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საქართველოში, რაც დიდ ცვლილებებს ახდენს ჩვენს ჩვეულ ცხოვრებაში. იცვლება წესები 
და ნორმები, იცვლება სამყარო. ყოველდღე ვხვდებით ახალ გამოწვევებს. პანდემიამ 
გავლენა მოახდინა ეკონომიკის ყველა სექტორზე და ძირეულად შეცვალა ბიზნესის 
სტრატეგიები. პანდემიის შემდეგ, ლოგისტიკა იგივე ვეღარ იქნება. 

რომელი ახალი უნარების ცოდნაა საჭირო, რომ ბიზნესი წარმატებული იყოს მომავალში? 

კომპანიები, რომლებიც აანალიზებენ ტენდენციებს და სწრაფად ეგუებიან ცვალებად 
პირობებს, შეძლებენ სიტუაციის მართვას მოთხოვნილი სერვისების მიწოდებით და 
ბაზარზე თავიანთი პოზიციების განმტკიცებით. 

განვითარებად ქვეყნებში არაეფექტურობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია სახელმწიფო 
საკუთრებაში არსებული საწარმოები და, ამავე დროს, არსებობს დიდი ნაწილი  
გამოუყენებელი პოტენციალის, რომლებიც ამ ქვეყნებს შეუძლიათ ეფექტურად გამოიყენონ 
თავიანთი ეკონომიკის აღდგენაში პოსტპანდემიური პერიოდის განმავლობაში. 

პანდემია იწვევს მცირე  ეკონომიკის მკვეთრ შემცირებას ტურიზმის მსხვილი სექტორის 
განვითარებაში, ფისკალური ანგარიშების აშკარა გაუარესებას, მათ შორის სახელმწიფო 
ვალის  ზრდას.  

 გლობალური ინვესტორები, რომლებიც  პანდემიის პერიოდში ახალ ბაზრებს ეძებენ 
თავიანთი ბიზნესის განვითარების მიზნით,  საქართველოს განიხილავენ, როგორც ერთ-
ერთ ყველაზე საიმედო და მშვიდობიან ბაზარს, რომელშიც სავარაუდოდ, ისინი 
გადაწყვეტენ ახალი ინვესტიციების განხორციელებას.     

 გლობალური პანდემიის ფონზე, საქართველო წარმოების გადატანის ერთ-ერთი ყველაზე 
მიმზიდველი ადგილია, ვინაიდან ქვეყანას აქვს დაბალი გადასახადები და ბიზნესის 
კეთების ხელსაყრელი პირობები. 

 საქართველოში ბიზნეს-გარემო, შექმნილი პოლიტიკური ვითარების მიუხედვად, რჩება 
მიმზიდველ ქვეყნად. 

პოსტპანდემიურ პერიოდში კრიზისაგან თავის დასაღწევად საჭიროა ღრმა ანალიზი 
გაკეთდეს იმაზე,  თუ ეკონომიკის რომელი დარგი უნდა განვითარდეს და რომელი - არა.  

ვფიქრობთ, ყველაზე პერსპექტიული მიმართულებაა სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის, 
გადამამუშავებელი მრეწველობის და ა. შ. განვითარება. 
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აუცილებელია ბიზნეს გარემოს, სამართლებრივი სისტემის გაუმჯობესება,  ამასთან, 
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნესი გათავისუფლდეს ზედმეტი საგადასახადო 
შეღავათებისგან. ამას გარკვეული დრო დასჭირდება. ვფიქრობთ, ამით სახელმწიფო 
მიიღებს უფრო მეტ გადასახადს ბიზნესის დაბალ გადასახადთან ერთად.  

საქართველოს მთავრობა ატარებს გონივრულ ანტიკრიზისულ პოლიტიკას, რომელიც 
ამცირებს ჩვენი ეკონომიკის დაუცველობას და მგრძნობელობას გარე შოკისგან და ამ შოკის 
მიუხედავად, მომავალში ეკონომიკა პოზიტიურად განვითარდება.    

საკვანძო სიტყვები: პანდემია, პოსტპანდემია, კოვიდ-19, ეკონომიკური კრიზისი, ბიზნესი 

 

Abstract 

The Covid-19 pandemic caused the global economic crisis, including in Georgia, which is making 
a big difference in our ordinary lives. Rules and norms are changing, the world is changing. Every 
day we face new challenges. The pandemic has affected all sectors of the economy and 
fundamentally changed business strategies. After the pandemic, logistics can no longer be the same. 

Which new skills are needed to make a business successful in the future? Companies that analyze 
trends and quickly adapt to changing conditions will be able to manage the situation by providing 
the required services and strengthening their position in the market. 

One of the main causes of inefficiency in developing countries is state-owned enterprises and, at 
the same time, there is a large portion of untapped potential that these countries can use effectively 
to rebuild their economies during the post-pandemic period. 

The pandemic is causing a sharp decline in the small economy in the development of the large 
tourism sector, a marked deterioration in fiscal accounts, including an increase in public debt. 

Global investors looking for new markets during the pandemic period to develop their business see 
Georgia as one of the most reliable and peaceful markets in which they are likely to decide to make 
new investments. 

Against the background of the global pandemic, Georgia is one of the most attractive places to 
relocate production, as the country has low taxes and favorable conditions for doing business. 

The business environment in Georgia, despite the current political situation, remains an attractive 
country. 

In order to escape the crisis in the post-pandemic period, it is necessary to make an in-depth analysis 
of which sectors of the economy should develop and which should not. 

It is necessary to improve the business environment, the legal system, however, it is very important 
that the business is exempt from unnecessary tax benefits. This will take some time. We think this 
will make the state pay more taxes along with lower business taxes. 

The Georgian government is pursuing a prudent anti-crisis policy that reduces the vulnerability 
and sensitivity of our economy to external shocks, and despite this shock, the economy will develop 
positively in the future. 

Keywords: Pandemic, Post pandemic, Covid-19, Economic Crisis, Business.  
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შესავალი 

კოვიდ-19-ის პანდემიამ გამოიწვია მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი, მათ შორის 
საქართველოში, რაც დიდ ცვლილებებს ახდენს ჩვენს ჩვეულ ცხოვრებაში: იცვლება წესები 
და ნორმები, იცვლება სამყარო. ყოველდღე ვხვდებით ახალ გამოწვევებს. 

რეალურად, მსოფლიო კვლავ პანდემიის კრიზისშია. ზოგიერთ ქვეყანაში აქტიური 
შემთხვევები შემცირდა, მსოფლიოს დიდ ნაწილს კვლავ ებრძვის ვირუსი. ამასთან, 
პირველადი პანიკა და მძიმე ეკონომიკური შეზღუდვები შემცირდა და მთავრობები 
გადადიან იმაზე, თუ როგორ უნდა გაუმკლავდნენ ვირუსს ისე, რომ ეკონომიკის 
აქტიურობა შეინარჩუნონ. ახალი რეალობა ყალიბდება, რომელიც, სავარაუდოდ, 
შენარჩუნდება მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში, რადგან ჩვენ ვიცხოვრებთ და 
ვისწავლით მუშაობას COVID-19 პირობებში. ამრიგად,  პანდემიამ გავლენა მოახდინა 
ეკონომიკის ყველა სექტორზე და ძირეულად შეცვალა ბიზნესის სტრატეგიები. პანდემიის 
შემდეგ, ლოგისტიკა იგივე ვეღარ იქნება. ახლა კომპანიებისთვის კრიტიკული დროა 
სტრატეგიის შესაფასებლად და განახლებისთვის. 

 

1. პანდემიის გავლენა  ბიზნესზე 

 პანდემიის წინაშე მდგარი გამოწვევების გადასაჭრელად, მთელს მსოფლიოში ბიზნესს 
მოქნილი და გადამწყვეტი რეაგირება მოუხდა. პოსტპანდემიურ ეტაპზე გადასასვლელად, 
დროა ბიზნესისთვის იმ შესაძლებლობების ძებნა და გამოყენება, რომლებიც წარმოიქმნება 
აღდგენის პროცესში. ეს მოიცავს „შემდგომი“ ჩასატარებელი მონაცემების შეგროვებას, 
პანდემიიდან მიღებული გაკვეთილების ანალიზს და შემდეგ მის გამოყენებას ბიზნესის 
პრიორიტეტული მიმართულების განსაზღვრის, მოქმედების ღირებულების გაზრდისა და 
სტრატეგიული მდგრადობის გასაუმჯობესებლად. კომპანიები, რომლებიც ამ ნაბიჯებს 
გადადგამენ, ექმნებათ შესაძლებლობები, უკეთ გამოიყენონ ისინი COVID-19-ის შემდეგ და 
განაგრძონ თავიანთ ბაზრებზე წარმატებული საქმიანობა უფრო მეტი ნდობის და 
სტაბილურობის აღსადგენად. 

რა არის საჭირო იმისათვის რომ მოიგო ცვალებად სამყაროში? ჩვენი ახალი პერსპექტივების 
სერია, Take on Tomorrow (სწორება ხვალინდელ დღეზე), ყურადღებას ამახვილებს ყველაზე 
მწვავე გამოწვევებზე, რომელსაც ბიზნესის ლიდერები შეხვდებიან 2021 წელს და მის 
შემდეგაც. ჩვენი გლობალური ქსელის უახლესი განვითარებისა და უახლესი კვლევების 
საფუძველზე, ეს სერია აჩენს ყველაზე მწვავე ბიზნეს გამოწვევებს ცხოვრებაში და იმას, თუ 
როგორ შეუძლიათ ლიდერებს  გადახედონ და განაახლონ თავიანთი ბიზნესი წარმატების 
მისაღწევად. განხილულ საკითხებში შედის კლიმატის ცვლილება, ციფრული დარღვევები, 
მრავალფეროვნება და ინკლუზიურობა, ადამიანური რესურსები და უნარები - და  ეს 
ყველაფერი COVID-19-ის შემდგომი სამყაროს კონტექსტში.1 

COVID-19-მა გამოიწვია სწრაფი და მოულოდნელი შედეგები, რისთვისაც მრავალი 
არსებული კრიზისული გეგმა და გუნდი არ იყო მომზადებული. მაგრამ პანდემიისგან 
სწორი გაკვეთილების სწავლისა და მომდევნო კრიზისისადმი მდგრადობის გაზრდის 
მიზნით, ბიზნესს აქვს შესაძლებლობა გამოიყენოს COVID-19 გამანადგურებელი თვისება 
თავის სასარგებლოდ - „გახდი ძლიერი, ვიდრე ნგრევაა“ 

                                                            
1 Learning from the impacts of COVID-19 and leading the recovery https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-
solutions/covid-19.html [უ.გ. 1.07.2021]. 
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2021 წლის გლობალურმა კრიზისულმა გამოკვლევამ დაადგინა სამი ძირითადი 
გაკვეთილი,    რომელთა სწავლასაც კომპანიები შეძლებენ გრძელვადიანი მდგრადობის 
უზრუნველსაყოფად: 

1. დაგეგმეთ და მოემზადეთ შემდეგი მოსალოდნელი ცვლილებებისთვის კრიზისების 
რეაგირების ჯგუფის დანიშვნით, კრიზისების რეაგირების გეგმის შემუშავებით, 
რომელიც შეესაბამება თქვენს სტრატეგიას, მიზნებსა და ამოცანებს მდგრადობის 
უზრუნველყოფის კომპლექსური პროგრამის შექმნით.  

2. დაყავით  კომპეტენციებსა და გამძლეობის ჯგუფებს შორის განსხვავებები და 
გააერთიანეთ ისინი კრიზისების ეფექტურად რეაგირებისთვის საჭირო ტაქტიკის, 
ინსტრუმენტების და ტექნოლოგიის კოორდინაციისთვის. 

3. გააუმჯობესეთ ორგანიზაციული გამძლეობა მაღალი დონის გამძლეობის 
მენეჯმენტის შექმნით, თქვენი კრიზისების მართვის სტრუქტურისა და რეაგირების 
სტრატეგიის გადახედვით და მდგრადობის კულტურის შექმნით.2 

2. გაეროს განვითარების პროგრამა და საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზიული 
პოლიტიკა 

რომელი ახალი უნარების ცოდნაა საჭირო, რომ ბიზნესი წარმატებული იყოს მომავალში? 

კომპანიები, რომლებიც აანალიზებენ ტენდენციებს და სწრაფად ეგუებიან ცვალებად 
პირობებს, შეძლებენ სიტუაციის მართვას მოთხოვნილი სერვისების მიწოდებით და 
ბაზარზე თავიანთი პოზიციების განმტკიცებით. 

ყველა ქვეყანამ უნდა იბრძოლოს ვირუსის წინააღმედგე, დაძლიოს იგი და მოემზადოს 
ძალების აღსადგენად.  ამ პროცესში გაერო ქვეყნებს დახმარებას სთავაზობს სპეციალური 
პროგრამით - UNDP, რომელიც შემუშავდა კოვიდ-19 წინააღმდეგ საბრძოლველად. 
პროგრამის ძირითადი მიზანია სოციალ-ეკონომიკური აღდგენის საქმეში ხელშეწყობა და 
რეკომენდაციები დაზარალებული ბიზნეს სექტორისთვის.3 

გაეროს განვითარების პროგრამა მჭიდრო თანამშრომლობას ეწევა საქართველოს 
მთავრობასთან. 

განვითარებად ქვეყნებში არაეფექტურობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია სახელმწიფო 
საკუთრებაში არსებული საწარმოები და, ამავე დროს, არსებობს დიდი ნაწილი  
გამოუყენებელი პოტენციალის, რომლებიც ამ ქვეყნებს შეუძლიათ ეფექტურად გამოიყენონ 
თავიანთი ეკონომიკის აღდგენაში პოსტპანდემიური პერიოდის განმავლობაში. 

  საჭიროა მუშაობის წარმართვა შემდეგი მიმართულებით: 

1. საჭიროებების და ზემოქმედების სწრაფი შეფასება; 

2. ეფექტური ანტიკრიზისული მენეჯმენტი; 

3. დროული აღდგენა. 

 საქართველოს მთავრობა ატარებს გონივრულ ანტიკრიზისულ პოლიტიკას, რომელიც 
ამცირებს ჩვენი ეკონომიკის დაუცველობას და მგრძნობელობას გარე შოკისგან და ამ შოკის 
მიუხედავად, მომავალში ეკონომიკა პოზიტიურად განვითარდება. საქართველოს 

                                                            
2Learning from the impacts of COVID-19 and leading the recovery   https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-
solutions/covid-19.html [უ.გ. 1.07.2021]. 
3 კაცობრიობას სჭირდება ლიდერობა და სოლიდარობა COVID-19-ის დასამარცხებლად 
https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/coronavirus.html [უ.გ.1.07.2021]. 
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ხელისუფლებამ დაიწყო მუშაობა  გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების გეგმის 
შედგენაზე, რომელიც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ბიზნესის აღდგენას არა მხოლოდ 
პოსტპანდემიის პერიოდში, არამედ მომდევნო 10 წლის განმავლობაში. ეს არის ძალიან 
მნიშვნელოვანი ინიციატივა ქართული ბიზნესისთვის, რადგან ვიცით, რომ სტაბილური 
განვითარება საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან მნიშვნელოვანია 
ნებისმიერი კერძო ბიზნესისთვის, მათ შორის ქართული ბიზნესისთვის. დაგეგმილი 
განვითარება და წინასწარ განჭვრეტა ძალიან მნიშვნელოვანია.4 

პოსტპანდემიურ პერიოდში ბანკებს შეუძლიათ გაზარდონ კაპიტალზე წვდომა, ხოლო 
კორპორაციებს შეუძლიათ შემოგვთავაზონ საგანგებო გრანტები. ფინანსურ ინსტიტუტებს 
შეუძლიათ გაზარდონ ფინანსური განათლება და შექმნან ისეთი სისტემები, რომლებიც 
უფრო მეგობრული და კომუნიკაბელურია.5 

 

3. ტურიზმის სექტორის აღდგენა 

პოსტპანდემიურ პერიოდში კრიზისისაგან თავის დასაღწევად საჭიროა ღრმა ანალიზი 
გაკეთდეს იმაზე, თუ ეკონომიკის რომელი დარგი უნდა განვითარდეს და რომელი - არა.  
ვფიქრობთ, ყველაზე პერსპექტიული მიმართულებაა სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის, 
გადამამუშავებელი მრეწველობის და ა. შ. განვითარება. 

ტურიზმის ინდუსტრია კორონავირუსის პანდემიის მთავარ მსხვერპლს შორის აღმოჩნდა. 
ყველაზე დიდი დარტყმა სწორედ ამ სექტორმა მიიღო. ტურიზმის მესვეურებს სურთ, რაც 
შეიძლება სწრაფად დაუბრუნდნენ ნორმალურ მუშაობას მიყენებული ზარალის 
კომპენსაციისთვის. 

 პანდემია იწვევს მცირე  ეკონომიკის მკვეთრ შემცირებას ტურიზმის მსხვილი სექტორის 
განვითარებაში, ფისკალური ანგარიშების აშკარა გაუარესებას, მათ შორის სახელმწიფო 
ვალის  ზრდას. 

ტურიზმის აღდგენისთვის უნდა მოხდეს სექტორის, მიმართულებებისა და ბიზნესის 
გარდაქმნა, ტურიზმის ეკოსისტემის აღდგენა, გაიზარდოს ინოვაციები და ინვესტიციები 
მდგრად ტურიზმში. 

ტურიზმის ბიზნესის აღდგენას საქართველოს მთავრობამ განსაკუთრებული ყურადღება 
უნდა მიაქციოს, რადგან ეს არის ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა.  
სექტორში დასაქმებულებმა უნდა ისარგებლონ  სტიმულირების პაკეტებით. აღდგენის 
ეტაპზე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ყველაზე დაუცველ მიმართულებებს.  

პოსტპანდემიურ პერიოდში  ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო და რეგიონალურ 
დონეზე თანამშრომლობა, რაც უზრუნველყოფს ტურიზმის უსაფრთხოებას. ტურიზმის 
აღდგენაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს, როგორც სახელმწიფომ, ისე კერძო სტრუქტურებმა 
და სამოქალაქო საზოგადოებამ. ტურისტულმა მიმართულებებმა და კომპანიებმა 
მაქსიმალურად უნდა გამოიყენონ თავიანთი შესაძლებლობები, აკონტროლონ 
ტენდენციები და საჭიროებები, შექმნან ახალი შეთავაზებები და გამოიყენონ 
ტექნოლოგიები, კერძოდ, ციფრული პლატფორმები, რომლებიც დაეხმარება 

                                                            
4ნათია თურნავამ განმარტა, რას ითვალისწინებს ეკონომიკის განვითარების გრძელვადიანი გეგმა 
https://imedinews.ge/ge/ekonomika/189858/natia-turnavam-ganmarta-ras-itvalistsinebs-ekonomikis-ganvitarebis-
grdzelvadiani-gegma [უ.გ.1.07.2021]. 
5 COVID-19: Implications for business https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-
implications-for-business# [უ.გ.1.07.2021]. 
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მომხმარებლებში ინფორმაციის გავრცელებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდაში. 
ამასთან,  უნდა შექმნან  ახალი სამუშაო ადგილები. 

 საქართველოს ტურიზმის განვითარების მხრივ უნიკალური შესაძლებლობები გააჩნია. 
მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიამ მთლიანად მოშალა სექტორი, ახალი 
შესაძლებლობების გაჩენის საშუალება მისცა. საქართველოს ულამაზესი ბუნება, 
კულტურული მემკვიდრეობა, ღვინო და სამზარეულო - ეს ის მიმართულებებია, რომლის 
პოტენციალიც მაქსიმალურად უნდა იქნეს გამოყენებული და პანდემიის დამთავრების 
შემდეგ სტუმრებს სიახლეებით დავხვდეთ.  

 შეზღუდვის ზომების შემსუბუქების შემდეგ, მოქალაქეებმა დაიწყეს მასობრივი 
მოგზაურობა საკუთარ ქვეყანაში. მათი ჩვევები მკვეთრად შეიცვალა. ეს გამოწვეულია 
იმით, რომ პანდემიის პირობებში ტურისტების უმეტესობაში გამძაფრდა თვითგადარჩენის 
ინსტიქტი, შეიცვალა ფსიქოლოგია, რის გამოც ისინი გახდნენ უფრო მომთხოვნი.       
პანდემიის შემდეგ სრულიად სხვა ტურისტი იქნება. კომპანიებისთვის მნიშვნელოვანია 
ამის გაგება. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ყველაფრის გათვალისწინება მცირე დეტალამდე: 
სქესი, ასაკი, ქვეყანა, ინტერესები დაб რაც მთავარიაб ფინანსური მდგომარეობა და ის 
ფაქტი, რომ ისინი უფრო უსაფრთხო ადგილებს აირჩევენ დასასვენებლად.6 

ასევე აქტუალური გახდება ტურისტებთან მოსამზადებელი განმარტებითი სამუშაოები. 
უნდა ვისწავლოთ, როგორ ავუხსნათ მათ, როგორ მოიქცნენ ახალ რეალობაში, რა ზომები 
მიიღება მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად. მნიშვნელოვანია 
როგორც პოტენციური ტურისტების, ასევე ადგილობრივი მაცხოვრებლების მომზადება 
ტურისტული სეზონის დასაწყებად, რათა არ განვითარდეს ნეგატიური დამოკიდებულება 
მოსახლეობაში ვიზიტორების მიმართ. კომუნიკაციის ეს ფორმა საშუალებას მისცემს 
ბაზრის მონაწილეებს ჩამოაყალიბონ შეგნებული ტურიზმი, რაც მომავალში კარგ მოგებას 
მოუტანს ტურისტულ კომპანიებს. 

ტურიზმი არის მრავალდონიანი სტრუქტურა, რომელიც ვითარდება მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ მისი ყველა კომპონენტი გამაგრებულია ერთ კომპლექსში. ახლა, როგორც 
არასდროს, მნიშვნელოვანია დიალოგი სახელმწიფოსა და კერძო ტურიზმის ბიზნესის 
წარმომადგენლებს შორის, რადგან მხოლოდ ერთად მოქმედებით შეგვიძლია 
გავუმკლავდეთ კრიზისის შედეგებს. 

 

4. საქართველო - მიმზიდველი ქვეყანა 

კორონავირუსის პანდემიამ პრობლემები შექმნა ყველა თვალსაზრისით, არც ინვესტიციები 
და არც საქართველო არ არის გამონაკლისი. პანდემიამ ბევრი რამ შეცვალა, ამიტომ მისი 
დამთავრების შემდეგ ასევე ბევრი რამ არის მოსალოდნელი. 

 გლობალური ინვესტორები, რომლებიც  პანდემიის პერიოდში ახალ ბაზრებს ეძებენ 
თავიანთი ბიზნესის განვითარების მიზნით,  საქართველოს განიხილავენ, როგორც ერთ-
ერთ ყველაზე საიმედო და მშვიდობიან ბაზარს, რომელშიც სავარაუდოდ, ისინი 
გადაწყვეტენ ახალი ინვესტიციების განხორციელებას. 

პოსტპანდენიურ პერიოდში საქართველოში ინვესტიციების ზრდა დამოკიდებული იქნება 
გლობალური ეკონომიკის მდგომარეობაზე და იმაზე, თუ რა გავლენას მოახდენს 
მსოფლიოში დაწყებული ვაქცინაციები. თუ ვაქცინაცია დადებით შედეგს მოიტანს და 

                                                            
6 С. Головина. Эпохи нового туризма https://kachestvo.pro/kachestvo-upravleniya/instrumenty-
menedzhmenta/epokha-novogo-turizma/ [უ.გ.1.07.2021]. 
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პანდემია დასრულდება, მაშინ აშკარა იქნება, რომ ეკონომიკა აღორძინდება, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ ინვესტიციების მოცულობა გაიზრდება. თუ ვაქცინა არ აჩვენებს 
ეფექტურობას, მაშინ შედეგი იგივე იქნება, რაც პანდემიის პერიოდში. 

პოსპანდემიურ პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმ დარგებს, 
რომლებსაც საქართველოში მაღალი საექსპორტო პოტენციალი აქვთ. ეს ის სფეროებია, 
რომლებიც ფარმაცევტულ ინდუსტრიასთან ასოცირდება. კარგი იქნება, თუ საქართველოს 
მთავრობა შეიმუშავებს სპეციალურ პაკეტს ქვეყანაში მსხვილი ფარმაცევტული 
კომპანიების მოსაზიდად გარკვეული მედიკამენტების ადგილობრივი წარმოებისთვის.  

საქართველოს მთავრობამ ამოქმედდა უცხოური ინვესტიციის პროექტების ხელშეწყობის 
ახალი მექანიზმი, რომლის მიზანია უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაა და უმუშევრობის 
წინააღმდეგ ბრძოლა. პროგრამა ეხება კომპანიებს, რომლებიც შექმნილია უცხოური 
კაპიტალით და სურთ საქართველოში შემოსვლა, ახალი საწარმოო ობიექტების გახსნა ან 
არსებული ობიექტების გადატანა. 

ამ ვალდებულებების საფუძველზე ისინი მიიღებენ თანადაფინანსებას, ეგრეთ წოდებულ 1 
მილიონ ლარს. უპირველეს ყოვლისა, მავარი მიზანი იქნება დასაქმებული პერსონალის 
მომზადება და გადამზადება, ვინაიდან საქართველოში კვალიფიციური კადრების 
ნაკლებობა არის ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა, რომელსაც უცხოელი ინვესტორები 
ასახელებენ. ასევე, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომლებიც შეიძლება 
მოითხოვონ წარმოების გადაცემის ან ახლის შექმნის დროს. 

გადამამუშავებელი მრეწველობა არის დარგი, სადაც შესაძლებელია ყველაზე მეტი 
ადამიანის დასაქმება. ამ დარგზე დიდი გავლენის მოხდენა შეუძლია ინოვაციას.  ასევე 
ისეთ ინდუსტრიებში, როგორებიცაა ელექტრონიკა, ელექტრონული ინჟინერიის 
პროდუქტები, მანქანებისა და მათი ნაწილების წარმოება, მანქანათმშენებლობა, 
თვითმფრინავების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება და ა.შ. 

ეს ის სფეროებია, სადაც ჩვენ შევქმნით ახალ სამუშაო ადგილებს უცხოელი ინვესტორების 
მოზიდვით. რა თქმა უნდა, ეს არის დამატებითი კომპონენტი, რომელიც დადებითად 
იმუშავებს მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს ფონზე, რომელიც მოიცავს უამრავ სხვა 
კომპონენტს, როგორიცაა დაბალი გადასახადები, არაკორუმპირებული გარემო, 
სტაბილური ეკონომიკური მდგომარეობა, გამჭვირვალე პროცედურები და ნაკლები 
ბიუროკრატია. 

ამ ფინანსური მექანიზმით, საქართველო გეგმავს კიდევ ერთხელ დაარწმუნოს 
ინვესტორები, რომ ქვეყანა კვლავ ერთ -ერთი ყველაზე მიმზიდველი ბაზარია რეგიონში. 

 

 დასკვნა 

 საჭიროა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ყველა რესურსის მაქსიმალურად ჩაბმა 
ეკონომიკურ აქტივობაში მისი პრივატიზირების გზით, რაც ხელს შეუწყობს ეკონომიკის 
აღდგენას პოსტპანდემიურ პერიოდში.  

კორონავირუსის პანდემიის წინააღმდეგ სხვადასხვა ქვეყნის მიერ გატარებულმა მკაცრმა 
ზომებმა გამოიწვია მსოფლიო ტურიზმის ტრანსფორმაცია. ტურიზმის ინდუსტრიამ 
განიცადა არნახული ზარალი, რომელიც  ასობით მილიარდ დოლარს და მილიონობით 
სამუშაო ადგილს უდრის. ამავდროულად, ბაზარზე შემოვიდა ციფრული სამოგზაურო 
ტექნიკური სტარტაპერები, გაჩნდა ინდივიდუალური ტურების ახალი შესაძლებლობები 
და საერთაშორისო თანამშრომლობის ახალი ფორმატები. ვფიქრობთ, არსებულ კრიზისით 
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გამოწვეულმა ცვლილებებმა შეიძლება ხელი შეუწყოს  უფრო მდგრადი ტურიზმის 
ეკონომიკის ჩამოყელიბებას. 

გლობალური პანდემიის ფონზე, საქართველო წარმოების გადატანის ერთ-ერთი ყველაზე 
მიმზიდველი ადგილია, ვინაიდან ქვეყანას აქვს დაბალი გადასახადები და ბიზნესის 
კეთების ხელსაყრელი პირობები.  საქართველოში ბიზნეს-გარემო, შექმნილი 
პოლიტიკური ვითარების მიუხედვად,  რჩება მიმზიდველ ქვეყნად. 

აუცილებელია ბიზნეს გარემოს, სამართლებრივი სისტემის გაუმჯობესება,  ამასთან, 
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნესი გათავისუფლდეს ზედმეტი საგადასახადო 
შეღავათებისგან, რასაც გარკვეული დრო დასჭირდება. ვფიქრობთ, ამით სახელმწიფო 
მიიღებს უფრო მეტ შემოსავალს   დაბალ  გადასახადთან ერთად. 

საქართველოში პოსპანდემიურ პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმ 
დარგებს, რომლებსაც მაღალი საექსპორტო პოტენციალი აქვთ. 

 პოსტპანდენიურ პერიოდში საქართველოში ინვესტიციების ზრდა დამოკიდებული 
იქნება გლობალური ეკონომიკის მდგომარეობაზე და მსოფლიოში მიმდინარე ვაქცინაციის 
ეფექტურობაზე. 

 როდესაც COVID-19 პანდემია საბოლოოდ გაქრება და წარსულს ჩაბარდება, ბევრ სიახლეს 
უნდა ველოდოთ. ვირუსის გავრცელება და ეკონომიკური ზემოქმედების მრუდი 
მსოფლიოს ზოგიერთ ნაწილში ბრტყელდება, ცვლილებებისა და ზრდის ნიშნები კი 
ნათელ მომავალზე მიანიშნებს.  
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ბიბლიოგრაფია 

 

1. კაცობრიობას სჭირდება ლიდერობა და სოლიდარობა COVID-19-ის დასამარცხებლად 
https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/coronavirus.html [უკანასკნელად 
გადამოწმდა 1.07.2021]; 

2. ნათია თურნავამ განმარტა, რას ითვალისწინებს ეკონომიკის განვითარების 
გრძელვადიანი გეგმა https://imedinews.ge/ge/ekonomika/189858/natia-turnavam-
ganmarta-ras-itvalistsinebs-ekonomikis-ganvitarebis-grdzelvadiani-gegma [უკანასკნელად 
გადამოწმდა 1.07.2021]; 

3. COVID-19: Implications for business https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-
insights/covid-19-implications-for-business# [უკანასკნელად გადამოწმდა 1.07.2021]; 

4. Learning from the impacts of COVID-19 and leading the recovery 
https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19.html [უკანასკნელად 
გადამოწმდა 1.07.2021]; 

5. Головина С. Эпохи нового туризма https://kachestvo.pro/kachestvo-
upravleniya/instrumenty-menedzhmenta/epokha-novogo-turizma/ [უკანასკნელად 
გადამოწმდა 1.07.2021]. 
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მენეჯერული უნარების როლი პერსონალის მართვასა და 
ორგანიზაციის საქმიანობაში 

ანი ბიბილური 

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

მენეჯმენტი მრავალფეროვანი და საინტერესო სფეროა, რომელიც მოიცავს ბიზნესის 
მართვიდან დაწყებულ ადამიანების მართვით დასრულებულ მოქმედებათა მთელ პროცესს, 
სადაც მართვა წარმოადგენს ხელოვნებასა და მეცნიერებას და გულისხმობს ადამიანური 
გონებრივი უნარების სწორი გამოყენებით პერსონალის, ფინანსებისა და სხვადასხვა 
რესურსების ისეთი ფორმით სარგებლობასა და განვითარებას, რაც მოგვიტანს მაქსიმალურ 
მოგებას, გავაუმჯობესებთ არსებულ ვითარებასა და მივაღწევთ დასახულ მიზანს. 
დღეისათვის მენეჯმენტი მოიცავს ყველა სფეროსა და საქმიანობას, მიუხედავად იმისა რომ 
საუკუნეების განმავლობაში მართვა არსებობდა, ახლა მან მიიღო სამეცნიერო დისციპლინის 
მიმართულება, რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია რაიმე ტიპის აქტივობა. საბაზრო 
ეკონომიკის პირობებში კი კარგი მენეჯერი, სწორი და გონივრული მართვა, ის საწყისებია, 
რასაც საჭიროა ეფუძნებოდეს თითოეული ორგანიზაციის საქმიანობა. ბოლო პერიოდში 
განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კომპანიის პერსონალის განათლებას, სამუშაო 
უნარებსა და განვითარების სურვილს. რეალურად ნებისმიერი საქმიანობა ადამიანური 
რესურსის სწორი ფორმირებით იწყება, ამიტომ თუკი ფინანსური კაპიტალი არსებობს, 
საჭიროა გუნდის ისეთი ფორმით შეკვრა, რომ ორგანიზაციამ განიცადოს არამარტო 
ფინანსური წინსვლა, არამედ იქ ჩამოყალიბდეს ღრმა კულტურული მდგომარეობა, საკუთარი 
პოლიტიკა, მიზნები და მიმართულებები. ყოველივე ამისათვის, პირველ რიგში, 
აუცილებელია კარგი მენეჯერების გუნდი ანუ ისინი ვინც შექმნიან სათანადო ამინდს 
კომპანიაში, განსაზღვრავენ განვითარების გეგმას, სტრატეგიასა და რისკებს. მოცემული თემა 
მოიცავს სწორედ მენეჯმენტის არსის განმარტებასა და მართვის პროცესის ცენტრალური 
ფიგურის მენეჯერის იმ უნარების განსაზღვრას, რომელიც საჭიროა ყველა რგოლისა და დონის 
მმართველისთვის ანუ ვინ არის მენეჯერი რეალობაში, კარგი ლიდერი თუ აგრესიული 
მმართველი. ფიგურა, რომელიც მიზნად ისახავს გუნდის კეთილდღეობასა და ორგანიზაციის 
ინტერესებს თუ თამაშობს მხოლოდ საკუთარი წესებითა და სურვილებისთვის. 

საკვანძო სიტყვები: მენეჯმენტი, მენეჯერი, ლიდერი, მმართველი, ორგანიზაცია. 

 

Abstract 

Management is a diverse and interesting field, which includes the whole process of actions from the 
management of business to the management of people, where management is an art and science and 
involves the proper use of human mental skills, use and development of staff, finances and various 
resources to maximize profits the situation and thus we will achieve the set goal. Management today 
encompasses all areas and activities, although management has existed for centuries, now it has taken 
the direction of a scientific discipline without which any type of activity is unthinkable. In a market 
economy, a good manager, proper and prudent management, are the basics that need to be based on 



18

 
 

the activities of each organization. Recently, special importance has been attached to the education, 
work skills and development desire of the company's staff. Virtually any activity starts with the proper 
formation of human resources, so if there is financial capital, it is necessary to tie the team in such a 
way that the organization not only experiences financial progress, but also develops a deep cultural 
status, its own policies, goals and directions. For all this, first of all, a team of good managers is 
necessary, those who create the right weather in the company, determine the development plan, 
strategy and risks. This topic includes explaining the essence of management and defining the skills of 
a central figure manager in the management process that are needed for a manager of all rings and 
management levels or who is a manager in reality, a good leader or an aggressive ruler. A figure who 
aims at the well-being of the team and the interests of the organization if he plays only for his own 
rules and desires. 

Keywords: Management, Manager, Leader, Ruler, Organization. 

 

შესავალი 

ისტორიულად გარდაუვალი და აუცილებელიცაა მუდმივი ცვლილებები, რომლებსაც 
განვითარებისკენ უნდა მივყავდეთ. რა თქმა უნდა საუკუნეების განმავლობაში დროთა სვლამ 
გამოიწვია არაერთი საქმიანობის სფეროს დახვეწა. ტექნოლოგიური, კულტურული და 
ეკონომიკური ფაქტორების განვითარება ხელს უწყობს რაიმე საინტერესოს, მრავალმხრივისა 
და ახლის წარმოშობას. შესაბამისად მენეჯერულ საქმიანობაში არსებობს რიგი უნარები, რაც 
საჭიროა სწორი მმართველობითი პროცესისას, რათა კარგად მართოს მართვის სუბიექტმა 
ობიექტი. თავის მხრივ, მართვის სუბიექტები არიან ის პირები, ვინც უშუალოდ მონაწილეობენ 
და აკონტროლებენ ორგანიზაციის სტრუქტურული ერთეულების სამუშაო პროცესს ანუ 
მარტივად ვუწოდოთ მათ მენეჯერები, ისინი ვინც იღებენ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რაც 
მართვის ობიექტის სამართავადაა აუცილებელი. მართვის ობიექტი შეიძლება იყოს  
ფინანსები, გაყიდვები და თუნდაც თავად პერსონალი ანუ ხელმძღვანელობა ხდება ყველა 
სფეროსა და მიმართულების, რისთვისაც გვჭირდება ადამიანი ვინც წარმართავს სწორად, 
ეფექტურად და გონივრულად. რეალურად თითოეული ჩვენგანი ვართ საკუთარი ცხოვრების 
მენეჯერები, რადგან განვსაზღვრავთ ჩვენი ცხოვრების სტრატეგიას, ინტერესების სფეროსა და 
მოქმედების ტაქტიკას, ვწყვიტავთ დასმულ ამოცანებს საკუთარი შეხედულებისამებრ და 
ვიღებთ შესაბამისად დამსახურებულ შედეგებს. 

 

1. მენეჯმენტის არსი, მნიშვნელობა და ტიპები 

მენეჯმენტი ინგლისური სიტყვაა და ქართულად მართვას ნიშნავს, რაც გულისხმობს 
ადამიანთა ხელმძღვანელობას სხვადასხვა ორგანიზაციაში, ხოლო მარტივად რომ ვთქვათ, 
მენეჯმენტი ეს არის სხვა ადამიანთა შრომის, ინტელექტის, ქცევისა და სხვადასხვა 
რესურსების გამოყენების საფუძველზე დასახული მიზნების მიღწევის უნარი, რისი საბოლოო 
შედეგი არის დადებითი და სარგებლის მომტანი. მენეჯმენტი ეს არის სამეცნიერო 
დისციპლინა და დარგი, რომელიც ორგანიზაციის დამხმარე სახელმძღვანელოს წარმოადგენს 
და ეხმარება მას განახორციელოს ეფექტური მართვა ანუ თამამად შეგვიძლია მენეჯმენტს 
ვუწოდოთ მართვის მეცნიერება და ხელოვნებაც კი. მიუხედავად იმისა რომ ტერმინი 
„მენეჯმენტი“ და „მართვა“ ხშირად სინონიმებად მოიხსენიება, რადგან იდეაში გამოხატავენ 
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მსგავს ქმედებებს, თითოეულის არსიდან და ფუნქციებიდან გამომდინარე მათ შორის 
არსებითი განსხვავებებიც არსებობს. კერძოდ, მართვა ბევრად ფართო და გაცილებით 
მასშტაბური ცნებაა, რადგან მოიცავს საზოგადოების საქმიანობის ყველა ასპექტს. მენეჯმენტი 
კი შეგვიძლია გამოვიყენოთ სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებთან დაკავშირებით, 
როგორიცაა კომპანია, ორგანიზაცია და ზოგადად საბაზრო ურთიერთობები. 

მართვა ათასწლეულების განმავლობაში არსებობდა, მაგრამ როგორც მეცნიერება მე-19 
საუკუნის ბოლოს აშშ-ში წარმოიშვა ანუ ოფიციალურად ტერმინმა მენეჯმენტმა აქედან 
დაიწყო სრულფასოვანი არსებობა. ეს იყო პერიოდი, როდესაც საჭირო გახდა საბაზრო 
ეკონომიკის პირობებში, მძაფრი კონკურენციისას ბაზარზე და არსებული კაპიტალის 
კონცენტრაციისას ახალი კონცეფციების ჩამოყალიბების აუცილებლობა, რომელიც 
საბოლოოდ მოიცავდა მართვასა და პერსონალის მომზადებას ანუ ისეთი მიდგომების 
ფორმირებას, რაც მოგვცემდა საშუალებას საჭიროებების დროს სწორი მმართველობითი 
გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას. შესაბამისად მენეჯმენტს შეგვიძლია ვუწოდოთ 
ბიზნესის მართვის ფილოსოფია, რადგან ეფექტური მენეჯმენტი სწორედ რომ 
დაკავშირებულია მართვის პროცესის ყველა ტიპისა და სტადიის ეკონომიკური, 
ორგანიზაციულ-ტექნიკური და სოციალურ-ფსიქოლოგიური ასპექტების მთლიანობასთან. 

მენეჯმენტი შესაძლებელია შევადაროთ მედიცინას, რომელიც მომავალ ექიმს ასწავლის და 
აძლევს განათლებას, მაგრამ არა კონკრეტულ ცოდნას თუ როგორ უმკურნალოს 
პაციენტს/ავადმყოფს ანუ მიდგომა და მკურნალობის მეთოდები ყველა შემთხვევაში საჭიროა 
ინდივიდუალურად განისაზღვროს საჭიროებისამებრ. მარტივად რომ ვთქვათ, მენეჯმენტი 
გვაძლევს ცოდნას, რომელიც გამოიყენება ყველა ორგანიზაციაში იმ საჭიროებებიდან 
გამომდინარე, რაც სჭირდება თითოეულ მათგანს მუშაობასა და განვითარებაში, ყოველივე 
მოცემულს კი უზრუნველყოფს მენეჯერი, მმართველი და ხელმძღვანელი. მენეჯმენტი ეს არ 
არის მზა რეცეპტი, იგი გვევლინება პროდუქტების კალათად და ჩვენს ფანტაზიაზეა 
დამოკიდებული რა ფორმით მოვამზადოთ გემრიელი კერძი, შესაბამისად მმართველობით 
ასპექტში თუ გადმოვიტანთ ეს არის მენეჯერული უნარების გამოვლენის საშუალება, სადაც 
თავად განვსაზღვრავთ სწორ სვლებს. 

ზოგადი განმარტებით, მენეჯმენტი არის მართვა, ხელმძღვანელობა, ადმინისტრაცია, 
დირექცია, განკარგვის უნარი, ფლობა და მმართველობა ან სულაც წარმოების წარმართვა, რაც 
გულისხმობს ორგანიზაციის შექმნასა და განვითარებას მაქსიმალურად ეფექტური 
მეთოდების დახმარებითა და სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის კონტროლს. იგი 
თანამედროვე ტექნოლოგიების, პრინციპების, მეთოდების, ინსტრუმენტებისა და მართვის 
ფორმების ერთობლიობაა, რომელიც მიმართულია უშუალოდ საწარმოს ეფექტურობის 
გაუმჯობესებაზე. მენეჯმენტი პროცესია, რომლის დასრულებული შედეგი არის 
კონკრეტული რეზულტატი, მაგალითად: მიღებული პროდუქტი ან მიღწეული მიზანი. 

მენეჯმენტი ფუნქციონირებს იქ, სადაც მუშაობენ ადამიანები და ზოგადად არსებობს მისი 
რამდენიმე ტიპი, რომელიც გვხვდება სხვადასხვა კომერციულ კომპანიებსა და 
ორგანიზაციებში, როგორც განუყოფელი ნაწილი და შეგვიძლია მოკლედ დავახასიათოთ 
რამდენიმე მათგანი: 
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•  საბანკო მენეჯმენტი - საბანკო საქმიანობისა და საბანკო სფეროში დასაქმებული 
პერსონალის მართვის მეცნიერული სისტემა.7 ბანკი ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც 
ორიენტირებულია სესხებიდან მოგების მიღებისა და მეანაბრეთა ნდობის მოპოვებისკენ. 
საბანკო-საფინანსო სექტორი და მისი მართვა ერთ-ერთი საინტერესო სფეროა, რადგან 
უშუალოდ მომსახურების სფერო ორიენტირებულია მომხმარებელზე, რადგან მისი წარმატება 
დგას მხოლოდ ბანკის კლიენტზე, შესაბამისად პროდუქტი და მომსახურება იქმნება მათთვის, 
მათი საჭიროებებისთვის. ყველაზე მძაფრად მენეჯერულ რგოლებსა და მენეჯმენტის დონეებს 
შორის განსხვავება იგრძნობა სწორედ საბანკო სექტორში, რადგან ფილიალების ქსელი, 
სხვადასხვა განყოფილებები ყველაფერი ეს დეტალურადაა დაყოფილი და გამიჯნული 
ერთმანეთისგან. შესაბამისად, საბანკო მენეჯმენტი მოიცავს ფინანსურ მენეჯმენტსა და 
პერსონალის მართვასაც, ამიტომ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ რომ მენეჯმენტის თითოეული 
ტიპი ურთიერთდაკავშირებული და ერთიანია. 
•  წარმოების მენეჯმენტი, რაც მოიცავს კომერციულ საქმიანობას, საქონელთბრუნვასა და 
მომსახურების მიწოდებას. კერძოდ: 

1. კომპანიის საქმიანობის შეუფერხებელი სამუშაო პროცესის 
უზრუნველყოფა; 
2. სამუშაო პროცესის მუდმივი კონტროლი და თანამშრომელთა 
საჭიროების შემთხვევაში საქმიანობის რეგულირება; 
3. გამოშვებული პროდუქციის ხარისხის კონტროლი; 
4. აღჭურვილობების, აპარატურისა და დანადგარების მუშა 
მდგომარეობის კონტროლი და შრომითი უსაფრთხოების დაცვა; 
5. შრომითი დისციპლინისა და სამუშაო გუნდის ურთიერთობების 
მონიტორინგი; 
6. შრომითი ნაყოფიერების გაზრდის მიზნით პერსონალის მოტივაცია და 
ლოიალურობის ამაღლება. 

•  სტრატეგიული მენეჯმენტი, რაც მოიცავს კომპანიის განვითარების სტრატეგიის 
შემუშავებასა და განხორციელებას ყველა შესაძლო სტრუქტურულ ერთეულსა და სფეროში, 
რომელიც პირდაპირ კავშირშია ორგანიზაციის საქმიანობასთან წარმოებაში, მიწოდებაში, 
გაყიდვებსა და ა.შ. მხოლოდ კონკრეტული სტრატეგიის შემუშავების შემდეგ შეგვიძლია 
ტაქტიკის განსაზღვრა, კონკრეტული ამოცანების ფორმულირება და მათი სისტემური 
გადაწყვეტა. 
•  ფინანსური მენეჯმენტი, რომელიც უშუალოდ გულისხმობს კომპანიის ფინანსური 
აქტივების მართვას, რადგან სამომავლო კეთილდღეობა ორგანიზაციის ფინანსური 
სტაბილურობიდან იწყება, შესაბამისად მთავარი მიზანი აქ არის მოგების ზრდა და 
შემოსავლების შემცირების ალბათობის თავიდან აცილება, რაც ხშირად მიიღწევა შემდეგი 
ამოცანების შესრულებით: 

1. ფინანსური ბრუნვის ოპტიმიზაცია; 
2. რეალური განვითარების პერსპექტივების განსაზღვრა; 
3. რისკების იდენტიფიკაცია და მინიმიზაცია ანუ იმ ფაქტორების 
განსაზღვრა, რამაც შეიძლება მოგების შემცირება გამოიწვიოს. 

•  ადამიანური რესურსების ანუ პერსონალის მართვა, რომელიც ვფიქრობ ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესია კომპანიის წარმატებული საქმიანობისათვის, რადგან კვალიფიციური 

                                                            
7 გ. ცაავა, გ. ხანთაძე, „საბანკო მენეჯმენტი (თეორი, მეთოდები და პრაქტიკა), გამომცემლობა „დანი“, 2015. გვ. 800. 
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კადრების შერჩევა, განვითარება და მოტივაცია იძლევა სწორედ ორგანიზაციის სხვა 
სფეროების გამართულად მუშაობის საშუალებას. თანამშრომელი ეს არის კომპანიის 
წარმომადგენელი, შესაბამისად კადრის შერჩევისას და სამსახურში აყვანისას საჭიროა მათი 
ხედვები, მიდგომები და იდეები ემთხვეოდეს ორგანიზაციის მისწრაფებებს. თანამშრომლობა 
ხომ გათვლილია გრძელვადიან ურთიერთობებზე, შესაბამისად თუკი ჩვენივე პერსონალი არ 
გვეთანხმება სხვადასხვა საკითხებში გუნდური მუშაობა წარმოუდგენელი გახდება, ამიტომ 
პერსონალის მართვა კარგი მენეჯერულ უნარებს მოითხოვს, რადგან ეს მარტო ბრძანებების 
გაცემას ან შენიშვნების მიცემას არ გულისხმობს, საჭიროა მათ დავანახოთ საკითხი მკაფიოდ, 
გასაგებად და საჭიროდ. 
•  მარკეტინგული მართვა, რაც გულისხმობს მთელ რიგ პროცესებს წარმატებული 
პროდუქტისა და მომსახურების შექმნიდან მის საბოლოო დანერგვამდე, ყოველივე 
ქმედებიდან კი მაქსიმალური მოგების მიღებას, სწორ სტრატეგიას და გათვლას ბაზარზე. 
მარკეტინგი მარტო რეკლამაა არ არის, რეალურად ერთიანი უწყვეტი პროცესია, რომელიც 
ორიენტირებულია ორგანიზაციის კეთილდღეობის ზრდისკენ. მარკეტინგი დილით 
გაღვიძებას ჰგავს, როდესაც ვფიქრობთ დღის გეგმებზე, და ვიწყებთ მასზე მუშაობას, 
რეალურად გონებაში ყველას გვაქვს მიმდინარე საქმეები, რაც გვინდა დავასრულოთ 
მოცემულ დღეს ან მაქსიმუმ კვირაში, შესაბამისად მას ყოველდღე მივყვებით ნაბიჯ-ნაბიჯ. 
მარკეტინგული მიდგომებიც ანალოგიურია, ვიწყებთ პროდუქტის ან მომსახურების შექმნას, 
ვამოწმებთ ბაზარზე მოთხოვნის დონეს, ვფიქრობთ ფასზე და გაყიდვების ადგილზე. 
სტანდარტულად წესით ასე ხდება, მაგრამ შუალედებში შეიძლება გეგმები შეიცვალოს 
ამისთვის კარგი მარკეტინგის მენეჯერი ყოველთვის მზად არის და შექმნილ სიტუაციას 
შესაბამისად იყენებს ორგანიზაციის სასარგებლოდ. 
•  საინვესტიციო მენეჯმენტი - ფინანსური ინვესტიციების მოზიდვის განსაზღვრა და 
საკუთარი ფინანსური სახსრების კომპეტენტური დაბანდება. 
•  რისკ-მენეჯმენტი ანუ რისკების მართვა - მმართველობითი გადაწყვეტილებების 
განსაზღვრა, რაც მიმართულია მოვლენების არასასურველი მიმართულებით განვითარების 
თავიდან აცილებისკენ ან უარყოფითი შედეგის შემცირებისკენ. ყველაზე მეტად რისკების 
მართვაა ორგანიზაციის საქმიანობაში გადამწყვეტი, რადგან თუ არ გვაქვს განსაზღვრული 
დავუშვათ სახანძრო პოლიტიკა, ფორს-მაჟორულ სიტუაციებში მოქმედების გეგმა, მაშინ 
გამოდის რომ ქვიშის კოშკს ვაშენებთ რომელიც ერთი შეხებით დაგვენგრევა. რისკების 
წინასწარი განსაზღვრა და ადეკვატური საპასუხო გეგმის შედგენა ნებისმიერი კომპანიის 
პრეროგატივაა, რისკია ფინანსური, მატერიალურიც და ყველა ტიპის რამაც შეიძლება ის 
უარყოფითი შედეგი მოგვიტანოს რაც საბოლოოდ დაგვაზარალებს ან საფრთხეს შეუქმნის 
ჩვენს იმიჯს. 
•  ინოვაციების მენეჯმენტი - გულისხმობს ახალი ტექნოლოგიების ძიებასა და 
შემოღებას. წარმოუდგენელია ორგანიზაციის საქმიანობა სიახლეებისა და წინსვლის გარეშე, 
რადგან საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, სადაც კონკურენცია მაღალ დონეზეა და 
თითოეული მომხმარებლის ყურადღების მისაქცევად და მოსაზიდად ბრძოლა მიმდინარეობს, 
ინოვაციები გადამწყვეტია. ბოლო პერიოდში ადვილად შესამჩნევია განსაკუთრებით საბანკო 
სექტორში ინოვაციებისკენ მიმართული სხვადასხვა ღონისძიებები. მაგალითად: სიახლეები 
მობაილ და ინტერნეტ ბანკინგში. რეალურად ბანკის კლიენტი სად გრძნობს თავს კარგად? 
სადაც კომფორტია. ინოვაცია ხშირად ეს არის კარგად დავიწყებული ან განახლებული ძველი. 
მთავარი კრიტერიუმია სიმარტივე და ხელმისაწვდომობა, რაც უზრუნველყოფს ყველა 
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მსურველისთვის წვდომას. რა თქმა უნდა ინოვაცია შეიძლება იყოს ერთეულთა წვდომის 
საგანიც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ საზოგადო სიკეთეებზე. 
•  ინფორმაციული მენეჯმენტი, რომელიც მოიცავს ისეთი საკითხების გადაწყვეტას 
როგორიცაა: ინფორმაციის მიწოდება მომხმარებლებისთვის ანუ მარტივად რეკლამირების 
საკითხები, საჭირო ინფორმაციის მოგროვება კომპანიის წარმატებული საქმიანობისათვის, 
საქმისწარმოება, დოკუმენტბრუნვა და ა.შ. კომპანია, სადაც არ არსებობს ინფორმაციული 
მენეჯმენტი ადრე თუ გვიან კრიზისულ ვითარებაში ჩავარდება, რადგან თუ სტრუქტურულ 
ერთეულებს შორის არ ხდება მონაცემების გაცვლა, სიახლეების მიწოდება და სტრატეგიულად 
მნიშვნელოვანი საკითხების ერთმანეთში განხილვა, მიგვიყვანს სრულ გაურკვევლობამდე. 
•  ეკოლოგიური მენეჯმენტი - გარემოსდაცვითი ღონისძიებებისა და პროგრამების 
განხორციელება პოტენციური ზიანისგან, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს წარმოების 
პროცესით. 
•  ხარისხის მენეჯმენტი - სწორედ ის საკითხი, რომელიც წარმოადგენს მთლიანი 
ორგანიზაციის მთავარ საყრდენს, რის გარეშეც ფაქტიურად ვერცერთი კომპანია იარსებებს და 
მითუმეტეს გაუჭირდება წარმატების მიღწევა, რადგან ხარისხი ნიშნავს რაიმე საუკეთესოს ანუ 
ეს არის ვარგისიანობის მაჩვენებელი, შესაბამისად თუკი ორგანიზაცია ყურადღებას არ აქცევს 
მოცემული საკითხის მართვას, ძნელია ვისაუბროთ რამდენად კონკურენტუნარიანი იქნება 
საბოლოოდ ბაზარზე. ხარისხის ნიშანი ყოველთვის აღძრავს ნდობასა და სარგებლობის 
სურვილს. შესაბამისად ხარისხის მენეჯმენტი საშუალებას გვაძლევს შევადაროთ პროდუქტი 
ან მომსახურება და ავირჩიოთ ჩვენი ხედვით საუკეთესო. რეალურად თითოეულ ადამიანს 
გააჩნია თავისი მოთხოვნათა და პრიორიტეტთა სტანდარტი, სადაც ხარისხობრივად ვანიჭებთ 
უპირატესობას რომელიმე მათგანს, ვიღაცისთვის ოჯახია პირველ ადგილზე, სხვისთვის 
კარიერა და შესაბამისად ვსახავთ ჩვენი ცხოვრების გეგმებს. კომპანიის მაგალითზე ხარისხის 
სწორი მენეჯმენტი ეხმარება მას განსაზღვროს ის პრიორიტეტები, რაც საჭიროებს 
განვითარებას ან დახვეწას. კერძოდ, თუკი სამედიცინო დაწესებულება გვაქვს მთავარი 
მაღალი კლასის მომსახურება და პერსონალია, ამას მოჰყვება ტექნოლოგიები და სხვა საჭირო 
საკითხები. ბანკის შემთხვევაში ასევე კვალიფიციური პერსონალი უპირველესია, რადგან 
თანამშრომელი ეს არის კომპანიის თანმდევი და სასიცოცხლოდ საჭირო რგოლი, რომელიც 
აერთიანებს მთლიან ორგანიზაციულ ჯაჭვს. 

