გაკოტრდა ათასობით კომპანია, 

სამსახურის გარეშე დარჩა მილიონობით ადამიანი, შემცირდა როგორც მსოფლიოს, 

ასევე ცალკეულ სახელმწიფოთა მ. შ. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპი და 

სხვა ეკონომიკური მაჩვენებლები. მსოფლიო ბანკის გლობალური ეკონომიკური 

პერსპექტივების ანგარიშის 2020 წლის ივნისის გამოცემის პროგნოზით, სავარაუდოდ, 

გლობალური ეკონომიკა 2020 წელს 5.2 %-ით შემცირდება, რაც მეორე მსოფლიო ომის 

შემდეგ, ყველაზე ღრმა რეცესია იქნება. ხოლო, 2021 წლის გლობალური ეკონომიკური 

ზრდის პროგნოზი გათვალისწინებულია 2.6 %-დან 4.2 %-მდე, ხოლო საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდის (სსფ-ის) პროგნოზით  5.4 %-მდე (იხ. ცხრილი 6 და 7). 
 

ცხრილი   6 

მსოფლიოს და საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპის პროგნოზი,  

2020-2021 წწ. [19, 20, 21, 22]  

მაჩვენებელი 2020 2021 წყარო 

ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი  

მსოფლიოში, % 
-5,2 2,6 – 4,2 მსოფლიო ბანკი 

ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი  

საქართველოში, % 

0,1 – მსოფლიო ბანკი 

-3 4 – 5,8 
საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდი 

0,0 4,5 აზიის განვითარების ბანკი 
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- 4 
– საქართველოს ეროვნული 

ბანკი 

- 4,5 – TBC კაპიტალი 

- 6.0 – 2,1 – Galt & Taggart 

ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 

სამხრეთ კავკასიაში, %   
-3,1 3 მსოფლიო ბანკი 

ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში, % - 4,4 – -2,8 – მსოფლიო ბანკი 

აზიის განვითარებადი ეკონომიკის 

ქვეყნები, % 
– 5,1 აზიის განვითარების ბანკი 

მზარდი და განვითარებადი ქვეყნები, 

% 
-1 6,6 

საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდი 
 

ცხრილი  7 

მსოფლიო ეკონომიკური ზრდის ტემპის პროგნოზი, 2020-2021 წწ. [23] 

რეალური მშპ, 

წლიური ცვლილება %-ში 
2019 

პროგნოზი 

2020 2021 

1 2 3 4 

წარმოების მსოფლიო მოცულობა 2,9 -4,9 5,4 

განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნები 1,7 -8,0 4,8 

აშშ 2,3 -8,0 4,5 

ევრო-ს ზონა 1,3 -10,2 6,0 

გერმანია 0,6 -7,8 5,4 

საფრანგეთი 1,5 -12,5 7,3 

იტალია 0,3 -12,8 6,3 

ესპანეთი 2,0 -12,8 6,3 

იაპონია 0,7 -5,8 2,4 

გაერთიანებული სამეფო 1,4 -10,2 6,3 

კანადა 1,7 -8,4 4,9 

განვითარებული ეკონომიკის სხვა ქვეყნები 1,7 -4,8 4,2 

საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებადი და 

განვითარებადი ქვეყნები 
3,7 -3,0 5,9 

საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებადი და 

განვითარებადი აზიის ქვეყნები 
5,5 -0,8 7,4 

ჩინეთი 6,1 1,0 8,2 

ინდოეთი 4,2 -4,5 6,0 

სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის 5 სახელმწიფო - 

ტაილანდი, მალაიზია, ინდონეზია, ფილიპინები 

და სინგაპური,   (ACEAN -5) 

4,9 -2,0 6,2 

1 2 3 4 

საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებადი და 

განვითარებადი ევროპის ქვეყნები 
2,1 -5,8 4,3 

რუსეთი 1,3 -6,6 4,1 

ლათინური ამერიკა და კარიბის აუზი 0,1 -9,4 3,7 

ბრაზილია 1,1 -9,1 3,6 

მექსიკა -0,3 -10,5 3,3 

ახლო აღმოსავლეთი და ცენტრალური აზია 1,0 -4,7 3,3 

საუდის არაბეთი 0,3 -6,8 3,1 

აფრიკის ქვეყნები საჰარიდან აღმოსავლეთამდე  3,1 -3,2 3,4 
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ნიგერია 2,2 -5,4 2,6 

სამხრეთ აფრიკა 0,2 -8,0 3,5 

განვითარებადი ქვეყნები დაბალი შემოსავლებით 5,2 -1,0 5,2 
 

          გლობალიზაციის თანამედროვე ტენდენციების, ქვეყნის საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დღევანდელი 

მდგომარეობის ანალიზი გვაძლევს საფუძველს დავასკვნათ, რომ ქვეყანას სჭირდება 

მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების მიზნობრივი სტრატეგია, რომელიც უნდა 

იყოს ორიენტირებული, უპირველეს ყოვლისა, ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფისაკენ, მოსახლეობის ცხოვრების დონის 

ამაღლებისაკენ, კონსტიტუციური მოწყობისა და ტერიტორიული მთლიანობის 

შენარჩუნებისაკენ, ეროვნული ფასეულობებისა და ინტერესების მყარი სისიტემის 

შექმნისაკენ. ამასთან, მნიშვნელოვნია ქვეყანამ ადექვატურად უპასუხოს XXI 

საუკუნეში კაცობრიობის წინაშე მდგარ გამოწვევებს კორონავირუსის უარყოფითი 

ზეგავლენის მასშტაბის გონივრული განსაზღვრის, მისი სოციალურ-ეკონომიკური და 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური უსაფრთხოების მთელი რიგი საკითხების 

ეფექტიანად გადაწყვეტის თვალსაზრისით. აქ ნიშანდობლივია, საქართველომ, 

როგორც ღია ეკონო-მიკის ქვეყანამ, სწრაფი და მაღალი ეკონომიკური ზრდისათვის 

რაციონალურად გამო-იყენოს მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ინტეგრაციული 

ურთიერთობებში საქონლისა და მომსახურების, კაპიტალისა და სამუშაო ძალის 

ჩართულობა და უზრუნველყოს ქვეყანა საკმარისი რესურსებით, რათა ხელი შეეწყოს 

სახელმწიფოს მდგრად განვითარებას და ქვეყნის დამოუკიდებლობის განმტკიცებას. 

განსაკუთრებული ყურადღებას საჭიროებს ადგილობრივი წარმოების, 

განსაკუთრებით იმპორტჩანაცვლებადი სფეროების განვითარება და საკრედიტო 

რესურსის მიზნობრიობის სწორად განსაზღვრა. [24,25,26]  

დასკვნა: 

      ამრიგად, უმნიშვნელოვანესია, რომ საქართველო გლობალური კრიზისების 

შედეგად წარმოქმნილ სირთულეებს და გამოწვევებს გაუმკლავდეს ისე, რომ 

შეინარჩუნოს თვითმყოფადობა და მიაღწიოს ეკონომიკური დამოუკიდებლობის 

ხარისხის ამაღლებას. ხოლო, გლობალური ტენდენციების თანამედროვე პირობებში 
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საერთაშორისო ბიზნესში საქართველოს ეკონომიკის ეფექტიანად ინტეგრირების 

მიზნით და ბიზნესის გლობალიზაციის უარყოფითი შედეგებისაგან ჩვენი ქვეყნის 

დასაცავად საჭიროა ისეთი ღონისძიებების  განსაზღვრა და მათი რეალიზაციის 

მექანიზმების განხორციელება, რომელიც უზრუნველყოფს მდგრადი და 

ინკლუზიური, სოციალურად დასაბუთებული ეკონომიკური თანასწორობის 

მიღწევას. 
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3. https://www.bestreferat.ru/referat-108474.html 

4. https://mirznanii.com/a/211557-3/globalnye-problemy-sovremennosti-3/ 

5. ასათიანი რ. საით მიდის საქართველო? სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

კონცეპტუ-ალური ანალიზი. თბილისი, გამომცემლობა ,,სიახლე“, 2014. 368 გვ. 

6. ჭითანავა ნ. გარდამავალი პერიოდის სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემები. III 

ნაწილი,  თბილისი, ,,ესპესკ“-ის გამომცემლობა, 2001. 423 გვ. 

7. შენგელია თ. საერთაშორისო ბიზნესი. თბილისი, ,,უნივერსალი“, 2011. 504 გვ. 

8. https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/35/sagareo-vachroba 

9. https://www.geostat.ge/media/33617/საქართველოს-საგარეო-ვაჭრობა---ექსპრეს-

რელიზი---იანვარი-სექტემბერი-2020.pdf 

10. https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/191/pirdapiri-utskhouri-investitsiebi 

11. https://www.geostat.ge/media/33496/პირდაპირი-უცხოური-ინვესტიციები-2020-

წლის-II-კვარტალი-%28წინასწარი%29.pdf 

12. https://civil.ge/ka/archives/355307 

13. https://civil.ge/ka/archives/366124 

14. https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=494 

15. https://www.interpressnews.ge/ka/article/592255-sakartvelos-mtlianma-sagareo-valma-

2019-clis-31-dekembris-mdgomareobit-186-mlrd-ashsh-dolari-sheadgina 

16. http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=288&info_id=77160 

https://sao.ge/files/auditi/auditis-angarishebi/2019/mdgradi_ganvitarebis_miznebis_%20efeqtianobis_auditis_%20angarishi.pdf
https://sao.ge/files/auditi/auditis-angarishebi/2019/mdgradi_ganvitarebis_miznebis_%20efeqtianobis_auditis_%20angarishi.pdf
https://www.bestreferat.ru/referat-108474.html
https://mirznanii.com/a/211557-3/globalnye-problemy-sovremennosti-3/
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/35/sagareo-vachroba
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/191/pirdapiri-utskhouri-investitsiebi
https://civil.ge/ka/archives/355307
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=494
https://www.interpressnews.ge/ka/article/592255-sakartvelos-mtlianma-sagareo-valma-2019-clis-31-dekembris-mdgomareobit-186-mlrd-ashsh-dolari-sheadgina
https://www.interpressnews.ge/ka/article/592255-sakartvelos-mtlianma-sagareo-valma-2019-clis-31-dekembris-mdgomareobit-186-mlrd-ashsh-dolari-sheadgina
http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=288&info_id=77160


329 
 
 

 

17. https://www.geostat.ge/media/33290/ეკონომიკური-ზრდის-წინასწარი-შეფასება---

სექტემბერი-2020.pdf 

18. http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/2020_september.pdf 

19. https://www.trt.net.tr/georgian/ekonomika/2020/06/09/msop-lio-bankma-globaluri-

ekonomikuri-zrdis-prognozi-gamoak-veqna-1432294 

20. COVID-19-ის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული 

ღონისძიებების ანგარიში. თბილისი, საქართველოს მთავრობა, 2020, 81 გვ. 

21. https://imedinews.ge/ge/covid19/135919/msoplio-bankis-prognozit-covid19is-gamo-

saqartveloshi-ekonomikuri-zrda-mkvetrad-sheneldeba 

22. https://www.adb.org/ka/news/georgias-economy-recover-covid-19-impact-2021-45-growth-adb 

23. https://review.uz/ru/post/mejdunarodny-valyutny-fond-uxudshil-prognoz-po-mirovoy-

ekonomike 

24. ქათამაძე დ. საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის საფუძვლები. თბილისი, 

,,უნივერსალი“, 2009. 209 გვ. 

25. ლობჟანიძე ვ. საერთაშორისო ბიზნესის მართვა. თბილისი, „ლამპარი“, 2011. 678 გვ. 

26. შენგელია თ. საერთაშორისო მენეჯმენტი. თბილისი, ,,ახალი საქართველო“, 2012. 

724 გვ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.trt.net.tr/georgian/ekonomika/2020/06/09/msop-lio-bankma-globaluri-ekonomikuri-zrdis-prognozi-gamoak-veqna-1432294
https://www.trt.net.tr/georgian/ekonomika/2020/06/09/msop-lio-bankma-globaluri-ekonomikuri-zrdis-prognozi-gamoak-veqna-1432294
https://imedinews.ge/ge/covid19/135919/msoplio-bankis-prognozit-covid19is-gamo-saqartveloshi-ekonomikuri-zrda-mkvetrad-sheneldeba
https://imedinews.ge/ge/covid19/135919/msoplio-bankis-prognozit-covid19is-gamo-saqartveloshi-ekonomikuri-zrda-mkvetrad-sheneldeba
https://www.adb.org/ka/news/georgias-economy-recover-covid-19-impact-2021-45-growth-adb


330 
 
 

 

Global trends and current aspects of Georgia’s integration into international business 

 

  Lobjanidze Gela, 

Associate Professor, Georgian Technical University 

Machaidze Gela, 

Professor, Georgian Technical University 

Gudavadze Lavrenti (Zurab), 

Professor, Georgian Technical University 

 

Abstract 

The paper presents and analyzes the current problems of global development, trends, 

sustainable development goals, socio-economic situation in Georgia, key macroeconomic 

indicators (gross domestic product, foreign trade, foreign direct investment, inflation, etc.), 

international rankings and key development directions. Also, the aspects of complex solution of 

global problems, the forecast of the economic growth rate of the world and Georgia and the 

prospects of Georgia's integration into international business are discussed. 
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Абстракт 

Концепция развития туризма Грузии разработана в соответствии со стратегией 

социально-экономического развития. Данная   концепция   определяет принципиальные 

подходы к выработке стратегии формирования конкурентоспособной туристической 

индустрии и механизмы ее реализации.  

Необходимость разработки концепции обусловлена: влиянием туризма на социально-

экономическое развитие Грузии; значимостью туризма в формировании имиджа; 

интенсивным развитием международного сотрудничества. 

Согласно прогнозам Всемирной международной организации по туризму в развитии 

туризма в Европе в ближайшие десятилетия будут отмечаться положительные тенденции. 

Восточноевропейский сосед ЕС даёт возможность Грузии получить большие шансы, 

оказаться в центре этих тенденций и стать интересным туристическим регионом на 

европейском континенте.   

 

Ключевые слова: туризм, конкурентоспособность, туристический потенциал, 

мотивация. 

 

Грузия обладает большим, но к настоящему времени мало освоенным и недостаточно 

используемым туристическим потенциалом. К этому потенциалу относятся, в первую 

очередь естественный природный ландшафт, черноморское побережье, культурно-

историческое богатство и не в последнюю очередь особое гостеприимство людей.  

Многообещающие перспективы развития туризма в тех странах, которые следуют из 

актуальных тенденций в международном туризме, нашли свое осознание, что отражается в 
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политике туризма Грузии: в настоящее время приняты объемные национальные и 

региональные программы и планы по развитию туризма. Некоторые из этих программ и 

планов частично осуществлены, другие находятся в стадии подготовки.  С точки зрения 

партнеров из ЕС, туризм предлагает широкие возможности для улучшения экономической, 

социальной и экологической ситуации в стране.  

В качестве одного из важнейших результатов развития туризма рассматривается 

создание новых перспектив для населения структурно малоразвитых периферийных 

регионов. Чтобы воспользоваться этим шансом и обеспечить его использование и в 

будущем, необходимы большие инвестиции, как в общую, так и в туристическую 

инфраструктуру, стимулирование кооперации между государственным и частным секторам 

туризма, поддержка международных маркетинговых мероприятий в сфере туризма и 

многое другое. Кроме этого, с точки зрения представителей национальной политики в 

области экономики и туризма, для обеспечения устойчивого развития туризма 

настоятельно необходимо улучшение квалификации специалистов в данной области и 

содействию развития различных видов туризма в Грузии.    

 Концепция развития туризма призвана способствовать: сохранению природного и 

историко-культурного наследия, развитию музейно-выставочного дела и народных 

промыслов; Разработке системы информационного обеспечения туризма, проведению 

рекламной деятельности по формированию образа региона как привлекательной 

туристичечской  дестинации; Содействию кадровому и научному обеспечению 

туристической деятельности. 

Были проведены работы и был установлен потенциал для развития туризма в регионе; 

Определены проблемы, препятствующие развитию туризма и   поставлены задачи.  Был 

проведен анализ требовании туристической отрасли в регионе; основное внимание было 

обращено к разработке и развитию анкетирования, для сбора информации об    

удовлетворенности   посетителей.   

В ходе воплощения планов и программ по развитию туризма была обнаружена 

большая потребность в качественном улучшении квалификации на всех организационных 

уровнях, а также по многим темам.  Помимо всего прочего, подготовка таких больших 

международных мероприятий, как научные конференции или планирование проведения 

чемпионата, требует незамедлительного улучшения, как общих условий развития 

экономики туризма и организации проведения свободного времени, так и улучшения 
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качества туристических услуг, как например, организация мероприятий, транспортные 

услуги, предложение и сервис в сфере высокой гастрономии и т.д.  

В дальнейшем в рамках исследований было установлено, что в туристической сфере 

преимущественно работают представители других профессий, которые хотя и обладают 

многолетним практическим опытом, однако не имеют профессионального образования в 

области туризма и не обладают соответственно комплексным знанием о процессах и 

взаимосвязях в данной сфере. Не в последнюю очередь по этой причине туризм часто 

рассматривается в очень узкой и краткосрочной перспективе (исключительно как бизнес, 

возможность быстро заработать деньги и т.п.). Воплощение такой точки зрения в 

предпринимательскую практику часто приводит к недостаточному качеству услуг, 

уменьшает шансы на стабильное, долгосрочное развитие предприятия и в конечном итоге 

негативно воздействует на устойчивость развития туризма в стране. 

В рамках опросов и интервью исследовались также возможности и шансы работников, 

занятых в туристической сфере повысить профессиональную квалификацию. Результаты 

исследования показали, что многие специалисты, занятые в туризме, а также широкий круг 

других заинтересованных в повышении туристической квалификации лиц, часто не имеют 

никаких шансов улучшать свою профессиональную квалификацию на постоянной основе: 

с одной стороны, возможность получить образование или повысить квалификацию в 

области туризма сконцентрированы в основном в образовательных учреждениях столиц и 

крупных городов.  Это влечет за собой большие препятствия финансового плана, поскольку 

для субъектов повышения квалификации, а также их работодателей возникают 

дополнительные расходы, связанные с проездом к месту повышения квалификации, а также 

отсутствием работника на рабочем месте в период обучения.  

С учетом ожидаемых потоков туристов и для обеспечения устойчивости результатов 

таких мероприятий с экономической точки зрения, использование многостороннего опыта 

стран ЕС (например, ФРГ, Италия, Словакия, Австрия и т.д.) в этой области имеет для 

большое значение. Этот опыт, а также ноу-хау в области туризма можно получить путем 

стимулирования и интенсификации сотрудничества в образовательной сфере, в области 

повышения квалификации специалистов по туризму конкретно между странами ЕС.                                                                                  

Туристический потенциал Грузии: страна имеет 12 000 исторических памятников, 150 

музей и много сокровищ, которые изо дня в день, постепенно увеличиваются.  Грузия 

известна своими природными лечебными факторами, ныне 102 курорта и 182 курортной 

местности. Курорты в основном расположены  в морских и горных районах; Минеральные 
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и термические воды встречаются   почти во всех регионах Грузии;  Страна  также  богата 

лечебными грязями.  В стране имеющиеся архитектурные, археологические памятники,  

Национальные и Государственные парки, заповедники дают возможность  проводить 

культурные мероприятия, фестивали и ярмарки.  Доступен инклюзивный туризм в Грузии.  

Историко-культурные памятники, среди которых выделяются имеющие  общемировую 

ценность, памятники Государственного и местного  значения  являются основой 

культурного туризма.   Историко-архитектурная среда высокой степени сохранности  

находится в основном   в исторических городах.   Этнографическая среда, традиции 

национальных праздников,  традиционные народные промыслы и национальная кухня, 

предприятия  по производству сувениров,   музеи,  театры и концертные залы,  культурные 

акции,  традиции регулярных  фестивалей,  религиозные объекты (монастыри, храмыс,  

спортивные объекты,  природный потенциал: море, ландшафт, леса, горы – всё это 

привлекает туристов.  Транспортная доступность по отношению к городу-поставщику 

туристов;   Для создания туристической репутации необходимы  выставочные комплексы, 

высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты,  организационный и 

кадровый потенциал, присутствие творческой  энергии. 

Окружение столицы, имеет объекты туристского притяжения : возможность создания 

разнообразных туров из периферийных туристических центров и  региональных 

маршрутов. 

Факторы влияющие на развитие туризма в Грузии: Тбилиси находится  на перекрестке 

основных транспортных потоков страны.  Транспортные связи развиты достаточно хорошо; 

Автомобильные дороги являются важнейшим элементом транспортной системы; Система  

пригородного железнодорожного сообщения в целом справляется с  существующим 

пассажиропотоком; Воздушный транспорт в настоящее  время используется для перевозки 

туристов по территории Грузии;  Морской транспорт – сможет сыграть важную функцию в 

туристической структуре; Вместе с увеличением мест назначения и расширением  сегмента 

рынка может развиватся и более совершенный вид отдыха – круиз  и перелет на самолете, 

в котором сочетается скорость воздушного  транспорта с романтикой морского 

путешествия. 

Перспективными  видами туризма Грузии являются:  культурный, круизный, 

спортивный,  деловой, экологический, агро и винный, медицинский -лечебно- 

оздоровительный и др.           

                                                   Международные поездки        
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                                                                                                                                  Табл.1 

Страна 2018 2019 Изменение Изменение% 

Визиторы международных 

путешествии 
8 679 544 9 357 964 678 420 7,8% 

Другие визиты 

(не туристы) 
1 476 194 1 632 190 155 996 10,6% 

Визиты осущест. 

Международными визиторами 
7 203 350 7 725 774 522 424 7,3% 

              В том числе 

 

  

 

Европа 6 087 598 6 665 255 577 657 9,5% 

Центральная и восточная Европа 4 586 233 4 988 307 402 074 8,8% 

Северная Европа 54 780 69 855 15 075 27,5% 

Южная Европа 60 589 71 543 10 954 18,1% 

Западная Европа 128 641 171 724 43 083 33,5% 

Восточная/средеземная Европа 1 257 355 1 363 826 106 471 8,5% 

Америка 55 188 61 638 6 450 11,7% 

Карибы 709 474 -235 -33,1% 

Центральная Америка 383 376 -7 -1,8% 

Северная Америка 49 238 55 468 6 230 12,7% 

Южная Америка 4 858 5 320 462 9,5% 

Восточная Азия/ тихоокеанский 

бассейн 
444 631 337 672 -106 959 -24,1% 

Северно-восточная Азия 53 805 74 655 20 850 38,8% 

Океания 7 343 10 402 3 059 41,7% 

Южная Азия 353 490 208 352 -145 138 -41,1% 

Южно-восточная Азия 29 993 44 263 14 270 47,6% 

Ближний восток 125 773 156 190 30 417 24,2% 

Африка 8 356 9 383 1 027 12,3% 

Восточная Африка 2091 1905 -186 -8,9% 

Западная Африка 1 015 1 134 119 11,7% 

Южная Африка 2 392 3 208 816 34,1% 

Северная Африка 2 655 2 942 287 10,8% 

Центральная Африка 203 194 -9 -4,4% 

Мотивации посещения: уровень обеспечения комплексной безопасности 

путешествий;  социально-экономическая  и  санитарно - эпидемиологическая ситуация в 

регионе, конкурентоспособные и адекватные цены на все виды туристического  сервиса,  

современный уровень сервиса во всех звеньях туристического  обслуживания,  уровень 

подготовки, гостеприимство и доброжелательность кадров  обслуживающего персонала, 
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мероприятия по продвижению туристического  продукта и туристических ресурсов на 

региональных и международных  выставках. 

Факторы сдерживающие развитие туризма в Грузии: недостаточно  рекламно-

информационное обеспечение проезжающих по трассам- о туристических 

достопримечательностях региона, средствах размещения и  инфраструктуре, возможных 

путях проезда к ним, недостаточно развита  система аварийно-вызывной связи,  

транспортно-эксплуатационное состояние ряда участков  автомобильных дорог не 

обеспечивает необходимые потребительские  качества и не отвечает условиям 

безопасности движения. 

Проблемы негативно влияющие на развитие туризма в Грузии:  недостаточное 

использование историко-культурного потенциала  в  значительной степени обусловленное 

плохим состоянием памятников и  исторических зон, нерациональное, экономически не 

эффективное  использование уникальных природных зон, существующая системыа  

статистической отчетности,  несоответствие существующей структуры туристическо-

рекреационного  комплекса спросу и изменившимся потребностям туристов,  низкая 

экономическая эффективность деятельности значительной части  существующих объектов. 

С учетом сформулированных проблем, развитие и внедрение дистанционных 

программ и курсов по повышению квалификации для специалистов по туризму, по мнению 

представителей этой сферы экономики, приобретает все большее значение. Помимо 

дистанционных должны расширяться и предлагаться очные мероприятия по повышению 

квалификации. Построение обоих форм повышения квалификации в стране, а также 

разработка и внедрение современных курсов по повышению квалификации специалистов 

туристической области должны затронуть значительно более широкий круг 

заинтересованных лиц, что будет способствовать решению имеющихся проблем в 

профессиональной квалификации сотрудников туристических предприятий и организаций 

Грузии.  Представленные проблемы, а также возможные пути их решения в последние годы 

интенсивно обсуждались с представителями отрасли. 
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Abstract 

Taking into account formulated issues, as development and implementation of distance learning 

programs and continuing education courses for tourism professionals, in the opinion of representatives of 

this sector of the economy, is becoming increasingly important. In addition to distance learning, in-person 

training activities should be expanded and offered. The construction of both forms of advanced training in 

the country, as well as the development and implementation of modern advanced training courses for 

tourism specialists should affect a much wider circle of interested parties, which will contribute to solve 

existing issues in the professional qualifications of employees of tourism enterprises and organizations of 

Georgia. The issues presented, as well as possible solutions, have been intensively discussed in recent years 

with industry representatives. 
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საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობის ბიზნეს ეფექტიანობის ამაღლების 

მიმართულებები  რეგიონული კლასტერის ფორმირების ბაზაზე 

 

ლორია დავით,  

საქართველოს  ტექნიკური  უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

   ნაშრომში განხილულია საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობის 

თანამედროვე პრობლემები, ტენდენციები და განვითარების აქტუალური ასპექტები 

კლასტერის ფორმირების საფუძველზე, რეგიონის განვითარების მიზნები და 

ძირითადი მიმართულებები. ასევე, გაანალიზებულია სათბობ-ენერგეტიკული მ.შ. 

ქვანახშირის გამოყენების გლობალური პრობლემების კომპლექსური გადაწვეტის 

მიმართულებები.  

 

 საკვანძო სიტყვები: სათბობ-ენერგეტიკული რესურსები, ქვანახშირის 

მრეწველობა, ინოვაციური ინფრასტრუქტურა, კლასტერი, საბადო, დამუშავების 

ტექნოლოგიური სქემა. 

 

მსოფლიო სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსს საერთაშორისო ეკონომიკაში 

უჭირავს განსაკუთრებული როლი. XXI საუკუნეში გრძელდება მსოფლიო 

მრეწველობის დარგობრივი წარმოებების ზრდა, რამაც თავის მხრივ, გამოიწვია 

მოთხოვნილებების მატება ენერგორესურსებზე. ნებისმიერი ქვეყნის წიაღისეული 

სიმდიდრეებიდან მნიშვნელოვანია სათბობ-ენერგეტიკული რესურსები: ნავთობი, 

ქვანახშირი, ბუნებრივი აირი და ტორფი. სათბობ-ენერგეტიკული  რესურსები 

საქართველოში წარმოდგენილია ნავთობით, გაზით, ნახშირით, ტორფითა და 

თერმული წყლებით. 

ენერგორესურსებზე წვდომა და მათი ეფექტური გამოყენება არის ნებისმიერი 

ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიული საფუძველი და ამასთანვე, 

საერთაშორისო პრაქტიკაში აღიარებული ნორმა, რომ საკუთარი სათბობი 

ნედლეულის მინიმალური ოდენობით წარმოება, მაგალითად საბაზო ენერგეტიკის და 
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სხვა სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტების ნაწილობრივი უზრუნველყოფისათვის 

მაინც, იმპორტირებული საწვავის მიწოდებისაგან დამოუკიდებლად, ნებისმიერი 

ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების აუცილებელი წინაპირობაა, ამიტომ საქართველოში 

ქვანახშირის მრეწველობის რეაბილიტაციას და მისი ეფექტური გამოყენებისათვის 

ხელშეწყობას ეკონომიკურის გარდა პოლიტიკური მნიშვნელობაც ენიჭება. 

   ქვანახშირის მრეწველობა საქართველოს ინდუსტრიის ერთ-ერთი 

ტრადიციული და მნიშვნელოვანი დარგია, რომელსაც განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის. როგორც ცნობილია, 

ქვანახშირი ამარაგებს შავ მეტალურგიას ტექნოლოგიური სათბობით, 

ელექტროენერგეტიკას – ენერგეტიკული კონცენტრატით, ხოლო მოსახლეობას – 

სათბობით.  

ადგილობრივი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების რაციონალური ათვისება 

საშუალებას მოგვცემს სრულვყოთ ქვეყნის სათბობ-ენერგეტიკული ბალანსი, 

დავასაქმოთ შრომითი რესურსები, განვავითაროთ ინფრასტრუქტურა და ეკონომიკა. 

ამასთან, დარგის ეფექტიანი განვითარება წარმოადგენს ერთ-ერთ პერსპექტიულ გზას 

დამოუკიდებელი ენერგეტიკული ბაზის შესაქმნელად. 

ბოლო წლებში საქართველოს მიეცა მნიშვნელოვანი სასტარტო პოზიცია  

საერთაშორისო ინტეგრაციული პროცესების გათვალისწინებით საფუძველი 

ჩაუყაროს კონკურენტუნარიან ეროვნულ ინდუსტრიულ კომპლექსს, რისთვისაც 

მნიშვნელოვანია საკვლევ სფეროში გააზრებული და თანმიმდევრული 

სტრუქტურული ცვლილებების განხორციელება, გამომდინარე იქედან, რომ 

საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკულ რესურსებს ქვეყნის ინდუსტრიულ კომპლექსში 

განვითარების კარგი პერსპექტივები გააჩნიათ.  

საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას მნიშვნელოვნად 

განაპირობებს ადგილობრივი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების ეფექტიანი 

გამოყენება. მათი წარმოება-მოხმარება და ენეგრორესურსების ცალკეული სახეებისა 

და მეურნეობის დარგების ანალიზის მიხედვით მნიშვნელოვანია ქვეყნის 

მოთხოვნილების ადგილობრივი წარმოების რესურსების დაკმაყოფილების დონის 
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ამაღლება და ამ მიზნით, მისი გაუმჯობესების გზების დასახვა. აღსანიშნავია, რომ 

საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი ტრადიციულად ღრმად დეფიციტურია – 

ქვეყანას გარედან შემოაქვს მოხმარებული ნავთობპროდუქტებისა და ბუნებრივი 

გაზის თითქმის მთლიანი რაოდენობა. შედარებით სტაბილურია ელექტრობალანსი. 

ბოლო ხანებში კი ელექტროენერიის გარკვეული რაოდენობა მიეწოდება მეზობელ 

სახელმწიფოებსაც. მთლიანობაში ქვეყანა საკუთარი წარმოების ენეგრორესურსებით 

დაკმაყოფილებულია დაახლოებით 30-35 %-ით, ბალანსის დაფიციტურობას 

გარკვეულწილად განაპირობებს ენერგორესურსების არარაციონალური მოხმარება. 

ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

მიმართულებას წარმოადგენს ნავთობის, ბუნებრივი გაზისა და ელექტროენერგიის 

მიწოდების წყაროების დივერსიფიკაცია, ასევე ადგილობრივი ენერგეტიკული 

პოტენციალის ეფექტური ათვისება. საქართველოში არსებული ბუნებრივი გაზის, 

ნავთობისა და ქვანახშირის მცირე მარაგების ფარგლებში ამჟამად მიმდინარეობს მათი 

გარკვეული რაოდენობის მოპოვება. თუმცა, აღნიშნული პირველადი რესურსების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი ჯერ კიდევ აუთვისებელია. შესაბამისად, უნდა მოხდეს 

არსებული მარაგებისა და პოტენციური რესურსების ძებნა-ძიებისა და რაციონალური 

ათვისების მაქსიმალური ხელშეწყობა. ასეთ პირობებში გასაკუთრებით აქტუალურია 

ადგილობრივი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების ეფექტიანი ათვისება მთელი 

რიგი კომპლექსური მოთხოვნების გათვალისწინებით, სადაც დარგი შესაძლებელია 

მოაზრებულ იქნას რეგიონული და სამრეწველო კლასტერული გაერთიანების 

არეალში.  

   გამომდინარე იმ  გარემოებიდან, რომ საქართველო ერთადერთია ამიერ-

კავკასიაში, რომელსაც საკუთარი ქვანახშირის მრეწველობა გააჩნია და გარკვეულ-

წილად შეუძლია დაიკმაყოფილოს თავისი მოთხოვნილება ამ მნიშვნელოვან ენერ-

გეტიკულ და ტექნოლოგიურ რესურსზე, საქართველოს ეკონომიკის ადგილობრივ 

სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების გონივრულ გამოყენებაზე დიდადაა დამოკი-

დებული ეროვნული მეურნეობის ცალკეული მნიშვნელოვანი დარგის განვითარება, 

რადგან როგორც შესწავლილი მასალების ანალიზი მოწმობს, თანამედროვე 
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პირობებში პერსპექტივის თვალსაზრისით და მსოფლიო ენერგეტიკის განვითარების 

ტენ-დენციებზე დაყრდნობით ქვანახშირის როგორც ენერგიაშემცველის როლი, 

წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი იქნება. ამასთან, რა თქმა უნდა, მძლავრ 

ენერგეტიკას, თბოელექტროსადგურებს, მცირე ენერგეტიკას, ენერგიის 

არატრადიციულ (მზის და ქარის ენერგია, ბიომასა, თერმული წყლები, მეორადი 

ენერგორესურსები) სახეობებს, თავისი ფუნქციები, უპირატესობები და 

ნაკლოვნანებები აქვს და მათ ერთმანეთი უნდა შეავსონ. 

   მსოფლიოს მოწინავე ნახშირმომპოვებელი ქვეყნების და ჩვენი ქვეყნის 

ქვანახშირის მრეწველობის შესწავლილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, 

მნიშვნელოვანად მიგვაჩნია ამ დარგის განვითარება ეროვნული ეკონომიკის 

თავისებურებების, მეურნეობრიობის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისად, ხოლო 

სტრატეგიის განსაზღვრა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების ჭრილში, სადაც 

მნიშვნელოვანია დარგში არსებული სამომხმარებლო ბაზრის მოთხოვნები, 

სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური და სხვა ფაქტორების გათვალისწინება. 

 როგორც ცნობილია, რეგიონი განიხილება როგორც ბუნებრივი ეკონომიკური ზონა, 

განსაკუთრებით მაშინ, თუ მათ უკვე განავითარეს კლასტერები და შესაბამისი 

ადმინისტრაციულ-ინსტიტუციური მოწყობა ინოვაციური პროექტების 

მხარდასაჭერად. 

   დარგის კლასტერიზაციის პოტენციალის შეფასების სქემაში მნიშვნელოვანია 

პოტენციალის რაოდენობრივი შეფასება, რომელიც მოიცავს რეგიონის განვითარების 

სოციალურ-ეკონომიკური პარამეტრების შეფასებას და გაითვალისწინება 

სამრეწველო წარმოების ინდექსები, მცირე მეწარმეობის განვითრების დონე, 

ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის რიცხოვნობა, ეკონომიკის დარგთა ძირითადი 

ფონდების ღირებულება, მთლიანი რეგიონული პროდუქტი და სხვ. 

              აღსანიშნავია, რომ ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის საბადო თავისი სამთო-

გეოლოგიური პირობებით მსოფლიოში ერთ-ერთი ურთულესია. ამიტომ, საბადოზე 

მაღალი მწარმოებლური ტექნიკის და ტექნოლოგიის დანერგვა შრომის 
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უსაფრთხოების მოთხოვნათა განუწყვეტლივ ზრდასთან ერთად საჭიროებს ღრმა 

სამეცნიერო კვლევებს ზუსტი საინჟინრო გადაწყვეტილების მისაღებად. 