ზემოთ ჩამოთვლილი მენეჯმენტის ტიპები მრავალფეროვანი და მრავალმხრივია, იქნება ეს 
ხარისხის მენეჯმენტი თუ პერსონალის მართვა, თითოეული საკითხი მოითხოვს კარგი 
მენეჯერის არსებობას ანუ მმართველის, რომელიც განსაზღვრავს კონკრეტული საკითხის 
ადეკვატური მართვის მეთოდებსა და მიდგომებს. შესაბამისად ორგანიზაციაში საჭიროა 
პიროვნება, ვინც სწორად განსაზღვრავს მენეჯმენტის პრიორიტეტებს, რადგან კომპანია ეს 
მთლიანი ორგანიზმია, სადაც ყველაფერი საათივით უნდა იყოს აწყობილი. 

 

2. მენეჯერული უნარები ანუ ვინ არის მენეჯერი - კარგი ლიდერი თუ აგრესიული 
მმართველი 

ხშირად ისმის კითხვა: ვინ არის მენეჯერი? თუკი მარტივად ვიტყვით, რაიმე საქმის 
მმართველი, თუმცა იგი არის მმართველობითი პოზიციის მქონე ადამიანი, ვინც იღებს 
სტრატეგიულად მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ორგანიზაციაში. თუმცა იმდენად 
აქტიურად შემოვიდა ეს ტერმინი გამოყენებაში, რომ ხშირად უწოდებენ ისეთი პოზიციის 
მქონე პირებს ვისაც დაქვემდებარებული პერსონალი არ ჰყავს, მაგალითად, როგორიცაა 
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გაყიდვების მენეჯერი, ოფისის მენეჯერები და ა.შ. თუმცა თავისი არსით მენეჯერი 
გულისხმობს მაღალი დონის მმართველობას, ხელმძღვანელობას. შესაბამისად 
ორგანიზაციაში მენეჯერი გვევლინება იმ ცენტრალურ ფიგურად, რომელიც ქმნის კომპანიის 
შიდა გარემოსა და ამავდროულად ორგანიზაციის წარმომადგენელია გარე, მესამე პირებთან 
ურთიერთობაში. მენეჯმენტში არსებობს რამდენიმე დონე: 
•  დაბალი რგოლი ანუ პერსონალი, რომელთა საქმიანობა არის რუტინა, ევალებათ 
მარტივი დავალებების შესრულება და ამოცანების გადაწყვეტა, შესაბამისად ისინი ვერ 
გრძნობენ იმ მძიმე ტვირთს, რასაც ჰქვია კომპანიის განვითარებაზე ფიქრი და გეგმების 
დასახვა. მაგრამ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ძირითადად დაბალი რგოლის მენეჯმენტზეა 
ყველაზე მეტად სტრესული და ფსიქოლოგიურად რთული სამუშაო, რადგან სწორედ ისინი 
გვევლინებიან პროდუქტისა და მომსახურების მიმწოდებლებად. მაგალითად: ექთანი, 
მასწავლებელი და ა.შ. 
•  საშუალო რგოლი - დეპარტამენტის უფროსები, სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელები და განყოფილების უფროსები. პერსონალი, რომელიც ხიდია დაბალ და 
უმაღლეს მენეჯმენტს შორის. ისინი გეგმავენ, მართავენ და აკონტროლებენ დაბალი რგოლის 
სამუშაო პროცესს, შესაბამისად მათი საბოლოო პასუხისმგებლობაა ორგანიზაციის 
საქმიანობის შედეგები. 
•  უმაღლესი რგოლი - ტოპ მენეჯერები ანუ მმართველობითი ყველაზე მაღალი დონის 
საფეხური, მათ შეგვიძლია ვუწოდოთ დირექტორები, პრეზიდენტები და ა.შ. ტოპ მენეჯმენტი 
განსაზღვრავს კომპანიის განვითარების სტრატეგიას, მიმართულებებსა და გეგმას, 
შესაბამისად მათი პასუხისმგებლობის არეალია ორგანიზაციის ბედი, არსებული 
მდგომარეობა და მომავალი. 

მოცემული სამივე დონე ჩართულია ორგანიზაციის საქმიანობაში და თითოეული 
მნიშვნელოვანი კადრია. ამიტომ მოცემულ დონეებს შორის ბალანსი აუცილებელია, რადგან 
თუკი რომელიმე დონე საკუთარ უფლებამოსილებებს იყენებს არასასიკეთოდ, ამან შეიძლება 
გამოიწვიოს რგოლებს შორის წყვეტა ანუ თუკი საშუალო რგოლი არ ემორჩილება ტოპ 
მენეჯმენტს და ცდილობს საკუთარი ხედვებით მართოს კომპანია, რა თქმა უნდა გამოიწვევს 
კონფლიქტს და შესაბამისად დაზარალდება დაბალი რგოლიც. მოხდება დონეებს შორის 
ხლეჩა და სრული განუკითხაობა. საშუალო დონის მენეჯერები სწორედ რომ პერსონალის 
მართვის კუთხით ყველაზე მეტად აქტიურ სამუშაო პროცესში არიან ჩართულნი, ამიტომ 
სწორი კომუნიკაციის უნარი პირველი  სავალდებულო უნარია მენეჯერისთვის. მენეჯერი ეს 
არის ადამიანი, ვინც საკუთარი გონებრივი და არსებული ფინანსური, ადამიანური და სხვა 
მნიშვნელოვანი რესურსების გამოყენებით მართავს ორგანიზაციას, ხედავს მიზანს და მასში 
არსებულ შესაძლებლობებს. მენეჯერი არის კარგი ხელმძღვანელი, რომელიც საკუთარი 
ავტორიტეტის წყალობით ძალასა და ძალაუფლებას შორის ამყარებს ბალანსს და გვევლინება 
ძლიერ ლიდერად. სიძლიერე გამოიხატება მის მიღწევებში, პიროვნულ თვისებებსა და 
გავლენებში. კარგი მენეჯერი ეს არის ლიდერი, რომელიც უსმენს თანამშრომელთა იდეებს და 
ეხმარება მათ რეალიზებაში. ჩვენ ვერ ვიქნებით კარგი მენეჯერი თუ არ მოვუსმენთ სხვათა 
აზრს, რადგან ჭეშმარიტება იბადება საუბრისას. ალექსანდე დიდის სიტყვები ვფიქრობ 
ყველაზე კარგად აღწერს მმართველს. „მე არ მეშინია ლომების არმიის, რომელსაც უძღვება 
ცხვარი. მეშინია ცხვრის ფარის, რომელსაც მართავს ლომი.“ მართლაც, გუნდის სიძლიერეს 
განსაზღვრავს ის ვინც მართავს მას, რადგან კარგ ხელმღვანელს აქვს უნარი შთააგონოს 
ადამიანები, განაწყოს ისეთ ტალღაზე, რომ მთებიც შეძრან. თუკი უფროსი მუდმივად 
გაღიზიანებული, აგრესიული და ძალადობისკენ მიდრეკილია, მას გუნდი არასოდეს 
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ეყოლება, იგი იქნება დიქტატორულ მეთოდებზე დამყარებული საქმის ხელმძღვანელი, სადაც 
პერსონალი საქმეს აკეთებს შიშით და მოტივაციის გარეშე. მოტივაციაზე საუბრისას საჭიროა 
აღვნიშნოთ აბრამ მასლოუს მოტივაციის თეორია, რომლის ჩამოყალიბებისას ამტკიცებდა, 
რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს თავისი ძირითადი მოთხოვნილებები, რომელიც ერთგვარი 
მოტივატორია ნებისმიერი საქმიანობისას8. მან გამოყო და იერარქიულად დაალაგა ხუთი 
მათგანი ქვევიდან ზევით: 

1. ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებები, როგორიცაა საკვები, წყალი და ა.შ. 
2. უსაფრთხოება -  მუქარის, საფრთხისა და სხვადასხვა ავადმყოფობისგან დაცვა 
ანუ რეალურად ეს არის მოწესრიგებული სამყაროს მოთხოვნილება; 
3. სიყვარული, ემოციების და გრძნობის განცდის მოთხოვნილება; 
4. პატივისცემა, რომელიც გამომდინარეობს საკუთარი თავის პატივისცემისა და 
სხვების მიერ დაფასების მოთხოვნილებიდან; 
5. თვითრეალიზაცია ანუ საკუთარი შესაძლებლობებიდან მაქსიმალური შედეგის 
მიღწევის მოთხოვნილება. 

ზოგადად, პირველი ორი მოთხოვნილება ეს არის პირველადი, ხოლო დანარჩენის არსებობას 
აქვს ფსიქოლოგიური კონტექსტი და ხასიათდება, როგორც მეორადი მოთხოვნილებები. 
თუმცა ნებისმიერი საქმიანობისას თუკი რომელიმე მათგანი დაკმაყოფილდა მოტივატორი 
აღარ არის და სხვა იერარქიულ დონეზე ინაცვლებს. მაგრამ იდეაში ეს თანმიმდევრობა 
შეიძლება შეიცვალოს პიროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, ამიტომ კარგი მენეჯერი 
მოცემულ მოტივატორებს იყენებს საკუთარი კომპანიის საქმიანობის სასარგებლოდ და 
თითოეული პერსონალის ქცევას მიმართავს, როგორც თანამშრომლის ასევე ორგანიზაციის, 
კეთილდღეობისკენ. 

მენეჯემენტზე საუბრისას აუცილებელია ვახსენოთ და განვმარტოთ მმართველობითი 
ადმინისტრაციული სკოლის დამაარსებლის ფეიოლის მართვის 14 პრინციპი, რომელიც 
თანამედროვე ეტაპზე საკმაოდ გამოსადეგი და სასარგებლოა, განსაკუთრებით მათთვის ვისაც 
სურს იყოს კარგი ლიდერი, რადგან მმართველობისას საჭიროა რიგი უნარებისა, რომელიც 
ყველა ადამიანს არ გააჩნია. ჩემი აზრით, ხელმძღვანელებად იბადებიან და ძნელად ხდებიან, 
თუმცა საჭირო ქცევის განვითარება მაინც შესაძლებელია. 

1. შრომის დანაწილება და დაყოფა -  მოცემული პრინციპის მიზანია დასაქმებულთა 
კონცენტრაცია ყველაზე ნაკლებ მიზნებსა და დავალებებზე, ხოლო საკუთარი ყურადღებისა 
და ძალების ერთი მიმართულებით მიმართვა, რაც მუშაობს საკმაოდ ეფექტურად. 
მაგალითად, თუკი ჩვენი ორ ჯგუფიდან ერთს შრომით საქმიანობისას გავუნაწილებთ 
დავალებებს, ხოლო მეორეს ჯგუფს უბრალოდ მივცემთ დავალებას, საბოლოოდ ვნახავთ რომ 
ხარისხიანად და ეფექტურად დიდი მოცულობის საქმეს შეასრულებს პირველი ჯგუფი, ვიდრე 
მეორე. სწორედ ამიტომ საჭიროა ყველას ჰქონდეს საკუთარი საქმე და პასუხისმგებლობის 
არეალი. 
2. ძალაუფლება და პასუხისმგებლობა - ის ვინც დაჯილდოვებულია ძალაუფლებით 
უნდა ატარებდეს პასუხისმგებლობასაც მიღებულ გადაწყვეტილებებსა და გაცემულ 
ბრძანებებზე. ნებისმიერი ორგანიზაციის საქმიანობისას პასუხს მიღებულ შედეგებზე აგებს 
ყოველთვის ის ვისაც ჰქონდა მათი მართვის ძალაუფლება, მაგრამ არა ძალა. ძალაუფლება და 
ძალა ურთიერთგანსახვავებული ცნებებია, რადგან ძალა გულისხმობს ფიზიკურ და ცოტა 
                                                            
8 ე. ბარათაშვილი, ლ. თაკალანძე, „მენეჯმენტის საფუძვლები“, გამომცემლობა „სსუ“, 2018. გვ. 496. 
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აგრესიულ საქმიანობას, ძალაუფლება კი ხშირ შემთხვევაში ორიენტირებულია 
ინტელექტუალურ მართვაზე და გამორიცხავს ყოველგვარ ძალადობას. 
3. დისციპლინა, რომელიც ნებისმიერი საქმიანობისთვის აუცილებელია, იქნება ეს 
სწავლა, სამუშაოს შესრულება თუ სხვა რამ. მოცემული პრინციპი გულისხმობს 
თანამშრომელთა ვალდებულებას დაიცვან და პატივი სცენ კომპანიის წესებსა და ინტერესებს, 
თავის მხრივ კი საკუთარ ხელმძღვანელებს. ის ვინც ვერ აცნობიერებს საკუთარ როლს 
ორგანიზაციაში მისი ადგილი იქ არ არის. შესაბამისად საჭიროა არსებობდნენ მმართველები, 
ვინც გააკონტროლებენ და გადაამოწმებენ პერსონალის საქმიანობასა და საჭიროებისამებრ 
განსაზღვრავენ მათთან გასატარებელ ღონისძიებათა რიგს. 
4. ერთსულიანი მენეჯმენტი ანუ ერთი ადამიანი ერთი უფროსი, რაც ნიშნავს რომ 
კომპანიაში დასაქმებულს უნდა ჰყავდეს ერთი უშუალო უფროსი, რომელიც მისცემს 
განკარგულებას, გააკონტროლებს სამუშაოს და ვისთანაც იქნება საბოლოოდ 
ანგარიშვალდებული. ხშირია პრაქტიკაში შემთხვევა, როდესაც კონკრეტულ საქმიანობის 
სფეროს მართავს არა ერთი მენეჯერი არამედ რამდენიმე, რაც პერსონალში იწვევს 
გაურკვევლობასა და ხშირად პროტესტის გრძნობას. 
5. მოქმედების ერთიანობა, რაც გულისხმობს ერთი მიზნისთვის ბრძოლას, ერთიან 
სამოქმედო გეგმასა და ერთ ხელმძღვანელს. 
6. ინდივიდუალური ინტერესების დაქვემდებარება საერთო ინტერესებისადმი, რაც 
ნიშნავს იმას რომ თანამშრომლის პირადი ინტერესები არ უნდა დადგეს კომპანიის 
ინტერესებზე მაღლა, რეალურად სამსახური და დამსაქმებელი პრიორიტეტია, რადგან თუკი 
ყველა თანამშრომელი იმუშავებს მხოლოდ საკუთარი სურვილებისა და მიზნებისათვის, მაშინ 
დაისმის კითხვა სადღაა გუნდური მუშაობა და რა ელის კომპანიას მომავალში? 
7. პერსონალის წახალისება-დაჯილდოება - თანამშრომლები საჭიროა იღებდნენ 
ღირსეულ და დამსახურებულ ანაზღაურებასა და ჯილდოს კი, რაც მათ სტიმულს გაზრდის 
და ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის კარგად წარმართვაში. ხშირი წახალისება 
კომპანიისადმი პერსონალის ერთგულების დონის გაზრდის საფუძველია და ამავდროულად 
აჩენს სურვილს სამუშაო შეასრულონ ბევრად უკეთესად ვიდრე დღეს ან გუშინ. 
8. ცენტრალიზაცია - მართვის ცენტრის არსებობა ისეთივე აუცილებელია, როგორც 
შრომის სწორად და სამართლიანად განაწილება. თუკი არ არსებობს უშუალო უფროსი ვისაც 
საბოლოოდ დაექვემდებარება მთელი სისტემა, გამოგვივა გოგლი-მოგლი ანუ ორგანიზაციას 
სავალდებულოდ საჭიროა ჰყავდეს ხელმძღვანელი (გენერალური დირექტორი, 
აღმასრულებელი დირექტორი და ა.შ). 
9. იერარქია - როგორც ზემოთ ვახსენეთ დაბალი რგოლიდან უმაღლეს მენეჯმენტამდე 
ანუ უბრალო მენეჯერიდან გენერალურ დირექტორამდე და ეს აუცილებელია კომპანიის 
ნორმალური ფუნქციონირებისთვის. თუმცა იერარქიული კიბე უნდა იყოს რაც შეიძლება 
ნაკლებად ზიანის მომტანი. შუა რგოლის მენეჯერს დიდი როლი ენიჭება სწორი იერარქიული 
სტრუქტურის არსებობისას, რადგან ერთგვარი დამაკავშირებელია თითოეულ საფეხურს 
შორის. 
10. წესრიგი - თითოეულ თანამშრომელს საჭიროა ჰქონდეს საკუთარი სამუშაო ადგილი, 
დავალებები და იმუშაოს მოცემული საკითხების ირგვლივ. პერსონალი, რომელიც ასრულებს 
იმ სამუშაოს, რაც მის კომპეტენციაში არ შედის შესაბამისად გვაძლევს ქაოსურ სიტუაციას. 
კარგი ლიდერი მხარს უჭერს თანამშრომლებს, მაგრამ ამავდორულად არ აძლევს საშუალებას 
პერსონალი ერთმანეთის კომპეტენციაში ჩაერიოს. 
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11. სამართლიანობა - კანონის წინაშე ყველა დასაქმებული თანასწორი და თანაბარია, 
შეიძლება სამუშაო პროცესში თანამდებობრივი განსხვავებები არსებობდეს, მაგრამ ეს არ უნდა 
იყოს ვინმეს ჩაგვრის საფუძველი. სამართლიანობისა და პატივისცემის პრინციპებს იცავს 
ნებისმიერი უფროსი, რადგან იქ სადაც ადგილი აქვს უსამართლობას, პროდუქტიული 
სამუშაოს ადგილი არ არის, შესაბამისად არც არსებობს ჯანსაღი ადამიანური ურთიერთობები. 
12. პერსონალის სტაბილურობა - კადრების ხშირი გადინება ცუდი მართვის შედეგია. 
არავის მოუნდება ისეთი სამუშაო ადგილიდან წასვლა, სადაც სასიამოვნო გარემო, კარგი 
გუნდი და მენეჯერული რგოლია. წასვლის სურვილს აღძრავს მხოლოდ და მხოლოდ 
არასასურველი სიტუაცია. თუმცა ხშირად ამბობენ, რომ ხელმძღვანელი, რომელიც ძლიერად 
ებღაუჭება სამუშო ადგილს ბევრად უკეთესია, ვიდრე ნიჭიერი, მაგრამ არასაიმედო და 
სამსახურიდან სწრაფად წამსვლელი მენეჯერი. საკითხი სადავოა, თუმცა ნებისმიერ 
ურთიერთობაში ერთგულების საკითხი ჩემთვის ბევრად პრიორიტეტულია. 
13. ინიციატივა - თანამშრომელი არ უნდა შევზღუდოთ ინიციატივების გამოვლენაში, 
საჭიროა მათ მოვუსმინოთ და გადაწყვეტილებები შემდეგ მივიღოთ. ინიციატივა ეს არის 
ერთგვარი ძალა და ენერგია კომპანიისათვის. 
14. კორპორატიული სულისკვეთება - ჰარმონიის არსებობა გუნდში, რადგან რაც უფრო 
ძლიერია მათი კავშირები, მით უფრო პროდუქტიულები არიან ისინი, რეალურად ძალა 
კავშირსა და ერთიანობაშია. 

მოცემული პრინციპები ვფიქრობ გამოსადეგარია ორგანიზაციის საქმიანობაში და 
მენეჯერებისთვის, რადგან თუნდაც მცირე წარმოდგენას ქმნის მენეჯმენტის სისტემასთან 
დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია ასევე მენეჯმენტის ფუნქციები, რომელთა შორის პირველია 
დაგეგმვის  საკითხი, რადგან ყველა საქმიანობა იწყება მიზნის ფორმირებითა და შედეგების 
განსაზღვრით. დიახ, კარგი მენეჯერი წინასწარ განსაზღვრავს სამოქმედო სტრატეგიას, 
რისკებსა და შედეგების დადგომის ალბათობას. თანამედროვე რეალობაში, რატომღაც 
მენეჯერობა მხოლოდ დოკუმენტაციაზე ხელმოწერა ჰგონიათ, მაშინ როდესაც საშუალო და 
უმაღლესი რგოლის მენეჯმენტის ვალდებულებაა კომპანიის სიცოცხლისუნარიანობა დიდი 
ხნით შეინარჩუნოს. თუკი არ გვექნება ბაზრის მონიტორინგი ადრე თუ გვიან ორგანიზაცია 
დაკარგავს სიცოცხლის უნარს და დაიხურება, გაკოტრდება ანუ ლიკვიდაცია მოხდება. 
შესაბამისად დასახული მიზნისკენ სვლა აუცილებლად გულისხმობს სამუშაოს სწორად და 
სამართლიან განაწილებას და შემდგომ კონტროლს, რადგან ადამიანური ბუნება 
ორიენტირებულია მარტივად და ძალისხმევის გარეშე მოიშოროს საქმე, რომელიც მისთვის 
ხანდახან რუტინულიცაა, ამიტომ მოტივაციის სისტემის ჩართვა ხშირად თანამშრომელთა 
გამოფხიზლებას უწყობს ხელს, ხოლო კარგი მენეჯერი შესაბამისად უზრუნველყოფს 
სამუშაოს ორგანიზებას. ბიზნესში არსებობს მოსაზრება რომ კარიერული აღმასვლისას არ 
უნდა დაგვავიწყდეს ის ადამიანები ვინც საფეხურებზე გვხვდება, რადგან დაღმასვლისას არ 
ვიცით როგორ შეცვლიან ისინი ჩვენს ცხოვრებას, შესაბამისად კარგი მენეჯერი, რომელიც 
ბუნებით არის ლიდერი, ცდილობს თანამშრომელთა პიროვნულ  და კარიერულ ზრდას 
შეუწყოს ხელი, იგი საუბრობს გუნდის სახელითა და საკუთარ ავტორიტეტს უფრო მეტად 
ამყარებს. აგრესიული მმართველი კი ლიდერის სრულიად საპირისპიროა, ამიტომ კარგი 
მენეჯერი კომპანიისთვის ძალიან დასაფასებელი და ძვირფასი კადრია, რადგან შეუძლია 
ააშენოს ძლიერი კომპანია და ორგანიზაციის დამფუძნებლებს ამით საქმე გაუმარტივოს. 
საქართველოში კვალიფიციური სამუშაო კადრები ზოგიერთ სფეროში საკმაოდ 
დეფიციტურია, შესაბამისად თუკი ვიპოვით, შემდეგ საჭიროა მათი შენარჩუნება, 
განვითარების ხელშეწყობა და მოტივაციის სისტემის არსებობა. მაგალითად: თუკი 
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დაწინაურებას ვერ ვთავაზობთ, მაშინ შეგვიძლია განათლების მიღებაში ხელშეწყობა, 
ტრენინგების დაფინანსება და ა.შ. სამწუხაროდ, საბანკო სექტორში წლობით მუშაობენ 
ოპერატორებად, მოლარეებად და გაყიდვების მენეჯერებად კადრები, მაშინ როდესაც 
ზოგიერთ მათგანს უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვთ, ხოლო სტაბილური შემოსავლის 
წყაროს დაკარგვის შიშით აგრძელებენ მუშაობას პრეტენზიების გარეშე. თუკი მენეჯერი 
შესაბამისად არ უწყობს მათ ხელს, მათ პოტენციალის გამოვლენის საშუალება არ ეძლევათ. 
ორგანიზაცია, სადაც მენეჯერი საკუთარ დაქვემდებარებულებს აფასებს და პატივს სცემს, 
კადრების გადინებაც ნაკლებია და სამუშაო ძალა მუდმივად ჰყავთ. ამიტომ მენეჯერობა ეს 
არის მართვის ხელოვნება, სადაც მმართველი არის კარგი ლიდერი, რომელიც მართავს, მაგრამ 
არ მბრძანებლობს, გეგმავს, თუმცა თავად მონაწილეობს გეგმის განხორციელებაში, ენდობა, 
მაგრამ ამავდროულად აკონტროლებს. 

 

დასკვნა 

მენეჯმენტი საინტერესო და მრავალფეროვანი სფეროა, რადგან მოიცავს ორგანიზაციის 
საქმიანობის ყველა ასპექტსა და სტრუქტურულ ერთეულს. ჩვენი ცხოვრებაც ხომ ერთგვარი 
მართვაა, ამიტომ მოიცავს ყველასა და ყველაფერს. კარგი მენეჯერი კი ის ადამიანია, ვინც 
საკუთარი უნარების დახმარებით აღწევს დასახულ მიზანს. კარგი მენეჯერი ლიდერია, 
რომელიც იწვევს ნდობას და თანამშრომელს ეხმარება არ დაუშვას შეცდომები ან უკვე 
დაშვებული გამოასწოროს მცირე დანაკარგებით. იგი ავტორიტეტია, ვისი სჯერათ და რთულ 
სიტუაციებში დასახმარებლად ეძახიან. შესაბამისად მის გუნდში მუდმივად სუფევს 
პატივისცემა და ურთიერთგაგება. ასეთი ორგანიზაცია კი მუდმივად მოთხოვნადია, როგორც 
დამსაქმებელი. კარგი ლიდერი ეს არის კომპანიის მონაპოვარი, რომელიც მართავს 
გონივრულად და უარს ამბობს იყოს აგრესიული მმართველი. 
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ბიბლიოგრაფია: 

1. ბადრი გეჩბაია, ანზორ დევაძე, „ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი“, გამომცემლობა 
„უნივერსალი“, 2015; 

2. გოდერძი ტყეშელაშვილი, თამარი კილაძე, მარია ზუბიაშვილი, „ფირმის მენეჯმენტი“, 
გამომცემლობა „სტუ“, 2014; 

3. გიორგი ცაავა, გიორგი ხანთაძე, „საბანკო მენეჯმენტი (თეორი, მეთოდები და პრაქტიკა), 
გამომცემლობა „დანი“, 2015; 

4. ევგენი ბარათაშვილი, ლარისა თაკალანძე, „მენეჯმენტის საფუძვლები“, გამომცემლობა „სსუ“, 
2018. 
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ქალაქ ფოთის ღირსშესანიშნაობები და მისი ტურისტული პოტენციალი 

ნინო ჩიჩილიძე 

დოქტორანტი, 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  

   

აბსტრაქტი 

ტურიზმი საქართველოსა და  მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ერთერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია 
ქვეყნის  ეკონომიკის განვითარებისათვის. ქვეყნები, რომლებსაც არ გააჩნიათ ტურისტილი 
რესურსები, ხელოვნურად  ქმნიან მას. რასაც ვერ ვიტყვით ჩვენი ქვეყნის შესახებ. საქართველო 
ტურისტული რესურსების  თვალსაზრისით მრავალფეროვანი ქვეყანაა. 

ჩვენი ეპოქა არა მარტო ქართველ ერს, არამედ მთელ მსოფლიოს საზოგადოებას დიდი გამოწვევების 
წინაშე აყენებს, რაც გამოიხატება ცხოვრების რიტმის აჩქარებაში, ეთნო-კომფლიქტებსა თუ 
პლანეტის ეკოლოგიურ პრობლემებში. ასეთ ვითარებაში იზრდება მოთხოვნილება ტურისტულ-
რეკიაციული ზონების აღმოჩენისა. ეს კი  უფლებას გვაძლევს, ქვეყანაში აღმოვაჩინოთ და 
განვავითაროდ ის რეგიონები, რომლებსაც ნაკლები ყურადღება ექცევა ამ მიმართულებით. ერთრთ 
ასეთ ადგილად მიგვაჩნია სამეგრელო-ზემო სავანეთის მხარეში არსებული ულამაზესი საპორტო 
ქალქი ფოთი. ფოთის პორტი შავიზღვის აკვატორიაში ერთერთი დიდი ნავსადგურია და 
საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში დიდი წვლილი შეაქვს, მაგრამ ის ტურიზმის 
თვალსაზრისით ნაკლებად აქტიურია. 

 ფოთის  განვითარების ისტორია XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე პორტის მშენებლობასთან და ფოთის 
მაშინდელი მერის ნიკო ნიკოლაძის სახელთან არის დაკავშირებული. რომელმაც ჭაობიანი და 
ნესტიანი მეთევზეთა დაბა ევროპულ  ქალაქად გადააქცია. ქალაქში ბევრი კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლია, მათ შორის ყველაზე ხნოვანია,  XIX საუკუნის 60-იან წლწბში, ინგლისიდან 
ჩამოტანილი შუქურა და ე.წ. ნიკო ნიკოლაძის კოშკი, რომელიც აშენდა თურქული ციხის 
ნანგრევებზე, ყველაზე ახალგაზრდა კი ფოთის განახლებული საკრებულო ტაძარია, მეორენაირად 
"ფოთის აია სოფია". იგი  ურბანული გარემოს მაორგანიზებელ არქიტექტურული მახვილია, 
საიდანაც სხივისებურად გაედინება ქალაქის ძველი ქუჩები. მსგავსი დაგეგმარების ქალაქი ჩვენს 
ქვეყანაში მეორე არ არის.  

უნიკალურია ფოთის გეოგრაფიული მდებარეობა, განსაკუთრებულ ელფერს მას ზღვის, ტბისა და 
მდინარის სიახლოვე აძლევს, აქვეა კოლხეთის ეროვნული პარკი, რომელის ტენიანი ლანშაფტი 
თითქმის ხელუხლებლად არის შემორჩენილი. მდიდარია მისი ფლორა და ფაუნა. აქვეა მალთაყვას 
სამკურნალო მაგნიტური ქვიშის სანაპირო.  

ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ქალაქ ფოთის ტურისტულ 
განვითარებს დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს. აქ შესანიშნავი შესაძლებლობაა კულტურული, 
ეკოლოგიური თუ გამაჯანსაღებელი ტურების მოსაწყობად. შესაბამისად აუცილებელია 
განვითარდეს ტურისტული იმფრა-სტრუქტურა. გამოიცეს სარეკლამო ფლაერები და ბუკლეტები, 
ტურისტურლი გზამკვლევები და ისტორიული წიგნები, რაც ხელს შეუწყობს კიდევ უფრო, მეტად 
გააცნოს ქალაქი და მისი ისტორია რეგიონში ვიზიტით დინტერესებულ სტუმარს.  

საკვანძო სიტყვები: ფოთი, ევროპული ქალაქი, ეროვნული პარკი, კულტურული მემკვიდრეობა, 
რეკრეაცია, ტურიზმი, საკათედრო ტაძარი. 
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Abstract 

Tourism is one of the most important components for the economic development of Georgia and many 
countries around the world. Countries that do not have tourism resources artificially create it. What we can 
not say about our country. Georgia is a diverse country in terms of tourism resources. 

Our era poses great challenges not only to the Georgian nation, but also to the society of the whole world, 
which is manifested in the acceleration of the rhythm of life, ethno-conflicts or the ecological problems of 
the planet. In such a situation, the demand for the discovery of tourist-recreational zones increases. This 
allows us to identify and develop regions in the country that receive less attention in this area. We consider 
Poti, a beautiful port city in the Samegrelo-Zemo Savaneti region, to be one of such places. Poti Port is one of 
the largest ports in the Black Sea and contributes greatly to the development of the Georgian economy, but it 
is less active in terms of tourism. 

The history of Poti development at the turn of the XIX-XX centuries is connected with the construction of 
the port and the name of the then mayor of Poti Niko Nikoladze. Which turned a swampy and damp 
fisherman's town into a European city. There are many cultural heritage sites in the city, the oldest of which 
is in the 60s of the XIX century, a lighthouse brought from England and the so-called “Niko Nikoladze Tower”, 
built on the ruins of a Turkish fortress. The youngest of them is the renovated Poti City Council, secondarily 
"Poti Aia Sofia". It is the architectural sword that organizes the urban environment, from where the old streets 
of the city radiate. There is no other city with such planning in our country. 

The geographical location of Poti is unique, it is given a special touch by the proximity to the sea, lake and 
river, here is the Kolkheti National Park, whose moist landscape is almost intact. Its flora and fauna are rich. 
Here is Maltakva healing magnetic sand beach as well. 

Based on all the above, we think that great attention should be paid to the tourism development of Poti. Here 
is a great opportunity to arrange cultural, ecological or recreational tours. Therefore, it is necessary to develop 
the tourist infrastructure. Advertising flyers and booklets, travel guides and history books will be published 
to further introduce the city and its history to visitors interested in visiting the region. 

Keywords: Poti, European City, National Park, Cultural Heritage, recreation, tourism, Cathedral. 

 

შესავალი 

საქართველო უძველესი კულტურის ქვეყანაა მდიდარი  ბუნებრივი რესურსებითა და რეკრიაციული 
ზონებით. ყოველივე ეს ჩვენს სახელმწიფოს საშვალებას აძლევს ქვეყანაში განავითაროს 
ტურისტული ინდუსტრია. 

ტურიზმი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთ წამყვან დარგად არის 
მიჩნეული. იგი განიხილება როგორც საზოგადოების კოლექტიური და ინდივიდუალური 
სრულყოფილების ფაქტორი, ადამიანის მოღვაწეობის ის მიმართულება, რომელიც არამარტო 
წარმოაჩენს კაცობრიობის კულტურულ მემკვიდრეობას, არამედ ზრუნავს მის დაცვაზე. გარდა ამისა 
ტურიზმი ისეთი ქვეყნებისათვის, როგორიც არის საქართველო მეტად მნიშვნელოვანია 
მატერიალური-ეკონომიური თვალსაზრისითაც.  მარტო ისტორიულ-კულტურული 
ღირშესანიშნაობების ფლობა ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, იმას რომ ქვეყნის ამა თუ იმ რეგიონში 
გაიზრდება ვიზიტორთა რაოდენობა, თუ ამისთვის არ შეიქმნა შესაფერისი პირობები. რაც 
გულისხმობს იმფრასტრუქტურის, კომუნალური და სხავა მომსახურების სფეროს მოდერნიზებას 
და გაუმჯობესებას თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. ხარისხიანი სასტუმროებისა და 
კვების ობიექტების მოწყობას, სატრანსპორტო სფეროს მოწესრიგებას, რაც ხელსშეუწყობს ქვეყანაში 
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ვიზიტორთა მოზიდვას და შესაძლებელს გახდის მეტი ისტორიული ძეგლი ან რეკრიაციული ზონა 
ჩაერთოს ტურისტულ მარშუტებში. შესაბამისად შეიქმნება სამუშაო ადგილები და ტურიზმის 
სფეროსთან მიბმული საწარმოები, გასაღების ბაზარი ეკოპროდუქტების მწარმოებელი 
ადგილობრივი ფერმერებისათვის და სხვა. ყოველივე ეს გააუმჯობესაბს მოქალაქეთა მატერიალურ 
მდგომარეობას, რაც დადებითად აისახება ქვეყნის ბიუჯეტზე. 

მსოფლიოში არსებობენ ქვეყნები, რომლებსაც არ გააჩნიათ ისეთი კულტურული და ისტორიული 
ღირშესანიშნაობები და ბუნებრივი რეკრიაციული ზონები, როგორც საქართველოს, ამიტომ  ისინი  
ხელოვნურად შექმნან მათ. 

დღეისათვის კაცობრიობა ციფრული და კომპიუტრული ტექნოლოგიების ეპოქაში ცხოვრობს, რამაც 
დააჩქარა ცხოვრების რიტმი და  ადამიანი გახადა პრაგმატული და მატერიალურზე 
ორიენტირებული. მსოფლიოში მიმდინარე გლობალურმა პროცესებმა, როგორებიც არის ბუნებრივი 
კატასტროფები, პანდემია, ეთნო და რელიგიური კომფლიქტები და სხვა გამოწვევები, 
რომლებზედაც სენსიტიურად რეაგირებს მსოფლიოს საზოგადოება, გააჩინა მოთხოვნილება 
ტურიზმისთვის საინტერესო ახალი რეკრიაციული ადგილების გამოვლენისა. 

 ასეთ რეგიონად მიგვაჩნია  საქართველოს ერთერთი ულამაზესი საპორტო ქალაქი ფოთი, როგორც 
უძველესი ფაზისი მემკვიდრე და  კულტურულ-ისტორიულ ღირშესანიშნაობების მფლობელი. 

 

1. ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები 

1.1კოლხეთის ეროვნული პარკი 

ქალაქი ფოთი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში 
შავიზღვის პირას კოლხეთის დაბლობზე, სამეგრელო-ზემო 
სავანეთის ადმინისტრაციულ მხარეში. ქალაქი მნიშვნე-
ლოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის,  როგორც ეკონომიურ-
სტრატეგიული თვალსაზრისით, ასევე მდიდარი 
კულტურულ-ისტორიული წარსულით. განსაკუთრებუ-
ლია  ფოთის შემოგარენი, მას უნიკალური მდებარეობა აქვს 
შავი ზღვის აკვატორიაში. აქ ერთმანეთს ხვდება ტბა, ზღვა 

და მდინარე.  

აქვეა  მსოფლიო მნიშვნელობის კოლხეთის ეროვნული პარკი.1 რომელიც  44.308,5 ჰექტარს მოიცავს. 
ეროვნული პარკი 1999 წელს შეიქმნა ჭარბტენიანი ეკოსისტემების დასაცავად. აქ არსებული ველური 
ფლორა და ფაუნა გამორჩეულია მაღალი ბიომრავალფეროვებით, რელიქტური და ენდემური 
სახეობების სიუხვით. 

1.2. პალიასტომის ტბა 

ქალაქ ფოთის ერთ-ერთი ბუნებრივი ღირშესანიშნაობაა  პალიასტომის ტბა, რომელიც ძველად 
შავიზღვის ყურე ყოფილა, იგი ზოლით გამოიყოფა შავი ზღვისაგან.  ტბა 18 კვადრატულ კილომეტრს 
აღემატება, ხოლო სიღრმე 3 მეტრს აღწევს. ტბა შედის კოლხეთის ეროვნული პარკის 
შემადგენლობაში, მისი დასავლეთი ნაწილი ლანჩხუთის მუნიცეპალიტეტის ნაწილია. ტბის უკეთ 
გასაცნობად ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია ტურისტებს სთავაზობს სანაოსნო მარშუტებს. 
საქართველოში პალიასტომის ტბა მესამე ადგილზე დგას, თავისი სიდიდით, ფარავნისა და კარწახის 
ტბების შემდეგ. მათ შორის ის ზღვის დონიდან ყველაზე დაბლა მდებარეობს და თევზით მდიდარია 

                                                            
1 „საქართველოს 100 ღირსშესანიშნაობა.“ თბილისი. 2011.   გვ.42; „საქართველოს ბუნება.“ თბილისი. 2013. გვ.123. 
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ტბაა. ტბა საუკეთესო ადგილია 200 ამდე ჯიშის გადამფრენი ფირინველის გამოსაზამთრებლად და 
გასაჩერებლად, რაც საშვალებას აძლევას ორნითოლოგებს დააკვირდნენ და შეისწავლონ ისინი.  
პალიასტომის ტბის შესახებ საინტერესო ლეგენდა არსებობს, რომელიც მოყვანილია ეგნატე 
ნინოშვილის მოთხრობაში „პალიასტომის ტბა“.2 

ლეგენდის თანახმად  სადაც ამჟამად ტბა არსებობს, ხალხი 
ცხოვრობდა. მათ პავლიას ტომს უწოდებდნენ. ერთ დღესაც 
მიწისძვრა მოხდა და მიწამ პირი გახსანა, იქიდან წყალი 
ამოვარდნილა და წაულეკავს მთელი სოფელი. გადარჩენილა 
მხოლოდ ერთი დიაკვანი, რომელსაც  სოფლის ეკლესიიდან 
მთავარ ანგელოზის ხატი წაუღია. გაქცეული ჯუმათის მთაზე 
ასულა და იქა უშენებია ტაძარი, ხატიც იმავე ტაძარში 

დუბრძანებია. დიაკვანი გვარად დარჩია ყოფილა და იმ ეკლესიის დეკანოზად დაუდგენიათ.      

ქალაქ ფოთისა და ეროვნული პარკის სიახლოვეს მნიშვნელოვანი კულტურულ-ისტორიული 
ღირშესანიშნაობის მონახულება არის შესაძლებელი: ლაზიკის უძველესი დედაქალაქი 
არქეოპოლისი, ხობისა და მარტვილის მონასტრები, ცაიშის ეკლესია და სხვა ძეგლები. 

1.3.ოქროს ტბა 

ქალაქ ფოთის მახლობლად კიდევ ერთი ბუნებრივი 
ღირშესანიშნაობაა სახელად „ოქროს ტბა“.3 იგი მდინარე 
მალთაყვას უერთდება და სანიჩბსნო არხიაა. მისი ზომებია 
1200X120მ, ხოლო სიღემე ტბის შუაში 4-6 მეტრია. ტბა 
მდიდარია თევზეულით. ტბა ბადით ორ ნაწილად არის 
გაყოფილი, ერთში ქორჭილა ბინადრობს, ხოლო მეორეში 
დანარჩენი თევზები, ტბის მახლობლად აშენებულია 

სასტუმრო „ოქროს ტბა“. ტბა ხელოვნურად შექმნილია და მისი ფსკერი თანაბარია. ტბაში თევზების 
ისეთი სახეობები ბინადრობს, როგორიც არის ამური, კეფალი, კარჩხანა, ზუთხი და სხვა. აქ ხშირად 
იმართება შეჯიბრებები წყალსათხილამურო სპორტში. 1991 წელს ოქროს ტბაზე  ჩატარდა ევროპის 
ჩემპიონატი წყალსათხილამურო სპორტში. ოქროს ტბა შესანიშნავი ადგილია სპორტული და 
ეკოტურიზმის განვითარებისათვის.  

1.4.მალთაყვა 

სამკურნალო მაგნიტური ქვიშებით ცნობილია ფოთის კიდევ ერთი ბუნებრივი ღირშესანისნაობა 
მალთაყვა.4 რომელიც ფოთის სამხრეთი გარეუბანია. ფოთიდან ოთხი კილომეტრით არის 
დაშორებული და ზღვის დონიდან 3 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. მალთაყვას სამკურნალო 
ფაქტორს განაპირობებს ბუნებრივი მაგნიტური ქვიშის პლიაჟი და ზღვის აჰავა. მისი სანაპირო 
ზოლი 9 კილომეტრს მოიცავს. აღმოსავლეთიდან მდინარე კაპარჭინა და პალიასტომი ესაზღვრება, 
ხოლო ჩრდილოეთიდან ქალაქის ცენტრალური უბანი. მალთაყვას ტერიტორიაზე მოდის 
მინერალური წყალი. სიტყვა მალთაყვას შესახებ ასეთი თქმულება არსებობს, მალთაყვას უბანი 
ჭაობიანი და გაუვალი ყოფილა, თვითონ მდინარე კი ძალიან ღრმა. მტრების ერთერთი შემოსევის 
დროს მოსახლეობას აქ მოუმწყვდევია ისინი, მათ ღრმა წყალი ვერ გადმოულახავთ და სიმწრისგან 
აღმოხდენიათ „მალტ აკუა“, რაც დიდ წყალს ნიშნავს. მას მერე დაერქვა ამ ადგილს მათაყვა.  1948 

                                                            
2„პალიასტომის ტბა“ https://poticityguide.wordpress.com/2013/11/10/ [უ.გ.14.07.2021]. 
3 https://georgiantravelguide.com/ka/okros-tba [უ.გ.14.07.2021]. 
4 https://ka.wikipedia.org/wiki/მალთაყვა/. 
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წლიდან რაიონი შევიდა ფოთის დაქვემდებარებაში, საბჭოთა პერიოდში აქ მოქმედებდა ტურბაზა 
და სპორტული კომპლექსი ოქროს ტბასთან. ადგილი დღესაც მნიშვნელოვანი ტურისტული 
პოტენციალის მატარებელია და აქ ხელსაყრელი პირობებია სპორტული ტურიზმის 
გასანვითარებლად.   

1.5. ფოთის ისტორია 

ქალაქი ფოთი, ისტორიკოსთა აზრით ანტიკური ფაზისი მემკვიდედ მოისაზრება, რომელიც 
უძველესი კოლხეთის ეკონომიურად ძლიერი ბირთვი იყო და ძველ მსოფლიოში ფილოსოფიურ-
რიტორიკული აკადემიით იყო ცნობილი.  თუმც  ფაზისის ადგილ მდებარეობა საკამათოა. ბევრი 
ანტიკური ავტორის ცნობით ფაზისი მდებარეობდა რიონის შესართავთან, შავი ზღვისა და 
პალიასტომის ტბის მახლობლად. ჯერ კიდევ ძვ.წ. VI საუკუნეში მილეთელ ბერძნებს დაუარსებიათ 
ახალშენი ფაზისი, რომელიც ადრე ქრისტიანულ ეპოქაში ძველი ლაზიკის ეპარქიის ცენტრი 
ყოფილა. 

ბერძანი ისტორიკოსი აგთათია სქოლასტიკოსის ცნობით 555 წელს5, ეგრისის დიდი ომის დროს  
ფოთის (ფაზისის) სიმაგრესთან გაიმართა ბრძოლა ბიზანტიელებსა და ირანელებს შორის, რომელიც 
ირანელთა დამარცხებით დამთავრდა. 

XI საუკუნის ქართული წყაროების მიხედვით მდინარე რიონისა და შავი ზღვის შესართავთან 
არსებულ დასახლებას ფოთი ეწოდება, როგორც ჩანს აქ ნავსადგურიც  ყოფილა.  გიორგი 
მთაწმინდელის ცხოვრება გვამცნობს, რომ ბაგრატ IV- მოწვევით საქართველოში ჩამოსულ გიორგი 
მთაწმინდელს და მის თანამგზავრებს სამსუნგიდან ფოთში ნავით მოუღწევიათ.  

ქალაქის შემდგომი ისტორია გვიან შუა საუკუნემდე უცნობია.  XIV საუკუნიდან ფოთი ოსმალთა 
ინტერესის წყაროს წარმოადგენდა. 1579 წელს იგი ოსმალებმა დაიპყრეს და აქ ციხე ააშენეს. 1640 
წელს ოსმალთა წინააღმდეგ სამეგრელოს მთავარმა ლევან II ილაშქრა და ოსმალები განდევნა, 
ქალაქი დაიბრუნა, ხოლო ციხე დაანგრია. 1720 წლისათვის ქალაქი ფოთი  კვლავ ოსმალთა ხელშია, 
ციხე კი ოსმალებს კვლავ აუგიათ. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით აქ მჯდარა ფაშა და ყოფილა 
ნავსადგური. როგორც ჩანს ფოთი ამ დროისათვის ქალაქი აღარ იყო, მაგრამ როგორც ციხესა და 
ნავსადგურს სტრატეგიურ-ეკონომიური მნიშვნელობა ჰქონდა. იმერეთის რუკაზე, რომელიც 
ტიმოთე გაბაშვილს შეუდგენია 1737 წელს, არის მოცემული ფოთის ციხის ჩანახატი. ამ რუქის 
მიხედვით ფოთის ციხე რიონის მარცხენა ნაპირზე ყოფილა აშენებული, გეგმით კვადრეტული 
ფორმა ჰქონია. ოთხივე კუთხეში ოთხკუთხა ფორმის კოშკებით. ქართულად აქვს მინაწერი „ქ.ფოთის 
ციხე: ქართულად, ძველად ქალაქიც ყოფილა, ფასუს ქვიან: ორი-თუღიანი ფაშა ზის: 1723 ქ 
(ორონიკონი)კ(ონ)ს ააშენეს თათართა. ორმოცდაათი თოფი ძეს დიდი. ორასი კაცი დგას“. ამავე 
ჩანახატის მიხედვით ციხეს სამი კარი ჰქონია, სახელწოდებებიც სამივე მათგანს აქვს მიწერილი: 
დასავლეთის,ზღვისკენ მიქცეულ კარს სტამბულის კარი ეწოდებოდა, ჩრდილოეთის კარს „წყლის 
კარი“ ერქვა, ხოლო აღმოსავლეთისას „საქართველოს კარი“ ეწოდებოდა. კარებთან გუმბათოვანი 
გადახურვის ორ-ორი კოშკი იყო აღმართული, რომლებსაც კარიბჭის დაცვა ევალებოდათ6.   

 წყაროების მიხედვით ფოთის ციხეში ყოფილა სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობები 
საცხოვრებლები, იარაღის საწყობი, მარილსახდელი, მეჩეთი და ჰქონია აგრეთვე პატარა შიდა ციხე 
ზღვასთან ახლოს, რომელიც სათვალთვალო კოშკის როლს ასრულებდა. 

 ფოთის ციხე ოსმალთა ბატონობის დროს ტყვეთა სყიდვის მთავარ ადგილი იყო შავზღვაზე. XVIII-
XIX საუკუნეების მიჯნაზე შავიზღვის აკვატორიაში გააქტიურდა რუსეთი, რომელიც ცდიდილობდა 

                                                            
5 http://www.ambioni.ge/qalaq-fotis-istoria-da-gavrcelebili-toponimebi [უ.გ.14.07.2021]. 
6  შ. მესხია. „საისტორიო ძიებანი“. ტ.III. გვ. 355-357. 
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დაპატრონებოდა სანაპირო ზოლს. ამის გამო რუსეთსა და თურქეთს შორის XIX საუკუნის მანძილზე 
გამუდმებეული ომები იმართებოდა. XIX საუკუნის 30-იან წლებში ფოთი რუსეთის მფლობელობაში 
გადავიდა. დასახლება რუსეთის იმპერიამ საერთაშორისო ვაჭრობისათვის ხელსაყრელ ადგილად 
მიიჩნია და აქ ნავსადგურის აშენებას შეუდგა.   

1859 წლის  1 იანვარს ფოთი საპორტო ქალაქად გამოცხადდა. ამავე პერიოდში მდინარე რიონზე 
ორთქლის სამგზავრო გემების მიმოსვლა დაიწყო ორპირიდან ფოთამდე. სტატუსის მინიჭებამ და 
რიონზე სანაოსნო მიმოსვლის ამოქმედებამ ხელი შეუწყო ქალაქის ეკონომიურ განვითარებას, XIX 
საუკუნის სამოციანი წლებისთვის გაიზარდა მოსახლეობის რაოდენობა, ამავე დროს ქალაქს არ 
დაუკარგავს სამხედრო სტრატეგიული მნიშვნელობა. ფოთის ძველი ოსმალური ციხიდან იმპერიის 
ხელისუფლებამ სამხედრო ნაწილები 1839 წლისთვის გაიყვანა, მიტოვებულმა ნაგებობამ მალე 
დაიწყო დაშლა, საბოლოოდ 70-იან წლებში მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დაანგრიეს, ციხის 
ქვები კი ნავასადგურის ჯებირების მშენებლობაში გამოიყენეს. ციხისგან მხოლოდ ერთი კოშკიღა 
შემორჩა, რომელმაც გადაკეთებული სახით დღემდე მოაღწია. ქალაქის ჩრდილოეთში რუსული 
სამხედრო ნაწილებისთვის შტაბი და ყაზარმები აშენდა.  

ფოთის მოსახლეობა 1860 წლისათვის დაახლოებით 1300 კაცი იყო, საცხოვრებლების მშენებლობა 
ხდებოდა ქაოტურად და ძირითადათ რიონის სამხრეთ ტოტის სამხრეთ სანსპიროზე იყო 
ლოკალიზებული. ქალაქს არ ჰქონდა ქუჩები, გზები  ძირითადათ დაჭაობებული იყო, ხოლო 
საცხოვრებელი პირობები კი ძალზედ მძიმე.  

 

1.6. ფოთის ურბანული დაგეგმარება7 

ფოთის ურბანული განვითარების გეგმა 1867 წელს იქნა 
შედგენილი, მომავალში სწორედ იგი დაედო 
საფუძვლად ქალაქის განვითარებას. გეგმაზე ქალაქის 
ქუჩები რადიალურად იყო გადმოცემული  და ბადისებრ 
ქალაქგეგმარების მოდელთან კომბინაციაში. ქალაქის 
ცენტრად კვლავ ის ადგილი რჩებოდა, სადაც ადრე 
ოსმალური ციხე იყო აგებული. ქალაქის ცენტრი  
ნახავარწრის ფორმას იღებდა, საიდანაც სხივებივით 
გაედინებოდა რვა ფართო ქუჩა. ისინი შეწყვილებული 
იყო და მათ შორის განლაგებული იყო მოედნები, ამ 
მოედნებზე უნდა აშენებულიყო ეკლესიები 
მართმადიდებლების, კათოლიკების და სომხებისათვის. 

ჩრდილო-აღმოსავლეთით და სამხრეთ-აღმოსავლეთით რადიალური სქემას ენაცვლებოდა 
ბადისებრ ქსელი. საქართველოს ქალაქებს შორის ფოთი ერთადერთი ქალაქი იყო, რომელის 
მშენებლობასაც საფუძვლად დაედო ქალაქ გეგმარების ერთიანი ჩანაფიქრი, ფოთის ურბანული 
განვითარების გეგმის ავტორები არ იყვნენ შეზღუდულები არც ლანშაპტით და არც განაშენიანებით. 
რელიეფი წარმოადგენდა ვაკეს, აქ არ იყო ისტორიული გზები და კაპიტალური შენობები. ავტორები 
რეგულარული გეგმარების ჩამოყალიბებაში სრულიად თავისუფლები იყვნენ. ერთადერთი 
რისთვისაც მათ ანგარიში უნდა გაეწიათ ეს იყო მდინარე რიონი, რომელიც დასაგეგმარებელ 
ადგილს თავისი ორი ტოტით სამ ნაწილად ყოფდა. 

                                                            
7 მ. ლილუაშვილი. „ფოთი“. საქართველოს ქალაქების ურბანული განვითარება 1801-1918 წლებში.  თბილისი. 2019წ. გვ.199-
229. 
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ფოთის განაშენიანების გეგმა XIX საუკუნის რუსეთში მიღებული ქალაქგეგმარების ნორმების 
მიხედვით შედგა, რომელიც გულისხმობდა ფართო და სწორ ქუჩებს, თითეული პატარა უბნისთვის 
აუცილებელი იყო ღია სივრცეები. ეს კი თავისთავად მიუთითებს, რომ ამ ეპოქისთვის რუსეთის 
ქალაქმშენებლობის პრინციპებზე დიდი გავლენა მოახდინა  დასავლეთ ევროპულმა ურბანული 
განვითარების ტენდეციებმა. ქალაქ გეგმარებამ რუსეთის იმპერიის ფარგლებში XVIII-XIX 
საუკუნეთა მიჯნაზე მაშტებური ხასიათი მიღო, დედაქალაქიდან მოყოლებული  პროვინციული 
დაბების ჩათვლით, ყველა დასახლებულ ადგილს ჰქონდათ დამტკიცებული გეგმა, რომლებიც 
სანიმუშო უნდა ყოფილიყო მომდევნო თაობების არქიტექტორთათვის. რუსეთის იმპერიის ბევრი 
პროვინციული ქალაქის გეგმა წააგავდა ფოთის გეგმას. ( მაგ. ტულა, ნოვგოროდი, კოსტრომა და 
სხვა.)  

ფოთი ეკონომიურად ზღვაზე იყო დამოკიდებული, მაგრამ ქალაქში ზღვა არ იგრძნობა.8 ეს ფაქტორი 
რამდენიმე მიზეზით შეიძლება იყოს განპირობებული, პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის ფაქტი, 
რომ ქალაქის ცენტრი იქ არის, სადაც ადრე  თურქული ციხე იდგა, რომელიც ზღვისგან მოშორებული 
იყო,  ამის გარდა მდინარის ნავსადგომიც 1858 წლიდან აქვე  მდებარეობდა, ხოლო ქალაქის გენგეგმა 
კი1867 წელს შემუშავდა. შესაძლოა ქალაქი განგებ  დააშორეს ზღვას მისი სამხედრო-უსაფრთხოების 
მიზნით,   რომ ომის დროს „ქალაქის გული“ არ დაზარალებულიყო ზღვიდან გამოტყორცნილი 
ყუმბარებისაგან.  

1.7. ფოთის პორტი9 

ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მშენებლობა 1863 წელს დაიწყო. პორტის მშენებლობისთვის შეირჩა 
ადგილი რიონის ჩრდილოეთ ტოტის შესართავთან, მარჯვენა ნაპირთან. ნავსადგურის 
ტერიტორიიდან ორ კილომეტრში რიონის სამხრეთ ტოტის მარჯვენა ნაპირზე შუქურა აღიმართა. 
ნავსადგურის მშენებლობა ათეული წლების განმავლობაში გაგრძელდა. სახვადასხვა 
არქიტექტორთა პროექტის მიხედვით, იხარჯებოდა დიდი რაოდენობის სახსრები,  მაგრამ პროექტი 
ვერაფრით ვერ სრულდებოდა საბოლოოდ პორტი 1889-1905წლებში დასრულდა ნიკო ნიკოლაძეს 
ხელმძღვანელობით.  საბჭოთა პერიოდში ნავსადგურს ჩაუტარდა რეკონსტრუქცია კიდევ უფრო 
გაფრთოვდა. შეიქმნა მსხვილი მექანიზირებული სატრანსპორტო საწარმო.  

1941-1945 წლებში ფოთის ნავსადგურმა სამამულო ომის დროს  დიდი წვლილი შეიტანა შავი ზღვის 
ქალაქების განთავისუფლებაში. 

               

                                                            
8 ვ. ბერიძე. „ქართული ხუროთმოძღრების ისტორია“.თბ.2014. გვ.504-505. 
9 პ. ნაცვლიშვილი. ჟურნალი „უფლის ციხე“. საქართველოს საპატრიარქო. 1.2011 სტატია „დიდი მათანდათობითე“. 
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ამჟამად ფოთის ნავსადგური წარმოადგენს მსხვილ სატრანსპორტო კომპლექს, რომელიც შედგება14 
ნავსადგომისაგან და 2650 მეტრის სიგრძისაა. აქ ყველა საჭირო პირობაა შექმნილი ყველანაირი 
ტვირთის და თხევადი პროდუქტის გადასაზიდად. პორტის ტვირთბრუნვა მუდმივად მზარდია. 
რომელსაც განაპირობებს საბორნე-სარკინიგზო ხაზი და საავტომობილი საბორნე გადასასვლელები, 
რომლითაც ფოთის პორტი უკავშირდება შავიზღვის  ქვეყნების პორტებს.  ფოთის ნავსადგურის 
რეკონსტრუქცია დღემდე გრძელდება და მისი განვითარების გეგმა გლობალურ პროექტებს 
ითვალისწინებს.10   

1894 წლის 25 ოქტომბერს ნიკო ნიკოლაძე ფოთის ქალაქის თავად აირჩიეს. ფეხბედნიერი აღმოჩდა 
ფოთისთვის ცნობილი საზოგადო მოღვაწის ნიკო ნიკოლაძის ქალაქის მერად არჩევა, რომლის 
თაოსნობითაც ფოთში მარავალი სოციალური თუ კულტურული პროექტი განხორციელდა. ნიკო 
ნოკოლაძის ნიჭისა და ცოდნის, აგრეთვე მისივე დაუღალავი შემართებით, დაჭაობებული ფოთი 
თანამედროვე სანავსადგურო ქალაქად გადაიქცა. მერობის პერიოდში ბატონმა ნიკომ 
ხმელთაშუაზღვის აუზის საპორტო ქალაქებში იმოგზაურა  გაეცნო და შეისწავლა ყველა ის სიახლე 
და მიღწევა, რაც იმ დროინდელი მსოფლიოში არსებობდა. იგი ცდილობდა მიღებული ცოდნა და 
გამოცდილება ქალაქის სამსახურში ჩაეყენებინა. ნიკო ნიკოლაძამ შეადგინა ნავსადგურის 
განვითარებისა და მშენებლობის ორიგინალური გეგმა და ამ გეგმის განსახოციელებლად 
სოლიდური სესხი აიღო მთავრობისაგან. სესხის დასაფარად კი გამოუშვა სამ პროცენტიანი 
ობლოგაციები, დაახლოებით მილიონ ოთხასი ათასისა, აგრეთვე ფოთიდან გატანილ თითეულ ფუთ 
ტვირთზე დააწესა ნახევარ კაპიკიანი გადასახადი, შედეგად მიღებული შემოსავალი პორტის 
განვითარებას მოახმარა. 1896წელს თბილისში წიგნად გამოიცა „ახალი დებულება ფოთის პორტის 
შესახებ“. ნიკო ნიკოლაძის ჩანაფიქრით ფოთი უნდა ყოფილიყო მზარდი კულტურული და 
სამრეწველო ცენტი.   

მისი 20-წლიანი მოღვაწეობის დროს ფოთში გაიხსანა და აშენდა: სავადმყოფოები, ქალთა და ვაჟთა 
გიმნაზიები, ბიბლიოთეკა, გაიყვანეს წყალსადენი, რიონზე აშენდა ჯებირები, მდინარე მალთაყვაზე 
გაიდო რკინა-ბეტონის ხიდი, მოიკირწლა ქუჩები, გაყვანილ იქნა  სატელეფონო ქსელი, 
რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა ძველი ციხესიმაგრის შემორჩენილ კოშკს, რომელშიც ქალაქისთავის 
რეზიდენცია გაიხსნა, გაუშვეს კონკა. 1908 წელს  ფოთში აიგო ელევატორი, რომლის მეშვეობითაც 
გემებზე ყოველდღიურად 300 ათასი ფუტი მარგანეცის გადატვირთვა ხდებოდა, რომ 
საზღვარგარეთის ქვეყნებში გაეტანათ. ნიკო ნიკოლაძის თაოსნობით ფოთში აშენდა საქართველოში 
პირველი ელექტრო სადგური, ასე რომ მაშინდელ საქართველოში ფოთი ერთადერთი ქალაქი იყო 
ელექტრო ენერგიით განათებული.  

ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე აშენდა ღვთისმშობლის სახელობის საკრებულო ტაძარი რკინა-
ბეტონისაგან. რომელის პროექტსაც  კონსტანტინოპოლის „აია სოფიის“ ტაძრის გეგმა დაედო 
საფუძვლად ნეობიზანტიურ სტილის ნაგებობას წარმოადგენდა, რომელსაც საბოლო და 
დასრულებული სახე XXI საუკუნის 20-იან წლებში მიეცა.  

 

 

 

 

                                                            
10 https://www.apmterminals.com/ka/poti/our-port/our-port [უ.გ.14.07.2021]. 
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2. ქალაქ ფოთის კულტურული ღირსშესანიშნაობები 

2.1. ნიკო ნიკოლაძის კოშკი11 

ნიკო ნიკოლაძის კოშკი ძეგლთა შორის ყველაზე ძველია და იმ 
თურქული ციხის ნეშთს წარმოადგენს, რომელიც XVII საუკუნეში 
ააშენეს თურქებმა. კოშკი საკათედრო ტაძრის დასავლეთ 
შესასვლელთან მდებარეობს, ქალაქის მერობის პერიოდში აქ 
ცხოვრობდა ნიკო ნიკოლაძე.  

თურქული ციხე სიმაგრე რიონის მარცხენა სანაპიროზე მდგარა, 
პირველი ციხე ოსმალებს აუშენებიათ 1578 წელს. 1870წელს რუსებს 
ციხე სიმაგრე დაუნგრევიათ და აქაურობისთვის სახე უცვლიათ, ამ 
რეგიონის მონახულება გადაუწყვეტია რუსეთის იმპერატორს 
ალექსანდრე მეორეს და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებიც მის 
დასახვედრად ჩაუყტარებიათ, რომ თურქეთის ბატონობის კვალი 
წაეშალათ. კოშკისთვის რუსულ-ბიზანტიური იერი მიუციათ, 
სამსართულიანი კოშკისათვის კარვისებური სახურავი დაუდგამთ. 
კოშკის ორმაგი და სამმაგი ფანჯრები ქვის სვეტებით იყო გაყოფილი 

და ბიზანტიურ არქიტექტურიდან იყო ნასესხები. შენობის ოთახები მხატრობით შეამკეს და აივნის 
იატაკი მარმათილოს ფილებით მოაპირკეთეს და ევროპიდან ჩამოტანილი ავეჯით გააწყვეს. კოშკი 
მდინარე რიონიდან გამოყვანილი წყლით მარაგდებოდა. შენობას იდეოლოგიური დანიშნულება 
უნდა ქონდა, რაზეც აშკარად მეტყველებს შესვლელის თავზე ამოკვეთილი წარწერა, რომელის 
შინაარსიც შეგვახსენებს რუსეთის მიერ 1828 წელს ფოთის განთავისუფლებას თურქებისაგან. 
მორიგი  რუსეთ-თურქეთის ომის დროს კოშკი გაუძარცვავთ და მიუტოვებიათ. XIX სუკუნის 90-იან 
წლებში  კოშკი ნიკო ნიკოლაძემ განაახლა და ქალაქის თავის რეზიდენციად აქცია.     

1896 წლამდე კოშკი სამ სართულიანი ყოფილა და ძველი გადახურვა მოშალეს და კიდევ ორი 
სართული დაადგეს, რომლის ბოლო სართულზე ნიკო ნიკლაძემ პარიზში დამზადებული 
მექანიკური საათი მოათავსა. თავადაც აქ გადმოსულა საცხოვრებლად და სამუშაოდ. სართულები 
ერთმანეთს ხის ხვეულა კიბით უკავშირდება. 21 საუკუნის დასაწყისში კოშკს რეკონსტრუქცია 
ჩაუტარდა და მასში მუზეუმი გაიხსნა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. აქ 
ინახება ნიკო ნიკოლაძის პირადი ნივთები და დოკუმენტები. 

2.2 შუქურა12 

   

                                                            
11 საქართველოს ქალაქების ურბანული განვითარება 1801-1918 წლებში.  თბილისი. 2019წ. გვ.199-229. 
12 საქართველოს ქალაქების ურბანული განვითარება 1801-1918 წლებში.  თბილისი. 2019წ. გვ.199-229. 
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ფოთის კიდევ ერთი უძველესი ღირშესანიშნაობაა ფოთის შუქურა. რომელიც ქალაქმა 1860 წელს 
შეუკვეთა ინგლისში ფირმას „Eston Amos and sons“. შუქურა ექსპლოატაციაში შევიდა 1864 წელს ეს 
უზარმაზარი თუჯის კონსტრუქცია დგას რვამეტრიან ფუნდამეტზე, ხოლო მისი ცილინდრული 
ფორმის კორპუსი ორმოცი მეტრია, აქვს 152 საფეხურიანი რკინის ხვეულა კიბე. შუქურას ეკავა 
საკმაოდ დიდი ტერიტორია, რომლიც მოცავდა ეზოს ყვავილების ბაღითა და ბოსტნით 
მეტეოროლოგიურ ჯიხურს და სხავა დამხმარე ნაგებობებს. ეზოში იყო ორი ჭა და მზის საათი. 
პერსონალისთვის განკუთვნილი ორსართულიანი სახლი ღია აივნებით გადაჰყურებდა ზღვას. 
შუქურა  დღემდე გამართულად უზრუნველყოფს ფოთის აკვატორიაში გემების უსაფრთხო 
ნაოსნობას და ნავსადგურში შემოსვლას. დღეს აქ მუშაობს საქართველოს ჰიდროგრაფიული 
სამსახური, რომელიც   ზრუნავს შუქურის რეკონსტრუქციზე და მასპინძლობს  ვიზიტორებს. 

 

2.3. წმ.ნიკოლოზის ეკლესია13 

წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია ფოთის ერთერთი ძველი 
შენობათაგანია, 1892 წელს აშენდა ქალაქის სასაფლაოზე, (გურიის ქუჩა) 
მეორენაირად ამ ტაძარს „ნახუტუროს“ უწოდებენ. ამბობენ ძველად აქ 
რუსული „ხუტორი“ იყოო და სახელიც აქედან მომდინარეობს.  

საკათედრო ტაძრის პარალელურად ფოთში შენდებოდა 
საზოგადოებრივი და კერძო საცხოვრებელი სახლები, რომლებიც 
გამოირჩევა თავისი ექსტერიერებით და არნუვოს სტილის ნიშნებს 
ატარებს და კულტურულ ღირშესანიშნაობად ითვლება.   

მათ შორის გამორჩეული ადგილი უჭირავს ედმუნდ ფრიკის 
დაპროექტებულ ნაგებობებს: საჯარო სამკითხველო (1899-1909წწ.);  
ვაჭარ ჰომერ ავიგერინოსის საცხოვრებელი სახლი (ახლანდელი  გიორგი 

ჩიტაიას სახელობის კოლხური მუზეუმის შენობა (1907წ.); ექიმ ტერ-ნიგოსოვის საცხოვრებელი 
სახლი (დრევანდელი ქალთა კონსულტაცია); გერმანელ არქიტექტორ ედმუნდ ფრიკს ქალაქის 
მთავარი ინჟინრის თანამდებობა ეჭირა და დიდი წვლილი მიუძღვის ფოთის განაშენიანებასა და მის 
იერ-სახის შექმნაში.  არქიტექტორ ვასილევიჩის პროექტის მიხედვით აშენებული  პირველი და 
მეორე საჯარო სკოლები, ყოფილი ვაჟთა და ქალთა გიმნაზიები.  

 

2.4. კოლხური კულტურის მუზეუმი14 

 ამ ნაგებობათა შორის გვინდა გამოვყოთ ვაჭარ ჰომირ 
ავიგერონოსის საცხოვრებალი სახლი, რომელიც 1907 წელს აშენდა 
და ამ ჟამად აქ კოლხური კულტურის მუზეუმი ფუნქციონირებს. 
სახლი თავისი ინტერიერ-ექსტერიერით გამორჩეულია და 
მოდერნის სტილის არქიტექტურილ ნაგებობებს განეკუთვნება. 
კოლხური კულტურის მუზეუმი, უნიკალური არტეფაქტების 
მფლობელია, რომლებიც მოპოებულია არქეოლოგიური გათხრების 
შედეგად. ამ არტეფაქტების ქრონოლოგია მოიცავს ძვ.წ. III 
ათასწლეულსა და ახ.წ. აღ-ის VII-VIII საუკუნეების პერიოდს. 

                                                            
13 საქართველოს ქალაქების ურბანული განვითარება 1801-1918 წლებში.  თბილისი. 2019წ. გვ.199-229. 
14 https://georgianmuseums.ge/museum/poti-museum-of-colchian-culture/ [უ.გ.14.07.2021]. 
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კოლხური მუზეუმის კოლექციაში შედის ძვირფასი ლითონის ნაკეთობები, ნუმიზმატიკური 
ძეგლები, ეთნოგრაფიული მასალა და სხვა მრავალი ისტორიული მნიშვნელობის დოკუმენტი.    

2.5. ფოთის „აია სოფია“15 

ფოთის ეკონომიურმა მოძლიერებამ გამოიწვია ქალაქისა და  
მისი მოსახლეობის ზრდა. 1882 წელს ქალაქმა 
თვითმართველობის უფლება მიიღო. ამ დროისთვის 
ქალაქის მოსახლეობა 17000 კაცს აღწევდა. მოსახლეობას 
აღარ აკმაყოფილებდა ფოთში უკვე არსებული ალექსანდრე 
ნეველის სახელობის საკათედრო ტაძარი, რომელიც 
შედარებით მოკრძალებული ზომისა იყო. 1885წელს ამავე 
ტაძრის მღვდელმსახურმა გრიგოლ მაჭარაშვილმა  
განცხადებით მიმართა ქალაქის მმართველობას ახალი 

საკრებულო ტაძრის მშენებლობის თაობაზე.  

ტაძრის მშენებლობის საკითხი დადებითად გადაიჭრა ნიკო ნიკლაძის ქალაქის მერობის დროს. 
საკათედრო ტაძრის მშენებლობის უფლება მოიპოვსე 1895 წელს. ქუთაისის სამხედრო გენერალ-
გუბერნატორის ნებართვით  შეიქმნა ტაძრის მშენებლობზე პასუხისმგებელი განსაკუთებული 
კომიტეტი, რომლის მოვალეიობაში შედიოდა მშენებლობისთვის შემოწირულობის შეგროვება.  

 1904 წელის ფოთის მართველობამ ქალაქის ბაღში გამოყო ადგილი საკათედრო ტაძრის 
მშენებლობისთვის. ამავე წლის ივლისში ნიკო ნიკოლაძემ ქალაქის საბჭოს წარუდგინა ტაძრის 
პროექტი,  რომელიც დასამტკიცებლად გაეგზავნა ეგზარხოს ალექსის. საკათედრო ტაძრის 
მშენებლობისათვის რამდენიმე პროექტი შეიქმნა, ერთერთის მიხედვით, ახალი საკრებულო 
ეკლესია ქართული არქიტექტურის მოტივების მიხედვით უნდა ყოფილიყო აშენებული.  პროექტი 
ნასაზრდოები იყო სამთავისისა და სვეტიცხოველის დეკორატიული მოტივებით, ხოლო ავტორი 
იყო არქიტექტორი  ფ.ბერენშტამი. ეს პროექტი დაიწუნა იმპერიულმა ხელისუფლებამ და 
ნეობიზანტიური სტილის ტაძრის პროექტი დაამტკიცა.  ახალი პროექტი შეასრულეს 
არქიტექტორებმა ალექსანდრე ზელენკომ და რობერტ მარფილდიმა. ფოთის საკათედრო ტაძრის 
პროექტს საფუძვლად დაედო კონსტანტინოპოლის აია სოფიას გეგმა. გადაწყდა რომ ტაძარი რკინა-
ბეტონისგან აშენებულიყო ფრანგი მშენებელის ფრანსუა ენებიკის სისტემის მიხედვით16. 

ფოთის საკათედრო ტაძარი რეკორდულად სწრაფ დროში დამთავრდა იგი აიგო 1906-1907 წლებში.  

           

                                                            
15 გ. ჩიტაია. „ფოთს ღვთისმშობელი იცავს“. ფოთის ეპარქია 2002წ. გვ.38-48. 
16 А. Полевицки. „СТРОИТЬЛ“.1905. N18. 
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XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე რკინაბეტონი,17 როგორც საამშენებლო მასალა ჯერ კიდევ აპრობაციას 
გადიოდა. მას არათუ რუსეთის იმპერიაში, თვით ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც 
სიფრთხილით ეკიდებოდნენ. ერთიანი მონოლითური რკინაბეტონის ნაგებობის აღმართვა უკვე 
ერთგვარი ინოვაცია  იყო ამიერკავკასიის რეგიონში.    

XIX საუკუნის 50-იანი წლებიდან იწყება რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოგონება, ხოლო მათი 
ათვისება 1887-1917წლებში ხდება. ამ ახალმა სამშენებლო მასალამ მნიშვნელოვნად შეცვალა 
არქიტექტურის ესთეტიკა. მშენებლებსა და ინჟინრებს შესაძლებლობა მიეცათ გაერთულებინათ 
კონსტრუქციები და მრავალფეროვნება შეეტენათ ნაგებობათა  სტრუქტურაში. რკინა-ბეტონი 
შესაძლებელს ხდიდა განხორციელებულ იყო ნებისმიერი მაშტაბის არქიტექტურული ჩანაფიქრი, 
ამასთან გარანტირებული იყო  შენობის გრძელვადიანობა და მდგრადობა.  

XX საუკუნის დასაწყისში ტაძრების ასაშენებლადაც გამოიყენებენ რკინა-ბეტონს. საქართველოშიც 
გვაქვს საკულტო ნაგებობების მშენებლობისას რკინა-ბეტონის გამოყენების მაგალითები, 1902 წელს 
ბათუმში აშენდა გოთიკური სტილი კათორიკული ეკლესია, 1910 წელს დასრულდა ქაშვეთის 
ტაძარი, 1914 წელს ებრაული სინაგოგა, მაგრამ ერთიანი მონოლითურ შენობას, საძირკვლიდან 
გუმბათის ჯვრის ჩათვლით, მხოლოდ ფოთის საკრებულო ტაძარი წარმოადგენდა.  

XXსაუკუნის 20-იან წლებში რუსეთის იმპერია დაიშალა და საქართველომ მცირე ხნით 
თავისუფლება მოიპოვა და დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გამოცხადდა, მაგრამ 1921 წელს ქვეყნის 
ანექსია-ოკუპაცია მოხდა საბჭოთა რუსეთის მიერ, და საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლება 
დამყარდა.  რასაც მოჰყვა რელიგიური ტერორი, სასულიერო პირების დავნა-გადასახლება-
განადგურება და ეკლესია მონასტრების გრევა. გამონაკლის არც ფოთის კათედრალი წარმოადგანდა, 
გასაბჭოებისთანავე შეწყდა ღვთისმსახურება. მოგვიანებით საბჭოთა სახელმწიფომ ბევრი შუა 
საუკუნეების ეკლესია და სხვა ქრისტიანული ხელოვნების ძეგლი ისტორიულ-კულტურულ 
ღირშესანიშნაობად გამოაცხადა. 

       
ფოთის კათედრალი თეატრად გადაკეთების შემდეგ. 

 სამწუხაროდ ფოთის კათედრალი არ მიიჩნიეს ასეთ ნაგებობად, თავისი „ახალგაზრდა ასაკის“ გამო 
და მისი დემონტაჟი გადაწყვიტეს. ტაძარი დანგრევას ერთი მიზეზით გადაურჩა, ქალაქის 
მართველობას ნაგებობის დანგრევისათვის თანხები არ აღმოანდა. საბოლოოდ  გადაწყვიტა, რომ 
ტაძრის რეკონსტრუქცია მოეხდინათ და ფოთის დრამატული თეატრისთვის დაეთმოთ შენობა. 

                                                            
17 გ. ჭნიშვილი. „თბილისის პირველი საკულტო ნაგებობა რკინაბეტონის გუმბათით-აშკენაზების სინაგოგა.“ 
გ.ჩუბინაშვილის სახელობისქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი. 
გვ.215-229. 



41

 
 

ტაძრი 1936 წლითვის თეატრად გადაკეთდა. არქიტექტორ ანატორლი კალგინის პროექტის 
მიხედვით და სტალინური ამპირის სტილში შესრულდა.  

1995 წელს შეიქმნა ფოთისა და ხობის ეპარქია, რომელიც ჩაიბარა ეპისკოპოსმა გრიგოლმა 
(ბერბიჭაშვილმა), მეუფე გრიგოლმა სახელმწიფოს წინაშე დააყენა ყოფილი ტაძრის ეკლესიისთვის 
დაბრუნების საკითხი. მაგრამ ამ მიზნის გახორციელებას სირთულე შეექმნა. თუ შენობა  
საპატრიარქოს დაუბრუნდებოდა, ფოთის თეატრალური დასი  „ბინის“ გარეშე დარჩებოდა. ამ 
მდგომარეობამ წარმოშვა დავა და დაპირისპირება თეატრალურ დასსა და ეკლესიას შორის. საკითხი 
დადებითად გადაწყდა მას შემდეგ,  რაც სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება აეშენებინა ახალი 
თეატრის შენობა, ხოლო ტაძარი გადაეცა საქართველოს საპატრიარქოსთვის და მოეხდინა ნაგებობის 
რეკონსტრუქცია და აღდგენა. 

    
       

 2005 წელს ტაძრის შენობა ოფიციალურად დაუბრუნდა ეკლესიას. შეიქმნა ტაძრის აღდგენის 
ფონდი, რომლის ხელმძღვანელად დაინიშნა ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. ფონდმა 
შემოწირულობით მოაგროვა 400 ათასი ლარი, გარდა ამისა სახელმწიფომ ბიუჯეტიდან გამოყო 
1მილიონი ლარი სარეკონსტრუქციო-აღდგენითი სამუშაოებისათვის. რეკონსტრუქციის პროექტიის 
ავტორად მოწვეული იქნა არქიტექტორები მამუკა და აკაკი ჩხაიძეები, მშენებლობის ინჟინერად 
დევი გვალია.  ტაძრის ახალი პროექტი ძირითადათ მიყვება ა.ზელენკოსა და რ.მარფილდისულ 
გეგმა ნახაზებს. მაგრამ ამავე დროს შეტანილია გარკვეული ცვლილებები. ტაძრის სარეკონსტუქციო-
აღდგენითი სამუშაოები 2008-2013 წლებში განხორციელდა. რეკონსტრუქცია განახორციელა არქი-
ჯგუფმა „ანაგმა“. 2013 წელს რეკონსტრუქციის პროექტი წარდგენილ იქნა არქიტექტურის 
საერთაშორისო ფესტივალზე, ნომინაციაში რეკონსტრუქცია-რესტავრაცია.18 

ტაძარი აკურთხეს 2013წლის 12 მაისს, კვირაცხოვლობა დღეს, მაცხოვრის აღდგობის სახელზე.19   

 

2.6. ფოთის დრამატული თეატრი20 

ფოთის კიდევ ერთი ღირშესანიშნაობაა,  ქალაქის დრამატული თეატრი. თეატრალური დასი 
ქალაქში 1882წელს ჩამოყალიბდა და მას შემდეგ  იგი წარმატებით ანხორციელებს საქმიანობას, 
კრიტიკოსთა აზრით    ფოთის თეატრს ერთი-ერთი საინტერესო დასი ჰყავს თანამედროვე ქართულ 

                                                            
18  www.archiaward.com.  [უ.გ.14.07.2021]. 
19 საზოგადოებრივ-რელიგიური ინტერნეტჟურნალი „ამბიონი“ „კვირაცხობლობა-ფოთის საკათედრო ტაძრის კურთხევა“ 
12.05.2013. 
20 ფოთის თეატრის ისტორია. http://potitheatre.com [უ.გ.14.07.2021]. 
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თეატრალურ სივრცეში. 2014 წელს ფოთში ახალი თეატრის შენობა საზეიმოდ გაიხსნა. თეატრის 
შენობაში ტარდება გამოფენები, კინოჩვენებები, შემოქმედებითი და კულტურული ღონისძიებები.   

         
დასკვნა 

ამგვარად, განვიხილეთ რა ქალაქ ფოთის კულტურულ-ისტორიული ღირშესანიშნაობები და 
ბუნებრივი რესურსები-დაცული ტერიტეორიები პალიასტიმი და კოლხეთის ეროვნული პარკი, 
ადგილობრივი კუროკრტი მალთაყვა და ოქროს ტბა. მიგვაჩნია, რომ ქალაქ ფოთს საკმარისი 
რესურსი გააჩნია კულტურული, სპორტული და გამაჯანსაღებელი ტურიზმის განსავითარებლად. 
უკანასკნელ 10 წელიწადში ბევრი რამ გაკეთდა ქალაქის საკეთილდღეოდ, დაიგეგმა  და 
განხორციელდა იმფრასტრუქტურული პროექტები. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის, რადგან ქალაქს 
მაინც არ ეტყობა ტურისრული გამოცოცხლება, აქ ცხოვრება ერთფეროვანი და მოსაწყენია, უცხოელ 
ტურისტებსაც იშვიათად შეხვდებით, ნაკლებია სასტუმროები და კვების ობიეტები, არა სათანადოა 
მომსახურეობის ხარისხი. მიუხედავად იმისა რომ ქალაქი სუფთავდება და ლაგდება, ცენტრალური 
უბნების გარდა, ეს სისუფთავე სხვა უბნებში ნაკლებსდ იგრძნობა. თუმცა, დღეს საქართველოში 
მსგავსი კომუნალური პრობლემის გადაჭრის თვალსაზრისით, არც დედაქალაქსა და სხვა 
რესპუბლიკურ ქალაქებშია მდგომარეობა სახარბიელო. არადა ქალაქ ფოთის ტურისტული 
პოტენციალი მართლაც დიდია. ფოთში ყველაზე გრძელი და სწორი პლიაჟია მალთაყვას 
სანაპიროსთან, თბილი და ნოტიო ჰავა, მის მაგნიტური ქვიშა კი მკურნალია, საბჭოთა პერიოდში 
მალთაყვა „ელიტარული“ კურორტი იყო, დღეს კი უსამართლოდ მიტოვებულია. ვფიქრობთ, 
სათანადო ყურადღებს შემთვევაში, ამ როლს კვლავაც წარმატებით შეასრულებს.  ქალაქს 
კულტურულ-ისტორიული ღირშესანიშნაობებიც არ აკლა და სასურველი იქნება მეტი ყურადღება 
მიექცეს ხელისუფლების მხრიდან, უყურადღებიბისა და მიტოვებულობის გამო, ზოგიერთი 
მათგანი განადგურების პირას არის. ამ რესურსი სწორი გამოყენება, ინვესტიციების მოზიდვა, 
ტურიზმის მიმართულებით სტრატეგიების შემუშავება და განხორციელება სასიკეთოდ წაადგება  
ქალაქისაც და  მთლიანად ქვეყანას.  
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12. ვახტანგ ბერიძე. „ქართული ხუროთმოძღრების ისტორია“. თბ.2014; 
13. https://georgianmuseums.ge/museum/poti-museum-of-colchian-culture/ [უკანასკნელად გადამოწმდა 

14.07.2021]; 
14. А. Полевицки. „СТРОИТЬЛ“.1905. N18. 
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ჭკვიანი ხელშეკრულება 
 

დიმიტრი მასხარაშვილი  
პროფესორი,  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

ლილი პეტრიაშვილი 
პროფესორი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

სმარტ (Smart - ჭკვიანი) კონტრაქტები - ესაა ალგორითმი, რომელიც გამოიყენება მისი კონტროლისა 
და ფლობის შესახებ ინფორმაციის ფორმირებისთვის. ანუ ჭკვიანი კონტრაქტი წარმოადგენს 
ბლოკჩეინის (Blockchain) ფუნქციებისა და მონაცემების ერთობლიობას, რომლებსაც იქ გააჩნია 
მისამართი. ჭკვიანი კონტრაცტების ტექნოლოგია ემყარება ბლოკჩეინებში მათი დაშიფრული სახით 
შენახვას, ამიტომ ისინი აიოლებენ აქტივების გაცვლას და არ საჭიროებენ შუამავლებს. 

პლატფორმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ჭკვიანი კონტრაქტების მუშაობას რამდენიმეა, მაგ 
Ethereum, Codius, Counterparty და სხვა. 

ჭკვიანი კონტრაქტების შექმნა და მონიტორინგი მოითხოვენ რამდენიმე პირობის შესრულებას: 

1. ელექტრონული ხელმოწერისთვის უნდა იქნეს გამოყენებული ასიმეტრიული 
დაშიფვრის მეთოდი; 

2. განსახორციელებელი ტრანზაქციებისთვის აუცილებელია ღია მონაცემთა ბაზის 
არსებობა. არავითარი ადამიანური ფაქტორის არსებობა (საუკეთესო მაგალითია 
ბლოკჩეინები ბიტკოინებში); 

3. აუცილებელია ჭკვიანი კონტრაქტების დეცენტრალიზებული გამოყენება. მაგ: Ethereum, 
Codius და Counterparty. 

ასეთი ჭკვიანი კონტრაქტების გამოყენების სფერო ძალიან დიდია მაგალითად შეგვიძლია 
მოვიყვანოთ რამდენიმე მათგანი:  

კლირინგი  

კლირინგის ქვეშ იგულისხმება ძალიან ბევრი სხვადასხვა შეთანხმებები, რომლებიც წარმოიშობა, 
როგორც ბანკებს შორის, ასევე იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს შორის. კლირინგული ფირმები 
ვალდებული არიან გაითვალისწინონ ყველა ურთიერთ ანგარიშგება კლიენტებს შორის, რათა 
მინიმუმამდე დაიყვანონ სახსრების გადაადგილება ერთი ანგარიშიდან მეორეში. 

ჯანდაცვა 

ბლოკჩეინებისა და ჭკვიანი კონტრაქტების გამოყენებით იქმნება სამედიცინო ჩანაწერების რეესტრი, 
სადაც უსაფრთხოდ იქნება დაცული კონფიდენციალური ინფორმაცია კლიენტების შესახებ. 

ლოგისტიკა 
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ისევე, როგორც სხვა სფეროში ლოგისტიკაც ზარალდება სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულების 
ბიუროკრატიული მართვისგან. ამიტომ თაღლითებს უჩნდებათ შანსი მიიღონ დაუმსახურებელი 
შემოსავალი, მაშინ როცა ფირმებს ეზრდებათ გაუთვალისწინებელი ხარჯები. ამ შემთხვევაში ბლოკ 
ჩეინები ანალოგიური პრობლემების გადაწყვეტის უებარი საშუალებაა, ვინაიდან ყველა 
ხელშეკრულების მონაწილეს დაშვება აქვს უსაფრთხო სისტემასთან, რომელიც აკონტროლებს 
როგორც სამუშაოს შესრულებას ისე მის ანაზღაურებას. 

საკვანძო სიტყვები: ჭკვიანი ხელშეკრულება, ბლოკჩეინი, ჰეშირება, კრიპტოვალუტა, ეთერიუმი, 
ბიტკოინი. 

 

Abstract 

Smart contract – is an algorithm, which is used for forming information about its control and owning. Smart 
contract is a combination of functions and information of Blockchain. Smart contract technology is based on 
keeping them encrypted in Blockchain, because of it, it’s easier to exchange actives and intermediaries aren’t 
needed. 

Platforms, that are used for smart contract’s functioning are few, for example: Ethereum, Codius and 
Counterparty. 

For creating and monitoring smart contracts, few conditions are needed: 

1. For electronic signature asymmetric encryption methods should be used; 

2. For future transactions open data source is needed. Human factor must not exist (the best example is 
Blockchain in Bitcoins); 

3. Using smart contracts decentralized is supreme. For example: Ethereum, Codius and Counterparty. 

1. Area for using smart contracts similar to this is big, for example: 

Clearing 

 Clearing includes lots of different agreements, which can be between banks, as well as between legal and 
physical persons. Clearing firms are obligated to be involved in transferring the funds, to minimalize payments 
being transferred from one account to another. 

Healthcare 

Medical registry records are created using Blockchain and smart contracts. There confidential information 
about patients will be secured. 

Logistics 

As well as other fields, logistics are in loss too, because of government bureaucracy. So fraudulent have a 
chance to get undeserved income, when companies have a growth in unforeseen expenses. Blockchain is the 
key in the situations like this, because all contract parties have access to a secure system, which is controlling 
both the performance of the work and its remuneration. 

Key words: Smart Contract, Blockchain, Hashing, Cryptocurrency, Ethereum, Bitcoin

1 
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შესავალი 

ციფრული ტექნოლოგიის განვითარებამ და მასში ფინანსური ელემენტის დანერგვამ 
კარდინალურად შეცვალა მანამდე არსებული პრინციპები და ინსტრუმენტები მსოფლიოს უმეტესი 
ქვეყნის ფინანსურ ბაზარზე.  სულ რაღაც 10-15 წლის წინ ორგანიზაციის ფინანსური მენეჯერი, 
საფინანსო დაწესებულებაში, სხვადასხვა ფისკალური პრობლემების გადასაჭრელად, ალბათ უფრო 
მეტ დროს ატარებდა ვიდრე თავის სამუშაო კაბინეტში. ეს დაკავშირებული იყო ნებისმიერი 
სახსრების ტრანზაქციის, თანამშრომლებისთვის ხელფასის გამოტანის და სხვა მრავალი ოპერაციის 
ჩატარებასთან, რისთვისაც ფინანსურ მენეჯერს საფინანსო დაწესებულებაში მისვლა, საბუთების 
წარდგენა, მათი შემოწმება და ოპერაციის დასრულებამდე ლოდინი უწევდა. ამიტომ ყველა 
შესასრულებელი ტრანზაქცია თუ საქმიანი ვიზიტი საფინანსო ორგანიზაციაში იგეგმებოდა 
წინადღით, რაც ფინანსური ოპერაციების დაგვიანებას და შესაბამისად ხარჯების გაზრდას იწვევდა.  

თანამედროვე ინფრასტრუქტურის და ინოვაციების დანერგვამ შესაძლებელი გახადა ფინანსურ 
ბაზარზე უმეტესობა ოპერაციებისა ჩატარდეს ეგრეთწოდებული ერთი დაწკაპუნების მეთოდით და 
ყოველივე ამას დაჭირდეს რამდენიმე წუთი. 

შეიძლება ითქვას ანალოგიური პრობლემა იდგა და ამჯერადაც დგას ხელშეკრულების 
გაფორმებასთან დაკავშირებით, რომლის შედგენაში მონაწილეობს დაწესებულების იურისტი, 
ფინანსური მენეჯერი და ამ ორგანიზაციის მაღალი მენეჯმენტის წარმომადგენლები. თუ 
გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ საჭიროა ამ პროცესის 
მართვა (შესრულების დაგეგმარება, კონტროლი და რისკების სწორად გააზრება), ვნახავთ, რომ ამ 
შემთხვევაშიც იხარჯება ყველაზე ფასეული, ადამიანური და დროოითი რესურსი, რაც 
დანახარჯების გაზრდის უცილობელი პირობაა. 

სწორედ ამიტომ გარკვეული ინოვაციების ფუნქციონირებისთვის რამდენიმე ათეული წლის წინ 
შემუშავდა შესაბამისი პრინციპები. პირველი იდეა ჭკვიანი ხელშეკრულების (Smart Contract) შესახებ 
შემოთავაზებული იქნა, ამერიკელი მეცნიერის (მისი მუშაობის სფეროს წარმოადგენს ინფორმატიკა, 
კრიტოგრაფია და სამართალი) ნიკ საბოს მიერ 1994 წელს. მან ჭკვიანი ხელშეკრულება აღწერა, 
როგორც „მხარეთა შორის ვალდებულებების ერთობლიობის ციფრული წარმოდგენა, რომელიც 
თავისთავში მოიცავს ამ ვალდებულებების შესრულების კონტროლის ოქმს“.1 

 

ჭკვიანი ხელშეკრულება 

ჭკვიანი ხელშეკრულება (Smart Contracts -სმარტ კონტრაქტი) - ესაა ალგორითმი, რომელიც 
გამოიყენება მისი კონტროლისა და ფლობის შესახებ ინფორმაციის ფორმირებისთვის. ანუ ჭკვიანი 
ხელშეკრულება წარმოადგენს ბლოკჩეინის (Blockchain) ფუნქციებისა და მონაცემების ერთობლიობას, 
რომლებსაც იქ გააჩნია მისამართი. ჭკვიანი ხელშეკრულების ტექნოლოგია ემყარება ბლოკჩეინებში 
მათი დაშიფრული სახით შენახვას, ამიტომ ისინი აიოლებენ აქტივების გაცვლას და არ საჭიროებენ 
შუამავლებს. აქვე შეგვიძლია გამოვყოთ განსხვავებები ჭკვიან ხელშეკრულებასა და მის ქაღალდზე 
შესრულებულ ანალოგს შორის, რომელიც მოცემულია ცხრილი 1. 

 

 

 

                                                            
1N. Szabo, “A Formal Language for Analyzing Contracts “, 2002. https://nakamotoinstitute.org/contract-language/, [უ. გ. 
18.06.2021]. 



47

 
 

ცხრილი 1. პროცედურული სხვაობები ჭკვიან და ტრადიციულ ხელშეკრულებებს შორის 

გარემო ჭკვიანი ხელშეკრულება ქაღალდზე შესრულებული ანალოგი 

ადგილი 
დოკუმენტი ვირტუალურია, 
ბლოკჩეინი 

ქაღალდი 

შენახვა ბლოკჩეინი 
ხელშეკრულების მონაწილეებთან, ნო-
ტარიუსთან, იურისტთან და ასე 
შემდეგ 

შესრულების ენა პროგრამირების ერთერთი ენა ერთერთი იურიდიული ენა 

უსაფრთხოება 
არ საჭიროებს შუამავლებს და 
დაცულია კრიპტოგრაფიული 
დაშიფრვით 

საჭიროებს შუამავლებს და შეიცავს 
მაღალ რისკებს 

გადახდა კრიპტოვალუტა ერთერთი ჩვეულებრივი ვალუტა 

პირობები 
არ გაქვთ საშუალება შეცვალოთ 
ხელშეკრულება 

შესაძლებელია გადაიწეროს 

ხანგრძლივობა 
თუ პირობები შესრულებულია, 
ტრანზაქცია მიმდინარეობს 
მომენტალურად 

რამდენიმე საათიდან რამდენიმე 
დღემდე. 

ხელშეკრულების 
შედგენა 

არ საჭიროებს იურისტს, მაგრამ 
ითხოვს გარკვეულ კვალიფიკაციას 

საჭიროებს იურისტის და მაღალი 
მენეჯმენტის ჩართულობას 

ჭკვიანი ხელშეკრულების შექმნა და მონიტორინგი მოითხოვენ რამდენიმე პირობის შესრულებას: 

1.  ელექტრონული ხელმოწერისთვის უნდა იქნეს გამოყენებული ასიმეტრიული დაშიფვრის 
მეთოდი; 

2. განსახორციელებელი ტრანზაქციებისთვის აუცილებელია ღია მონაცემთა ბაზის არსებობა. 
არავითარი ადამიანური ფაქტორის არსებობა (საუკეთესო მაგალითია ბლოკჩეინები 
ბიტკოინებში); 

3. აუცილებელია ჭკვიანი ხელშეკრულების დეცენტრალიზებული გამოყენება. მაგ: Ethereum, Codius 
და Counterparty. 

ჭკვიან ხელშეკრულებას და ბლოკჩეინს (Blockchain - ბლოკების ჯაჭვი) შორის არსებობს მყარი 
კავშირი ვინაიდან მისი კოდები და ალგორითმები ინახება ამ (ბლოკჩეინი) სისტემაში. ამიტომ 
პირველ რიგში განვიხილოთ თუ რას წარმოადგენენ ბლოკჩეინები და ვნახოთ მათი მუშაობის 
პრინციპი, რაც დაგვეხმარება ჭკვიანი ხელშეკრულების მუშაობის გააზრებაში. 

პირველი: 

ბლოკჩეინი და მასზე აგებული სისტემა ემყარება დანაწილებული რეესტრების ტექნოლოგიას, რაც 
გულისხმობს შემდეგს. დანაწილებული რეესტრების ტექნოლოგია (Distributed Registry Technology) 
- ესაა სისტემა, როდესაც ხდება ინფორმაციის დანაწილებული შენახვა, დამუშავება და განახლება ამ 
პროცესში ყველა მონაწილის მონაცემების მატარებლებზე და თანახმანი არიან განახოციელონ 
პრაქტიკულად ნებისმიერი ინფორმაციის გაცვლა/შენახვა. ასეთი სისტემების გამოყენების ერთ-ერთ 
სცენარს წარმოადგენს ფასეულობების (ფულადი ან სხვა ვალდებულებები) გადაცემა 
დანაწილებული რეესტრების ქსელში, მასში მონაწილე ორ სუბიექტს შორის. ამ შემთხვევაში ასეთი 
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ფასეულობები შეიძლება იყოს უფლება საკუთრებაზე, ფასიანი ქაღალდები, ქონებრივი 
ვალდებულებები, აქტივებზე საკუთრების უფლება, ბონუსური ქულები, კრიპტოვალუტა და 
მრავალი სხვა. აქედან გამომდინარე ასევე შესაძლებელია შენახული იქნას ამ ქსელის მონაწილე ორ 
ან რამდენიმე წევრს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება (ჭკვიანი ხელშეკრულება). სწორედ 
ბლოკჩეინი წარმოადგენს დანაწილებული რეესტრების ქსელის ერთ-ერთ ვარიანტს, სადაც 
მონაცემები შესრულებულ ტრანზაქციაზე ყალიბდება ურთიერთდაკავშირებული ბლოკების 
ჯაჭვის (თანმიმდევრული) სახით. სწორედ ეს ტექნოლოგია უდევს საფუძვლად უმეტეს 
პოპულარულ კრიპტოვალუტებს, მათ შორის ბიტკოინის ფუნქციონირებას. რა თქმა უნდა 
განაწილებული რეესტრების ყველა ქსელი არ ფუნქციონირებს ბლოკჩეინებზე, ამის მაგალითია 
Ripple-ის პლატფორმა, რომელიც ძირითადად გამოიყენება ბანკთაშორის ანგარიშწორებისთვის, რაც 
გულისხმობს ტრანზაქციების პროცესს ბლოკების ჩამოყალიბების გარეშე. დანაწილებული 
რეესტრების ტექნოლოგია წარმოადგენს პერსპექტიულ, განვითარებად კონცეპციას და საჭიროებს 
განისაღვროს დამატებითი სფეროები მისი გამოყენების მიზნით, რათა დაიზოგოს ხარჯები და 
პროცესი იყოს უფრო გამჭვირვალე. სურათზე 1 მოცემულია დანაწილებული რეესტრების 
ტექნოლოგიის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. 

 
სურ. 1. დანაწილებული რეესტრების ტექნოლოგიის დადებითი და უარყოფითი მხარეები 

მეორე: 

მეორე ნაირად, რომ ავხსნათ ბლოკჩეინი შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც დღიური ანდა 
მონაცემთა ბაზა, რომელიც წარმოდგენილია ჯაჭვივით ერთმანეთზე გადაბმული მონაცემების 
ბლოკების სახით და რაც მთავარია ეს ფრაგმენტები ინახება უამრავი პერსონალურ კომპიუტერებზე 
მთელი მსოფლიოს მაშტაბით. ასეთი ჯაჭვის თვითოეული ფრაგმენტი ესაა სტრუქტურიზებული 
ფაილი, რომელიც ინახავს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩატარებულ ყველა ვალიდურ 
ტრანზაქციაზე ინფორმაციას. ტრანზაქცია შეგვიძლია ჩავთვალოთ ვალიდურად, მხოლოდ მისი 
შემოწმების პროცედურების  და ბლოკში დამატების  შემდეგ. ბლოკში პირველ ჩანაწერად ინახება 
ტრანზაქცია, რომელიც გადახდილია ამ მონაცემთა ბაზის სეგმენტის დასამატებლად მინდობილი 
კვანძისთვის, ხოლო შემდეგ მოდის დანარჩენი ჩანაწერები. თვითოეული ბლოკი განუყოფლადაა 
დაკავშირებული წინასთან და ამით ქმნის ერთიან ჯაჭვს. ზოგიერთი ბლოკი ქმნის ჩიხურ 
განშტოებებს, რომლებიც გავლენას არ ახდენენ კრიპოქსელის მუშაობაზე და „მიტოვებულის“ 
სტატუსს იღებენ.  

დადებითი მხარე

გაცილებით მაღალი გამოთვლითი 
სიმძლავრეები

ზედნადები ხარჯების შემცირება

საიმედოობა

ბუნებრივი განვითარების 
შესაძლებლობა

უარყოფითი მხარე

ქსელურ გარემოზე 
დამოკიდებულება

ქსელრთული პროგრამილი 
უზრუნელყოფა

ერთჯერადი დანახარჯები ქსელის 
მოწყობაზე
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როგორც ავღნიშნეთ დაადასტურებული ტრანზაქციის ბლოკები აკინძულია ჯაჭვის სახით, სწორედ 
ასეთი სახით ინახება ყველა ფინანსური ოპერაცია რაც კი ჩატარებულა ამ ბლოკჩეინის სისტების 
გაშვებიდან. სურათი 2-ზე მოცემულია ტრანზაქციის მიმდინარეობის თანმიმდევრობა 

 
სურ. 2 ბლოკჩეინში ტრანსაქციის მიმდინარეობის თანამიმდევრობა 

რა თქმა უნდა ცვლილებების შეტანა ამ ფაილში შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ 
ფლობთ პრივატულ გასაღებს და მხარდაჭერილია სისტემის თვითოეული წევრის მიერ. როგორც 
ავღნიშნეთ ეს ინფორმაციული ბლოკები საჯაროა, მაგრამ მათ სტრუქტურას გააჩნია 
კრიპტოგრაფული დაცვა, მონაცემების ერთიანობის მიზნით. ასეთი ქსელის ნებისმიერ წევრს 
შეუძლია ნახოს ჟურნალის სრული ჩანაწერები ან დააკოპიროს თავის კომპიუტერში მთელი 
ბლოკჩეინ-ქსელის ინფორმაცია, მაგრამ ნებისმიერი ცვლილება ჩაითვლება ნამდვილად თუ მას 
დაეთანხმება სხვა მონაწილეების სერვერები (ნოდები). კრიპტოგრაფიული დაცვის საფუძველს 
წარმოადგენს ჰეშირება (hashing), რომლის გარეშეც არ ფუნქციონერებს არცერთი ბლოკჩეინის 
ეკონომ-სისტემა. ბლოკჩეინში ჰეშირება ხდება სპეციალური ალგორითმით, რომელსაც ახდენს 
შეტყობინების გამგზავნი. ჰეშ კოდი გადაეცემა გამგზავნიდამ მიმღებამდე, რომელიც გაივლის 
ბლოკჩეინ ქსელის ყველა მონაწილეს შესამოწმებლად. თუ ეს კოდი ვალიდურია მოდის დასტური 
ჯაჭვის ყველა რგოლიდან, ფიქსირდება ბლოკჩეინში და გზავნილის მიღება ამით სრულდება.  

ღრუბლოვანი სერვისები ინფორმაციის შესანახად მომხმარებლებისთვის უსაფრთხო არ არის მისი 
ცენტრალიზებული სტრუქტურის გამო. მაგალითად თუ მოხდა კიბერშეტევა ასეთ სერვერზე 
ფაილები წარმოადგენენ ერთ მთლიანს და შესაბამისად მარტივი ხელმისაწვდომია. გაცილებით 
ეფექტურია დანაწილებული სისტემები ისინი არ ექვემდებარებიან ცენზურას და უკეთესად არიან 
დაცულები. ბლოკჩეინ ტექნოლოგია კარდინალურად ცვლის სიტუაციას ინფორმაციის  
დანაწილებული შენახვის სექტორში. დანაწილებულ გამოთვლებთან ერთად, ინფორმაციის 
დაცულობა წარმოადგენს მის ერთერთ უმძლავრეს ინსტრუმენტს.  

კრიპტოვალუტების მიმოქცევა მჭიდროდაა დაკავშირებული ბლოკჩეინის და ჭკვიანი 
ხელშეკრულების მუშაობასთან. ვინაიდან დღეს-დღეობით ჭკვიანი ხელშეკრულებები ძირითადად 
გამოიყენება კრიპტოვალუტების ტრანზაქციებში. ამიტომ მინდა რამდენიმე სიტყვით შევეხოთ 
კრიპტოვალუტების მზარდ ბაზარს და ამ ჭრილიდან დავინახოთ ჭკვიანი ხელშეკრულების მუშაობის 
მაშტაბი. ცხრილ 2-ში მოცემულია მსოფლიო 10 წამყვანი კრიპტოვალუტის 12.06.2021 თარიღისთვის 
კურსი დოლარის მიმართ, კაპიტალიზაცია, 24 სთ მოცულობა და მიწოდება.  