              ცნობილია, რომ სქელი ფენების ეფექტური დამუშავება ტექნიკური 

თვალსაზრისით რთული საინჟინრო ამოცანების გადაწყვეტას მოითხოვს. აღნიშნული 

პრობლემის გადაწყვეტას კიდევ უფრო ართულებს ძლიერ დაახლოებული სქელი და 

საშუალოს სისქის, ციცაბოდ დახრილი, სამთო დარტყმების მხრივ საშიში და 

თვითაალებადი ფენები. ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის საბადოზე ამჟამად 

გამოყენებულ მოპოვების ტექნოლოგიას (კამერულ სვეტური, მათ შორის ჭერის 

სეულის ჩამოშვებით) აქვს საგრძნობი უარყოფითი მხარეები, კერძოდ: 

 მოსამზადებელი და დამჭრელი გვირაბების დიდი მოცულობა 

გართულებულია და ხშირ შემთხვევებში ძლიერ საშიშია ძირითადი საწარმოო 

პროცესების შესრულება; 

 გართულებულია გაზ-გამოყოფისა და განიავების მართვა; 

 მნიშვნელოვანი მოცულობითაა საექსპლოატაციო დანაკარგები; 

 გაზრდილია ნახშირების თვითაალების საშიშროება და სხვა. 

ტყიბულ-შაორის საბადოზე ფენების ჩაწოლის რთული გეომეტრია და 

პარამეტრები, გელოგიური აშლილობები  არა მარტო ზოგადად საბადოზე არამედ, 

კონკრეტულ შახტის ველებში და მისაღებ უბნებშიც კი მოითხოვს საბადოს სამთო-

გეოლოგიური პირობების დეტალურ ანალიზს და დღემდე გამოყენებული 

დამუშავების სისტემების კრიტიკულ ანალიზს, რათა საბადოს ცალკეული ამოსაღები 

ველებისთვის სწორად იქნეს შერჩეული დამუშავების ოპტიმალური 

მაღალწარმოებლური ტექნიკა და პროგრესული ტექნოლოგია. 

საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით, მიღებულია გადაწყვეტილება 

ტყიბულის ქვანახშირის ბაზაზე მომუშავე თბოელექტროსადგურების მშენებლობის 

თაობაზე. ეს კი მოითხოვს უახლოეს მომავალში ქვანახშირის მოპოვების მოცულობის 

გაზრდას 1-1,5 მლნ ტონამდე. აღნიშნული სიმძლავრეების მიღწევა შესაძლებელია 

მხოლოდ დამუშავების სისტემების მეცნიერულად დასაბუთებული კვლევების 
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საფუძველზე განხორციელებული მაღალმწარმოებლური და პროგერსული 

ტექნოლოგიების დანერგვის გზით.  

ამასთან, მნიშვნელოვანია ტყიბულ-შაორის საბადოს ურთულესი სამთო-

გეოლოგიური პირობების შესწავლის საფუძველზე, შახტის ველი დაიყოფა თანაბარ 

სამთო-გეოლოგიური პირობების მქონე ამოსაღებ ველებად (თავის ძირითადი 

პარამეტრებით), რომელთაც მისადაგებული ექნება ის ოპტიმალური დამუშავების 

ტექნოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს კონკრეტულ ამოსაღებ ველში 

მაღალმწარმოებლური ტექნიკისა და პროგრესული ტექნოლოგიის გამოყენებას, რაც  

ეკონომიკური ეფექტურობის ამაღლების და მის კონკურენტუნარიან საბადოდ 

გადაქცევის ერთადერთ პირობას წარმოადგენს. 

რეკომენდირებული შახტის ველის დამუშავების ტექნოლოგიის 

განხორციელებისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მოპოვების ტექნოლოგიის იმ 

ძირითად პარამეტრების ოპტიმიზციას, როგორიცაა იარუსის (სართულის) დახრილი 

სიმაღლე, წმენდითი სანგრევის სიგრძე, ამოსაღები შრეების რაოდენობა და მათ შორის 

წინასწრება, ამოსაღები სვეტის სიგანე, ამოსაღები უბნის ზომები და სხვა.  

ჩვენს მიერ შეთავაზებული ე. მინდელის სახელობის შახტის ველის 

დამუშავების ტექნოლოგია გარდა იმისა, რომ მთლიანობაში გააუმჯობესებს ყველა 

მოპოვების ტექნოლოგიური პროცესის პირობებსა და უსაფრთხოებას, ამავე დროს 

საგრძნობლად შეამცირებს 1 ტ ნახშირის საუბნე თვითღირებულებას, რაც ნათლად 

ჩანს ჩვენს მიერ ჩატარებული ანგარიშის საფუძველზე (იხ. ცხრილი 1):  

ნახშირმომპოვებელი უბნის მიერ გამოშვებული პროდუქციის თვითღირებულების გაანგარიშება (ლ. 

თ.). 

# უბანი # 6 

ზ
ო

მი
ს 

ერ
თ

ეუ
ლ

ი
 

 2018 წელი, მარტი 

გეგმა ფაქტიური ახალი 
ტექნოლოგიით 

მთლია

ნი 

1 ტ. 

გეგმური. 

თვითღ.-

ის 

ელემენტე

ბის 

მიხედვი

თ 

მთლი

ანი 

1 ტ. ფაქტ. 

თვითღ.-

ის 

ელემენტე

ბის 

მიხედვი

თ 

მთლია

ნი 

 

1 ტ. ფაქტ. 

თვითღ.-ის 

ელემენტებ

ის 

მიხედვით 

ცხრილი 1 

მოპოვების (საუბნე) თვითღირებულების ანგარიში მოპოვების არსებული     და    ახალი КПВ-2 

პროგრესული ტექნოლოგიით 
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1

. 

ქვანახშირის 

მოპოვება 
ტონ

ა 
6380  4887  12 217,5  

2

. 

სულ 

ხელფასის 

დარიცხვა 

(სამედიცინო 

დაზღვევის 

ჩათვლით) 

ლა

რი 
100 293 15,72 94866 19,41 86 355 7,07 

3

. 

მ. შ. ა) მუშები ლა

რი 
77877 

 
69537   62 086,6  

4

. 

ბ) ი.ტ.პ ლა

რი 
14370 

 
13658   13 658  

5

. 

გ) შვებულების 
თანხა 

ლა

რი 
6825 

 
6825   6204,5  

6

. 

დ) ბიულეტენი ლა

რი 
0 

 
3922   3565,5  

7

. 

ე) სამედიცინო 
დაზღვევა 

ლა

რი 
1221 

 
924   840  

8

. 

მატერიალური 

დანახარჯები 

სულ 

ლა

რი 
48675,4 7,63 

27036,

73 
5,53 7 774,1 0,64 

9

. 

მ.შ.: ა) ხე-ტყე ევრ

ო 

20873,

3 

 14158,

2 
  4247,46  

1

0

. 

ბ) ამონიტი 
ევრ

ო 

13915,

54 

 

5591,3   0  

1

1

. 

გ) ელ. 

დეტონატორი 
ევრ

ო 
7537,6 

 
3760,6

1 
  0  

1

2

. 

დ) მეტალის 

სპეც. სამაგრი 

(მ.პ.ხ.) 

$ 0 

 

0   0  

1

3

. 

ე) სხვა 

მასალები: 

 
6348,9

7 

 
3526,6

2 
  3526,62  

1

4

. 

ელექტროენერ

გია 
ლა

რი 
11522,3 

 

8825,9   13238,9 1,08 

1

5

. 

ამორტიზაცია 
ლა

რი 
10294 

1,

61 
10294 

2,

11 
10294 0,84 

1

6

. 

სულ  
ლა

რი 
170785 

26

,77 
141023 

28

,86 
117 662 9,63 

1

7

. 

1 ტონის 

თვითღირებუ

ლება 

ლა

რი 
26,77 28,86 9,63 

1

8

. 

დასაქმებულთ

ა რაოდენობა 

სულ 

ერ

თ. 
74  66   60 74 

1

9

. 

მ.შ. ა) მუშა 
ერ

თ. 

64  56  50 64 

2

0

. 

   ბ) ი.ტ.პ. 
ერ

თ. 

1

0 
  10   10 10 

2

1

. 

შრომის 

ნაყოფიერება 

ტ/თვეში 

(მუშის) 

ტ/კა

ც./თ

ვეზ

ე 

99,7   87,3   244,35 99,7 

 
* ცხრილი 1 შედგენილია კომპანია ,,საქნახშირი ჯი აი ჯი“-ს მასალების საფუძველზე. 
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              საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების ეფექტიანი ათვისება 

მნიშვნელოვანია ეროვნული ეკონომიკის თავისებურებების და მსოფლიო 

მეურნეობრიობის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისად, ქვეყნის ენერგეტიკული 

უსაფრთხოების ჭრილში, სადაც მნიშვნელოვანია კლასტერული ტექნოლოგიების 

ფორმირება-განვითარება, რომელიც ხელს უწყობს როგორც დარგის, ასევე რეგიონის 

სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში მმართველობით 

სტრუქტურებსა და ბიზნეს-წრეებს შორის ეფექტიან ურთიერთანამშრომლობას, სადაც 

არსებული სამომხმარებლო ბაზრის მოთხოვნები, სოციალური, ეკონომიკური, 

პოლიტიკური და სხვა ფაქტორების გათვალისწინება დიდ როლს ასრულებს როგორც 

ქვეყნის, ისე მისი ცალკეული რეგიონის და დარგის მდგრად განვითარებასა და 

სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბებაში. 

             ჩვენი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, 

მნიშვნე-ლოვანია საქართველოში სათბობ–ენერგეტიკული რესურსების ათვისების 

განვითარება ახალი რეალიების ე. წ. ,,კლასტერების“ გათვალისწინებით, რომელსაც 

შეუძლია დიდი როლი ითამაშოს როგორც ქვეყნის, ისე მისი ცალკეული რეგიონების 

მდგრად განვითა-რებასა და სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის 

ჩამოყალიბებაში. 

    მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში დაგროვილია კლასტერების ფორმირებისა და 

ფუნქციონირების გარკვეული გამოცდილება საწარმოთა სპეციალიზაციის, მასშტაბის, 

სტრუქტურის, დარგობრივი, ტექნოლოგიური, რაოდენობრივი, ინოვაციური,  

პროდუქციის ხარისხის ამაღლების, დანახარჯების შემცირების, ახალ ბაზრებზე 

გასვლის, ლოჯისტიკის და სხვა მნიშვნელოვან მიმართულებათა  გაერთიანების 

თვალსაზრისით, რითაც ხელი ეწყობა შრომის ნაყოფიერების ამაღლებას, წარმოების 

დანახარჯების შემცირებას ინფრასტრუქტურულ და მარკეტინგულ სამუშაოებზე, 

ინვესტიციებისა და წარმოების ზრდის დაჩქარებას, ინოვაციური აქტივობის ზრდას, 

დეპრესიული რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას, სამუშაო ძალის 

დასაქმების დონის ამაღლებას, კვალიფიციური კადრების მოზიდვას, ეკონომიკისა და 

მომსახურების მომიჯნავე სექტორების განვითარებას. 
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    ცხადია, საქართველომ  უნდა  გაითავისოს,  რომ  მისი მომავალი საერთაშორისო  

კონკურენტუნარიანობაზეა  დამოკიდებული, სადაც ზემოაღნიშნულ უპირატესობათა 

გამო, ჩვენი ქვეყნის ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალის თავისებურებების 

გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია დარგობრივ-რეგიონული კლასტერების 

ფორმირების მიმართულებების განსაზღვრა მინერალური რესურსების ეფექტიანი 

ათვისების საქმეში, რომლებიც საკმაოდ  უზრუნველყოფენ როგორც ეკონომიკის, მისი 

მნიშვნელოვანი დარგების ასევე, მთლიანად სახელმწიფოს, მისი რეგიონების 

განვითარების და  კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიღწევას. 

    კლასტერი, რომელიც ვითარდება XX საუკუნის შუახანებიდან ეკონომიკურ 

ლიტერატურაში განისაზღვრება როგორც ინდუსტრიული კომპლექსი, 

ფორმირებული სპეციალიზებული მიმწოდებლების, ძირითადი მწარმოებლების და 

მომხმარებლების ტერიტორიული კონცენტრაციის ბაზაზე, რომლებიც 

დაკავშირებული არიან ერთმანეთთან ტექნოლოგიურად. 

   ტერმინი ,,კლასტერი“ ინგლისური წარმოშობისაა (Cluster) და ნიშნავს 

ერთგვარო-ვანი ელემენტების თავმოყრას, კონცენტრაციას, დაჯგუფებას. კლასტერი 

ესაა გეოგრაფი-ული ნიშნით კონცენტრირებული ურთიერთდაკავშირებული 

კომპანიების, სპეციალი-ზებული და მომსახურების მიმწოდებლების, შესაბამისი 

დარგების ფირმათა ჯგუფები, აგრეთვე მათ საქმიანობასთან დაკავშირებული 

ორგანიზაციები (უნივერსიტეტები, სტანდარტიზაციის სააგენტოები, სავაჭრო 

ორგანიზაციები და ა. შ.), განსაზღვრულ  სფეროებში კონკურენტები, მაგრამ ამასთან 

ერთობლივად მომუშავენი. 

კლასტერი ქსელის ისეთი ფორმაა, რომელიც არის გეოგრაფიული რეგიონების 

ფარგლებში, სადაც ფირმებისა და ორგანიზაციების განლაგების სიახლოვე 

უზრუნველყოფს ერთობის გარკვეულ ფორმას და ამაღლებს ურთიერთქმედების 

სიხშირესა და ძალას. კლასტერი ხელს უწყობს მწარმოებლურობის ამაღლებას, არა 

მარტო წარმოების ფაქტორების შეძენითა და გადაზიდვით, არამედ ის 

უზრუნველყოფს ურთიერთშევსებას კლასტერის მონაწილეთა საქმიანობის სახეებს 

შორის. 
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კლასტერები ეს არის გარკვეული საქმიანობის პროფილის მქონე საწარმოების 

ძლიერი და მეტად კონკურენტული გაერთიანება, რომელსაც თან ახლავს სხვადასხვა 

სახის ინსტიტუციები (სამეცნიერო, მომსახურების, ადმინისტრაციული). 

კლასტერების ძირითად ბირთვს წარმოადგენენ ფირმები, თუმცა კლასტერების და 

კლასტერული ინიციატივების განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ასევე სხვადასხვა 

ინსტიტუციების არსებობა, რომლებსაც შეუძლიათ საწარმოების განვითარების 

ხელშეწყობა (მათ შორის კვლევებისა და განვითარების სფეროში), ასევე სათანადო 

საზოგადოებრივი პოლიტიკა, ბიზნეს წრეების, მეცნიერების და ადმინისტრაციის 

მზაობა.  

კლასტერული პოლიტიკის რეალიზაცია, უპირველესად, ქვეყნისათვის 

სტრატეგიული მნიშვნელობის დარგებში უნდა მოხდეს. ერთ-ერთ ასეთ დარგად ჩვენ 

მიგვაჩნია  ქვანახშირის მრეწველობა, რომელიც დიდ როლს თამაშობს როგორც 

ქვეყნის, ისე მისი ცალკეული რეგიონების მდგრად განვითარებასა და სოციალურად 

ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბებაში. ამასთან, აქ არსებობს 

კლასტერული პოლიტიკის რეალიზაციის განსაკუთრებული წინაპირობები.  

საქართველოში რეგიონული თუ რაიონული კლასტერების განვითარება 

პირდაპირპროპორციულად დაკავშირებულია ცალკეული ტერიტორიული 

ერთეულე-ბის განვითარებასთან და მათ შორის არსებობს ერთგვარად მიზეზ-

შედეგობრივი კავშირიც. ეს კი გამოიხატება იმაში, რომ კლასტერების განვითარებას 

შეუძლია ავტომატურად უზრუნველყოს ძლიერი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული 

ერთეულე-ბის არსებობა.  

კლასტერის ყველა მონაწილე მოგებული რჩება მყარი ურთიერთქმედებით. 

ისინი ღებულობენ უპირატესობებს სხვა ორგანიზაციებთან შედარებით. გარდა ამისა, 

კლასტერები ხელს უწყობენ შრომის მწარმოებლურობის ამაღლებას და ინოვაციების 

გამოყენებას. კლასტერის რეპუტაციის გამოყენებით, მცირე და საშუალო ბიზნესის 

საწარმოები ღებულობენ რესურსების მოპოვების ახალ შესაძლებლობებს, ხოლო 

ამავდროულად ბიზნესს და რეგიონულ ხელისუფლებას შეუძლიათ მოძებნონ გზები 

სახელმწიფო სტრუქტურების მეშვეობით საკუთარი ინიციატივების უფრო ეფექტური 
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განვითარებისათვის.  ძირითადი მექანიზმი, რომელიც კლასტერს მომგებიანად 

აქცევს, დანაკარგების გადანაწილების შედეგად მიღებული მოგებაა. მათგან 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საერთო ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც 

მჭიდროდ აკავშირებს მის მატარებლებს. რესურსების კონცენტრაცია ასევე უწყობს 

ხელს ინოვაციურ გარღვევებს, რადგან ის მოითხოვს ერთ კონკრეტულ წერტილში მათ 

გაერთიანებას. 

ხელისუფლების ორგანოებისთვის კლასტერული მიდგომის უპირატესობა 

იმაში მდგომარეობს, რომ ის საშუალებას იძლევა კომპლექსურად, სისტემური 

თვალსაზრისით მოხდეს ვითარების შესწავლა ურთიერთდაკავშირებულ საწარმოებს 

შორის. გარდა ამისა, ის საშუალებას იძლევა კლასტერული სტრატეგიის სახით მოხდეს 

ყველა ინიციატივისა და ბიზნეს იდეების რეალიზება. 

 
ნახ. 4. დარგის კლასტერიზაციის პოტენციალის შეფასების სქემა 

           კლასტერის ტიპების ანალიზის საფუძველზე შესაძლებელია გავაკეთოთ 

დასკვნა იმის შესახებ, რომ მისი შესწავლისას არსებითი მნიშვნელობა აქვს კლასტერის 

პარა-მეტრებს, რომელთაგან ნაწილი ეფექტურად ფუნქციონირებენ ეკონომიკური 
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სისტემის ფორმებისაგან დამოუკიდებლად. ასეთ პარამეტრებს შესაძლებელია 

განვაკუთვნოთ: 

 განვითარებული საშუალო და უმაღლესი განათლება, განათლების 

მაღალი ხარისხი კლასტერში; 

 მაღალკვალიფიციური კადრების არსებობა ან კლასტერის სიახლოვე 

მათთან; 

 კლასტერის ყველა დონეზე განხორციელებული აქტივობების 

ავტომატიზაცია; 

 მაღალგანვითარებული ენერგეტიკული სექტორის არსებობა საკუთრივ 

კლასტერში. 

 
ნახ. 4. იმერეთის რეგიონის  ქვანახშირის სამრეწველო კლასტერის სტრუქტურა 
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 საბაზრო ეკონომიკის უზრუნველმყოფ პარამეტრებს განეკუთვნება 

ინტეგრირება მსოფლიო ბაზარზე, მსოფლიო ბაზარზე ორიენტირებული 

კლასტერის პროდუქტი, ინვესტირებაში მსხვილი და სანდო ინვესტორების ჩართვა, 

მუდმივი ინოვაციები საწარმოებში. 

       მიუხედავად მსოფლიოში არსებული გარკვეული პრობლემებისა, ნახშირის 

მრეწველობა თანამედროვე მსოფლიოში ინარჩუნებს ეკონომიკის ბაზისური 

დარგის მნიშვნელოვან როლს და ნახშირი კვლავაც რჩება დედამიწაზე ენერგიის 

მნიშვნელოვანი და უმეტესად პერსპექტიული ენერგიის წყაროს საფუძველი: 

ნავთობის მარაგების საკმარისობა განსაზღვრულია – 40 წლით, გაზის – 60 წლით, 

ხოლო ნახშირის კი, 2 270 წლით. მსოფლიოში დღესდღეისობით ნახშირის 

ენერგეტიკაზე მოდის 40 %, ჩინეთსა და ინდოეთში – 70-80 %, აშშ – 40 %, გერმანიაში 

დაახლოებით 50 %. 

      თანამედროვე პირობებში ზემოაღნიშნული, მსოფლიო ნახშირის 

მრეწველობაში არსებული მიმდინარე ტენდენციების და განვითარების 

სტრატეგიების მიმართულებების გათვალისწინება ჩვენი ქვეყნისათვის 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ქვეყანა ჩართულია საერთაშორისო 

ინტეგრაციულ პროცესებში და სრულიად რეალურია ნახშირის მოპოვება 

საქართველოსთვის სათბობი მრეწველობის მნიშვნელოვანი რგოლად იქცეს კვლავ 

ისტორიული კანონზომიერებების გათვალისწინებითაც. 

     ანალიტიკოსების მონაცემებით ჩინეთში ნახშირის მოხმარებაზე 

მოთხოვნილებების მატების გამო მსოფლიო ბაზარზე ქვანახშირის ფასი შეძლოა 

გაიზარდოს 1.5-2-ჯერ მომავალი ხუთი წლის განმავლობაში, თუ კი ამ ქვეყნის მიერ 

განხორციელებული ბოლო ექვსი წლის იმპორტის მაჩვენებელი იქნება 

შენარჩუნებული. ასეთ პროგნოზს იძლევა შვეიცარიის ბანკი. ნახშირზე ფასების 

გაორმაგება შესაბამისად გამოიწვევს ფასების მატებას იმ პროდუქტებზე რომელთა 

წარმოებაში მონაწილეობს ქვანახშირი. ამავე დროს ჩინეთის ექსპერტების 

ვარაუდობენ, რომ მომავალ წლებში ქვეყანაში ადგილი ექნება ქვანახშირის 

მოხმარებაზე მოთხოვნილების მყარ მატებას, რაც დაკავშირებულია მსოფლიო 
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ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესების გამო,  მრეწველობის იმ დარგების სწრაფ 

განვითარებისათან, რომლებიც მოიხმარენ ქვანახშირს. თავად ჩინეთში ქვანახშირის 

მოხმარება დარგობრივად ნაწილდება შემდეგნაირად: ელექტრო ენერგეტიკა 40%; 

გადამამუშავებელი მრეწველობა 30%; საკოქსე ბატარეიები 15%; სოფლის 

მეურნეობა 2% და დანარჩენი სხვა 12%. 

       ჩინეთის ქვანახშირის მრეწველობის განვითარების პერსპექტივები 

ეფუძვნება დარგის მოდერნიზაციას და რეკონსტრუქციას, აქ ქვანახშირის 

მოიპოვება ინტეგრირებული სისტემების ნაწილად, როგორიცაა: შახტა + თესი; 

შახტა + თესი + ალუმინის წარმოება; შახტა + ქიმიური მრეწველობა; შახტა + 

სამშენებლო ინდუსტრია; შახტა + საკოქსე ბატარეიები + ქვანახშირის გაზიფიკაცია. 

       მსოფლიოს მოწინავე ნახშირმომპოვებელი ქვეყნების და ჩვენი ქვეყნის 

ნახშირის მრეწველობის შესწავლილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, 

მნიშვნელოვანია ამ დარგის აღდგენა და განვითარება ეროვნული ეკონომიკის 

თავისებურებების, მეურნეობრიობის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისად, 

ხოლო სტრატეგიის განსაზღვრა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების ჭრილში, 

სადაც მნიშვნელოვანია დარგში არსებული სამომხმარებლო ბაზრის მოთხოვნები, 

სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური და სხვა ფაქტორების გათვალისწინება. 

ქვანახშირის მოპოვებისა და მოხმარების თანამედროვე ეკოლოგიურად უსაფრთხო 

ტექნოლოგიების გამოყენებამ უნდა უზრუნველყოს ელექტროენერგეტიკა 

ენერგეტიკული კონცენტრატით, ხოლო შავი მეტალურგია – ტექნოლოგიური 

სათბობით. ამასთან, შესაძლებელია ქართული ქვანახშირის საყოფაცხოვრებო 

დანიშნულების თვალსაზრისითაც გამოყენება, რისთვისაც მნიშვნელოვანია 

გაიზარდოს გეოლოგიურ-საძიებო სამუშაოები საბადოთა დაზვერვის 

საიმედოობისა და კომპლექსურობის ამაღლების მიმართულებით; ამასთან, 

მომავალში, ამ დარგის სანედლეულო ბაზის ანალიზს საფუძვლად სწორედ 

კომპლექსური მიდგომა უნდა დაედოს, სადაც მნიშვნელოვანია შეფასდეს არა 

მხოლოდ ქვანახშირის მარაგი, არამედ ყველა მისი თანამდევი კომპონენტიც, 

რადგან როგორც ცნობილია ხშირად ქვანახშირის საბადოების დამუშავებისას 
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გვხვდება ისეთი ქანებიც, რომლებიც ვარგისია მშენებლობისათვის, 

მეტალურგიული, ქიმიური და მრეწველობის სხვა დარგებისათვის. ამ 

თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია დარგში გამოყენებული ტექნიკა-

ტექნოლოგიური საშუალებების სრულყოფა, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს 

საბადოებზე რთული სამთო-გეოლოგიური პირობების მავნე ზეგავლენა და 

დანაკარგები, მოხდეს საბადოს ეფექტიანად და რაციონალურად ათვისება, რაც 

მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ქვანახშირის მოპოვების ტექნიკურ-ეკონომიკურ 

მაჩვენებლებს, აამაღლებს როგორც რეგიონის და ასევე, მთლიანად ქვეყნის 

კონკურენტუნარიანობას და სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. როგორც 

შესაბამისი რეგიონისა და მთლიანად, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ინტერესები  

მოითხოვს ტყიბულში ქვანახშირის მრეწველობა, რაც შეიძლება მოკლე დროში 

უნდა აღდგეს და განვითარდეს. ამისათვის აქ ძირითადი ყველა საჭირო პირობა 

არსებობს. არის ბუნებრივი და  შრომითი რესურსები, მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზა, საინჟინრო, სამეცნიერო კადრები და მათი დიდი გამოცდილება. აღსანიშნავია, 

რომ მთელ ამიერკავკასიაში ქვანახშირის დიდი მარაგი მხოლოდ საქართველოს 

გააჩნია. 

   რეგიონული ხელისუფლების როლის ეფექტიანი წარმართვა შესაძლებელია 

შემდეგი მიმართულებით და ისეთი საკითხებში თანამონაწილეობით როგორიცაა:  

 რეგიონული პოლიტიკის შემუშავებაში მონაწილეობა/ინიცირება;  

 საინოვაციო ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობა (ტექნოპარკები, ბიზნეს- 

ინკუბატორები, საკონსულტაციო და ტექნოლოგიის გადაცემის ცენტრები, კერძო 

და საჯარო სექტორის თანამშრომლობის სქემები და სხვა);  

 რეგიონული პროექტების დაფინანსებაში მონაწილეობა; 

 პროდუქტების შექმნაზე მიმართული განათლების, ინსტიტუციური და 

საკანონმდებლო ღონისძიებების ორგანიზება;  

 რეგიონული კვლევითი ინსტიტუტების, უნივერსიტეტებისა და 

საწარმოების კლასტერები, მათი მეშვეობით საინოვაციო პოლიტიკის რეგიონული 

პრიორიტეტების დადგენა;  
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 სახელმწიფო შესყიდვების გამოყენება, ტექნოლოგიების გადაცემის 

მექანიზმები; 

 რეგიონული საინოვაციო ცენტრების ჩამოყალიბება;  

 შუამავლობა ტექნოლოგიაზე მოთხოვნილებასა და ხელმისაწვდომ კვლევას 

შორის, მონაცემთა ბაზის ფორმირება ტექნოლოგიურ მიღწევებზე, პატენტებზე, 

პროტოტიპებზე, ლიცენზიებზე;  

 მსს და უნივერსიტეტების/ინსტიტუტების ქსელის შექმნა, მსს დიდ 

საწარმოებთან და უცხოელ ინვესტორებთან დაკავშირება;  

 ტექნოლოგიების კომერციალიზაცია, კონსულტაციები და გადამზადება 

საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრების დაფუძნება;  

 რეგიონული საინვესტიციო პროექტების გამოვლენა და უცხოელი 

ინვესტორების მოძიება;  

 რეგიონის ეკონომიკის ვებ-გვერდის შექმნა და რუკის შედგენა;  

 პრეზენტაციების, ბაზრის ანალიზის, მიზნობრივი სწავლების, 

საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ორგანიზება კლასტერების 

დაგეგმვაზე დაფუძნებული ეკონომიკური განვითარება და სხვ. 

დასკვნა 

    რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებისათვის აუცილებელია ტერიტორიული და დარგთაშორისი 

განვითარების სრულყოფა, სახელმწიფო და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების 

ინტერესების გათვალისწინებით, რამდენადაც სწორედ ადგილობრივი 

თვითმმართველობების ეკონომიკურ განვითარებაზეა დამოკიდებული 

ადგილებზე სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების ეფექტიანად გადაწყვეტა, 

ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება, მუნიციპალიტეტების საინვესტიციო 

მიმზიდველობის ზრდა და საერთო ჯამში, საკვლევი დარგის ბიზნეს ეფექტიანობის 

და რეგიონის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. 

    ამრიგად, საბაზრო ეკონომიკის დაკვიდრების პირობებში კლასტერული 

მოდელი წარმოადგენს საკვლევ დარგში ორგანიზაციის საკმაოდ მიმზიდველ 
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ფორმას. კლასტერული ტექნოლოგიები ხელს უწყობენ რეგიონის სოციალურ-

ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში მმართველობით 

სტრუქტურებსა და ბიზნეს-წრეებს შორის ეფექტიან ურთიერთანამშრომლობას. 
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Directions to increase the business efficincy of the Georgian coal industry on the basis of 

regional cluster formation 

David Loria 

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

       The paper discusses the current problems, trends and current aspects of development of the 

Georgian coal industry based on the formation of the cluster, the development goals and main 

directions of the region. Also, fuel-energy incl., areas of complex solution to global problems of 

coal use. 
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პერსონალის შერჩევის პროცედურა ფინანსურ ინსტიტუტებში 

მიქაძე მარიამ, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი,  

 

აბსტრაქტი 

 პერსონალის შერჩევის პროცედურა ფინანსურ ინსტიტუტებში წარმოადგენს 

სამეცნიერო კვლევას ადამიანური რესურსების სფეროში და ემსახურება საბანკო 

სექტორში პერსონალის შერჩევის არსებული სისტემების შესწავლას და მათ 

შედარებით ანალიზს. კვლევის მიზანია გამოავლინოს ის შესაძლებლობები და 

საფრთხეები, რომლის წინაშეც შესაძლოა დადგეს არსებული სისტემა მომავალში. 

კვლევის ფარგლებში გამოყენებულ იქნა შემდეგი კვლევის მეთოდები: მეორადი 

მონაცემების კვლევა, ჩაღრმავებული ინტერვიუ და ელექტრონული კითხვარები. 

გამოიკითხა კომპანიების ადამიანური რესურსების მენეჯერები, ადამიანური 

რესურსების დამოუკიდებელი სპეციალისტები და ექსპერტები. კვლევის შედეგად 

დადასტურდა რომ ქართულ საფინანსო სექტორში გამოიყენება პერსონალის შერჩევის 

ტრადიციული მეთოდები და ინერგება ინოვაციური, ციფრული სისტემები, რომელთა 

დანერგვის აუცილებლობა განაპირობა თანამედროვე გამოწვევებმა, კერძოდ მაღალი 

ტექნოლოგიური განვითარებისა და პანდემიის ეპოქაში ხარჯეფექტურობისა და 

კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნების აუცილებლობამ.  

 

 საკვანძო სიტყვები: პერსონალის შერჩევა, სამუშაოზე დაქირავების პროცედურა, 

ადამიანური რესურსები, რეკრუტინგი, სამუშაოზე აყვანის ციფრული ტექნოლოგიები 

შესავალი 

 საქართველოში ლიცენზირებულია 15 ეროვნული და უცხოური კომერციული 

ბანკი. კვლევის ფარგლებში მოხდა ეროვნულ ბანკებში დანერგილი პერსონალის 

შერჩევის პროცედურის კვლევა. აღსანიშნავია, რომ საბანკო სისტემა ერთ-ერთი 

ნოვატორია ადამიანური რესურსების მართვის სისტემების მენეჯმენტში, მათ 

შექმნილი აქვთ ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებები და მუდმივად 

მიმდინარეობს არსებული სისტემების განახლება და გაუმჯობესება.  
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 სელექციის ხარისხი მნიშვნლოვან უპირატესობას ანიჭებს ნებისმიერ 

ორგანიზაციას კონკურენტულ გარემოში და წარმატების გარანტადაც გვევლინება, 

ვინაიდან კადრების დაკომპლექტებისას ხდება თითოეული თანამშრომლის  

პროფესიონალიზმის დონის დადგენა და მათი შესაბამისობის განსაზღვრა 

მოვალეობების შესრულებისათვის საჭირო საკვალიფკაციო მოთხოვნებთან.[1] 

ვინაიდან კვლევისათვის დამახასიათებელი აუცილებელი ნიშანია შერჩევის 

რეპრეზენტატულობა, საკვლევი ბანკები შერჩეულ იქნა ისეთი კრიტერიუმებით 

როგორიცაა საკრედიტო რეიტინგი,  აქტივების მოცულობა, ფილიალებისა და 

თანამშრომელთა რაოდენობა. 

ძირითადი ნაწილი 

  კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების საფუძველზე მოხდა ბანკებში 

არსებული პერსონალის დაკომპლექტების პროცედურის მსგავსებებისა და 

განსხვავებების დადგენა. მონაცემების გრაფიკულად ილუსტრირება. აღმოჩნდა, რომ 

ბანკებში სელექციის პროცედურის მსგავსი მოდელი არსებობს.  სელექციის 

პროცედურის ხანგრძლივობა ბანკებში საშუალოდ არის ორი კვირიდან ერთ თვემდე 

და ეს ვადა განისაზღვრება პოზიციის მნიშვნელოვნებითა და ბიზნეს პროცესებით.  

 კვლევის შედეგად  დადგინდა, რომ ბანკების 100%-ში ტარდება საკადრო 

დაგეგმვა, თუმცა განსხვავებულია საკადრო დაგეგმვის მიზნები. საკადრო 

დაგეგმვისას ბანკების 100%-ში ხდება შემდეგი დემოგრაფიული ფაქტორების 

ანალიზი: შრომის ბაზრის სტრუქტურა და სახელფასო განაკვეთების ცვლილებები, 

ხოლო ბანკების 25% გამოიყენება ხდება დემოგრაფიული ტენდენციების ანალიზი 

დამატებით. პერსონალის შერჩევის მიზნებისათვის სამუშაოს ანალიზი ტარდება 

ბანკების 75%-ში. სამუშაოს ანალიზისას მიღებული ინფორმაცია ამ ბანკებში 

გამოიყენება თანამდებობრივი ინსტრუქციის დასაწერად, საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნების და სარეკლამო განცხადების შესადგენად. ვაკანსიაზე სარეკლამო 

განცხადების განთავსებისათვის კომპანიები ძირითადად იყენებენ ინტერნეტს. 

კერძოდ. საკუთარ ვებ-გვერდებსა, სოციალურ ქსელებსა და ვაკანსიების ვებ-

გვერდებს.  ბანკებში სელექციის ეტაპები მსგავსია, თითოეულ მათგანში რეზუმეების 
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გადარჩევის შემდგომ ხდება კანდიდატებთან დაკავშირება და მათი დაბარება 

ტესტირებაზე. ის კანდიდატები, რომლებიც ტესტირებაზე იღებენ გამსვლელ ქულას 

გადადიან მეორე ეტაპზე, რომელიც შედგება გასაუბრებისაგან. გასაუბრების შემდგომ 

ხდება საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ბანკის თანამშრომლების მიერ, რის 

შედეგადაც ამოირჩევა სასურველი კანდიდატი და ხდება სამუშაოს შეთავაზება 

მისთვის. (იხ. დიაგრამა N1) . 

                                   სელექციის ეტაპები საქართველოს ბანკებში 

 

დიაგრამა N 1 

 მსოფლიოში „ახალი რეალობის“ ჩამოყალიბებამ, რომელიც  ახალი ვირუსის 

კოვიდ 19-ის გავრცელებამ განაპირობა, გამოწვევების წინაშე დააყენა საქართველოში 

მოქმედი კომპანიები, მათ შორის კომერციული ბანკები; აღმოჩნდა, რომ 

თანამშრომელთა აყვანის პროცედურაში საჭირო გახდა კორექტივების შეტანა, 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭა ციფრული რეკრუტირების საშუალებებს. 

საჭირო მოთხოვნებს ნებისმიერი პოზიციისათვის დაემატა დისტანციური მუშაობის 

უნარ-ჩვევების ქონის მოთხოვნა. ვაკანსიების გამოქვეყნება მოხდა დასაქმების 

ვირტუალურ პლატფორმებზე, სოციალურ ქსელებსა და ბლოგებზე. ტალანტების 

მოსაზიდად კომპანიები აქტიურდებიან სოციალურ ქსელებში HR მარკეტინგის 

კუთხით, რათა მოახდინონ საკუთარი თავის პოზიციონირება, როგორც სტაბილური 

1 

1.საკადრო დაგეგმვა 

2.თანამდებობრივი 

ინსტრუქცია 

3. საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნები 

4. სარეკლამო განცხადება 

5.რეზუმეს გადარჩევა 

6. ტესტირება 

7.ინტერვიუ 

8. გადაწყვეტილების 

მიღება 

9. სამუშაოს შეთავაზება 
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დამსაქმებლის, რომელიც ეფექტურად უმკლავდება კრიზისულ სიტუაციებს. ამ 

კუთხით საქართველოში არსებული პრაქტიკა გვიჩვენებს კომპანიების აქტიურ 

ჩართულობას დამსაქმებლის ბრენდის განმტკიცების მიზნით პანდემიის პერიოდში. 

მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ ვირუსით გამოწვეულ სიტუაციაში ნაკლებად ხდება ე.წ. 

ტალანტის მოზიდვა და კადრებზე ნადირობა, კომპანიები აქტიურად აწარმოებენ 

დამსაქმებლის ბრედის კომუნიკაციის კამპანიებს; აქცენტი კეთდება დასაქმებულის 

პოზიციიდან აღქმულ ბრენდზე, დამსაქმებლები ცდილობენ შესთავაზონ 

დამატებითი ღირებულება პოტენციურ კადრებს. 

 კვლევის შედეგად ასევე დადგინდა, რომ კვლევაში მონაწილე კომერციული 

ბანკების 75%-ს აქვს წინასწარ შედგენილი  აპლიკაციის ფორმები. ექსპერტული 

შეფასებით ეს სტანდარტული ფორმები ხელს უწყობს მონაცემთა ბაზის დამუშავებას 

მცირე ვადაში [4].  ამასთანავე, სტანდარული ფორმებით აპლიკანტთა გადარჩევა 

გამარტივებულია, ვინაიდან სააპლიკაციო ფორმაში ფიქსირდება ის მოთხოვნები, 

რომელბიც ორგანიზაციისთვის აქტუალურია, ხდება კანდიდატების მონაცემების 

შედარება; კომპანიის მიერ დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად. საერთო 

აპლიკაციის ფორმის შედგენა ხდება ვაკანტური პოზციისათვის დადგენილი 

მოთხოვნებისა და ორგანიზაციული კულტურის ელემენტების გათვალისიწინებით.  

 ექსპერტების მოსაზრებით, კრიტერიუმები რომლითაც უნდა სარგებლობდნენ 

რეზუმეების გადარჩევაში მონაწილე პირები განპირობებულია უშუალოდ ვაკანტური 

პოზიციის თავისებურებებით. [5] რიგ შემხვევებში პირველ ადგილზე შეიძლება იყოს 

კვალიფიკაცია, ხოლო რიგ შემთხვევებში გამოცდილება და სტაჟი. არის პოზიციები, 

სადაც რეკომენდაციებმა შეიძლება დაიკავოს ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი. კვლევის 

შედეგად დადგინდა, რომ საქართველოს ფინანსურ ინსტიტუტებში რეზუმეების 

გადარჩევა ხდება შემდეგი კრიტერიუმებით: კვალიფიკაცია, რეკომენდაცია, 

მოტივაცია, მუშაობის სტაჟი და სამუშაო გამოცდილება. თითოეულ ბანკში ამ 

კრიტერიუმების მნიშვნელოვნება განსხვავებულია და დაჯგუფებულია სასურველ და 

აუცილებელ კრიტერიუმებად. ბანკების მიერ მოწოდებული მონაცემების ანალიზისას 

მიღებულ იქნა შემდეგი შედეგები: რეზუმეს გადარჩევის კრიტერიუმებში სამუშაო 
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გამოცდილებას უკავია ყველაზე მაღალი 80%, ასევე მნიშვნელოვანია კვალიფიკაცია 

და მოტივაცია.  

 ექსპერტული შეფასებით, სელექციის პროცედურა უნდა მოიცავდეს შემდეგ 

ეტაპებს: ტესტირება, გასაუბრება, პროფესიული  დავალება, შეფასების ცენტრები, 

რეკომენდაციები[3]. თითოეული ეტაპის დაგეგმვა უნდა ხდებოდეს  რანგისა და 

სამუშაო  პოზიციის მოთხოვნების გათვალისწინებით. ამასთანავე, აუცილებელია 

შერჩევისას განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიექცეს კანდიდატის პიროვნულ 

თვისებებს. ექსპერტთა ნაწილი თვლის, რომ კანდიდატთა პიროვნულ შეხედულებებს, 

ღირებულებებსა და ფასეულობებს ყურადღება  საჭიროა მიექცეს ნაწილობრივ, თუმცა 

ექსპერტთა მეორე ნაწილს მიაჩნია, რომ ეს კრიტერიუმები არსებითი მნიშნველობისაა 

ორგანიზაციის კულტურიდან გამომდინარე. თუკი კანდიდატის ღირებულებები 

განსხვავდება ორგანიზაციაში არსებული კულტურისაგან, ის ვერ მოახერხებს გახდეს 

ამ  ორგანიზაციის სრულფასოვანი წევრი, დაამყაროს ურთიერთობები 

თანამშრომლებთან. შესაბამისად, მისი სამუშაო გახდება სტრესული, რაც იმოქმედებს 

შრომის ნაყოფიერებასა და მოტივაციაზე და შესაძლოა პიროვნებამ დატოვოს 

სამსახური, რაც სელექციის პროცედურის განმეორებით ჩატარებას გამოიწვევს. 

მნიშვნელოვანი ცვლილებაა ასევე ადგილზე ჩატარებული ტესტირების ჩანაცვლება 

ონლაინ ტესტირებით და პირისპირ გასაუბრების ჩატარება ონლაინ ფორმატში.   

 გამოკვლეული ბანკების 100%-ში ყურადღება ექცევა კანდიდატების პიროვნულ 

თვისებებს, ხოლო ბანკების 75%-ში ნაწილობრივ ექცევა ყურადღება კანდიდატის 

პიროვნულ ღირებულებებს, ფასეულობებსა და შეხედულებებს, ხოლო 25%-ში ამ 

ღირებულებებს არ ექცევა ყურადღება.  

  ექსპერტთა ნაწილის შეფასებით საქართველოს საბანკო სექტორში სელექციის 

პროცედურის ტესტირების ნაწილში მიზანშეწონილია გამოყენებულ იქნას 

ტესტირების შემდეგი ტიპები:  უნარების ტესტი, სამუშაოსთან დაკავშირებული 

ტესტი, სამუშაოსთან დაკავშირებული ტესტი. ხოლო ექსპერტთა მეორე ნაწილის 

შეფასებით მიზანშეწონილია ზემოთხსენებული ტესტების გარდა გამოყენებულ იქნას 

ფსიქომეტრიული, ინტეგრირებული და კოგნიტიური ტესტები. ექსპერტული 
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შეფასება საბანკო სექტორში რეკომენდირებული ინტერვიუს ტიპთან დაკავშირებით 

გაიყო; ექსპერტთა 33% მიიჩნევს, რომ გამოყენებული უნდა იყოს: 

არასტრუქტურიზირებული, ქცევითი, სიტუაციური და სტრესული ინტერვიუს 

ტიპები. ასევე 33% მოსაზრებით საჭიროა სტუქტურიზირებული და სამუშაოსთან 

დაკავშირებული ინტერვიუს ტიპების გამოყენება. ხოლო 33% კი მიაჩნია, რომ ყველა 

ტიპის ინტერვიუს გამოყენება არის შესაძლებელი და ინტერვიუს ტიპის შერჩევა უნდა 

მოხდეს პოზიციის მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

 საბანკო სექტორში ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ სელექციის 

პროცედურისას ტესტებისა და ინტერვიუების განსხვავებული ტიპები გამოიყენება. 

ყველა ბანკი იყენებს შერეული ტიპის ინტერვიუს, ასევე ბანკების 75% პროცენტი 

იყენებს სამუშაოსთან დაკვაშირებულ და სიტუაციურ ინტერვიუებს, ხოლო 50 

პროცენტი იყენებს ქცევით ინტერვიუსთაც. ბანკების 100 % იყენებს უნარების ტესტებს, 

მათი 75% გამოიყენება სამუშაოსთან დაკაშირებული ტესტები, ხოლო 50% გამოიყენება 

ფსიქომეტრიული ტესტები.  

 ექსპერტული შეფასებით ინტერვიუში მონაწილე პირები განისაზღვრა შემდეგი 

თანამდებობებით: ადამიანური რესურსების მენეჯერი, მიმართულების მენეჯერი 

თითოეული პოზიციის შესარჩევად; სპეციფიური პროფესიების შერჩევისას 

(მაგალითად, სოფლის მეურნეობის მიმართულების სესხი ოფიცრის შერჩევისას, 

შესაძლებელია მოთხოვნილი იყოს სოფლის მეურნეობის გარკვეული 

მიმართულების/ების ცოდნა და ამ შემთხვევაში, საჭიროა ამ მიმართულების 

სპეციალისტის მოწვევა); უმაღლესი რანგის მენეჯერის შერჩევისას 

რეკომენდირებულია კომპანიის დირექტორის დასწრება.  

  საქართველოს ბანკებში კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ბანკების 100%-ში 

ინტერვიუს აუცილებლად ესწრება ადამიანური რესურსების მენეჯერი და 

მიმართულების მენეჯერი. ხოლო მნიშვნელოვანი პოზიციებისათვის სელექციის 

ინტერვიუში ესწრებიან ბანკების დირექტორები და საჭიროების შემთხვევაში 

დარგების სპეციალისტები.  
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  კვლევის ფარგლებში ექსპერტებს დაესვათ კითხვა პერსონალის შერჩევის 

ალტერნატიულ მეთოდებთან დაკავშირებით. შეკითხვის ფარგლებში განიმარტა, რომ 

განსხვავებული პოზიციებისათვის ალტერნატიული მეთოდების საჭიროება 

განხვავებულია. მაგ: მარკეტინგისა და პიარის მენეჯერის შემთხვევაში აუცილებელია 

გამოყენებულ იქნას ზეპირი პრეზენტაციის სავარჯიშო, როდესაც ოპერატორის 

თანამდებობაზე ამგვარი ტექნიკის გამოყენება არ არის საჭირო. ამ ფაქტორის 

გათვალისწინებით, ექსპერტთა მოსაზრებით აუცილებელია სიმულაციებისა და 

ქეისის განხილვის გამოყენება წამყვან პოზიციებს, ასევე სასურველია გამოყენებულ 

იქნას შეფასების ცენტრები, სხეულის ენა,  

 ზეპირი პრეზენტაცია. კვლევის შედეგებით, საქართველოში ბანკები 

უპირატესობას ანიჭებენ შერჩევის ისეთ ტრადიციულ სახეებს როგორიცაა ტესტირება 

და ინტერვიუ, ნაკლებად იყენებენ შერჩევის ალტერნატიულ მეთოდებს. მათი 

მოსაზრებით ტრადიციული მეთოდები არის უკვე აპრობირებული და ამ მეთოდებით 

მიღებული შედეგები არის სანდო და ვალიდური. აღსანიშნავია, რომ ალტერნატიული  

მეთოდებიდან ძირითადად ხდება  ქეისის განხილვის გამოყენება.   

 ექსპერტული შეფასებით თანამშრომლის გამოსაცდელი ვადით აყვანა 

აუცილებელია საბანკო სექტორში. ასევე სავალდებულოა ჩატარდეს შესრულებული 

სამუშაოს შეფასება სელექციის პროცედურის ეფექტიანობის განსაზღვრისათვის, 

ვინაიდან ეს შეფასება შესაძლოა გამოყენებულ იქნას სელექციის პროცედურის 

ეფექტურობისა და ეფექტიანობის განსაზღვრისათვის და სელექციის პროცედურაში 

არსებული ხარვეზების აღმოსახვრელად. კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ 

შესრულებული სამუშაოს შეფასება ბანკებში ტარდება მხოლოდ ზოგიერთ 

შემთხვევაში, მნიშვნელოვან პოზიციებთან დაკავშირებით.  

  ექსპერტთა გამოკითხვის ფარგლებში, მათ დაესვათ შეკითხვა საქართველოს 

ბანკებში პერსონალის დაკომპლექტების პროცედურის ძლიერ და სუსტ მხარეებთან. 
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დასკვნა 

 კვლევაზე დაყრდნობით შეგვიძლია დავასკვნათ შემდეგი:  

 პერსონალის შერჩევის პროცედურაზე ფინანსურ ინსტიტუტებში 

გამოყოფილია მნიშვნელოვანი ფინანსური და ადამიანური რესურსი, ამდენად, 

პროცესის ეფექტურ დაგეგმვას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. 

 პანდემიისა და პოსტპანდემიის პერიოდში პერსონალის 

დაკომპლექტებისას მნიშვნელოვანია თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების 

დანერგვა, რაც საშუალებას მისცემს კომპანიას დაზოგოს ხარჯები და გაზარდოს 

უსაფრთხოება.  

 უცილებელია მოხდეს ავტომატურ რეჟიმში აპლიკაციების მოძიებისა და 

გადარჩევის სისტემების სტანდარტიზირებული ელექტრონული ტესტებისა და 

ონლაინ გასაუბრების  გამოყენება, რაც აამაღლებს სელექციის პროცედურის 

ვალიდურობას და უზრუნველყოფს კომპანიებში კვალიფიციური პროფესიონალების 

აყვანას სამუშაოზე.   
 

ლიტერატურა: 

1. ლილი ბიბილაშვილი (2013). ვორქშოფი: პერსონალის დაგეგმვა. 

[workshop:personalis dagegmva/Workshop:Personell Planning]თბილისი 

2. Aamond  M.G.(2010). Industrial/Organizational Psychology: An Applied Approach(6th 

ed.). Balmont: Wadsworth 

3. Armstrong, M. and Baron, A. (1998a) Performance Management – The New Realities. 

London: IPD. 

4. Armstrong M. (2009).Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice 

(11th ed.).London:Replica Press LTD;  

5. Arthur D. (2004) Fundamentals of Human Resources Management (4th Ed.). AMACOM 

6. Billsberry J. (2007) Experiencing Recruitment and Selection. UK: John Wiley and Sons, 

Ltd 

7. Brockbank W. (2005) Roadmap to Strategic HR: Turning a Great Idea into a Business 

Reality.USA: AMACOM 



366 
 
 

 

8. Cascio, W. F. (2000). Costing human resources: The financial impact of behavior in 

organizations(4th ed.). Cincinnati, OH: Southwestern. 

9. Dessler G. (2011).Human Resource Management (12th ed.).Boston: Pearson Education. 

10. Dowling P, Festing M. (2008) International Human Resource Management (5th 

ed.).London: Thompson Learning 

11. Drucker, P. (1999), Knowledge-Worker productivity: The Biggest challenge, California 

Management Review  

12. EEF (2005) Absence and Labour turnover survey: EEF 2005 Survey of Absence costs. 

London:EEF. 

13. Gatewood R, Feild H. (2007). Human Resource Selection. (6th ed.). Boston: South-Western 

College Pub. 

14. Grant, R M (1991) The resource-based theory of competitive advantage: implications for 

strategy formation. California:California Management Review 

15. Gómez-Mejía R, David B. Balkin, Robert L. Cardy (2011),  Managing Human Resources 

(7th ed.). Prentice Hall 

16. Herbert G, Heneman III H, Judge T. (2011), Staffing Organizations (7th ed.). McGraw-Hill 

17. Jackson S. (2012). Managing Human Resources (11th ed.).South-Western, Cangage 

Learning 

18. Kaplan, R. S. & Norton, David, P. (2004), Strategy Maps: Converting Intangible Assets Into 

Tangible Outcomes. Boston, Harvard Business School Press. 

19. Kearns, P. (2003), HR Strategy: Business Focused Individually Centered, USA: 

Butterworth-Heinemann 

20. Kochan, Thomas, A. and Chalykoff, John (1985), Human Resource Management and 

Business Life Cycles: Some Preliminary Positions, Sloan School of Management. 

 

 

 

 



367 
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Abstract 

 The present research “Recruitment in the Financial Institutions of Georgia” represents an 

academic research in the field of Human Resources and aims at studying, analysisng and 

comparing recruitment systems and procedures established in the financial sector. The objective 

of the research is to identify the strengths and weaknesses of the systems and the prospect of 

changes be made to them. The following methods have been used in the research: the analisys of 

primary and secondary data, in-depth interviews and e-questionairres. The interviews have been 

conducted with the HR managers of the companies, managers, HR experts and professionals. The 

brief overiew of the research is the following: traditional recruitment methods are commonly used 

during the selection process; however the innovative, alternative methods are being adopted with 

the special focus on digital recruitment systems, the implementation of which is becoming urgent 

in the pandemic/post pandemic period in order to ensure safety and cost efficiency of the 

recruitment process.  
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სექცია 

საჯარო მმართველობის სამართლებრივი საფუძვლები 
SECTION 

LEGAL BASIS OF PUBLIC ADMINISTRATION 

СЕКЦИЯ 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПУБЛИЧНГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

ეთიკის როლი სასამართლოში 

იაშვილი გენადი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  პროფესორი.  

მიროტაძე გიორგი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი.  

 

აბსტრაქტი 

  საჯარო მმართველობის პროცესი სასამართლოში გამოირჩევა 

სპეციფიკურობით, მთელი რიგი თავისებურებებით და ხასიათდება გარკვეული 

სირთულეებით. იმისათვის, რომ სასამართლოში საჯარო მმართველობა იყოს 

ეფექტური და წარმატებული, ადამიანური რესურსების მართვის პროცესში 

აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული საზოგადოების მოთხოვნები. 

მითუმეტეს, რომ თანამედროვე საზოგადოებაში სამართლის უზენაესობის 

დამკვიდრების თვალსაზრისით მოსამართლეს აკისრია უმნიშვნელოვანესი როლი. 

  ვინაიდან მოსამართლეები საზოგადოების მიერ აღიქმებიან, როგორც 

მნიშვნელოვანი საჯარო მოხელეები, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მათ მიერ 

ქცევის მაღალი სტანდარტების დაცვას სასამართლო კორპუსისადმი 

საზოგადოებრივი ნდობის შესანარჩუნებლად. იმისათვის, რომ შეინარჩუნონ და 

აიმაღლონ საზოგადოებრივი ნდობა, მოსამართლეებმა უნდა დაიცვან 

კეთილსინდისიერებისა და ეთიკური ქცევის უმაღლესი სტანდარტები, რომელიც 

ემყარება გარკვეულ მთავარ ღირებულებებსა და პრინციპებს, რაც ასახულია 

საქართველოს მოსამართლეთა ეთიკის წესებში. სამოსამართლო ქცევის პრინციპები 

მოიაზრება ექვსი მთავარი ღირებულების ქვეშ, როგორიცაა: დამოუკიდებლობა, 
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მიუკერძოებლობა, კეთილსინდისიერება, თანასწორი მოპყრობა, გულისხმიერება, 

კომპეტენტურობა. 

  მოცემულ ნაშრომში განხილულია სასამართლოში ეთიკის როლთან 

დაკავშირებული საკითხები. 

 

  საკვანძო სიტყვები: საჯარო მმართველობა, სასამართლოების საქმიანობა, 

სამოსამართლო ეთიკა, მოსამართლე, ეთიკის პრინციპები. 

 

  საჯარო მმართველობა დადგენილი წესრიგის უზრუნველყოფის მექანიზმია 

და მისი მთავარი თვისება გადაწყვეტილებების მიღებისა და აღსრულების უნარია. 

ამასთან, საჯარო მმართველობა არამხოლოდ მმართველობის მექანიზმს 

გულისხმობს, არამედ იმ სტრუქტურებს და პროცესებსაც, რომელთა მეშვეობითაც 

სახელმწიფო ურთიერთობს საზოგადოებასთან. კაცობრიობის ისტორიის 

განმავლობაში, დიდი მოაზროვნეები კეთილსინდისიერი მოსამართლეებისაგან 

შემდგარ დამოუკიდებელ სასამართლოს თავისუფალ საზოგადოებაში 

დემოკრატიული მმართველობისათვის უმნიშვნელოვანეს ელემენტად მიიჩნევდნენ. 

შესაბამისად, მოსამართლის როლს დიდი ყურადღება და პოლემიკა ეთმობოდა 

მრავალი ეპოქის განმავლობაში და ეთმობა ახლაც. განვიხილოთ სამოსამართლო 

ეთიკის ძირითადი ღირებულებები და პრინციპები: 

  მოსამართლის დამოუკიდებლობა - მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის 

პრინციპი ნებისმიერი დემოკრატიული საზოგადოების არსებითი ელემენტია. 

როგორ გამოიყურება დამოუკიდებელი მოსამართლე? მას არ ეშინია თავისი შინაგანი 

რწმენის გამოყენების სასჯელის კანონის ინტერპრეტაციისას. არ ეშინია სამსახურის 

ან რეპუტაციის დაკარგვის, როდესაც მთავრობის ან სამართალდამცავი ორგანოების 

საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებას იღებს. მოსამართლე, რომელსაც ეშინია, რომ 

არაპოპულარული გადაწყვეტილების მიღებისთვის დაისჯება, ნაკლები ალბათობით 

იქნება მიუკერძოებელი და ნეიტრალური. მოსამართლე მხოლოდ მაშინ არის 

დამოუკიდებელი თუ ის  გადაწყვეტილებას იღებს მხოლოდ მოცემული ფაქტებისა 
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და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე და აქვს პოლიტიკური, ან 

საზოგადოებრივი ზეწოლისაგან თავისუფალი გადაწყვეტილებების მიღების უნარი. 

ამავდროულად უნდა ახასიათებდეს ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა. [1] 

  მოსამართლემ უნდა მიიღოს ის ფაქტი, რომ იგი საჯარო ფიგურაა. არ უნდა 

ჰქონდეს ისეთი ხასიათი, რომელიც მეტად მგძნობიარე ან მეტად მყიფეა. საჯარო 

თანამდებობის პირების მხრიდან კრიტიკა მიღებულია დემოკრატიაში, შესაბამისად, 

მოსამართლეები არ უნდა ელოდნენ თავიანთი გადაწვეტილებების, მოსაზრებებისა 

და საქმის წარმოების კრიტიკისაგან იმუნიტეტს და დამოუკიდებელნი უნდა იყვნენ: 

ხელისუფლების აღმასრულებელი და საკანონმდებლო შტოებისაგან, მხარეებისა და 

წარმომადგენლებისაგან, კოლეგებისა და ზემდგომი პირებისაგან, მედიის, 

საზოგადოებრივი აზრისა და ზეწოლის განმახორციელებელი სხვა ჯგუფებისაგან. 

  მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა გულისხმობს, როგორც 

ინდივიდუალურ, ისე ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობას, რომელიც აუცილებელია 

გადაწყვეტილებების მიღებისას. ამდენად, მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა არის, 

როგორც განწყობა, ისე ინსტიტუციური და საოპერაციო ზომების ერთობლიობა. 

პირველი უკავშირდება მოსამართლის ფაქტობრივ დამოუკიდებლობას, ხოლო 

უკანსკნელი კი - სასამართლო კორპუსის სხვებთან, განსაკუთრებით 

ხელისუფლების სხვა შტოებთან ურთიერთობის განსაზღვრას, რათა 

უზრუნველყოფილი იქნეს, როგორც რეალური დამოუკიდებლობა, ისე 

დამოუკიდებლობის ხილვადობა. 

  მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის საფრთხეს წარმოადგენს: 

არაპოპულარული გადაწყვეტილებების გამო სამსახურიდან დათხოვნის საფრთხე 

ან/და სხვა პოლიტიკური საფრთხეები; ცალკეული გადაწყვეტილებების კრიტიკა 

იმის გაცნობიერებით, რომ მოსამართლე პასუხს ვერ გასცემს; მოსამართლეთა 

ანაზღაურება და დაფინანსებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები; 

მოსამართლეთა მეტად მცირე რაოდენობა და გაზრდილი სამუშაო დატვირთვა; 

დისციპლინური დევნა მცდარი გადაწყვეტილებებისათვის და სხვა. [2] 
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  მიუკერძოებლობა - “დამოუკიდებლობისა” და “მიუკერძოებლობის” 

კონცეფციები მჭიდროდ არის ურთიერთდაკავშირებული ერთმანეთთან, თუმცა 

ამავდროულად განცალკევებული და განსხვავებულია. “მიუკერძოებლობა” 

გულისხმობს სასამართლოს განწყობას ან დამოკიდებულებას კონკრეტულ საქმეში 

საკითხებისა და მხარეების მიმართ. სიტყვა “მიუკერძოებელი” ნიშნავს რეალური ან 

აღქმული მიკერძოების არარსებობას. სიტყვა “დამოუკიდებლობა” ასახავს ან 

განასახიერებს დამოუკიდებლობის ტრადიციულ, კონსტიტუციურ ღირებულებას. 

როგორც ასეთი, იგი ნიშნავს სამოსამართლო უფლებამოსილების 

განხორციელებისას არა მხოლოდ განწყობას ან დამოკიდებულებას, არამედ ისეთ 

სტატუსს ან ურთიერთობას სხვებთან, განსაკუთრებით აღმასრულებელ 

ხელისუფლებასთან, რომელიც ეყრდნობა ობიექტურ პირობებსა ან გარანტიებს. 

მიუკერძოებლობა უმნიშვნელოვანესი პრინციპია, რომელიც არსებითია 

მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებისთვის. მოსამართლე შეიძლება 

იყოს დამოუკიდებელი და ამავდროულად არ იყოს მიუკერძოებელი. 

მიუკერძოებლობა უნდა არსებობდეს როგორც ფაქტობრივად, ისე გონივრული 

აღქმით. მიუკერძოებლობის აღქმა ფასდება გონივრული დამკვირვებლის 

სტანდარტით. აღქმა იმისა, რომ მოსამართლე არ არის მიუკერძოებელი, შეიძლება 

სხვადასხვა ფაქტორმა წარმოშვას, მაგალითად ინტერესთა კონფლიქტმა, 

მოსამართლის ქცევამ სასამართლოში ან მისმა კავშირებმა და საქმიანობამ 

სასამართლოს გარეთ. 

  მოსამართლის მიუკერძოებლობას საფრთხეს უქმნის მოსამართლის 

თანამდებობისათვის შეუფერებელი ქცევა, რომელიც ზიანს აყენებს მას, როგორიცაა: 

კანონის დაუმორჩილებლობა (ე.ი. დანაშაულებრივი ქცევა), სოციალური 

ურთიერთობები დამნაშავეებთან, გამოაშკარავებული ვნებები (ალკოჰოლიზმი, 

ნარკოტიკების მოხმარება, სექსუალური შევიწროება). ყველა ეს ფაქტორი არა 

მხოლოდ ლახავს მოსამართლის რეპუტაციას, არამედ აგრეთვე მიუთითებს 

“გონივრულ დამკვირვებელს”, რომ მოსამართლე იქნება მიკერძოებული და ექნება 

წინასწარ შექმნილი აზრი გარკვეული საქმეების განხილვისას. ასევე, ერთი 
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შეხედვით ნეიტრალურმა არასამოსამართლო საქმიანობამაც (როგორიცაა 

სამოქალაქო თუ საქველმოქმედო საქმიანობა და სხვა) შეიძლება საფრთხე შეუქმნას 

მოსამართლის მიუკერძოებლობის იმიჯს. [3] 

  კეთილსინდისიერება - სამოსამართლო კეთილსინდისიერების 

მახასიათებლებია: პატიოსნება, სამართლიანობა და გულწრფელობა, მორალური 

პასუხისმგებლობა ან ხასიათის სიძლიერე, ეთიკური პრინციპებისადმი მტკიცე 

ვალდებულება, ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა. მოსამართლე 

ყოველთვის უნდა იქცეოდეს ღირსეულად; არ უნდა ექვემდებარებოდეს ტყუილსა 

და სიცრუეს; უნდა ახასიათებდეს სათნოება და ღირსება ქცევის და ხასიათის 

თვალსაზრისით. არ არსებობს კეთილსინდისიერების ხარისხები. 

მართლმსაჯულებაში კეთილსინდისიერება არის უპირობო. ის წარმოადგენს 

აუცილებლობას. ამასთან, კეთილსინდისიერებას ახასიათებს:  

1. ინსტიტუციური ანგარიშვალდებულება, როდესაც სამოსამართლო ორგანო, 

როგორც ხელისუფლების განშტოება პასუხისმგებელია მის ბიუჯეტსა და 

ადმინისტრაციაზე საკანონმდებლო ზედამხედველობის გზით;  

2. გადაწყვეტილებითი ანგარიშვალდებულება, როდესაც მოსამართლეები პასუხს 

აგებენ გადაწყვეტილებებზე სააპელაციო განხილვის გზით; 

3. ქცევითი ანგარიშვალდებულება, როდესაც მოსამართლეები პასუხს აგებენ 

გადაცდომაზე დისციპლინური პროცესის გზით. მოსამართლეებს აქვთ 

ძალაუფლება და ამავდროულად დისკრეცია, რაც მათ ავალდებულებს დაიცვან 

ეთიკური ქცევის მაღალი სტანდარტები იმისთვის, რომ ხელი შეუწყონ 

საზოგადოების ნდობასა და პატივისცემას მათი გადაწყვეტილებებისადმი და 

ზოგადად მართლმსაჯულებისადმი. 

  არსებობს საფრთხეებიც, ქცევა, რომელიც ასუსტებს სამოსამართლო 

კეთილსინდისიერებას. ეს შეიძლება იყოს: თანამდებობის არამიზნობრივად 

გამოყენება, რათა დაეხმაროს საკუთარ თავს, ნათესავს ან მეგობარს ხელსაყრელი  

მოპყრობის ან სხვა უპირატესობის მოპოვების მიზნით; დახურული ბიზნესი, 

ნდობაზე დამყარებული ურთიერთობები, სოციალური ურთიერთობები, პირადი 
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ურთიერთობები და ასევე გადაცდომები, რომლებიც ცნობილი გახდება 

საზოგადოებისთვის. [4] 

  თანასწორი მოპყრობა - თანასწორი მოპყრობა არის მოსამართლის როლის 

ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება. თანასწორი მოპყრობის უზრუნველყოფა ყველას 

მიმართ სასამართლოს წინაშე მნიშვნელოვანია სამოსამართლო უფლებამოსილების 

განხორციელებისას. მოსამართლემ უნდა გააცნობიეროს ყოველი ადამიანის უფლება 

სამართლიანი სასამართლო პროცესის მისაღებად რასის, ფერის, სქესის, ენის, 

რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა, ეროვნული, სოციალური წარმოშობის, წოდების 

თუ სხვა გარემოებების ან სხვა მიზეზების მიუხედავად. თანასწორობის პრინციპი 

მჭიდროდაა დაკავშირებული მიუკერძოებლობის პრინციპთან იმ თვალსაზრისით, 

რომ მოსამართლემ არ გამოავლინოს მიკერძოება ან ცრუ წარმოდგენა. მოსამართლე 

უნდა ისწრაფვოდეს ისეთი ქცევისკენ, რომელიც გონიერ დამკვირვებელს 

დაუმკვიდრებს ნდობას მისი მიუკერძოებლობისადმი. მოსამართლემ უნდა 

აიცილოს ისეთი კომენტარები, გამონათქვამები, ჟესტები თუ ქცევა, რაც შეიძლება 

განიმარტოს,  როგორც უპატივცემულობა ან უყურადღებობა. 

  კომპეტენცია და გულისხმიერება - კომპეტენცია და გულისხმიერება 

წარმოადგენს  სამოსამართლო ფუნქციების ჯეროვანი განხორციელების 

წინაპირობას. ზოგადად კომპეტენცია ნიშნავს კონკრეტული ამოცანის 

შესრულებისათვის საჭირო უნარს. იგი მოიცავს ცოდნისა და ქცევის ერთობლიობას. 

სამოსამართლო კომპეტენციას განსაზღვრავს მოთხოვნილი უნარი, იურიდიული 

ცოდნა, კვალიფიკაცია და შესაძლებლობის ფლობა. გულისხმიერება განისაზღვრება, 

როგორც მუდმივი და სერიოზული ძალისხმევის მიმართვა მასზე დაკისრებული 

მოვალეობის შესასრულებლად, აგრეთვე ფიზიკური თუ გონებრივი უდრეკი 

ძალისხმევის გამოვლენა. სამოსამართლო გულისხმიერება გულისხმობს საქმის 

გონივრულად განხილვას, მიუკერძოებლად გადაწყვეტას, სწრაფად მოქმედებას, 

კანონის მიუკერძოებლად გამოყენებისკენ სწრაფვას, პროცესის შეურაცხყოფის 

აღკვეთას. ეს დამოკიდებულია სამუშაო დატვირთვაზე, რესურსებზე, დროზე, 

რომელიც ეთმობა საკითხის შესწავლას, კვლევას, განხილვას, წერას და სხვა 
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სამოსამართლო მოვალეობებს. მოსამართლის სამოსამართლო უფლებამოვალეობანი 

პრიორიტეტულია ყველა სხვა საქმიანობასთან შედარებით. მოსამართლემ უნდა 

მიიღოს გონივრული ზომები, რათა შეინარჩუნოს და აიმაღლოს მისი ცოდნა, უნარი 

და პიროვნული თვისებები, რაც აუცილებელია სამოსამართლო ფუნქციის ჯეროვანი 

განხორციელებისთვის. 

დასკვნა 

 ამრიგად, მოსამართლეს აქვს მნიშვნელოვანი როლი თანამედროვე 

საზოგადოებაში სამართლის უზენაესობის დამკვიდრების საქმეში. შესაბამისად, 

კეთილსინდისიერი მოსამართლეებისგან შემდგარი დამოუკიდებელი სასამართლო 

დემოკრატიული მმართველობისთვის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. არსებული 

საზოგადოებრივი ნდობის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად მოსამართლეებმა 

უნდა დაიცვან კეთილსინდისიერებისა და ეთიკური ქცევის უმაღლესი 

სტანდარტები, რაც ემყარება გარკვეულ მთავარ ღირებულებებსა და პრინციპებს, 

როგორიცაა: დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, კეთილსინდისიერება, 

თანასწორი მოპყრობა, გულისხმიერება, კომპეტენტურობა. ამ ღირებულებების 

დაცვა, უნარების (მათ შორის მენეჯერული და ლიდერული) გამომუშავება და 

განათლებისკენ სწრაფვა არის ის აუცილებელი კომპონენტი, რომელთა გარეშეც 

სამოსამართლო საქმიანობა ვერ იქნება წარმატებული და ვერ შეასრულებს თავის 

უპირველეს მიზანს: დაიცვას ბალანსი საზოგადოებასა და სახელმწიფოს შორის და 

უზრუნველყოს საზოგადოების წევრებს შორის სამართლიანი, თანასწორობის 

პირინციპებზე და ნდობაზე დაფუძნებული კანონიერი და სამართლიანი 

გადაწყვეტილებების მიღება, რაც ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარების 

ქვაკუთხედია.  
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Abstract 

       Public administration process in the court is distinguished by specificity, a number of 

peculiarities and is characterized by certain difficulties. In order to have  effective and successful 

public administration in the court, it is crucial to take into consideration the requirements of the 

community in the human resource management. Moreover, in modern society, the judge plays 

an important role to establish  the rule of law. 

        Because judges are perceived as important public officials by the society, it is crucial that 

they keep code of conduct to maintain high public confidence towards the judiciary. In order to 

maintain and enhance public trust, judges must adhere the highest standards of good faith and 

ethical conduct, based on certain core values and principles  reflected in the rules of ethics for 

Georgian judges. In Principles of judicial conduct is considered six main values, such as: 

independence, impartiality, good faith, equal treatment, kindness and  competence. 

        This article is the  discussion about  the issues related to the role of ethics in the court. 
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მამხილებელთა ინსტიტუტის როლი საჯარო მმართველობაში:  

საქართველოს გამოცდილება 

გოგიძე შალვა (ლაშა), 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბასტრაქტი 

ნაშრომში განხილულია მამხილებელთა ინსტიტუტის როლი საჯარო 

მმართველობის თანამედროვე სისტემაში და მისი კავშირი კორუფციასთან 

ბრძოლასთან და საკანონმდებლო და ეთიკური ნორმების დარღვევის 

გამოვლენასთან. ამ კონტექსტში გაანალიზებულია საქართველოს შედარებით ახალი 

საკანონმდებლო ნორმები და მათი პრაქტიკული გამოყენება. ამას ავსებს 

საერთაშორისო ნორმებისა და მექანიზმების ანალიზი, რომელთა მიღებაც 

მამხილებელთა დაცვის კუთხით საქართველოში არსებულ მდგომარეობას 

გააუმჯობესებს და ქვეყნის საჯარო და კერძო სექტორებში დასაქმებულ ადამიანებს 

გაამხნევებს ხმა აიმაღლონ მათი კოლეგების უკანონო და კორუფციული ქმედებების 

წინააღმდეგ. ნაშრომი მთავრდება დასკვნითა და ქართულ კონტექსტზე მორგებული 

რეკომენდაციების ჩამონათვალით. 