1
•პირობით დათოს უნდა გადაურიცხოს თანხა პირობით ნატოს

2
•ტრანზაქცია გადაეცემა ქსელში და ფორმირდება "ბლოკი"
•თვითოეულ "ბლოკს" გააჩნია ნომერი და წინა "ბლოკის" ჰეში

3
•შემოწმებისთვის "ბლოკი" ეგზავნება სისტემის ყველა მონაწილეს

4
•თუ შეცდომა არ არის თვითოეული მონაწილე "ბლოკს" ინახავს თავის მონაცემთა ბაზაში

5
•ეს "ბლოკი" ემატება "ბლოკების ჯაჭვს", რომელიც შეიცავს ყველა წინა ტრანზაქციების 
ინფორმაციას.

6
•თანხა გადარიცხულია პირობითი დათოდან პირობით ნატოს ანგარიშზე
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ცხრილი 2. 10 წამყვანი კრიპტოვალუტა 2021 წლის 12 ივნისის მდგომარეობით.2 

№ დასახელება ფასი კაპიტალიზაცია მოცულობა(24h) მიწოდება 

1 
 Bitcoin 

BTC 
$35,377.05 $660,053,323,603 

$39,625,224,403 
1,124,595  

18,732,831 
BTC 

2 
Ethereum 

ETH 
$2,319.63 $268,685,936,271 

$25,596,015,130 
11,075,075  

116,257,040 
ETH 

3 
Binance 

Coin BNB 
$335.37 $51,135,140,512 

$2,337,893,545 
7,014,937  

153,432,897 
BNB 

4 Cardano 
ADA 

$1.40 $44,392,347,698 
$2,769,056,698 

1,992,714,797  
31,946,362,164 

ADA 

5 
Dogecoin 

OGE 
$0.3078 $39,868,483,477 

$1,997,985,512 
6,513,896,011  

129,980,499,848 
DOGE 

6 XRP XRP $0.8233 $37,854,161,003 
$2,688,207,507 

3,280,145,623  
46,189,574,356 

XRP 

7 
Polkadot 

DOT 
$20.28 $19,222,227,370 

$1,734,523,422 
85,867,676  

951,597,404 
DOT 

8 LitecoinLTC 
$157.63 $10,478,073,518 

$2,360,753,280 
15,039,595  

66,752,415 
LTC 

9 
Bitcoin 

Cash BCH 
$560.18 $10,451,194,548 

$1,725,290,060 
3,097,142 BCH 

18,761,388 
BCH 

10 
Solana 

SOL 
$36.29 $9,754,205,869 

$597,749,392 
16,707,547 SOL 

272,637,428 
SOL 

 

                                                            
2 https://coinmarketcap.com/coins/ [უ. გ. 12.06.2021]. 
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განვიხილოთ ის კრიპტოვალუტები, რომლებიც იყენებენ ჭკვიანი ხელშეკრულებების ტექნოლოგიას 
(არ თქმა უნდა ეს ჩამონათვალი არასრულია):  

Ethereum - პირველი პლატფორმა, რომელიც შეიქმნა ჭკვიანი ხელშეკრულების ტექნოლოგიაზე. 
ქსელის მონაწილეს შეუძლია თანხის გადარიცხვა მეორე მინაწილისთვის, ამისათვის დგება ჭკვიანი 
ხელშეკრულება, ამის შესახებ ინფორმაცია იშიფრება, ინახება სერვერებზე (ნოდებში) და სრულდება. 
ყოველივე ამას ჭკვიანი ხელშეკრულება თვითონ აკონტროლებს. 

NXT - ამ პლატფორმაზე გამოიყენება ჭკვიანი ხელშეკრულების შაბლონები. მომხმარებელი ირჩევს 
მისთვის ყველაზე მორგებულ შაბლონს, ამასთან მას შეუძლია გარკვეული კორექტივები შეიტანოს 
მასში და მაქსიმალურად მოარგოს თავის და კლიენტის მოთხოვნებს. 

Bitcoin - ამ პლატფორმაზე ამჟამად ჭკვიანი ხელშეკრულების გამოყენება შესაძლებელია, მაგრამ 
ფუნქციები არასრულადაა დამუშავებული, რაზეც მიმდინარეობს მუშაობა. 

Ardor - ამ პლატფორმის ჭკვიანი ხელშეკრულებები მსგავსია NXT პლატფორმაზე გამოყენებული 
შაბლონების, ვინაიდან Ardor პლატფორმა შემუშავებულია NXT მიერ და შესაბამისად მთელი 
ტექნოლოგიაც მსგავსია. 

თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჭკვიანი ხელშეკრულებები მუშაობენ ისეთ კრიპტოვალუტებთან 
რომელთა კაპიტალიზაცია კოლოსალურია და დღიური ბრუნვა (შესაბამისად ჭკვიანი 
ხელშეკრულების დადება) ძალიან დიდი, შეგვიძლია დავასკვნათ, რო ასეთი ხელშეკრულებების 
მნიშვნელობა და მაშტაბები განუზომელია. 

 აპლიკაციები, რომელთა საშუალებით შესაძლებელია ჭვიანი ხელშეკრულებების შექმნა და 
კომპილაცია ძალიან ბევრია და თავისი შესაძლებლობით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. რა თქმა 
უნდა ჩვენ ამ სტატიის ფარგლებში არ დავიწყებთ ამ აპლიკაციების დაწვრილებით შესწავლას 
არამედ მიმოვიხილავთ რამდენიმე მათგანს, ჭკვიანი ხელშეკრულების შექმნის თვალსაჩინოების-
თვის. ერთერთი სეთი აპლიკაციაა ardor-ის პლატფორმაზე სამუშაოდ, რომელიც უფასოდ 
შეგიძლიათ გადმოწეროთ https://www.jelurida.com/ardor/downloads ან https://ardordocs.jelurida.com 
საიტებიდან. აპლიკაციის სახელია ardor-client-2.3.4.exe, ხოლო მასთან მუშაობის შესასწავლად 
შეგიძლიათ ეწვიოთ https://ardordocs.jelurida.com/Basic_tutorials საიტს. აქ სურათი 3 გაჩვენებთ მის 
საწყის ინტერფეის, ხოლო სურათ 4-ზე გამოსახულია უკვე შემნილი კონტრაქტის სახე. 

 
სურ. 3 ardor-client-2.3.4.exe აპლიკაციის საწყისი გარემო (ინტერფეისი) 
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სურ. 4 ardor-client-2.3.4.exe აპლიკაციის საშუალებით შექმნილი ჭკვიანი ხელშეკრულების სახე 

რაც შეხება Ethereum პლატფორმას და მის კრიპტოვალუტას ის სიდიდით (კაპიტალიზაციის და 
კურსის მიხედვით) მეორე ადგილზეა და სწორედ აქ დაინერგა პირველად ჭკვიანი ხელშეკრულებების 
ტექნოლოგია. შესაბამისად საინტერესოა ამ პლატფორმაზე მომუშავე აპლიკაციის განხილვა. 
ამისათვის გამოიყენება REMIX აპლიკაცია, რომელთანაც Online რეჟიმში შეგვიძლია ვიმუშაოთ რაც 
უფორო მიმზიდველს ქმნის მას. გადავიდეთ https://remix.ethereum.org საიტზე, სადაც გამოჩნდება 
REMIX აპლიკაციის მიპატიჟების გარემო სურათი 5. 

 
სურ.5 REMIX აპლიკაციის მიპატიჟების გარემო 

მიპატიჟების ფანჯარა გაყოფილია სამ არატოლ ნაწილად. ფანჯრის პირველი ნაწილი ყველაზე 
ვიწროა და დათმობილი აქვს ოთხ სურათიან ღილაკს, რომლებზეც მაუსის დაწკაპუნებით 
გადავდივართ ერთი რეჟიმიდან მეორეში. მეორე ფანჯარა განკუთვნილია არჩეული რეჟიმისთვის 
შესაფერისი პარამეტრების მისათითებლად. შესაბამისად ამ ნაწილის ბრძანებების შემადგენლობა 
იცვლება იმისდა მიხედვით თუ, რომელ რეჟიმში ვმუშაობთ. მესამე ნაწილი განკუთვნილია ჭკვიანი 
ხელშეკრულების კოდის დასაწერად. შეგვიძლია ავირჩიოთ შემდეგი რეჟიმები: 1. File Explrers - 
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ფაილების ძებნა. დასახელებითაც გასაგებია, რომ ამ ღილაკზე მაუსის დაწკაპუნებით გადავდივართ 
შენახული ფაილების ძებნის რეჟიმში და მეორე გვერდითა ფანჯრის ნაწილში გამოდის შესაბამისი 
ბრძანებები. 2. Solidity Compiler - კომპილატორი. ამ ღილაკზე მაუსის დაწკაპუნებით გადავდივართ 
ჭკვიანი ხელშეკრულებისთვის დაწერილი კოდის კომპილაციის რეჟიმში და ფანჯრის მეორე 
ნაწილში გამოდის  შესაბამისი ბრძანებები. 3. Deploy & Run Transactions - გარიგებების განთავსება 
და მართვა. გარიგების (ხელშეკრულების) კომპილაციის შემდეგ უნდა გადახვიდეთ ამ რეჟიში სადაც 
გარკვეული პარამეტრების მითითების შემდეგ ჭლვიანი ხელშეკრულება შევა ძალაში. Flugin 
Manager - აპლიკაციის მოდულების მართვა. რეჟიმი სადაც შეგვიძლია სხვადასხვა დამხმარე 
მოდულების მიერთება აპლიკაციასთან ან ჩახსნა.  

REMIX აპლიკაციასთან მუშაობაც ანალოგიური თამიმდევრობით უნდა მიმდინარეობდეს, უნდა 
გადავიდეთ ფაილის ძებნის რეჟიმში და გავხსნათ ფაილი (ახალი ან არსებული). ამის შემდეგ 
ფანჯრის მესამე ყველაზე დიდ ნაწილში უდა დავწეროთ/ჩავასწოროთ ჭკვიანი ხელშეკრულების 
კოდი. ამის შემდეგ გადავდივართ კომპილაციის რეჟიმში, შევარჩევთ შესაბამის პარამეტრებს და 
გაუშვებთ კომპილაციაზე, ჭკვიანი ხელშეკრულების საბოლოო სახის მისაღებად. ჩვენი მუშაობა 
ჭკვიანი ხელშეკრულების შესრულებასთან უნდა მთავრდებოდეს მესამე რეჟიმში გადასვლით და 
პარამეტრების მითითების შემდეგ მისი გაგზავნა. თვალსაჩინოებისთვის გაჩვენებთ ჭკვიანი 
ხელშეკრულების ფაილს კოდით სურათი 6. 

 
სურ. 6 REMIX-ში დაწერილი ჭკვიანი ხელშეკრულების კოდი 

სრული სურათის შესაქმნელად ორიოდ სიტყვით შევეხოთ ჭკვიანი ხელშეკრულებების 
მოქმედებების სფეროს. 

ლოგისტიკა - ისევე, როგორც სხვა სფეროში ლოგისტიკაც ზარალდება სხვადასხვა სახელმწიფო 
დაწესებულების ბიუროკრატიული მართვისგან. ამიტომ თაღლითებს უჩნდებათ შანსი მიიღონ 
დაუმსახურებელი შემოსავალი, მაშინ როცა ფირმებს ეზრდებათ გაუთვალისწინებელი ხარჯები. 
ასევე შემცირდება თანმხლები დოკუმენტების რაოდენობა რაც ასევე არაერთმნიშვნელოვანია. ამ 
შემთხვევაში ბლოკ ჩეინები ანალოგიური პრობლემების გადაწყვეტის უებარი საშუალებაა, 
ვინაიდან ყველა ხელშეკრულების მონაწილეს დაშვება აქვს უსაფრთხო სისტემასთან, რომელიც 
აკონტროლებს როგორც სამუშაოს შესრულებას ისე მის ანაზღაურებას.  
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კლირინგი - კლირინგის ქვეშ იგულისხმება ძალიან ბევრი სხვადასხვა შეთანხმებები, რომლებიც 
წარმოიშობა, როგორც ბანკებს შორის, ასევე იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს შორის. კლირინგული 
ფირმები ვალდებული არიან გაითვალისწინონ ყველა ურთიერთ ანგარიშგება კლიენტებს შორის, 
რათა მინიმუმამდე დაიყვანონ სახსრების გადაადგილება ერთი ანგარიშიდან მეორეში. 

ჯანდაცვა - ბლოკჩეინებისა და ჭკვიანი კონტრაქტების გამოყენებით იქმნება სამედიცინო 
ჩანაწერების რეესტრი, სადაც უსაფრთხოდ იქნება დაცული კონფიდენციალური ინფორმაცია 
კლიენტების შესახებ. 

სახელმწიფო დაწესებულებები - ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩენთვის ამ ტექნოლოგიით 
არჩევნების ჩატარებაა. ჭკვიანი ხმის მიცემა ძალინ პრაქტიკული და მოსახერხებელი იქნებოდა 
ამომჩევლებისთვის ისინი ხმას სახლიდან მისცემდნენ. პრინციპში თეორიული შანსი არსებობს 
კოდების გატეხვის, მაგრამ ამას კოლოსალური გამოთვლითი სიმძლავრეები, ადამიანური და 
ფინანსური რესურსი ჭირდება, რასაც მსოფლიოში არავინ ფლობს. 

ორგანიზაციის მმართველობაში - ბლოკჩეინის საიმედოობა ესაა მისი მთავარი დამსახურება. 
ორგანიზაციის მმართველობაში მისი დანერგვა საგრძნობლად გაადვილებს ბევრ ბიზნეს პროცესის.   

აქვე გვინდა ავღნიშნოთ ჭკვიანი ხელშეკრულებების უარყოფითი მხარე: 
1. ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ჩვენთან კანონმდებლობის არ არსებობა, შესაბამისად მისი 

სამართლებრივი მხარე გაურკვეველია; 
2. სტატიაში ჩვენ განვიხილეთ ჭკვიანი ხელშეკრულების კოდის დაწერა, რაც ჩვეულებრივი 

მომხმარებლისთვის ერთობ რთულია; 
3. ჭკვიანი კონტრაქტების აბსოლიტური უცვლელობა, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ის რაც მისი 

დადებითი მხარეა ასევე უარყოფითიცაა, შეცდომის დაშვების შემთხვევაში მისი გამოსწორება 
შეუძლებელია; 

4. მხოლოდ კრიპტოვალუტებთან მუშაობა; 
5. ბლოკჩეინის უარყოფითი მომენტები ავტომატურად ვრცელდება ჭკვიანი ხელშეკრულების 

მუშაობის შედეგზეც. 
დასკვნა 
1. აღწერილ ტექნოლოგიას (ბლოკჩეინი) არ აფასებენ და არცოდნის გამო ეწინააღმდეგებიან როგორც 

სახელმწიფო მოღვაწეები ისე უბრალო ხალხი; 
2. ყველაფერი ახლის მიმართ სკეპტიკური დამოკიდებულების გასანეიტრალებლად უნდა მოხდეს 

ამ ტექნოლოგიის პოპულარიზაცია. მართალია ბევრი ორგანიზაცია ჩართულია მის დახვეწაში, 
მაგრამ ეს საკმარისი არ არის;  

3. საჭიროა შესაბამისი კანონმდებლობის შექმნა. იმიტომ, რომ ჯერ არ არის განსაზღვრული როგორ 
გაკონტროლდება ჭკვიანი ხელშეკრულებები ხელისულების მიერ და რა სამართლებრივი ფორმა 
ექნება; 

4. მართალია ჯერ კიდევ შორსაა იდეალურისგან (მხოლოდ რამდენიმე ბანკი და ორგანიზაცია დებენ 
ამ ტექნოლოგიაში ინვესტიციებს), მაგრამ მომავალი ასეთი დეცენტრალიზებული სისტემებზე 
იქნება ორიენტირებული. არ აქვს მნიშვნელობა რა ინფორმაციას შევინახავთ ასეთ 
დეცენტრალიზირებულ სისტემებში ჯერჯერობით ეს ჭკვიანი ხელშეკრულებებია ხვალ და ზეგ 
შეიძლება ჩვენი პირადი ან სხვა მრავალი ინფორმაციის განთავსება გახდეს საჭირო; 

5. საქართველოში მიდის ბლოკჩეინების საწინააღმდეგო კომპანია (დენის მოხმარების გაზრდასთან 
მიმართებაში), რაც უნდა შეწყდეს და მოხდეს პირიქით მისი პოპულარიზაცია; 

6. ჩვენ უარყოფით მხარეებში შევეხეთ ჭკვიანი ხელშეკრულებების შედგენის სირთულეს იმის გამო, 
რომ ეს დოკუმენტი დგება პროგრამირების ენის გამოყენებით. რა თქმა უნდა ეს პრობლემა 
გადალახვედია. ჩვეულებრივი მომხმარებლების გაზრდასთან ერთად აუცილებლად დაიხვეწება 
ჭკვიანი ხელშეკრულებების შედგენა და მართლაც „ერთი დაწკაპუნების“ მეთოდს დაემსგავსება. 
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პერსპექტივები 

 
ნინო სამჭკუაშვილი 

ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, 
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კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

დაზღვევა მიეკუთვნება სამეურნეო საქმიანობის ერთ-ერთ ძველ და სტაბილურ ფორმას, რომელიც 
თავისი არსით წარმოადგენს ფულადი სახსრების მიზნობრივი ფონდების შექმნას, რომლებთა 
მიზანია მოქალაქეებისა და იურიდიული პირების ქონებისა და ჯამრთელობის დაცვა, ფორს-
მაჟორულ სიტუაციაში, რომელსაც თან ახლავს ზიანი.  

სადაზღვევო ბაზარზე კონკურენციის, როგორც სადაზღვევო კომპანიებს შორის  მეტოქეობის, 
ტრადიციულად მიღებული განსაზღვრება  არ იძლევა საშუალებას სრულად იქნეს აღწერილი 
ეკონომიკის აღნიშნულ სეგმენტში კლიენტებისთვის კონკურენტული ბრძოლის მრავალფეროვნება. 
კონკურენტული ბრძოლის ფაქტორების გაუთვალისწინებლობამ შესაძლოა გამოიწვიოს 
სადაზღვევო კომპანიის გაკოტრება. ამიტომ აუცილებელია უფრო დაწვრილებით განხილულ იქნას 
კონკურენციის მდგომარეობა ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე და შემუშავდეს ქართული 
სადაზღვევო ბაზრის განვითარების პერსპექტივები.  

სადაზღვევო ბიზნესი საქართველოში სულ რაღაც სამ ათეულ წელიწადს ითვლის. თანამედროვე 
ეტაპზე ქვეყანაში სულ რეგისტრირებულია 18 კომპანია, რომელთაგან 17 აქვს სისოცხლის და 
არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზია, ხოლო ერთს კი მხოლოდ არასიცოცხლის დაზღვევის 
ლიცენზია.  საქართველოში სადაზღვევო ბაზარი ყოველწლიურად სულ უფრო მიმზიდველი ხდება, 
ამასთან მწვავდება მოცემულ ბაზარზე კონკურენცია, რაც აიძულებს კომპანიებს გააფართოვონ 
სადაზღვევო მომსახურების პაკეტები.  

კომპანიების საქმიანობის ანალიზისათვის და მათი კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრისათვის 
იყენებენ SWOT ანალიზის მეთოდს. მისი საშუალებით შესაძლებელი ხდება მომავალში კომპანიის 
საქმიანობის პროგნოზირება და პერსპექტივების განსაზღვრა. SWOT ანალიზის მეთოდის 
გამოყენება სადაზღვევო კომპანია საქმიანობისა და კონკურენტუნარიანობის გასაანალიზებლად 
წარმოადგენს მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს შემდგომი საქმიანობის პერსპექტივების 
განსაზღვრისათვის. 

ამჟამად, რომ ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე მიმდინარეობს საკმაოდ მკაცრი კონკურენცია, მაგრამ 
ამის მიუხედავად კომპანიათა უმრავლესობა ახდენს რა დროულ რეაგირებას მომხმარებელთა 
მოთხოვნებზე, ასევე დროულად ახორციელებს იმ ფაქტორების აღმოფხვრას, რომელიც ხელს 
უშლიან კომპანიის შემდგომ განვითარებას ზრდის თავის კონკურენტუნარიანობას და უკავია 
წამყვანი პოზიციები ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე. 

საკვანძო სიტყვები: სადაზღვევო ბაზარი, კონკურენცია, ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში, დაზღვევის 
ლიცენზია, SWOT ანალიზი.   
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Abstract 

Insurance is one of the oldest and most stable forms of economic activity, which in essence is the creation of 
targeted funds of cash, which aim to protect the property and health of citizens and legal entities in a force 
majeure situation accompanied by damage. 

Traditional attention to the scary competition as a process of competing scary companies for scarecrows does 
not allow to fully describe the multifaceted competitive struggle for clients. Failure to take into account 
competitive factors may lead to the bankruptcy of the insurance company. Therefore, it is necessary to discuss 
in more detail the state of competition in the Georgian insurance market and to develop prospects for the 
development of the Georgian insurance market. 

The insurance business in Georgia is only three decades old. At present, a total of 18 companies are registered 
in the country, 17 of which have a life and non-life insurance license, and one has only a non-life insurance 
license. The insurance market in Georgia is becoming more and more attractive every year, at the same time 
the competition in the given market is intensifying, which is forcing companies to expand insurance service 
packages. 

They use the SWOT analysis method to analyze the activities of companies and determine their 
competitiveness. It makes it possible to predict the company's activities in the future and determine prospects. 
Using the SWOT analysis method to analyze the performance and competitiveness of an insurance company 
is an important tool for determining the prospects for further operations. 

Currently, there is a lot of competition in the Georgian insurance market, but despite this, most companies 
respond to customer demands in a timely manner, as well as eliminate the factors that hinder the further 
development of the company, increase its competitiveness and occupy leading positions in the Georgian 
insurance market.  

Keywords: Insurance market, Competition, In a force majeure situation, Insurance License, SWOT Analysis. 

 

შესავალი 

დაზღვევა გვევლინება სახელმწიფოს ფინანსური სისტემის შემადგენელ მნიშვნელოვან ნაწილად და 
უზრუნველყოფს ქვეყნისა და მისი მოქალაქეების ქონებრივი ინტერესების დაცვას. თანამედროვე 
ეტაპზე ქართული სადაზღვევო ბაზარი, თუ შევადარებთ მას განვითარებული ქვეყნების 
სადაზღვევო ბაზარს, გამოიყურება საკმაოდ მოკრძალებულად. ასე მაგალითად, მთელი ქართული 
სადაზღვევო ბაზრის სადაზღვევო ანარიცხები მოცულობით უტოლდება განვითარებული 
ქვეყნების საშუალო დონის სადაზღვევო სააგენტოს მოსაკრებელს.  

სადაზღვევო სააგენტოების კონკურენტუნარიანობის შეფასების საკითხის კვლევას ეძღვნება, 
როგორც ქართველი ეკონომისტების, ასევე უცხოელი მეცნიერების ნაშრომები. ამასთან ერთად 
მთელი რიგი აქტუალური პრობლემებისა, რომლებიც დაკავშირებულია ეროვნული სადაზღვევო 
სააგენტოების კონკურენტუნარიანობასთან, ჯერ კიდევ რჩება არასაკმარის დონეზე 
გამოკვლეულად. ასევე აუცილებელია დაზუსტდეს სადაზღვევო სფეროს ადგილი და მნიშვნელობა 
ქართული ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში და განხორციელდეს სადაზღვევო 
სფეროს კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ანალიზი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის 
ბაზაზე. 
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კომპანიების საქმიანობის ანალიზისათვის და მათი კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრისათვის 
იყენებენ SWOT ანალიზის მეთოდს. მისი საშუალებით შესაძლებელი ხდება მომავალში კომპანიის 
საქმიანობის პროგნოზირება და პერსპექტივების განსაზღვრა. SWOT ანალიზის მეთოდის 
გამოყენება სადაზღვევო კომპანია საქმიანობისა და კონკურენტუნარიანობის გასაანალიზებლად 
წარმოადგენს მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს შემდგომი საქმიანობის პერსპექტივების 
განსაზღვრისათვის.1 

ამჟამად, ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე მიმდინარეობს საკმაოდ მკაცრი კონკურენცია, მაგრამ ამის 
მიუხედავად კომპანიათა უმრავლესობა ახდენს რა დროულ რეაგირებას მომხმარებელთა 
მოთხოვნებზე, ასევე დროულად ახორციელებს იმ ფაქტორების აღმოფხვრას, რომელიც ხელსა 
უშლიან კომპანიის შემდგომ განვითარებას ზრდის თავის კონკურენტუნარიანობას და უკავია 
წამყვანი პოზიციები ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე. 

 

1. კონკურენციის მარეგულირებელი ორგანოები და საკანონმდებლო ბაზა ქართულ სადაზღვევო 
ბაზარზე 

საქართველოში სამართლიანი კონკურენტული გარემოს შექმნისა და უზრუნველყოფისათვის 
შექმნილია დამოუკიდებელი ორგანო საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო, ხოლო 
საკანონმდებლო დონეზე ქვეყანაში კონკურენციის რეგულირება ხდება კონკურენციის შესახებ 
კანონით. კანონის მთავარ მიზანს წარმოადგენს დაიცვას ბიზნესი არაკანონიერი შეზღუდვებისაგან, 
რაც წარმოადგენს ქვეყანაში თავისუფალი და კონკურენტული ბაზრის ჩამოყალიბების 
ხელშეწყობის საწინდარს. 

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში საქართველოში კონკურენციის მარეგულირებელმა სააგენტომ 
კონკურენციის შეზღუდვის ფაქტებზე 25 მოკვლევა ჩაატარა, რომელთაგან 14-ში დაფიქსირდა 
დარღვევები, რაზეც გაკეთდა სათანადო რეაგირება შესაბამისი ორგანოების მხრიდან. კვლევებს 
საფუძვლად, როგორც წესი ბიზნესიდან შესული განცხადებები უდევს. ასევე სააგენტოს შეუძლია 
დასაბუთებული ვარაუდის საფუძველზე, თავისუფალი კონკურენციის გარემოს დარღვევის 
შემთხვევაში, თავისი ინიციატივით ჩაატაროს ფაქტზე მოკვლევა. ბოლო წლების განმავლობაში 
სააგენტომ ასეთი 5 მოკვლევა განახორციელა. ასევე აწარმოებს ქართული ბაზრის მონიტორინგს.2 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულება 
ავალდებულებს ქვეყანას კონკურენციის სფეროში ქართული კანონმდებლობის ევროპულ 
კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას. ამ მიმართებით მნიშვნელოვანი სამუშაოები 
მიმდინარეობს, რომლებშიც სააგენტოსთან ერთად ჩართულნი არიან პარლამენტის შესაბამისი 
კომიტეტი, ეროვნული ბანკი და ევროკავშირის ექსპერტები. ამ მუშაობის შედეგი იყო კონკურენციის 
შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პაკეტის მომზადება, რომელიც 2019 წელს იქნა 
ინიცირებული და 2020 წლის 16 სექტემბერს მიღებული საქართველოს პარლამენტის მიერ. 

სადაზღვევო ბაზარზე კონკურენციის კლასიფიცირება ხდება, ორი დიდი ჯგუფის მიხედვით, 
ესენია:  

                                                            
1A. Taylor, „Using a SWOT Analysis in Business Strategy“. August 07, 2013. https://www.smestrategy.net/blog/using-a-swot-
analysis-in-business-strategy [უ.გ. 08.06.2021]. 
2 საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. კონკურენციის სააგენტოს საქმიანობა 2014-2020 წლებში: 
უფლებამოსილებები და განხილული საქმეები. თბ. 3 აპრილი 2020. https://transparency.ge/ge/blog/konkurenciis-saagentos-
sakmianoba-2014-2019-clebshi-uplebamosilebebi-da-ganxiluli-sakmeebi [უ.გ. 08.06.2021]. 
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•  შიდა საბაზრო კონკურენცია, როდესაც ბრძოლა კლიენტებისათვის მიდის სადაზღვევო 
კომპანიებს შორის. 

•  ბაზრებს შორისი კონკურენცია, როდესაც მეტოქეობა ხორციელდება სადაზღვევო 
კომპანიებსა და სხვა საფინანსო სტრუქტურებს შორის. 

თუ მხედველობაში მივიღებთ კონკურენციის ტრადიციულ მნიშვნელობას, რომელიც სადაზღვევო 
ბაზრის ჩარჩოებში შეგვიძლია განვსაზღვროთ, როგორც მეტოქეობა სადაზღვევო კომპანიებს შორის 
ან სადაზღვევო კომპანიებსა და სხვა ორგანიზაციებს (საფინანსო, არასაფინანსო) შორის, ანდა ერთი 
სადაზღვევო კომპანიის ქვეგანყოფილებებს შორის. ხოლო სადაზღვევო ბაზარზე კონკურენციის 
ახალ სახეებს მიეკუთვნება ბაზრებს შორისი კონკურენცია და ასევე შიდა საბაზრო კონკურენციაში 
შემავალი - სახეებს და არხებს შორის კონკურენცია. 

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ კონკურენციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან იარაღს ყოველთვის 
წარმოადგენდა რეკლამა, ხოლო დღევანდელ დღეს მისი როლი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, 
ვინაიდან რეკლამის საშუალებით სადაზღვევო კომპანიები ცდილობენ უზრუნველყონ თავისი 
კომპანიის პრესტიჟული იმიჯი კლიენტების თვალში.  

აღნიშნული პოლიტიკა ტრადიციულად გულისხმობს ფართო მასშტაბიანი პრეზენტაციებისა და 
საჯარო განხილვების მოწყობას. რომლის დროსაც სადაზღვევო კომპანიის უმაღლესი მენეჯმენტი 
ურთიერთობს პოტენციურ კლიენტებთან. 

შედეგად, ყურადღებას პირველ რიგში უთმობენ კორპორაციულ და ინსტიტუციონალურ 
კლიენტებს. მათ უყვებიან მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ, ისეთების როგორებიცაა:  

•  სტრატეგიული გეგმები; 
•  მომსახურების ახალი სახეები; 
•  სადაზღვევო კომპანიის მონაწილეობა საზოგადოების ცხოვრებაში. 

შეხვედრების პროცესში კლიენტებთან არკვევენ მათ აზრს სადაზღვევო კომპანიის იმიჯის და 
მიწოდებული სადაზღვევო პროდუქტების ხარისხისა და ასორტიმენტის შესახებ. ამ მიზნებს 
ემსახურება ასევე რეგულარულად ჩატარებული კონფერენციები, სადაც მონაწილეობენ 
სადაზღვევო კომპანიის წამყვანი მენეჯერები და მზღვეველთა ცალკეული ჯგუფები.  

შედეგად სადაზღვევო კომპანიების მხრიდან ასეთი თანამედროვე მიდგომის საფუძველზე ხდება 
დაზღვევო ბაზარზე პროდუქტების წინ წაწევის ინოვაციური მეთოდების შემუშავება. 

ყურადღებას იპყრობს ის ფაქტიც, რომ ბოლო წლებში ქართული სადაზღვევო ბაზარი 
მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ნაკლებად შემოდიან ამ ბაზარზე ახალი მოთამაშეები. ექსპერტების 
აზრით, თანამედროვე ეტაპზე სადაზღვევო დარგში წინა პლანზე დაყენებულია შემდეგი 
ფაქტორები: 

•  სადაზღვევო შუამავლების საკომისიოების (ანაზღაურების) ზრდა; 
•  საფასე კონკურენცია იმყოფება დემპინგის ზღვარზე. 

ამასთან უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საკმაოდ მკაცრი კონკურენტული გარემო განპირობებულია 
ისეთი ფაქტორებით, როგორებიცაა მოთამაშეთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა და მათ მიერ 
გამოყენებული ბიზნეს-მოდელები. აქედან გამომდინარე, კონკურენცია სადაზღვევო ბაზარზე 
წარმოადგენს ბრძოლას ორგანიზაციებს შორის, რომლებიც მოსახლეობას სთავაზობენ სადაზღვევო 
მომსახურებას, დაზღვეულთა რაოდენობის გასაზრდელად, ასევე არსებული სადაზღვევო 
ფონდების სახსრების მაქსიმალურად ხელსაყრელად დასაბანდებლად. შედეგად ამ ბრძოლის 
საბოლოო მიზანს წარმოადგენს მოგების მაქსიმიზაცია.  
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2. კონკურენცია ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე და მისი თანამედროვე მდგომარეობა    

დღეს სადაზღვევო ბაზარი წარმოუდგენელია კონკურენციის გარეშე, ამიტომ იგი სადაზღვევო 
ბაზარზე იძლევა ბიძგს ამ სეგმენტის განვითარებისათვის, რაც მდგომარეობს: ახალი სადაზღვევო 
ორგანიზაციების გახსნაში, მიწოდებული სერვისების რაოდენობის გაზრდაში და მათი ხარისხის 
ამაღლებაში.  

სადაზღვევო ბიზნესი საქართველოში სულ რაღაც სამ ათეულ წელიწადს ითვლის. თანამედროვე 
ეტაპზე ქვეყანაში სულ რეგისტრირებულია 18 კომპანია, რომელთაგან 17 აქვს სისოცხლის და 
არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზია, ხოლო ერთს კი მხოლოდ არასიცოცხლის დაზღვევის 
ლიცენზია.  საქართველოში სადაზღვევო ბაზარი ყოველწლიურად სულ უფრო მიმზიდველი ხდება, 
ამასთან მწვავდება მოცემულ ბაზარზე კონკურენცია, რაც აიძულებს კომპანიებს გააფართოვონ 
სადაზღვევო მომსახურების პაკეტები.  

2020 წელს სადაზღვევო კომპანიების მიერ მოზიდულმა პრემიამ შეადგინა 667.3 მილიონი ლარი, 
ხოლო მოგებამ ამავე პერიოდში კი 172.5 მილიონი ლარი, წმინდა მოგებამ კი 48 მილიონი ლარი. 
ყოველწლიურად იზრდება სადაზღვევო კომპანიები აქტივების მოცულობები თუ 2019 წელს იგი 
ტოლი იყო 799 მილ. ლარის 2020 წელს ბოლოსათვის მან შეადგინა 915.8 მილ. ლარი. ასევე მზარდია 
მათი კაპიტალის მოცულობები, თუ 2019 წელს იგი შეადგენდა 235 მილ. ლარს, 2020 წლისათვის მან 
შეადგინა 279 მილ ლარი.3 

მნიშვნელოვნად განსხვავდება სადაზღვევო პრემიის მოცულობები დაზღვევის სახეობების 
მიხედვით (იხ. დიაგრამა 1.1).  

როგორც დიაგრამიდან ჩანს თითქმის ყველა სადაზღვევო პროდუქტის მიხედვით ქვეყანაში 
გაიზარდა მოზიდული სადაზღვევო პრემია. ყველაზე დიდ სექტორს სადაზღვევო ბაზარზე 
წარმოადგენს სამედიცინო (ჯანმრთელობის) დაზღვევა, რომლშიც მოზიდული სადაზღვევო 
პრემიამ 2020 წელს შეადგინა 267.56 მილ. ლარი, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება წინა წლის 
მაჩვენებელს 234.05 მილ. ლარს, შემდეგ მოდის ავტოსატრანსპორტო დაზღვევა, სადაც მოზიდულმა 
პრემიამ დროის იგივე პერიოდში შეადგინა 116.69 მილ. ლარი, რაც წინა წლის მაჩვენებელს (112.01 
მილ. ლარი), ასევე მცირედით აღემატება. მესამე მსხვილ სექტორს წარმოადგენს ქონების დაზღვევა 
ამ სექტორში 2020 წელს წინა წელთან შედარებით არის მნიშვნელოვანი მატება, თუ 2019 წელს ამ 
სექტორში მოზიდულმა პრემიამ შეადგინა 88.39 მილ. ლარი, 2020 წელს იგი გაიზარდა 108.26 
მილიონ ლარამდე.  სწორედ ძირითადად ამ სამ სექტორში მიმდინარეობს მძაფრი კონკურენცია 
სადაზღვევო კომპანიებს შორის. იმის მიხედვით თუ რომელი სადაზღვევო კომპანია შესთავაზებს 
უკეთეს პაკეტს მომხმარებელს მისი მოზიდული პრემიის მოცულობა გაიზრდება.  

                                                            
3 სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფოს ზედამხედველობის სამსახური. სადაზღვევო ბაზრის მიმოხილვა. 2019 
წელი http://insurance.gov.ge/ka/Statistics [უ.გ. 08.06.2021]. 
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წყარო: სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფოს ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემებზე 

დაყრდნობით 

დიაგრამა 1. დაზღვევის სექტორების მიხედვით მოზიდული სადაზღვევო პრემია 2019-2020 
წლებში 10 წამყვანი სადაზღვევო პროდუქტის მიხედვით (მილ. ლარი) 

მსოფლიოში განვითარებულმა COVID 19-ის პანდემიამ თავისი გავლენა ასვე მოახდინა 
საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზეც. წონა წელთან შედარებით ზოგიერთ სექტორში 
შემცირებულია მოზიდული სადაზღვევო პრემიის მოცულობა. მაგალითად, 2019 წელს სახმელეთო 
ტრანსპორტის გამოყენებასთან დაკავშირებული სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის 
სფეროში მოზიდული იყო 55.46 მილ. ლარი, ხოლო 2020 წელს მისი მოცულობა საგრძნობლად 
შემცირდა და შეადგინა 38.73 მილ. ლარი. ასევე ტვირთების გადაზიდვის სფეროში 2019 წელს 
მოზიდული პრემია შეადგენდა 9.96 მილ. ლარს, ხოლო 2020 წელს იგი შემცირდა 8.72 მილიონ 
ლარამდე.4 

დღევანდელი ეკონომიკური კრიზისის პირობებში სადაზღვევო კომპანიები ცდილობენ აამაღლონ 
თავიანთი კონკურენტუნარიანობა, ამ მიმართებით ყოველი მათგანი ყოველ ძალას ხმარობს რათა 
გაზარდოს კორპორაციული და ინსტიტუციონალური კლიენტების რაოდენობა, ამ მიზნით ისინი 
ქმნიან ახალ სადაზღვევო შეღავათიან პაკეტებს, რომლებიც მორგებულია მათ მოთხოვნილებებზე, 
რისთვისაც ატარებენ მრავალჯერად შეხვედრებს ორგანიზაციების და კომპანიების თანამშრომ-
ლებთან, რათა გაარკვიონ მათი მოთხოვნილებები ამის შემდეგ მათზე დაყრდნობით შემოიტანონ 
ახალი პროდუქტები ან განახორციელონ კორექტირება არსებულ სადაზღვევო პაკეტებში.  

                                                            
4 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების სტატისტიკური 
გამოკვლევების შედეგები. თბ. 2020.  გვ. 2-3. 
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როგორც უკვე აღვნიშნეთ საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე ოპერირებს 18 სადაზღვევო კომპანია, 
მაგრამ მათ შორის 7 წარმოადგენს ძირითად მოთამაშეს (იხ. დიაგრამა 2).    

როგორც დიაგრამიდან ჩანს ქართულ სადაზღვევო ბაზარს მზარდი ტენდენცია ახასიათებს. 2020 
წელს გაზრდილია თითქმის ყველა წამყვანი სადაზღვევო კომპანიის მოზიდული პრემია წინა 
წელთან შედარებით. გამონაკლის წარმოადგენს მხოლოდ იმედი L ბენეფიტი და ალფა, რომელთა 
მოზიდული პრემია წინა წელთან შედარებით მცირედით შემცირდა. წამყვანი პოზიცია მოზიდული 
სადაზღვევო პრემიის მიხედვით უკავია სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგს რომელმაც 2020 
წელს მოიზიდა 22.02 მილ. ლარით მეტი ვიდრე 2019 წელს და მთლიანობაში შეადგინა 128.95 მილ. 
ლარი, მეორე ადგილი უკავია კომპანია ალდაგს 2020 წელს მისმა მოზიდულმა პრემიამ შეადგინა 
106.92 მილ. ლარი, მას მოყვება თიბისი და იმედი L შესაბამისად 89.3 და 71.67 მილ. ლარით. 
ფაქტიურად ამ ოთხი კომპანიის ჯამური მოზიდული პრემია შეადგენს მთელი ბაზრის მოზიდული 
პრემიის 59.5%. 

მნიშვნელოვანია ის ბაზრის წილი რომლებიც უკავიათ წამყვან სადაზღვევო კომპანიებს დაზღვევის 
სხვადასხვა მნიშვნელოვანი სახეების მიხედვით. თუ განვიხილავთ 2020 წელს სამედიცინო 
(ჯანმრთელობის) დაზღვევის სახეობის მიხედვით წამყვანი კომპანიების ბაზრის წილს დავინახავთ, 
რომ აქ ლიდერობს ჯიპიაი ჰოლდინგი, მას უკავია ამ მომსახურების ბაზრის 28%, მას მოყვება იმედი 
L 23%-ით და არდი 15%-ით. სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის სახეში ლიდერობს თიბისი 
23%-ით, მას მოყვება ალდაგი 20%-ით და ჯიპიაი ჰოლდინგი 17%-თ. ქონების დაზღვევის სფეროში 
ლიდერობს ალდაგი 37%-ით, მას მოყვება თიბისი 16%-ით და ჯიპიაი ჰოლდინგი 15.76%.5  

 
წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით. 

დიაგრამა 2. სადაზღვევო კომპანიები სადაზღვეო პრემიის მოცულობის მიხედვით 2019-2020 
წლებში (მილ. ლარებში)  

                                                            
5 სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური. სადაზღვევო ბაზრის სტატისტიკური 
მაჩვენებლები. თბ. 2021. http://insurance.gov.ge/Statistics.aspx/Statistics [უ.გ. 08.06.2021]. 
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ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე კომპანიის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების საკითხი 
განვიხილოთ კომპანია ირაოს მაგალითზე. საქართველოს სადაზღვევო ბაზრის ლიდერებს შორის 
ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უკავია საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანია ირაოს. იგი ქართულ 
ბაზარზე სწრაფად განვითარებადი და მაღალი კონკურენტუნარიანობის მქონე კომპანიას 
წარმოადგენს. კომპანიის მენეჯმენტის აქვს ამ სფეროში მოღვაწეობის მრავალწლიანი და მდიდარი 
გამოცდილება. მის სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობის მოთხოვნილებების მაღალ 
დონეზე დაკმაყოფილება, კომპანიაში ბიზნესის განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის 
ამაღლებაზე აქვთ ხანგრძლივვადიანი ხედვა. 

კომპანია დაარსებულ იქნა 2004 წელს და 2007 წლიდან მისი პარტნიორია ვენის სადაზღვევო ჯგუფი. 
ყოველწლიურად იზრდება მოზიდული პრემიის მოცულობები.  2016 წელს კომპანიამ მოიზიდა 
სადაზღვევო პრემიის სახით 24.22 მილ ლარი, 2017 წელს 28.13 მილ. ლარი, 2018 წელს მოზიდულმა 
სადაზღვევო პრემიამ შეადგინა 29.41 მილ. ლარი, 2019 წელს კი 35.53 მილ. ლარი, ხოლო 2020 წელს 
კი 38.52 მილ ლარი (იხ. დიაგრამა 3).  

 
 წყარო: დიაგრამა შედგენილია სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფოს ზედამხედველობის 

სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით. 

დიაგრამა 3.3. სადაზღვევო კომპანია ირაოს მიერ მოზიდული სადაზღვევო პრემია წლების 
მიხედვით (მილ. ლარებში)6 

კომპანიის მოღვაწეობის ხანმოკლე პერიოდის მიუხედავად, მის საქმიანობაში ჩამოყალიბდა 
მნიშვნელოვანი პრინციპები, როგორებიცაა: კომპეტენცია, წესრიგი, კეთილსინდისიერება, 
გუნდურობა და სისწრაფე. სწორედ ამ ძირითად პრინციპებზე დაყრდნობით და მათი 
თანმიმდევრული დაცვით მიაღწია კომპანიამ იმ შედეგებს, რომლებიც თანამედროვე ეტაპზე 
განსაზღვრავს მის კონკურენტუნარიანობას.  

                                                            
6 სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია „ირაო“ფინანსური ანგარიშგება. თბ. 2020.  
https://irao.ge/assets/files/15736d933ad1162c6392187eb6368291.pdf [უ.გ. 08.06.2021]. 
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ზოგადად კომპანიების საქმიანობის ანალიზისათვის და მათი კონკურენტუნარიანობის 
განსაზღვრისათვის იყენებენ SWOT ანალიზის მეთოდს. მისი საშუალებით შესაძლებელი ხდება 
მომავალში კომპანიის საქმიანობის პროგნოზირება და პერსპექტივების განსაზღვრა. SWOT 
ანალიზის მეთოდის გამოყენება სადაზღვევო კომპანია ირაოს საქმიანობისა და 
კონკურენტუნარიანობის გასაანალიზებლად წარმოადგენს მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს შემდგომი 
საქმიანობის პერსპექტივების განსაზღვრისათვის. 

კომპანია ირაოს SWOT ანალიზი მოცემულია ქვემოთ, რომელშიც განხილულია მისი ძლიერ და 
სუსტი მხარეები, ასევე საფრთხეები და შესაძლებლობები. 

 
ამრიგად, დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე მიმდინარეობს 
საკმაოდ მკაცრი კონკურენცია, მაგრამ ამის მიუხედავად კომპანია ირაო ახდენს რა დროულ 
რეაგირებას მომხმარებელთა მოთხოვნებზე, ასევე დროულად ახორციელებს იმ ფაქტორების 
აღმოფხვრას, რომელიც ხელსა უშლიან კომპანიის შემდგომ განვითარებას ზრდის თავის 
კონკურენტუნარიანობას და უკავია წამყვანი პოზიციები ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე.  
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დასკვნა 

კონკურენცია გვევლინება განვითარებული სადაზღვევო ბაზრის განუყოფელ შემადგენელ 
ნაწილად. ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე საბაზრო ეკონომიკა წარმოუდგენელია კონკურენციის გარეშე. 
ამასთან დაკავშირებით გაჩნდა კონკურენციის, მისი დონისა და აქტიურობის, ძალებისა და ძლიერი 
კონკურენტების საბაზრო შესაძლებლობების, ასევე დაზღვევის პრიორიტეტულ ბაზრებზე 
კონკურენციის პერსპექტივების შესწავლის აუცილებლობა.  

დაზღვევის ბაზარზე კონკურენციის შეფასების ძირითად სტადიას წარმოადგენს კონკურენტული 
პროცესების ბაზარზე ზემოქმედების ანალიზი, ძირითადი კრიტერიუმების შესწავლის 
საფუძველზე, რომლებიც განაპირობებენ კონკურენციის ინტენსივობას. 

როგორც ჩვენს მიერ ჩატარებულმა კვლევამ დაგვანახა საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი 
წარმოადგენს ქართული ეკონომიკის სწრაფად მზარდ სექტორს. ყოველწლიურად იხვეწება 
სადაზღვევო პაკეტები, რომლებიც ეფუძნება კორპორაციული და ინსტიტუციონალურ 
კლიენტებთან გამართულ შეხვედრებზე გამოთქმულ მოსაზრებებს. თანამედროვე პირობებში 
სადაზღვევო ბაზარი წარმოუდგენელია კონკურენციის გარეშე, ვინაიდან იგი იძლევა ბიძგს 
ეკონომიკის ამ სეგმენტის განვითარებისათვის.  

ამრიგად, თანამედროვე მსოფლიოში COVID პანდემიით გამოწვეული კრიზისის პირობებში, სულ 
უფრო მძაფრდება კონკურენცია ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე და იმისათვის, რომ კომპანიებმა 
შესძლონ მათ წინაშე წარმოშობილი გამოწვევების დაძლევა საჭიროა მოახდინონ დროული და 
სწრაფი რეაგირება ბაზრის ცვლილებებზე, გათვალონ მათ მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების 
ფინანსური რისკები, დასახონ ამ რისკების შემცირების გზები და მაქსიმალურად გაითვალისწინონ 
პოტენციური კლიენტების მოთხოვნილებები.  
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ევროპული მედიაცია საქართველოს ევროინტეგრაციის ჭრილში  

 

ქრისტინე მაჭარაშვილი 

ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, 

გოჩა მიქაუტაძე  

სტუდენტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

საქართველოს შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა და საგარეო იმიჯი განსაზღვრავს 
ევროინტეგრაციის გზაზე მის პოლიტიკურ მნიშვნელობას. 2019 წლის ივნისში დაიწყო 
პოლიტიკური კრიზისი, რომლის საბაბიც გახდა რუსი დეპუტატის, სერგეი გავრილოვის, 
საქართველოს პარლამენტის სპიკერის სავარძელში ხილვა, რბილი ძალის პოლიტიკის 
გამოყენებამ კიდევ უფრო დაძაბა მმართველ გუნდსა და ოპოზიციას შორის ვითარება, რაც  2021 
წლის  თებერვალში ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის ნიკა მელიას პატიმრობით 
დასრულდა. საქართველოში პოლიტიკურმა კრიზისმა პიკს მიაღწია, რომლის განმუხტვაც 
ქვეყანაში მოქმედი პოლიტიკური ელიტისათვის და წამყვანი საზოგადო მოღვაწეებისათვის 
დაუძლეველი აღმოჩნდა. სწორედ ამ დროს,  ევროკავშირმა აამოქმედა თავისი დიპლომატიური 
ინსტრუმენტი- მედიაცია1, რომლის მეშვეობით პოლიტიკურ ელიტას იდეოლოგიური ჩიხიდან 
გამოსვლის საინტერესო მოდელი შესთავაზა. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირი მაქსიმალურად 
ნეიტრალურ პოზიციას იკავებს ნებისმიერი ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ სივრცეში 
იდეოლოგიური და პოლიტიკური ინტერვენციისაგან, რაც განსაზღვრულია კოპენჰაგენის 
სტანდარტითაც, მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში საქართველო მოგვევლინა პირველ 
სახელმწიფოდ, სადაც ევროგაერთიანებამ პრევენციისა და რბილი ძალის დიპლომატია 
გამოიყენა.  

მედიაცია დიპლომატიის ერთ-ერთი წამყვანი ასპექტია, რომელიც გულისხმობს დავის 
გადაწყვეტას სასამართლო უწყებების გარეშე მესამე მხარის ჩარევით. მედიატორი გვევლინება 
ნეიტრალურ-მიუკერძოებელ მხარედ და მის პოსტულატს დაპირისპირებული მხარეების 
ინტერესების კოჰაბიტაცია წარმოადგენს. ევროკავშირი საერთაშორისო კონფლიქტებში 
მედიატორის სახით მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ ერთვება, როდესაც აღნიშნული კონფლიქტი 
პირდაპირპროპორციულად ეხება ევროგაერთიანების ინტერესებს. მედიატორის ადეკვატური 
გავლენის ბერკეტების, მედიაციის სტრატეგიისა და მედიატორის თანმიმდევრულობის 
მეშვეობით ევროკავშირმა წარმატებული მედიაცია განახორციელა და საქართველოში არსებული 
პოლიტიკური პარტიები პოლიტიკური ჩიხიდან გამოიყვანა, რომელიც ევროპული საბჭოს 
პრეზიდენტის, შარლ მიშელის დოკუმენტის ხელმოწერით დადასტურდა. შესაბამისად, 
ევროკავშირის მიერ წარმოებულმა მედიაციამ საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების 
ფუნქციონირების ახალი სტანდარტების ჩამოყალიბების და განსაზღვრის საშუალება მისცა.  

                                                            
1 მ. დიქჰოფი , „International Mediation: A Specific Diplomatic Tool For Emerging Countries?“, Verlag Barbara Budrich, 2014 
წელი, ხელმისაწვდომია აქ: https://www.jstor.org/stable/26593338?seq=3#metadata_info_tab_contents [უ. გ. 17.06.2021]. 
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ეს მოვლენა მნიშვნელოვანი ფაქტია, მით უმეტეს, როდესაც საქართველო, 2024 წელს, აპირებს 
განაცხადების შეტანას ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე. ევროგაერთიანების მიერ 
განხორციელებული მედიაცია საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობისათვის 
ფასდაუდებელია. მან უდიდესი როლი ითამაშა ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ძალების 
დეპოლარიზაციასა და პარტიების პოლიტიკური ჩიხიდან გამოსაყვანაში. ეს 
პირდაპირპროპორციულად აისახება საქართველოს პოლიტიკურ სტაბილურობაზე, რომელიც 
კოპენჰაგენის სტანდარტით ევროკავშირში ინტეგრაციის უმთავრესი მოთხოვნაა. 

საკვანძო სიტყვები: პოლიტიკური სტაბილურობა, ევროინტეგრაცია, მედიაცია, ევროკავშირი, 
დიპლომატია. 

 

Abstract 

Georgia's domestic political stability and foreign image determine its political significance on the path to 
European integration. The political crisis began in June 2019, which was triggered by the appearance of a 
Russian MP, Sergei Gavrilov, in the chair of the Speaker of the Parliament of Georgia. The use of soft 
power policies further aggravated the situation between the ruling team and the opposition, which ended 
in February 2021 with the imprisonment of Nika Melia, the leader of one of the opposition parties. The 
political crisis in Georgia has reached a peak.   

The situation was Invincible for the country’s political elite and leading public figures. The EU launched 
its diplomatic tool, mediation, at this time, because it provided the political class with an intriguing model 
for resolving the ideal impasse. It should be noted that the EU is as neutral as possible from ideological 
and political intervention in the domestic political space of any country, which is defined by the 
Copenhagen standard, but in this case, Georgia was the first country where the EU used prevention and 
soft power diplomacy.  

Mediation is one of the leading aspects of diplomacy, which involves resolving disputes without the 
intervention of third parties through the courts. The mediator appears to be a neutral-impartial party and 
its postulate is the cohabitation of the interests of the opposing parties. The EU is involved in international 
conflicts as a mediator only when the conflict is directly related to the interests of the European Union. 
Through the levers of adequate mediator influence, mediation strategy, and mediator consistency, the EU 
has successfully mediated and brought the political parties in Georgia out of the political impasse, as 
evidenced by the signing of a document by the President of the European Council, Charles Michel. 
Accordingly, EU-mediated mediation has enabled the establishment and definition of new standards for 
the functioning of Georgia's democratic institutions.  

This event is an important fact, especially when Georgia, in 2024, intends to apply for EU membership. 
EU mediation in such a process is invaluable to Georgia's political stability. It played a major role in 
depolarizing the political process in the country and pulling the parties out of the political impasse. This 
is directly proportional to Georgia's political stability, which is a key requirement for EU integration under 
the Copenhagen standard. 

Keywords: Political Stability, European Integration, Mediation, European Union, Diplomacy. 
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შესავალი 

ევროკავშირი საქართველოს ისტორიული არჩევანია და ეს მის კონსტიტუციაშიც ნათლადაა 
ასახული, კერძოდ 78-ე მუხლში „ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია“, 
სახელმწიფოს საერთაშორისო ურთიერთობების წარმოების პრიორიტეტიც ევროპული 
ვექტორია. საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში ევროინტეგრაციას ქვეყნის რესურსების დიდი 
ნაწილი ეთმობა. კერძოდ, ის პრინციპებიც და ღირებულებებიც, რომელიც საქართველოსა და 
ევროკავშირს აერთიანებს გულისხმობს საქართველოს პოლიტიკური ინსტიტუტების საგნობრივ 
ინტეგრაციას ევროპულ ინსტიტუტებთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის დონეზე. ამ 
კუთხით საქართველო-ევროკავშირს შორის, 2014 წელს გაფორმებული ასოცირების შეთანხმება 
გახლავთ ხელშეკრულება- ერთადერთი სამართლებრივი ჩარჩო-დოკუმენტი, რომელიც 
ითვალისწინებს მხარეებს შორის განსაზღვრულ და სასურველ ურთიერთობას, თუმცა 
ასოცირების შეთანხმებაში არ არსებობს პუნქტი, რომლის მიხედვითაც მოთხოვნებისა და 
ევროდირექტივების შესრულების შემთხვევაში საქართველო დიდი ევროპული ოჯახის წევრი 
გახდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იურიდიულად დადასტურებული არაა, ის არის 
ერთადერთი რეალური ინსტრუმენტი, რომელიც ევროინტეგრაციის საკითხში ქმედუნარიანია.  

ევროპულ ოჯახში ინტეგრაცია გახლავთ განსაზღვრულობა და საფუძველი ქვეყნის, 
პოლიტიკურ-ეკონომიკურ სტაბილურობის, კერძოდ ლიბერალ-დემოკრატიული პრინციპების 
ჰარმონიზაციით. პოლიტიკური სტაბილურობა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მედეგობის ერთ-
ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორია, კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოსთვის 
ევროინტეგრაციის.  

საკითხი იმთავითვე იძენს მნიშვნელოვან აქტუალობას, როდესაც საქართველოს პოლიტიკურ 
ელიტებსა და სამოქალაქო პირებს შორის იდეოლოგიურ უთანხმოებას ეხება. მით უმეტეს, 
როდესაც მხედველობაში მივიღებთ ევროკავშირის მხრიდან აღნიშნულ საკითხთან 
გამოხმაურებას, რაც მედიაციაში გამოიხატა და იგი პირდაპირპროპორციულად  ქვეყნის 
ევროინტეგრაციაზე აისახა. ფაქტია, რომ ევროკავშირის დაინტერესება სამხრეთ კავკასიის 
რეგიონით პოსტსაბჭოთა სისტემის დანგრევის შემდგომ დაიწყო, თუმცა მსგავსი პოლიტიკური 
მედიაცია მართლაც იშვიათია ამ ორგანიზაციის არსებობის ფურცლებზე და თითქმის 
უპრეცენდენტოა. ევროპულმა მედიაციამ საქართველოში არსებული პოლიტიკური კრიზისის 
განმუხტვა შეძლო და ამით ქართულ მხარეს მისცა საშუალება საგარეო პოლიტიკის 
მიმართულებით, ევროინტეგრაციის კურსი გაეგრძელებინა. მეორეს მხრივ კი დადასტურდა 
ევროკავშირ-საქართველოს შორის თანამშრომლობისა და შიდა პოლიტიკური 
სტაბილურობისადმი კოჰაბიტაცია.2 აღნიშნული საკითხის აქტუალობა და ფასეულობა 
განსაზღვრულია საქართველოს მმართველი გუნდის განცხადებაში, რომელიც ევროკავშირის 
წევრობაზე განაცხადის გაკეთებას 2024 წელს აპირებს. 

მეთოდოლოგია 
კვლევის მიზანია განვსაზღვროთ, ევროპული მედიაციის როლი საქართველოში არსებული 
პოლიტიკური კრიზისის ფონზე, რადგანაც ქვეყნის პოლიტიკური სტაბილურობა ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ასპექტია, რომელიც პირდაპირპროპორციულად ისახება ევროინტეგრაციის 
პროცესებზე. შესაბამისად პასუხი უნდა გაეცეს შემდეგ საკვლევ კითხვებს: 1-რამდენად იყენებს 

                                                            
2 ე. ფანჩულიძე, რ. იანგსი, „Defusing Georgia’s Political Crisis: An EU Foreign Policy Success?“, CARNEGIE EUROPE, 2021 
წლის 10 მაისი, ხელმწისაწვდომია აქ: https://carnegieeurope.eu/2021/05/10/defusing-georgia-s-political-crisis-eu-foreign-
policy-success-pub-84494 [უ. გ. 17.06.2021]. 
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ევროკავშირი მედიაციას სახელმწიფოთა შიდა პოლიტიკური სტაბილიზაციისათვის? და 2-
რამდენად ადაპტირდა ევროპული მედიაცია საქართველოში? 

კვლევა ეფუძნება თვისებრივ მეთოდოლოგიას, ე.წ. Case Study- კონკრეტული მაგალითის 
შესწავლას- ევროკავშირის მედიაცია საქართველოში 2021წ. რათა კვლევას საკითხისადმი 
ყოვლისმომცველობა გამოევლინა სიღრმისეულადაა განხილული სამეცნიერო ნაშრომები და 
სტატიები (მეორეული ლიტერატურა). კვლევის შედეგად გვეძლევა საშუალება განვსაზღვროთ 
თუ რაოდენ დიდი როლი გააჩნია საქართველოს, როგორც ევროპულ ღირებულებებზე 
დაფუძნებულ სახელმწიფოს ევროკავშირისათვის და რა მოსალოდნელ შედეგს იქონიებს შარლ 
მიშელის მედიაცია საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. ვინაიდან საკითხი უახლეს 
წარსულს ასახავს კვლევა მიმართულია ქართული საზოგადოების ევროკავშირის მედიატორული 
როლის სამეცნიერო საფუძვლის შექმნისა და ცნობიერების ამაღლებისაკენ. 

 

      1.ევროპული მედიაცია - საქართველო ევროგაერთიანების საგარეო პოლიტიკის 
პრიზმაში 

თანამედროვე მსოფლიო გლობალიზაციის ხანაში კონფლიქტების რაოდენობის შემცირების 
ნაცვლად საერთაშორისო და შიდაპოლიტიკური კონფლიქტების რაოდენობა იმატებს, რაც 
თითოეული რეგიონისათვის და მსოფლიო მშვიდობის ჰარმონიზაციის კუთხით 
უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ კონფლიქტების დარეგულირების 
კუთხით არსებობს ქვეყნებისათვის კონსტიტუცია, საერთაშორისო შეთანხმებები და 
კონვენციები. სამწუხაროდ, პოლიტიკურ და სასამართლო უწყებათა გადაწყვეტილებები ხშირად 
არ მოდის ჰარმონიაში, ამ დროს ერთადერთი გამოსავალი გახლავთ ახალი  კომპლექსური გზების 
ძიება და ალტერნატიული ვარიანტების მედიაცია, რომელიც დაპირისპირებულ მხარეებს შორის 
დავის გადაწყვეტას სასამართლოს გარეშე მესამე მიუკერძოებელი მხარის ჩარევით 
ახორციელებს.  მედიაციის ბუნება სხვადასხვა გარემოებაში სხვადასხვაგვარია და  აღსანიშნავია 
ისიც, რომ მას დიდი რესურსი და გამოცდილება ესაჭიროება. 

მსოფლიოს ყველაზე დიდ ეკონომიკურ გაერთიანებას, ევროკავშირის პოლიტიკური ბერკეტებიც 
გააჩნია.  ამის მტკიცებულება ევროკავშირის ისტორიის ფურცლებზე ასახული ფაქტებია, 
როდესაც ევროგაერთიანება მედიაციის საშუალებით ერევა სახელმწიფოთაშორისი თუ 
შიდასახელმწიფოებრივი დღის წესრიგის ფორმირებაში სტაბილურობის მიღწევის მიზნით. 
მედიატორის სურვილია აწარმოოს მედიაცია სამომავლო პოლიტიკური თუ ეკონომიკური 
ბენეფიტის მიღებასათვის. შესაბამისად ევროკავშირის ინტერესი და ჩართულობა საქართველოს 
პოლიტიკური ელიტის ჩიხიდან გამოყვანაში მეტყველებს  გაერთიანების მისწრაფებებზე.  
ევროგაერთიანების საგარეო პოლიტიკა  კომპლექსური ხასიათისაა, ვინაიდან ამ სტრატეგიული 
მიმართულების შემუშავებაში მონაწილეობას 27 წევრი სახელმწიფოს ღებულობს. იგივე 
პრინციპით ხდება დღის წესრიგის შემუშავებაც. თანამედროვე პერიოდში მსოფლიო 
საერთაშორისო ორგანიზაციები საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით ბევრი პრობლემის წინაშე 
აღმოჩნდნენ. გამონაკლისს არც ევროკავშირი წარმოადგენს და იგი ებრძვის უახლესი პერიოდის 
გამოწვევებს:  მიგრანტთა კრიზისი, გაფართოების პოლიტიკის არა ერთფეროვნება,  ბრექსიტი,  
კოვიდ პანდემია,  ენერგოუსაფრთხოება, დეზინფორმაცია და ბევრი სხვა.  სწორედ ასეთია ის 
პოლიტიკური ლანდშაფტი,  რომლის მიუხედავადაც ევროგაერთიანებამ საქართველოს 
შიდაპოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანა მედიაციის საშუალებით გადაწყვიტა. ფაქტია, რომ 
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ევროკავშირის სურვილია საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობა, რაც მეტყველებს  
მხარეებს შორის პარიტეტული ურთიერთობისადმის წრაფვაზე.3 

ზოგადად ევროპული მედიაცია 2008/52/EC  ევრო დირექტივის მიხედვით ხორციელდება4  და 
კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს ევროკავშირის იძულებითი დიპლომატიის არ გამოყენება 
ქვეყანათა შიდა პოლიტიკაში. თუ გადავხედავთ ევროკავშირის ისტორიულ ეტაპებს იშვიათად 
აღმოვაჩენთ ფაქტებს, რაც საქართველოსა და ევროკავშირს შორის განხორციელდა.  მაგალითიად  
ესპანელებისა და  კატალონიელების დაპირისპირება, რომლის დროსაც შიდა კონფლიქტი 
ურთულეს ფაზაში იმყოფებოდა, ევროგაერთიანების ლიდერებმა უარი განაცხადეს 
მედიატორული როლის შეთავსებაზე დაპირისპირებულ მხარეებს შორის. მიუხედავად იმისა, 
რომ ევროპელების 40% ევროკავშირის მედიაციის მომხრე იყო, თუმცა უშედეგოდ.5 კატალონიისა 
და საქართველოს  შემთხვევების შედარების კუთხით მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ 
კატალონია მდებარეობს ოთხივე მხრიდან ევროპულ საზღვარს შორის, ხოლო საქართველო 
მდებარეობს სახელმწიფოთა ურთიერთგადაჯაჭვულ კონფლიქტურ რეგიონალში. ამ კუთხითაც 
ევროკავშირის ჩარევა უპრეცენდენტოა, ვინაიდან ეს გახლავთ გზავნილი მტრულად განწყობილი 
რუსეთის მიმართ, სადაც ნათლად იკვეთება ევროკავშირის ინტერესი რეგიონში პოლიტიკური 
სტაბილურობისადმი.  

წარმატებული ევროპული მედიაცია საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი და დროული 
გახლდათ. მისი წყალობით სახელმწიფოს პოლიტიკურმა ელიტამ შეძლო პოლიტ-ჩიხიდან 
გამოსვლა, რითაც ქვეყანას განვითარების ახალი შესაძლებლობები მიეცა. ქვეყნის ოპოზიციური 
პოლიტიკური პარტიების საკანონმდებლო ორგანოში შესვლა და მუშაობის განახლება აიხსნება 
იმით, რომ მედიაცია იყო მაქსიმალურად ადაპტირებული და მიზანმიმართული, როგორც 
მმართველ პარტიასა და ოპოზიციას შორის. 

  

      2.ევროპული მედიაციის მნიშვნელობა საქართველოსათვის 

საქართველოს პოლიტიკური ელიტა და სამოქალაქო საზოგადოება აღიარებს ევროკავშირის 
მხრიდან გაწეულ უდიდეს დახმარებას, ამიტომაც აუცილებელია განისაზღვროს ძირითადი 
ასპექტების გამოკვეთა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე აისახება. 
ევროკავშირის ეს უპრეცენდენტო მედიაცია საქართველოსთვის არის ფასეული გაკვეთილი, 
რომლითაც ამ უკანასკნელმა უნდა განსაზღვროს შედეგები, რაც მედიაციამ მოიტანა და 
მომავალში მოიტანს საერთაშორისო დონეზე. ევროპულმა მედიაციამ, რომელიც შარლ მიშელის 
ინიციატივით განხორციელდა კიდევ ერთხელ ცხადყო ამ ორგანიზაციის უდიდესი 
დაინტერესება საქართველოსადმი, რომელიც შეიძლება ევროინტეგრაციის ქვაკუთხედიც 
                                                            
3 ნ. სამხარაძე, „ევროპული მედიაცია ქართულ პოლიტიკურ კრიზისში: რას (ვერ) ჩავწვდით?“, საქართველოს 
პოლიტიკის ინსტიტუტი, 2021 წლის 7 აპრილი, ხელმისაწვდომია 
აქ:http://gip.ge/ge/%e1%83%94%e1%83%95%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%9e%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-
%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%90-
%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%a3%e1%83%9a/ [უ. გ. 17.06.2021]. 

4 EUR-Lex, Directive [2008/52/EC] of the European Parliament and European Council, Official Journal of the European Union, 
2008 მაისი, ხელმისაწვდომია აქ: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32008L0052 [უ. გ. 17.06.2021]. 
5 “Over 40% of Europeans want EU to mediate in Catalan conflict, says poll” Catalan News, 2019 დეკემბერი 11, 
ხელმისაწვდომია აქ: https://www.catalannews.com/politics/item/over-40-of-europeans-want-eu-to-mediate-in-catalan-
conflict-says-poll [უ. გ. 17.06.2021]. 
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აღმოჩნდეს. 
 პოლიტიკური სტაბილურობა ევროკავშირში გაწევრიანების პოსტულატია, რაც 
დადასტურებულია მისი პოლიტიკური წარსულით. მაგალითად, მე-7 გაფართოების ტალღის 
დროს, როდესაც ხორვატია გაწევრიანდა. სწორედ ამიტომაც ევროკავშირის ბირთვი 
სახელმწიფოების მეთაურებისგან მოყვა უდიდესი რეზონანსი, რომელშიც გამოირჩეოდა 
საფრანგეთის პრეზიდენტი, ემანუელ მაკრონი. ამ ფაქტმა, მოგვცა საფუძველი, რომ ევროკავშირი 
გაფართოებას უფრო დიდი ყურადღებით მოეკიდება, მით უმეტეს გაზრდილი 
ევროსკეპტიციზმის ფონზე. საქართველოს შემთხვევაში ზოგადი პოლიტიკური სურათი საკმაოდ 
არასტაბილური გახლდათ, რისი გამოსწორების საშუალებაც ნაკლებად დეტერმინიზირებული 
იყო, სანამ ევროკავშირი მედიაციას მიმართავდა. ევროპული მედიაცია ფაქტიურად ერთადერთი 
გამოსავალი აღმოჩნდა პოლიტიკურ სინერგეტიზმში გადასასვლელად. აღსანიშნავია ისიც, რომ  
პოლიტიკური ლიდერებიც ევროკავშირის მხრიდან ამ ინიციატივას ნაკლებად მოელოდნენ.  

ასოცირების შეთანხმება, რომელიც ევროკავშირსა და საქართველოს გააჩნიათ უნდა შესრულდეს 
და რაც შეიძლება მალე. ამისათვის კი სახელმწიფოს ესაჭიროება პოლიტიკური მობილიზება, 
რათა ეფექტურად მოხდეს სტანდარტების პრაქტიკაში დანერგვა და განხორციელება, რაც 
პოლიტიკური არასტაბილურობის პირობებში არ მოხერხდება. საქართველოსათვის ევროპულ 
მედიაციას უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია, რადგანაც ევროპულ ოჯახში მიმავალ ქვეყანას 
პოლიტიკური სტაბილურობის მიღწევაში თავად ევროკავშირი ეხმარება, რაც უპრეცენდენტო და 
დასაფასებელია. აქვე მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონზე 
რუსეთის რბილი ძალის მასშტაბებისა, ევროკავშირმა შეძლო და აწარმოა საქართველოში 
პოლიტიკური მოლაპარაკებები, რაზეც საპასუხო გამოძახილი რუსეთის მხრიდან მხარეებს 
დღემდე არ მიუღიათ, თუმცა მისი მხრიდან მოსალოდნელია სტოხასტიკური ქმედებები. 

 

დასკვნა 

 კვლევა შესაძლებლობას იძლევა გაკეთდეს ძირითად შედეგებზე დაფუძნებული ადეკვატური 
დასკვნა. ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობა პარიტეტულია, რომლის უმაღლეს 
ნიშნულზე აყვანას ორივე მხარე ახორციელებს. ევროინტეგრაციის გზაზე მდგომი ქვეყნისათვის 
პოლიტიკური გარემოს სტაბილურობა უმნიშვნელოვანესია, რადგანაც ეფექტურად ებრძოლოს 
პრობლემებს და დანერგოს ევროპული სტანდარტები, რომელიც ასოცირების შეთანხმებით 
საქართველოს მხარეს აქვს ნაკისრი. მიუხედავად მიმდინარე პროცესებისა, სახელმწიფოში 
პოლიტიკურმა კრიზისმა დაისადგურა, რითაც საფრთხე შეექმნა ევროინტეგრაციის პროცესს. 
ასეთ მნიშნველოვან დროს, ყველასათვის მოულოდნელად ევროკავშირმა მედიაციის 
საშუალებით დაასტაბილურა პოლიტიკური გარემო და მოქნილ, რელევანტურ პოლიტიკით 
შეძლო ქვეყანაში პოლიტიკური ელიტის და გარემოს დეპოლარიზაცია. დიდ ევროპულ ოჯახში 
საქართველოს ინტეგრაციის შეფერხებული პროცესი ევროგაერთიანების მიზანმიმართული 
მედიაციის მეშვეობით სასურველ ფაზაში გადავიდა. 
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აბსტრაქტი 

სტატია ევროკავშირს აღწერს როგორც „უსაფრთხოების საზოგადოებას“. მის მახასიათებლებს 
აკავშირებს „უსაფრთხოების საზოგადოების“ თეორიულ აღწერილობასთან. სტატიის მიზანია 
აჩვენოს, თუ როგორ გამოიყენება დემოკრატიული ღირებულებები ევროკავშირში, როგორც 
ინსტრუმენტი, რომელიც ხელს უწყობს საზოგადოებების ტრანსფორმაციას, ეხმარება მათ 
მშვიდობიანი ცვლილების იდეის მნიშვნელობის შეთვისებაში და ქმნის რწმენას, რომ საერთო 
სოციალური პრობლემები შესაძლებელია გადაიჭრას მშვიდობიანად. სტატიაში ხაზგასმულია 
მშვიდობის საფუძვლები ევროკავშირში, რომელიც აჩვენებს, თუ როგორ გარდაიქმნა “ომის 
კონტინენტი მშვიდობის კონტიტენტად”.  

სტატია აჩვენებს რა როლს თამაშობს ევროკავშირი პარტნიორ ქვეყნებში დემოკრატიის და 
განვითარების მხარდაჭერის თვალსაზრისით. ყურადღება გამახვილებულია აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის პროგრამაზე და ევროკავშირის ძალისხმევაზე სამიზნე სახელმწიფოებში. 
დემოკრატიული და ლიბერალური ღირებულებების ინსტრუმენტად გამოყენებით მშვიდობისა 
და სტაბილურობისთვის, ევროკავშირი ხელს უწყობს დემოკრატიული კულტურის 
დამკვიდრებას სამიზნე, პარტნიორ სახელმწიფოებში. ეს შეიძლება აღქმულ იქნას როგორც 
მექანიზმი, ამ ქვეყნების ევროკავშირთან, როგორც უსაფრთხოების საზოგადოებასთან 
დაახლოებისთვის. ქვეყნები სარგებელს იღებენ ევროკავშირის გამოცდილებით პოზიტიური 
მშვიდობის მშენებლობასა და განვითარებაში. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში 
ევროკავშირის მიმართ ყალიბდება დადებითი წარმოდგენები, რაც წინგადადგმული ნაბიჯია 
ევროპული საზოგადოებისაკენ.  

საკვანძო სიტყვები: მშვიდობა, უსაფრთხოება, დემოკრატიული ღირებულებები, ევროკავშირი, 
აღმოსავლეთ პარტნიორობა.  

 

Abstract 

This article describes EU as a security community. It links its characteristics with the theoretical 
description of the security community. The article aims to show how democratic values are seen as an 
instrument in EU, that fosters transformation of societies, helping them to acquire an idea of peaceful 
change, that creates a belief that common social problems can be solved peacefully. The basis for peace in 
EU is identified, which helps to show how it became possible to transform “the continent of war into the 
continent of peace”.  

Additionally, the article demonstrates the EU’s role as a promoter of democracy and development in its 
partner states. The special attention is paid to the Eastern Partnership program and EU’s effort in the 
targeted states. By using the democratic and liberal values as an instrument for peace and stability, EU 
helps democratic culture to be established in the targeted partner states. It can be seen as a mechanism to 
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bring these countries close to the security community, represented by EU. The countries benefit from the 
EU’s experience in a positive peace building and development. The positive perceptions toward EU in EaP 
countries are increasing, which is a step forward toward European community.  

Key words: Peace, security, democratic values, EU, EaP. 

 

Introduction 

Very few people will argue that EU is the most ambitious experiment in regional peace and democracy. 
However, seeing peace and democracy as a function of security in EU is usually less discussed issue in the 
academic literature about the European Union and its characteristics. The European Union can be 
described as a successful example of the security community, based on the idea of peaceful change. It can 
also be viewed as a promoter of development and stability to its neighboring states through various 
programs.  The countries in EU’s southern and eastern neighborhood benefit from EU’s support in 
promoting democracy. Democratic values are seen as an instrument in EU, that fosters transformation of 
societies, acquiring an idea of peaceful change, that creates a belief that common social problems can be 
solved peacefully. Adapting or adopting European values increases the chances for these states to become 
a part of the security community, represented by EU.  

This article aims to describe the European Union as a security community and demonstrate its capacity to 
promote the idea of peaceful change and democracy. To show how EU can be viewed as the security 
community, it is described theoretically and is connected with the EU’s characteristics, the bases that 
sustain peace in the union. The article briefly discusses the policy of EU toward its partner states in terms 
of promoting peace and democracy and it further concentrates on the example of the Eastern Partnership 
program, launched in 2009. It reviews the situation in the program participant countries in terms of 
democracy, peace and security and the influence of EU in these dimensions.  

 

1. Defining Security Community 

The security community is a union, where different actors and with different identities interact with each 
other in a peaceful way. Two main types of security communities can be distinguished: amalgamated, 
when previously independent actors form one entity with one common government and pluralistic 
security community, which consists formally independent states.1 EU represents the latest form of the 
security community. The main characteristic of the security community is that the sense of community is 
based on the agreement of groups and individuals about the notion of “peaceful change”, which means, 
that they believe that common social problems must and can be resolved peacefully. The belief in peaceful 
change includes rejecting the perception that large scale use of force as well as significant preparations for 
it is the solution.2 Security community includes different members. The negotiations and dialogue about 
different norms and values is acceptable, but the acceptance of peaceful change remains as a cornerstone. 

Constructivist approach about the security communities puts shared identities, values and meanings in the 
heart of such communities. They create a possibility - the borders of the community not to be fixed, but 

                                                            
1A. Tusicisny, „Security Communities and Their Values: Taking Masses Seriously“, International Political Science Review / 
Revue internationale de science politique , Sep., 2007, Vol. 28, No. 4. Pp 426. 
2 F. Moller, „Capitalizing on Difference: A Security Community or/as a Western Project“, Security Dialogue vol. 34, no. 3, 
September 2003. Pp 317. 
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changeable and might not coincide the traditional geographic borders. This approach views security 
communities as socially constructed, where shared values are essential, as it create strong ties among 
community members and even more important than face-to-face interaction.3 For the successful 
functioning, security community requires to be based on shared identities, values and meanings, to have 
interactions among different actors and to have long term interests, that gives the motivation to these 
actors to cooperate. This builds trust among community members. It means that values and interests 
become a part of a scheme and they are mechanisms which link actors with strong ties, thus make security 
community sustainable.4 

Such values are usually associated with liberalism and democracy. They might not necessarily be essential 
for the creation of security community, but they are believed to be important to create a strong connection 
among its members which ensures sustaining the community. There are different unions including states 
with different political regimes and value systems. ASEAN is one example. They cooperate and there are 
no military tensions between the member states. However, the question about peaceful change usually 
arises when speaking about the members with the tradition of undemocratic rule, as the notion includes 
peacefulness not only between the states, but also within the states. Undemocratic countries usually use 
repressions and human rights violations which are directly opposed the structural understanding of 
positive peace.  

There is a common agreement about the fact that the most functional model of security community today 
is the European Union, which stands on the values of liberalism and democracy.  Liberalism and 
democracy are well suited for the process of social learning, which means that societies acquire shared 
understandings and create the civic culture based on tolerance, rule of law, duty of citizens, the role of 
government, etc..5 Tolerance and respect are values that contribute intra and inter societal peace. Liberal 
values have infectious character, which cross national boundaries and establishes the sense of belonging 
together among separate entities which is an ideal base for building community.6 A community based on 
shared values is the crucial factor in security communities, where values replace traditional power related 
instruments. However, the values are not the only instrument. Multiplicity of interaction is considered 
also as a strong mechanism, which creates interest among engaged parties and willingness to cooperate. 
These instruments are better described below. 

 

2. Basis for peace in EU 

In 2012, Noble Peace Prize was awarded to the European Union for its effort to promote peace in Europe 
after the World War II. During the ceremony it was said that: 

“The stabilizing part played by the EU has helped to transform most of Europe from a continent of war 
to a continent of peace”.7 

                                                            
3 A. Tusicisny, „Security Communities and Their Values: Taking Masses Seriously“, International Political Science Review / 
Revue internationale de science politique, Sep, 2007, Vol. 28, No. 4. Pp 427. 
4 Ibid, Pp 429. 
5 A. Colins, „Bringing communities back: Security communities and the Association of Southeast Asian Nations’ plural turn“, 
Cooperation and Conflict 2014, Vol. 49(2). Pp 279. 
6 Ibid. 
7 Norwegian Nobel Committee, 2012. 
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These words clearly demonstrate two things: first, the historical reality, that Europe has been a war zone 
for a long time and stability, peace and security not always have been a part of European life. Second, 
Europe became a clear example that peace can be built if there is enough political will and effort for it. 
Prior to 1945, the nationalistically conditioned foreign policy was remaining as a characteristic of 
European states. This was a significant precondition for the tensions among states on the continent. 
Coercive tactics, isolation, power plays, threats, and the readiness to use force in the name of the nation, 
was still regarded as a normal behavior by the state, as unitary actors. In the process of building the EU, 
such practices became abandoned and have been replaced by prioritizing negotiations, consensus building, 
participation, inclusiveness and joint international institution building.8  

There are several bases, that create partnership for peace on intrasocietal and inter societal level possible 
and achievable in Europe. It is often stated, that economic integration plays a big role in the creation of 
European community and the establishment of peaceful relations. Inter and transnational instruments 
guide sustainable socio-economic development across European societies. The free market system is used 
in EU and fosters economic integration. However, it is not the free market itself that secured European 
peace. It was internationalized, joint democratic management of economic integration, that let its actors 
to fulfil their interests through partnership. The free market was a catalyst of peace.9 Example of France 
and Germany is usually stated to support this attitude. After World War II, one of the core aim for the 
European countries was to eliminate the rivalry between France and Germany toward coal and steel 
resources. It was important to eliminate the possible threat of renewed tensions among countries. 
Establishment of the European Coal and Steel Community in 1950, bounded the countries together 
specifically and functionally (along with the four other original member states, Belgium, Italy, 
Luxembourg and the Netherlands) .10 According to the French foreign minister Robert Schuman, who is 
recognized as an “architect of the European Integration”:11  

“The solidarity in production thus established will make it plain that any war between France and 
Germany becomes not merely unthinkable, but materially impossible’’.12 

These words prove, that for the builders of the EU, economic integration was seen as a leverage for bonding 
the states together to make peace between them possible. 

As already noted above, the main principle that makes the project of EU successful is in the joint 
management and joint institutions. Some scholars argue, that this is the erosion of sovereignty. This 
opinion is based on the belief, that no member state is in the position of “ultimate power” in its own 
internal affairs.13 In the opposite of this opinion, it can be said, that EU legislation asks member states to 
harmonize their internal state laws, according the criteria, but it leaves the ultimate authority within the 

                                                            
8 H. Anastasiou, „The EU as a peace building system: Deconstructing nationalism in an era of globalization“, International 
Journal of Peace Studies, Autumn/Winter 2007, Vol. 12, No. 2. Pp 33. 
9 Ibid, Pp 35. 
10 V. L Birchfield, John Krige, Alasdair R Young, „European integration as a peace project“, The British Journal of Politics and 
International Relations 2017, Vol. 19(1). Pp 6. 
11 European Commission, „Robert Schuman: the architect of the European integration project“  https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/robert_schuman_en.pdf [Last seen 17.10.2020]. 
12 See full text: European Union, „The Schuman Declaration – 9 May 1950 „ https://europa.eu/european-union/about-
eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_en [Last seen 17.10.2020]. 
13 M. Loughlin, „The erosion of sovereignty“, Netherlands Journal of Legal Philosophy, 2016 (2). Pp 70. 
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state. It is also worth to note, that decisions about intergovernmental arrangements in the EU are and have 
been made by the member states themselves, to meet the needs of their own citizens.14 

EU integration is characterized by the willingness of nation-states to gradually dissociate from the 
nationalist notion of absolute sovereignty.15 EU itself describes this process as “pooling sovereignty”: 

“Pooling sovereignty means, in practice, that the member states delegate some of their decision-making 
powers to shared institutions they have created, so that decisions on specific matters of joint interest can 
be made democratically at European level”.16 

The logic of EU institutions and intergovernmental arrangements does not automatically mean, that the 
EU is free of problems, tensions and disagreements, and even periodic deadlocks. However, when disputes 
arise, EU institutions and the culture of joint management enables it not to evolve into the alienation and 
an escalation of unmanageable conflicts.17 

The European Union uses democracy as a mechanism to promote security. EU has the ability to play a role 
of a promoter of democracy in its near abroad. This role has been acquired in 1970s, when European 
Commission saw its role to strengthen new emerged and still fragile democracies within Europe. By the 
late 1970s, the whole process of membership negotiations took place about responding membership 
requests by Greece, Spain and Portugal, the countries recently emerged from authoritarian rule.18 The 
position of the European Commission can be seen in the words by the president of the Commission, Roy 
Jenkins, who was stating that any reply, that could reject the applications by the three countries (Greece, 
Spain and Portugal), even indirect, might have had a bad consequence for these states, who were trying 
to leave authoritarian rule behind, as well as for the EU. He was mentioning, that these countries were 
already dependent on EU on some extent and any response, rather than positive could be translated as a 
refusal, which could be a “severe blow” for them.19 

Thus, responding positively to the membership of new emerged democracies was seen as a mean to 
strengthen the security in Europe by the partnership. Democratic values facilitate the creation of strong 
civil society, the system of checks and balances, which promote community bonds and common identity 
on the one hand and transparent policies on the other.20 It benefits the trust among societal groups and 
thus decreases the chance of antagonism. 

To go deeper into the issues of democracy and peace, it is necessary to answer the question - How do 
democratic values benefit the peace in European community? - by identifying specific causal relationships 
between several factors, that are present in the EU. There are several arguments that are used to explain 
                                                            
14 Ibid. 
15 H. Anastasiou, „The EU as a peace building system: Deconstructing nationalism in an era of globalization“, International 
Journal of Peace Studies, Autumn/Winter 2007, Vol. 12, No. 2.Pp 37. 
16 See full text: European Union, „The European Union Explaned: How the European Union Works“, Luxembourg: Publications 
Office of the European Union, 2014https://europa.rs/images/publikacije/HTEUW_How_the_EU_Works.pdf [Last seen 
18.10.2020]. 
17 H. Anastasiou, „The EU as a peace building system: Deconstructing nationalism in an era of globalization“, International 
Journal of Peace Studies, Autumn/Winter 2007, Vol. 12, No. 2. Pp 38. 
18 N Piers Ludlow, „More than just a Single Market: European integration, peace and security in the 1980s“, The British Journal 
of Politics and International Relations 2017, Vol. 19(1). Pp 57. 
19 Ibid. 
20 A. Colins, „Bringing communities back: Security communities and the Association of Southeast Asian Nations’ plural turn“, 
Cooperation and Conflict 2014, Vol. 49(2). Pp 278. 
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the European phenomenon of peace. The first one is that democratically elected leaders are less likely to 
engage in war without public support. This kind of step might jeopardize their political career when the 
action is not supported by the public. Contrary, public support to military actions is less important in 
authoritarian states. The second argument is that democracies are culturally more ready for negotiations, 
therefore they are more likely to seek compromises and solutions, especially with the states with similar 
values. Also, democracies are more transparent, which makes their actions more predictable, so there is 
less space for mistrust while engaging with democracies.  Third, democracies are usually wealthy states, 
based on the free market values and they care about destroying welfare and infrastructure that can be 
followed after the war. Trade relations, foreign investments, and overall interdependent markets involve 
multiple interests, which can be affected by the war.  The instability is less likely to be tolerable by the 
societies in democracies, as it affects their quality of life.21 

 

3. EU peace and development agenda in EaP countries 

EU can impact democracy and security in neighboring states. They are regarded as partner states, but it is 
important to underline, that partnership does not automatically mean guaranteed membership. EU is open 
to all European states, but only when they meet certain political and economic requirements. In 1990s 
and forward, EU institutionalized the promotion of democracy and established the democratic criteria to 
become a member state.22 The European Council defined the main criterions for accession in Copenhagen 
in 1993.  Broadly speaking, these criteria can be grouped into three dimensions: Political, which include 
having stable institutions, ensuring democracy, rule of law, human rights, respect and protection of 
minorities. Economic, with the focus on market economy and the capacity to function with the principles 
of the free market. Administrative and institutional capacity, that means to be able to implement the 
obligations of membership in terms of political, economic and monetary union.23 Improvements in 
political, economic and administrative spheres can benefit both intrastate and interstate peace and 
stability. For this reason, EU assists its partner countries in achieving desired results in these dimensions. 
EU funded projects benefit the development of societies in the targeted states. The countries that become 
host communities for EU values and are willing to become partners or even potential members of EU, 
benefit with development and the experience of EU in institution- building, enhancing economic and 
political partnership etc.  

The EU’s Neighboring Policy is not just a demonstration of a kind will by the union, but it has a strategic 
importance for the EU itself. It is about creating the circle of the states near EU, that share the fundamental 
values and objectives of the EU. One of the most important aim is to prevent dividing lines among the 
member states and the neighboring states. Building partnerships with the neighboring states in the east 
and south and promoting democracy to each targeted state, creates potential for stability and prosperity 
in these countries, which is beneficial for the EU in securing its eastern and southern borders. EU is 

                                                            
21 M. Nilsson, D. Silander, „Democracy and Security in the EU’s Eastern Neighborhood? Assessing the ENP in Georgia, Moldova, 
and Ukraine“, Democracy and Security 2016, VOL. 12, NO. 1. Pp 46. 
22 Ibid, Pp 48. 
23 European Commission. Accession Criteria  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-
criteria_en [Last seen 18.10.2020]. 



81

 
 

 
 

annually checking these countries with the focus on democracy, rule of law, human rights, and market 
economy.24 

To concentrate on the Eastern Partnership program, it can be described as a far reaching framework for 
cooperation. In 2009, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine became a part of the 
Eastern Partnership program as a part of the EUs Neighboring Policy. The program has four main priority 
areas – Stronger Economy; Stronger Governance; Stronger Connectivity; Stronger Society. Under this 
framework, EU supports the reforms essential for building positive peace, security and prosperity. To 
strengthen gradual economic integration, EU has offered its eastern neighbors the option of negotiating 
Association Agreements, including Deep and Comprehensive Free Trade Agreements.25 EU uses these 
instruments to bring Eastern Partnership countries close to its norms. Georgia, Ukraine and Moldova 
openly state their willingness to become a part of EU and NATO, while the path for Armenia and Belarus 
are different. For Azerbaijan, EU is seen as good partner in trade and energy. In 2017, 20 key deliverables 
have been identified by the European Commission for 2020. These deliverables are grouped in four main 
dimensions of cooperation, as well as cross cutting deliverables, which should be mainstreamed in other 
dimensions as well:26 

•  Cross Cutting deliverables:  1) More engagement with civil society organizations. 2) Increase 
gender equality and non-discrimination 3) Strengthen strategic communications and supporting 
plurality and independence of media.  

•  Strong Economy: 4) Improve the investment and business environment and unlock Small and 
Medium-sized Enterprises’ (SMEs) growth potential. 5) Address gaps in access to finance and 
financial infrastructure. 6) Create new job opportunities at the local and regional level. 7) 
Harmonize digital markets. 8) Support intra-regional trade among partner countries and the EU. 

•  Stronger Governance: 9) Strengthen the rule of law and anti-corruption mechanisms. 10) Support 
the implementation of key judicial reforms. 11) Support the implementation of public 
administration reform. 12) Stronger security cooperation. 

•  Stronger Connectivity: 13) Extend the TEN-T core networks, transport. 14) Increase energy supply 
security. 15) Enhance energy efficiency and the use of renewable energy; reduce Greenhouse Gas 
emissions. 16) Support the environment and adaptation to climate change. 

•  Stronger Society: 17) Progress on Visa Liberalization Dialogues and Mobility Partnerships. 18) 
Strengthen investment in young people’s skills, entrepreneurship and employability. 19) Establish 
an Eastern Partnership European school. 20) Integrate Eastern Partnership and EU research and 
innovation systems and programs. 

EU periodically assesses progress achieved in Eastern Partnership countries. In 2019, for the 10 years’ 
anniversary of the program, monitoring results showed, that there were significant positive steps in all 
dimensions of deliverables, however, there were remaining aspects, that require further attention. For 
example, more support to CSOs, activities that support gender equality and non-discrimination, as well as 
efforts that strengthen independent media. Special attention is needed in the field of rule of law and 

                                                            
24 M. Nilsson, D. Silander, „Democracy and Security in the EU’s Eastern Neighborhood? Assessing the ENP in Georgia, Moldova, 
and Ukraine“, Democracy and Security 2016, VOL. 12, NO. 1. Pp 49. 
25 International IDEA Policy Brief, January 2016. Pp 2. 
26 Fact sheet, „20 Deliverables for 2020: Bringing tangible results for citizens“ https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/eap_deliverables_factsheet_2017.pdf [Last seen 18.10.2020]. 
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judicial reforms. Challenges remain on social level, including the need to address the quality of education, 
as well as the problem of employment for young people.27  

To speak about Easter Partnership countries in broad terms, it can be said that positive tendencies can be 
seen in some of the Eastern Partnership countries, however, is its still far to call them stable democracies. 
Georgia, Moldova and Ukraine are often characterized as transitional or hybrid regimes with some 
authoritarian tendencies, however, they are still regarded as more democratic partners for the EU, than 
authoritarian.28 Armenia is described as semi-consolidated authoritarian regime, while Azerbaijan is 
described as consolidated authoritarian country.29 The democratic development in the countries can be 
regarded as unstable and still very fragile. Periodically, the declining in the scores of democracy is visible 
in some countries. According to Freedom House, in 2020, Georgia had experience the worsened status in 
democracy, as overall score declined from 3.29/7 to 3.25/7.30 Contrary, the situation improved in Ukraine, 
as the country experienced the first peaceful rotation of power in the post-Euromaidan period.31  

What are the perspectives for these countries in terms of peace and security? In these terms, EU’s approach 
lays in a long term development, that includes different sectors and actors both on institutional and 
societal level and in sum, benefits the intra and inter societal peace and security. One of the instruments 
is fighting with radicalization through intercultural dialogue. It can build and promote understanding 
within and between societies. It can help to demonstrate the value of cultural diversity and human rights.32 
EU supports people to people contacts in Eastern Partnership countries, with the specific focus on 
development of civil society. Strengthening and activeness of CSOs are especially noteworthy in Georgia 
and Ukraine. It is seen as one of the most important part is supporting democratic development, as civil 
society plays a key role in enhancing accountability and transparency in partner countries. 

EaP states have security issues and the vast majority of the countries have their territorial integrity 
violated. EU recognizes the potential threat of conflicts near its borders as they threaten regional stability. 
EU has experience of stabilizing relations in conflict affected regions. In the case of the Balkans, European 
Union has succeeded in normalizing relations, substantially reducing the likelihood of open violence. In 
cases of South Caucasus and Crimea, EU does not recognize the proclaimed statuses of the territories, but 
also does not directly alter the situation. One of the instrument EU uses is that it actively supports 
organizations working on grassroots levels. The activities of local CSOs supported by the EU include 
peacebuilding. It actively invests in supporting the activities which help IDPs or create skills and jobs.33  

In 2018, after monitoring the progress in EaP states, EU was stating that the positive perceptions toward 
EU in EaP countries are increasing. 61% of EaP citizens were seeing EU as the most trustworthy foreign 
                                                            
27 Fact sheet, „20 Deliverables for 2020 Monitoring – State of Play March 2019“ https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/20_deliverables_for_2020_monitoring_state_of_play_2019.pdf [Last seen 18.10.2020]. 
28 M. Nilsson, D. Silander, „Democracy and Security in the EU’s Eastern Neighborhood? Assessing the ENP in Georgia, Moldova, 
and Ukraine“, Democracy and Security 2016, VOL. 12, NO. 1. Pp 51. 
29 Source: Freedom House. https://freedomhouse.org/countries/nations-transit/scores [Last seen 19.10.2020]. 
30 F. House. Nations in Transit 2020. Georgia https://freedomhouse.org/country/georgia/nations-transit/2020 [Last seen 
18.10.2020]. 
31 F. House. Nations in Transit 2020. Ukraine https://freedomhouse.org/country/ukraine/nations-transit/2020 [Last seen 
18.10.2020]. 
32 European Commission. Culture and Creativity https://ec.europa.eu/culture/policies/international-cultural-relations [Last seen 
19.10.2020]. 
33 P. Perchoc, „EU-Eastern Partnership people-to-people contacts“, European Parliamentary Research Service. March 2019 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635604/EPRS_ATA(2019)635604_EN.pdf [Last seen 19.10.2020]. 
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institution.34 It can be regarded as very important factor in creating trust among EU and its partner 
communities. It is also an important aspect in strengthening the willingness in the partner communities 
to adapt or adopt the values which are cornerstone in EU. Adapting or adopting these values can enable 
partner communities to become a part of the common European identity. It is also a step forward to 
willfully become a part of the security community represented by EU, which means more democracy, 
stability and development.  

 

 Conclusion 

EU’s role as a security community to promote peace and democracy in its partner states is extremely 
important. EU uses its values as a mechanism to foster cooperation among EU member states and its 
partner states. The cooperation includes different dimensions and in sum benefits the countries’ long term 
development and stability, that are regarded to be essential for building the positive peace. In EaP 
countries, EU helps to strengthen the governance on the one hand and to develop civil society through 
strengthening civil society organizations. It helps the culture of accountability and transparency to be 
established. There are numerous positive results achieved during the cooperation among EU and EaP 
countries in terms of building democratic and peaceful states. However, challenges still remain. EU 
continues to support these societies. Furthermore, the trust in these societies toward EU is growing, which 
is a step forward for adapting or adopting the core values of European community and take a step toward 
the voluntary membership of the security community, represented by EU.  

 

 

                                                            
34 Fact sheet, “20 Deliverables for 2020: State of play in 2018”  https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/eap_generic_factsheet_eng_web.pdf [Last seen 19.10.2020]. 
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კორონავირუსული პანდემიის (Covid-19) ეკონომიკური გავლენები 
თანამედროვე სამყაროზე 

 
გელა ცაავა 

ასოცირებული პროფესორი, 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, 

 ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი  

აბსტრაქტი 

აღნიშნული სტატია ეხება კვლევას, კორონავირუსული ინფექციის (COVID-19) რთული 
გამოწვევებისა და მნიშვნელოვანი გლობალური საფრთხეების შესახებ. წარმოდგენილ ნაშრომში 
განხილულია კორონავირუსით გამოწვეული გვერდითი ეფექტებით თანამედროვე მსოფლიოში 
სრულიად შეცვლილი მიმდინარე პროცესები. 

გარდა ამისა მოყვანილია გლობალური ეკონომიკის განვითარებაზე პანდემიის უარყოფითი 
ეფექტი სახელმწიფო საზღვრების დახურვის, ბაზრის დივერსიფიკაციისა და ტურისტული 
ნაკადების შემცირების პროცესები.  

წარმოდგენილი ნაშრომი მიმოიხილავს თანამედროვე სამყაროში ეკონომიკური ინდიკატორების 
არსებულ მდგომარეობასა და პროგნოზებს. ნაშრომის მიზანია განსაზღვროს ძირითადი 
ამოცანები, რომელიც დაკავშირებულია კორონავირუსის გავრცელების შედეგებსა და მიღებულ 
ზიანზე.  

ჩვენ გამოვყოფთ გამოწვევებსა და შესაძლებლობებს, რომლებიც დაკავშირებულია COVID‐19-ის 
გავრცელების აღკვეთის დაუყოვნებლივ აუცილებლობასთან. ნაშრომი ფოკუსირებულია 
ინოვაციების განვითარებასა და ჰუმანიტარულ ძალისხმევაზე პანდემიის ფონზე. 

ნაშრომის მომზადებისას გამოყენებულმა ხელმისაწვდომი თეორიული მასალის ანალიზმა 
სათანადო დასკვნების მომზადების საკითხში გაგვიწია დახმარება. აქვე მოცემულია 
პრაქტიკული რეკომენდაციები სახელმწიფოში პოსტ-პანდემიურ გამოწვევებზე 
გასამკლავებლად.  

 

Abstract  

This article addresses a study coronavirus pandemic (COVID-19) on the complex challenges and 
significant global threats. The present paper discusses the current processes in the modern world that have 
completely changed due to the side effects caused by the coronavirus. 

In addition, the negative effects of the epidemic on the development of the World economy are the 
processes of closing state borders, market diversification and reduction of tourist flows. 

The presented paper reviews the current state and forecasts of economic indicators in the modern world. 
The aim of the paper is to identify the main tasks related to the consequences of the spread of coronavirus. 

We highlight the challenges and opportunities associated with the immediate need to prevent the spread 
of COVID‐19. The paper focuses on the development of innovation and humanitarian efforts against the 
background of the pandemic. 
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The analysis of the available theoretical material used in the preparation of the paper helped us to prepare 
the appropriate conclusions. Here are some practical recommendations for dealing with post-pandemic 
challenges in the state. 

Key words: Coronavirus infection, Georgia, European Union, challenges, Crisis 

 

შესავალი 

კორონავირუსული ეპიდემია უპრეცედენტოა არა მხოლოდ მისი გავრცელების არეალით, არამედ 
თვისობრივიდაც. ვფიქრობთ, ვირუსის გავლენა თანამედროვე სამყაროზე 
მრავალგანზომილებიანია (გეოპოლიტიკური, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული). 
კორონავირუსის არაპროგნოზირებადი ბუნების გამო, რთულია სამყაროზე მისი გავლენის 
სრულყოფილი ანალიზი და შეფასება.  

ვირუსული ეპიდემიების გავრცელება მსოფლიო საზოგადოებისთვის მასიური გამოწვევაა არა 
მხოლოდ გლობალური უსაფრთხოების გარემოში, არამედ სამყაროს ყოველდღიურ 
ცხოვრებაშიც. ვირუსი, რომლის სახელწოდებაა ,,COVID-19’’, პირველად ჩინეთში, ვუჰანის 
პროვინციაში 2019 წლის ბოლოს გამოჩნდა და სტიმულირება გაუწია გლობალური პანდემიის 
ტალღის დაფარვას საერთაშორისო სისტემაში, რამაც 2 მილიონზე მეტი ადამიანის დაღუპვა 
გამოიწვია. 

მსოფლიო პანდემიამ დიდი გავლენა მოახდინა ეკონომიკაზე, მაგრამ გარკვეული 
ანალიტიკოსები შესაბამის პროგნოზებს გასულ წელს აკეთებდნენ. ვარარაუდობენ, რომ 
კორონავირუსზე რეაგირება გლობალური ეკონომიკა, საერთო ჯამში, სულ მცირე 1 ტრილიონი 
ამერიკული დოლარის ზარალს განიცდის. 

გავრცელებული პანდემიის შედეგად, მნიშვნელოვანი ზიანი ტურიზმის, ასევე მომსახურების 
სფეროებს მიადგა, გაუქმდა საერთაშორისო მგზავრობები (სარკინიგზო და საავტომობილო 
ტრანსპორტით), დაიხურა სასტუმროების თუ რესტორნების ქსელები.1 

სხვადასხვა ექსპერტთა მოსაზრებით, ტურიზმის სექტორის კარების ძლიერად დახურვის გამო, 
პანდემიამდე არსებულ ვითარებას აღნიშნულ სფეროში, თანამედროვე სამყარო მხოლოდ 2025 
წლისთვის მიაღწევს. 

ჯერ კიდევ 2020 წელს, მსოფლიო ბანკის გათვლებით ნავარაუდევი იყო, რომ კორონავირუსული 
ინფექციის შედეგად ეკონომიკა 3 პროცენტით შემცირდებოდა. სამყარო დაკარგავდა 
დაახლოებით 5 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს.2 ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც, 2008-2009 წლების 
მსოფლიო კრიზისის დროს, მსოფლიო ეკონომიკა შემცირდა 0,008 პროცენტით.  

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ყველაზე მეტად დაზარალდა ტურიზმის სექტორი. 20-25 
პროცენტით შემცირდა ტურისტული ნაკადები, როცა 2008-2009 წლებში შემცირების 
მაჩვენებელი 4 პროცენტი იყო. მნიშვნელოვნად დაზარალდნენ ის ქვეყნები, რომლებიც 
ძირითადად დამოკიდებულნი არიან ტურიზმზე.  

                                                            
1კორონავირუსული ინფექციის შედეგად ე. წ. დისტანციური ვაჭრობა დრამატულად არის გაზრდილი. იგი უფრო 
გაიზარდა მას შემდეგ, რაც მსოფლიოში უამრავი ბრენდული მაღაზიის დახურვა მოხდა. 
2 მსოფლიო ეკონომიკის მთლიანი შიდა პროდუქტი 86 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. 
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აქვე უნდა განვაცხადოთ, რომ გასულ წელს შეინიშნებოდა მსოფლიო ნავთობზე ფასების 
შემცირება.3 მხოლოდ გასული წლის მარტის განმავლობაში, ნავთობზე ფასების 45 პროცენტით 
შემცირება მოხდა. 2020 წლის გაზაფხულზე ჩატარდა ,,OPEC +’’-ის ქვეყნების შეხვედრა, სადაც 
გადაწყდა, რომ ნავთობის მოპოვების შეცირება დღიურად შემცირებულიყო 9,8 მილიონ 
ბარელამდე.4 

 

1. Covid-19 და ეკონომიკური შედეგი მსოფლიოსათვის 

1.1 Covid-19 და ამერიკის შეერთებული შტატები 

კორონავირუსმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში შექმნა როგორც საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის, ისე ეკონომიკური კრიზისი. პანდემიამ შეიწირა ათასობით ადამიანის 
სიცოცხლე, საავადმყოფოების სისტემამ მიაღწია თავისი შესაძლებლობების ზღვარს და შექმნა 
გლობალური ეკონომიკური სტაგნაცია. 

პანდემიამ სამჯერ მეტი ამერიკელი იმსხვერპლა, ვიდრე ვიეტნამის ომმა. ეკონომიკური კრიზისი 
თავისი მასშტაბით უპრეცედენტოა: კორონავირუსმა ერთდროულად შექმნა მოთხოვნის, 
მიწოდებისა და ფინანსური შოკები. 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, ვირუსის გავრცელებამ ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში გამოავლინა აშკარა გეოგრაფიული ტენდენციები, როგორც მჭიდროდ 
დასახლებულ ურბანულ ცენტრებში, ასევე სოფლად. კრიზისმა ამასთანავე განსხვავებული 
გავლენა იქონია სხვადასხვა რასობრივ და ეთნიკურ ჯგუფებში.  