 

საკვანძო სიტყვები: მამხილებელი, მამხილებელთა დაცვა, საჯარო 

მმართველობა, სახელმწიფო სამსახური, საჯარო სამსახური, კერძო სექტორი, 

კორუფცია, დარღვევები, ეთიკა, დამოუკიდებელი ზედამხედველობა, ერთიანი 

სტატისტიკა, ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება, კომპენსაცია, ცნობიერების 

ამაღლება. 

 

1. შესავალი 

მამხილებელთა ინსტიტუტი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

საკანონმდებლო და ეთიკური ნორმების დარღვევის გამოვლენისა და 

კორუფციასთან ბრძოლის საქმეში, როგორც საჯარო ისე კერძო სექტორში. თუმცა 

კონკრეტული დარღვევის გამოსავლენად, მამხილებლები ხშირად საკმაოდ დიდ 

რისკზე მიდიან, რომელიც შეიძლება მათ სიცოცხლის ფასადაც კი დაუჯდეთ. ეს 
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რისკები განსაკუთრებით მაშინ იზრდება, როდესაც სახელმწიფო ან საჯარო 

სამსახურში დასაქმებული მამხილებელი მასზე უფრო მაღალი რანგის მქონე საჯარო 

მოხელეს ან გავლენიან სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირს ამხელს, 

რომელთაც მამხილებლის დაშინება და შევიწროება შეუძლიათ. ამის პრევენციისა და 

მხილების სარისკო ნაბიჯის გადადგმისთვის, მამხილებელს სახელმწიფოს მხრიდან 

ქმედითი დაცვა ესაჭიროება. მამხილებელთა დაცვის მყარი მექანიზმები თავის 

მხრივ ზრდის როგორც საჯარო ისე კერძო სექტორის გამჭვირვალობას, 

კეთილსინდისიერებასა და ანგარიშვალდებულებას საზოგადოების წინაშე. [1]  

2. მამხილებელთა დაცვის საკანონმდებლო ნორმები და მათი პრაქტიკული 

გამოყენება საქართველოში 

საქართველომ მამხილებელთა დაცვასთან დაკავშირებული ნორმები 

პირველად 2009 წელს მიიღო, თუმცა ეს ნორმები იმდენად მწირი, ზოგადი და 

დეკლარაციული ხასიათის იყო, რომ ისინი მამხილებლებს კონკრეტული დაცვის 

მექანიზმებს არ სთავაზობდა.[2] კანონმდებლობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები 

2014-2015 წლებში შევიდა. ახალმა ნორმებმა არა მხოლოდ მამხილებლის, არამედ 

მისი ახლო ნათესავების დაცვაც განსაზღვრა. გაფართოვდა მხილების დეფინიცია, 

რომელსაც კანონისა და ქცევის ზოგადი წესების დარღვევასთან ერთად, ეთიკის 

ნორმების დარღვევის შესახებ მხილებაც დაემატა. განისაზღვრა, რომ აღნიშნული 

დარღვევა საჯარო ინტერესისთვის ან შესაბამისი საჯარო დაწესებულების 

რეპუტაციისთვის არა მარტო უკვე მიყენებულ ზიანს, არამედ შესაძლო ზიანსაც 

შეიძლება მოიცავდეს. მხილების დეფინიციას კეთილსინდისიერების პრეზუმფცია 

დაემატა, რომლის მიხედვით მხილება კეთილსინდისიერად ითვლება, ვიდრე 

საპირისპირო არ დამტკიცდება. ასევე განისაზღვრა, რომ მხილება შეიძლება იყოს 

ანონიმური თუ მამხილებელი წერილობით არ გამოხატავს საწინააღმდეგო  ნებას. 

განცხადების განმხილველი ორგანო ვალდებულია არ გაამჟღავნოს მამხილებლის 

ვინაობა, ხოლო საჯარო მოსამსახურის მიერ ამ ვალდებულების დარღვევა მის 

დისციპლინურ პასუხისმგებლობას გამოიწვევს. გაფართოვდა იმ ორგანოთა წრე, 

სადაც შესაძლებელია მხილების განცხადების გაგზავნა. შიდა მხილების 
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ორგანოებად განისაზღვრა შესაბამისი საჯარო დაწესებულების შიდა კონტროლის 

ან/და სამსახურებრივი ინსპექტირების განმახორციელებელი სტრუქტურული 

ქვედანაყოფი, გამომძიებელი, პროკურორი და სახალხო დამცველი. ამ ორგანოების 

მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, მამხილებელს ასევე შეუძლია მიმართოს 

გარე მხილების ორგანოებს, კერძოდ მასმედიასა და სამოქალაქო საზოგადოებას. 

განისაზღვრა მხილების განცხადების მრავალფეროვანი ფორმები: წერილობითი, 

ზეპირი, ელექტრონული, სატელეფონო, ფაქსით, საჯარო სამსახურის ბიუროს 

სპეციალური ვებგვერდის, www.mkhileba.gov.ge, მეშვეობით ან სხვა საშუალებით. 

დაბოლოს, დაუშვებელი გახდა თავად მხილებულის ან გადაწყვეტილების შედეგით 

პირდაპირ ან ირიბად დაინტერესებული პირის მიერ მხილების განცხადების 

განხილვა.[3] 

მიუხედავად ზემოთ ჩამოთვლილი პოზიტიური ცვლილებებისა, 

მამხილებელთა დაცვის შესახებ საქართველოში არსებული საკანონმდებლო 

ნორმები პრაქტიკულად უფუნქციოა. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

აზრით, ამის უმთავრესი მიზეზი არის ის, რომ ეს ნორმები არ შეიცავს იმ ქმედებების 

მკაფიო ჩამონათვალს, რომელიც შეიძლება მხილების საგანი გახდეს და არ 

ავალდებულებს საჯარო დაწესებულებებს მხილების მკაფიო შიდა წესებისა და 

პროცედურების შექმნას. მაგალითად, თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა 

სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ჯერ კიდევ არ მიუღიათ 

სპეციალური კანონმდებლობა, რომელიც მათ სისტემებში მხილების საკითხებს 

დაარეგულირებდა.[4] ასევე არ არსებობს საჯარო სამსახურში მხილების 

განცხადების იდენტიფიცირების საერთო სტანდარტი, რაც საჯარო დაწესებულებებს 

მხილების განცხადებების სხვა ტიპის განცხადებებისა და საჩივრებისგან გამორჩევას 

გაუადვილებდა. რაც მთავარია, არ არსებობს პასუხისმგებელი საზედამხედველო 

ორგანო, რომელიც: შეაგროვებდა და გამოაქვეყნებდა მხილების შემთხვევებისა და 

მათზე რეაგირების ერთიან სტატისტიკას; შეიმუშავებდა მხილებასთან 

დაკავშირებულ მინიმალურ სტანდარტებს; მონიტორინგს გაუწევდა ასეთი 

სტანდარტების შესრულებას საჯარო დაწესებულებებში; კონსულტაციას გაუწევდა 
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დაინტერესებულ პირებს; გააკონტროლებდა მხილების განცხადებების გამოძიების 

პროცესს; და შეისწავლიდა მამხილებლებზე ზეწოლის შემთხვევებს.[5]  

სამართლებრივი ნაკლოვანებები პრაქტიკულ სირთულეებსაც იწვევს. 

მაგალითად, მხილების ოფიციალურ ვებგვერდს, www.mkhileba.gov.ge, საკმაოდ 

ცოტა მომხმარებელი ჰყავს და ეს ციფრი ყოველწლიურად იკლებს. „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მიერ გამოქვეყნებული უახლესი მონაცემების 

თანახმად, 2017 წელს, აღნიშნული ვებგვერდის გამოყენებით საჯარო სამსახურის 

ბიუროში მხილების შესახებ 111 განცხადება გაიგზავნა, ხოლო 2019 წელს ეს რიცხვი 

24-მდე შემცირდა. გარდა ამისა, არ არსებობს მხილებასთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე ოფიციალური საკონსულტაციო მომსახურება, მაგალითად ცხელი 

ხაზი, რომელიც მამხილებლებს კონკრეტული დარღვევის შესახებ ინფორმაციის 

სწრაფად შეტყობინებასა და სახელმწიფოსგან შესაბამისი რჩევების მიღებაში 

დაეხმარებოდა. 

აღნიშნული სირთულეების გათვალისწინებით, მამხილებლებს ურჩევნიათ 

კანონისა და სახელმწიფოს სისტემის გვერდის ავლით, პირდაპირ მედიას, 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ან ფართო საზოგადოებას მიაწოდონ 

ინფორმაცია სახელმწიფო და საჯარო სამსახურში გამოვლენილი კორუფციული თუ 

სხვა ტიპის საკანონმდებლო და ეთიკური ნორმების დარღვევების შესახებ. 

3. მამხილებელთა დაცვის საერთაშორისო ნორმები  და რეკომენდაციები 

საქართველოს რატიფიცირებული აქვს მამხილებელთა დაცვის 

სამართლებრივი საფუძვლის შემქმნელი ისეთი საკვანძო საერთაშორისო 

კონვენციები, როგორიცაა გაეროს კონვენცია კორუფციის წინააღმდეგ და ევროპის 

საბჭოს სამოქალაქო სამართლისა და სისხლის სამართლის კონვენციები კორუფციის 

შესახებ.[6][7][8] ამ კონვენციებზე დაყრდნობით „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ 

გლობალურმა მოძრაობამ მამხილებელთა სამართლებრივი დაცვის 

უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო პრინციპები შეიმუშავა. 

  პირველ რიგში, რეკომენდებულია მამხილებელთა დაცვის შესახებ ცალკე 

კანონის მიღება, რაც ხელს შეუწყობს ამ სფეროს ყველა მნიშვნელოვანი, 
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მარეგულირებელი ნორმისა და მისი აღსრულების მექანიზმის მკაფიოდ 

ჩამოყალიბებასა და კონსოლიდაციას ერთ ნორმატიულ აქტში, ამ ნორმების 

პრაქტიკაში ქმედით და თანმიმდევრულ განხორციელებასა და მამხილებელთა 

ინსტიტუტის მიმართ ცნობიერების ამაღლებას. ასეთი ცალკე კანონი ბევრ ქვეყანას 

აქვს მიღებული, მათ შორის აშშ-ს, დიდ ბრიტანეთს, ნიდერლანდებს, ავსტრალიასა 

და სამხრეთ კორეას.[9]  

მეორე, მხილება არა მხოლოდ საჯარო მოსამსახურის მიერ ჩადენილ 

დარღვევებს უნდა მოიცავდეს, არამედ კერძო სექტორში დასაქმებული პირების მიერ 

ჩადენილ დარღვევებსაც. რაც მთავარია, აღნიშნული დარღვევების შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდება როგორც საჯარო ისე კერძო სექტორის 

წარმომადგენლებისთვის უნდა შეიძლებოდეს რაიმე შეზღუდვის გარეშე, 

როგორიცაა მხოლოდ სახელმწიფოს სისტემის შიგნით განცხადების განმხილველი 

ორგანოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ მიმართვა გარე მხილების 

ორგანოებისთვის. 

მესამე, მხილებულის მიერ მამხილებლის ან მისი ახლო ნათესავის დაშინება, 

შევიწროება, დევნა, მისთვის მორალური ან მატერიალური ზიანის მიყენება, ან სხვა 

უკანონო ქმედების განხორციელება მხილების ფაქტთან დაკავშირებით, 

კონკრეტული სანქციებით უნდა დაისაჯოს, რაც შესაბამის კანონში უნდა იყოს 

მითითებული. ჩადენილი ქმედების სიმძიმიდან გამომდინარე, ეს შეიძლება 

მოიცავდეს მხილებულის ან მასთან დაკავშირებული პირისთვის 

ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრებას კონკრეტული თანხის მითითებით, 

სამოქალაქო სამართლის პასუხისმგებლობას კონკრეტული ღონისძიების 

მითითებით, ან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას კონკრეტული სასჯელის 

მითითებით.  

მეოთხე, მამხილებლებს უნდა მიეცეთ ადეკვატური კომპენსაცია მხილების 

ფაქტთან დაკავშირებით მიყენებული ზიანისთვის. კერძოდ, დევნა-შევიწროების 

მსხვერპლ მამხილებელს უფლება აქვს მოითხოვოს კომპენსაცია, რომელიც 

დაფარავს ნებისმიერი რეპრესიული ქმედების პირდაპირ, ირიბ და სამომავლო 
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შედეგებს. კომპენსაცია უნდა მოიცავდეს სასამართლო აკრძალვას, როგორც 

მამხილებლისთვის მხილების ფაქტამდე არსებული მდგომარეობის შენარჩუნების 

უზრუნველყოფის საშუალებას; ადვოკატის მომსახურებისა და მედიაციის 

საფასურს; საჭიროების შემთხვევაში სხვა განყოფილებაში ან სხვა ხელმძღვანელის 

დაქვემდებარებაში გადაყვანას; კომპენსაციას წარსული, აწმყო ან მომავალი 

შემოსავლის ან სტატუსის დაკარგვის გამო; კომპენსაციას ტკივილისა და ტანჯვის 

მიყენებისთვის,  სამედიცინო ხარჯების დაფარვას ფიზიკური და ფსიქოლოგიური 

ძალადობის შედეგების სამკურნალოდ, დროებით საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფასა და პირადი მონაცემების დაცვას.  

უფრო მეტიც, მხილების შედეგად, რომელმაც საზოგადოების 

უსაფრთხოებისა და ინტერესებისთვის სერიოზული ზიანის მიყენების პრევენცია 

მოახდინა, მათი თანხმობის შემთხვევაში მამხილებლები სახელმწიფოსაგან 

შეიძლება სპეციალურ ჯილდოებს, შეღავათებს, სამსახურში დაწინაურებას, 

განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების დაფინანსებასა თუ სხვა ტიპის 

წახალისებას იღებდნენ.  

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია მამხილებელთა საჩივრების 

განმხილველი დამოუკიდებელი უწყების შექმნას უკავშირდება, რომელიც როგორც 

მხილების ისე მამხილებელთა დევნა-შევიწროების ფაქტების გამოძიებისა და 

შესაბამისი პირებისთვის სავალდებულო მითითებების გაცემის 

უფლებამოსილებით იქნება აღჭურვილი. ასეთი უწყების მანდატი ასევე შეიძლება 

მოიცავდეს მამხილებელთა კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგს, 

მონიტორინგის შედეგების ყოველწლიურ გამოქვეყნებასა და საკითხზე 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების განხორციელებას. 

დაბოლოს, მნიშვნელოვანია როგორც საჯარო და კერძო სექტორის 

წარმომადგენლების, ისე ფართო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება 

მამხილებელთა ინსტიტუტის, მამხილებელთა დაცვის საკანონმდებლო ნორმებისა 

და პრაქტიკული მექანიზმების შესახებ.[10] 
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4. დასკვნა და რეკომენდაციები 

მამხილებლები უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებენ კორუფციის, 

კანონდარღვევისა და ეთიკური გადაცდომების შემთხვევების გამოსავლენად. ისინი 

ამას ხშირად საკუთარი კარიერისა და სიცოცხლის ფასადაც კი აკეთებენ. ამიტომ 

მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მიერ მამხილებლებისთვის ისეთი სამართლებრივი 

თუ პრაქტიკული დაცვის მექანიზმების შექმნა, რომელიც ერთის მხრივ მათ 

მხილებულების მხრიდან შურისძიებისგან დაიცავს, და მეორეს მხრივ მათ, მათ 

კოლეგებსა თუ საზოგადოების სხვა წევრებს გაამხნევებს, რომ კანონდამრღვევები 

მომავალშიც ამხილონ. 

2014-2015 წლების საკანონმდებლო ცვლილებებით, საქართველომ 

მამხილებელთა დაცვის მარეგულირებელი ნორმები გააუმჯობესა. თუმცა ეს არ 

აღმოჩნდა საკმარისი ამ ნორმების პრაქტიკაში გამოყენების უზრუნველსაყოფად. ამ 

გამოწვევის საპასუხოდ მნიშვნელოვანია საქართველომ დამატებითი ცვლილებები 

განახორციელოს არსებულ კანონმდებლობაში საერთაშორისოდ აღიარებული 

სტანდარტებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით. ეს პირველ რიგში 

გულისხმობს მამხილებელთა დაცვის მარეგულირებელი ნორმებისა და მათი 

აღსრულების მექანიზმების უფრო მკაფიოდ ჩამოყალიბებას, რაც ცალკე 

ნორმატიული აქტის მიღების საფუძველი შეიძლება გახდეს; დამოუკიდებელი 

საზედამხედველო უწყების შექმნას, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება მხილების 

შემთხვევებისა და მათზე რეაგირების შესახებ ერთიანი სტატისტიკის წარმოებასა და 

გამოქვეყნებაზე, მამხილებელთა საჩივრებისა და მათზე ზეწოლის შემთხვევების 

შესწავლასა და კანონის აღსრულების მონიტორინგზე; თავდაცვისა და შინაგან 

საქმეთა სამინისტროებსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მხილების 

შესახებ სპეციალური კანონმდებლობის სწრაფად მიღებას; დევნა-შევიწროების 

მსხვერპლი მამხილებლებისთვის ადეკვატური კომპენსაციის გაცემის 

უზრუნველყოფას; მხილების ოფიციალური ვებგვერდის, www.mkhileba.gov.ge, 

რეგულარულ განახლებას, მასზე მხილების შესახებ სტატისტიკის პროაქტიულად 

გამოქვეყნებასა და ამ ვებგვერდის ფართო საზოგადოებაში პოპულარიზებას; და 

http://www.mkhileba.gov.ge/
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მამხილებელთა ინსტიტუტის შესახებ საზოგადობის ცნობიერების ამაღლების 

მასშტაბური საინფორმაციო კამპანიების წარმოებას.   

ამ ცვლილებების განხორციელებით საქართველო კიდევ ერთ დიდ ნაბიჯს 

გადადგამს წინ კორუფციასთან ბრძოლის, საჯარო და კერძო სექტორების 

გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულის გაზრდისა და ზოგადად 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში საზოგადოების მონაწილეობის 

ხელშეწყობის კუთხით, რაც კარგი საჯარო მმართველობისა და დემოკრატიის 

განვითარების აუცილებელი საწინდარია. 
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Abstract 

  This essay discusses the role of the whistleblower institute in modern system of public 

administration and its connections to fighting corruption and detecting violations of legislative 

and ethical norms. In this context, the essay analyzes the experience of Georgia, post-Soviet 

country that is in democratic transition with nascent norms and mechanisms for whistleblower 

protection. This is complemented by the analysis of international norms and mechanisms the 

adoption of which would encourage more people in the Georgian public and private sectors to 

raise their voices against injustices and unlawful and corrupt behavior of their colleagues. The 

essay ends with the conclusion and a list of recommendations tailored to the Georgian context. 
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საჯარო მმართველობის განხორციელების სამართლებრივი ინსტრუმენტები 

გუმბათოვი ქიარიმ,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი  

 

აბსტრაქტი 

              საჯარო მმართველობის თავისებურებების განხილვა შეუძლებელია ისეთი 

საკითხების გარეშე, როგორიცაა: როგორ, რა საშუალებებით, ზუსტად რომელი 

ინსტრუმენტებით ხორციელდება სახელმწიფო მმართველობა. ლორენს კელერის 

თანახმად, „საჯარო მმართველობა განიხილება როგორც რთული სახელმწიფო 

ორგანიზაციების მართვის სისტემა. შექმნის მომენტიდან საჯარო (სახელმწიფო და 

მუნიციპალური) მმართველობის სისტემა ყურადღების ძირითად აქცენტირებას 

ახდენდა სწორედ საჯარო სექტორის რაციონალურ მმართველობაზე. საჯარო 

მმართველობისადმი ასეთი მიდგომა რაციონალურია და მისი გამოყენების შედეგს 

წარმოადგენს სახელმწიფო ორგანიზაციებისა და მმართველობის სხვა ობიექტების 

მართვის მძლავრი და მაღალეფექტური სისტემის შექმნა“. 

              საჯარო (სახელმწიფო და მუნიციპალური) მმართველობა და საჯარო 

პოლიტიკა რეალიზდება ინსტრუმენტარიების ფართო სპექტრის გამოყენებით, 

რომელთა საშუალებითაც საჯარო მმართველობის ორგანოები ახდენენ თავიანთი 

ძალაუფლებრივი და მმართველობითი უფლებამოსილებების რეალიზაციას 

აუცილებელი ადმინისტრაციული ზემოქმედების (მმართველობითი იძულება ან 

წაქეზება, ზეგავლენა და ა. შ.) მოხდენის, მხარდაჭერის ან სოციალური ცვლილებების 

თავიდან აცილების უზრუნველყოფისა და სასურველი შედეგების მიღწევის 

მიზნით.  

 

საკვანძო სიტყვები: საჯარო მმართველობა, სახელმწიფო მმართველობა, 

ადგილობრივი თვითმმართველობა, სამართლებრივი მეთოდები, სამართლებრივი 

რეგულირება 
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           საჯარო მმართველობის ინსტრუმენტების ქვეშ იგულისხმება 

მმართველობითი გადაწყვეტილების პრაქტიკული რაელიზაციის საშუალებები. 

საჯარო მმართველობის ქმედით ინსტრუმენტებს შორის განსაზღვრავენ 

რამოდენიმე ქვეჯგუფს: ზოგადი (ანუ უნივერსალური) და ლოკალური 

(ადგილობრივი). მმართველობის ზოგად ინსტრუმენტებად შეიძლება ჩაითვალოს 

უფლებრივ აქტებში არსებული დაფიქსირებული მმართველობითი საქმიანობის 

წესები და ნორმები, რომლებსაც აქვთ წესდების, კანონების, ინსტრუქციების, 

შეზღუდვებისა და სხვათა ფორმა. ლოკალური ინსტრუმენტები ადგილობრივ 

(ერთეულ) ხასიათს ატარებენ და ხელს უწყობენ უფრო მნიშვნელოვანი 

მმართველობითი გადაწყვეტის განხორციელებას და შეიძლება ქონდეთ 

ბრძანებების, დადგენილებების, განკარგულებების, კონტრაქტების, გარიგებების, 

თათბირებისა და ა.შ. ფორმა. მმართველობით გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში 

ინსტრუმენტები მეორეხარისხოვანია; კონტექსტიდან გამომდინარე შეიძლება 

განხილულ იქნენ როგორც დამოუკიდებელი მმართველი ზემოქმედებები, 

რომლებიც გამოიყენება სხვა დანარჩენი მმართველობითი გადაწყვეტილებების 

შესასრულებლად.  

              ინსტრუმენტები, რომელსაც იყენებებ, უნდა შეესაბამებოდნენ საჯარო 

მმართველობის მიზნებსა და ამოცანებს. საფუძვლიანია საჯარო მმართველობის 

შემდეგი ტიპების ინსტრუმენტების გამოყოფა: მექანიზმები, ზომები და 

საშუალებები. საჯარო მმართველობის ძირითად ტრადიციულ ინსტრუმენტებს 

შორის დირკ მესნერი და იორგ მეიერ–სტამერი გამოყოფენ შემდეგ ინტეგრალურ 

ინსტრუმენტებს: ძალაუფლება, ფინანსები და კანონი. სიუზანა ბორასი და ჩარლზ 

ედკვისტი გამოყოფენ ინსტრუმენტების სამ ძირითად კატეგორიებს, რომლებიც 

გამოიყენებიან საჯარო მმართველობასა და საჯარო პოლიტიკაში: 

დამარეგულირებელი ინსტრუმენტები; ეკონომიკური და ფინანსური 

ინსტრუმენტები, ეგრეთ წოდებული „რბილი ინსტრუმენტები“. აქვე დავამატებთ  

მაკონტროლებელ ზედამხედველურ და სანქციონირებულ ინსტრუმენტებს.  
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              საჯარო მმართველობის „რბილ“ ინსტრუმენტებს განეკუთვნებიან: 

დარწმუნება, შუამავლობა, კონსოლიდაცია, ხელის შეწყობა და ა. შ. საჯარო 

მმართველობის დამარეგულირებელ ინსტრუმენტებს შორის უნდა გამოიყოს 

ნორმატიული სამართლებრივი ინსტრუმენტები და საჯარო ხელისუფლების 

ორგანოებით დაკისრებული თვითრეგულაციის ინსტრუმენტები. ეს ბოლო 

დაკავშირებულია იმასთან, რომ სამართალი, როგორც ცნობილია, წარმოადგენს არა  

ერთადერთ ნორმატიულ სისტემას საზოგადოებაში. ნორმატიული რეგლამენტაციის 

სხვა სისტემები საზოგადოებრივი ურთიერთობების ზოგიერთ სფეროებში უფრო 

ეფექტურია, ვიდრე სამართალი. ზოგჯერ მათი პრიორიტეტული და დომინანტური 

გამოყენება რიგ საკითხებში დეტერმინირებულია ურთიერთობების კონკრეტული 

სფეროს განსაკუთრებული ბუნებით (საუბარია, მაგალითად, რელიგიის, სპორტის, 

ბიოეთიკის, უნივერსიტეტული განათლების სფეროებზე). 

              საკუთრივ, სამართლებრივი რეგულირება საჯარო მმართველობის 

სისტემაში განხილულ უნდა იქნეს ორ ასპექტში.  

             ჯერ ერთი – როგორც საჯარო მმართველობის სისტემისა და პროცესის, ასევე 

მათი ცალკეული სეგმენტებისა და მიმართულებების ნორმატიული სამართლებრივი 

ფუნდამენტი; 

             მეორეც – როგორც საჯარო მმართველობის ინტეგრალური ინსტრუმენტი 

(ინსტრუმენტების ხაზი). როგორც წესი, მათი უმეტესი ნაწილი, რომლებიც 

ხორციელდება საჯარო მმართველობის ჩარჩოებსა და პროცესში, რეალიზდება 

პირდაპირ უშუალოდ ნორმატიული სამართლებრივი რეგულირებით ან მათი 

გამოყენებით, ფიქსირდება ამა თუ იმ გზით და ასახვას პოვებს კანონმდებლობაში.  

             ნორმატიული სამართლებრივი რეგულირება თავისი ბუნებით, ასევე 

სამართლებრივი ინსტრუმენტარიებისა და ტექნოლოგიების ფორმებითა და 

თავისებურებებით არაერთგვაროვანია. საჯარო ნორმატიული სამართლებრივი 

რეგულირების საერთო მოცულობის ძირითად მასას შეადგენენ სახელმწიფო 

ნორმატიული სამართლებრივი აქტები; მუნიციპალური აქტები კი უფრო მცირე 

ნაწილს შეადგენენ. სამართლებრივი ნორმებისთვის საერთო არსებით ნიშანს 
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წარმოადგენს მათი მოქმედება პირთა განუსაზღვრელ წრესა და მათი სავალდებულო 

ხასიათი. ამასთან დამავალდებულებელი და ამკრძალავი სამართლებრივი ნორმების 

შესრულებადობა, როგორც წესი, პირდაპირ ან ირიბად ხორციელდება შესაბამისი 

იძულებებისა და სანქციების გამოყენების საფრთხითა და გამოყენებით (ნორმების 

შეუსრულებლობისას). ნორმატიული სამართლებრივი რეგულირება როგორც 

საჯარო მმართველობის ინსტრუმენტი მიმართულია შემდეგზე: 

1. „თამაშის წესების“ (ქცევის წესების) შექმნა საზოგადოებრივი ურთიერთობების 

კონკრეტულ სფეროებში; 

2. საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და პროცესების აქტიური 

ადმინისტრირება: 

–  საზოგადოების სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური და  სხვა ცხოვრების 

მოწესრიგებისათვის, მხარდაჭერისათვისა და ხელის შეწყობისათვის; 

– საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და პროცესების წერტილოვანი 

კორექციისათვის საჭირო მიმართულებაში გაგზავნის (გადაგზავნის) ნაწილში ან 

სხვა პარამეტრების ნაწილში;  

–უკანონო ურთიერთობებისა და ქმედებების შეზღუდვისა და აღკვეთისათვის: 

–არასასურველი და საფრთხის შემცველი საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და 

პროცესების შენელებისა და შერბილებისათვის, კონფლიქტების ასარიდებლად; 

–სასურველი და პოზიტიური ურთიერთობებისა და პროცესების სანქციონირებისა 

და სტიმულირებისათვის; 

–ობიექტების სამართლებრივი დაცვისათვის; 

–საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და პროცესების კაზუალურად აუცილებელი 

მდგრადობის, სტაბილურობის მდგომარეობაში ან პირიქით, პოზოტიური 

განვითარების მდგომარეობაში შენარჩუნებისთვის; 

–საზოგადოებრივი ურთიერთობების სუბიექტების დაცვისათვის საჯარო 

მმართველობის ორგანოების უსაფუძვლო და, შესაბამისად, ზედმეტი ჩარევისაგან; 

–აღმზრდელობითი ფუნქციების რეალიზაციისთვის და კანონდარღვევების 

აცილებისათვის; 
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გარანტიების, პირობებისა და ურთიერთქმედების პროცედურების შექმნა საჯარო 

მმართველობის ორგანოებსა და სხვა დანარჩენ სუბიექტებს შორის, ასევე 

მითითებულ ორგანოებს შორის; 

კვლავწარმოება, ნორმატიული სამართლებრივი რეგულირების მუდმივი 

სრულყოფა და მისი სისტემატიზაცია; 

თვითონ „საჯარო–ხელისუფლებრივი მანქანის“– საჯარო მმართველობის სისტემის 

შექმნის, ფუნქციონირებისა და კვლავწარმოების რეგულირება. 

            საჯარო მმართველობის ან\და საჯარო პოლიტიკის ნორმატიულ –

სამართლებრივი მექანიზმი – იურიდიული საშუალებების დისკრეტული 

ერთობლიობაა (სამართლებრივი მეთოდებისა და სამართლებრივი პროცედურების, 

სამართლის მატერიალური და პროცესუალური ნორმების, მათ შორის ტექნიკური 

ნორმებისა და სამართალგანხორციელების აქტების). ეს საშუალებები 

გათვალისწინებულია საჯარო მმართველობის ორგანოს კომპეტენციის ფარგლებში 

მათი უფლებამოსილებების განხორციელების უზრუნველსაყოფად ცალკეულ 

წასაყვან საგანსა თუ ცალკეულ საკითხზე.  

             უმეტეს შემთხვევებში სიტუაციისადმი ადეკვატური სამართლებრივი 

ნორმების დროული გამოქვეყნება საკმარისია დაგეგმილი და მოსალოდნელი 

შედეგების მისაღწევად. როგორც წესი, სახელმწიფოს პირველ რეაქციას სხვადასხვა 

სახის არსებითი პრობლემების წარმოქმნაზე წარმოადგენს სამართლებრივი 

რეგულირების შესაბამისი აქტის მიღება – კანონმდებლური ან/და კანონქვეშა. ამ 

დროს ნორმატიული აქტების მონიტორინგსა და შესრულების უზრუნველყოფას 

დიდი მნიშვნელობა აქვს.  

               საზოგადოებრივი ურთიერთობების ზოგიერთ სფეროებში 

კომპლექსურადაა ჩართული ნორმატიული სამართლებრივი ინსტრუმენტარიების 

პაკეტები, რომელთა გამოყენება ფუნქციონალურ–ლოგიკურად განაწილებულია 

დროში და ხასიათდება მდგრადობით. და მაშინ საფუძვლიანია საუბარი ამა თუ იმ 

სფეროში საზოგადოებრივი ურთიერთობების რეგულირების სამართლებრივ 

რეჟიმებზე. სტივენ კრასნერის თანახმად, რეჟიმი ეს არის „გადაწყვეტილებების 
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მიღებისა და რეალიზაციის აშკარა და იმპლიციტური პრინციპების, ნორმების, 

წესებისა და პროცედურების კომპლექსი, რომელთა გარშემოთაც თანამონაწილე 

პირთა მოლოდინები გარკვეული ურთიერთობების სფეროში თანხვდებიან“. 

[Krasner S.D. 1983.– P. 2]. 

               ლეს პელი წერს, რომ სახელმწიფო მმართველობის ინსტრუმენტების 

არჩევის გონივრული პროცესი მოითხოვს შესაბამის სიტუაციებში ყველა 

გამოყენებისთვის შესაძლებელი და ეფექტურად გამოყენების მოლოდინებით 

შესაძლებელი ინსტრუმენტების გათვალისწინებას ზოგადად, მათი არჩევის 

კრიტერიების გათვალისწინებასაც. ასევე დამოკიდებულია გადასაწყვეტი 

პრობლემის ხასიათზე, საზოგადოებრივ აზრზე, აქტუალური სახელმწიფო 

პოლიტიკის პრიორიტეტებზე და ა. შ. კონკრეტული ინსტრუმენტის უფრო 

კორექტული შერჩევისთვის აუცილებელია პასუხი გაიცეს არსებითად 

მნიშვნელოვან შეკითხვებზე. მაგალითად, თუ სამართლებრივი ინსტრუმენტარიები 

აუცილებელია, რას უნდა წარმოადგენდეს ის კონკრეტულად (კანონს თუ კანონქვეშა 

აქტს, თუ კონცეპტუალურ –დოქტრინალური აქტია საკმარისი)? რომელი სხვა 

ინსტრუმენტები შეიძლება იყოს გამოყენებული (სუბსიდიები, სუბვენციები, 

საგადასახადო განაკვეთებით, აქციზებით, საბაჟო მოსაკრებლებით ვარირებული, 

ინფორმაციული ინსტრუმენტები)? არის თუ არა მმართველობის ძირითადი მიზანი 

შესაბამისი სუბიექტების საქციელზე პირდაპირი ზემოქმედება თუ ამოცაბას 

წარმოადგენს გავლენის მოხდენა უფრო ფუნდამენტურ ასპექტებზე, როგორიცაა, 

მაგალითად, ასეთი ურთიერთობების კულტურული ან სოციალური კონტექსტი? 

საერთოდ რა დონეზე უნდა იყოს სახელმწიფო ჩართული ასეთი ამოცანების 

გადაწყვეტაში? 

               საჯარო მმართველობის ჩარჩოებში მეტისმეტად მნიშვნელოვანია 

ნორმატიული სამართლებრივი რეგულირების სისტემურობა. მაგალითისთვის, 

საქართველოში სახელმწიფო მმართველობის საჯარო უზრუნველყოფის  სისტემის 

ერთიანობა განპირობებულია: 1) საქართველოს კონსტიტუციის უმაღლესი 

იურიდიული ძალით; 2)  საქართველოს კონსტიტუციური წყობის საფუძვლების 
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განსაკუთრებული კონსტიტუციური ძალის პრინციპით; 3) სამართლებრივი 

სახელმწიფოს პრინციპით; 4) ხელისუფლების დაყოფის პრინციპითა და 

კონსტიტუციური პასუხისმგებლობის პრინციპით; 5) სახელმწიფოს ერთობლიობის 

პრინციპით; 6) სახელმწიფო სუვერენიტეტის პრინციპით; 7)სახელმწიფო 

ძალაუფლების სისტემის ერთიანობის პრინციპით; 8) აღმასრულებელი 

ხელისუფლების, სასამართლოსა და პროკურატურის ორგანოების კომპლექსის 

სისტემურობისადმი მთლიანობის კონსტიტუციური მოთხოვნებით; 9) კანონისა და 

სასამართლოს წინაშე მოქალაქეების უფლებების, თავისუფლებისა და 

მოვალეობების თანასწორობის პრინციპით; 10) მაღალი საზოგადოების 

სახელმწიფოს პრინციპით. 

               ამასთან, სამართლებრივი რეგულირების განხორციელება, როგორც საჯარო 

მმართველობის ინსტრუმენტი ამა თუ იმ სფეროში, შეიძლება წააწყდეს რიგ 

პრობლემებს. სამართლებრივი რეგულირება შეიძლება ყოველთვის არ იქნეს 

ეფექტური ინსტრუმენტი და მოიტანოს მოსალოდნელი შედეგები. ის შეიძლება არ 

პასუხობდეს შექმნილ ვითარებასა და ობიექტურ გარემოებებს, არ მოუხდეს 

საგნობრივ–ობიექტური ან ფუნქციონალური შეზღუდულობის ან სამართალ 

გამოყენების მეტისმეტი სიძვირის (მაგალითად, საკმაოდ რთულ პროცესებსა და 

მართვებზე კონტროლის უზრუნველყოფის შემთხვევაში) გამო.  

სამართლებრივი რეგულირების შესაძლებლობების შეზღუდვა შესაძლებელია 

მოხდეს მათი მოუქნელობისა და სირთულის გამო; კანონმდებლობის 

ინერტულობით; კანონმდებლობის დახლართულობით მეტისმეტი ნორმატიული 

მასალით; მაღალი ხარჯებითა და პროცესუალური აპარატის გარკვეული სიმძიმით; 

სამართლებრივი ნორმების იერარქიზაციის პრობლემებით; არაიშვიათად 

სამართლებრივი ნორმების იურიდიულ–ლინგვისტური არაერთმნიშვნელობით, 

რომლებიც იწვევს სამართალ გამოყენების პრობლემებს.  