ეკონომიკური კვლევების ეროვნულმა ბიურომ (NBER) დაადგინა, რომ ამერიკის შეერთებულ 
შტატებში ყოველთვიური ეკონომიკური საქმიანობის ე. წ. პიკი დაფიქსირდა. პანდემიამ 
გამოიწვია საყოფაცხოვრებო ხარჯების მკვეთრი შეცვლა.5 გასული წლის მაისის დასაწყისში, 
როდესაც ზოგიერთმა შტატმა მოხსნა ფიზიკური დისტანცირების შეზღუდვები, უმეტეს 
სექტორში საქონლის გაყიდვების აღდგენა დაიწყო.6 

სამხრეთ კალიფორნიის ახალი უნივერსიტეტის (USC) კვლევის თანახმად, კოვიდ- პანდემიას 
შეიძლება მოჰყვეს 3.2 ტრილიონიდან და 4.8 ტრილიონამდე ამერიკული დოლარის ზარალი. 
კრიზისის ეკონომიკური გავლენა დამოკიდებულია ფაქტორებზე, როგორიცაა ბიზნესის 
დახურვის ხანგრძლივობა და მასშტაბები, ეტაპობრივი გახსნის პროცესი, ინფექციების 
მაჩვენებლები და დაღუპვები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების თავიდან აცილება და 
მომხმარებელთა მკაცრი მოთხოვნა.7 

                                                            
3 მოთხოვნის შემცირების შედეგად ფასების კლება დაფიქსირდა. 
4 ყოველწლიურად 4 მილიარდი ტონა ნავთობი მოიპოვება, რომელსაც მსოფლიო ენერგეტიკულ ბალანსში ნახევარზე 
მეტი უკავია. 
5 საცალო ვაჭრობა, რომელიც ძირითადად, საყოფაცხოვრებო საქონლის რეალიზაციას აკონტროლებს, 2020 წლის 
თებერვლიდან მარტის ჩათვლით 8.7 პროცენტით შემცირდა. 
6 საერთო ჯამში, გასული წლის აპრილიდან მაისამდე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში საცალო ვაჭრობა გაიზარდა 
17,7 პროცენტით, რაც ყველაზე დიდი მაჩვენებელია ყოველთვიურად, მარტისა და აპრილის დანაკარგებთან 
მიმართებაში. 
7 ნავარაუდევია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავდაცვის ხარჯების შემცირება განხორციელდება. (ამერიკის 
შეერთებული შტატები იძულებული გახდა თავდაცვის ხარჯები გაეზარდა, რაც 740 მილიარდ ამერიკულ დოლარს 
აჭარბებს). ხარჯები 1 ტრილიონი ამერიკული დოლარით შემცირდება და ჯანმრთელობის დაცვის სექტორისაკენ 
მიემართა. 
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თუ გასული წლის თებერვალში ამერიკის შეერთებულ შტატებში 300 000 მდე8 სამუშაო ადგილი 
გაჩნდა და შესაბამისი ეკონომიკის მაჩვენებელიც დადებით მოლოდინს აჩენდა, დღეისათვის 
ეკონომიკის დონის დაცემისა და რეცესიის რისკები აშკარად შეინიშნება.9 

მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგების შემცირების მიზნით, ამერიკის შეერთებული შტატების 
ხელისუფლებამ ეკონომიკის ,,სტიმულირების პაკეტი’’ დაამტკიცა, რომლის შედეგად, სათანადო 
საპასუხო მოქმედებები გატარდა.10 

ამერიკის შეერთებული შტატების სარეზერვო ბანკის მიერ დამატებითი ფულის დაბეჭდვა 
ვფიქრობთ, გარკვეულწილად შეასუსტებს დოლარს, თუმცა ეს მაინც ვერ გაზრდის მსოფლიო 
განვითარებადი ქვეყნების ვალუტაზე მოთხოვნის უზრუნველყოფას. ფედერალურმა ბანკმა და 
სხვა საერთაშორიოსო ბანკებმა დაბალ დონემდე დაწიეს საპროცენტო განაკვეთები და დაიწყეს 
დამატებით ფულის ბეჭდვა, რადგან აღნიშნული პროცესი დიდხანს შენარჩუნდება.11 

პანდემიის დაწყებამდე, ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა ძალიან კარგად 
ვითარდებოდა. უმუშევრობა ბოლო 50 წლის მინიმალურ დონეზე იყო, ხოლო ინფლაცია 2.0 
პროცენტზე დაბალ ნიშნულს აღწევდა. თუმცა, ამერიკული ეკონომიკა მეორე კვარტალში 
გასაოცარი - 31,40 პროცენტით დაეცა.   

2020 წლის 27 თებერვალს, დოუ ჯონსის სამრეწველო საშუალო მაჩვენებელი (DJIA) 1,191 
პუნქტით დაეცა, რაც იმ დროისთვის ინდექსის ისტორიაში ყველაზე დიდი ერთდღიანი 
პუნქტით ვარდნას წარმოადგენდა.12 გასულ წელს ნავარაუდევი იყო, რომ ამერიკის შეერთებული 
შტატების მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა (I კვარტალში) 6.5 პროცენტით შემცირდებოდა (II 
კვარტალში - 1.9 პროცენტით).13 2020 წლის 13 მარტს, საფონდო ბირჟაზე დაფიქსირდა ბაზრის 
ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ერთდღიანი - 1,985 ქულა, მას შემდეგ რაც დონალდ ტრამპმა 
გამოაცხადა საგანგებო მდგომარეობა ვირუსის წინააღმდეგ სახელმწიფო რესურსების 
გასათავისუფლებლად.14 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში კორონავირუსმა იმოქმედა ტრანსპორტზეც: გამოიწვია 
კომერციული გადაზიდვების აქტივობისა და დამოკიდებულების ზრდა (როგორც კომერციული 
სატრანსპორტო, ასევე სატვირთო საშუალებებზე). ამასთანავე, ავტოავარიის გამო 

                                                            
8 P. Cohen. ,,U.S. Added 273 000 Jobs in February Before Coronavirus Spread Widly”, The New York Tims, 9 მარტი. 
9 ბოლო 10 წლის მანძილზე პირველად მოხდა სახაზინო ბონდების 0.66 პროცენტამდე ვარდნა. 
10 ამერიკის შეერთებული შტატებში უმუშევრობის დონის და ფასების სტაბილიზაციის მიზნით, ფონდების განაკვეთის 
0.25 პროცენტამდე შემცირება მოახდინა. ამასთანავე, გარკვეული სახელმწიფოების ხელისუფლებებმა შესაძლოა 
ჩინეთთან ვაჭრობაზე გარკვეული შეზღუდვების დაწესება მოახდინონ. მაგალითად, ანტიბიოტიკების 80 პროცენტი, 
რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყენებენ, ჩინეთში წარმოება ხორციელდება. კრიზისის შემდეგ კი 
შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა გადაწყვიტოს, რომ იგი მიუღებელია და სავაჭრო ბარიერები დააწესოს 
ანტიბიოტიკების იმპორტის განხორციელებაზე,  რაც შესაბამის უცხოურ კომპანიებს ბიძგს მისცემს, რომ წარმოება 
შტატებში დააბრუნონ, ან სხვა  გარემოში გადატანა უზრუნველყონ. 
11 ყველაზე დაუცველია ამერიკის შეერთებული შტატების მცირე და საშუალო ბიზნესი, რომელიც ქვეყანაში სამუშაო 
ადგილების 85 პროცენტს უზრუნველყოფს. 
12  J. Menton (February 27, 2020), ,,Dow plunges 1,191 points, its biggest one-day point drop, as coronavirus fears escalate’’. USA 
Today. Archived from the original on July 27, 2020. Retrieved February 28, 2020. 
13 D. Shulman, ,,U.S. Forecast: The Sum of All Fears”, UCLA Anderson Forecast, მარტი 2020. 
14 B. Winck, ,,Live updates: Dow rebounds sharply a day after index tanked its most since 1987 on coronavirus worries’’. Markets 
Insider. Insider. Archived from the original on February 14, 2021. Retrieved March 14, 2020. 
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სიკვდილიანობის მომატება. სატვირთო ინდუსტრიაში ავტომანქანების მძღოლების დეფიციტი 
და 2019 წელთან შედარებით, ტვირთის ტარიფების ზრდა. 

ასევე, გასული წლის მარტის შუა რიცხვებში, უმეტესმა ამერიკულმა და უცხოურმა 
ავიაკომპანიების უმრავლესობამ დაიწყო საშინაო და საერთაშორისო ფრენების შემცირება. 
საკრუიზო ხაზებმა შეაჩერეს ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა სამგზავრო მარშრუტი, რაც 
უარყოფითად აისახა ტურისტულ სექტორზე.  

 

1.2. Covid-19 და ჩინეთი 

ოფიციალური მონაცემებით, ჩინეთის ეკონომიკა გასული წლის ოთხ დეკადასთან შედარებით 
ყველაზე ნელი ტემპით გაიზარდა, მაგრამ ის კვლავ ერთადერთი მთავარი ეკონომიკაა, რომელიც 
2020 წელს 2.3 პროცენტით გაიზარდა. ვირუსის შეზღუდვის მკაცრმა ზომებმა და ბიზნესისთვის 
გადაუდებელი დახმარების გაწევამ ხელი შეუწყო ეკონომიკის აღდგენას. გასული წლის ბოლო 
სამ თვეში ზრდამ 6.5 პროცენტი შეადგინა. 

ქვეყნის მასშტაბით ქარხნებისა და საწარმოების გათიშვამ აიძულა ეკონომიკური ზრდა ოთხი 
დეკადის განმავლობაში ყველაზე ნელა დაწყებულიყო. როგორც ჩანს, აღდგა ჩინეთის საწარმოო 
სექტორი, რამაც მრეწველობის პროდუქციის 7.3 პროცენტით ზრდა გამოიწვია. 

ჩინეთის ექსპორტი 2020 წლის დეკემბერში მოსალოდნელზე მეტად გაიზარდა, რადგან 
კორონავირუსის შედეგებმა მთელ მსოფლიოში გაზარდა მოთხოვნა ჩინურ საქონელზე. 
მთავრობის მიერ ინვესტიციებისა და ჩინურ საქონელზე გლობალური მოთხოვნის კომბინაციამ 
ამასთანავე ხელი შეუწყო სწრაფ აღდგენასა და ექსპორტის ზრდას.  

ოფიციალური პეკინი ცდილობს მკაცრი სავაჭრო ურთიერთობის ჩამოყალიბებას ამერიკის 
შეერთებულ შტატებთან. ყველა ეს გამოწვევა, უდავოდ აისახება ჩინეთის ეკონომიკურ ზრდაზე 
2021 წელს. ყოველივე ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, ჩინეთი კვლავ მრავალი გამოწვევის წინაშე 
დგას, მათ შორის არის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო დაძაბულობა. 

ჩინეთში, ჯანმრთელობის დაცვის ტრადიციული სისტემების მიმართ მიდგომამ კატასტროფაზე 
მზადყოფნისა და პროფილაქტიკის საკითხებმა აჩვენა შიდა პრობლემები, როგორიცაა ვირუსის 
ადრეული გამოვლენა, საზოგადოებრივი საავადმყოფოების გადატვირთვა, პირადი დამცავი 
აღჭურვილობის მწვავე დეფიციტი და სამედიცინო პერსონალის მკვეთრი გადაღლა. 

შესაბამისად, ჩინეთში შექმნილმა სიტუაციამ გამოიწვია ცოცხალი ძალისა და რესურსების 
დანახარჯების ზრდა, რამაც უზრუნველყო ინფიცირებული შემთხვევების ფართო და 
ექსპანსიური მომატება ეპიდემიის საწყის ეტაპზე. აღსანიშნავია, რომ ინფექციის გავრცელების 
შეზღუდვის მიზნით, ჩინეთის მთავრობამ მიიღო ინოვაციური, სპეციალიზირებული და 
მოწინავე სისტემები, ასევე მაღალი ტექნოლოგიები, როგორიცაა 5G, დიდი მონაცემთა ანალიზი 
და ხელოვნური ინტელექტი.15 

ვინაიდან ჩინეთის გარეთ დღესაც მძვინვარებს ვირუსის გავრცელება, დაავადების წინააღმდეგ 
საბრძოლველად, საჭიროა ამ ახალი ძალების სრული ინტეგრირება გლობალური 
ჯანმრთელობის დაცვის სისტემასთან. მსოფლიო ჯანდაცვის სისტემა ახალ ძალებთან 
ინტეგრირებულია არა მხოლოდ COVID-19-თან მიმართებაში, არამედ მომავალში უცნობი 
ინფექციებისათვის. 

                                                            
15 ამ ახალი ძალების ეფექტურად გამოყენებამ ჩინეთს ხელი შეუწყო ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში. 



90

 
 

 
 

დაბოლოს, პანდემიის ეკონომიკური ვარდნა ახალ საფრთხეს უქმნის ისედაც დაუცველ ჩინურ 
ფინანსურ სისტემას. რისკების სრული მოცულობა დამოკიდებული იქნება ჩინეთის შიდა 
აღდგენის სიჩქარეზე; გლობალურ ეკონომიკასა და სხვა სპეციფიკურ ზომებზე, რაც 
სტაბილურობის განმტკიცებას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. 

 

2. Covid-19 და ეკონომიკური შედეგი რუსეთის, საქართველოსა და ევროკავშირისათვის 

2.1 Covid-19 და რუსეთი 

მსოფლიო და რუსეთის ეკონომიკაში განვითარებული მოვლენების მასშტაბები საშუალებას 
გვაძლევს განვიხილოთ ისინი, როგორც გლობალური კატაკლიზმა, რომელიც სამხედრო 
კრიზისთან არის შედარებული.16 საკარანტინო ზომებმა, რომლებიც გამოიყენებოდა მსოფლიოს 
უმეტეს ქვეყნებში,17 რუსეთის ჩათვლით, შესაძლებელი გახადა პანდემიის პერიოდში 
სიკვდილიანობის შემცირება და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დატვირთვის დროულად 
განაწილება, მაგრამ ამაზე გავლენა სერიოზულმა ეკონომიკურმა რეცესიამ უნდა მოახდინოს.18 

კორონავირუსული პანდემიის შედეგები შეეხო რუსეთის ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროებს: 2020 
წლის ოქტომბერში უმუშევრობის დონე 6.3 პროცენტამდე გაიზარდა, რაც ყველაზე მაღალია 
ქვეყანაში ბოლო რვა წლის განმავლობაში. დაახლოებით ნახევარი მილიონი სამუშაო ადგილი 
დაიკარგა თითოეულ სამ დიდ სექტორში: წარმოება, მშენებლობა, საცალო მომსახურება. 

 სიღარიბის ეროვნული მაჩვენებელი გაიზარდა 12,6 პროცენტამდე. მთლიანი შიდა პროდუქტი 
მხოლოდ 3.5-4 პროცენტის ფარგლებში დაეცა, მიუხედავად უარესი პროგნოზებისა. კრემლმა 
შემოიღო კრიზისზე რეაგირების შედარებით შეზღუდული ზომები, დადო ,,ფსონი’’ ჩინეთსა და 
სხვა ეკონომიკებზე, რადგან სწრაფად გამოესწორებინათ ეკონომიკური ზიანი.  

ანალიზისა და სათანადო გათვლების შედეგად, მიმდინარე წელს, მთლიანი შიდა პროდუქტი 
ყველაზე მკაცრი ტემპით შემცირდება, რადგან ექსპორტი, ინვესტიცია და მომხმარებელთა 
მოთხოვნილებები ეპიდემიის გამო მნიშვნელოვნად მცირდება. მომავალ წელს, ეკონომიკა უნდა 
დაბრუნდეს სასტარტო ნიშნულს, რადგან პანდემია შემცირდება, ფისკალური და მონეტარული 
სტიმულირება კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს აღდგენას.  

რუსეთის ეკონომიკას დიდი ხნით მოუწევს მუშაობა ახალ, უფრო მკაცრ და შედარებით უარეს 
პირობებში, ვიდრე ადრე, ნაკლები საბიუჯეტო სახსრებით. ამავე დროს, რჩება წინა ათწლეულის 
ბოლოს დასახული ამოცანების გადაჭრის უწყვეტობა. ძირითადი გამოწვევებია: მოსახლეობის 
ცხოვრების დონისა და ხარისხის გაუმჯობესება რუსეთის ეკონომიკის ძირითადი ბირთვის 
ტექნოლოგიური მოდერნიზაციის საფუძველზე, მაღალტექნოლოგიური მრეწველობის 
განვითარება და თანამედროვე ცოდნისა და ჯანმრთელობის ეკონომიკის შექმნა. 

მსოფლიო სასაქონლო ბაზრებზე ვითარების შეცვლა, სავარაუდოდ, მოითხოვს ახალ 
გადაწყვეტილებებს რუსეთის ეკონომიკის ნედლეულის სექტორების განვითარების შესახებ, მათ 
შორის, საგადასახადო სისტემის, ფასების რეგულირების, თანამედროვე განვითარების 
ინსტიტუტების ფორმირებისა და სხვა სფეროებში. 

                                                            
16 W. J. McKibbin and R. Fernando. ,,The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios’’. 2020. 
17 L. M. Grigor’ev, V. A. Pavlyushina. ,,Fall into the global recession in 2020,” Vopr. Ekon., No. 5, 5–24 (2020). 
18 A. V. Polbin, S. G. Sinel’nikov-Murylev. ,,Economic crisis of 2020: Causes and measures to overcome it and further development 
of Russia,” Vopr. Ekon., No. 6, 5–21 (2020). 
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რუსეთში, ინდუსტრიული განვითარება მოითხოვს რესურსების გადანაწილებას ეკონომიკის იმ 
სექტორების სასარგებლოდ, რომლებსაც საშუალო ზრდის პოტენციალი აქვთ. საჭიროა 
მხარდაჭერა ტექნოლოგიური რესტრუქტურიზაციისთვის ქვეყნის ეკონომიკის მომავლისთვის 
მნიშვნელოვან საქმიანობაში: მიკროელექტრონიკა, ფარმაცევტიკა და ინვესტიციების ინჟინერია. 

ადამიანური კაპიტალის განვითარება, სამეცნიერო და ტექნოლოგიური განვითარების დონის 
ზრდა მოითხოვს სახელმწიფო ხარჯების გადანაწილებას განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის, 
კვლევებისა და განვითარების სფეროებში, რომლის საფუძველზე უნდა შეიცვალოს მოთხოვნები 
შექმნილი სამუშაო ადგილების მიმართ. საშუალოვადიანი ეკონომიკური პოლიტიკის მთავარი 
მიზანი უნდა იყოს მოსახლეობის ყველა ფენის კეთილდღეობის დონის მნიშვნელოვანი ზრდა. 

რუსეთის ეკონომიკა სოციალურად ორიენტირებული განვითარების პროცესში, რომელიც 
გულისხმობს კეთილდღეობის საზოგადოებაზე გადასვლას, აკმაყოფილებს განვითარებული 
ქვეყნების სტანდარტებს.  

აუცილებელია კონცენტრირება მოხდეს სიღარიბის წინააღმდეგ ბრძოლასა და პენსიონერთა 
ცხოვრების დონის შენარჩუნებაზე. ამასთანავე, ანაზღაურების ზრდა საჯარო სექტორში, პირველ 
რიგში მეცნიერებაში, განათლებასა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში. აუცილებელია, 
განხორციელდეს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში საჯარო სექტორის მაღალკვალიფიციური 
თანამშრომლებისთვის თანაბარი სამუშაო პირობების ფორმირება. 

 

2.2 Covid-19 და საქართველო 

კორონავირუსულმა პანდემიამ  უმნიშვნელოვანესი ცვლილებები გამოიწვია გლობალურ 
ეკონომიკაში. თვალშისაცემი ეკონომიკური ზიანი მიადგა ისეთ სახელმწიფოებს, სადაც 
ეკონომიკის სექტორში გამოკვეთილი ადგილი ტურისტულ ინდუსტრიას ეკავა. მსგავს 
სახელმწიფოთა რიცხვს საქართველოც მიეკუთვნება.19 

ბოლო თვეების განმავლობაში, საქართველოს მოსახლეობამ საკუთარ თავზე გამოცადა 
ეკონომიკური ეფექტები, გაზრდილი მოთხოვნა საკვებ პროდუქტზე, უმუშევრობისა და 
სიღარიბის ზრდა, ეროვნულ ვალუტაზე გარკვეული საერთაშორისო ფაქტორების ზემოქმედება, 
საერთაშორისო გზავნილებისა და ტურიზმის მნიშვნელოვანი და თვალშისაცემი შემცირება. 

სამოგზაურო შეზღუდვების დაწესებამ, ამასთანავე სახელმწიფო საზღვრებზე გადაადგილების 
შეჩერებამ ქვეყნის ტურიზმი გარკვეულწილად დააზიანა. ტურისტების შემცირება ამასთანავე 
ცალსახად აისახა სარესტორნო ბიზნესსა და სავაჭრო ობიექტების ბრუნვაზე. 

ფულადი გზავნილები საქართველოს ეკონომიკური დამოუკიდებლობის შეფასებისას 
მნიშვნელოვან ინდიკატორს წარმოადგენს. 2019 წლის მონაცემებით, ფულადი გზავნილების 
წილი საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში 13.5 პროცენტს შეადგენდა. კორონავირუსული 
პანდემიის გავრცელებამ ევროპის რეგიონსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მძიმე 
უარყოფითი გავლენა იქონია ფულადი გზავნილების მოცულობაზეც.  

                                                            
19 გ. ერქომაიშვილი, ,,კორონავირუსის ეკონომიკური გამოწვევები და მისი დაძლევის ტენდენციები საქართველოში’’. 
თბილისი, 2020 წელი. 
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საქართველოში, კორონავირუსული ინფექცია საერთაშორისო ინვესტიციების მაჩვენებელზე 
კიდევ უფრო უარყოფითად აისახა, 2020 წლის I კვარტალში 42 პროცენტიანი კლების 
დაფიქსირიება განხორციელდა.20 

კორონავირუსული პანდემიის შედეგად, საქართველოში ეკონომიკისა სხვა სექტორების გარდა, 
გავლენას განიცდის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის სექტორიც. პანდემიამ ზემოქმედება 
მოახდინა სურსათის უსაფრთხოებასა და კვებაზე, მომარაგების ჯაჭვებზე, საკვებისა და 
პირუტყვის წარმოებასა და სურსათის უსაფრთხოებაზე. აქვე აღვნიშნავთ, რომ საქართველოს 
მსგავსად, პანდემია სერიოზულ საფრთხეს უქმნის საარსებო წყაროს ღარიბ ქვეყნებში, იმ 
სახელმწიფოებში, სადაც სოფლის მეურნეობის წარმოების სისტემები ხშირად უფრო 
შრომატევადია და ნაკლები შესაძლებლობებია ძლიერი ,,ეკონომიკური შოკების’’ გადასატანად. 

ამჟამინდელი კრიზისი და მსოფლიოში დაბლოკვები, თანაბრად აისახა ქართული საკვების 
მომარაგების ჯაჭვებსა და ბაზრებზე. რესტორნების, სასტუმროების, სკოლების დახურვამ, 
ლოგისტიკისა და ინფრასტრუქტურის შეფერხებამ გამოიწვია სოფლის მეურნეობის 
პროდუქციის უზარმაზარი ხარჯვა. უფრო მეტიც, სექტორი ასევე განიცდის მნიშვნელოვან 
ცვლილებას მოთხოვნის საკითხში. 

საქართველოს სოფლის მეურნეობა მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს დასაქმების 
შესაძლებლობებს უქმნის. აღნიშნულ დარგში დასაქმებული ადამიანების უმეტესობისთვის 
შემოსავლის მთავარი წყარო საარსებო მინიმუმს წარმოადგენს, რომელსაც რეგულარულად 
ემუქრება ფასების ცვალებადობა, ინფლაცია და სხვა ,,ფინანსური შოკები’’. კორონავირუსის 
გავლენის სიმძიმე დიდწილად დამოკიდებულია პოლიტიკის რეაგირებაზე, როგორც 
მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერსპექტივებზე. 

პანდემიამ შეაჩერა მრავალი ეკონომიკური საქმიანობა, თუმცა საქართველოს მთავრობის მიერ 
ნებადართულია სოფლის მეურნეობა და მასთან დაკავშირებული სექტორული საქმიანობა. 2020 
წლის მარტში, როგორც მოკლევადიანი ქმედება, სოფლის მეურნეობის სექტორზე პანდემიის 
გავლენის შესუსტების მიზნით, საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ უპასუხა სოფლის 
მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმით.  

სახელმწიფომ წარმოადგინა დახმარების ორი ფორმა: პირდაპირი და სექტორული დახმარება. 
სავარაუდოდ, პირდაპირი დახმარება მიზნად ისახავდა მოკლევადიანი გამოწვევების გადაჭრას 
ფერმერების წინაშე. ვინაიდან სექტორული მხარდაჭერა, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს უფრო 
გრძელვადიან სტრატეგიად, წარმოადგენს ძველი პროგრამების გაფართოებას, რომლებიც 
ცდილობენ გადაჭრას ფუნდამენტური პრობლემები სექტორში.  

მიუხედავად იმისა, რომ პანდემია სერიოზულ გამოწვევებს უქმნიდა სოფლის მეურნეობისა და 
კვების სისტემებს, ეს ასევე წარმოადგენს შესაძლებლობას დააჩქაროს ტრანსფორმაცია სექტორში 
და გაზარდოს მისი გამძლეობა მთელ რიგ გამოწვევებზე.  

საკვების მუდმივი მოთხოვნილებისა და სამომხმარებლო ხარჯვის სქემების ცვლილების გამო 
(მეტი ადამიანი ამზადებს სახლში, რესტორნებში ან კაფეებში სიარულის ნაცვლად), სოფლის 
მეურნეობამ შეიძლება აჯობოს პანდემიისგან დაზარალებული ეკონომიკის სხვა სექტორებს. 
გარდა ამისა, პოპულარული გახდა მებაღეობა, ისევე როგორც ყვავილებისა და ბოსტნეულის 
მოყვანა, უფრო მეტი ოჯახი ეწევა ამ ტიპის მეურნეობას. 

                                                            
20 კ. ადენაუერის ფონდი (KAS) და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC). ,,COVID-19-ის ეპოქა და 
საინვესტიციო პერსპექტივები’’. თბილისი, 2020 წელი. 
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საქართველოში, დღევანდელმა კრიზისმა ხაზი გაუსვა სოფლის მეურნეობის ბაზრის 
რეფორმებისა და ციფრული გადაწყვეტილებების საჭიროებას ფერმერების ბაზრებთან 
დასაკავშირებლად, უსაფრთხოების ქსელების შესაქმნელად, გონივრული სამუშაო პირობების 
უზრუნველსაყოფად და აგროსასურსათო სისტემების დეცენტრალიზაციის მიზნით, მათი უფრო 
გამძლეობის მხრივ. 

 

2.3. Covid-19 და ევროკავშირი 

კორონავირუსულმა პანდემიამ გავლენა მოახდინა მილიონობით ადამიანის ცხოვრებაზე, 
განსაკუთრებით კი მათზე, ვინც სასაზღვრო ზონებში ცხოვრობს. სასაზღვრო კონტროლის 
ხელმეორედ შემოღებამ და საზღვრების შემდგომ დახურვამ გაართულა ურიცხვი ადამიანების 
ყოველდღიური ცხოვრება. 

გლობალურმა პანდემიამ ევროკავშირს ჯანმრთელობის უპრეცედენტო კრიზისი შეუქმნა, რაც 
მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ევროპული საზოგადოებებისა და ეკონომიკისთვის. თუ 
ევროკავშირის თავდაპირველი რეაგირება კრიზისზე არაკოორდინირებულად გამოიყურებოდა, 
შემდგომ ეტაპზე გარკვეული პოზიტიური მოვლენებიც განხორციელდა.  

სოლიდარობის მექანიზმებმა საფრანგეთიდან ევროპის სხვა ქვეყნებში პაციენტების ევაკუაციით 
დაადასტურა, რომ ევროკავშირმა შეძლო საკმაოდ სწრაფად იმოქმედოს 2008 წლის ფინანსურ 
კრიზისთან შედარებით. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ზომების განხორციელება ჯერ კიდევ 
მიმდინარეობს, კრიზისმა გამოიწვია ახალი რეფორმების დინამიკა. 

დასავლეთ ბალკანეთში აღინიშნა ვირუსული ინფექციების რაოდენობის მკვეთრი ზრდა 
ზაფხულის პერიოდში შეკავების ზომების შემსუბუქების შემდეგ. რეგიონის მთავრობებმა 
უპასუხეს მკაცრი სანიტარული წესებით და გაზაფხულის მსგავსად აღადგინეს შეკავების 
ზომები. 

დასუსტებული ბალკანეთის მთავრობები თავიანთი მყიფე ჯანდაცვის სისტემების დასაცავად 
სამედიცინო აღჭურვილობისა და მედიკამენტების შეძენის, სამედიცინო ცენტრების სპეციალურ 
კოვიდ-ცენტრებში და საკონცერტო, სპორტული არენების დროებით საველე საავადმყოფოების 
გადაკეთებით, სამედიცინო პერსონალის ხელფასების ზრდითა და სამუშაო საათების შეცვლით 
მოახდინეს.  

გარდა ამისა, რეგიონში გასული წლის გაზაფხულის პირველი ტალღის დროს მოხდა ჩაკეტვა, 
რამაც გამოიწვია აეროპორტებისა და საზღვრების, საგანმანათლებლო დაწესებულებების, 
რესტორნებისა და მაღაზიების დახურვა, დიდი შეკრებების აკრძალვები, შიდა მოგზაურობის 
შეზღუდვა და ე. წ. კომენდანტის საათის შემოღება. 

შეკავების ზომებისა და ,,საგარეო შოკის’’ შედეგებმა მკვეთრად შეაჩერეს ეკონომიკური 
საქმიანობა. 2020 წლის საწყისი ეკონომიკური პერსპექტივა (დაგეგმილი მთლიანი შიდა 
ოროდუქტის ზრდა + 2.5 პროცენტსა და + 4 პროცენტს შორის) საგრძნობლად შემცირდა წლის 
მეორე ნახევარში.  

ტურიზმის ვარდნის გამო, მნიშვნელოვნად დაზარალდნენ მასზე დამოკიდებული ქვეყნები (50-
70 პროცენტს შორის 2019 წელთან შედარებით). შეჩერებული ფულადი გზავნილები ზოგიერთ 
ეკონომიკაში უარყოფითად აისახება მთლიან შიდა პროდუქტზე. მომარაგების ჯაჭვების 
დარღვევამ უარყოფითად იმოქმედა საგარეო სავაჭრო და სამრეწველო წარმოებაზე.  
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უმუშევრობის დონემ კვლავ დაიწყო ზრდა, მხოლოდ ზოგიერთმა ეკონომიკამ შეინარჩუნა 2019 
წლის დონე მთავრობის მხარდაჭერის ზომების გამოყენებით. კორონავირუსმა ასევე 
სერიოზულად იმოქმედა დასავლეთ ბალკანეთის მასშტაბით არსებულ ბიზნეს-სექტორებზე, რაც 
საფრთხეს უქმნის რეგიონის მცირე და საშუალო ბიზნესისა და თვითდასაქმებულთა გადარჩენას.  

ევროკომისიის განცხადების თანახმად, მისი კანონმდებლობა სახელმწიფო დახმარების შესახებ 
წევრ-სახელწიფოებს საშუალებას აძლევს, განახორციელონ სათანადო ზომების მიღება: 
მოახდინონ მოგების, დამატებითი ღირებულების გადასახადების გადავადება, ამასთანავე 
საპენსიო შენატანები; დახმარება გაუწიონ კომპანიებს, რომლებიც განიცდიან საწარმო 
ლიკვიდაციის დიდ ალბათობას.21 

რეგიონის მთავრობებმა უპასუხეს ეკონომიკური მხარდაჭერის პაკეტებით ბიზნესის ზარალის 
შემცირებას (მაგ. სესხის გარანტიები, ხელფასის სუბსიდირება) და მოქალაქეების მოხმარების 
სტიმულირება (მაგ. დამატებითი ღირებულების გადასახადის დროებითი შემცირება). 
აღნიშნული დახმარების პაკეტებს აუცილებლად მოჰყვება შემდგომი ფისკალური დეფიციტი და 
სესხის დაგროვება. 

საგულისხმოა, რომ გავლენას მოახდენს ძალაუფლების ბალანსი ევროკავშირის წევრ- ქვეყნებს 
შორის. მოსალოდნელი ,,Brexit’’-ით, საფრანგეთისა და გერმანიის როლი ევროპულ 
ინტეგრაციაში მკაცრად განიხილება. დაბლოკვამ და სხვა სოციალურმა დისტანციურმა ზომებმა 
ნათლად განაპირობეს სოციალურ-ეკონომიკური უთანასწორობა ევროპაში. 

აქვე უნდა ითქვას, რომ ერვოპაში იმატა დაუცველობამ. მაგალითად, საფრანგეთში, სტატისტიკის 
ეროვნულმა სამსახურმა დაადგინა, რომ 2020 წლის მარტსა და აპრილში უცხოეთში დაბადებული 
ადამიანების სიკვდილიანობა უფრო მეტი იყო, ვიდრე საფრანგეთში დაბადებული. სახელმწიფო 
საგანგებო ზომების მიღება ასევე აყენებს კრიზისის გავლენის საკითხს. დღეს ევროპელი 
პოლიტიკოსები ცდილობენ, შეძლებისდაგვარად თავიდან აიცილონ კრიზისული პერიოდის 
შეცდომები. 

 
  

                                                            
21 ბ. ფალავანდიშვილი. ,,კორონავირუსის ეფექტი და ეკონომიკის სტიმულირების ზომები’’. ქ. თბილისი, 18 მარტი, 
2020 წელი.  
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დასკვნა 

მსოფლიოში კორონავირუსული ინფექციის შედეგად მიღებული ეკონომიკური ზიანის ზუსტი 
პროგნოზირება ცხადია, საკმაოდ რთულია. შექმნილი გლობალური ვითარებიდან გამომდინარე 
ვფიქრობთ, მნიშვნელოვანია მსოფლიო სახელმწიფოების მთავრობების  წინაშე არსებული 
მნიშვნელოვანი ეკონომიკური გამოწვევების სწორად და მართებულად გააზრების 
უზრუნველყოფა. 

მნიშვნელოვანია არ მოხდეს მოქალაქეთა ეკონომიკური არჩევანის თავისუფლების შეზღუდვა. 
ამასთანავე, ყურადსაღებია კერძო ინიციატივებიც. როგორ შეძლებს გლობალური ბიზნესის 
ნაწილი თვითორგანიზების განხორციელებას. 

პანდემიის გამო მსოფლიო ბაზარზე შემცირდა მოთხოვნა ნავთობზე, შედეგად მასზე ფასი 
შემცირდა, რომლის გამო, ახალი პრობლემები და გამოწვევები შეექმნათ მცირე და ღარიბ (სუსტ) 
სახელმწიფოებს. ვფიქრობთ, ეკონომიკურ დანაკარგებს ნებისმიერ ვითარებაში განიცდის 
თანამედროვე სამყარო, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს მის შემცირებაზე ზრუნვა 
წარმოადგენს.  

ამავდროულად, საჭირო იქნება მწარმოებლებისა და დამსაქმებლების ხელშეწყობა, რადგან, 
კერძო სექტორმა შეძლოს შექმნილი კრიზისული სიტუაციის თანდათან დაძლევა (ხელშეწყობა 
გულისხმობს - შერბილებული საბანკო და საგადასახადო რეგულაციების დაწესებას).  

მსოფლიო სახელმწიფოთა მთავრობებმა მინიმალურ დონემდე უნდა დაიყვანონ ის 
ვალდებულებები, რომლებიც სხვადასხვა საერთაშორისო კომპანიებს აქვთ დაკისრებული, 
რომლითაც ბიზნეს-სექტორი შედარებით მცირე დანაკარგებით მოახერხებს გადარჩენას. 

კორონავირუსული პანდემიით გამოწვეული ადამიანური დანაკარგების გარდა, მნიშვნელოვნად 
დაზარალებული მსოფლიო ქვეყნების ეკონომიკების დაკარგვას, უდიდესი ალბათობით, 
შემდგომში პოლიტიკური შედეგებიც მოჰყვება.  
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1. ბაქარ ფალავანდიშვილი, ,,კორონავირუსის ეფექტი და ეკონომიკის სტიმულირების ზომები’’. 
ქ. თბილისი, 18 მარტი, 2020 წელი; 

2. გულნაზი ერქომაიშვილი, ,,კორონავირუსის ეკონომიკური გამოწვევები და მისი დაძლევის 
ტენდენციები საქართველოში’’. თბილისი, 2020 წელი; 

3. კონდრად ადენაუერის ფონდი (KAS) და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC). 
,,COVID-19-ის ეპოქა და საინვესტიციო პერსპექტივები’’. თბილისი, 2020 წელი; 

4. Andrey V. Polbin, Sergey. G. Sinel’nikov-Murylev, ,,Economic crisis of 2020: Causes and measures to 
overcome it and further development of Russia,” Vopr. Ekon., No. 6, 5–21 (2020); 

5. Ben Winck, ,,Live updates: Dow rebounds sharply a day after index tanked its most since 1987 on 
coronavirus worries’’.  Archived from the original on February 14, 2021; 

6. David Shulman, ,,U.S. Forecast: The Sum of All Fears”, UCLA Anderson Forecast, მარტი 2020; 

7. Jessica Menton (February 27, 2020), ,,Dow plunges 1,191 points, its biggest one-day point drop, as 
coronavirus fears escalate’’. USA Today. Archived from the original on July 27, 2020. Retrieved February 
28, 2020; 

8. Leonid M. Grigor’ev, Victoria A. Pavlyushina, ,,Fall into the global recession in 2020,” Vopr. Ekon., 
No. 5, 5–24 (2020); 

9. Patricia Cohen, ,,U.S. Added 273 000 Jobs in February Before Coronavirus Spread Widly”, The New 
York Tims, 9 მარტი; 

10. Warwick J. McKibbin, Ravin Fernando, The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven 
Scenarios. 2020. 

 

 

 

 



97

 
 

 
 

ჩინეთის მეთოდები რეგიონული თუ გლობალური გავლენის 
გაფართოებისთვის 

 

გეგი ჩარკვიანი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

გიორგი ფაჩუაშვილი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

დიდი ხანია, რაც ჩინეთი შეერთებული შტატების, როგორც მსოფლიო ჰეგემონის მთავარ 
„ჩელენჯერად“ გამოიკვეთა. მისი გავლენების გაზრდა მულტიპოლალური საერთაშორისო 
სისტემის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს, ვინაიდან, როგორც ჩინეთი, ასევე რუსეთი ცდილობს 
ამერიკული გავლენის სფეროს შეზღუდვას და რეგიონულ ჰეგემონად ჩამოყალიბებას. კვლევის 
მიზანია, დაადგინოს, როგორ ახერხებს ჩინეთი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის, ოკეანეთისა თუ 
აფრიკის რეგიონებში გავლენის სფეროს გაფართოებას. ამის გასარკვევად დეტალურად 
განვიხილავთ ავსტრალიის მაგალითს, რომელიც ზუსტად წარმოაჩენს ჩინეთის მიერ გავლენის 
გაფართოვებისთვის საჭირო მეთოდებს. 

აღნიშნული საკითხი აქტუალურია, როგორც არასდროს, ვინაიდან Covid-19-ის პანდემიის 
მიუხედავად, ჩინეთი აგრძელებს ეკონომიკურ ზრდას და არათუ შეუმცირდა ლიდერობის 
ამბიციები, არამედ ზესახელმწიფოდ ჩამოყალიბებისკენ დაიწყო ლტოლვა, რასაც საკუთარი 
ელფერი შესძინა, თუნდაც, ლიბერალურ-დემოკრატიული წესრიგისთვის საფუძველის 
დასუსტების კუთხით. მისი საგარეო პოლიტიკური მისწრაფებები კი უახლოეს მომავალში 
საერთაშორისო უთიერთობების დღის წესრიგზე უდიდეს გავლენას მოახდენს. 

სტატიაში მნიშვნლოვანი ადგილი დაეთმობა ლიტერატურის მიმოხილვას. ამ კუთხით, 
არსებითი მნიშვნელობა მიენიჭება ლარი დაიმონდის „ავ ქარებს“, რომელიც ზუსტად ჩინეთის 
გავლენის შესახებ საუბრობს და ჯონათან ვათსის „როცა მილიონი ჩინელი ახტება“, რომელიც 
როგორც კლიმატურ ასპექტებზე, ასევე ჩინეთის სოციეტალურ თავისებურებებზე საუბრობს. 
ამავდროულად, მნიშვნელოვანია დასკვნის სახით რეკომენდაციის გაცემა დასავლური 
სახელმწიოფებისთვის, რადგან ეს გამოწვევა საფრთხეს უქმნის თვით ლიბერალ-დემოკრატიულ 
მსოფლიო წესრიგს. 

საკვანძო სიტყვები: ჩინეთი, ჩინეთის მეთოდები, ბასრი ძალა, აშშ, ევროკავშირი, სამხრეთ-
აღმოსავლეთ აზია, ოკეანეთი, ავსტრალია, გავლენის სფერო, ჰეგემონი, ლიბერალურ-
დემოკრატიული, მსოფლიო წესრიგი, დემოკრატიული სამყარო, ლარი დაიმონდი, ჯონათან 
ვათსი, რეგიონული ჰეგემონი, თვისებრივი კვლევის მეთოდები 

 

Abstract  

A great deal of time had passed since China turned out to be the main Challenger for the US in pursuit of 
Hegemony. Rise of its influence contributes to the foundation of a multipolar international system for just 
like Russia, China is trying to contain the US influence and ascend as a regional hegemon. The aim of this 
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research is to find out how China manages to increase its influence in South-East Asia, Oceania and other 
regions of the world.  

The mentioned topic is the most relevant in this instance, since despite Covid-19 pandemic, China 
continues its economic growth and not only had denied itself prospects for leadership, but enhanced its 
own ambitions, for instance, by means of weakening the very foundation of Liberal-democratic system. 
Chinese foreign policy actions will have a tremendous implication for the future international relations. 

In the realm of research, we will discuss relevant literature, including Larry Diamond’s “Ill Winds” and 
Jonathan Watts’s “When a Billion Chinese Jump”; will utilize qualitative research methods; analyze 
different articles and statistical data; examine social, economic, cultural, military factors and depending 
on the concrete case, such as Australia’s, will underline the risk-factors for the Liberal-democratic system.  

In the end, we will not only assess cause-effect ties between the discussed factors and increased Chinese 
influence, but convey the strategy that must be implemented by the democratic world to prevent 
effectiveness of Chinese pressure that manifests itself through the fragility of western transparency.  

Concerning the expected results, after studying current tendencies and appropriate literature; 
argumentative discussions or apparent data, we will analyze the enhancing influence of China. Although, 
we do believe in advance that unless democratic world counters this process, US and EU cooperate on this 
matter more proactively and the Chinese influence manages to spread its claws through the European 
continent, USA will lose its standing as a global superpower. This will put the Liberal-democratic world 
system under question. Therefore, the balance of power and ideational structure will change considerably 
that will be discussed and analyzed further.  

Key Words: Challenger, Hegemony, multipolar international system, US influence, China, USA, regional 
hegemon, South-East Asia, Oceania, Liberal-democratic system, Chinese foreign policy, Larry Diamond, 
Jonathan Watts, qualitative research methods, Australia, Chinese influence, EU, European continent, 
Superpower. 

 

შესავალი 

როდესაც ჯონათან ვათსი პატარა იყო, მას უყვებოდნენ ისტორიას იმის შესახებ, რომ თუ ჩინეთის 
მთელი მოსახლეობა ერთდროულად ახტებოდა, დედამიწა საკუთარ ღერძს მოწყდებოდა და 
ყველა დავიღუპებოდით. რაღა თქმა უნდა, ამ მითს არანაირი მეცნიერული საფუძველი არ აქვს, 
თუმცა, აწ უკვე ზრდასრულმა ჟურნალისტმა ეს ნაამბობი მეტაფორულად გადაიაზრა.1  ჩინეთის 
განვითარება იმდენად სწრაფი ტემპით მიმდინარეობდა, რომ მას ნამდვილად შეეძლებოდა, 
შორეულ მომავალში მაინც, დედამიწის ღერძიდან მოწყვეტა. თუმცა, თუ ვათსისთვის მთავარ 
გამოწვევას ჩინური ინდუსტრიალიზაციის შედეგად წარმოქმნილი ეკოლოგიური პრობლემები 
წარმოადგენს, ლარი დაიმონდს ლიბერალურ-დემოკრატიული სამყაროსთვის ჩინეთის 
პატერნალისტური სისტემის სახით გაჩენილი კონკურენცია აღელვებს. რაღა თქმა უნდა, ეს ქიშპი 
ერთ-ერთის მარცხით უნდა დასრულდეს, ხოლო მეორე მხარეს კი კომუნისტური ელფერით 
მოსილი ავტორიტარული სისტემაა, რომელიც ძლიერდება და ყოველდღიურად მიგვითითებს 
საკუთარი სისტემის უპირატესობაზე. 

ჩინეთი გავლენის გაფართოვების სხვადასხვა მეთოდებს იყენენებს, როგორიცაა: სამიზნე 
სახელმწიფოს პოლიტიკური ელიტის მოსყიდვა, ეკონომიკური ექსპანსია, ფულადი რესურსის 
                                                            
1 Jonathan Watts; When a Billion Chinese Jump. scribner (2010), Pg. 6-7. 
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უხვად გაცემა, საკუთარი ემიგრანტების შანტაჟი თუ გამალებული შეიარაღება. რახან ამგვარ 
ქმედებების სინთეზს ზუსტი პრეცედენტი არ აქვს და მას მხოლოდ ორი ანტაგონისტი 
სახელმწიფო რუსეთი და ჩინეთი იყენებს, 2017 წლის მოხსენებაში ქრისტოფერ ვოკერმა და 
ჯესიკა ლუდვიგმა მას „ბასრი ძალა“ უწოდეს.2 

1. ბასრი ძალა 

ყველასათვის ნაცნობი ტერმინია რბილი ძალა, რომელიც გულისხმობს ამა თუ იმ ქვეყნის 
მცდელობას, რომ დადებითად განაწყოს მის მიმართ სხვა ქვეყნები, გარკვეული რბილი 
პოლიტიკის მეშვეობით.3 ამ ბოლო ხანებში კი ჩინეთის მსგავსი ავტორიტარული ქვეყნები 
აქტიურად იყენებენ საზოგადოებრივ ღიაობას და ამის ხარჯზე საკუთარი მიზნების მიღწევას, 
მოსყიდვით, მოტყუებითა და დაშინების ფარული მეთოდებით ახერხებენ. ტერმინი „ბასრი 
ძალა“ 2017 წელს გაკეთებულ ერთ-ერთ მოხსენებაში გვხვდება, რომელშიც ავტორიტარული 
ქვეყნების ფარული ძალისხმევა არა რბილ, არამედ ბასრ პოლიტიკად იწოდა, მისი აგრესიული 
ბუნებიდან გამომდინარე. ავტორებმა ეს ძალა შეადარეს ბასრ მახვილს, რომელსაც 
ავტორიტარული სახელმწიფოები იყენებენ სოციალურ ქსოვილში შესაღწევად. სწორედ ამ 
პოლიტიკას იყენებს ჩინეთიც, სხვა ატორიტარული რეჟიმების მსგავსად. ჩინეთი აქტიურად 
სარგებლობს დემოკრატიული ქვეყნების ღიაობით და მჭიდროდ თანამშრომლობს 
უნივერსიტეტებთან, კვლევით ცენტრებთან თუ ჟურნალისტებთან. ეს ყველაფერი კი იმის ფონზე 
როცა უცხოურ ჟურნალისტებსა და კვლევით ცენტრებს თითქმის შეზღუდული აქვთ 
ურთიერთობა ჩინურ საზოგადოებასთან. ამასთან აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ჩინეთი 
აქტიურად იყენებს რეგიონსა თუ მის შემოგარენში მცხოვრებ ჩინურ დიასპორებს, რომლებიც 
კონკრეტული ქვეყნების პოლიტიკასთან მიმართებაში ბერკეტის როლს თამაშობენ. ამის ფონზე 
კი სულ უფრო ნათელი ხდება რომ ჩინეთის საგარეო პოლიტიკა მიმართულია საკუთარი 
გავლენის სფეროს ჩამოყალიბებისკენ, რომელშიც იგი თვითონ იქნება დომინანტი ძალა.4  

 

2. ავსტრალიის მაგალითი  

ჩინეთის ბასრი ძალის ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში გახლავთ ავსტრალია, სადაც თამამად 
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ პოლიტიკამ გაამართლა. 2017 წელს დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია კლაივ 
ჰამილსტონის წიგნმა „შეუმჩნეველმა დაპყრობამ“, რომელშიც იგი აღწერდა ავსტრალიის 
პოლიტიკისა და საზოგადოებრივი აზრის ფართო მანიპულაციას გარე ძალების მეშვეობით. 
აღსანიშნავია ისიც, რომ თვითონ წიგნის დაბეჭდვის პროცესი დროში გაიწელა, რადგანაც 
ადგილობრივ სტამბებს არ სურდათ ჩინეთის ინტერესების დამცველებთან სამართლებრივი 
დავების წარმოება, რაც მოსალოდნელი იყო მძლავრი ჩინური ზეგავლენის ფონზე.  

მანამდე, 2016 წელს ავსტრალიის ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი სემ დასტიარი 
კორუფციულ სკანდალში გაეხვა. აღმოჩნდა, რომ პეკინთან დაახლოების აქტიური მხარდამჭერი 
სენატორი ჩინეთის მთავრობასთან დაკავშირებული ბიზნეს სტრუქტურებისგან დიდი 
რაოდენობით თანხებს იღებდა. ამასთან, წინა საარჩევნოდაც განებივრებული იყო გულუხვი 
                                                            
2 https://uscpublicdiplomacy.org/blog/what-sharp-power-it%E2%80%99s-nothing-%E2%80%9Cunsmart%E2%80%9D-power 
[უ.გ.15.11. 2018]. 
3 https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/power-in-international-
politics/F5F3C74D30A12A5C4CC9B4EFEA152967  [უ.გ.15.02.2005]. 
4 ლ. დაიმონდი, ავი ქარები, ეკონომიკის კვლევის ფონდი (2019), გვ. 143-156. 
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შემოწირულობებით. ამ ყველაფრის ფონზე კი იგი აქტიურად უჭერდა მხარს ჩინეთის 
იურისდიქციის გავრცელებას სამხრეთ ჩინეთის ზღვაზე. 

ამ ყველაფერმა საზოგადოების მხრიდან დიდი ინტერესი წარმოშვა, რის საფუძველზეც დაიწყო 
აქტიური მოკვლევა. ამის ფონზე კი დადასტურდა, რომ ჩინური ინტერესების გატარებას 
აქტიურად ლობირებდნენ ბიზნეს ინტერესების მქონე ჩინური კომპანიები და ავსტრალიაში 
გადმოსახლებული მდიდარი ჩინელი ბიზნესმენები, რომლებიც აქტიურად აფინანსებდნენ 
ავსტრალიის ორ უმსხვილეს ოპოზიციურ პარტიას. ასევე, ჩინეთი აქტიურად იყო დაკავებული 
ავსტრალიელი საზოგადო და პოლიტიკური ლიდერების გადაბირებით. მათ შორის მოხვდა 2016 
წელს გადამდგარი ვაჭრობის მინისტრი ენდრიუ რობი, რომელმაც კონტრაქტი გააფორმა 
კომუნისტურ პარტიასთან დაკავშირებულ კონგლომერატთან. ამ კონტრაქტის მიხედვით კი 
ენრიუ რობი წელიწადში 700 000$ იღებს.  