              რიგ შემთხვევებში შეიძლება უფრო კორექტული იქნეს საჯარო 

მმართცელობის სხვა ინსტრუმენტების გამოყენება, მათ შორის საბაზრო 

ინსტრუმენტების, ნორმატიული სამართლებრივი რეგულირებისა და 
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თვითრეგულირების შეთავსების, მასტიმულირებელი და წამახალისებელი 

ინსტრუმენტების, ინფორმაციული ინსტრუმენტებისა და სხვა. 

კ. ლაიალი, ტ. პაპაიოანუ და ჯ. სმითი მიუთითებენ, რომ „საჯარო 

მმართველობის ინსტრუმენტის არჩევა ყოველთვის წარმოადგებს პოლიტიკურ 

არჩევანს და შედეგად საჯარო მმართველობის ინსტრუმენტების შერევა 

ხორციელდება ხშირად ისეთნაირად, რომ ძალიან ცოტა ყურადღება ეთმობა იმას, 

თუ რამდენად ოპტიმალურად არის შესაძლებელი მათი ურთიერთ შეპირაპირება და 

კომბინირება. პოლიტიკური ინსტრუმენტების არჩევა ზოგადად ასახავს 

პოლიტიკურ კულტურასა და ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ მდგომარეობას“.  

დასკვნა 

            საჯარო მმართველობის განხორციელების ერთ–ერთი თანამედროვე 

პოპულარული მიდგომაა ეგრეთ წოდებული ახალი სახელმწიფო მენეჯმენტი. ლ. 

კელერი გამოყოფს ახალი სახელმწიფო მენეჯმენტის შემდეგ მახასიათებლებს: 

ხელისუფლების უფლებამოსილების გადაცემა და მოქნილობის უზრუნველყოფა; 

საქმიანობის ნაყოფიერების უზრუნველყოფა, კონტროლისა და 

ანგარიშვალდებულების ჩატარება; კონკურენციის განვითარება, საბაზრო 

მექანიზმების გამოყენება; მომხმარებლისთვის საჭირო მომსახურების მიწოდება, 

მომხმარებელზე ორიენტირება; ადამიანური რესურსების მართვის სრულყოფა; 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ოპტიმიზაცია; სამართლებრივი რეგულირების 

ხარისხის ამაღლება; კერძო სექტორისთვის დამახასიათებელი მმართველობის 

სტილის გამოყენება. 

              მიუხედავად ამისა, სახელმწიფოსათვის მისი სახელმწიფო მართვის 

ორგანოებისა და თანამდებობის პირების სახით, ისევე როგორც ხელისუფლებაში 

მყოფი პოლიტიკოსების სახით, სწორედ სამართლებრივი რეგულირება უფრო 

ხშირად წარმოადგენს სახელმწიფო მმართველობის ყველაზე მეტად მისაღებ 

ინსტრუმენტს. უმეტეს შემთხვევებში ის იძლევა საზოგადოებაში შექმნილ 

პრობლემებზე სათანადოდ რეაგირების, კონკრეტული სამართალ ურთიერთობების 

სუბიექტების საქციელზე, ასევე გარკვეულ სიტუაციებსა და პროცესებზე უშუალოდ 
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საჯარო მმართველობის ახალი მოდელის არსენალიდან სწორად იქნება ჩართული 

ისეთი ინტეგრალური ინსტრუმენტარიები, როგორიცაა კანონმდებლობის 
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The legal instruments for the implementation of public administration 

Gumbatov Kiarim,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

             The consideration of the specifics of public administration is impossible without 

addressing the question of how, by what means and what instruments precisely public 

administration is implemented. 

              According to Laurence Keller, “public administration is regarded as a management 

system of complex state organizations. Since its establishment the system of public (state and 

municipal) governance has focused on the rational management of the public sector. Such an 

approach to public administration is rational and the result of its application is the creation of a 

powerful and highly effective management system of state organizations and other management 

objects.” Public (state and municipal) governance and public policy are implemented using a 

wide range of tools through which public administration authorities enforce their managerial 

power in order to provide the necessary administrative impact (managing compulsion or 

inducement, influence, etc.), to provide support or prevent social change, achieve the intended 

results. 
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შრომის უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემის მართვის სამართლებრივი 

მიდგომები  

კორძახია მიშა, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

კონფერენციაზე წარმოდგენილი იქნება ქართულ და საერთაშორისო 

სამართლებრივ აქტებში შრომის უსაფრთხოების მართვის სავალდებულო 

გარანტიები. მასში გაანალიზებულია საქართველოს მიერ აღიარებული დასავლური 

კურსის თანმიმდევრული მიდგომები სამართლებრივ ფორმატში. კონფერენციაზე 

წარმოდგენილი იქნება ქართული შრომის ბაზრის რეალური მოცემულობიდან 

გამომდინარე სფეროს მართვის პრობლემური ასპექტები.  

 

საკვანძო სიტყვები: შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობა და სისტემის 

მართვა. 

 

  საქართველოს კონსტიტუციის [1] პრეამბულაში ცალსახად არის 

გადმოცემული ქართველი ხალხის ნება: „ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი, რომელთა 

ურყევი ნებაა, დავამკვიდროთ დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილება, 

ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო, 

უზრუნველვყოთ ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებანი და 

თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა“. 

კონსტიტუციის 26-ე მუხლით მნიშვნელოვანია და გადმოცემულია მოქალაქეთა 

„სამუშაოს თავისუფლად არჩევისა და შრომის უსაფრთხო პირობების დაცვის“ 

გარანტირების მექანიზმი. იმავე მუხლის თანახმად მოქალაქეთა შრომის 

უსაფრთხოებისა და შრომითი უფლებრივი მდგომარეობის დაცულობა 

გარანტირებული უნდა იყოს არანაკლებ ორგანული კანონით, რაც ქართულ 
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იურისპრუდენციის სამეცნიერო წყაროებში ამ სფეროს რეგულირების 

უპრეცედენტოდ მაღალი ხარისხის დამადასტურებელია. 

საქართველოს საკონსტიტუციო დებულებების თანასწორ ნორმად, 

საქართველოს ხელისუფლებას 2005 წელს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულია 

ევროპის სოციალური ქარტიის დებულებები [2], რომლის მიხედვით ადამიანის 

ერთ-ერთი ძირითადი უფლებაა - „უსაფრთხო და ჯანმრთელ სამუშაო პირობებზე“ 

დაუბრკოლებელი წვდომა. ამ დოკუმენტით ევროპის კავშირისა და მისი პარტნიორი 

ქვეყნების მხრიდან აღიარებულია იმპერატიულად განსაზღვრული 

სახელმწიფოებრივი ვალდებულება - „ჩამოაყალიბონ, განახორციელონ და 

პერიოდულად გადახედონ შრომის უსაფრთხოების, შრომის ჯანმრთელობისა და 

სამუშაო გარემოს შესახებ თანმიმდევრული ეროვნული პოლიტიკას“. ამასთან, 

ქარტიას სავალდებულო კონტექსტშივე დაკონკრეტებულია შრომის უსაფრთხოების 

პოლიტიკის ფარგლები, რომელთა მიხედვით, პოლიტიკის ძირითადი მიზანი უნდა 

იყოს შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, უბედური 

შემთხვევებისა და ჯანმრთელობის დაზიანების თავიდან აცილება. ეს 

დაკავშირებულია იმ რისკის მინიმუმამდე შემცირებასთან, რომელიც თან სდევს 

შრომით გარემოს. 

სამართლებრივი ანალიზი ცხადყოფს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია  

შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა სწორი საჯარო მმართველობის პროცესში. 

შრომის სამართლისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის ფუნდამენტური მიდგომების 

აღიარება უმნიშვნელოვანესია სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით. გარდა 

სამართლებრივი აღიარებისა ხშირ შემთხვევაში ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად 

გვევლინება აღიარებული დებულებების რეალიზების მექანიზმის არქონა ან/და 

პოლიტიკური ნების რეალობის პრობლემა. ამჟამად, აღნიშნული საკითხის 

სირთულეების აღიარებაზე შრომის პოლიტიკის რეფორმირებების პროცესებში  

დასავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც კი, ბოლო წლებში მიმდინარე სოციალური 

დაძაბულობის მაგალითებიც მიგვითითებს; 
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საკმაოდ დინამიური და გლობალური ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე, 

საქართველოსა და ევროკავშირის ისტორული თანამშრომლობის გამორჩეულ 

მოვლენადაა აღიარებული, მხარებს შორის 2014 წელს ხელმოწერილი ასოცირების 

შეთანხმება [3]. შეთანხმების შინაარსის დიდი ნაწილი სოციალურ-ეკონომიკური 

მიმართულებისაა, სადაც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია შრომისა და დასაქმების 

პოლიტიკების კომპონენტებს. ამ შეთანხმების შინაარსობრივი ანალიზი გვიჩვენებს 

შრომის, დასაქმებისა და სოციალური პოლიტიკის ინტეგრირების პროცესის, 

საინვესტიციო და ეკონომიკური პოლიტიკის ერთობლიობას. ეს გაცხადებულია 

შეთანხმების ვაჭრობისა და ინვესტიციების ხელმშემწყობი მდგრადი განვითარების 

231-ე მუხლის შინაარსში, რომლის მიხედვით: მხარეები ადასტურებენ თავიანთ 

ვალდებულებას, გააძლიერონ ვაჭრობა მდგრადი განვითარების მიზნების 

მისაღწევად, მათ შორის ეკონომიკურ, სოციალურ და გარემოსდაცვით 

მიმართულებით, რისთვისაც: „მხარეები აღიარებენ ძირითადი შრომითი 

სტანდარტებისა და ღირსეული შრომის სასარგებლო როლს ეკონომიკურ 

ეფექტიანობაზე, ინოვაციებსა და პროდუქტიულობაზე და მათ უნდა მიაღწიონ 

პოლიტიკის შეთანხმებულობას, რათა მოხდეს ერთი მხრივ, სავაჭრო პოლიტიკისა 

და მეორეს მხრივ, შრომითი პოლიტიკის თანხვედრა“; 

ზემოაღნიშნული სამართლებრივი პლატფორმის საფუძველზე საქართველოს 

აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან ევროკავშირისა და შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის სტრუქტურებთან აქტიური თანამშრომლობის 

შედეგად შემუშავდა და 2019 წელს ორგანული კანონის სახით განისაზღვრა შრომის 

დაცვის პოლიტიკის სამართლებრივი ადგილი და როლი [4]. მიუხედავად იმისა, რომ 

გარდა მიღებული კანონისა [5], ქვეყანას ჯერ არ გააჩნია შრომის დაცვისა და 

უსაფრთხოების პოლიტიკის განვითარების ეროვნული სტრატეგია,.  

საკანონდებლო აქტების ანალიზის შედეგად ირკვევა პოლიტიკის ადგილი 

ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროცესში. კანონი შრომის დაცვის 

პოლიტიკის მნიშვნელობაზე მეტყველებს ეკონომიკურ აქტივობებში მონაწილეობა 

სახელმწიფო, თუ კერძო სტრუქტურების მხრიდან. კანონის მიღებიდან ერთი წლის 
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თავზე ეკონომიკური აგენტებისთვის სერიოზულ ანგარიშგასაწევ ფაქტორად  

გვევლინება შრომის დაცვისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების მართვის 

საკითხები. ცხადია, რომ წლების განმავლობაში მივიწყებული მინიმალური შრომის 

სტანდარტების დაკმაყოფილება სახელმწიფოებრივი იძულების მექანიზმების 

ამოქმედების პარალელურად სამეწარმეო, თუ არასამეწარმეო სუბიექტებისთვის 

დღის წესრიგში აქტიურად დადგა.  

სახელმწიფოებრივი ხედვისა და ასოცირების შეთანხების დებულებების 

პრაქტიკაში აღსრულების დეკლარირებულ გამოვლინებად ითვლება საქართველოს 

ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის [6] (2014–2020 წლებისთვის) 

ის ნაწილი (სტრატეგიის მე-19 მუხლი), რომელიც განმარტავს სახელმწიფო 

სტრუქტურაში შრომის დაცვის პოლიტიკის ადგილს. ამ დოკუმენტის მიხედვით 

შრომის დაცვის პოლიტიკის როლი ცალსახად გამოკვეთილია სოციალური 

სამართლიანობის დაცვის თვალსაზრისით, ხოლო სტრუქტურული 

ადგილმდებარეობის თვალსაზრისით კი აღმასრულებელ სტრუქტურაში იგი 

დამოუკიდებელ ადგილს იკავებს. 

საქართველოს შრომის ბაზრის დამახასიათებელი მოცემულობიდან 

გამომდინარე საქართველოში დღეს მოქმედი შრომის დაცვის პოლიტიკა საკმაოდ 

დეტალურად მოიცავს სამუშაო ადგილებზე პროფესიული რისკების მინიმიზაციის 

მიზნით შემუშავებულ მექანიზმებს. კანონის დონეზე მიღებული რისკის შემცირების 

მექანიზმები, რომელიც თავისთავად მართვის ძირითად ელემენტებს წარმოადგენს 

ფაქტობრივად გვაძლევს სამუშაო ადგილებზე პრევენცული ინსტრუმენტების 

შემუშავების საფუძველს.  

როგორც საერთაშორისო, ასევე უკვე საქართველოს სტანდარტით, სამუშაო 

ადგილებზე რისკების შემცირების უზრუნველსაყოფად  მაქსიმალური ყურადღება 

ექცევა შრომის სისტემის მართვის სტრუქტურასა და პრინციპებს [7]. საერთაშორისო 

სტანდარტით აღიარებულია, რომ სისტემის მართვის ეფექტიანობა ფაქტობრივად 

წარმოადგენს რისკების მინიმაზაციის გარანტიას, რაც საერთაშორისო პრაქტიკაში  

დადასტურებულ ფაქტია. საინტერესოა თავად მართვის სისტემური პრინციპების 
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განსაზღვრა, რომელიც როგორც ცნობილია მის ბაზისურ მიდგომებს გვაძლევს 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტული მეთოდოლოგია - “ILO-OSH- 

2001” [8]. ამ მეთოდოლოგიის სავალდებულო გამოყენების იმპერატიულობაზე 

მიგვითითებს საქართველოს შრომის უსაფრთხოების კანონის“ მე-3 მუხლის 

ჩანაწერიც. რისკების მინიმიზაციის პროცესში ყველა ჩართული მხარე ვალდებულია 

იმოქმედოს მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო პრინციპებით, რომელიც მოიცავს 

მართვის სპეციფიკურ და საკმაოდ მნიშვნელოვან მიმართულებებს.  

  მეთოდოლოგია სისტემის მართვისას მიზნად ისახავს სამუშაო ადგილებზე შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ აღიარებულ „ღირსეული შრომის“ 

დამკვიდრებას. ამ ცნების ქვეშ უპირველესად მოიაზრება შრომის დაცვის 

მაქსიმალური უზრუნველყოფა, რისი მიღწევაც უნდა მოხდეს სხვადასხვა 

მეთოდური მიდგომებისა და ეფექტიანი ინსტრუმენტების გამოყენებით. 

მეთოდოლოგიური მიდგომების თანმიმდევრული ჩამონათვალი კონკრეტულად ასე 

გამოიყურება: სამუშაო ადგილებზე საფრთხეების იდენტიფიცირება - რისკების 

მუდმივი ანალიზის წარმოება - არსებული რისკების შემცირების მიზნით 

კონკრეტული და მაღალეფექტური ღონისძიებების გატარება. აღნიშნულ ეტაპებზე  

აუცილებელია მართვის ისეთი სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც სისტემურ 

განვითარებაზეა ორიენტირებული და შემდეგი თანმიმდევრობით გამოირჩევა: 

 პრინციპული მიდგომების დოკუმენტირება პოლიტიკის დოკუმენტის 

ფორმატში; 

 მართვის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა; 

 რისკების მართვის დაგეგმვა და დანერგვის პროცესების წარმოება; 

 მუდმივი შეფასების უზრუნველყოფა; 

 სრულყოფის ღონისძიებების გატარება; 

კიდევ უფრო მრავლისმომცველია ხშირ შემთხვევაში საქართველოს 

კომპანიებში მოქმედი საერთაშორისო სტანდარტიზაციის ორგანიზაციის მიერ 

შემუშავებული შრომის დაცვის მართვის პრინციპები (45001 სტანდარტის 

ფარგლებში) [9]. მართვის სქემა სტანდარტული მიდგომებით დამოკიდებულია 
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ურთიერთკონტროლის მექნიზმების შეთანმებულ მუშაობასა და შეფასებებზე, 

რომელშიც ინტეგრირებულია გარე და შიდა სააუდიტო მექანიზმები.  

   ამ მხრივ ორივე მიდგომაში ნათლად ჩანს, რომ მართვის მთელ პროცესზე ორი 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია გამოკვეთილი:  

- პროცესების მუდმივი შეფასებითი სრულყოფის აუცილებლობა;  

- გარე და შიდა ფაქტორების ზეგავლენების გათვალისწინების 

მნიშვნელობა.  

თვით საშუალო კომპანიის დონის მაგალითზეც ცხადია უზარმაზარი 

ზეგავლენას ახდენს შრომის დაცვის მდგომარეობაზე გარე და შიდა ფაქტორების 

მდგომარეობა. ისინი, რა თქმა უნდა,  მრავალფეროვნებით გამირჩევიან. მათ შორის 

ფინანსური მდგომარეობის, საკადრო პოლიტიკის ცვლილების, ტექნიკური 

სიტუაციის, საინვესტიციო გადაწყვეტილებების და სხვა. რაც შეეხება შეფასების 

პროცესს, ასევე მნიშვნელოვანია კონკრეტული მეწარმე სუბიექტისათვის, როგორც 

გარე, ასევე შიდა შეფასების მექანიზმების არსებობა. 

 

ლიტერატურა: 

1. საქართველოს კონსტიტუცია; (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 31-33, 

24/08/1995; https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=36;  ბოლო ნახვა; 

18.09.2020 წ.); 

2. ევროპის სოციალური ქარტია;  

(https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1392164?publication=0; რატიფიცირებულია 

საქართველოს პარლამენტის მიერ: 01/10/2005; ბოლო ნახვა; 18.09.2020 წ) 

3. ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს 

მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ 

სახელმწიფოებს შორის;  

(ვებგვერდი ,https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959?publication=0  

11/09/2014; ბოლო ნახვა; 18.09.2020 წ); 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=36
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1392164?publication=0
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4. საქართველოს კანონი `შრომის უსაფრთხოების შესახებ“  (07.03.2018 წ. #2048 – II 

ს); 

5. საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“  (19.02.2019 

წ. #4283 – II ს); 

6. ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია 2014-2020; 

დამტკიცებულია საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის 30 აპრილის №2315-IIს 

დადგენილებით; (http://myrights.gov.ge/ka/documents/documents/strategy/ ბოლო 

ნახვა; 18.09.2020 წ) 

7. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის 2018/2019 წლების წლიური 

ანგარიშები (https://www.moh.gov.ge/news/2885/ ბოლო ნახვა 18.09.2020წ.); 

8. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის „ILO-OSH 2001”28 შრომის 

უსაფრთხოების სისტემის სახელმძღვანელო მიდგომები; 

(https://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--

en/index.htm) 

9. ISO - Occupational Safety and Health Management Systems 45001” 

https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html (ბოლო ნახვა 

18.09.2020 წ.)  
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Legal approach to Managing the modern system of Health and occupational safety 

 

Kordzakhia Misha,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

I am presenting the basic approach that has been taking into consideration of safety 

occupation management mandatory guaranties in Georgian and international legal statements. 

In this conference, there will be disscusion about issues of Europian Union vision, systematically 

admitted by Georgia in legal format . The conclusion includes problematic aspects, which 

follows Georgian labor market. 
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სახელმწიფო კერძო პარტნიორულ მართვაში 

ხარატი ნინო, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

  ნაშრომში წარმოჩენილია  სახელმწიფოს როლი კერძო პარტნიორულ 

მართვაში, რომელიც ვლინდება სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 

საწარმოების მართვის პროცესში. განხილულია შესაბამისი უფლებამოსილების 

განხორციელების სამართლებრივი საფუძვლები და ნაჩვენებია ის  გამოწვევები, 

რომელთა წინაშეც დგას სახელმწიფო, კერძო პარტნიორულ ურთიერთობებში.  

ჩამოყალიბებულია ამოცანები, სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებულ საწარმოებში ეფექტური მმართველობითი უფლებამოსილების 

განხორციელებისათვის, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაციის - ეთგოს სახელმძღვანელო პრონციპების გათვალისწინებით 

შემუშავებული რეკომენდაციების შესაბამისად. 

 

საკვანძო სიტყვები: საჯარო და კერძო ინტერესი, კერძო პარტნიორული 

მართვა, პარტნიორული ურთიერთობები, საწარმოების მართვა,  დისკრეციული 

უფლებამოსილება. 

 

   კაცობრიობის განვითარების ეტაპებზე, სახელმწიფო მუდმივად დგას ახალი 

გამოწვევებისა და ამოცანების წინაშე, თანამდევროვე ეპოქაში სახელმწიფო მართვის 

ორგანოებს მუდმივი განახლებისა და მოდერნიზაცის რეჟიმში უხდებათ საქმიანობა, 

ისინი ვალდებულნი არიან ოპერატიული და ადეკვატური რეაგირება მოახდინონ 

სწრაფად ცვალებად მოვლენებზე.  რეფორმების განხორციელების პროცესში 

იცვლება მართვის განხორცილების მეთოდები, კონცეფცია, ინსტრუმენტები და სხვა. 

თანამედროვე ეტაპზე სახელმწიფოს მართვა უკვე შეუძლებელია ისეთი 

ინსტიტუტების გარეშე, როგორიცაა კორპორაციული მმართველობა, რესურსების 

ოპტიმალური მართვა, პერსონალის მართვა, მოქალაქესა და მომსახურებაზე 
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ორიენტირებული მართვა და სხვა. სახელმწიფო მართვა უნდა ემსახურებოდეს არა 

მხოლოდ არსებული რესურსების ოპტიმალურად და მაქსიმალურად 

რაციონალურად გამოყენებასa da aრსებულის კონსერვაციას, არამედ ხელი უნდა 

შეუწყოს ინოვაციურ მიდგომებს. სახელმწიფო აპარატი არამარტო „უნდა 

მართავდეს”, არამედ „უნდა ქმნიდეს”. {5} 

თანამედროვე ეტაპზე სახელმწიფო იძენს ახალ თვისებრივ ნიშნებს, მართვის 

ახალ ასპექტებს და არ აღიქმება როგორც მხოლოდ იერარქიული სისტემა.  მისი 

მოქმედება მიმართული უნდა იყოს საზოგადოებრივ მოვლენებსა და პროცესებზე, 

ადამიანთა საქმიანობასა და ურთიერთობებზე.  მისი სოციალური ფუნქციიდან 

გამომდინარე ის მიმართულია იმ პროცესების მოწესრიგებისკენ, რომლებიც 

შეესაბამება საზოგადოების სხვადასხვა მოთხოვნილებებსა და საჭიროებებს. 

სახელმწიფო უნდა ცდილობდეს მმართველობითი უფლებამოსილებების 

განხორციელების დროს განუხრელად დაიცვას სამართლებრივი სახელმწიფოს 

პრინციპები, ადამიანის უფლებები და მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები 

შესაბამისობაში იყოს კონსტიტუციით აღიარებულ და განმტკიცებულ 

ღირებულებებთან. 

მართვა უნდა იყოს არამარტო კანონიერი და მართლზომიერი, არამედ 

რაციონალური, ეფექტური, ეკონომიური, პროგნოზირებადი, ეფუძნებოდეს 

საზოგადოების მხრიდან ნდობას და ღია იყოს ინოვაციებისათვის. მართვის სისტემა 

უნდა ემსახურებოდეს საყოველთაო, საერთო-საზოგადოებრივ ღირებულებებს, 

ითვალისწინებდეს მოქალაქეთა ჩართულობას, უნდა იყოს გამჭვირვალე და ღია. 

მართვის ეფექტურობას ბევრად განსაზღვრავს რისკებზე ორიენტაციაც.{6} 

ზემოაღნიშნული კრიტერიუმები თანხვედრაში უნდა იყოს მართვის 

კონსტიტუციურობასა და კანონიერებასთან. მმართველობა შებოჭილია 

კონსტიტუციით. 

  საქართველოს კონსტიტუციით სოციალური და სამართლებრივი 

სახელმწიფოს დამკვიდრება სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია.  იგი 

ადგენს სახელმწიფო მმართველობის ისეთ ფუძემდებლურ პრინციპებს, როგორიცაა 



408 
 
 

 

კანონიერების პრინციპი, მმართველობითი პროცესის ღია და გამჭვირვალე ხასიათი, 

თანაზომიერების პრინციპი, მმართველობის ეკონომიურობის პრინციპი და სხვა. 

სახელმწიფოს მიზნისა და სახელმწიფო მმართველობის მიზნის ერთმანეთისაგან 

გამიჯვნა, პრაქტიკულად, შეუძლებელია. შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფოს 

მიზანი ამავდროულად არის სახელმწიფო მმართველობის მიზანი. მმართველობა 

ორიენტირებული უნდა იყოს კონსტიტუციით დადგენილი სახელმწიფოს მიზნების 

პრაქტიკულ განხორციელებაზე. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის 

თანახმად „სახელმწიფო ზრუნავს თავისუფალი და ღია ეკონომიკის, თავისუფალი 

მეწარმეობისა და კონკურენციის განვითარებაზე“. სახელმწიფოსადმი 

კონსტიტუციით დაკისრებული ეს ვალდებულება გულისხმობს სახელმწიფოს 

მხრიდან ისეთ მოქმედებებს, რომლებიც შექმნიან მეწარმეობის განვითარების 

ხელშემწყობ პირობებს და უზრუნველყოფენ ჯანსაღი კონკურენციის არსებობას. 

მაგრამ სახელმწიფოს როლი მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება. სახელმწიფო, 

რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია მდგრადი ეკონომიკური განვითარება, 

უზრუნველყოფს ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელებას, რომელიც მოიცავს 

ეკონომიკის ცალკეული დარგების თუ სახელმწიფოს ცალკეული ტერიტორიების 

(შესაბამისად ამ დარგებში და ამ ტერიტორიაზე მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების) 

განვითარების სტიმულირებას.{5}  

კონსტიტუციით განმტკიცებული სამართლებრივი სახელმწიფოს მიზნები 

ითვალისწინებს მოქალაქეზე ორიენტირებული მმართველობის პრინციპს, რომელიც 

გულისმოხბს, რომ  სახელმწიფო აპარატი ორიენტირებული უნდა იყოს 

მოქალაქისათვის მაღალი დონის მომსახურების გაწევაზე. ეს მოითხოვს არამარტო 

სათანადო სერვისების დანერგვას, არამედ მომხმარებლის ინტერესებზე 

ორიენტირებული თანამშრომლობის შერჩევასაც. მაღალი დონის სერვისებზე 

ორიენტირებული სახელმწიფო აპარატის ჩამოყალიბება არის მართვის 

მოდერნიზაციის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა. თანამედროვე სახელმწიფო სულ 
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უფრო ტრანსფორმირდება სერვისების განმახორციელებელი „მეწარმის” 

მიმართულებით. 

   მნიშვნელოვანია მმართველობის ეკონომიურობის პრინციპი, რომელიც 

სამართლებრივი სახელმწიფოს მიზნებიდან გამომდინარეობს და სახელმწიფო 

ფინანსების ეკონომიურად ხარჯვას გულისხმობს. იგი ორიენტირებულია, რათა 

მაქსიმალურად ნაკლები დანახარჯებით მივაღწიოთ მაქსიმალურ შედეგს. 

პრაქტიკაში, საკმაოდ რთულია განხორციელდეს კონტროლი სახელმწიფო 

მმართველობის ორგანოთა საქმიანობის ეფექტურობასა და ქმედითობაზე. ამიტომ 

ესწრაფვის თანამედროვე მართვის სისტემა, რომ სახელმწიფო ბიუროკრატია 

მაქსიმალურად ჩაანაცვლოს კერძო-სამეწარმეო და თავისუფალი საბაზრო 

ურთიერთობისათვის დამახასიათებელი მენეჯმენტით. სახელმწიფო აპარატში 

დასაქმებული მოხელეები უნდა აზროვნებდნენ „მეწარმეობრივად”, ხოლო 

სახელმწიფო ორგანოთა სერვისი, მომსახურება უნდა იყოს მომხმარებელზე 

(მოქალაქეზე) ორიენტირებული. სახელმწიფო, აპარატის საქმიანობა უნდა 

ითვალისწინებდეს თანამედროვე მარკეტინგის მოთხოვნებს.{5} 

  სახელმწიფო საჯარო მმართველობით უფლებამოსილებას ახორციელებს 

ძირითადად აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოებისა და საჯარო 

ფუნქციის განმახორციელებლი სუბიექტების სამართლებრივ სივრცეში. გარდა 

ზემოაღნიშნულისა, საჯარო მმართველობა შესაძლებელია განხორციელდეს კერძო 

სამართლებრივი ნორმების საფუძველზეც,  როდესაც სახელმწიფო თავის 

უფლებემოსილებებს ახორციელებს კერძო სამართლის ნორმების გამოყენებით, 

სახელმწიფო საჯარო უფლებამოსილების განხორციელბის მიზნით იყენებს 

სამოქალაქო სამართლის მიერ განსაზღვრულ  სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტთა 

ორგანიზაციული მოწყობის ფორმებს როგორიცაა შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება და სააქციო საზოგადოება. 

აღნიშნული  არ გულისხმობს რომ სახელმწიფო ამ უფლებამოსილებას იყენებს 

სამეწარმეო საქმიანობაში მოგების მიღების მიზნით, არამედ ის საჯარო 

სამართლებრივი ფუნქციების განხორციელების მიზნით, იყენებს ორგანიზაციული 
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მოწყობის მოქნილ ფორმას, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა საჯარო 

მმართველობა განხორციელდეს ეკონომიურობისა და ეფექტიანობის პრინციპის 

გათვალისწინებით.{7}  ეს არ ნიშნავს რომ, სახელმწიფო ცდილობს „გაექცეს“ საჯარო 

სამართლის საზღვრებს კერძო სამართალში, ეს ნიშნავს რომ უფლებამოსილებების 

განხორციელების პროცესში კერძო სამართლებრივი ნორმების გამოყენება ხდება 

საჯარო - სამართლებრივი ბოჭვის ფარგლებში.  

სახელმწიფოს, წარმოდგენილს ადმინისტრაციული ორგანოს სახით 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის საფუძველზე მინიჭებული 

აქვს დისკერციული უფლებამოსილება - „უფლებამოსილება, რომელიც 

ადმინისტრაციულ ორგანოს ან თანამდებობის პირს ანიჭებს თავისუფლებას საჯარო 

და კერძო ინტერესების დაცვის საფუძველზე კანონმდებლობის შესაბამისი 

რამდენიმე გადაწყვეტილებიდან შეარჩიოს ყველაზე მისაღები გადაწყვეტილება“. 

ადმინისტრაციული ორგანოს დისკრეციული უფლებამოსილება მაშინ გვაქვს 

სახეზე, როდესაც სამართლის ნორმის ფაქტობრივი შემადგენლობისა და ფაქტების 

შესაბამისობის დადგენის შემთხვევაში მას რჩება შესაძლებლობა, აირჩიოს მისაღები 

ღონისძიება. ასეთ შემთხვევაში კანონი ერთ კონკრეტულ სამართლებრივ შედეგს კი 

არ განსაზღვრავს, არამედ ადმინისტრაციულ ორგანოს ანიჭებს უფლებამოსილებას, 

თავად განსაზღვროს სამართლებრივი შედეგები იმდენად, რამდენადაც ორ ან 

რამდენიმე შესაძლო სამართლებრივ შედეგებს ადგენს და აძლევს შესაძლებლობას, 

აირჩიოს ყველაზე მისაღები საშუალება. ადმინისტრაციული ორგანოს 

დისკრეციულმა უფლებამოსილებამ შეიძლება მოიცვას ადმინისტრაციული 

ორგანოს არჩევანის შესაძლებლობა საჯარო უფლებამოსილების განხორციელების 

ორგანიზაციული საქმიანობის საჯარო და კერძო სამარათლებრივ ფორმებს შორის.   

სახელმწიფოს კერძო სექტროში მონაწილეობის თვალსაჩინო მაგალითს 

წარმოადგენს სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოები. 

სახელმწიფო საწარმოების  მართვის დროს სახელმწიფო საჯარო და კერძო 

უფლებამოსილებების სინთეზის შედეგად გვთავაზობს მმართველობის 

უნივერსალურ მოდელს. საყურადღებოა, რომ აღნიშნული საქმიანობა მნიშვნელოვან 
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გამოწვევებთანაცაა დაკავშირებული,  ერთი მხრივ მან შეიძლება მოახდინოს 

როგორც პოზიტიური გავლენა, რაც გამოიხატება მეტად დაცულობაში, 

მხარდაჭერაში, ხელშეწყობაში საწარმოების ფუნქციონირების კუთხით, მეორეს 

მხრივ  ნეგატიური, რათა არ მოხდეს ზოგადი პოლიტიკის გავლენა მათ საქმიანობაზე 

და რაც მთავარია არ მოხდენს საჯარო და კერძო ინტერესების პროპორციულობის 

დარღვევა, რადგანაც  საჯარო და კერძო ინტერესების გათვალისწინება და 

დაბალანსება სახელმწიფო მართვის უმთავრესი ორიენტირია. 

აღსანიშნავია რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მე-8 მუხლის, მე-2 

პუნქტის თანახმად  „სახელმწიფო ორგანოებისა და საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირების კერძოსამართლებრივი ურთიერთობები სხვა პირებთან ასევე 

წესრიგდება სამოქალაქო კანონებით, თუკი ეს ურთიერთობები, სახელმწიფოებრივი 

ან საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, არ უნდა მოწესრიგდეს საჯარო 

სამართლით”. ამავე კოდექსის 24-ე მუხლის მე-4 პუნქტი კი ადგენს, რომ 

„სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეული სამოქალაქო 

სამართლებრივ ურთიერთობებში მონაწილეობს ისევე, როგორც კერძო სამართლის 

იურიდიული პირები. სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის 

უფლებამოსილებებს ამ დროს ახორციელებს მისი ორგანოები (უწყებები, 

დაწესებულებები და ა.შ.) ისე, რომ ისინი არ არიან იურიდიული პირები”. 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის დასახელებული ნორმები განამტკიცებს 

სახელმწიფოს შესაძლებლობას, მონაწილეობა მიიღოს კერძოსამართლებრივ 

ურთიერთობებში, როგორც კერძო სამართლის იურიდიულმა პირმა.  

სულ უფრო ფართო ხასიათს იღებს კერძო-სამართლებრივი საქმიანობის 

ფორმების გამოყენება მართვაში, რაც განპირობებულია რიგი მნიშვნელოვანი 

ფაქტორებით, კერძოდ: არსებობს სახელწიფოებრივად მნიშვნელოვანი და 

სტრატეგიული მიმართულებები, რომელთა მხოლოდ კერძო სექტორისათვის 

გადაცემა რისკის შემცველია, სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, 

მიზანშეწონილად მიიჩნევა არ მოხდეს ამ სფეროს გასხვისება და სახელმწიფო 

კონტროლიდან გასვლა. ასეთ სფეროებს შეიძლება მივაკუთვნოთ საავიაციო,  
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საჰაერო, სამედიცინო  და სხვა სტრატეგიული  მიმართულებები. ასევე არსებობს 

ისეთი სფეროები, რომელიც გამომდინარეობს საზოგადოებრივი საჭიროებიდან, 

მაგრამ ბაზარზე არ არის ასეთი საქმიანობის განმახორციელებელი სუბიექტი an 

არასაკმარისია მათი რაოდენობა მოთხოვნის სრულად დასაკმაყოფილებლად ან 

ბაზარზე არსებული ეკონომიკური აგენტები არ არიან დაინტერესებული ამ 

საქმიანობის განხორციელებით მისი არარენტაბელობის გამო,  მაგალითად მყარი 

ნარჩენების მართვა.  

ამრიგად სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის ხდება გაერთიანება 

საერთო მიზნებისათვის. რაც განაპირობებს სახელმწიფო მმართველობის ფორმების 

მეტად გამჭირვალობას, მეტ ჩართულობას, პარტნიორულ ურთიერთობებს, 

გადაწყვეტილებების ერთად მიღებას, ანუ მმართველობითი საქმიანობის 

განხორციელებას, რომლის დროსაც გათვალისწინებულია როგორც საჯარო ასევე 

კერძო ინტერესები. ზემოაღნიშნული მოიცავს ასევე სახელმწიფოსა და კერძო 

სექტორს შორის რისკების განაწილებას, ნაკისრ ვალდებულებების 

შეუსრულებლობაზე საერთო პასუხისმგებლობებს და სხვა. 