ამავდროულად, პეკინის ერთერთი უმთავრესი საკვანძო ელემენტია მილიონზე მეტი  ჩინელი 
ემიგრანტი, რომლებზეც ჩინურ სპეცსამსახურებს მკაცრი ზედამხედველობა აქვთ. მათი მთავარი 
დანიშნულება გახლდათ მიტინგების სახალხო პროტესტად გასაღება, რეალურად კი ისინი 
ჩინური კომუნისტური პარტიის გაერთიანებული ფრონტის მხრიდან ფინანსდებოდნენ.  ამ 
ყოველივეს ფონზე, ჩინეთი ავსტალიაში ცდილობდა პეკინის კრიტიკის ჩახშობას და ამასთან, 
ჩინეთის პოლიტიკის მიმართ აქტიური მხარდაჭერის მოპოვებას.5  

 

3. ჩინური გავლენები დასავლურ წიაღში 

ჯორჯ ფლოიდის მკვლელობის შემდეგ, 2020 წელს მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები დაიწყო 
შეერთებულ შტატებში. შეიქმნა მოძრაობა „Black Lives Matters”, რომელსაც ოფიციალურმა პეკინმა 
მხარი დაუჭირა. მაგალითად, ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა ლიჟიან ჟაომ 
შეერთებულ შტატებში არსებულ რასობრივ პრობლემას „სოციალური ავადმყოფობა“ უწოდა, 
ხოლო იმავე უწყების მეორე სპიკერმა ჰუა ჩუნინგმა მოძრაობის ერთ-ერთი სლოგანი „ვერ 
ვსუნთქავ“ გამოაქვეყნა თვითერზე.6 რატომ უჭერს მხარს ადამიანის უფლებების უტიფრად 
დამრღვევი ჩინეთი შავკანიანების უფლებადამცველ ორგანიზაციას აშშ-ში? პასუხი მარტივია. 
იგი ცდილობს ამ უკანასკნელის მორალურად დაკნინებას, რაც ამერიკის ლიბერალ-
დემოკრატიულ, კაპიტალისტურ სისტემას დააკნინებს, ხოლო ჩინური მზრუნველი მთავრობის 
კონცეფცია დაწინაურდება. გავლენის გაფართოვებისას მთავარი მოწინააღმდეგე ჰეგემონის 
ღირებულებითი სტრუქტურის ხელყოფა ისევე მნიშვნელოვანია   მისი    სფეროს    
შესამცირებლად,    როგორც    სხვა   მატერიალური ფაქტორები. თვითონ კი ბასრი ძალა დაიცავს, 
რადგან სწორედ მისი მეშვეობით ვნებს გახსნილ საზოგადოებას, მაგრამ საკუთარი დახურული 
სისტემა ტყვიაგაუმტარია მორალური თავდასხმების მიმართ. თუმცა, აშშ-ს მოკავშრეები ჰყავს, 
რომლებიც მისი გლობალური სტატუსის ერთ-ერთ მყარ საფუძველს წარმოადგენენ. ამ 
მოკავშირეებს ძირითადად ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების სახით ვხვდებით. ჩინეთი ამას 
კარგად აცნობიერებს და ყველა ფრონტზე მიაქვს იერიში. მისი საცეცები უკვე ევროკავშირის 
შიგნით გვხვდება. მაგალითად, ბალტიისპირეთში. 2019 წლის მაისში ლატვიის დედაქალაქ 
რიგაში მსოფლიოს სხვადასხვა სახელმწიფოს დეპუტატი ჩავიდა ტიბეტის დევნილ მთავრობასა 
და პარლამენტის წარმომადგენლებთან შესახვედრად. ესტონეთის ტიბეტის მხარასაჭერი 
საპარლამენტო ჯგუფის კომიტეტის თავმჯდომარე განიხილავდა რიგის ღონისძიებაზე 

                                                            
5 ლ. დაიმონდი, ავი ქარები,  ეკონომიკის კვლევის ფონდი (2019),გვ. 139-142. 
6 https://www.washingtonpost.com/outlook/2020/09/28/forgotten-alliance-between-black-activists-china/[უ.გ. 28.09. 2020]. 
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დასწრების საკითხს. მის გარდა ამის შესახებ მხოლოდ 2 ადამიანი იყო ინფორმირებული. თუმცა, 
მალევე აღმოჩნდა, რომ ჩინეთის საელჩომ გაიგო ამ ყველაფრის შესახებ და დაგმო მოსალოდნელი 
ვიზიტი. შედეგად, ესტონეთის წარმომადგენლობა აღარ შეხვედრია ტიბეტელებს. მოგვიანებით, 
ვილვიუსში გაიმართა ჰონგ-კონგელი აქტივისტების მხარდასაჭერი აქცია. აქაც ავსტრალიური 
სცენარით განვითარდა მოვლენები. ოფიციალურმა პეკინმა მას ადგილობრივი ჩინური 
დიასპირისგან შემდგარი კონტრაქცია დაუპირისპირა.7 აუცილებელია გავიაზროთ, რომ ამ 
ხალხს, ხშირ შემთხვევაში, მოსყიდვისა და დაფინანსების გარდა აშანტაჟებენ. არ უნდა 
დაგვავიწყდეს, რომ მათი ოჯახის წევრები კვლავ ჩინეთში ცხოვრობენ, რაც ოფიციალურ პეკინს 
ძლიერ ბერკეტს აძლევს საკუთარი მიგრანტების თუ უცხოეთში განათლების მისაღებად წასული 
სტუდენტების გასაკონტროლებლად. ამგვარი შემთხვევები არაა ექსკლუზიური არც  

მხოლო ლიეტუვისა და ესტონეთისთვის, როგორც დანარჩენი დასავლური სამყაროსთვის. 

 

4. ეკონომიკური ფაქტორი 

თუმცა, როგორ ახერხებს ჩინეთი სამიზნე სახელმწიფოების მანიპულირებას? რატომ ასრულებენ 
ამ სახელმწიფოების წარმომადგენლები მის მოთხოვნებს და აჩაგვრინებენ თავს? პასუხი 
მარტივია: ჩინური ეკონომიკური პოტენციალი. მაო ძედუნის მმართველობის შემდეგ 
ოფიციალურმა პეკინმა საბაზრო ელემენტები შეიტანა ეკონომიკაში. შედეგად, ჩინურმა გიგანტმა 
ამოისუნთქა და გაღვიძება დაიწყო. ვათსის ნაშრომში კარგად ჩანს, როგორ იხვეწებოდა 
ინფრასტრუქტურა მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ადგილობრივი ბაზარი როგორ ადაპტირდა 
საერთაშორისოსთან. ტურიზმის განვითარების მიზნითაც კი იუნანის პროვინციაში მდებარე 
ულამაზეს ადგილს მისტიური „შანგრილას“ სახელი უწოდეს, რათა უცხოური კაპიტალი 
მზარდად შემოსულიყო8. ამ და მრავალი ფაქტორის შედეგად ჩინეთს უზარმაზარი ფულადი 
რესურსი დაუგროვდა საერთაშორისო ასპარეზზე დასახარჯად. 

ჩინეთმა ახალი აბრეშუმის გზა ე.წ გლობალიზაცია 2.0 დააანონსა,9 რომელიც ამერიკულ 
გლობალიზაციას უპირისპირდება.10  ამ გზით, იგი არამხოლოდ ზრდის საკუთარი ეკონომიკური 
გავლენის სფეროს, არამედ ჩინური პატერნალიზმის იდეას ავრცელებს. ეს კი ავტორიტარიზმისა 
და კაპიტალიზმის ერთობაში გამოიხატება. ყოველ ახალ მსოფლიო წესრიგსა და მის ზემდგომ 
ზესახელმწიფოს იდეის ექსპორტი სჭირდება სახელმწიფოების შემოსაკრებად. როგორც ჩანს, 
ჩინეთი მოკლევადიან პერსპექტივაში რეგიონული ლიდერობისკენ მიისწრაფის, ხოლო 
გრძელვადიან პერიოდში აუცილებლად გაუჩნდება ზესახელმწიფოებრიობის ამბიცია. 

ოფიციალური პეკინის მიერ გაცემული საგარეო დახმარების ყოველწლიური მოცულობა 38 
მლრდ. დოლარს აღწევს. დაგეგმილ ნიშნულს თუ გავითვალისწინებთ, 1.14 ტრილიონამდე 
იზრდება ეს რაოდენობა, რაც აშშ-ს მაჩვენებლებს მნიშვნელოვნად აჭარბებს. რომ შევადაროთ, 
მარშალის გეგმა დღევანდელი მონაცემებით 103 მილიარდი დოლარი იქნებოდა.11  

ჩინეთმა საკუთარი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუციები შექმნა, როგორიცაა: აზიის 
ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი და განვითარების ახალი ბანკი. მათი მეშვეობით იგი 

                                                            
7 https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1094318/the-rough-face-of-china-s-soft-power-in-the-baltics-
investigation[უ.გ05.09.2019]. 
8 Jonathan Watts; When a Billion Chinese Jump. scribner (2010), Pg. 14-17. 
9 ლ. დაიმონდი ; ავი ქარები ; ეკონომიკის კვლევის ფონდი (2019),გვ. 144. 
10https://www.youtube.com/watch?v=fBnT0tsLqGQ[უ.გ.7.12.2020]. 
11 დაიმონდი.  იხ სქოლიო 9 გვ. 146. 
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უხვად გასცემს სესხებს. თუ დასავლური ბანკები გარკვეულ კრიტერიუმებს ითხოვენ, 
დემოკრატიზაციის თვალსაზრისით, ჩინეთი ნებისმიერ მსურველზე გასცემს კაპიტალს. ამ 
სვლით იგი ფინანსურად იქვემდებარებს მრავალ ავტორიტარულ სახელმწიფოს, რომელიც 
იმდენად კორუმპირებულია, რომ ვერ ახერხებს სესხის დაფარვას. მაგალითარ, შრი-ლანკამ ვერ 
შეძლო 8 მილიარდი დოლარის ოდენობის ვალის დაფარვა. 1 მილიარდის პატიების სანაცვლოდ 
მან ჰამბატონის ღრმაწყლოვანი პორტი 99 წლით ჩინეთს დაუთმო.12 ამგვარად, ჩინეთმა 
სტრატეგიული ექსპანსია განახორციელა ინდოეთის ოკეანის აუზში.  

 

5. სამხედრო ფაქტორი  

ეკონომიკურ ფაქტორთან ერთად ნელნელა იზრდება ჩინეთის სამხედრო რესურსი. მართალია 
დღეს ყველაზე დიდი შეიარაღება და ყველაზე დიდი თავდაცვის ბიუჯეტიც აშშ-ს აქვს, თუმცა 
აღსანიშნავია ჩინეთის მდგომარეობაც, იგი თავდაცვის ბიუჯეტით აშშ-ს შემდეგ მეორე 
ადგილზეა, მას აქვს რუსეთზე ორჯერ მეტი თავდაცვის   ბიუჯეტიც.    სტრატეგიული    და    
საერთაშორისო    კვლევების   ცენტრის მიხედვით ჩინეთი თავდაცვაში, ერთად აღებული 
იაპონიის, ფილიპინების, სამხრეთ კორეის და ვიეტნამის თავდაცვის ბიუჯეტზე მეტს ხარჯავს. 
იგი დღითი დღე ავითარებს სარაკეტო შეიარაღების, საზღვაო ფლოტისა და კოსმოსური ძალების 
შესაძლებლობებს. აღსანიშნავია ის ფაქტიც რომ 23 აპრილს ჩინეთმა სამი ახალი ხომალდი 
წარადგინა რაც სამხედრო ფლოტის განვითარების მაღალ ტემპზე მიუთითებს.13 აღსანიშნავია 
თვითონ პეკინის მისწრაფება რომ განდევნოს აშშ რეგიონიდან, ამისი ნათელი მაგალითია 
ჩინეთის აქტიურობა სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში, რომლის მილიტარიზაცია დღითი დღე 
იზრდება, იზრდება ხელოვნური კუნძულების რაოდენობაც ,რომელთაც სამხედრო გემებისთვის 
პორტის ფუნქცია აქვს. რეგიონიდან აშშ-ს განდევნა კი დღითი დღე რეალური ხდება იმის ფონზე 
რომ ჩინეთის ბასრი ძალა რეგიონში თითქმის მჭიდროდაა ფეხმოკიდებული.14  

 

6. დემოკრატიის მიმართ რწმენა    

2016 წელს რობერტ ფოასა და იაშა მონკის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში შესწავლილი იყო აშშ-
სა და დასავლეთ ევროპაში მოსახლეობის დამოკიდებულება დემოკრატიის მიმართ ბოლო 30 
წლის განმავლობაში. ამ კვლევის მიხედვით ნაწილობრივ დაეცა დემოკრატიული სისტემის 
ფასეულობა, ასევე შესუსტდა მოსახლეობის რწმენა საჯარო პოლიტიკაზე ზეგავლენის 
მოხდენისა. და ამასთან ნაწილობრივ გაიზარდა ავტორიტარული ალტერნატივების 
მხარდაჭერაც. აქვე არის სხვა კვლევის შედეგებიც, რომელიც 2017 წელს ჩაატარა დემოკრატიის 
ფონდის ამომრჩეველთა შესწავლის ჯგუფმა, ეს კვლევა  ეხებოდა ამერიკელთა 
დამოკიდებულებას დემოკრატიის მიმართ. შედეგების მიხედვით, გამოკითხულთა 86%მა 
დემოკრატია კარგ ან ძალიან კარგ სისტემად მიიჩნია, 82%ის აზრით დემოკრატია  აშშ-სთვის  
უმნიშვნელოვანესი  ფაქტორია,  ხოლო  78%-მა  დემოკრატია მმართველობის უფრო  სასურველ 
ფორმად მიიჩნია. ამავე კვლევის თანახმად ძლიერი მმართველის მოსურნე ამერიკელთა 24% 
აღმოჩნდა, ეს კი რიგი დასავლური ქვეყნების მაჩვენევლებს აღემატედა, პიუს ცენტრის კვლევის 
მიხედვით ძლიერ ლიდერს კანადის 17მა საფრანგეთის 12მა და გერმანიის 6%მა დაუჭირა მხარი.15 

                                                            
12 დაიმონდი.  იხ სქოლიო 9 გვ. 144. 
13 https://www.globaltimes.cn/page/202101/1214383.shtml [უ.გ.29.01.2021]. 
14 დაიმონდი.  იხ სქოლიო 9 გვ. 156-159. 
15 იქვე.გვ. 155-156. 
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დასკვნა 

როგორც ვიხილეთ, ჩინეთის ფინანსური რესურსი, ამბიცია და სამხედრო ძალა საკმაოდ მზარდია 
საკუთარი რეგიონიდან დასავლური სამყაროს განდევნისთვის და ზესახელმწიფოებრიობისთვის 
ბრძოლის პროცესში აშშ-სა და მისი მოკავშრეების დასუსტებისთვის. როგორც ჩანს ბასრი ძალა 
მეტად ეფექტიანია. როგორ უნდა აღუდგეს მას დასავლური სამყარო? ლარი დაიმონდს საკუთარი 
ხედვა აქვს წარმოდგენილი, თუმცა, ჩვენ, სხვადასხვა ლიტერატურის შესწავლის შემდეგ, 
საკუთარი რეკომენდაციები ჩამოვაყალიბეთ დასავლეთისთვის.  

პირველ რიგში, ნატოსა და ევროკავშირის თუ აშშ-ს სხვა მოკავშირეების ერთიანობაა 
უზრუნველსაყოფელი. ცალ-ცალკე ისინი ჩინურ ბასრ ძალასთან გამკლავებას ვერ მოახერხებენ. 
ამ ერთიანობის ჟამს საფრთხის ბუნებისა და შინაარსის გათვიცნობიერებაა საჭირო, რათა 
მოკავშირეებმა ერთმანეთს გაუზიარონ მიღებული ინფორმაცია და შესაბამისი ზომები მიიღონ 
ჩინეთის გავლენის ზრდასთან დასაპირისპირებლად 

აუცილებელია, სამხედრო ძალის ეტაპობრივი ზრდა თუ შენარჩუნება, რათა ჩინეთმა 
ჩრდილოატლატიკური ალიანსი ამ კუთხით ვერ დათრგუნოს. ამავდროულად, დასავლეთი უნდა 
დარჩეს საკუთარი პრინციპებისა და ლიბერალურ-დემოკრატიული იდეის ერთგული. 
წინააღმდეგ შემთხვევაში,  ჩინური  პატერნალიზმი  დაამსხვრევს  ამ 

იდეას და მორალურ უპირატესობას მოიპოვებს, რაც მის ექსპორტს გაამარტივებს. 

ღირებულებით ფაქტორებთან ერთად, არ უნდა დაგვავიწყდეს პრაგმატული მიდგომები. 
საკუთარი სახელმწიფოების ინსტიტუციური გამართვა და წეს-წყობილების გამყარება ის ზღუდე 
იქნება, რომელიც აღუდგება ჩინურ იერიშს. თუმცა, კონრ-შეტევის დროს დასავლეთს არ უნდა 
შეეშალოს სამიზნე. საჭიროა ანტაგონისტური რეჟიმის დასუსტება და არა მისი მოსახლეობისა. 
სხვაგვარად, მოიერიშის მტრის ხატად შერაცხვა მარტივი ხდება.  

ჩვენი აზრით, თუ დასავლეთი ხსენებულ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს და აქტიურ ზომებს 
მიიღებს, ლიბერალურ-დემოკრატიული წესრიგი და აშშ-ს ჰეგემონია შენარჩუნდება. თუ ზომებს 
არ მიიღებს, ჩინეთს ვიხილავთ მორიგ ზესახელმწიფოდ საკუთარი პატერნალისტური სისტემით, 
რომელიც დღითი-დღე უფრო პოპულალური გახდება. 
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კავკასიის რეგიონის აქტორების ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაზე 
გავლენის მომხდენი საერთაშორისო ფაქტორები 

 

დავით ფეიქრიშვილი 

დოქტორანტი, 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

კავკასიის რეგიონის არასტაბილური ბუნება გამომდინარეობს რეგიონის ღრმად ჩამარხული 
მემკვიდრეობებიდან. მნიშვნელოვანი დამკვირვებელი და ანალიტიკოსი აღნიშნავს, რომ 
უსაფრთხოების უცნობ გარემოში და უსაფრთხოების ურთიერთდამოკიდებულებაში, სამხრეთ 
კავკასიის სახელმწიფოებმა გაიგეს, რომ მათ არ აქვთ შესაძლებლობა საკუთარი პრიორიტეტების, 
ინტერესებისა და სტრატეგიების საკუთარი საშუალებით ფორმულირებაში და აღიარეს, რომ 
მათი უსაფრთხოება მხოლოდ გარე მხარდაჭერით შესაძლოა იყოს განპირობებული.  
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საგარეო დახმარების საჭიროებამ თავის მხრივ გამოიწვია 
უსაფრთხოების ურთიერთქმედების ინტერნაციონალიზაცია და გზა გაუხსნა რეგიონული 
შეხამებების შექმნას. მაგრამ საქმე ის არის, რომ უსაფრთხოების ინტერნაციონალიზაციამ 
შეიძლება უარყოფითი შედეგები გამოიწვიოს, როგორიცაა უსაფრთხოების მოხმარება ან 
არასტაბილურობის გამოყენება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რეგიონულ დონეზე რეგიონული 
აქტორების ვალდებულებამ შეიძლება შექმნას სტაბილურობის მომწოდებლების ან 
არასტაბილურობის ექსპლუატატორების დილემა.  

დღესდღეობით, უსაფრთხოებას ფართო სპექტრი აქვს და კვლევებში ჩვენ ვპოულობთ იმ ხუთ 
ძირითადი სექტორს, რომლითაც უსაფრთხოებამ შეიძლება გავლენა იქონიოს მოსახლეობაზე. ეს 
სექტორებია: სამხედრო, ეკონომიკური, პოლიტიკური, საზოგადოებრივი და გარემოსდაცვითი 
საკითხები. შეგვიძლია დავინახოთ, რომ უსაფრთხოება ყველგან არის და ყოველდღიურად 
მოქმედებს ჩვენს ცხოვრებაზე.  

საკონფერენიო ნაშრომშის ფარგლებში შევადარებ და გავაანალიზებ კავკასიის რეგიონის 
აქტორების ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაზე გავლენის მომხდენი საერთაშორისო 
ფაქტორებს. ამ შედარების მისაღწევად, გაკეთდება ზოგადი და კონკრეტული ანალიზი. ზოგადი 
ანალიზი მიმართული იქნება კონტექსტური ანალიზისკენ, რათა გამოიკვლიოს რომელ 
თეორიულ მიდგომას ემყარება იგი. კონკრეტული ანალიზი გაკეთებულია უშიშროების 
საფრთხეების შესახებ და იძიებს თითოეულ საფრთხეს მათი ძირითადი ფაქტორებიდან 
გამომდინარე. კავკასიის რეგიონის ქვეყნების შედარების გზით, მე ვაპირებ გავარკვიო მათ შორის 
მსგავსებები და განსხვავებები.  

ნათელია ამ ტიპის კვლევის საჭიროება, რომელიც სამეცნიერო სიახლეა, რადგანაც იგი არის 
მცდელობა მეცნიეულად დასააბუთოს და ემპირიულად შეისწავლოს კავკასიის რეგიონში 
ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა, საფრთხეები და გამოწვევები. 

საკვანძო სიტყვები: რეგიონული უსაფრთხოება, სტაბილურობა, სამხრეთ კავკასია, საქართველო, 
სომხეთი, აზერბაიჯანი 
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Abstract 

The volatile nature of the Caucasus region stems from the region’s deeply entrenched heritage and the 
challenges they face during their transition. An important observer and analyst notes that in an unfamiliar 
security environment and security interdependence, the South Caucasus states have realized that they do 
not have the ability to formulate their own priorities, interests and strategies through their own means 
and have recognized that their security can only be determined by external support. The need for external 
assistance to ensure security has in turn led to the internationalization of security interactions and paved 
the way for the creation of regional alliances. But the point is that the internationalization of security can 
have negative consequences, such as the consumption of security or the use of instability. In other words, 
the commitment of regional actors at the regional level can create a dilemma for providers of stability or 
operators of instability. 

Today, security has a wide range, and in security studies we find the five key sectors in which security can 
affect the population. These sectors are: military, economic, political, public and environmental issues. 
We can see that security is everywhere and affects our lives on a daily basis. 

In the framework of the conference paper I will compare and analyze the international factors influencing 
the national security strategy of the actors of the Caucasus region. To achieve this comparison, a general 
and specific analysis will be done. The general analysis will focus on contextual analysis to examine which 
theoretical approach it is based on. A specific analysis is made of security threats and investigates each 
threat based on their key factors. By comparing the countries of the Caucasus region, I am going to find 
out the similarities and differences between them and which theoretical approach was the most distinctive 
for each. 

The need for this type of research, which is a scientific novelty, is clear, as it is an attempt to scientifically 
substantiate and empirically study national security policies, threats and challenges in the Caucasus region. 

Key words: Regional Security, Stability, South Caucasus, Georgia, Armenia, Azerbaijan 

 

შესავალი 

სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების რეგიონის მნიშვნელობა გამომდინარეობს რამდენიმე 
ფაქტორიდან, უპირველესად კი რეგიონის გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან. მეორე მხრივ, 
„ევრაზიის ტერიტორიები ერთადერთი სასაზღვრო ზონაა, სადაც უნდა აღვადგინოთ გარკვეული 
იმპერია, სადაც დასავლეთის ნაწილები და ტერიტორიები გარკვეულწილად სტაბილურია 
ხელშეკრულებებით“.1 საბჭოთა კავშირის დაშლამ დატოვა გეოპოლიტიკური ვაკუუმები 
განსაკუთრებით სამხრეთ ფლანგზე, შუა აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში. ამ ორ რეგიონში ასევე 
რამდენიმე კონფლიქტი იყო და კომუნიკაციური დაძაბულობა დამოუკიდებლობის შემდეგ, რაც 
„არასტაბილურობის ზონას“2 წარმოადგენს.3 

ამრიგად, კითხვა ის არის, თუ როგორ შეიძლება გახდეს დესტაბილიზაციის მიზეზი რეგიონული 
აქტორები, რომელთაც აქვთ სტაბილურობის დისკურსი. ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა რეგიონის 
ზოგადად განსხვავებული აღქმით შეიძლება. მართლაც, რეგიონული აქტორები აღიქვამენ 

                                                            
1 P. M. Wihbey, “The Southern Eurasian Great Game”, Insight Turkey, 2/3, 2000, p.47. 
2 ზ. ბჟეზინსკიმ გამოიყენა ცნება "არასტაბილურობის ზონის" ევრაზიის ყოფილი საბჭოთა ნაწილის კონფლიქტური 
ხასიათის ილუსტრაციად. 
3 Z. Brzezinski, “The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geopolitical Imperatives”, NY: Basic Books, 1997, p.124. 
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რეგიონს, განსხვავებული კულტურული და თუნდაც ცივილიზაციური განმარტებებიდან 
გამომდინარე.4 რუსეთი ყოფილი ჰეგემონივით აღიქვამს რეგიონს, როგორც მის სასიცოცხლო 
ინტერესებს, რომლებიც ჩამოყალიბდა „საზღვარგარეთ ახლოს“ ტერმინით. თურქულენოვანი 
თემების არსებობა და მათი კულტურული და ეთნიკური კუთვნილებით თურქეთის აღქმა და 
პოლიტიკა ასახავს „თურქული საზოგადოების“ კონცეპტუალიზაციას. ირანი, რეგიონში 
მნიშვნელოვანი აქტორი თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობით, რეგიონს რელიგიურ 
კონტექსტში და „ახალი ახლო აღმოსავლეთის“ კონცეფციაში ასახავს, რომელიც შედგება 
კავკასიისა და შუა აზიისგან, გარდა ტრადიციული შუა აღმოსავლეთისა. მეორე მხრივ, თუმცა ეს 
არ არის რეგიონის ნაწილი, მაგრამ როგორც მნიშვნელოვანი მოთამაშე, შეერთებული შტატები 
აღიქვამს რეგიონს „ევრაზიის“ კონტექსტში და ბოლო დროს განიხილა „დიდი შუა 
აღმოსავლეთის“ კონცეფცია.5 

რეგიონული აქტორების განსხვავებულმა ინტერესებმა გამოიწვია დებატები „ახალი დიდი 
თამაშის“ შესახებ, რომელიც მიუთითებს XIX საუკუნის დიდი თამაშის განახლებულ ვერსიაზე. 
ევრაზიის დინამიკის გასაგებად „დიდი თამაშის“ კონცეფციის გამოყენების და სისწორის შესახებ, 
მეთიუ ედვარდსი ადარებს კონცეფციის ორ ვარიანტს ადგილმდებარეობის, აქტორების, 
მიზნების, საშუალებებისა და მასშტაბის მიხედვით. კონცეფციის ორიგინალი ვერსია, „დიდი 
თამაში“, ეხება კონკურენციას გავლენის მისაღწევად, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ 
კულტურულ დონეზე.6  

ამასთან, რეგიონული აქტორების შიდა დინამიკამ და მათ შორის მზარდმა 
ურთიერთდამოკიდებულებამ განაპირობა მათი შეღწევადობა სუსტი თვისებების 
გათვალისწინებით. გარდა ამისა, შეიცვალა განწყობა, საერთაშორისო ურთიერთობებში 9/11 
თავდასხმის შემდეგ, მნიშვნელოვნად შეიცვალა ურთიერთობა განწყობილებაში აქტორებს 
შორის. განსაკუთრებით აშშ-სა და რუსეთთან. ამან გამოიწვია ახალი დიდი თამაშის შესახებ 
დებატების გარკვევის აუცილებლობა. 

რეგიონის დინამიკა ეხება სამხრეთ კავკასიის კონტექსტს, სადაც ორი ღერძის ფორმირება ხდება, 
რომელთაგან ერთი „ჩრდილოეთ-სამხრეთის“ ღერძია, რომელიც შედგება რუსეთის, სომხეთისა 
და ირანისგან და მეორე „აღმოსავლეთი-დასავლეთის“ ღერძი, რომელიც შედგება თურქეთის, 
აზერბაიჯანისა და საქართველოსგან.7 სინამდვილეში, როგორც პროდასავლური „აღმოსავლეთი-
დასავლეთის“ ღერძის უზენაესობა და თავისი პროაქტიული ხასიათი შეიძლება ჩაითვალოს 
დასავლეთის მიერ მისი სტრატეგიული და ეკონომიკური ინტერესების აღქმის შედეგად, 

                                                            
4 B. Coppieters, “A Regional Security System for the Caucasus”, Brainstorming Conference: The Future of the Caucasus after the 
Second Chechnya Conflict, 27-28 January 2000, Brussels: CEPS. 
5 „დიდი შუა აღმოსავლეთის“ კონცეფცია მიღებულია, როგორც კრიზისების ახალი რკალი და შედგება ხუთი 
ჯგუფისგან: 1. ტრადიციული შუა აღმოსავლეთის რეგიონის ქვეყნები, ჩრდილოეთ აფრიკის არაბული ქვეყნების და 
არაბეთის ნახევარკუნძულის, ასევე ახალი პალესტინის სახელმწიფო; 2. თურქულენოვანი ქვეყნები: თურქეთი, 
აზერბაიჯანი და ყოფილი სსრკ შუა აზიის რესპუბლიკების ოთხი სახელმწიფო: ყაზახეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთი და 
თურქმენეთი; 3. ირანის, ტაჯიკეთისა და ჩრდილოეთ ავღანეთის სპარსულენოვანი დაჯგუფება; 4. სომხეთი და 
საქართველო, რომლებიც აზერბაიჯანთან ერთად სამხრეთ კავკასიაში მდებარეობს, მაგრამ მუსულმანური სამყაროსგან 
განცალკევებულია, როგორც ქრისტიანული ქვეყნები, რომელთაც ორივეს უძველესი კულტურა და საკუთარი ენა აქვთ. 
ამასთან, მათი კონკრეტული ადგილმდებარეობისა და ისტორიული კავშირების მიმდებარე ქვეყნებთან, ისინი 
რეგიონის ნაწილია და ბოლოს ისრაელის სახელმწიფო. 
6 M. Edwards, “The New Great Game and the New Great Gamers: Disciples of Kipling and Mackinder”, Central Asian Survey, 
22/1, 2003, p.85. 
7 S. Cornell, “The Caucasian States and Eurasian Strategic Alignments”, op cit.. 
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რომლებიც ერთმანეთს ჰარმონიულად ავსებენ სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოების 
ინტერესებთან.8 

 

სამხრეთ კავკასიის რეგიონის გეოპოლიტიკური მახასიათებლები და უსაფრთხოების 
გარემო 

საგულისხმოა, რომ რეგიონული მხარეების სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკაში ჩართვა შეიძლება 
განვიხილოთ მათი სისუსტისა და მათი საბოლოო მიზანი უსაფრთხოების და სტაბილურობის 
უზრუნველსაყოფად უფრო ძლიერი რეგიონული აქტორების მეშვეობით, რომლებიც 
წარმოადგენენ მუდმივ კავშირს რეგიონულ და საერთაშორისო დინამიკას შორის.9 ვითარება 
ადგენს სტაბილურობის დილემას, რომ ერთი მხრივ, სახელმწიფოებს აქვთ გარკვეული 
შესაძლებლობები თავიანთი ნათესავი ინტერესების მისაღწევად, თუმცა მეორე მხრივ ხელს 
უშლის რეგიონში შემდგომი თანამშრომლობისა და ინტეგრაციის შესაძლებლობებს.  

ევროკავშირის ეგიდით განხორციელებული პროექტების გარდა, შავი ზღვის ეკონომიკური 
თანამშრომლობის ორგანიზაცია (BSEC) - ორგანიზაციის სამივე წევრი ქვეყანა - ასევე განიხილება 
ეკონომიკური ხარვეზების გადალახვისა და თანამშრომლობის საერთო საფუძვლად, რომელიც 
ხელს შეუწყობს რეგიონში სტაბილურობას.10 ისევე, როგორც დსთ-ში, სუუამის ორგანიზაცია 
აღიქმება როგორც BSEC11 ქვეჯგუფი და ძლიერი სახელმწიფოების რეგიონული ინტერესები, 
როგორც წევრები (რუსეთი, თურქეთი და საბერძნეთი) ხშირად ეწინააღმდეგებიან ერთმანეთს, 
რაც ხელს უშლის თანამშრომლობის მიდგომების წარმატებას.12 

რეგიონში საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გატარებული ძალისხმევა შეიძლება 
ჩაითვალოს უსაფრთხოების დიალოგად ინსტიტუციონალიზაციაზე, რომელსაც მკვლევარი 
ბრუნო კოპიტერსი ამტკიცებს, რამეთუ ეს გამოიწვევს ზოგიერთი პოლიტიკური და 
ეკონომიკური საკითხის დესეკურიზაციას. თუმცა აღსანიშნავია, რომ რეგიონული აქტორების 
განსხვავებული პრიორიტეტები და ინტერესები აფერხებს რეგიონში მდგრადი სტაბილურობის 
პერსპექტივებს, მაგრამ საერთაშორისო ორგანიზაციები წარმოადგენენ საერთო საფუძველს, რათა 
დაძლიონ განსხვავებები. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ერთი 
მხრივ, თანამშრომლობისა და დიალოგის ხელშეწყობას ემსახურებიან და მეორე მხრივ, რეგიონში 
არსებული უთანხმოების ინსტიტუციონალიზებას, რაც მყიფე სტაბილურობით სრულდება. 

რეგიონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი, რომელიც ხელს უწყობს დაძაბულობას 
სახელმწიფოებში და მათ შორის, არის მისი ეთნიკური მრავალფეროვნება. ეროვნული 
დელიმიტაციის პოლიტიკისა და 1920-იანი წლების ნატივიზაციის (კორინიზაციის) პროცესთან 
ერთად, ცენტრის ძალაუფლების გასაძლიერებლად და ავტონომიების რეალური ძალაუფლების 
შესამცირებლად,13 ეთნიკური წარმონაქმნი გახდა რეგიონში დესტაბილიზაციის ფაქტორი. ამ 
პერიოდში შეიქმნა ან განმტკიცდა ხელოვნური განმასხვავებელი ნიშნები, რომლებიც ძალიან 
მსგავს ხალხს ჭრის. ქვეჯგუფების იზოლირების მიზეზი იყო საბჭოთა სახელმწიფოს წინააღმდეგ 
ნებისმიერი აჯანყების თავიდან აცილება. პირიქით, უხერხულად გამოყოფილმა ტერიტორიებმა 

                                                            
8 E. Herzig, “The New Caucasus: Armenia, Azerbaijan and Georgia”, London: RIIA, Pinter, 1999, p.115. 
9 E. Herzig, op cit., p.3. 
10 A. Rondeli, “The Reflections of Globalization ….”, op cit., p.246. 
11 W. Schneider-Deters, “GUUAM: The Need for a Raison d’etré”, Insight Turkey, 3/4, 2001, p.115. 
12 T. Pataria and D. Darchiashvili, op cit, p.159. 
13 S. Cornell, “Small Nations and …”, op cit., pp.42-43. 
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და იერარქიულმა „ფედერალურმა სახელმწიფო სტრუქტურამ“14 ღრმა საჩივრების გაჩენა 
გამოიწვია, რომლებიც კავშირის ბოლო წლებშიც კი გადაიზარდა კონფლიქტებში. სხვა 
სიტყვებით რომ ვთქვათ, საკავშირო რესპუბლიკებში უმცირესობებისთვის მინიჭებულმა 
ავტონომიურმა სტატუსმა, როგორც ჩანს, გაამწვავა, ვიდრე შეამცირა უმცირესობათა მოთხოვნები 
ტიტუარული ერებისგან,15 ფაქტორი, რომელიც შედარებით ცენტრალურ აზიას, სადაც 
რამდენიმე ავტონომიური რეგიონი იყო, ეთნიკური კონფლიქტების შემთხვევები ნაკლებია, 
ვიდრე კავკასია. 

იდენტობის თვალსაზრისით, დაშლის ძირითადი შედეგი იყო სამხრეთ კავკასიის ხალხებისთვის 
საბჭოთა იდენტობის გაქრობა. ამრიგად, არსებითი იდენტობა, რომელიც ეთნიკურად 
მრავალფეროვანი საზოგადოებების თანაარსებობას უწყობდა ხელს, აღარ არსებობდა. 
მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა იდენტობამ ბოლომდე ვერ მიაღწია უთანხმოების გადალახვას, 
მაინც ძმობისა და ერთიანობის ოფიციალური რიტორიკა ამსუბუქებს დაძაბულობას ჯგუფებს 
შორის.  

მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონში არსებობდა ეროვნული გაყოფისა და ექსკლუვიზმის 
ნაციონალიზმის ალტერნატივები, ეთნო-ნაციონალიზმი გახდა სომეხთა, აზერბაიჯანელებსა და 
ქართველების თითქმის საკამათო იდეოლოგია ანტიკომუნისტური პოლიტიკური ელიტების 
გამო, ნაციონალიზმში გადაიზარდა, როგორც მხარდაჭერისა და მოსახლეობის მობილიზების 
გზა. მათი ემბრიონის მდგომარეობა.  

სინამდვილეში, ეთნიკური ნიშნის მობილიზებამ ჯგუფური იდენტურობის განმტკიცების16 გამო 
გამოიწვია ეთნიკური კუთვნილების პოლიტიზირება ან როგორც მკვლევარი რონალდ გრიგორ 
სუნი ამტკიცებს, პოლიტიკა ეთიზირებულია რეგიონის ყველა რესპუბლიკაში.17 ამასთან, 
ეფექტური გამაერთიანებელი ეროვნული იდენტობის არარსებობა, სადაც ერები არიან 
ლეგიტიმაციის წყარო სახელმწიფოებისთვის, ზოგადად ხელს უწყობს სახელმწიფო სისუსტეს და 
უფრო მეტ შესაძლებლობას ქმნის არასტაბილურობასა და ძალადობას. 

ამასთან, სამხრეთ კავკასიის კონტექსტში, ქვეყნებმა ნაწილობრივ მიაღწიეს წარმატებებს 
რეფორმების ორგანიზებასა და ტრანსფორმაციაში, იმის გამო, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტებმა, 
რომლებიც ცვლილებას განიცდიან, შეინარჩუნეს მმართველობის ძველი კულტურა და 
საბოლოოდ ხელი შეუწყეს არასათანადო მართვას. ამრიგად, საზოგადოების თვალსაზრისით 
ეჭვქვეშ დგება სახელმწიფოს ლეგიტიმურობა, რამაც განაპირობა „სუსტი სახელმწიფოები, ანუ 
ისინი, ვისი ინსტიტუტებიც მოსახლეობას არ მიაჩნია ლეგიტიმურად“.18 ალექსანდრე რონდელის 
კიდევ ერთი შესაბამისი განმარტება „წარუმატებელი“ შტატები, რომელიც „არ ფუნქციონირებს ან 

                                                            
14 საბჭოთა ფედერაციული სტრუქტურა იერარქიულად იყო ორგანიზებული ავტონომიის დონეზე. ზედა ნაწილში იყო 
კავშირის რესპუბლიკები (სსრ), რომლებიც 1991 წლიდან ყველა დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდა; მეორე დონე 
იყო ავტონომიური რესპუბლიკები (ასსრ), რომლებიც კავშირის რესპუბლიკების იურისდიქციაში იმყოფებოდნენ; 
მესამე დონე იყო ავტონომიური ოლქები ან რეგიონები, რომლებსაც უფრო შეზღუდული ავტონომია ჰქონდათ; და 
ბოლოს მეოთხე დონეზე იყო ავტონომიური ოკრუგები, რომლებსაც აქვთ ნაკლები ავტონომიის ხარისხი, ძირითადად 
ციმბირში. 
15 S. Cornell, “Small Nations and …”, op cit., p.45. 
16 S. Cornell, “Small Nations and…”, op cit., p.51. 
17 R. G. Suny, “Provisional…”, op cit., p.154. 
18 O. Oliker and T. Szayna, “Faultlines of Conflict in Central Asia and the South Caucasus: Implications for the U.S. Army”, Santa 
Monica: RAND, 2003, p.11. 
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ძალიან ცუდად ფუნქციონირებს.“19 სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ ინსტიტუტები საკმარისად 
არ არის განვითარებული, მონაწილეობა შეიძლება იყოს ისეთი ფორმებით, რომლებიც საფრთხეს 
უქმნის სოციალურ წესრიგს და სახელმწიფო შესაძლებლობებს.20 უფრო მეტიც, როდესაც 
აღიქმება უთანასწორობა შეიძლება აშკარად დაუკავშირდეს კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფებს 
(ეთნიკურ, ეკონომიკურ და ა.შ.) დაყოფას, ეს იწვევს საზოგადოებაში დაძაბულობას, ისევე 
როგორც სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რაც კიდევ უფრო ამძაფრებს კონფლიქტის საშიშროებას და 
არასტაბილურობას. 

სამხრეთ კავკასიაში სახელმწიფო შენებასთან დაკავშირებით წამოჭრილი კიდევ ერთი საკითხი 
უკავშირდება „სახელმწიფო ეროზიის“ დამთხვევას მსოფლიოს სხვა ნაწილებში.21 
გლობალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესების შედეგად სახელმწიფოები სუსტდება, ასევე 
ნაციონალისტური და სეპარატისტული ტენდენციების გამოყოფის შიდა ძალები ხელს უწყობენ 
სახელმწიფო ეროზიას. ამასთან, სამხრეთ კავკასიაში განვითარებული მოვლენები და არა 
"სახელმწიფო ეროზიის" განხორციელება, რასაც შეესწრო არის „სახელმწიფო მარცხი“, რომელიც 
მეტწილად პასუხისმგებელია რეგიონში არასტაბილურობასა და შემდგომ დანაწევრებაზე.22 

ინსტიტუტების გაძლიერების ნაცვლად, ლოკალურმა ელიტებმა შეიმუშავეს ერთგვარი „ნეო-
პატრიმონიალიზმი“, როგორც ავტორიტეტის ტიპი, სტაბილურობის კონსოლიდაციის 
დისკურსით. ეს არის ტიპის ავტორიტეტი, რომელსაც „სულთანისტურ რეჟიმს“ უწოდებენ და 
წარმოადგენს ორგანიზაციის ფორმას, რომელშიც ავტორიტეტი უფრო გარკვეულ ჯგუფებსა და 
ელიტებს მიეკუთვნება, ვიდრე დაწესებულებას.  

 

დასკვნა 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლების ცენტრალიზაცია, ერთი მხრივ, 
ამარტივებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, რომ იყოს ეფექტური მმართველობასთან 
დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებისას, მაგრამ მეორე მხრივ, ერთდროულად ასუსტებს 
ინსტიტუტებს. 

საინტერესოა, რომ ამ ტიპის რეჟიმებში პოლიტიკური ინსტიტუციონალიზაციის დონე და შიდა 
კონფლიქტის პოტენციალი ძალიან დაბალია. ამასთან, ეს რეჟიმები გრძელვადიან პერსპექტივაში 
არსებითად არასტაბილურია, რადგან მათ არ აქვთ ინსტიტუციონალიზაცი, მიდრეკილნი არიან 
პოლიტიკური მემკვიდრეობითი კრიზისებისკენ და ლიდერის ჩანაცვლების შემთხვევაში, 
ხანგრძლივდება არასტაბილურობა. 

ამასთან, პასუხი გაეცა თემაში წამოჭრილ კიდევ ერთ კითხვას, თუ რა ფაქტორებმა გახადა 
სამხრეთ კავკასიის რეგიონი დაუცველი გარე მანიპულირებისგან? ამ კითხვაზე პასუხს ორი 
ურთიერთდაკავშირებული სახე აქვს, რომელთაგან ერთი აყალიბებს არასტაბილურობის შინაგან 
ფესვებს, ხოლო მეორე - ავლენს რეგიონის მახასიათებლებს.  

 

  

                                                            
19 A. Rondeli, “The Reflections of Globalization…”, op cit., p.235. 
20 O. Oliker and T. Szayna, op cit., p.11. 
21 A. Rondeli, “The Reflections of Globalization ….”, op cit., p.235. 
22 A. Rondeli, “The Forces of Fragmentation…”, op cit., p.71. 
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აბსტრაქტი  

თანამედროვე  რადიოსთვის აქტუალურია პაკეტისთვის (სიუჟეტის) ნარაციის (ტექსტის)  
წარმოების შესწავლა. შესაბამისად ნაშრომში  განხილულია დაწესებულ რადიოჟურნალისტთა 
დიალექტზე პაკეტის  დოკუმენტურობა და თემატურობა, რომელიც შესავალი ნაწილის გარდა, 
შემდეგი კომპონენტებისგან შედგება: ავტორის ტექსტი, ფრაგმენტები რამდენიმე ინტერვიუდან, 
გარემოსათვის, დამახასიათებელი ხმები; მუსიკალური და სხვადასხვა სახის საარქივო მასალების 
ჩანართები. შესწავლილია  საერთაშორისო რადიოში ნარაციის წარმოების მეთოდები, 
რომლებშიც წარმოდგენილია საავტორო ტექსტების  შედგენის სტანდარტულ სისტემები, 
სტრუქტურა, ტექნიკები  და მედია ენა. აქედან გამომდინარე, კვლევა აჩვენებს  ციფრული მედიის 
მძაფრი კონკურენციის  პირობებში საქართველოსა და დასავლეთის ქვეყნების რადიოსადგურები 
როგორ  წარმოადგენენ, მიაქვთ ამბავი მსმენელამდე. რადიოპაკეტისთვის რა თემა შეიძლება 
გამოდგეს, როგორ გაიაზრებს მას ავტორი, ტექსტის შედგენისას რა პროფესიულ უნარ-ჩვევებს, 
კომპეტენციასა და წერის კულტურას მოითხოვს  რეპორტიორისგან. სტატიაში გაანალიზებულია 
ქართული და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის რადიოს შედარებითი ანალიზი 
რადიოპაკეტისთვის ნარაცის შედგენის კონტექსტში. შემოთავაზებულია ამბის მთხრობელმა 
განსაკუთრებული შინაარსით, ფორმის ტექსტების წარმოებით, ლოგიკური და ცხადი 
სტრუქტურით როგორ მიიპყროს, გადმოსცეს უამრავი პრობლემითა თუ საზრუნავით 
გადატვირთული თანამედროვე ადამიანის ყურადღება. 

საკვანძო სიტყვები: ნარაციის ტექსტი, რადიოსიუჟეტი, იდეური პროექტი. 
 

Abstract 

It is relevant for modern radio to study the production of narration (text) for a package (story). 
Accordingly, the paper discusses the documentation and thematics of the package in the dialect of 
established radio journalists, which, in addition to the introductory part, consists of the following 
components: the author's text, excerpts from several interviews, environmental sounds; Inserts of 
musical and various archival materials. The methods of narration production in the international radio 
are studied, in which the standard systems, structure, techniques and media language of the authorship 
texts are presented. Therefore, the research shows how the radio stations of Georgia and Western 
countries present themselves in the conditions of fierce competition of digital media, bring the story to 
the listener. What topic can be used for the radio package, how will the author understand it, what 
professional skills, competence and writing culture does the reporter require from the reporter. The 
article analyzes the comparative analysis of Georgian and world radio in the context of compiling a 
narcissus for a radio package. It is proposed how the narrator of a story with special content, production 
of form texts, logical and clear structure to attract, convey the attention of a modern person overloaded 
with many problems or concerns. 

Keywords: Narration text, radio story, ideological project. 
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შესავალი  

თანამედროვე რადიოს საინფორმაციო-ტექნიკური შესაძლებლობები ხელს უწყობს 
არამხოლოდ ინფორმაციული საზოგადოების ფორმირებას და მსოფლიო ეკონომიკის და 
ბაზრის გლობალიზაციას, არამედ აფართოებს გადაცემების შინაარსობრივ კომპლექსურ 
სტრუქტურას და მისი განხორციელების შესაძლებლობებსაც: როგორ მოვამზადოთ, დავწეროთ 
რადიოში ანალიტიკური სიუჟეტები, რუბრიკები  და მოვხაზოთ გადაცემების სასცენარო გეგმა. 
ნაშრომის ცენტრალური აზრი ისაა, რომ კომუნიკაციისა და ინფორმაციული ნაკადის ახალი  
სოციალური ქსელების განვითარება ქმნის საზოგადოების ქმედების და უკუქმედების 
ახლებურ ფორმებს და მოდელებს.  დღეს რადიოთი წარმოჩენილი ხილვადობა ფაქტობრივად 
გლობალური მასშტაბის უნდა იყოს, რომლის საწყისების ძებნამაც სულ ცოტა მეცხრამეტე 
საუკუნის ჟურნალისტიკის ეპოაქაში შეიძლება მიგვაბრუნოს. მის მახასიათებლებს და 
შედეგებსაც ტექსტის სტრუქტურა და ელემენტები გვთავაზობს. აქ ვცდილობ წარმოვაჩინო,  
ჟურნალისტური საქმიანობის ძირითადი შეუცვლელი შედეგი: კლასიკურ, ძველ 
ჟურნალისტიკაშიც ტექსტი აუდიტორიას ისეთი სახით უნდა მიწოდებოდა, რომ  ადვილად 
გასაგები ყოფილიყო, რომელიც თანამედროვე საზოგადოების ამ სახით ჩამოყალიბებას 
განაპირობებდა. მხედველობაში მისაღებია სპეციფიკური კონტექსტი, რომელშიც ხდება 
გლობალიზებული მედია პროდუქტების მიღება და გაგება. ამ თვალსაზრისით, 
მნიშვნელოვანია გამოვკვეთოს რადიოს ტრადიციული ბუნება და მისი შეცვლილი როლი 
რადიოპროდუქციის წარმოებისას სასცენარო ტექსტებთან მიმართებაში. 

 

1. კვლევის მეთოდოლოგია 

სამაგიდე კვლევა – მოძიებული მასალების, ინფორმაციების შესწავლა და გაანალიზება.  ასევე 
დასავლურ სამაუწყებლო მედიაში (რადიოში) სტანდარტებისა და პრაქტიკის გათვალისწინება.  
სამეცნიერო ჟურნალისტიკის  ლიტერატურის მიმოხილვა. ნაშრომში სამაგიდე კვლევის 
ფარგლებში დამუშავებული, შესწავლილი და გაანალიზებულია რადიო პროდუქტების მიღება 
და გაგებასთან მიმართებით სხვადასხვა მასალები.  გარდა არსებული სამეცნიერო წყაროებში 
მოცემული ინფორმაციისა, კვლევაში გადმოცემულია პირადი გამოცდილება, რომელიც მედიის 
სფეროში მუშაობის, სწავლების პროცესში დაგროვდა. 

 

2. ნარაციის ტექსტი რადიოსიუჟეტში 

რადიოჟურნალისტთა პროფესიულ დიალექტზე ნარაციის ტექსტი დოკუმენტური ან  თემატური 
სიუჟეტია. ის შემდეგი კომპონენტებისგან შედგება: ავტორის ტექსტი; ფრაგმენტები გადაცემაში 
მონაწილე დაინტერესებული პირებიდან,  ინტერვიუები, ჟურნალისტის სამუშაო გარემოსთვის 
დამახასიათებელი სპეციფიკური ხმები, მუსიკალური  და სხვადასხვა სახის საარქივო მასალები.  
ხმები, ჩაწერილი მოკლე ფრაგმეტები, მუსიკა და საარქივო მასალა (მაგალითად დოკუმენტური 
ჩანაწერები) სიუჟეტში გამოიყენება ჩანართების ფორმით 20-40 წამის ქრონომეტრაჟით. სიუჟეტის 
შექმნისას ავტორი მიერ  აუდიო თხრობა ხორციელდება თემის  იდეასთან დაკავშირებული 
ადამიანების ხმების, საარქივო მასალების, დოკუმენტური ჩანაწერებისა და სხვა დამატებითი 
ხმოვანი კომპონენტებით. ამ  მასალებს სიუჟეტის ავტორი ისე იყენებს და აერთიანებს  თითქოს 
მოვლენის ეპიცენტრში ოპერირებს და, ლოგიკურად გამართული სქემის მიხედვით, 
„ალაპარაკებს“ თემასთან დაკავშირებულ პერსონაჟებს (რეალურ რესპოდენტებსა და არქივიდან 
ამოღებულ ხმებს). 



114

 
 

 
 

ამ თვალსაზრისით  შეიძლება შევაფასოთ რადიოსიუჟეტის განსაკუთრებული ხიბლი, რომელსაც 
გლობალური კონკურენციის პირობებში უნარჩუნებს მსმენელს. აქედან გამომდინარე, 
რადიოსიუჟეტში მრავალფეროვნების კულტივირებისთვის გონივრული და სასურველია 
ფორმისა და შინაარსის მრავალფეროვნების დაშვება. დღეს, მედიაპროდუქციის მიმოქცევის 
არეალი ბევრად სცდება რომელიმე კონკრეტული ერთ-სახელმწიფო საზღვრებს. მედიის 
ინსტიტუციური სივრცე სულ უფრო მეტად ტრანსნაციონალური ხასიათის ხდება და ამ 
გარემოებებიდან გამომდინარე ავტორის ნებისმიერი მცდელობა, ხელახლა იქნება გააზრებული  
სიუჟეტის ფორმატის მრავალფეროვნების პრობლემის კოტექსტში.1 
მედიაბაზრის ანალიზი ორგანულადაა გადაჯაჭული ნარაციის საპროექტო ტექსტების 
დაგეგმვასა და მარკეტინგულ კვლევასთნ. ის სტარტეგიული მედიამენეჯმენტის უმთავრეს 
შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. მაგალითად, როდესაც მედიამენეჯერი რომელიმე პროეტის  
შესახებ ჟურნალისტის მიერ წარმოდგენილ იდეას უსმენს, მისთვის უმნიშვნელოვანესია ისეთი 
დეტალის ცოდნა, როგორიცაა გადაცემის ან სიუჟეტის ფინანსური,  იდეური სარაგებელი.  
ავტორის მხრიდან ამ იდეის წარადგენა უნდა მოიცავდეს ბაზრის ანალიზს. ამიტომ მასში უნდა 
ჩანდეს, რომელი მიზნობრივი აუდიტორიაა გათვლილი ან რამდენად ღირებული იქნება 
სასცენარო პროექტი რეკლამის მიმწოდებლისა და ფინანსისტებისათვის. 
გადაცემის ან სიუჟეტის ავტორმა საკუთარი თავის წინაშე ასეთი საკონტროლო  
კითხვები უნდა დასვას 

 არსებობს თუ არა მსგავსი იდეური კონცეფცია და შეძლებს თუ არა მასთან კონკურენციას? 
 როგორ მიესადაგება რადიოსადგურის მიერ უკვე წარმოებულ პროდუქციას, 

რადიოსერიებს და ა. შ.  
 რა დაჯდება მედიაპროდუქციის მომზადება? 
 სავარაუდოდ, რა მოცულობის ადამიანური და ფინანსური რესურსი დაიხარჯება.   რა  

მოგებას მიიღებს კომპანია ამ კონკრეტული მედია პროდუქციის წარმოებისა და გაშუქების  
შედეგად?2 

მაგალითად, თუ რადიოჟურნალისტი სერიოზული საგამოძიებო პროექტის დაწყებას ან 
საფრანგეთის ქალაქ ბორდოს ღვინის მუზეუმის  შესახებ მასალის მოსამზადებლად საფრანგეთში 
გამგაზვრებას ითხოვს, იგი მნიშვნელოვნად მოიგებს, თუ მედიამენეჯერს ამ აზრს მედიაბაზარზე 
არსებული ვითარების გათვალისწინებით მიაწოდებს. 
მაგალითი - გამოცდილება 
რა დაჯდება პროექტი და რა დრო დასჭირდება მის განხორციელებას? 
რა კუთხით წარმოაჩენს ის რადიოს მათ უშუალო კონკურენტებთან მიმართებაში? 
რა ამონაგები ექნება მასზე გაწეულ ინვესტიციას, გაიზრდება თუ არა რადიოს პროგრამირება ან 
მისი რეიტინგი, მოიმატებს თუ არა რეკლამის განთავსების შესაძლებლობები? 
მოიპოვებს თუ არა ჟურნალისტი ჯილდოს ან ამაღლდება თუ არა მისი რეპუტაცია ბაზარზე? 
იმ რეპორტიორს, რომელიც წინასწარ შეაგროვებს სათანადო ინფორმაციას და რედაქტორთან 
წარდგენამდე შესაბამისად გაანალიზებს იდეას, უფრო მეტი შანსი აქვს, დაუმტკიცონ პროექტი, 
ვიდრე მას, რომელიც საპროექტო მონახაზის გარეშე, მოუმზადებელი  იტყვის მედიემენჯერთან, 
რომ მას  ახლა შესანიშნავი იდეა აქვს.3  
 
                                                            
1ჯ.ბ. თომპსონი , 2014. მედია და მოდერნულობა. თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გვ. 302.  
2 ფ. შუკი,ჯ.  ლარსონი,  და ჯ. დეარსიო,  2014. სატელევიზიო რეპორტაჟის მომზადება და ტელეჟურნალისტიკა. 
თბილისი: საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. გვ. 29. 
3 ლ.ი. უიქსი,  და სხვები. 2006.მედიამენეჯმენტი. დიოგენე.  გვ. 42. 
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3. როგორ   მოვამზადოთ და განვახორციელოთ რადიოს საპროექტო იდეა. 