აღსანიშნავია სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული 

საწარმოების მართვასთან დაკავშირებით ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 

განვითარების ორგანიზაციის - ეთგოს (Organization for Economic Co-operation and 

Development — OECD) მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციები და სახელმძღვანელო  

პრინციპები, რომელიც მოიცავს შემდეგს: 1. სახელმწიფოს მიერ საწარმოს ფლობის 

მიზნობრიობა, რაც გულისხმობს სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული საწარმოების დაფუძნებისა და ფუნქციონირების ზოგადი მიზნების 

განსაზღვრას. 2. სახელმწიფოს, როგორც პარტნიორის/აქციონერის როლი,  

განსაზღვრავს სახელმწიფოს ჩართულობის სამართლებრივ ფარგლებს მართვის 

პროცესში. 3. სახელმწიფო საწარმოები ბაზარზე, გულისხმობს სამართლიანი 

კონკურენციის არსებობას. 4. სამართლიანი მოპყრობა ინვესტორებისა და სხვა 

აქციონერების მიმართ, გამოიხატება უმცირესობაში მყოფი 

პარტნიორების/აქციონერების ინტერესების დაცვაში. 5. პასუხიმგებლიანი 



413 
 
 

 

ბიზნესსაქმიანობა და ურთიერთობა დაინტრესებულ პირებთან, განაპირობებს 

დასაქმებულ პირთა ჩართულობას მართვის პროცესში, მათი უფლებების დაცვასა და 

ინტერესების გათვალისიწინებას. 6. გამჭირვალობა - პერიოდული ანგარიშის 

მომზადება სახელმწიფო წილობრივი მონაწილოებით დაფუძნებული საწარმოების 

საქმიანობის შესახებ. 7. სახელმწიფო საწარმოს სამეთვალყურეო საბჭოს 

პასუხისმგებლობა მათ დამოუკიდებლობას და ანგარიშვალდებულობის საკითხებს 

აერთიანებს. ზემოხსენებული  მოიცავს იმ რეკომენდაციებს, რომელთა მიზანია 

სახელმწიფო საწარმოთა საქმიანობაში ეფექტიანობის, გამჭვირვალობისა და 

ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა. სახელმძღვანელო პრინციპები ადგენს 

საერთაშორისო დონეზე შეთანხმებულ სტანდარტს, თუ როგორ უნდა შეასრულოს 

სახელმწიფომ პარტნიორის/აქციონერის როლი სახელმწიფო საწარმოთა მართვის 

პროცესში და როგორ აიცილოს თავიდან როგორც პასიური როლი, ასევე ზედმეტი 

ჩარევა აღნიშნულ საწარმოთა საქმიანობის პროცესში.{8} 

ეთგოს სახელმძღვანელო პრინციპები მიუთითებს, რომ სახელმწიფო 

საწარმოთა მართვის უნივერსალური მეთოდი, რომლის გამოყენებასაც ყველა 

სახელმწიფო შეძლებს, არ არსებობს და, ამიტომაც, სხვადასხვა სამართლებრივი 

ტრადიციის გათვალისწინებით სახელმწიფოთა მიერ დადგენილი სამართლებრივი 

რეგულირების მექანიზმები ხშირად განსხვავდება კონკრეტული 

სახელმწიფოსათვის, მმართველობითი ღონისძიებების განხორციელების დროს 

ერთმანეთისგან. ამიტომ სხვადასხვა ქვეყნებმა ამ პრინციპების გათვალისწინებით, 

უნდა შეძლონ ისეთი მმართველობითი სისტემის შექმნა, რომელიც ეფექტური იქნება 

ეთგო-ს მიერ შემუშავებული მეორე სახელმძღვანელო პრინციპის თანახმად, 

სახელმწიფომ საქმიანობა უნდა წარმართოს როგორც ინფორმირებულმა და 

აქტიურმა პარტნიორმა/აქციონერმა და უზრუნველყოს, რომ სახელმწიფო 

საწარმოთა მართვა განხორციელდეს გამჭვრივალობისა და ანგარიშვალდებულების 

პრინციპების დაცვით ეფექტიანად და პროფესიონალიზმის მაღალი ხარისხით.{9} 

ამრიგად, სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული 

საწარმოების არსებობა მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის 
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სტაბილურობისა და მდგრადი განვითარებისათვის. აღნიშნულის მისაღწევად 

აუცილებალია სახელმწიფოს მხრიდან ბალანსის დაცვა პარტნიორის 

უფლებამოსილების აქტიურად განხორციელებასა და საწარმოთა საქმიანობაში 

ზედმეტ ჩარევას შორის, სახელმწიფოს ჩართულობა საწარმოს საქმიანობაში, უნდა 

შემოიფარგლოს პოლიტიკისა და საქმიანობის მიზნების განსაზღვრით, იგი არ  უნდა 

ჩაერიოს საწარმოთა მენეჯერების საქმიანობაში და უზრუნველყოს მათი  

დამოუკიდებლობა. სახელმწიფომ იმ საწარმოებშო სადაც არ ფლობს წილის/აქციათა 

100 % უნდა უზრუნველყოს დანაჩენი პარტნიორების/აქციონერების მიმართ 

სამართლიანი თანამშრომლობა. ხელი შეუწყოს საწარმოს პროდუქტიულობას, 

ეფექტიანობასა და განვითარებას. 
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Abstract 

 

The paperwork presents the role of the state in private partnership management which is 

manifested on the management process of an enterprise created with state equity participation. 

Here is discussed  legal basis for exercise of authority and are shown those challenges that are 

faced by the state in private partnership. 

There are formulated main tasks for the exercise of effective management in enterprises 

,which are based on state equity participation, according to the guiding principles of the 

Organization for Economic Co-operation and Development — OECD. 
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სექცია 

ეროვნული უშიშროებისა და უსაფრთხოების სისტემები და მართვა 
SECTION 

NATIONAL SECURITY AND SAFETY SYSTEMS AND ADMINISTRATION 

СЕКЦИЯ 

СИСТЕМЫ И УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფის პოლიტიკის პრობლემები 

კუპრაშვილი ჰენრი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 

ოდიშელიძე ნინო,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

ქვეყანაში ეროვნული უშიშროების პოლიტიკის დაგეგმვა და 

უწყებათაშორისი კოორდინაცია სერიოზული ხარვეზებით ხასიათდება, 

შესაბამისად ამ საკითხის ირგვლივ განხილვებმა განსაკუთრებული აქტუალურობა 

შეიძინა განსაკუთრებით ბოლო წლებში განვითარებული მოვლენების ფონზე, 

როდესაც: გაუქმდა 2014 წელს შექმნილი სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და 

კრიზისების მართვის საბჭო, რომლის ფუნქცია იყო ეროვნული უშიშროების 

სფეროში პოლიტიკის დაგეგმვა და კოორდინაცია და მის ნაცვლად შეიქმნა მისგან 

სრულიად განსხვავებული ფუნქციების მქონე უწყება - საგანგებო სიტუაციების 

მართვის სამსახური; შემდეგ, კონსტიტუციაში ცვლილებების ამოქმედების 

შედეგად გაუქმდა 1996 წელს შექმნილი პრეზიდენტთან არსებული 

კონსტიტუციური ორგანო საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო და, 

ბოლოს, შეიქმნა პრემიერ მინისტრთან არსებული „ეროვნული უსაფრთხოების 

საბჭო“. ამ სფეროში არსებული მდგომარეობისა და მიმდინარე რეფორმების 

ანალიზი მოწმობს, რომ ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფის პოლიტიკის 

შემუშავებას, მისი პოლიტიკის სფეროების, პოლიტიკის დაგეგმვისა და 

კოორდინაციის პროცესის განსაზღვრას წინ უნდა უძღოდეს საქართველოს 
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განვითარების სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებების კონცეფტუალურად 

ჩამოყალიბება და მისი სისტემური განხორციელების მექანიზმების განსაზღვრა.  

 

საკვანძო სიტყვები: ეროვნული უშიშროება, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, 

კონცეფცია, პოლიტიკა.  

 

ქვეყნის ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფაში ფუნდამენტური 

წინაპირობაა ეროვნული უშიშროების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის 

სრულყოფილი სისტემის შექმნა და შედეგზე ორიენტირებული მონიტორინგისა და 

შეფასების გამართული სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც უნდა დაეყრდნოს 

შემდეგ პრინციპებს: კანონიერება, ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი 

თავისუფლებების განუხრელი დაცვა და პატივისცემა, ერთიანი სამთავრობო 

მიდგომა, უწყვეტობა, გეგმურობა, საჯაროობა და სამოქალაქო ჩართულობა.  

„ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით ეროვნული უშიშროების პოლიტიკა 

„არის საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების უზრუნველსაყოფად 

განხორციელებული საქმიანობა, რომელიც გულისხმობს ქვეყნის შიგნით და მისი 

ფარგლების გარეთ არსებული საფრთხეების, რისკებისა და გამოწვევების 

გამოვლენას, იდენტიფიცირებას, შეფასებას, თავიდან აცილებასა და აღკვეთას.“ [1]. 

ეს კი ეფუძნება შემდეგ ღირებულებებს: სუვერენიტეტი და ტერიტორიული 

მთლიანობა, თავისუფლება,  დემოკრატია და კანონის უზენაესობა, უშიშროება, 

კეთილდღეობა და მშვიდობა. ამ კანონმა განსაზღვრა ეროვნული  უშიშროების 

პოლიტიკის  სფეროები,  ამ პოლიტიკის  დაგეგმვისა  და კოორდინაციის პროცესი და 

მაკოორდინირებელი უწყებების უფლებამოსილებები, საქართველოს პარლამენტმა 

დადგინდა ეროვნული უშიშროების პოლიტიკის სფეროები და ეროვნული დონის 

კონცეპტუალური დოკუმენტების სახეები. ამავე კანონში 2019 წელს შეტანილი 

ცვლილების მიხედვით, ეროვნული უშიშროების პოლიტიკის სფეროებია: 

სახელმწიფო თავდაცვა, საგარეო უშიშროება, შიდა უშიშროება, სოციალურ-

ეკონომიკური და ენერგეტიკული უშიშროება, ე) სამოქალაქო უსაფრთხოება; 

ინფორმაციული უშიშროება და მართლწესრიგი. ეროვნული უშიშროების 
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პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის პროცესი ხორციელდება ერთიანი 

სამთავრობო მიდგომის პრინციპის შესაბამისად. ეროვნული დონის 

კონცეპტუალური დოკუმენტების შესამუშავებლად იქმნება მუდმივმოქმედი ან 

დროებითი უწყებათაშორისი კომისიები ან/და სამუშაო ჯგუფები, რომელთა 

სტრუქტურა, უფლებამოსილებები და საქმიანობის წესი განისაზღვრება 

საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით. ეროვნული უშიშროების 

პოლიტიკის დაგეგმვის მაკოორდინირებელი უწყება არის „ეროვნული 

უსაფრთხოების საბჭო“[1]. ეროვნული უშიშროების საბჭო იქმნება ეროვნული 

უშიშროებისა და სახელმწიფო ინტერესებისთვის საფრთხის შემცველ საკითხებზე 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინფორმირებისა და მის მიერ მისაღები 

პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მომზადების, სტრატეგიულ დონეზე ეროვნული 

უშიშროების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის მიზნით მას 

ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. საბჭო არის საქართველოს 

პრემიერ-მინისტრის სათათბირო ორგანო, რომელიც უფლებამოსილია უმაღლესი 

დონის გადაწყვეტილებების მოსამზადებლად განიხილოს ამ კანონით 

განსაზღვრული საკითხები. იგი ექვემდებარება უშუალოდ საქართველოს პრემიერ-

მინისტრს და თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციის, 

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების, „ეროვნული უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ“ კანონისა და 

საქართველოს სხვა სამართლებრივი აქტების საფუძველზე. 

საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ეროვნული უშიშროების 

პოლიტიკის დაგეგმვა ხორციელდება ეროვნული და უწყებრივი დონეების 

კონცეპტუალური და ორგანიზაციული დოკუმენტების მეშვეობით, რომლებიც 

მოიცავენ ეროვნული უშიშროების კონცეფციას, საქართველოს საფრთხეების 

შეფასების დოკუმენტს, უშიშროების სფეროში ეროვნული სტრატეგიებს,  უწყებრივ 

კონცეფციას, უწყებრივი სტრატეგიას, დოქტრინას და პროგრამას. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყანაში ეროვნული უშიშროების პოლიტიკის 

დაგეგმვა და უწყებათაშორისი კოორდინაცია სერიოზული ხარვეზებით 



419 
 
 

 

ხასიათდება, შესაბამისად ამ საკითხის ირგვლივ განხილვებმა განსაკუთრებული 

აქტუალურობა შეიძინა განსაკუთრებით ბოლო წლებში განვითარებული 

მოვლენების ფონზე, როდესაც: 1) 2017 წელს გაუქმდა 2014 წელს შექმნილი 

სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო, რომლის ფუნქცია 

იყო ეროვნული უშიშროების სფეროში პოლიტიკის დაგეგმვა და კოორდინაცია და 

მის ნაცვლად შეიქმნა მისგან სრულიად განსხვავებული ფუნქციების მქონე უწყება - 

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური; 2) 2018 წლის დეკემბერში 

კონსტიტუციაში ცვლილებების ამოქმედების შედეგად გაუქმდა 1996 წელს 

შექმნილი პრეზიდენტთან არსებული კონსტიტუციური ორგანო საქართველოს 

ეროვნული უშიშროების საბჭო.  

პარლამენტის მიერ საქართველოს კანონში „ეროვნული უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ“ ცვლილებების შეტანამ, 

რომლის მიხედვითაც შეიქმნა პრემიერის სათათბირო ორგანო „ეროვნული 

უსაფრთხოების საბჭო“, თვალნათელი გახადა ის ფაქტი, რომ საქართველოს 

ეროვნული უშიშროების სისტემის რეფორმირებამ გამოაჩინა მთელი რიგი 

ნაკლოვანებები. როგორც ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილ 

მოადგილე თეონა აქუბარდია აღნიშნავს, საბჭოების გაუქმების შედეგად, ქვეყნის 

ეროვნული უშიშროების პოლიტიკის დაგეგმვაზე და ამ პოლიტიკის 

კოორდინაციაზე პასუხისმგებელი ორი საბჭოს ნაცვლად გახდა კოლეგიური ორგანო 

მთავრობა, პრემიერს აღარ გააჩნია მრჩეველი ეროვნული უშიშროების საკითხებზე, 

ქვეყანაში აღარ მიმდინარეობს ეროვნული დონის სტრატეგიული დოკუმენტების 

განახლების პროცესი თავად ამ პროცესის კოორდინაციის არარსებობის გამო. ვერ 

ხერხდება საქართველოს საფრთხეების შეფასების დოკუმენტის დროულად 

განახლება, რომელიც მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დოკუმენტია იმის 

დასაგეგმად, თუ როგორ შევამციროთ ქვეყნის წინაშე მდგარი სხვადასხვა ტიპის 

რისკები და გამოწვევები და როგორ გადავგეგმოთ შესაბამისი უშიშროების 

პოლიტიკა ამ მიზნით. და ბოლოს ქვეყანაში აღარაა სისტემურად მოწყობილი ყველა 

ტიპის კრიზისის კოორდინაცია ეროვნულ დონეზე [2]. 
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ამ სფეროში არსებული მდგომარეობისა და მიმდინარე რეფორმების ანალიზი 

მოწმობს, რომ ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფის პოლიტიკის შემუშავებას, 

ეროვნული უშიშროების პოლიტიკის სფეროების, ეროვნული უშიშროების 

პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის პროცესის განსაზღვრას წინ უნდა 

უძღოდეს საქართველოს განვითარების სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებების 

კონცეფტუალურად ჩამოყალიბება და მისი სისტემური განხორციელების 

მექანიზმების განსაზღვრა. აქ გათვალისწინებული უნდა იქნეს საქართველოს 

განვითარების შემდეგი ძირითადი სტრატეგიული ამოცანები: 1. სახელმწიფოებრივი 

მშენებლობა (სახელმწიფო სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული 

მთლიანობის აღდგენა; კონსტიტუციური პროცესის გაგრძელება; რეგიონალური 

კონფლიქტების მოგვარება; სახელმწიფო მმართველობის სისტემის სრულყოფა; 

დემოკრატიული პოლიტიკური სისტემის განვითარება; აღმასრულებელი 

ხელისუფლების რეფორმა და გაძლიერება; სახელმწიფო მმართველობის სისტემის 

დეცენტრალიზაცია და ადგილობრივი მმართველობის სისტემის განვითარება; 

სასამართლო სისტემის რეფორმა და სამართალდაცვის სისტემის განვითარება; 

საერთაშორისო ურთიერთობათა განმტკიცება; სახელმწიფო საზღვრების დაცვა; 

სამხედრო მშენებლობა და სხვ.). 2. ბუნებრივი გარემოს და ბუნებრივ რესურსთა 

დაცვა. 3. საზოგადოებრივი მშენებლობა (ადამიანის უფლებათა დაცვა; ეროვნული 

მთლიანობის გაძლიერება; სამოქალაქო საზოგადოების აშენება და სხვ.). 4. 

სოციალურ-კულტურული განვითარება (სოციალური დაცვის სისტემის შექმნა და 

განვითარება; მიგრაციული პროცესების მართვა; კულტურისა და განათლების 

განვითარება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის განვითარება და სხვ.). 5. 

ეკონომიკური რეფორმა და ეკონომიკური განვითარება (მაკროეკონომიკური 

ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; მსოფლიო ეკონომიკურ სისტემაში ინტეგრირება; 

საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობათა ლიბერალიზაცია; უცხოური 

ინვესტიციების მოზიდვა; საერთაშორისო და რეგიონალურ ეკონომიკურ 

ორგანიზაციებში (ბისეკი, დსთ და სხვ.) აქტიური მონაწილეობა; ეკონომიკის 

სტრუქტურული რეფორმის ჩატარება; ეკონომიკურ უწყებათა რეორგანიზაცია; 
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სტრატეგიული პრიორიტეტის მქონე სექტორების განვითარება: ენერგეტიკა, 

სოფლის მეურნეობა, სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა, საბანკო 

და საფინანსო სექტორი; საექსპორტო წარმოების განვითარება და სხვ.). 

საქართველოს განვითარების ამ სტრატეგიის ძირითად პრობლემათა 

ანალიზის საფუძველზე გამოყოფილმა ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის და მისი 

საზოგადოებრივი მშენებლობის პრიორიტეტულმა არეებმა უნდა განსაზღვროს 

საქართველოს უშიშროების სისტემის კონკრეტული შინაარსი. ამ სისტემის ყოველი 

კონპონენტის მდგრადი და შეუფერხებელი განვითარება ქმნის საქართველოს 

საერთო უშიშროებას. 

დასკვნა 

უშიშროების ცალკეულ მიმართულებათა ერთიან სისტემაში 

ინტეგრირებისათვის საჭიროა ყველა მის ნაწილთა საერთო კონცეფტუალურ 

საფუძველზე ერთიანი გააზრება და ერთიანი სტრუქტურული ფორმით წარმოდგენა. 

ამისათვის იქმნება ქვეყნის ეროვნული უშიშროების კონცეფცია, რომლის მიზანია 

შექმნას საფუძველი ქვეყნის უშიშროების დაცვის სახელმწიფო მართვის სისტემის 

ჩამოყალიბებისათვის. კერძოდ, ამ პრაგმატული მიზნის შესაბამისად, ეროვნული 

უშიშროების კონცეფციამ უნდა შექმნას პირობა მის საფუძველზე სახელმწიფო 

მართვის ყველა ძირითად ფორმათა ჩამოყალიბებისათვის: უნდა განისაზღვროს 

ყოველი მიმართულებით მართვის პოლიტიკები, ჩამოყალიბდეს უშიშროების 

სისტემის მართვის ინსტიტუციური უზრუნველყოფა, დამუშავდეს უშიშროების 

სისტემის დამარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზა. კონცეფციის ამგვარი 

პრაგმატული ორიენტაცია განაპირობებს ყოველი მისი შემადგენელი ნაწილის 

სტრუქტურას, რომელშიც უნდა აისახოს შესაბამისი საპრობლემო სფეროს 

ორგანიზაციის  რაციონალური საფუძვლები. 
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Abstract 

Planning and inter-agency coordination of the national security policy in the country is 

characterized by serious shortcomings, therefore, discussions on this issue have acquired a 

special urgency, especially in the light of recent developments, when: the State Security and 

Crisis Management Council, established in 2014 to function and coordinate policy in the field 

of national security, was abolished and replaced by an agency with completely different 

functions - the Emergency Management Agency; Subsequently, as a result of the amendments 

to the Constitution, the National Security Council of Georgia, a constitutional body established 

under the President in 1996, was abolished, and finally the “National Security Council” under 

the Prime Minister was established. Analysis of the current situation and ongoing reforms in this 

area shows that the development of a national security policy, its policy areas, the process of 

policy planning and coordination should be preceded by the conceptual development of the main 

directions of Strategy of development of Georgia and the definition of its system implementation 

mechanisms. 
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Analysis of Russia’s information operations conduction in Georgia in august of 2008 
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Sahaidachnyi National Army Academy (Lviv, Ukraine) 

 

Abstract 

The study analyzes practical examples of information operations conducted by the Russian 

Federation during the Russian-Georgian military conflict in August 2008. The purpose of the 

article is to cover the main components of information operations (computer network operations, 

electronic warfare, military deception, operational security, psychological operations) in order to 

support the kinetic operations of the parties during the conflict. It is possible to draw conclusions 

about careful information preparation of the Russian Federation for war, active carrying out of 

multifaceted anti-Georgian information "throw-ins", its struggle for control of information space 

for reception of geopolitical advantages. 

 

Keywords: Russian-Georgian war of August 2008, information operations, Russian 

aggression, post-Soviet space, geopolitics, hybrid war. 

 

Problem statement. The main goal of the Russian Federation is military-political dominance 

in the post-Soviet space, which is achieved through the using of the "concept of a strong state" in 

foreign policy towards Georgia, which is implemented through the creation of "buffer zones" and 

"zones of instability"; redistribution of influence spheres; splitting existing and preventing the 

creation of new unions. In August 2008, regular military units of the Russian Armed Forces 

invaded Georgia, carrying out an act of aggression in accordance with international law.  

The purpose of the article is to analyze the information support of the Russia’s invasion into 

Georgia in August 2008 and to reveal each component of information operations. 

Main part. Tensions between Russia and Georgia began long before the 2008 Russian-

Georgian war. The motivating factor was the election of pro-Western President Mikhail 

Saakashvili in 2004, under whose leadership Georgia applied to join NATO. Although the South 

Ossetia is located on Georgian territory, it is ruled by Russian-backed separatists whose main goal 

is to split Georgia and establish Russian control over the strategically important South Caucasus 

[1]. 
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Even before the official start of the conflict on August 8, 2008, began the information struggle 

for who, when and how started the war. The conflict was initiated by the Russian Federation, which 

managed to gain a partial advantage through the use of more resources. The international 

community has condemned Russia for its aggression against Georgia, but part of the responsibility 

for the start of hostilities lies with the then Georgian government. During the war, both sides used 

tactics that included the main components of information operations (computer network 

operations, electronic warfare, military deception, operational security, psychological operations). 

Computer network operations. The Russian-Georgian war of 2008 is a particularly 

interesting example of computer network operations. Some of the events that have taken place 

give a unique insight into Russia's strategic and tactical operations, and show security 

vulnerabilities and initiatives to protect computer networks. 

On August 7, at the same time as units of the Russian Armed Forces crossing the border, a 

cyber attack (which had Russia’s trace) was carried out against Georgia. Several Georgian servers 

and Internet traffic were seized and relocated. On July 20, a first cyber attack was carried out, 

blocking President Saakashvili's website for 24 hours [2]. 

Russia's actions in cyberspace continued during the following days of the war and became the 

first large-scale coordinated cyber attack to take place in parallel with a conventional military 

offensive. The targets of the cyber attack were the websites of the government, financial, business 

institutions and the Georgian media. The main purpose of the cyber attack was to support the 

Russian invasion into Georgia. The Georgian government's ability to resist Russian invasion was 

thwarted; communication between the government and the public has deteriorated; many 

payments and financial transactions have been suspended; there was confusion about the 

development of the situation; the Georgian government's efforts to disseminate information about 

the invasion were thwarted; the government was deprived of many sources of information; it 

became more difficult to inform the outside world about what was happening, reducing the chances 

of receiving outside help [3]. 

Russian cyber-attacks have been carefully prepared in advance. This is described in a report 

on developments published by the US-CCU. In particular, it was noted that during the cyber-

attacks no stage of reconnaissance or mapping was envisaged, and means were used directly to 

disrupt the work of websites, which indicates the previous training [4]. 

Attacks of the "first phase" of the DDOS attack (distributed denial of service) were carried 

out by botnets and were aimed at news and government websites. This strategy of coordination 

allowed Russia to effectively block the lines of communication between the Georgian government 
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and the population, deprived of the ability to communicate within the country and with the outside 

world during hostilities [5]. This continued throughout the period of the Russian offensive. After 

the introduction of Russian troops into Georgia, the "second phase" began, with attacks targeting 

a number of government, educational, financial, and media sites. 

In response, the Georgian side moved websites to the "blogosphere" under the shield 

google.com, and also used the website of the President of Poland, which allowed to manage the 

work of websites and helped to communicate with the outside world. Cyber-attacks were 

conducted at 30-minute intervals, beginning at about 5:15 p.m. on August 8 and ending at about 

12:45 a.m. on August 11, when Russia announced a ceasefire. 

Electronic warfare. It is worth noting the inconsistency of standards, imperfection and 

inefficiency of  Russia’s electronic warfare during hostilities. It involves the use of electromagnetic 

and directed energy to control the electromagnetic spectrum or enemy attack and includes three 

main components: electronic attack, electronic protection and electronic warfare support. The 

weakness of Russian units has been electronic protection, which creates the safe use of the 

electronic spectrum by friendly forces. The command and control of the Russian forces was 

disorganized due to poor communication. The predominant capabilities of Georgian 

communications and electronic warfare units have muffled Russian communications and Russian 

units used less secure communications (mobile phones). As an example, the commander of the 

58th Army Anatoly Khrulyov used a satellite phone borrowed from a journalist to communicate 

with units, and was later injured as Georgian guidance systems detected and destroyed Russian 

radio and mobile phone signals [7]. 

Another weakness of the Russian Armed Forces was the support of electronic warfare: due to 

the lack of space and electronic intelligence data, they did not have accurate locations of Georgian 

units and used outdated topographic maps. Russian operations were complicated by the lack of 

satellite targeting to support the artillery, as in August 2008 the grouping of satellites of the Russian 

GLONASS navigation system had not yet been completed and the deployed forces were not 

provided with receivers. Obsolete equipment of the self-recognition system (identification friend-

or-foe) was also used, which led to numerous losses due to friendly fire on their units [8]. 

Russian electronic attacks were also unsuccessful in suppressing the enemy's air defense 

system: Georgian air defense systems destroyed four Russian aircraft (a TU-22M3 strategic 

bomber and three SU-25 attack aircraft). Russian forces failed to achieve complete dominance in 

the air, and its ground forces suffered from Georgian air strikes with SA-8 and SA-11 (ground-to-

air) missiles. Also, the Russian side did not have aircraft with surface-to-air missiles capable of 
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night operations and Georgian aircraft operated around the clock [9]. Thus, Russian forces have 

shown a critical deficit in all components of electronic warfare. 

Military deception. Russia actively uses the practice of denial and deception (disguise), 

which is an integral part of military planning and operations in peacetime and during war. In the 

spring of 2008, the Russian government significantly increased the number of peacekeepers in 

Abkhazia and increased tensions in the region [10]. Even before the 2008 war, Russian forces 

attacked Georgian villages, destroying drones and radars to provoke Georgia into conflict. The 

build-up of Russian forces took place in the days before the conflict, and Russian units conducted 

military exercises "Kavkaz-2008" near the borders of Georgia, and after their completion remained 

on the training grounds [11]. 

The Russian media played a key role in spreading deceptive propaganda. Channel One showed 

an interview with an allegedly Abkhazian pilot who destroyed a Georgian UAV on April 20, 2008, 

indicating a possible Georgian invasion of Abkhazia. The Russian side used this to justify an 

increase in peacekeeping forces, additional units, equipment and weapons. Mass propaganda 

continued in the following months, when the media reported a gathering of Georgian forces near 

the Abkhaz border. In July 2008, Channel One reported that Georgia was planning to invade South 

Ossetia, trying to convince the public that the aggressive Saakashvili should be stopped [12]. The 

illegal distribution of Russian passports among Georgian citizens in the conflict region also played 

a role. The Russian government justified the war by "protecting its citizens" from Georgian 

aggression. In fact, the Russian-Georgian conflict of 2008 was an organized campaign of deception 

aimed at increasing influence in the South Caucasus. 

Operational security is a continuous process used to control information and encompasses 

physical, informational, computer, and communications security to detect and protect critical 

information. Security of operations was observed among Russian units. On March 11, 2007, a 

Georgian-controlled Kodori region was attacked by a helicopter. The Russians denied any 

involvement, saying the attack was a provocation by Georgia, but after an investigation, a UN 

observer mission in Georgia acknowledged that Russia was responsible. On August 6, 2007, a 

Russian pilot violated Georgian airspace and tried to destroy a radar installation. Russia has denied 

any involvement and has persuaded the international community that Georgia is again trying to 

provoke Russia, although the UN has established Russia's involvement in the incident. 

On September 20, 2007, Russian forces attacked a Georgian construction crew near the Kodori 

Gorge. Georgian troops responded. Although an analysis by the Open Source Center found that 

the attack was carried out by Russian troops, representatives of Russia and Abkhazia denied the 
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incident, and a request from the UN to investigate the Abkhaz side refused to hide the presence of 

Russian troops from the international community [13]. 

Psychological operations are planned operations on the transfer of information to influence 

the audience, the purpose of which is to change its behavior and create a favorable environment 

for the organizer of the operation. Russia has conducted psychological operations on the following 

target audiences: Georgian President Mikhail Saakashvili, the Georgian people, the Georgian 

armed forces, the United States, NATO and the international community. The main target was pro-

Western President Mikhail Saakashvili, who sought Georgia's membership in NATO, which 

Russia strongly opposed. A plan was drawn up to push Saakashvili into reckless hostilities and to 

demonstrate his instability as a NATO partner, while providing a pretext for Russia's intervention 

in Georgia. The Russia’s General Staff used the "theory of reflexive control", the implementation 

of which allows to control the decision-making process of the opponent [14]. 

On August 13, 2008, the official newspaper "Krasnaya Zvezda" published a detailed 

psychoanalysis of Mikhail Saakashvili, which states that "he has a paranoid disorder of the steroid 

type of personality with a complex of narcissism, he considers the world as a hostile environment" 

[15]. The Russian side took advantage of this weakness to encourage shelling of Georgian villages 

by South Ossetian separatists in order to provoke Saakashvili to a military response. The rapid 

response of Russian units indicates a high level of readiness and careful advance planning. 

Throughout and after the conflict, Russia claimed about the opening of a criminal case against 

Saakashvili for genocide and war crimes in South Ossetia, comparing him to Slobodan Milosevic 

/ Radovan Karadzic [16]. 

The focus on Saakashvili was aimed to discredit him at the international and domestic levels. 

At the beginning of the conflict, the Russian media completely denied the Georgian state as an 

aggressor, but later separated "Saakashvili criminal" from the Georgian people, to whom Russian 

President Dmitry Medvedev expressed "fraternal" support. Russia sought the legitimacy of its 

invasion into Georgia by influencing the international community, calling its operation a 

peacekeeping operation, countering "ethnic cleansing" and "Ossetian’s genocide" [17]. 

Conclusions. The Russian-Georgian war in August 2008 between Georgia and Russia showed 

the growing impact of the information war and at the same time revealed a number of shortcomings 

of the Russian Armed Forces in this area. The conflict has also accelerated conducting of Russia's 

military reform, which will include the latest advances in information technology. The Russian 

side pushed Mikhail Saakashvili to war, which it used to strengthen its international influence. 

Russia has managed to suppress Georgian leadership's communication with the outside world and 
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its own citizens, and a brief confrontation on the Internet between Russian and Georgian hackers 

has sparked widespread debate about the power of the Internet to influence public opinion during 

the conflict. 
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Абстракт 

В статье анализируются практические примеры информационных операций, 

проводимых Российской Федерацией во время российско-грузинского военного конфликта 

в августе 2008 года. Целью статьи является освещение основных компонентов 

информационных операций (операции в компьютерных сетях, радиоэлектронная борьба, 

военный обман, оперативная безопасность, психологические операции) для поддержки 

кинетических операций сторон во время конфликта. Можно сделать выводы о тщательной 

информационной подготовке Российской Федерации к войне, активном проведении 

многогранных антигрузинских информационных "вбросов", ее борьбе за контроль над 

информационным пространством для получения геополитических преимуществ. 
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ტერორიზმი და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ასპექტები 

დიღმელიშვილი იოსებ,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 
 

აბსტრაქტი 

        სტატიაში განხილულია ტერორიზმის საფრთხე, რომელიც დღითიდღე 

იზრდება და ეს მზარდი მოვლენა, რა თქმა უნდა, საქართველოსაც ეხება. იმის 

გათვალისწინებით, რომ ტერორიზმსა და ტერორისტს არ გააჩნია კონკრეტული 

სახელმწიფოსადმი კუთვნილება და იგი პრობლემაა დღევანდელი მსოფლიოსთვის, 

შესაბამისად, ტერორისტსაც არ გააჩნია კონკრეტული ისტორიულ-გეოგრაფიული 

არეალი. მოცემული სტატიით გვინდა გამოვკვეთოდ  საქართველოს წინაშე 

არსებული გამოწვევები, რომელიც სწორედ ტერორიზმს შეეხება. ამჟამად 

უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა მაგალითად, პანდემიური სიტუაცია, რომელმაც 

შეცვალა არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიოს დღის წესრიგი, 

შესაბამისად, ასეთ ფონზე, უფრო მეტი საფრთხე წარმოიშვა, ვიდრე მანამდე 

არსებობდა, ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა. ასევე გამოწვევაა 

სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის არსებული კონფლიქტი, რომელმაც შესაძლოა გავლენა 

იქონიოს საქართველოზე, მით უმეტეს, რომ სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში 

ეთნიკურად სომეხი და აზერნაიჯანელი საქართველოს მოქალაქეები ცხოვრობენ. 

მოცემული სტატიით იმ რადენიმე ასპექტზე გვსურს ყურადღების გამახვილება, რაც 

სახელმწიფო პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი უნდა გახდეს, რათა თავიდან იქნეს 

აცილებული ტერორიზმის საფრთხეები. 
 

საკვანძო სიტყვები: ტერორიზმი, ტერორისტი, პანდემია  
 

დღეის მდგომარეობით ერთ-ერთი გლობალური პრობლემა, რაც მსოფლიოს 

თითქმის ყველა სახელწიფოს განსჯის საგანს წარმოადგენს არის ტერორიზმი. 

ტერორიზმის ერთიანი დეფინიცია, ერთიანი განმარტება არ არსებობს. წლების 

განმავლობაში იურისტების განსჯის საგანს წარმოადგენდა ტერორიზმის ერთიანი 

ცნების ჩამოყალიბება, თუმცა უშედეგოდ. მიუხედავად აღნიშნულისა, ტერორიზმის 

ძირითად ელემენტებს შეადგენს ძალადობა, პოლიტიკური ხასიათი, დაშიანება, 
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მუქარა, ფსიქოლოგიური ეფექტი და სხვ. აღნიშნულიდან გამომდინარე 

ტერორიზმის ძირითადი მიზანი კი არის ფართო მასების დაშინება, პოლიტიკური 

ძალების ხელში ჩაგდება და ა.შ.  

სიტყვა “Terrere” (ტერერე) ლათინურად ნიშნავს „დაშინებას“29. იგი ორი 

მნიშვნელობით გამოიყენება - პირველი, „შიში“, „საშინელება“, მეორე - „დაშინების 

საშუალება“, „შიშის საგანი“, „საშიში გარემოება“30. 

21-ე საუკუნეს გლობალიზაციის საუკუნესაც უწოდებენ, ხოლო 

გლობალიზაცია კი ხელს უწყობს კრიმინალურ აქტივობებს, შესაბამისად, მას თან 

სდევს კონკრეტული სახელმწიფოს შიდა პრობლემების საზღვრებს გარეთ 

„გამოსვლა“ და პირიქით, ის, რაც უფრო დიდ საფრთხეს წარმოადგენს, „აღწევს“ 

კონკრეტული სახელმწიფოსა თუ სახელმწიფოების საზღვრებს შიგნით. 

საზოგადოებაში არსებული ნებისმიერი მოვლენა პასუხობს საზოგადოების 

განვითარებას, აღნიშნულს ემატება რა ტექნოლოგიური ევოლუცია, შედეგად 

ვიღებთ უკვე სახეშეცვლილ, თანამედროვეობაზე და თანამედროვე გამოწვევებს 

მორგებულ მოვლენებს. სწორედ ასეთი მოვლენაა ტერორიზმიც. ამდენად, 

ტერირიზმი დღეს უფრო ძლიერია და საშიში, ვიდრე რამდენიმე წლის წინ იყო. 

მიუხედავად იმისა, რომ წლიდან წლამდე სულ ახალი და ახალი სახელმწიფოები 

ერთიანდებიან ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ფაქტია, რომ აღნიშნული 

მოვლენა კარგად ადაპტირდება შექმნილი სიტუაციისადმი. 

„მსოფლიო აღარ იყოფა ორ დაპირისპირებულ ბანაკად... მსოფლიო 

მოულოდნელად პირისპირ აღმოჩნდა ახალი საუკუნის გლობალურ 

საფრთხესთან.“31 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული ერთ-ერთი 

დეფინიციის მიხედვით, ტერირისტია ნებისმიერი ადამიანი, გარკვეული ქვეყნის 

მხრიდან აღაირების უქონლობის მიუხედავად, მოქმედებს მარტო, ან როგორც 

გარკვეული ჯგუფის წარმომადგენელი, რომელიც არ არის მიჩნეული საკუთარი 

                                                           
29 . Histoire du Terrorisme de l’Antiquite a al Qaida. Sous la direction de Gerard Chaliand et Arnaud Blin, Bayard, Paris, 2004, p. 9. 
30Ю. С. Горбунов, Терроризм и правовое регулирование противодействия ему. Монография. М., 2008, с. 16. 
31 http://president.kremlin.ru/withflash/varPriorityFullTemplPriorId5748.shtml. 2010 
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ერის ოფიციალურ ნაწილად და მოქმედებს, რათა გაანადგუროს, ან დააზიანოს 

სამოქალაქო მოსახლეობა, აგრეთვე, რათა გაანადგუროს ან დააზიანოს საკუთრება, 

რომელიც ეკუთვნის სამოქალაქო მოსახლეობას ან ხელისუფლებას, გარკვეული 

პოლიტიკური მიზნის მიღწევის მიზნით.32 

როგორც ტერორიზმის, ასევე ტერორისტის სწორ და სრულყოფილ 

დეფინიციას აქვს დიდი მნიშვნელობა, რადგან ტერირიზმის გამოძიების დროს, 

როგორც გამომძიებელმა საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების დროს, ასევე 

ოპერატიულმა თანამშრომლებმა, რომელიც ახორციელებს თვალთვალსა და ფარულ 

მიყურადებას, გამიჯვნადი უნდა იყოს ტერორიზმი სხვა მსგავსი დანაშაულისგან. 

და მაინც, რატომ არის საფრთხე საქართველოსთვის ტერორიზმი? 

„ნაცრისფერ ზონებად“ მივიჩნევთ იმ რეგიონებს, სადაც შეიცვალა ძლიერი 

სახელმწიფოებრივი მმართველობა და ჩამოყალიბდა ახალი სახელმწიფოებრივი 

წყობა, ისეთი ხელისუფლებით, რომელსაც ჯერ კიდევ არ შესწევს უნარი, სრულად 

აკონტროლოს საკუთარი ტერიტორია.“ 33 

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო თავისი გეოპოლიტიკური 

ფაქტორით მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ამიერკავკასიაში, ასევე ის გარემოება, 

რომ დღეის მდგომარეობით საქართველოს სრულად ვერ აკონტროლებს თავის 

ტერიტორიებს, არსებობს საფრთხე სეპარატისტული დაჯგუფებების არსებობისა, 

რომელთაც შესწევთ უნარი განახორციელონ ტერორისტული აქტები. აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ რუსეთ-საქართველოს შორის არც თუ სახარბიელო 

დამოკიდებულება არსებობს, სამაჩაბლოსა და აფხაზეთის ფაქტორის 

გათვალისწინებით, რაც ასევე მოქმედებს ტერორისტული ფონის განვითარებაზე. 

მხედველობაშია მისაღები, რომ ტერირისტულ დაჯგუფებებს ერთმანეთთან აქვთ 

კავშირი, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საქართველოს უსაფრთოებაზე. 

აქვე მხედველობაში უნდა მივიღოთ საქართველოში არსებული ის „შიდა 

დინებები“, რაც არსებობს სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში ეთნიკური 

                                                           
32 http://www.inlink.com/~civitas/mun/ res9596/terror.html 
33 Terrorism: national security policy and the home front. Stephen C.Pelletiere Editor May 15, 1995 Strategic Studies Institute, U.S. Army War 
College, Carlisle Barracks, Pa 17013-5050. p. 53 
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უმცირესობის წარმომადგენლების სახით, ასევე ტერორიზმის შემხებლობა 

პანკისთან მიმართებაში. აღნიშნულს თუ შევაჯერებთ ჩეჩნეთსა თუ დაღესტანში 

არსებულ ვითარებასთან, ცხადი ხდება, რომ საქართველო მრავალი ქვეყნის 

ინტერესის ობიექტი ხდება სწორედ ტერორისტული თვალსაზრისით.  

მიგვაჩნია, რომ საქართველომ უნდა დაგეგმოს ზემოაღნიშნული საფრთხეების 

პრევენციული ღონისძიებები, რათა ქვეყანა არ გახდეს პლაცდარმი ტერირისტული 

მოქმედებების ან თუნდაც არ გახდეს ე.წ. „დერეფანი“ სხვადასხვა ქვეყნების 

ტერორისტულ დაჯგუფებებს შორის, მით უმეტეს, რომ როგორც ზემოთ აღვნიშნე, 

ხელისუფლების მიერ სრულად ვერ კონტროლდება საქართველოს ტერიტორია. 

კიდევ ერთი საფრთხე, რაც არსებობს, არის გლობალიზაცია და თანამდეროვე 

ტექნიკური პროგრესი, რომელსაც კარგად იყენებს ტერორისტული დაჯგუფებები. 

საქართველოსნაირ პატარა ქვეყნისთვის კი გლობალიზაცია გამოწვევაა, რაც ასევე 

სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს. ასეთ ვითარებაში ტერორიზმი კიდევ 

უფრო მეტ საფრთხეს უქმნის ქვეყანას და მეტი გამოწვევების წინაშე აყენებს, ვიდრე 

ეს ეკონომიკურად ძლიერ ქვეყნებს უქადის. ისეთი ტერორისტული აქტი, რაც ადრე 

რამდენიმე პირის სიცოცხლის ფასად შესაძლოა ყოფილიყო მიღწეული, ამჟამად 

შესაძლოა მხოლოდ ერთი ღილაკის დაჭერითაც განხორციელდეს და გაცილებით 

მეტი მსხვერპლი გამოიწვიოს, ვიდრე რამდენიმე წლის წინ გამოიწვევდა. 

კიდევ ორ საკითხს შევეხებით, რაც ვფიქრობთ, რომ თანამედროვე 

საქართველოს ამჟამინდელი გამოწვევაა, კერძოდ, არსებული პანდემიური სიტუაცია 

და სულ ახლახანს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის საომარი მქომედებების 

დაწყება. მიგვაჩნია, რომ პანდემიის ფონზე, როდესაც სხვა სახელმწიფოების 

მსგავსად, საქართველოც ეკონომიკურად დასუსტდა, ასევე მოსახლეობაში 

ფსიქოლოგიური მომენტები წამოვიდა წინა პლანზე, ხელსაყრელი ნიადაგია 

ტერორისტული დაჯგუფებებისთვის თავისი მიზნის მისაღწევად. ამასთან, 

ფაქტიურად ყველა სახელმწიფო თავისი შიდა პრობლემების მოგვარებით არის 

დაკავებული, რაც შედარებით ადუნებს და ყურადღების მიღმა ტოვებს სხვა 

ქვეყნებთან მიმართებაში არსებულ ტერორისტულ მოქმედებებს. ამასთან, 
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საქართველოში საკმაო რაოდენობით ცხოვრობს სომხური თუ აზერბაიჯანული 

წარმოშობის მოქალაქე, რამაც შესაძლოა საქართველოს ტერიტორიაზეც ჰპოვოს 

კონფლიქტის გაღვივების წინაპირობები. საგულისხმოა, რომ დაახლოებით 2-3- 

კვირის წინ საქარველოში მცხოვრები ეთნიკურად სომეხი მოქალაქეები 

თავდაპირველად გამოთქვამდენენ სურვილს მონაწილეობა მიეღოთ ყარაბაღის 

კონფლიქტში, ხოლო მოგვიანებით კი ფულადი თანხის გადარიცხვით სურდათ 

სომხეთის დახმარება. 

  ზემოაღნიშნული მაგალითები არ უნდა გამორჩეს სახელმწიფო 

ხელისუფლებას, რათა ნოყიერი ნიადაგი არ შექმნას იმ ძალებისთვის, რომლებიც 

თუნდაც ტერორიზმის საშუალებით ასუსტებენ სახელმწიფოს ან იყენებენ 

საქართველოს სხვა ქვეყანაში ტერორიზმის განსახორციელებლად. 

საქართველოს 90-იანი წლებისთვისაც არ არის უცხო ტერორიზმი და ასევე 

მისი ჩამდენი პირი - ტერორისტი. მაგალითისთვის, 1995 წლის სახელმწიფოს 

მაშინდელ მეთაურზე ედუარდ შევარდნაძეზე განხორციელებული ტერორისტული 

აქტიც გამოდგება (სულ ედუარდ შევარდნაძეზე 4 ტერორისტული აქტი 

განხორციელდა). შესაძლოა ერთგვარ ტერორიზმადაც მივიჩნიოთ ე.წ. 

„მხედრიონელების“ მოქმედებები, როდესაც ისინი შიშის ქვეშ ამყოფებდნენ იმ 

დროისთვის შიმშილის ზღვარზე მყოფ მოსახლეობას სამოქალაქო ომისა და 

აფხაზეთის ომის მიმდინარეობის ფონზე. ტერორიზმის გამოვლინებად უნდა 

ჩაითვალოს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას 

სახელმწიფოს მეთაურობიდან ჩამოშორება. ასევე ტერორისტულ აქტად უნდა 

შეფასდეს, მაგალითად, 2005 წლის იანვრის თვეში გორის პოლიციის სამმართველოს 

ეზოში მომხდარი აფეთქება. ამავე წელს საქართველოში ოფიციალური ვიზით მყოფ 

აშშ-ს პრეზიდენტს ჯორჯ ბუშს ხელყუმბარა ესროლეს. როგორც მოგვიანებით, 

აღნიშნული ქმედების გამო დაკავებულმა ბრალდებულმა ვლადიმერ არუთინიანმა 

განაცხადა, მისი მიზანი საქართველოსა და აშშ-ს შორის ურთიერთობის დაძაბვა იყო.  

ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ეს მცირე მაგალითებიც კი საკმარისია იმისთვის, რომ 

დავინახოთ და შევიგრძნოთ, რომ ტერორიზმი ჩვენს გვერდით შესაძლოა 
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აღმოცენდეს უცაბედად ან ჩამოყალიბდეს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, იგი 

ცხოვრობს ჩვენთან ერთად და ელოდება დროს თავისი თავის გამოსავლენად, ან 

თავად შექმნის ასეთ სიტუაციას. თუმცა მისი როგორც მიმდინარეობა, ასევე 

გამოხატულება არის თითოეული პირისთვის და მათ შორის სახელმწიფოსთვისაც 

დიდი ზიანის მომტანი. 

ტერორიზმს ახასიათებს გეოგრაფიული ადგილმდებაროებების 

გაფანტულობა და ასევე  თვისობრივი ნიშნით კლასიფიკაცია. ტერორისტული 

დაჯგუფებების ტიპოლიგია ასახავს მათი წარმომქმნელი წყაროების 

მრავალფეროვნებას ... თუმცა, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტერორიზმი 

პოლიტიკური ძალადობის განსაკუთრებული სივრცეა და მისი მეშვეობით სურთ 

პოლიტიკური, იდეოლოგიური და რელიგიური მიზნების მიღწევა.34 

შესაბამისად, 21-ე საუკუნეში, გლობალიზაციის საუკუნეში აქტუალური 

გახდა და წინა პლანზე ინაცვლებს ე.წ. კიბერტერორიზმი, რა დროსაც თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენებით არა მხოლოდ რელურ დროსა და სივრცეში ხდება 

ტერორიზმი, არამედ იგი ნელ-ნელა ინაცვლებს ვირტუალურ სამყაროში. თუკი 

გლობალიზაციას დავუმატებთ ინტერნეტ ქსელებსა და კომპიუტერული სისტემით 

აღჭურვილ შენობა-ნაგებობებს, ალბათობა იმისა, რომ უფრო დამანგრეველი 

მასშტაბებით მოხდეს ტერორისტული აქტები (მათ შორის მაგ: კიბერთავდასხმა), 

საკმაოდ დიდია. აღნიშნულის შედეგად კი ვიღებთ ტერორისტული აქტებით 

მსხვერპლთა რაოდენობისა და ქონებრივი ზიანის გაზრდას, ხოლო ტერორისტების 

მცირე რაოდენობითა და მათი მინიმალური დაზიანებითა თუ გარდაცვალებით 

მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ტერორისული აქტის განხორციელების 

შესაძლებლობას. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველო უფრო მეტად ექცევა 

ტერორისტული საფრთხის ქვეშ და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების 

შესაბამისი პოლიტიკის გატარებით თავიდან უნდა იქნეს აცილებული ამჟამად 

არსებული გამოწვევები, რაზეც მოკლედ ზემოთ უკვე ვისაუბრეთ. 

                                                           
34 http://studinfo.edu.aris.ge/2015/03/09/terorizmis-amxsneli-faqtorebi-studenturi-konferencia/. 
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Terrorism and aspects of Georgia's national security 
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Abstract 

The article discusses the threat of terrorism, which is growing day by day and this growing 

phenomenon, of course, applies to Georgia as well.  Given that terrorism and terrorist do not 

belong to a particular state and it is a problem for the whole world today, therefore, terrorism 

does not have a specific historical-geographical area.  With this article we want to highlight the 

challenges facing Georgia, which is related to terrorism.  Currently, the most important challenge 

is, for example, the pandemic situation, which has changed not only Georgia but also the world 

agenda, therefore, against such a background, there is more danger than before, for a small 

country like Georgia.  Another challenge is the conflict between Armenia and Azerbaijan, which 

may affect Georgia, especially since Samtskhe-Javakheti and Kvemo Kartli are inhabited by 

ethnic Armenian and Azerbaijani citizens of Georgia.  In this article, we want to focus on some 

of the aspects, that should be an integral part of state policy to avoid the threat of terrorism. 
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Обеспечение безопасности в Ухане во время пандемии коронавирусной инфекции 

(COVID-19): субъективный взгляд на объективные события 

 

Мороз Александр, 

Студент Хуачжунского университета науки и технологий (Ухань, Китай) 

 

Абстракт 

В статье рассмотрены механизмы влияния органов государственной и региональной 

(местной) власти на поддержание штатного функционирования системы управления 

регионом, а также обеспечения социального и психологического спокойствия жителей 

Ухани в период первичного распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). По 

результатам анализа развития ситуации в Ухане во время пандемии коронавирусной 

инфекции подчеркнута важность строгого соблюдения гражданами дисциплины 

самоизоляции и санитарных норм. Кроме того, в статье представлены результаты анализа 

содержания тех мероприятий, которые были проведены государственной и региональной 

(местной) власти в Ухане в начале обострения ситуации с распространением 

коронавирусной инфекции. В статье сфокусировано внимание на высокой эффективности 

жесткого государственного управления во время вынужденной изоляции зараженных 

коронавирусной инфекции граждан, а также локализации отдельных территорий. Статья 

содержит обобщения и выводы относительно направлений совершенствования содержания 

и практики использования механизмов государственного управления обеспечением 

безопасности и здоровья граждан во время пандемии коронавирусной инфекции.  

 

Ключевые слова: пандемия; COVID-19; коронавирусная инфекция; Ухань; 

профилактика и борьба с эпидемией пневмонии; иностранные студенты; образование в 

Китае. 

 

Вступление. Коронавирусная инфекция (COVID-19) затронула большинство стран 

мира и практически все сферы общественной жизни. Тысячи людей, независимо от своего 

гражданства и социального статуса, стали жертвами распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Кроме того, COVID-19 стала причиной изменения структуры, 

объемов и векторов развития национальной и мировой экономик. Правительства 

большинства стран мира столкнулись с необходимостью противостояния новому 

глобальному вызову в виде практически неконтролируемого распространения COVID-19. 
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В контексте разработки и реализации государственной политики направленной на 

предотвращение развития коронавирусной инфекции и ликвидацию ее последствий, 

объектами непосредственного внимания органов государственного управления все чаще 

становятся не только отрасли экономики и социум в целом, а и отдельные 

административно-территориальные единицы государства, и их жители. К сожалению, 

сегодня практически ни одна страна мира не смогла предложить такой механизм 

противостояния распространению COVID-19, который бы обеспечивал полный контроль 

над ситуацией. Среди стран, которые сегодня демонстрируют максимально высокий 

уровень борьбы с распространением пандемии и ликвидации ее последствий, следует 

выделить Китай. Именно это государство одним из первых столкнулось с необходимостью 

локализации коронавирусной инфекции и разработки эффективно действующих 

механизмов обеспечения безопасности своих граждан. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 

отметил в своем выступлении, что самый эффективный способ предотвратить массовое 

заражение граждан COVID-19, а, следовательно, и спасти жизни сотен тысяч людей – это 

разорвать цепочку передачи вируса. В основу содержания и практики функционирования 

такого механизма, по мнению Т. Гебрейесуса, должны быть положены те из инструментов 

влияния субъектов управления на ситуацию, которые обеспечивают тотальное 

тестирование населения в очагах распространения инфекции и безоговорочная изоляция 

лиц с подтвержденным фактом заражения [1]. По мнению специалистов ВОЗ, каждый 

потенциальный носитель инфекции должен быть в фокусе непосредственного внимания не 

только учреждений здравоохранения, а и органов государственной власти. Это связано с 

тем, что носитель инфекции предоставляет угрозу не только для здоровья 

непосредственного своего окружения, а и для общества в целом.  

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в городе 

Ухань в провинции Хубэй (КНР) в конце 2019 года. Находясь в Ухане, как во время 

обнаружения (идентификации) COVID-19, так и в период его развития, автор этой 

публикации имел возможность наблюдать и оценивать события из эпицентра трагических 

событий. Прежде всего, следует обратить внимание на тот факт, что обострение 

эпидемиологической обстановки в Ухане, несмотря на полную информационную 

открытость Правительства Китая в освещении событий, стало причиной появления в 

глобальном информационном поле не всегда соответствующих действительности 

(недостоверных, неправдивых) сообщений. Причиной искажения информации о 

распространении коронавирусной инфекции в Ухане, помимо политики недружественно 
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настроенных к Китаю государств, может считаться в том числе и субъективное восприятие 

происходящего медийно активными лицами. Такая субъективность в восприятии ситуации 

обострялась влиянием несовершенного перевода новостей из Китая некоторыми 

глобальными информационными агентствами мира. Совершенно очевидно, что 

определенная извращенность содержания событий, равно как и неточность перевода, 

способствовала не только распространению слухов, а и становилась причиной 

возникновения панических настроений у отдельных лиц (слоев населения). Сложность в 

оценивании происходящих в Ухане событий была актуализована и тем фактом, что начало 

распространения COVID-19 совпало со временим новогодних праздников. Традиционно в 

новогодние праздники большинство жителей Китая покидает свои дома с целью посещения 

родственников или рекреационных зон (памятников архитектуры; культурно-религиозных 

святынь и т.д.). Иными словами, постоянное население городов в период праздников 

существенно сокращается.  

Основная часть. Оценку событий в Ухане автором этой публикации условно можно 

разделить на 4 основные направления, а именно: функционирование инфраструктуры; 

сфера торговли и услуг; статистика распространения инфекции и способность системы 

здравоохранения противостоять вызовам; отношение университетов к иностранным 

студентам. Последнее направление оценки я считаю достаточно важным, особенно 

учитывая те усилия Китая, которые он прилагает для демонстрации мировому сообществу 

своей открытости и безопасности. Ниже представленная характеристика действий 

государственной и региональной власти, безусловно, является субъективной, а, 

следовательно, не претендует на статус экспертной.  

1. Инфраструктура города. Согласно распоряжению штаба по профилактике и 

борьбе с эпидемией пневмонии коронавирусной инфекции в городе Ухань начиная с 10:00 

23 января 2020 весь общественный транспорт (городские автобусы, метро, паромы, 

междугородний пассажирский транспорт и т.д.) приостановил свою работу на 

неопределенный период времени. Такое решение властей может быть идентифицировано 

как первый уровень локализации проблемы. Этот шаг так называемого штаба по 

противостоянию распространению коронавирусной инфекции позволил существенно 

уменьшить динамику распространения вируса. Ограничение свободного перемещения 

людей как по территории города, так и за его пределы, минимизировало количество 

непосредственных контактов жителей города, в том числе и за счет недопущения скопления 

и пребывания людей на остановках общественного транспорта. Кроме того, жителям и 
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гостям города Ухань было запрещено покидать город без особых (уважительных) причин 

(второй уровень локализации). Соответствующий запрет сопровождалась разъяснением со 

стороны местных и центральных органов власти относительно целей ограничения свободы 

перемещения. Достаточное по своему объему информирование властью жителей Ухани 

(региона) относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в 

сочетании с эффективной работой подразделений по обеспечению жизнедеятельности 

города существенно уменьшило риски распространения слухов и возникновение паники. 

Следующим шагом после прекращения движения общественного транспорта стало 

блокирование с 24 часов 24 января 2020 работы сервиса программы "DiDi" (китайский 

агрегатор такси) и непосредственно самой службы такси. Кроме того, в Ухане были 

введены ограничения на использование личного автотранспорта. Вместе с тем, такая 

блокировка не повлияла на возможность воспользоваться услугами такси в пределах одной 

или нескольких улиц. Город условно был разделен на небольшие округа в границах каждого 

из которых были сформированы оперативные центры управления и реагирования. В 

компетенцию таких центров входили, в том числе и вопросы, которые были связаны с 

обработкой информации о необходимости граждан воспользоваться услугой такси. В 

зависимости от указанной причины в Центре управления и реагирования принималось 

решение об очередности и времени (срочности) выполнения полученных от населения 

заявок на транспортные услуги. Привлекаемые к транспортному обслуживанию водители 

такси были обеспечены специальными защитными костюмами, а сами транспортные 

средства постоянно (после каждого клиента) подвергались полной дезинфекции. Жесткое 

по форме и обоснованное по содержанию ограничение властью свободы на перемещение 

граждан, в сочетании с проведением разъяснительной роботы среди населения, с одной 

стороны, обеспечило эффективную локализацию очага распространения COVID-19, а с 

другой – существенно ограничило динамику распространения коронавирусной инфекции в 

эпицентре ее обнаружения (возникновения).  

2. Сфера торговли и услуг. Согласно распоряжению местной администрации 

(региональная или провинциальная власть) подавляющее большинство мест массового 

отдыха жителей города (кинотеатры, спортивные сооружения, концертные залы и т.д.), 

независимо от их пропускной способности и времени работы, были закрыты. Большинство 

небольших по объему продаж торговых точек (магазины, киоски, лотки и т.д.) 

приостановили свою работу или перешли на сокращенный график. Например, те магазины, 

которые в обычных условиях работали 24 часа в сутки перешли на 12 часовый режим 
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работы с обязательным проведением дезинфекции своих торговых и складских помещений. 

Вместе с тем, следует отметить, что сокращение рабочего времени торговых точек могло 

быть связано, в том числе и с уменьшением общего количества людей в городе. 

Справедливости ради стоит констатировать тот факт, что в предыдущие годы (годы, 

предшествующие обнаружению COVID-19) торговые точки Ухани работали без изменения 

своего режима работы. Иными словами, основной причиной уменьшения времени работы 

торговых точек может считаться именно сложная эпидемиологическая ситуация в городе. 

Крупные сети магазинов, такие как 中 百 仓储 (Супермаркет Zhongbai), 武 商 超市 

(Супермаркет Wushang), 沃尔玛 超市 (Walmart), 永 旺 超市, и 盒 马 生鲜 (Супермаркет 

Hema), несмотря на проводимые в городе карантинные мероприятия (ограничения) 

продолжали свою работу в практически в обычном режиме с сохранением того уровня цен, 

который был до объявления чрезвычайного положения. Следует отметить, что 

собственники торговых сетей обеспечили безопасность работы своего персонала и 

посетителей магазинов. Основным механизмом по обеспечению безопасности стал 

контроль за: использованием средств индивидуальной защиты; соблюдением социальной 

дистанции; температурой тела; количеством посетителей в торговом зале; соблюдением 

графика дезинфекции торгового зала и т.д. Лица, которые имели повышенную температуру 

тела (по результатам тотального температурного скрининга посетителей и персонала 

магазина) задерживались и изолировались службой охраны торговой сети до прибытия 

представителей медучреждений и направления на дальнейшую госпитализацию. Такие 

меры позволили своевременно выявлять потенциально инфицированных лиц и 

минимизировать их возможные контакты с другими лицами. К слову, температурный 

скрининг населения стал постоянной и привычной процедурой для жителей Уханя на 

период проведения противоэпидемиологических мероприятий. 

Следует отметить, что цены на продукты питания в небольших торговых точек стали 

выше. Например, большая порция лапши быстрого приготовления, которая в супермаркете 

Zhongbai стоила 4.50 юаней, в небольшом магазине может продаваться за 7.50 юаней. 

Следует отметить, что цены на продукты питания в небольших магазинах Ухани, как 

правило, всегда были несколько выше тех цен, которые выставлялись на аналогичные 

продукты питания крупными сетевыми магазинами. Кроме того, незначительное 

повышение цен в небольших магазинах города может быть объяснено через призму 

изменения режима работы торговой точки (необходимость компенсации потерь вызванных 
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уменьшением рентабельности торговой точки из-за сокращения времени работы и (или) 

уменьшение объема продаж) и усложнением логистики (нарушение режимов и объемов 

поставки продукции). Следует отметить, что повышение цен в торговых сетях, так же как 

и дефицит защитных масок, были зафиксированы лишь в первые двое суток после 

объявления карантина. Принимая во внимание выше изложенное, следует отметить тот 

факт, что органы государственной (региональной) власти должны быть готовы к 

проведению следующих мероприятий: организация бесперебойного снабжения всем 

необходимым жителей локализованной территории; контроль цен и их регулирование, в 

первую очередь рыночными методами; проведение тотального температурного скрининга 

жителей, а также обеспечение локализации (госпитализации) лиц с признаками 

инфекционного заражения; организация совместного патрулирования улиц силами 

полиции, учреждений здравоохранения и общественности; информирование населения о 

необходимости соблюдения противоэпидемиологических мероприятий и санкциях за их 

нарушение; введение комендантского часа для проведения дезинфекций мест 

потенциального массового скопления граждан (улицы, торговые точки и т.д.); 

предоставление гуманитарной помощи социально не защищенным слоям населения 

(бесплатное предоставление средств личной гигиены, защитных средств, а также продуктов 

питания) и т.д.  

3. Статистика распространения вируса и способность системы здравоохранения 

противостоять вызовам. Перед тем как охарактеризовать это направление следует 

отметить, что центральные и местные органы власти не ограничили получения информации 

населением о коронавирусной инфекции и динамики ее распространения из разных 

источников, в том числе и из Интернета. Всего за период пандемии в Китае заболело 91675 

человек, из них умерло – 4746, вылечено – 86480 человек [2]. Из-за нехватки врачей и мест 

в больницах 23.01.2020 г. было начато реализацию проекта строительства 

специализированной больницы «Хошэньшань» на 1000 коек для централизованного 

лечения зараженных коронавирусом лиц. Новое медучреждение общей площадью 33,9 тыс. 

квадратных метров было введено в эксплуатацию уже через 10 дней после начала своего 

строительства. Для оказания помощи зараженным коронавирусной инфекцией лицам 

Правительством КНР в Ухань были направлены транспортные самолеты Вооруженных Сил 

КНР с необходимыми лекарствами и медицинским персоналом. Основная часть 

направленных в Ухань медиков была представлена медицинскими работниками 

Вооруженных Сил КНР. Большинство больниц в Ухани было перепрофилировано под 
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прием и лечение больных с COVID-19. Кроме того, некоторые сооружения спортивной 

инфраструктуры города были переоборудованы для оказания помощи зараженным 

коронавирусной инфекцией лицам. Кроме того, в городе было организовано 

информирование населения относительно необходимости соблюдения простых правил 

минимизации риска быть пораженным вирусом, а именно: часто мыть руки, а также 

открытые участки кожи, с мылом или обрабатывать их салфетками на спиртовой основе; 

прикрывать рот и нос во время кашля или чихания; избегать контакта с носителями 

вирусной инфекции или теми людьми, которые имеют симптомы болезни; повысить время 

термической обработки продуктов во время их приготовления, особенно мясомолочных и 

яиц; исключить контакт с дикими и бездомными животными; носить медицинскую маску с 

соответствующим ситуации уровнем защиты; избегать людных мест; проводить 

дезинфекцию мест постоянного нахождения и т.д.. Принимая во внимание выше 

изложенное, следует обратить внимание на использование органами государственной 

власти ресурсов Вооруженных Сил, а также других государственных ресурсов 

(финансирование строительства больниц и поддержания в рабочем состоянии сооружений 

критической инфраструктуры).  

4. Отношение университетов к иностранным студентам. Администрации 

университетов своевременно приняли меры по минимизации риска поражения вирусной 

инфекцией студентов. Среди мероприятий, которые позволили значительно повысить 

эффективность борьбы власти с распространением COVID-19 в студенческой среде следует 

отметить следующие: ограничение возможности студентов покидать кампусы, а также 

организация проведения температурного скрининга студентов (без уважительной причины 

и разрешения администрации университета студент не мог покинуть территорию 

студенческого городка); ограничение доступа на территорию кампуса тех лиц, которые не 

задействованы в непосредственном обеспечении его работы; отмена всех аудиторных 

занятий и организация дистанционного обучения. Кроме того, после объявления 

чрезвычайного положения в Ухане администрация университета ввела мониторинг 

местонахождения тех студентов, которые не покинули город до его изоляции. Куратор 

группы дважды в сутки связывался через платформу WeChat (Китайский мессенджер) с 

каждым из оставшихся в Ухане студентов с целью получения информации о состоянии 

здоровья студента, в том числе и психологического. Любой нуждающийся в 

психологической поддержке студент имел возможность воспользоваться услугами 

университетской службы поддержки. Не смотря на изоляцию кампуса университета, на его 
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территории продолжали свою работу небольшие магазины и столовые. Иными словами 

студенты, не смотря на свою изоляцию в переделах кампуса, практически не ощущали 

какого-либо дефицита в жизненно важных или привычных продуктах (вещах). Из-за 

обострения эпидемиологической обстановки в Ухани, работа столовых на территории 

кампуса была переведена в режим «на вынос» (без возможности принимать пищу в 

обеденном зале). Со временем, администрация университета приняла решение закрыть 

столовые и организовать бесплатное двухразовое питание студентов на территории 

общежития. В помещение общежития в определенное администрацией время работники 

столовой доставляли обед и ужин в одноразовых закрытых контейнерах. Вместе с пищей 

студенты получали защитную маску. Следует отметить, что пребывание в общежитии было 

вполне комфортным и достаточно безопасным. За все время действия чрезвычайного 

положения в Ухане и существующих ограничений на территории кампуса, по имеющейся 

в моем распоряжении информации, ни один студент не заразился коронавируснуй 

инфекцией. Начиная с 10.02.2020 г. в общеобразовательных школах города (в том числе и 

в профессионально-технических училищах) начались плановые занятия в дистанционном 

режиме. Во время карантина китайские студенты, были привлечены на добровольных 

началах к организации и проведению дистанционных занятий с учащимися 

общеобразовательных школ в качестве волонтеров. Принимая во внимание, выше 

изложенное, следует обратить внимание на необходимость: локализации студентов на 

территории кампусов, а также их обеспечения всем необходимым; оказания 

информационной и психологической поддержки студентов; контроля за состоянием 

здоровья каждого студента; организации учебного процесса в дистанционном режиме; 

привлечения студентов, на добровольной основе, к решению задач, связанных с 

дистанционным образованием учащихся общеобразовательных школ.  

Выводы. По результатам анализа действий государственной и региональной 

(местной) власти во время обострения эпидемиологической обстановке в Ухане, а также 

оценки полученного от этих действий эффекта, можем сформулировать следующие 

выводы. 

1. Высокий уровень эффективности в управлении противоэпидемиологическими 

мероприятиями в условиях пандемии может быть достигнут только при условии 

постоянного взаимодействия между государственной и местной (региональной) властью. В 

основу организации такого взаимодействия должно быть положено четкое распределения 

зон компетенции и ответственности каждого из субъектов управления. Органы 
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государственной власти должны определить общую политику и стратегию ее реализации 

(определение целей, задач, сил и средств, а также их конкретизация в плане действий), а 

также обеспечить ресурсную поддержку проведения противоэпидемиологическими 

мероприятиями (функция планирования, организации и обеспечения). На органы 

государственного управления также должны быть возложены контроль и ответственность 

за выполнение плана противостоянию коронавирусной инфекции. Кроме того, органы 

государственной власти должны организовать информационное сопровождение 

(обеспечение) противоэпидемиологических мероприятий. В борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции органам регионального (местного) управления отводится роль 

исполнителя политики государственной власти и распорядителя выделенных ресурсов 

непосредственно в эпицентре распространения вирусной инфекции. 

2. Ограничение прав и свобод граждан (свобода слова и собраний; свобода на 

передвижение; право на труд и отдых и т.д.) государством является не только 

целесообразным (оправданным), а и необходимым (обязательным) шагом в повышении 

эффективности проведения противоэпидемиологических мероприятий, а при 

определенных условиях и в обеспечении государственной безопасности. Опыт 

противостояния органов государственной и региональной (местной) властей тем вызовам, 

которые были актуализированы распространением COVID-19 свидетельствует о 

необходимости применения жестких, не всегда демократичных, методов управления. 

Применение демократических методов управления в условиях резкого обострения 

эпидемиологической обстановки в регионе (государстве) может стать причиной потери 

времени (связано с особенностью проведения процедур формирования и принятия 

управленческих решений в условиях демократии и плюрализма), а, следовательно, и 

возможностей в противостоянии вызовам. Неоправданная ситуацией приверженность 

субъектов государственного управления демократическим принципам и процедурам не 

должна ставить под угрозу жизни и здоровье граждан, а также актуализировать риски для 

государственной безопасности. Иными словами, принятие управленческих решений 

субъектами государственного и регионального (местного) управления в условиях резкого 

обострения эпидемиологической обстановки должно соответствовать, с одной стороны, 

ситуации и динамике ее изменения (адекватность ситуации применяемых субъектом 

управления сил и средств), а с другой стороны – интересам коллективной и 

государственной безопасности (обеспечение сохранения жизни и здоровья граждан, а также 

их государства).  
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Security ensuring in Wuhan during the corona virus pandemic (COVID-19): a 

subjective view of objective events 

 

Moroz Alexander, 

Student of Huazhong University of Science and Technology (Wuhan, China) 

 

Abstract 

The article considers the mechanisms of influence of state and regional (local) authorities 

on maintaining the regular functioning of the regional management system, as well as ensuring 

social and psychological peace of Wuhan residents during the primary spreading of corona virus 

infection (COVID-19). Basing on the analysis of the situation development in Wuhan during the 

corona virus pandemic, the importance of strict compliance with the discipline of self-isolation 

and sanitary standards by citizens was emphasized. Moreover, the article presents the results of 

the analysis of the content of the activities that were carried out by the state and regional (local) 

authorities in Wuhan at the beginning of the aggravation of the situation with the corona virus 

infection spreading. The article focuses on the high efficiency of strict public administration during 

the forced isolation of citizens infected with corona virus infection, as well as the localization of 

individual territories. The article contains generalizations and conclusions concerning the ways to 

improve the content and practice of public administration mechanisms for ensuring citizens' safety 

and health during the corona virus pandemic. 
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სპეცსამსახურების მუშაობის როლი და მნიშვნელობა თანამედროვე სახელმწიფოში    

თაბუკაშვილი ბექა,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

თანამედროვე ეპოქაში, სადაზვერვო საქმიანობა და მისი 

მიზანმიმართული/ეფექტური  განხორციელება, წარმოადგენს ნებისმიერი ქვეყნის 

სტრატეგიული მნიშვნელობით პრიორიტეტულ საკითხს, რაც განპირობებულია 

მოცემული საქმიანობიდან მიღებული  ინფორმაციის სენსიტიურობით.  

ამავდროულად, სადაზვერვო საქმიანობა და მის შედეგად მიღებული 

ცნობები, შესაბამისი გაანალიზებისა და და სწორად გამოყენების შემთხვევაში, 

დადებით ზეგავლენას ახდენს სახელმწიფოს როგორც შიდა, ასევე საგარეო 

პოლიტიკაზე, მოცემული კი ქვეყნის მდგრად განვითარებასა და სტაბილურობას  

უზრუნველყოფს. 

 

საკვანძო სიტყვები: დაზვერვა, სახელმწიფო, პოლიტიკა, უსაფრთხოება, 

ეკონომიკა, ქვეყანა.  

 

მოცემულ რეალობაში, მსოფლიოს მასშტაბით არსებული ყველა 

განვითარებული თუ განვითარებადი სახელმწიფო ცდილობს საკუთრი ქვეყნის 
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მოღვაწეობის ერთ–ერთი სფერო, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკის სხვა 

მოქმედი პირების შესაძლებლობებისა და განზრახვების შესახებ ინფორმაციის 

შეგროვებას ახორციელებს) და მისი შინაარსობრივი განმარტება საკუთარ თავში 
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გულისხმობს იმას, რომ აღნიშნული მიმართულებით საქმიანობა მოიცავს ქვეყნის 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, რომელიც მიმართულია მათი 

მოწესრიგებისაკენ, ხოლო უმთავრესი მიზანს წარმოადგენს სადაზვერვო 

საქმიანობის განხორციელება პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სამეცნიერო-ტექნიკურ, 

სამხედრო, პოლიტიკურ, ინფორმაციულ, ეკოლოგიურ და სხვა მნიშვნელოვანი 

სფეროებში. 2   

         მოცემული რეალობიდან გამომდინარე,  არსებობს დაზვერვის ორი ძირითადი 

სახე: ადამიანური დაზვერვა - პიროვნული აქტივობებითა და რესურსის 

გამოყენებით მოპოვებული სადაზვერვო ინფორმაცია, რომლის დროსაც შესაბამისი 

მონაცემების მიღება ადამიანური ფაქტორიდან გამომდინარე ხდება. ტექნიკური 

დაზვერვა  -  სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებებით მოპოვებული სადაზვერვო 

ინფორმაცია, რომლის მიღების პროცესშიც ადამიანური რესურსის ჩართლულობა 

მინიმალურ დონეზეა დაყვანილი ან ეს ფაქტორი საერთდ არ არსებობს.1   

დასკვნა 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, რათა თვალნათლივ 

დავინახოთ  სადაზვერვოს საქმიანობის მართვის კუთხით გასატარებელი 

აუცილებელი ღონისძიებები, მნიშვნელოვანია წამყვანი ევროპული და ამერიკული 

ქვეყნების გამოცდილება და სამეცნიერო ლიტერატურა, რომლებიც აქტიურად 

ამუშავებენ საკუთარი სახელმწიფოებისათვის მისაღებ სადაზვერვო საქმიანობასთან 

დაკავშრებულ პრაქტიკულ და თეორიულ შედარებით ანალიზს. გარდა ამისა 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ  მსოფლიოში არსებული თანამედროვე გლობალური 

ტენდენციების გათვალისწინებით სადაზვერვო საქმიანობა წარმოადგენს ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან სფეროს, რომლის დახამრებითაც შესაძლებელი ხდება ქვეყნის სწორი 

და ეფექტური მართვა. 3   ოცდამეერთე საუკუნის გამოწვევების გათვალისწინებით, 

ნებისმიერი თანამედროვე ქვეყნის ძირითადი ინსტიტუციების გამართული 

მუშაობისათვის, უსაფრთხო გარემოსა და გრძელვადიან პერსპექტივაში 

საერთაშორისო ასპარეზზე წარმატებული სახელმწიფოს შექმნისა და 

არსებობისათვის, სასიცოცხლო მნიშვნელობის მქონე მიმართულებაა დაზვერვა და 
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მისი განმახორციელებელი ორგანო - სადაზვერვო სამსახური. თანამედრო ქვეყნების 

მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღევანდელ პოლიტიქურ რუკაზე არ 

მოიძებნება არცერთი ძლიერი ქვეყანა, რომელსაც არ გააჩნია ძლიერი სპეც. 

სამსახურები, რადგან ხშირ შემთხვევებში სწორედ მათი დახმარებითა  და უშუალო 

ჩარევით  ხდება არსებული, როგორც გლობალური ასევე ლოკალური პრობლემების 

გადაჭრა და ნეიტრალიზაცია. დაზვერვა და სადაზვერვო საქმიანობა კი მუდამ იყო, 

არის და რჩება ინფორმაციის მოპოვების მთავარ საშუალებად. 5   

თუ განვიხილავთ ამერიკის შეერთებულ შტატების მაგალითს, ქვეყნის 

სადაზვერვო სამსახურის მნიშვნელობაზე მეტყველებს ამ ინსტიტუციისთვის 

გამოყოფილი ბიუჯეტის რაოდენობა, რომელიც სტატისტიკურად წლების მანძილზე 

ინარჩნუნებს მზარდ ტრენდს. 6   
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6. https://about.bgov.com/news/intelligence-contractors-vying-for-slimmer-spy-budget-

in-fy-2021/ - “ბლუმბერგ გავერნმენთ”-ის სტატისტიკა ამერიკის სადაზვერვო 

ბიუჯეტის შესახებ 2012 წლიდან 2021 წლის ჩათვლით.  
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The role and importance of Special Forces in the modern state 
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Abstract 

In the modern era, intelligence activities and its purposeful / effective implementation 

are a priority issue of strategic importance for any country, which is due to the sensitivity of the 

information received from the given activities. At the same time, the intelligence activities and 

the information obtained as a result, if properly analyzed and used, have a positive impact on 

both domestic and foreign policy of the state. This will ensure the sustainable development and 

stability of the country. 
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საზოგადოების როლი სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებში 

 

ქიმაძე გიორგი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

სტატია შეეხება საზოგადოების ჩართულობას სახელმწიფოს მართვის პროცესში, 

განსაკუთრებით სახელმწიფო უსაფრთხოების კუთხით, გამოხატული უცხოეთიდან 

მომავალი საფრთხეების მიმართ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და 

შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებების გატარებას, რათა საზოგადოება უნებლიეთ 

არ გახდეს საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების 

მსხვერპლი. 

 

საკვანძო სიტყვები: საზოგადოებრივი ინტერესები, საზოგადოება, 

საზოგადოებრივი აზრი, სახელმწიფო უსაფრთხოება, სახელმწიფო ინტერესები, 

დემოკრატია.  

 

საზოგადოებრივი მოთხოვნები განსაზღვრავს ქვეყნის განვითარების 

უმნიშვნელოვანეს ვექტორს, რამდენადაც ყველაფერი, რაც სახელმწიფოში ხდება 

ადამიანების კეთილდღეობისთვის უნდა ხორციელდებოდეს, შესაბამისად 

საზოგადოებრივი მოთხოვნები სწორედ ის დაკვეთაა რასაც ხალხი ხელისუფლებას, 

მისი სახით კი სახელმწიფოს უყენებს. რა არის საზოგადოებრივი მოთხოვნები, როგორ 

ხდება მათი ფორმირება და რეალიზაცია. ამ კითხვებზე პასუხი ერთი შეხედვით 

მარტივია - ეს ის მოთხოვნებია, რომელსაც ხელისუფლება და საზოგადოება აყალიბებს 

მისი თითოეული წევრის მოთხოვნათა საფუძველზე. თუმცა საკითხი ასე მარტივად 

ნამდვილად არ დგას. საზოგადოება რთული და მრავალწახნაგოვანი 

შემადგენლობისაა. რამდენი ადამიანიც არსებობს და ოპერირებს საზოგადოებაში 

იმდენი მოსაზრება, შეხედულება, სურვილი, განწყობა და მოთხოვნაა.  

საზოგადოებრივ ინტერესებს აქვს ადამიანების მიზანმიმართული პრაქტიკული 

და თეორიული საქმიანობის იდეალური მამოძრავებელი ძალის ხასიათი. 
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საზოგადოებრივი ინტერესები მოიცავს ინტერესთა ყველა სახეს მიუხედავად იმისა 

თუ ვინ გამოდის მის მატარებლად და საზოგადოებრივი ცხოვრების რომელ სფეროში 

ვლინდება. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ტერმინი „საზოგადოებრივი“ ხშირად 

გამოიყენება, როგორც დაპირისპირება მთელი საზოგადოების, ან საზოგადოებრივი 

ჯგუფის ინტერესების ე.წ. პირად ინტერესებთან.  

არცთუ უცხოა მსჯელობა იმის თაობაზე, რომ საზოგადოებრივი ინტერესები 

უფრო მაღლა უნდა იდგეს პირად ინტერესებთან. საზოგადოებრივი ინტერესები 

ყალიბდება პირადი ინტერესებით და არ შეიძლება წინააღმდეგობაში იყოს პირად 

ინტერესებთან, რამდენადაც ის ამ ინტერესთა ჯამს წარმოადგეს.  

დემოკრატიული განვითარების პროცესი ერთმნიშვნელოვნად არის 

დამოკიდებული საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებასა და გათვალისწინებაზე, ასევე 

საზოგადოების ჩართულობაზე სოციალურ და პოლიტიკურ პროცესებში. არც თუ 

იშვიათად საზოგადოებრივი აზრი გვევლინება მაკონტროლებელი და დირექტიული 

ფუნქციების მატარებლად. მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინი ,,საზოგადოებრივი 

აზრი“ სულ რამდენიმე ასწლეულის წინ დამკვიდრდა, მისი, როგორც ფენომენის 

არსებობა აშკარაა ყველა ისტორიულ ეპოქაში. პრიმიტიულ საზოგადოებაშიც კი, 

ადამიანებს ერთმანეთთან ურთიერთობის პროცესში გარკვეული დონის 

თანხმობისთვის უნდა მიეღწიათ. 

ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში საზოგადოების ცოდნის გაღრმავება, 

სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებში საფრთხეების შემცირების წინაპირობაა.  

სპესამსახურების საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ცოდნის გაღრმავება მოახდენს 

საზოგადოების აქტიურ ჩართულობას სახელმწიფო მართვის პროცესებში, 

გამოხატული ეროვნული და სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებში. კანონის 

ფარგლებში საზოგადოების მაქსიმალური ინფორმირება ქვეყნის საშინაო და საგარეო 

საფრთხეებთან დაკავშირებით, საზოგადოებას საშუალებას მისცემს დამოუკიდებლად 

განსაზღვრონ საზოგადოების ამოცანა კონკრეტული პრობლემების გადაჭრაში. 

სახელმწიფო და მისი ინსტიტუტები საზოგადოებასთან ერთად წარმოჩენილია ერთ 

მთლიანობად, სადაც განსაზღვრულია ქვეყნის წინაშე მდგარი ამოცანები და 
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მოვალეობები ყველა მხარისთვის. საზოგადოების ინფორმირებულობა წარმატებული 

ქვეყნების სპეცსამსახურების საქმიანობაზე, მათივე მოქალაქეების ჩართულობის 

შედეგად, რაც ეფექტურს ქმნის სახელმწიფოს უსაფრთხოების სისტემას, აუმაღლებს 

საზოგადოებას სახელმწიფოებრივ აზროვნებას. საზოგადოების ინფორმირებულობა 

უცხო ქვეყნის სპცესამსახურების საქმიანობიდან გამოწვეული საფრთხეების შესახებ, 

გემოკვეთავს საზოგადოების როლს სახელმწიფოს წინაშე მდგარი ამოცანების 

გადაწყვეტაში. 

სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე სასურველია საზოგადოება 

ფლობდეს საჯარო სამსახურების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას, 

გაცნობიერებული ჰქონდეს, რომ კონკრეტული სახელმწიფო ინსტიტუტის წარმატება 

განსაზღვრავს მისი, როგორც ინდივიდის და სახელმწიფოს წარმატებას. უნდა მოხდეს 

საზოგადოებაში სახელმწიფოებრივი აზროვნების ჩამოყალიბება, განათლების 

მიღების ნებისმიერ ასაკში (იგულისხმება: საშუალო და უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში, ოჯახებში და სამსახურებში). 

უცხო ქვეყნის სპცესამსახურების თანამედროვე მეთოდებით და საშუალებებით 

მუშაობის სპეციფიკის სიღრმისეული ცოდნა, საზოგადოებას მეტად მობილიზებულს 

გახდის, რომ უნებლიეთ არ გახდნენ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების გადაბირების 

ობიექტი. სასურველია საზოგადოება ფლობდეს ინფორმაციას დაზვერვის და 

კონტრდაზვერვის საქმიანობაზე, აღნიშნული სამსახურების მნიშვნელობაზე 

სახელმწიფო და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში. რადგან მარტივად გასაგები 

იქნას საზოგადოების მნიშვნელოვანი როლი ეროვნული უსაფრთხოების წარმატებულ 

საქმიანობაში, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ.   

დღესდღეობით, საზოგადოების ჩართულობის პრობლემები სახელმწიფო 

ინსტიტუტების საქმიანობის განხორციელების პროცესში, ნაკლებად არის 

შესწავლილი, მიუხედავა იმისა რომ მნიშვნელოვანი ლიტერატურაა შექმნილი 

სპეცსამსახურის თანამშრომლების საქმიანობის შესახებ, შესწავლილია 

სპეცსამსახურის სამართლებრივი სტანდარტები და შემუშავებულია მათი 

საქმიანობის სამართლებრივი კონტროლის მექნიზმები.  
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სტატია პრობლემას აანალიზებს საზოგადოების უსაფრთხოების, ეროვნული და 

სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოების, ქვეყნის განვითარების და დემოკრატიის 

პრინციპების საფუძველზე. 

კანონის ფარგლებში საზოგადოების მაქსიმალური ინფორმირება 

სპეცსამსახურების საქმიანობის შესახებ, ადამიანს დაანახებს მის როლს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების საკითხებში. საზოგადოება გაეცნობა უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების 

მუშაობის მეთოდიკას და მომზადებული შეხვდება სავარაუდო საფრთხეებს, 

შესაბამისად, მოახდენს რეაგირებას ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. 

საზოგადოებრივი ინტერესები ბევრად განაპირობებენ ქვეყნის განვითარების 

ძირითად ვექტორს. ისტორიული ექსკურსისა და ანალიზის საფუძველზე ნაჩვენებია, 

რომ საზოგადოებრივი ინტერესების ფორმირებაზე უმთავრეს გავლენას ახდენს 

საზოგადოებრივი აზრი, რომლიც ყალიბდება სახელმწიფოში და საზოგადოებაში 

არსებული ტრადიციების გავლენით, გარკვეული თავისებურებებით და 

პრინციპებით. ნაშრომის მთავარი დასკვნა არის ის, რომ დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში საზოგადოებრივმა აზრმა სტიმული უნდა მისცეს საზოგადოების 

წევრთა ფართო მონაწილეობას ქვეყნის მართვაგამგებლობის განხორციელების 

საქმეში. 

 

ლიტერატურა: 

1. საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“; 

2. საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

3. ჰანს ბორნის და იან ლეიფის „დაზვერვის სამსახურებზე ზედამხედველობის 

სამართლებრივი სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა“; 

4. დანიელ სილვას „The spy“; 

5. დანიელ სილვას „The Kill Artist“; 

6. გილეს ვაიტელის „Bridge of spies“; 

7. ლოჩ ჯონსონის „National Security. 
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Abstract 

The article deals with the involvement of the public in the process of governing the state, 

especially in terms of state security, raising public awareness of the threats posed from abroad and 

taking appropriate preventive measures so that the public does not inadvertently fall victim to 

foreign special services. 
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საქართველოს ევროინტეგრაციის აქტუალური პრობლემები 
SECTION 
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СЕКЦИЯ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ГРУЗИИ 

 

 

საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების  ჩართულობა 

ქვეყნის პოლიტიკურ და სამოქალაქო ცხოვრებაში 

 

კალანდაძე ინგა, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

                                                                          აბსტრაქტი 

           „სადაც ადამიანების მცირე ნაწილი მონაწილეობს გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში, იქ მცირე დემოკრატიაა.  ხოლო, რაც უფრო მეტი ადამიანია ჩართული ამ 

პროცესებში, მით უფრო მაღალია დემოკრატიის ხარისხი“ [1]  

         საქართველო არის დემოკრატიული სახელმწიფო და მისი პოლიტიკური 

წყობილების ფორმა არის დემოკრატიული რესპუბლიკა, სახელმწიფო ენა -  

ქართული, ხოლო აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აგრეთვე აფხაზური 

ენაც.[2] 

        საქართველო ეთნიკური, ენობრივი, კულტურული და რელიგიური კუთხით 

მრავალფეროვანი ქვეყანაა, რომელიც იცავს თითოეული თავისი მოქალაქის 

იდენტობას.თუმცა ეს მრავალფეროვნება  ქვეყნის პოლიტიკურ  და სამოქალაქო 

ცხოვრებაზე  ეთნიკური მოსახლეობის მხრიდან აქტიური ჩართულობით  

სრულფასოვნად არ ხდება. 

           საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ბიუროს ბოლო 2014 წლის 

მონაცემებით  მოსახლეობის 13.2%-ს შეადგენენ ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლები[3].მიუხედავად მაღალი პროცენტული მაჩვენებლისა მათი 

ინტეგრაცია საზოგადოებაში დაბალია.ეროვნულ უმცირესობათა პოლიტიკაში და 
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სამოქალაქო ცხოვრებაში ნაკლებ ჩართულობას  განაპირობებს რამდენიმე მიზეზი: 

მთავარი მაინც ენობრივი ბარიერია. კომპაქტურად განსახლებულ ადგილებში 

ეთნიკურად არაქართველი მოსახლეობის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ არ იცის 

სახელმწიფო ენა.   

         საქართველოს სახელმწიფოს აღებული აქვს კურსი ეთნიკური უმცირესობების 

ინტეგრაციისკენ, რაც დანარჩენი მოსახლეობისა და ქვეყნის მთავრობისთვისაც 

ძალზედ მნიშვნელოვანი საკითხია. ინტეგრაციის პროცესით მიღწეული იქნება 

ქვეყნის სოციალური,ეკონომიკური და პოლიტიკური ერთიანობის უფრო მაღალი 

ხარისხი, რაც საბოლოო ჯამში განაპირობებს ქვეყნის შემდგომი განვითარების 

ტემპების დაჩქარებას. 

 

საკვანძო სიტყვები: საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური 

უმცირესობები,პოლიტიკური და სამოქალაქო მონაწილეობა, ენობრივი ბარიერი, 

ინტეგრაცია, წარმომადგენლობითი და მონაწილეობითი დემოკრატია. 

 

        საქართველოში ეთნიკური მოსახლეობის საერთო რაოდენობა დაახლოებით 

13.2%-ია, მათ შორის რაოდენობით ყველაზე მსხვილ ჯგუფებს წარმოადგენენ 

აზერბაიჯანელები (6. 2 %) და სომხები (4.5%), რომლებიც კომპაქტურად არიან 

წარმოდგენილი ქვეყნის სამხრეთ რეგიონებში (ქვემო-ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი), 

დანარჩენი ეთნიკური ჯგუფები კომპაქტურ დასახლებებს ნაკლებად ქმნიან და 

დისპერსულად განსახლებულები არიან სხვადასხვა რეგიონებსა და ურბანულ 

ცენტრებში.[4] 

         დღეის მდგომარეობით საქართველოს ეთნიკური წარმომავლობის მოსახლეობა 

და განსახლება ასე გამოიყურება 

ეთნიკურ უმცირესობათა ჯგუფი დასახლება 

სომეხი სამცხე-ჯავახეთი 

აზერბაიჯანელი ქვემო ქართლი 

ქისტი პანკისის ხეობა 

ოსი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 
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რუსი/ქურთი/იეზიდი და ბოშა ბათუმი და თბილისი 

 

               სახელმწიფო აქტიურადაა ჩართული ეროვნულ უმცირესობათა იდენტობის 

შენარჩუნებაში, ესაა -  რელიგია, ენა, კულტურა,  ტრადიციები. საქართველოს 

კონსტიტუციის თანახმად: „საქართველოს მოქალაქეები თანასწორნი არიან 

განურჩევლად მათი ეთნიკური, რელიგიური თუ ენობრივი კუთვნილებისა, უფლება 

აქვთ ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე შეინარჩუნონ და განავითარონ თავიანთი 

კულტურა, ისარგებლონ დედაენით პირად ცხოვრებაში ან საჯაროდ[2]; ეთნიკური 

უმცირესობების პოლიტიკური აქტიურობის წინაპირობა მათი კულტურული, 

ენობრივი და რელიგიური ავტონომიაა, მაგრამ მხოლოდ საკუთარი იდენტობით არ 

უნდა შემოიფარგლონ და უნდა ჩაერთონ ქვეყნის  პოლიტიკაში და საზოგადოებრივ   

ცხოვრებეში.  

      ეთნიკურ უმცირესობათა სამოქალაქო, პოლიტიკური და სოციალური 

ინტეგრაცია ქართული დემოკრატიის განვითარების ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად 

რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ბევრი პროექტი თუ 

ინიციატივა განხორციელდა ამ მიმართულებით, მნიშვნელოვანი წინსვლა ეთნიკურ 

უმცირესობათა ინტეგრაციის და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობის 

თვალსაზრისით არ მოხდარა (სახალხო დამცველი, 2018).[5] 

       ბოლო დროს ჩატარებული ყველა კვლევით ეთნიკური უმცირესობების 

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის ხარისხი საკმაოდ 

დაბალია. როცა ვსაუბრობთ ეროვნულ უმცირესობებზე და მათ ჩართულობაზე 

მნიშვნელოვანია გამოვყოთ ბარიერები და  გამოწვევები მათი ინტეგრაციის გზაზე; 

       მთავარ დამაბრკოლებელ მიზეზად გამოვყოფდი ენობრივ ბარიერს. 

სახელმწიფო ენის არცოდნა ხელს უშლის  პიროვნების სრულფასოვან ინტეგრაციას 

მოცემულ  საზოგადოებაში. ენობრივი ბარიერის პრობლემა ნაკლებად აქტუალურია 

ქალაქში მცხოვრებ ეთნიკური უმცირესობებში, თუმცა კომპაქტურად დასახლებულ 

რეგიონებში ეს საკითხი საკმაოდ პრობლემატურია. 

          საქართველოს კანონით „საჯარო სამსახურის შესახებ“ - სამსახურში მიღების 

ფორმა  ასეთია -  სახელმწიფო მოხელედ შეიძლება მიღებულ იქნას საქართველოს 
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ქმედუნარიანი მოქალაქე, რომელსაც აქვს სათანადო ცოდნა და გამოცდილება, 

რომელსაც შეუსრულდა 21 წელი და ფლობს სახელმწიფო ენას -  ქართულს. [6] 

        ენის ბარიერი ხელს უშლის ეროვნულ უმცირესობებს განათლების, სამსახურის 

და ინფორმაციის ხარისხიან მიღებაში, პოლიტიკურ და სამოქალაქო ცხოვრებაში 

ჩართულობას და საკმარისად  ვერ ხდება მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში.  

ვფიქრობ ენის  რბილი პოლიტიკით და მეტი აქტივობით უნდა დაეხმაროს 

სახელმწიფო  მათ ინტეგრირებაში, რადგან ამ პრობლემას თავად უმცირესობები ვერ 

მოაგვარებენ. 

           მეორე პრობლემა - საქართველოში არ არის ეთნიკურ უმცირესობათა 

ინტერესების მკვეთრად გამომხატველი პოლიტიკური პარტია. პოლიტიკური 

პარტიების პროგრამებში წარმოდგენილი ხედვები ზოგადი და არასაკმარისია, 

ამასთანავე, არ არსებობს ისეთი პოზიტიური მექანიზმები, როგორიცაა მაგალითად 

ეთნიკური უმცირესობების კვოტირება, რაც მათ პოლიტიკურ მონაწილეობას 

წაახალისებდა.  

         2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე 850  მაჟორიტარი კანდიდატიდან 34 იყო 

ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი, რაც კანდიდატების 0.3%-ს 

შეადგენს.ხოლო პარტიულ პროპორციულ სიებში 12 დეპუტატობის კანდიდატი იყო, 

რაც ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. საინტერესოა თბილისის მაგალითი, აქ 

ეროვნული უმცირესობა -მოსახლოების 15%-ს შეადგენს, თუმცა პოლიტიკური 

პარტიების მიერ მათი ჩართულობა არ ხდება [7]. 2016 წლის საპარლამენტო 

არჩევნებზე, თბილისის 23 ოლქის ასეულობით მაჟორიტარ კანდიდატს შორის 

მხოლოდ 3 ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი იყო. 

       ასევე ერთ - ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია „ინფორმაციული ვაკუუმი“.  

სამწუხაროა, რომ ეთნიკური უმცირესობების დიდი ნაწილი არ ეცნობა ინფორმაციას 

ქართული მედია-საშუალებების მეშევობით, რაც მათ შორის ენობრივი ბარიერის 

არსებობით არის გამოწვეული. შესაბამისად უმცირესობების წარმომადგენლები 

ხშირად ინფორმაციას ეცნობიან უცხოური მედია საშუალებების მეშვეობით, რაც 

ხელს უშლის ინტეგრაციის  პროცესს. 
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      მიგვაჩნია რომ უნდა დაიწყოს ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეთნიკური 

ჯგუფების პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ ღია დისკუსია, რომელიც 

ეფექტური პოლიტიკის შემუშავების საფუძველი გახდება. უნდა გადაიხედოს ენის 

პოლიტიკა, საარჩევნო პროცესებში ეროვნული უმცირესობების აქტიური 

ჩართულობა,ასევე საკანონმდებლო ორგანოში ჩართვა, მონაწილეობა სოციალურ, 

კულტურულ და ეროვნულ ღონისძიებებში; საჭიროა განვიხილოთ სხვა ქვეყნების 

მიდგომები და  რეფორმები  ეთნიკური უმცირესობების მიმართულებით 

გატარებული პოლიტიკის შესახებ, ასევე ამ კუთხით წარმატებული გამოცდილების 

მაგალითები. 

     უნდა აღინიშნოს რომ სამოქალაქო კუთხით ინტეგრაცია საზოგადოებაში 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია. საქართველოში გვაქვს აზერბაიჯანული, სომხური და 

რუსული თეატრები, არის ეროვნული უმცირესობათა ენობრივი სკოლამდელი 

დაწესებულებები და სკოლები, არის 4+1 ენის პროგრამა, თუმცა მძიმე სოციალური 

ფონის გასაუმჯობესებლად ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. ამ კუთხით იდგმება ნაბიჯები 

სახელმწიფოს მხრიდან და გარკვეულ შედეგებზეც გავდივართ, მაგრამ არაა 

საკმარისი და ახალი მიდგომების ძებნაა საჭირო.  

       სოციალური განვითარების თვალსაზრისითაც ეროვნულ უმცირესობათა  

ჩართულობის მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია, რაც თავისმხრივ ქმნის პრობლემათა 

კომპლექსურ სურათს.  21-ე საუკუნეში ძნელი აღსაქმელია ეროვნული 

უმცირესობების პრობლემები ყოველდღიუობაში. 

           ამ თემაზე მუშაობის მთავარ მოტივს  წარმოადგენდა ეთნიკური 

უმცირესობის სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციის შესწავლა  

თუ რამდენად არიან ჩართულები მიმდინარე პროცესებში. მათ უმნიშვნელოვანეს 

პრობლემას წარმოადგენს კომუნიკაციის ნაკლებობა. ეთნიკური უმცირესობების 

კომუნიკაციის საშუალება  საკუთარი ენაა, რომელიც თანხვედრაში არ მოდის 

სახელმწიფო დაწესებულებების სამუშაო ენასთან. წარმოდგენილი ადამიანების 

უმეტესობა საუბრობს მხოლოდ მშობლიურ ენაზე. ამ ფაქტორის გათვალისწინებით, 

ეთნიკური წარმომადგენლებისთვის სახელმწიფო პროგრამებისა და სიახლეების 
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მიღება ხშირ შემთხვევაში ვერ ხერხდება. თუმცა თუ გადავხედავთ სტატისტიკას 

ბოლო ათი წლის განმავლობაში, მნიშვნელოვანი პროგრესია ეთნიკური 

უმცირესობების ჩართულობის თვლასაზრისით. მიმდინარე პროექტები და 

სახელმწიფოს მხრიდან წახალისებული მიდგომები ეროვნულ უმცირესობებს 

საშუალებას აძლევს გააგრძელონ სწავლა ქვეყნის უმაღლეს  საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში და მიიღონ კვალიფიციური განათლება, ეს ხელს შეუწყობს მათ 

თვითრეალიზაციას. ახალგაზრდების თვითგანვითარების პროცესს აფერხებს მათ 

საცხოვრებელ ტერიტორიაზე საგანმანათლებლო და კულტურული 

დაწესებულებების არარსებობა. წარმოდგენილ ტერიტორიაზე არ არის 

რეკრეაციული ადგილები, სადაც შესაძლებელი გახდება სხვადასხვა აქტივობების 

გამართვა.  

              მასმედიის ჩართულობის როლი სოციალური ინტეგრაციის თვალსაზრისით 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.  ეთნიკური მოსახლეობის მნიშვნელოვანი 

რაოდენობა განიცდის ინფორმაციაზე წვდომის დეფიციტს და მათი მიმდინარე 

პროცესების მიმართ ცნობიერება საკმაოდ დაბალია. წამოჭრილი პრობლემა ძალიან 

მნიშვნელოვანია, რადგან სუბიექტებს არ შეუძლიათ გახდნენ სახელმწიფოს 

სრულფასოვანი წარმომადგენლები. საერთო ღირებულებებისა და პრინციპების 

არსებობა მნიშვნელოვან პოზიტიურ გავლენას ახდენს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე 

პროცესებზე.  ეთნიკური უმცირესობები საჭიროებენ დახმარებას მთავრობის 

მხრიდან. მათ აქვთ ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის პრობლემა, რაც ხელს უშლით 

თვიდამკვიდრებაში. სწორედ ამიტომ აუცილებელია სახელმწიფომ განსაზღვროს 

სწორი კურსი, თუ როგორ შეიძლება ამ ადამიანების ჩართვა მიმდინარე პოლიტიკურ-

სოციალურ პროცესებში. მნიშვნელოვანი პრობლემის წინაშეა გენდერული 

ბალანსიც. ქალთა უფლებები მინიმუმამდეა დაყვანილი და მამრობითი სქესის 

წარმომადგენლები სარგებლობენ პრიორიტეტებით. აუცილებელია სახალხო 

დამცველის აპარატის გააქტიურება და შესაბამისი სოციალური მუშაკების ჩართვა 

წამოჭრილი პრობლემის შესწავლისა და გადაჭრის თვალსაზრისით. მოსახლეობის 

ჩართულობის დონის გასაზრდელად აუცილებელია მოეწყოს ხშირი კულტურული 
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აქტივობები, რაც ადამიანებს დააახლოვებს ერთმანეთთან და შესაძლებლობებს 

მისცემს გაუზიარონ ერთმანეთს ცოდნა და გამოცდილება.  

         ეთნიკური უმცირესობების პრობლემების  გადაჭრის მიზნით, საჭიროა 

პროცესში  ჩაერთოს სამოქალაქო სექტორიც, მოძიებულ და მოზიდულ იქნას 

ინვესტიციები, დაიწყოს ღია დისკუსიები თავად ყველა ეთნიკური უმცირესობების 

ჩართულობით და შემუშავდეს ოპტიმალური სტრატეგია. 

      თუნდაც მაგალითად რომ ავიღოთ ფონდ „ღია - საზოგადოების“ პროექტი, 

რომელიც დაიგეგმა ახალი ლიდერებისა და ინიციატორების შერჩევის 

მიზნით.პროექტი გაიწერა 2017-2020 წლებზე სადაც ფონდი  ადვოკატირების, მცირე 

გრანტების, კვლევებისა და ანალიზის, გაცვლითი პროგრამების და 

დაინტერესებული მხარეების მაქსიმალური ჩართულობით ეცდება უმცირესობათა 

შესაძლებლობების გაძლიერებას და მათი უფლებების ეფექტურად დაცვას. ფონდი 

დაეხმარება უმცირესობათა წარმომადგენლებს, რომ მათ თავად შეძლონ თავიანთი 

უფლებების დაცვა და აქტიურად ჩაერთონ პოლიტიკის შექმნის 

პროცესში.დაეხმარებიან ახალგაზრდებს მცირე გრანტებით პროექტების 

განხორციელებაში, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა აქტივისტებისთვის 

პლატფორმების შექმნას, იზრუნებს განათლების ხარისხიან მიღებაზე, გაცვლით 

პროგრამებზე.  მთავარი მიზანი ფონდის  არის -ეთნიკურ უმცირესობებში 

განათლების მიღების, პოლიტიკურ და სამოქალაქო ცხოვრებაში ჩართვის, 

სრულფასოვანი ინტეგრაციის;  [8] 

           ასევე სამოქალაქო და ინტეგრაციის კუთხით 2015 წელს საქართველოს 

მთავრობამ დაამტკიცა „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო 

სტრატეგია და 2015- 2020 წწ.  სამოქმედო გეგმა“,[9] რომელიც საუკეთესო პრაქტიკას 

და გამოცდილებას დაეფუძნა, დადგინდა არსებულ საჭიროებებსა და გამოწვევებზე 

ეფექტური რეაგირების მექანიზმები. მნიშვნელოვან პრიორიტეტად განისაზღვრა 

ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობა. შემუშავდა ეთნიკური უმცირესობების 

განათლების პოლიტიკის დოკუმენტი სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და 

უმაღლესი განათლების დონეებზე. ხორციელდება ქართული ენის სპეციალური 
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კურსები როგორც საუნივერსიტეტო, ისე პროფესიული განათლების მიღების 

მსურველთათვის და საჯარო მოხელეებისთვის. მეტი ყურადღება დაეთმო 

მცირერიცხოვან ეთნიკურ ჯგუფებს, მათ კულტურულ თვითმყოფადობას და 

საჭიროებებს. სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკის შედეგად, გაუმჯობესდა 

ეროვნული უმცირესობებისთვის სახელმწიფო ენის სწავლების ეფექტიანობის 

ხარისხი. ხორციელდება სპეციალური პროგრამები, რომლის ფარგლებში 90 სკოლაში 

გაიხსნა ქართული ენის კლუბები, რითაც 2600-ზე მეტი მოსწავლე, 500-მდე 

მასწავლებელი და 400-ზე მეტი ადგილობრივი თემის წევრი სარგებლობს. ქართული 

ენის 78 მასწავლებელი მიავლინეს სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლისა და კახეთის 

არაქართულენოვან სკოლებში. თუმცა საკმარისი არ აღმოჩნდა ეროვნულ 

უმცირესობათა სრულფასოვანი ინტეგრაციისთვის საქართველოში. 

დასკვნა 

     უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე  მზადყოფნაშია 

ინტეგრაციისთვის და სურთ ჰქონდეთ თანაცხოვრების თანაბარი უფლებები, ამის 

კეთილი ნება არსებობს, ახლა საჭიროა სწორი პოლიტიკა და მეტი ხელშეწყობა 

სახელმწიფოს მხრიდან, რაც ისედაც განმტკკიცებულია საქართველოს 

კონსტიტუციის პრეამბულით, რომ საქართველოს მოქალაქეების ურყევი ნებაა 

დაამკვიდრონ  დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონომიკური 

თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო, უზრუნველყონ 

ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებანი და თავისუფლებანი, 

განამტკიცონ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და სხვა ხალხებთან 

მშვიდობიანი ურთიერთობა, ქართველი ერის მრავალსაუკუნოვანი 

სახელმწიფოებრიობის ტრადიციებსა და საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის 

ისტორიულ-სამართლებრივ მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით.[2] 
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Abstract 

"Where a small number of people are involved in decision-making, there is little 

democracy; And the more people involved in these processes, the higher the degree of 

democracy.” [1] 

   Georgia is a democratic parliamentary republic.  State language – Georgian. Georgia is an 

ethnically, linguistically, culturally and religiously diverse country that protects the identity of 

each of its citizens [2]. However, this diversity is not fully realized through the active 

involvement of the ethnic minorities in the political and civic life of the country. 

           According to a recent 2014 survey by the Georgian National Bureau of Statistics, ethnic 

minorities make up to 13.2% of the population [3].  Despite the high percentage, their integration 

into society is not complete. An important component of this process is involvement in politics. 

There are several reasons for less involvement of ethnic minorities in politics and civic life, but 

the main reason is the language barrier. The vast majority of ethnically non-Georgians do not 

know the state language in areas where they live compactly. The next reason is the passiveness 

of political parties, as well as the information vacuum, renewed ethnic participation and 

ineffective search for new ways. 

    The state of Georgia has taken a course towards the integration of ethnic minorities. The 

integration of national minorities is also very important issue for the rest of the population and 

the government of the country. The solution of this problem will increase the involvement of 

citizens in several processes in the country, will achieve a higher degree of social, economic and 

political unity of the country, which will accelerate further development of the country. 
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