3.1. რადიო სიუჟეტის სტრუქტუტრა და ელემენტები 

გადაცემის ავტორი ხელთ არსებულ ინფორმაციებს, მოპოვებულ ფაქტებსა და 
მტკიცებულებებს  ლოგიკური თანამიდევრობით ალაგებს. იმის მიხედვით, თუ როგორ 
შეადგენს სცენარის ტექსტს, რა ფორმებსა და საშუალებებს გამოიყენებს, აფასებენ 
ჟურნალისტის პროფესიონალიზმის დონეს. ახალგაზრდა ჟურნალისტებმა კი თავიდანვე უნდა 
ისწავლონ სწორი მიმართულებით გადმოცემა მოკვლეული მასალების შედეგებისა, როდესაც 
გადაცემებს, რუბრიკებს ამზადებენ. სიუჟეტის ტექსტის აგების შესახებ უამრავი თეორიული 
ლიტერატურა არსებობს დასავლური ჟურნალისტიკის თეორიაში. ჩვენ გთავაზობთ იმ 
მეთოდის ანალიზს, რომელიც ხელს უწყობს აუდიტორიის ყურადღების მიპყრობას, 
განსაზღვრავს მასალის მისაწვდომობასა და სწორად გაგებას აუდიტორიის მიერ. ეს მეთოდია 
სცენარის სწორი გაგება: იმისთვის, რომ სიუჟეტი, რუბრიკა და  გადაცემა  ლოგიკური ფორმით,  
თანამიმდევრულად იყოს აღწერილი და  წარმოდგენილი ავტორმა გადაცემის გაშუქებამდე, 
დრო დაგეგმვას უნდა დაუთმოს. ესაა ხელთ არსებული მასალის გეგმა, რომლის მომზადების 
სტანდარტიზაციის, სტრუქტურირების გარკვევაში ეს დასავლურ რადიომოდელზე 
ორიენტირებული მონახაზის მოდული დაგეხმარებათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მხოლოდ 
ფაქტების აღწერისას არ ხდება ეფექტიანი კომუნიკაცია აუდიტორიასთან. 

 

3.2. გადაცემის, სიუჟეტი, რუბრიკის  მონახაზი 

რადიოში გადაცემის, სიუჟეტის ან რუბრიკის  სწორად ორგანიზებისთვის მონახაზის მოზადება  
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპია. ის საშუალებას აძლევს ჟურნალისტს, მოცემული მასალა, 
მოძიებული ინფორმაცია სწორად დაახარისხოს და მსმენელისთვის გასაგები გახადოს. მონახაზი 
ის გეგმაა, რომლის მიხედვითაც ჟურნალისტი საბოლოოდ ამზადებს პროგრამას. ის მომავალი 
პროგრამის ლოგიკური და სქემატური ჩანაწერია.  ჟურნალისტს უკვე მოფიქრებული აქვს 
გადაცემის, სიუჟეტის ან რუბრიკის სტრუქტურა და შედგენილი აქვს მისი მონახაზი. ამგვარად 
მომზადებული პროგრამა მოხმარებლისთვის მარტივი აღსაქმელი ხდება. ჟურნალისტმა უნდა 
იციდეს, რომ პროგრამა (სიუჟეტი, გადაცემა, რუბრიკა)  საშუალებაა მსმენელის ავტორთან 
ურთიერთობისთვის. ამ დროს იგი არა მარტო გადმოსცემს იმას, რაც იცის, არამედ გასაგებად 
ასწავლის, რომ შემეცნებითი პროცესი ადექვატურად იქნას აღქმული. სპეციალურად ამ 
მიზნისთვის აგებს მის სტრუქტურას და გაშუქება  გაცილებით იოლია. 

წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდით რაღაც თემაზე და 
დაგიგროვდათ უამრავი ინფორმაცია: ჩანაწერები ინტერვიუებიდან, ოფიციალური 
დოკუმენტაცია, არქივები, პრესრელიზები, ამონაბეჭდები ვებგვერდებიდან და აუდიო 
ჩანაწერები. 

თქვენ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება, რა მასალა შეიტანოთ გადაცემაში და რა არა, აგრეთვე 
დაახარისხოთ ის პრიორიტეტების მიხედვით ისე, როგორც ეს განხილულია წარმოდგენილ 
მოდულში გადაცემის სტილისა და სტრუქტურის შესახებ; გადაცემაში წარმოდგენილი მასალა 
გასაგებია მსმენელისთვის მაშინ, როდესაც შეესაბამება მოლოდინებს, აღქმის სტერეოტიპებს, 
ავტორიც იმისათვის, რომ მის მიერ შესრულებული პროგრამა მიზანმიმართულად იქნას 
მიღებული, სწავლობს ამ მოთხოვნებს, შემდეგ კი შესაბამის ფორმას ირჩევს გადაცემის 
პროექტების ასაგებად. ძირითადად, ამ დროს ჟურნალისტები იყენებენ თავიანთ ემპირიულ 
გამოცდილებას, ინტუიციას. თუმცა ეს არ გამორიცხავს ჟურნალისტურ ტექსტებზე უკვე 
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არსებული მეცნიერულად დასაბუთებული მოდელები, მიდგომები გამოყენოს  ჟურნალისტმა და 
მოარგოს კონკრეტული აუდიტორიის სტერეოტიპებს. ცოტაა ისეთი პროფესიონალი, რომელიც 
გადაცემას პირდაპირ, მომზადების გარეშე მოამზადებს. სასურველია ჟურნალისტმა წერა გეგმის 
შედგენით დაიწყოს, რომლითაც გადაცემის გაშუქებისას იხელმძღვანელებს. გეგმა 
პროფესიონალ ჟურნალისტს თავისი იდეების ორგანიზებაში ეხმარება.  

 
3.3.  გადაცემის მომზადების საბაზისო სტრუქტურა 

1. განსაზღვრავს მომავალი გადაცემის ჩარჩოებს: რა შევა გადაცემაში და რა არა; 
2. აჩვენებს კავშირს მოცემულ იდეებს შორის; 
3. წარმოადგენს მასალას ლოგიკური ფორმით: აყალიბებს მომავალი გადაცემის 

თანმიმდევრულ გეგმას და განსაზღვრავს გადაცემაში წარმოსადგენი ინფორმაციის 
სწორხაზოვან მიმართულებას; 

4. აჯგუფებს სხვადასხვა სახის ინფორმაციას, რომელიც მოგვიანებით ერთიანი სახით 
გვევლინება გადაცემაში.4 

გადაცემის საპროექტო  მონახაზის შედეგად ავტორს ექმნება ნათელი წარმოდგენა იმის შესახებ, 
თუ რა უნდა დაიწეროს პროექტში და როგორ. მონახაზი გადაცემის ერთგვარ ჩონჩხადაც 
მოიაზრება, რომელსაც წერის დროს ავტორი ხორცს ასხამს. 

 

3.4. მასალების  დაჯგუფება 

 მანამ, სანამ გავარკვევთ, როგორ განვსაზღვროთ გადაცემის სწორხაზოვანი 
მიმართულება, განვიხილოთ ის, თუ როგორ უნდა დავაჯგუფოდ ახალი მასალები. 

 როგორც წესი, ჟურნალისტს ყოველთვის უფრო მეტი ინფორმაცია მოეპოვება თავის 
ჩანაწერებში, ვიდრე ეს უკვე გამზადებულ გადაცემაში ჩანს. იმის გამო, რომ გადაცემები 
ქრონომეტრაჟში შეზღუდულია, ავტორი ცდილობს წერისას მის ხელთ არსებული 
ინფორმაციიდან საუკეთესო გამოიყენოს. ეს ძირითადად ჟურნალისტის სარედაქციო 
გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული. 

 ინფორმაციის დაჯგუფების შედეგად ჟურნალისტი ირჩევს გადაცემის ფორმატს და ასევე 
განსაზღვრავს, რომელი ინფორმაციაა მნიშვნელოვანი და რომელი არა, აგრეთვე რა მასალა 
გააერთიანოს ერთ ჯგუფში. მაგალითად, გადაცემის თემაში მოყვანილი ამა თუ იმ ჯგუფის 
ან პიროვნების შესახებ ყველა საწყისი ინფორმაცია ერთ ჯგუფში ერთიანდება, ასეთი 
სახით დაჯგუფება ლოგიკურიცაა და ურთიერთშეთავსებადიც. 
ჟურნალისტი ასევე ერთად შეკრებს ერთი ქვეთემის შესახებ მოყვანილ ორ, თუნდაც 
საპირისპირო აზრის მქონე ციტატას, რადგანაც მათ ერთი საერთო თემა აერთიანებს. 

 

3.5.  გეგმა-ფორმატი 

გეგმა-ფორმატი თავისი სტანდარტული ორგანიზებული ფორმის საშუალებით ეხმარება 
ჟურნალისტს ინფორმაციის ლოგიკურად დაჯგუფებაში. მონახაზი იწერება რამდენიმე 
ძირითადი წესის გათვალისწინებით, რომელიც ლოგიკურად და ურთიერთშეთავსებულად 
აჯგუფებს ინფორმაციას; 

                                                            
4 Инструкция по радиожурналистике   2002 RFE/RL. Прага. 
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უფრო კონკრეტულად, ჟურნალისტს მონახაზი სჭირდება ინფორმაციის სწორად 
ორგანიზებისთვის. არსებული ინფორმაცია ჯგუფებისა და ამ ჯგუფებში შემავალი ქვეჯგუფების 
მიხედვით ნაწილდება. თავის მხრივ ეს ქვეჯგუფებიც იყოფა უფრო მცირე ქვე-ქვეჯგუფებად. 
ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ესა თუ ის ინფორმაცია და 
რა დონეზე დგას იგი: მონახაზში დაწერილი თითოეული ხაზი ამა თუ იმ დონეს შეესაბამება, ერთ 
დონეზე მყოფი სხვადასხვა სახის ინფორმაციაც კი, თანაბრად მნიშვნელოვანია. დონეების 
აღნიშვნა ხდება, როგორც სიმბოლოების, ასევე მნიშვნელობის ხარისხის მიხედვით მონაცვლე 
შეწეული აბზაცებით. 5 

 

3.6. ჟურნალისტური პროექტის  გეგმა-მონახაზი 

გეგმა-მონახაზის სპეციფიკა დიდად არ განსხვავდება იმისაგან, რაც სტატიის და სხვა 
პუბლიცისტური ნაწარმოების მაგალითებზე განვიხილეთ. მთავარი, რაც ყველა მონახაზს 
აერთიანებს არის ინფორმაციის დაჯგუფება სტრუქტურული და ლოგიკური თანმიმდევრობით. 

მონახაზი, ისევე როგორც თავად გადაცემა, სწორხაზოვანი უნდა იყოს. განხილულ მაგალითებში 
ეს არც თუ ისე ნათლად ჩანდა, რადგან ჩვენ მთელი ყურადღება ჯგუფების შექმნაზე უფრო 
გვქონდა გამახვილებული, ვიდრე მათ თანმიმდევრობაზე. 

გეგმა-მონახაზი განსაზღვრავს იმას, თუ რა თანმიმდევრობით არის წარმოდგენილი მოცემული 
ინფორმაცია. ის, რაც გეგმა-მონახაზის დასაწყისშია წარმოდგენილი, ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ინფორმაციის ნაწილია და ამიტომ, გადაცემაშიც პირველ ადგილს დაიკავებს, ხოლო ის, რაც 
ბოლოშია, არის დასკვნა და შესაბამისად, გადაცემის დასკვნით ნაწილში გამოჩნდება. ჩვენ, 
ჟურნალისტები, გადაცემაზე მუშაობის დროს, გაცილებით მეტ ინფორმაციას და მეტ დეტალს 
ვაგროვებთ, ვიდრე ეს ერთ პატარა ახალ ამბავში  ჩაეტევა. 

 

3.7.  მოპოვებული მასალის დახარისხება 

როდესაც დგება წერის დაწყების მომენტი, საჭიროა დავახარისხოთ მოპოვებული მასალა და 
გავაკეთოთ რამდენიმე არც თუ ისე ადვილი არჩევანი: 

1. ჩემს ხელთ არსებული რომელი ინფრომაცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? 

2. კიდევ რომელი ინფორმაცია არის  აუცილებლად გადასაცემი? 

3. რომელი ინფორმაცია არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი და არ უნდა შევიდეს სტატიაში? 

 

3.8.  სიუჟეტის გახსნა 

თუ გავიხსენებთ  გადაცემის ტექსტის სტილსა და სტრუქტურას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის, რაც 
მონახაზში პირველ ადგილს იკავებს ანუ სათაური “I”, ნიუს ანალიტიკურ გადაცემაში ლიდის 
სიუჟეტის გახსნის სახეს იღებს: ერთი წინადადება რომელიც გვაგებინებს რა მოხდა და რატომ 
არის ეს ამბავი მნიშვნელოვანი; 

მომდევნო ორი ქვესათაური, რომლებიც ნიუს ანალიტიკურ გადაცემაში  მომდევნო ორაბზაცს 
ემთხვევა, სიუჟეტის იშლება. “I.A.” გაიშლება მოვლენის დეტალებზე, ხოლო “I.B.” - მოვლენის 

                                                            
5 Руководство по производству аналитического радиопакета. 2010. Institute for war & peace reporting. IWPR. გვ. 7.  
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მნიშვნელობაზე. მთავარი სათაური “II” შეიძლება იყოს ამბის კონტექსტი, მესამე და მეოთხე 
აბზაცები კი ჩვენი თემის ანალიტიკური გადაცემის მიმოხილვა. მომდევნო თეზისებში 
კლებულობს სიმწვავე, თუმცა არგუმენტების გასამყარებლად დეტალებისა და ციტატების 
მოშველიება მაინც მნიშვნელოვანია; 

აღსანიშნავია, რომ ასეთი გეგმა-მონახაზი შეიძლება დაიწეროს ნებისმიერი ფორმის, სახის 
სიუჟეტისთვის, თუმცა სიუჟეტის სტრუქტურა უფრო ცვალებადია და არაერთგვაროვანი. 
ყველა გადაცემას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სტრუქტურა და ის მონახაზიშივე უნდა იყოს 
გამოკვეთილი. ქვემოთ მოყვანილია სავარაუდო, ძალიან ზოგადი, კონცეპტუალური. 

როგორც კი მოპოვებულ ინფორმაციებს დაალაგებთ, არ იფიქროთ, რომ სტრუქტურას ვეღარ 
შეცვლით. თუ აღმოჩნდება, რომ ამბავი ჯეროვნად ბუნებრივად არ ვითარდება, ზოგი 
ელემენტი შეცვალეთ. ამ დროს შეიძლება წარმოიშვას შემდეგი სირთულეები: 

1. თემას ძალიან ბევრი დასალაგებელი მასალა აქვს. დაყავით ის ქვეთავებად, რაც საქმეს 
გაგიადვილებთ. ზოგიერთი თემა შეიძლება ამოსაგდები გახდეს ან მნიშვნელოვნად 
შეიკვეცოს; 

2. რომელიღაც თემა იმდენად მეორეხარისხოვანია, რომ ამდენი სივრცე არ სჭირდება: 
გააერთიანეთ ის სხვა თემასთან ან საერთოდ მოაცილეთ; 

3. ერთი თემიდან მეორეზე გადასვლა მთლად არ გამოდის: სცადეთ, ისე დაალაგოთ 
თემები, რომ ისინი უფრო ბუნებრივად გადაებას ერთმანეთს; 

4. გვაქვს ფონური ინფორმაციის დიდი მასალა, რომელსაც ვერ ვარჩევთ და აფერხებს 
სტატიის განვიტარებას. დაანაწევრეთ ეს ფონური ინფორმაცია, ისტორია, განმარტებები 
და ხიდებს შორის შეურიეთ თხრობას. 

შემდეგი მონახაზი ნამდვილ მაგალითს ეფუძნება. ჟურნალისტმა თავისი ანალიტიკური 
სიუჟეტისთვის მოძიებული მასალიდან არჩია ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტები და ასეთი 
გეგმა მონახაზი მიიღო 

 

4. ნიმუში 

I. სიუჟეტის გახსნა:  

„საქართველო – მეღვინეობის აკვანი“ – გამოფენა ბორდოში 

A.საფრანგეთის ქალაქ ბორდოს ღვინის მუზეუმი გამოფენა „საქართველო – მეღვინეობის 
აკვანს“ მასპინძლობს;  

B. მუზეუმის დამფუძნებელი  და  საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ფაქტს აფასებენ როგორც 
მედიის თავისუფლებისკენ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯს მეღვინეობის ისტორიისადმი 
მიძღვნილი ინსტალაციას;  

II. კონტექსტი: ქართული ღვინის პროპაგანდა  საფრანგეთში 
A. ქალაქ ბორდოს ღვინის მუზეუმი სთავაზობს დაინტერესებულ პირებს ექსპოზიციას 
საქართველოს მეღვინეობის ტრადიციებზე; 
B. საფრანგეთის ქალაქ ბორდოს  ღვინის – მსოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთი უდიდესი და 
უმნიშვნელოვანესი მუზეუმი; 
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C. საფრანგეთის ქალაქ ბორდოს  ღვინის მუზეუმი -  მსოფლიოში მეღვინეობის ეპიცენტრი! 
ბორდოს მახლობლად მდებარე რეგიონებში, მათ შორის, სან ემილიონსა და პომეროლში, 
აყენებენ სხვადასხვა ღვინოს, რომლებიც მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი და საუკეთესოა; 
2. ბორდო მასპინძლობს მსოფლიოში ღვინის მთავარ გამოფენა „ვინექსპოს“;  
3. გამოფენა ორ წელიწადში ერთხელ იმართება; 
4. რატომ არ ჰქონდა ბორდოს ღვინის დიდი მუზეუმი – ცენტრი 2016 წლამდე; 
III.   ვითარებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ციტატები 
a.საქართველოს პრემიერ-მინისტრი „ბორდოში, ღვინის ცივილიზაციის მსოფლიო ცენტრში, 
გაიხსნება გამოფენა „საქართველო – მეღვინეობის აკვანი...“ 
b. ოლივიე კოლეკს, მუზეუმის დამფუძნებელი “ მომწიფდა დრო ქალაქ ბორდოში ასეთი 
მუზეუმის შესაქმნელად“ 
c. ბრიტანელი დამთვალიერებელი: 
1.„ეს იყო გამოფენის ყველაზე მოულოდნელი ნაწილი, კარგია, რომ შევიტყვეთ, აქ როცა 
შემოვედით...!“ 
2.„ქართულ ღვინოზე აქამდე არაფერი ვიცოდი“...  
IV. უფრო მეტი კონტექსტი  ბორდოს ღვინის მუზეუმის შესახებ   
A. განსხვავდება ტრადიციული მუზეუმებისაგან, ემყარება ახალ ტექნოლოგიებს;  
B. ახალი მუზეუმი მომავლისათვის; 
V. მნიშვნელოვანი ექსპოზიციები ღვინის მუზეუმში 
A. აღმართულია დიდი ეკრანები, რომლებზეც ხედავ ჩიტის გაფრენის სიმაღლიდან 
გადაღებულ მშვენიერ ვენახებს; 
B. შეგიძლია მოუსმინო მეღვინეებს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან;  
1.საქართველოდან და შეერთებული შტატებიდან, იტალიიდან და გერმანიიდან, 
საფრანგეთიდან და ახალი ზელანდიიდან; 
2. შეიტყო როგორ და რამდენ ღვინოს აყენებენ მსოფლიოს ამა თუ იმ რეგიონში, როგორია 
ნიადაგის თავისებურებები და მეტეოროლოგიური პირობები; 
C. მეღვინეობის ისტორიისადმი მიძღვნილი ინსტალაცია; 
1. მოკლე ფილმები; 
2. როგორ აყენებდნენ ღვინოს ქვევრში ძველად ან ძველი ეგვიპტისა და საბერძნეთის რომელი 
ღვთაებები იყვნენ დაკავშირებული ღვინის კულტთან; 
3. როგორ აისახა ევროპის სახვით ხელოვნებაში ღვინის სმის ტრადიცია; 

VI ქვეყნის იმიჯის გაზრდა; 
ჩანაწერები 
VII.  უფრო მეტი უცხოური ინვესტიციის მოზიდვა 
A ღვინის მუზეუმში იმართება კონფერენციები; 
B. დეგუსტაციის გაკვეთილები, ფილმების ჩვენება, დროებითი გამოფენები; 
C. ყურადღების ცენტრში საქართველოა, როგორც პირველი მიწვეული ქვეყანა; 
 D.  მევენახეობა-მეღვინეობის გამოფენების ციკლს ხსნის საქართველო; 
VIII ოლივიე  კოლეკის ხმა  -   „საქართველო არის ღვინის ცივილიზაციის აკვანი 
ციტატები, ინტერვიუ 
IX  საქართველოზე პლაკატებით არის გაფორმებული მუზეუმის შესასვლელიც 
ფონად განუწყვეტლივ ისმოდა ერთი სიმღერა – „შენ ხარ ვენახი; 
X  ქართული ღვინის ისტორიული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა 
გამოფენილია საქართველოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი ოქრომჭედლობის 
ნიმუშები..  
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ღვინის ჭურჭელი, მოწყობილია მარნის გამომსახველი მშვენიერი ინსტალაცია... 
ინტერაქტიული ინსტალაციებით მდიდარი მუზეუმის ფონზეა გამოფენილი უნიკალური 
ექსპონატები...  
XI უცხოელი დამთვალიერებლები გამოფენაზე 

ეს არის ამ მონახაზის მიხედვით მომზადებული  ნარაციის (ტექსტი) რადიო   სიუჟეტისთვის 
გამოფენა „საქართველო – მეღვინეობის აკვანი“, რომელსაც საფრანგეთის ქალაქ ბორდოს ღვინის 
მუზეუმი მასპინძლობს, მრავალი თვალსაზრისით არის საყურადღებო და გამორჩეული. 
დავიწყოთ იმით, რომ იმაზე გაცილებით უფრო ადრე ფუნქციონირებდა, ვიდრე მას 
ოფიციალურად გახსნიდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა ორი 
დღის წინ, 13 სექტემბერს მთავრობის სხდომაზე გამოაცხადა: 
 „ბორდოში, ღვინის ცივილიზაციის მსოფლიო ცენტრში, გაიხსნება გამოფენა „საქართველო – 
მეღვინეობის აკვანი“. 
მომდევნო დღეს კი – 14 სექტემბერს მან ოფიციალურად გახსნა გამოფენა ბორდოს ღვინის 
მუზეუმში: „საქართველო – მეღვინეობის აკვანი“. როგორც ვთქვით, ოფიციალურად გახსნა,– 
თორემ გამოფენა მანამდეც მასპინძლობდა დამთვალიერებელს.  
მუზეუმის ვებსაიტზეც შეგიძლიათ ნახოთ, რომ ის 2017 წლის 31 ივლისიდან 5 ნოემბრამდე 
სთავაზობს დაინტერესებულ პირებს ექსპოზიციას საქართველოს მეღვინეობის ტრადიციებზე. 
ბორდოს მუზეუმი 5 სექტემბერს დავათვალიერე. 
2016 წლის მაისში, როცა გავრცელდა ცნობა საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში ღვინის – მსოფლიო 
მასშტაბით ერთ-ერთი უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი მუზეუმის გახსნის შესახებ – ალბათ, 
მარტო მე არ ვიყავი, ვინც იფიქრა: ნუთუ ბორდოში ასეთი მუზეუმი აქამდე არ არსებობდა-მეთქი? 
თუ საქართველო ღვინის აკვნად ითვლება, ბორდოს, ალბათ, თამამად შეგვიძლია 
ვუწოდოთ მსოფლიოში მეღვინეობის ეპიცენტრი! მისი სახელიც კი ღვინის ასოციაციას 
იწვევს, ბორდო მასპინძლობს მსოფლიოში ღვინის მთავარ გამოფენა „ვინექსპოს“, რომელიც ორ 
წელიწადში ერთხელ იმართება. ბორდოს მახლობლად მდებარე რეგიონებში, მათ შორის, სან 
ემილიონსა და პომეროლში, შესასვლელი. 

 

5. მონახაზი........ 

საქართველო არის ღვინის ცივილიზაციის აკვანი და მოწვეული ქვეყნებისათვის განკუთვნილ 
პირველ გამოფენაზე საქართველოს მოწვევა იყო მკაფიო მესიჯი დამთვალიერებლებისათვის, 
ჩვენი საზოგადოებისათვის, რომ ჩვენ ვართ საერთაშორისო განზომილების მუზეუმი. ჩვენი 
მთავარი მიზანია, დამთვალიერებელს მივცეთ შესაძლებლობა, თავისთვის აღმოაჩინოს ღვინის 
კულტურები. და ვფიქრობ, საქართველო არის ღვინის კულტურის საუკეთესო მაგალითი – 
არამარტო მეღვინეობის ისტორიის, არამედ დღევანდელი მეღვინეობის გამოც. ვენახები ძალიან 
მნიშვნელოვანი და ფართოდ გავრცელებულია ამ ქვეყანაში და ამიტომ, ჩემი აზრით, ძალიან 
მნიშვნელოვანი იყო საქართველოთი დაწყება“ – 

განმარტავს ოლივიე კოლეკი, ბორდოს ღვინის მუზეუმის დამფუძნებელი ორგანიზაციის, 
ღვინის კულტურისა და ცივილიზაციის ფონდის მარკეტინგისა და გაყიდვების დირექტორი, 
რომელსაც მუზეუმში საქართველოსთვის განკუთვნილ საგამოფენო დარბაზში ფიროსმანის 
ნახატთან ვესაუბრე. 

ფონად განუწყვეტლივ ისმოდა ერთი სიმღერა – „შენ ხარ ვენახი“, თავისთავად, ულამაზესი 
საგალობელი, საუცხოო შესრულებით, ცხადია თემატურადაც სწორად შერჩეული – მაგრამ 
გაუთავებლად! იწყებოდა, მთავრდებოდა და ისევ იწყებოდა, მთელი ჩემი იქ ყოფნის 
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განმავლობაში. არ ვიცი, ვინ და რატომ ჩათვალა, რომ თუნდაც მშვენიერების მონოტონურობა 
მოხიბლავდა ექსპოზიციის დასათვალიერებლად მისულ ადამიანს, ქართველს ან უცხოელს. 

კანადელი დამთვალიერებელი: „აქამდე არაფერი ვიცოდი –ქართულ კულტურაზე – არც კარგი, 
არც ცუდი. ეს არის დასაწყისი საქართველოს კულტურისა და ისტორიის გასაცნობად“. 

შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ დამთვალიერებლები, რომელთაც ბორდოში, ღვინის მუზეუმში 
გამოველაპარაკე, ერთ მშვენიერ დღეს საქართველოში მოხვდნენ და გაკვირვებულნი დარჩნენ: 
როგორ მოხდა, რომ მეღვინეობის ასეთი ტრადიციების ქვეყანას დიდი, საერთაშორისო 
მნიშვნელობის მუზეუმი არა აქვსო?6 

 

რეკომენდაციები 

გვსურს გავამახვილოთ ყურადღება რამდენიმე ასპექტზე, რომელიც გვიჩვენებს თუ რამდენად 
კარგად არის ერთმანეთთან თანხვედრაში მონახაზი და სიუჟეტის საეთერო ტექსტი. 

უპირველესად,  ყურადღება მიაქციეთ, რამდენად მიჰყვება სიუჟეტის საეთერო ტექსტი  
მონახაზის სწორხაზოვან დინებას; ის რაც მონახაზში პირველ ადგილას იკავებს, საეთერო 
ტექსტშიც პირველად გვხვდება. 

 მეორე, დაუკვირდით, მიმოხილვა არ მოიცავს მომავალი ტექსტის ყველა დეტალს, ბოლოს და 
ბოლოს ის ხომ სიუჟეტის გეგმაა და არა თავად სიუჟეტის ტექსტი. ავტორმა მონახაზში ჩაინიშნა 
ის, რაც არ უნდა რომ გამორჩეს სიუჟეტის ტექსტში. 

მესამე, მიაქციეთ ყურადღება, მონახაზის სათაურები ყოველთვის არ ემთხვევა აბზაცებს. 
მონახაზის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ის არის ერთგვარი რუკა, რომელიც მიგიყვანთ 
დანიშნულების ადგილამდე, თუმცა რუკაზე ნანახი შეიძლება რეალური სურათისაგან ცოტათი 
განსხვავებული იყოს. 

იმისათვის, რომ სრულად დაეუფლოთ გეგმა-მონახაზის შედგენას, რაც შეიძლება მეტი უნდა 
წეროთ. ყოველ თქვენ მიერ დაწერილ ტექსტს, წინ მონახაზი უნდა უძღოდეს. ამიტომ, დაწერეთ 
არჩეული ამბის მონახაზი ამ მასალაში მოყვანილი ინფორმაციის გამოყენებით. 

უპირველეს ყოვლისა, თავი მოუყარეთ თქვენ მიერ შეგროვილ ინფორმაციას და დაყავით ის 
ჯგუფებად და ქვეჯგუფებად. შემდეგ, განსაზღვრეთ პრიორიტეტული ჯგუფები და დაალაგეთ 
ისინი მონახაზში ისე, რომ მიიღოთ ლოგიკურად და სტრუქტურულად გამართული ხერხემალი, 
რაზეც თქვენი მომავალი სტატია აიგება. მუშაობის პროცესში რედაქტორი დაგაკვალიანებთ და 
შეაფასებს თქვენს საბოლოო ნაშრომს. როდესაც თქვენს მონახაზზე დაყრდნობით დაწერთ 
ტექსტს, მიხვდებით, თუ რამდენად ეხმარება ის ჟურნალისტს და ზოგავს მის დროს. 

 

დასკვნა 

რადიოში  ნარაციის ტექსტის პროექტის  მომზადება  და რადიომაუწყებლობის ბაზრის  კვლევა  
ერთმანეთთანაა დაკავშირებული; 

                                                            
6 მ. ჭიაურელი, 2017. „საქართველო მეღვინეობის აკვანი“ - გამოფენა ბორდოში. [ინტერნეტი] ხელმისაწვდომია  
https://www.radiotavisupleba.ge/a/gamofena-bordoshi/28738120.html  [უ.გ. 11.06.2021]. 
 



122

 
 

 
 

ნაშრომის კვლევის ფარგლებში მომზადებული  დაკვირვებით  და სამაგიდე კვლევებიდან 
გამომდინარე  ჩანს, რომ ჟურნალისტის მიერ მომზადებული  ნარაციის ტექტსები 
სიუჯეტებისთვის ან გადაცემებისთვის ძირთადად ანალიტიკური ხასიათისაა; 
ნარაციის ტექსტებში ხშირად გამოყენებულია მოკლე ინტერვიუ (ან რამდენიმე ინტერვიუ), 
ვინმეს გამოსვლის ფრაგმენტი, საარქვო ჩანაწერი, ვოქსპოპი, რეპოტაჟული ელემტი. 
წარმოდგენილი ყველა ჟურნალისტური ფორმა ანალიტიკური ხასიათისაა;  
ნარაციის ტექსტი, რომელიც პროფესიონალურადაა სიუჟეტისთვის დაწერილი განსაკუთრებულ 
ხიბლს სძენს გადაცემას და რადიოს მძაფრი კონკურენციის პირობებში უნარჩუნებს მსმენელს. 
სწორად სტრუქტურირებული სიუჟეტი  ყურადღებას იპყრობს შემოქმედებითი შინაარსითა და 
ფორმატულობით. 
ნარაციის ტექსტი, რომელიც რადიოსიუჟეტისთვის მზადდება მცირე მოცულობისაა, 
დოკუმენტური სიუჟეტია, სადაც წამყვანის მეშვეობით გაერთიანებულია რამდენიმე 
კომპონენტი; 
რადიოსიუჟეტის მიმოქცევის არეალი ბევრად სცდება რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის 
საზღვრებს;  
ნარაციის ტექსტისთვის  ნებისმიერი სფეროს თემა შეიძლება შეირჩეს, გააჩნია, როგორ გაიაზრებს 
მას სიუჯეტის ავტორი.  
ნარაციის ტექსტების სიუჟეტებისთვის მომზადება მოითხოვს რადიოჟურნალისტის, ზოგადად 
ავტორის  სათანო პროფესიულ გამოცდილებას, კომპეტენციასა და წერის ნორმების დაცვას, 
კულტურას ნარაციის ტექსტის შედგენისას.  საინტერესო თემები იდეალური მასალაა ნარაციის 
ტექსტებისთვის. 
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სოციალური აქტივისტებისა და არტისტების  პერფორმანსების გაშუქება 

 

ნინო ჩერქეზიშვილი 

 ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი,  
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი  

თანამედროვე მსოფლიოში საპროტესტო ქმედების გამოხატვის ახალი ფორმა დამკვიდრდა - 
პერფორმანსი. პროტესტის გამოსახატად ამ ფორმას ძირითადად სოციალური აქტივისტები და 
არტისტები იყენებენ.  პირველი პერფორმერები საქართველოში 1990-იანი წლებიდა გამოჩნდნენ. 

პერფორმანსი- ფრანგული სიტყვაა და წარმოდგენას ნიშნავს. 

არტისტი - ადამიანი, რომელიც საჯაროდ ასრულებს ხელოვნების ნაწარმოებს. 

სოციალური აქტივისტი - ადამიანი, რომელიც მუშაობს პოლიტიკური და სოციალური 
ცვლილებების მისაღწევად, განსაკუთრებით რაიმე გაერთიანების წევრი რომელსაც აქვს 
კონკრეტული მიზნები. 

პროტესტის კულტურა ახალ საფეხურზე ავიდა და მასში განსაკუთრებული ფუნქცია კრეტიულ 
აზროვნებას დაეკისრა. პერფორმანს ძირითადად სოციალური აქტივისტები, არტისტები დგამენ 
და ამგვარად  ეხმაურებიან მსოფლიოში მიმიდინარე მოვლენებს. 

სტატიაში მიმოვიხილავ და ვიკვლევ საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო ქმედებებს, 
რომლის დროსაც არტისტები კულტურისა და ხელოვნების ელემენტებს იყენებენ.  

პერფორმანსები შევარჩიე 1990-იანი წლებიდან დღემდე. არტისტები, რომელთა შემოქმედებაც 
გაშუქდა მედიით და ჩემი კვლევის ობიექტია, არიან: მხატვარი- ოლეგ ტიმჩენკო, მხატვარი -
გიორგი გაგოშიძე, რეჟისორი - მიხეილ ჩარკვიან, ქორეოგრაფი-ანდრო დადიანი და სხვები.  

საკვანძო სიტყვები: არტისტი, სოციალური აქტივისტი, პერფორმანსი, პროტესტი, მედია. 

 

Abstract 

In the modern world, a new form of protest has been established and that is performance. Performance is 
the creative works produced by activists and social movements. 

The first performers appeared in Georgia in the 1990. 

Performance is a French word and means, the act or process of performing an action 

Artist - a person who creates works of Art in public.    

Social Activists - a person who works to achieve political or social change, especially as a member of an 
organization with particular aims 

The performance is mainly staged by social activists and artists and thus responds to current events in the 
world. 
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The purpose of the article is to determine the essence of this latest development in modern life. Also, how 
busy are the media outlets to better portray this innovation. That is why it was necessary to discuss the 
performance in the historical context and to analyze all the stages that have been going on since the second 
half of the 20-th century. They are painter –Oleg Timchenko, painter-Giorgi Gagoshidze, director - 
Mikheil Charkvian, choreographer - Andro Dadiani and others. 

Key words: Performance, Artist, Performers, Social Activist, Protest, Media. 

 

შესავალი 

პერფორმანსი, როგორც პროტესტისა და აზრის გამოხატვის ფორმა, XX საუკუნიდან მკვიდრდება 
საქართველოში. პერფორმანსი სოციალური ბრძოლის ისეთ მეთოდად ყალიბდება,  რომელიც 
ნაკლებ აგესიას და მეტ კრეატიულობას ითხოვს პერფორმერისგან. მის დამკვიდრებაში 
განსაკუთრებული როლი თანამედროვე არტისტებმა და ხელოვანებმა ითამაშეს. 

პერფორმანსი  - მხატვრული  ნაწარმოები, მოვლენა, მიმდინარე მოქმედება. ფორმა თანამედროვე 
ხელოვნებაში, სადაც ხელოვნების ნაწარმოები შედგება ინდივიდის (პერფორმერის) ან 
ინდივიდთა ჯგუფის მოქმედებებით.  პერფპრმანსი შეიძლება გაკეთდეს ქუჩაში ან საგამოფენო 
სივრცეში. გარკვეულ დროსა და გარკვეულ ადგილას.  

პერფორმანსი სრულდება მოცემულ, მიმდინარე დროში ან მედიის საშუალებით; მას შეიძლება 
ჰქონდეს სცენარი,  შემთხვევითი ან გულმოდგინედ მართული იყოს; სპონტანური ან წინასწარ   
ჩაფიქრებული ,აუდიტორიის მონაწილეობით ან მათ გარეშე..  

პერფორმანსად შესაძლებელია ჩაითვალოს ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ემყარება ოთხ 
ბაზისურ ელმენტს: დრო, ადგილი, პერფორმერის სხეული ან აწმყოს მიმართ დამოკიდებულება 
და ურთიერთობა მაყურებელსა და პერფორმერს შორის. პერფორმანსი შესაძლებელია 
წარმოდგენილ იქნას ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერი დროის განმავლობაში, ნებისმიერი 
ხერხითა და საშუალებით. 

 

1. პირველი პერფორმერები საქართველოში  

1.1. ე.წ.” მეათე სართული” 

1986 წელს სამხატვრო აკადემიის კურდამთავრებული  და მოქმედი სტუდენტები, ერთად 
იკრიბებოდნენ  აკადემიის  მეათე სართულზე, მხატვარ მამუკა ცეცხლაძისათვის გამოყოფილ 
ერთ პატარა ოთახში, სადაც ის სადიპლომო სერიაზე მუშაობდა. ამგვარად  ჩამოყალიბდა 
მხატვართა არაფორმალური გაერთიანება ე.წ. „მეათე სართული“. ოლეგ ტიმჩენკო, კარლო 
კაჭარავას, გია ლორიას და გოგა მაღლაკელიძე, გია ბუღაძე,მაია ცეცხლაძეს, ნიკო ცეცხლაძე. 
ჯგუფის წევრების გარდა, სახელოსნოს ხშირად სტუმრობდა უამრავი არტისტი და საინტერესო 
დისკუსიები ეწყობოდა. საუბრები ევროპულ თანამედროვე ხელოვნაბაზე, პრაქტიკულ 
საქმიანობაში გადაიზარდა. ოლეგ ტიმჩენკომ, კარლო კაჭარავამ, მამუკა ცეცხლაძემ 
ყოველდღიური იდეები ტილოზე დააფიქსირეს. პროცესები, რომლებიც სამხატვრო აკადემიის 
მეთე სართულზე მიმდინარობდა, რაღაცნაირად გაემიჯნა სამხატვრო აკადემიას. 
შემოქმედებითი სივრცეში მუყაოზე აბსტრაქტული კომპოზიციას იქნმებოდა.  
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1.2. მარჯანიშვილის სახელოსნო 

1987 წლიდან მამუკა ცეცხლაძე გადავიდა მარჯანიშვილის თეატრის მხატვარ დეკორატორთა 
სახელოსნოში, სადაც ასევე მის სახელოსნოში ერთობლივად მუშაობდა მხატვართა კიდევ უფრო 
ფართო წრე,  ეს არაფორმალური გაერთიანება "მარჯანიშვილის სახელოსნოს" სახელით გახდა 
ცნობილი. მამუკა ცეცხლაძე მონაწილეობდა როგორც ე.წ. სახლის გამოფენებში ასევე დიდუბის 
საგამოფენო პავილიონში, ქარვასლაში (ახლანდელი თბილისის ისტორიის მუზეუმი), მხატვრის 
სახლში და სხვა სახელოვნებო სივრცეებში. 

 

1.3. ოლეგ ტიმჩენკოს და ნიკო ცეცხლაძის „ვიტრინა“ 

1991 წელს ოლეგ ტიმჩენკომ და ნიკო ცეცხლაძემ ერთად გააკეთეს პერფორმანსი, სახელწოდებით 
- „ვიტრინა“. ამ პერიოდის თბილისში არაფერი ხდებოდა, ქალაქი უსახური იყო. მაღაზიის 
ვიტრინები ცარიელი და ჩამსხვრეული იყო. სწორედ, ამ მიზეზით,  ტიმჩენკოსა და  ცეცხლაძეს 
მოუვიდათ იდეა ამ ვიტრინებში გადაეღოთ ფოტოები. შემდეგ გადაწყვიტეს თავად 
დამდგარიყვნენ მანეკენებივით ამ ცარიელ ვიტრინებში. ამ პერფორმანსისთვის იშოვეს 
სპეციალურად დიდი შუშა  და შეუდგნენ პერფორმანსის კეთებას.არტისტებმა მბზინავი 
საღებავით სახეები დაიფარეს და ვიტრინაში გაუნძრევლად იდგნენ, ბოლოს მინა გამოამტვრიეს 
და გამოვიდნენ ამის შემხედვარე ხალხი გაკვირვებული იყო. ესენი იყვნენ უბრალო გამვლელები. 
ასევე მხატვარის მეგობრებიც, რომლებიც კამერით იღებდნენ პერფორმანს, ვიდეოს.1  

ამ პერფორმანსის შესახებ, ოლეგ ტიმჩენკო და ნიკო ცეცხლაძე ხშირად ყვებიან სხვადასხვა 
მედიაში, დღეს აქტუალურია, პერფორმანზე, როგორც პროტესტის გამოხატვის ფორმაზე 
საუბარი. „ეს ომის წინა პერიოდია. ხალხი ყოველდღიურ სოციალურ პრობლემებშია ჩაფლული 
და მხოლოდ გადარჩენაზე ფიქრობს. გადავწყვიტეთ რამდენიმე წუთით მაინც დაგვერღვია ეს 
სულისშემძვრელი გაჭირვება და ადამიანების ყურადღება სხვა რამეზე გადაგვეტანა. 
სოციალურად ყველაზე აქტიური ადგილი შევარჩიეთ: კოლმეურნეთა მოედნის მიწისქვეშა 
გადასასვლელი. სწორედ ამ ადგილზე იგრძნობოდა ქალაქის მაშინდელი დინამიკა — იქვე 
ბაზარში ერთი კილო კარტოფილის საშოვნელად მიმავალი ადამიანები და მათი მძიმე ფიქრები. 
დღეს ვფიქრობ, რომ ეს იყო აქცია-პერფორმანსი, რომელიც სწორედ იმ წუთებში სჭირდებოდა 
ჩვენს ქალაქს”. 

მორიგი პერფორმანსი  ოლეგ ტიმჩენკომ დეზერტირების ბაზარში დადგა. 

ვფიქრობ, გამოფენის მოსაწყობად, ბაზარი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია. მუზეუმსა და 
გალერეას კონკრეტული სტუმარი ჰყავს, ვისაც ხელოვნება უყვარს და დროს პოულობს 
მისთვის… ბაზარში კი ყველა ერთიანად იყრის თავს.“2 

90- იანებში რთული პერიოდი იყო, ხალხი დადიოდა მხოლოდ ბაზარში. ყველაზე საინტერესო  
მაყურებელი იქ არის, ბაზარში, ყველანაირი მაყურებელი დადის, 

გამყიდველებთან ერთად სხვა მეგობარი მხატვრებიც ეხმარებოდნენ ოლეგ ტიმჩენკოს.ეს ის 
პერიოდია, როდესაც ქუჩაში დაინახავდით მარჯანიშვილის სახელოსნოდან გამოსულ 
მხატვრებს, რომლებიც ტრამვაის უცდიდნენ ნამუშევრებით ხელში. ბაზრის აქცია-გამოფენაშიც 
მეგობრები ეხმარებოდნენ მხატვარს.  მართლაც რთული იყო ბაზარში, დილაუთენია წასვლა და 

                                                            
1 http://www.newpost.ge [უ.გ.05.06.2021]. 
2 https://www.marketer.ge/bazari-oleg-timchenko/ [უ.გ.05.06.2021]. 
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სურათების დაკიდება. 5 საათისთვის ჩამოკიდეს სურათები და გვიან ღამით „დაშალეს“ 
ექსპოზიცია. 

„ვიღაცამ მითხრა მომყიდეო. დღეს არ იყიდება, მერე მოდი, გოჭში მიცვლიდნენ, არ გავცვალე. 

 

1.4. გასტრონომიული პოეზია 

ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი, რუსთავი 2- ეთერში სახელწოდებით „პერფორმანსი, როგორც 
პროტესტისა და აზრის გამოხარვის ფორმა,“ იხსნებს დათო ჩიხლაძის პერფორმას, სახლწოდებით 
- „გასტრონომიული პოეზია“.  „1993 წლები და არაფერი არ იყო მაღაზიაში, დათო ჩიხლაძე 
დადიოდა მაღაზიაში და ლექსებს კითხულობდა.“ წიბახაშვილი ამ ინფორმაციას საკუთარ ფოტო 
ნამუშევარს ურთავს. ის საუბრობს მხატვრის გაკეთებულ პერფორმანსზე და ამბობს რომ ეს 
„ახალი ხილი იყო“.  ქარვასლის საგამოფენო სივცეში დადგმული ორი პერფორმანსი შესახებ 
გვაწვდი ინფორმაციას. 1988 წელს მამუკა ცეცხლაძემ ე.წ. „მეათე სართულის“ წევრმა, აიხვია 
თვალები და ქათამს წყალი დაალევინა. მხატვრი ეს ნაბიჯი, ტრადიციული ფორმებიდა 
გადასულიყავი ახალ ფორმბეზე, ბევრისთვის გაუგებარი იყო.  ნიკო ცეცხლაძემ  რუსი 
არტისტთან ერთდ, ქარვასლაში გააკეთა პერფორმანსი-  დაანგრიეს კედელი. პერფორმანსი 
სოციალური ბრძოლის ისეთ მეთოდად ჩამოაყლიბეს რომელიც ნაკლებ აგესიას და მეტ 
კრეატიულობას ითხოვს, ეს არის პერიოდი როცა ახალი ტიპის არტისტები მოდიან.  

 

2. თანამედროვე პერფორმერები 

2.1. ანდრო დადიანი 

მედიის საშუალებით შექმნილი პერფორმანსებიდან აღსანიშვანია ანდრო დადიანის „უფრო 
სქელი კანი“ .  

პოეტმა ანდრო დადიანმა პერფორმანსი ჰომოფობიის ნიადაგზე გარდაცვლილ ადამიანებს 
მიუძღვნა 2017 წელს.. 3მიტოვებული ქარხნის მეოთხე სართულზე მოწყობილ სივრცეში, „ღია 
სივრცის“ მიერ ორგანიზებულ პერფორმანსზე, პოეტი განათებულ რკინის კონსტრუქციაში იდგა. 
პერფორმანსი დაახლოებით 40 წუთი გრძელდებოდა, მთავარ გმირს შინდისფერი კაბა ეცვა და 
სახეზე სპეციალური საბურავიდან, ნახევრადდახშული ხმით, თავის ლექსებს კითხულობდა. 
პრეფორმანსის განმავლობაში მთავარი გმირის ახლოს მყოფი რამდენიმე ადამიანი 
პერიოდულად მის ახლოს რკინის მძიმე ფირფიტებს დემონსტრაციულად ყრიდა. ბოლოს 
სწორედ ამ რკინის ფირფიტებით ამოქოლეს გმირის რკინის ოთხკუთხა კონსტრუქცია, საიდანაც 
პოეტი ლექსების კითხვას განაგრძობდა, თუმცა, ნელ-ნელა მისი ხმა დაიხშო და მაყურებელმა, 
პერფორმანსის სხვა მონაწილეების მოწოდებით, კლუბის სივრცე დატოვეს. მთავარი გმირი 
რკინის კონსტრუქციაში გამოკეტილი დარჩა. 

 

2.2. „დამოუკიდებლობის მემორიალი'' 

კიდურების შეკვრით პერფორმერი საქართველოს ოკუპაციას შეხსენებს საზოგადეობას. 
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს არტისტ ანდრო დადიანი 24 საათიანი პერფორმანსით 
შეხვდა, მთავრობის ადმინისტრაციის მიმდებარედ. “დამოუკიდებლობის მემორიალი” ქვეყნის 

                                                            
3 ჟურნალი ლიბერალი . 
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საიუბილეო თარიღს მიუძღვნა – ავტორის თქმით, “თავისუფლების შესავალს, რომელსაც 
დღემდე ვტკეპნით”. 

ღვინითა და პურით, ასევე ყვავილებით გაწყობილი, დახრილი მაგიდა, თეთრი სუფრითა და 
კიდესთან – მიწით, მოქალაქეებს მთავრობის ადმინისტრაციის წინ, 26 მაისის 12:00 საათამდე 
დახვდათ. ავტორის თქმით, ნებისმიერს შეუძლია, “ყვავილებით შეამკოს” ის ან “საპატიო 
ყარაულად” დაუდგეს. პერფორმანსში სუფრა გამოყენებულია როგორც დამახინჯებული 
ტრადიციის სიმბოლო, რომელიც ფარავს რეალურ პრობლემებს და ის უფრო კრებითი სახეა. 

 

2.3. არტისტი ნიკოლოზ ჰუმანოიდო- გურამ გადმოხტი 

2014 წელს  13 თებერვალს არტისტი ნიკოლოზ ჰუმანოიდი კულტურის მინისტრის გურამო 
ოდიშიარიას მოუწოდებს, რომ გადმოხტეს საკუთარ კაბინეტიდან.  ფანჯრის წინ  მან მინისტრს  
სამაშველო ბატუტი გაუშალა და დაიწყო ყვირილი - გურამ გადმოხტი. ეს პერფორმანსი არტისმა 
ორ სერიად დადგა, მეორე სერიაში ისევ გაუშალა ბატუტი იგივე მოწოდებებით. ამით არტისტი 
აპროტესტებდა საყდრისის ირგვლი მიმდინარე მოვლენებს და კულტურის მინისტრი მარინა 
მიზანდარის გათავისუფლებას.  საყდრისის ოქროსმომპოვებელი მაღარო ქართველმა და 
გერმანელმა არქეოლოგებმა რამდენიმე წლის წინ აღმოაჩინეს. აღმოჩენას კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2006 წელს მიენიჭა.“მეოთხე ათასწლეულიდან აღმოჩნდა, რომ 
საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები საზოგადოება მოიპოვებს ოქროს, მთის ოქროს, ანუ 
მაღაროებიდან გამოაქვს მადანი და იმას მთელი წარმოება აქვს. ახლა აქ არქეოლოგიურმა 
გათხრებმა დაადასტურა აურაცხელი ქვის იარაღი, რითიც მოიპოვებოდა მადანი“.4 

მაგრამ კულტურის სამინისტრომ 2013 წლის 5 ივლისს არქეოლოგიურ ობიექტს კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მოუხსნა, ერთადერთი რომელიც არქეოლოგიური ძეგლის 
სტატუსის შენარჩუნებისთვის იბრძოდა იყო მინისტრის პირვლი მოდგილე- მარია მიზანდარი.  
2014 წლის 10 თებერვალს მარინა მიზანდარი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 
თანამდებობიდან გაათავუფლა, გურამ ოდიშარიას მიმართვის საფუძველზე-სადაც მინისტრი 
წერდა რომ მიზანდარი მას არ ემორჩილებოდა. არტისტები და სოცილური აქტივისტები ამბობენ, 
რომ სწორედ, მარინე მიზანდარი იდგა ქვეყნის ინტერესების სადარაჯოზე. 

კომპანია „RMG Gold“-მა საყდრის-ყაჩაღიანის უბანზე განხორციელებული რამდენიმე 
აფეთქებით დაიწყო მადნის მოპოვება ბორცვზე, რომლის სიღრმეშიც, მეცნიერთა მტკიცებით, 
მდებარეობს უძველესი - ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე ათასწლეულის - ოქროს მაღარო. 

მოგვანებით საკუთარი პერფორმანსი ასე შაფასა ნიკოლოს ჰუმანოიდმა -„საყდრისის აფეთქების  
აბსურდის ეს ფორმა და ენა, ყველაზე ადეკვატური იყო იმ ვითარებაში“. 

ეს პერფორმანსი გააშუდა შემდგი მედიის ეთერში:  რუსთავი 2, იმედი, 1tv, რადიო თავისუფლება, 
გურია ნიუსი, fmabkhazia.com, for.ge. 

საყდრისი ამბებს სოციალურიმა აქტივისტებმა კიდევ ერთი პერფორმანსი მიყუძრვნეს 
სახლეწოდებით წყლის ნაყვა -2014 წლის 27 მარტს. 

მხატვარი კოტე ჯინჭარაძე, ჯგუფი „ბულიონი“, კაზრეთიდან ჩამოსული მაღაროში 
დასაქმებულები   RMG GOLD-ის საქმიანობას გასაპროტესტებდ, მოითხოვდნენ ოქროს უძველესი 

                                                            
4 რადიო თავისუფლება.https://www.radiotavisupleba.ge/a/akcia-sakdarisis-shesanarchuneblad/25225811.html 
[უ.გ.05.06.2021]. 
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საბადოს შენარჩუნებას და სამსახურიდან გათავისუფლებული მუშების ღირსეულ პირობებში 
დაბრუნებას.    

მთავრობის ადმინისტრაციის წინ 31-მდე ადამიანი 17 საათზე ქვასანაყებით შეიკრიბა და წყლის 
ნაყვას შეუდგა. აქციის ორგანიზატორის არტისტი კოტე ჯინჭარაძის განმარტები, „წყლის ნაყვა“ 
სოციალური აქციაა, რომლიც მან რამდენჯერმე განახორიცელა სხვადასხვა საკითხის თაობაზე 
ყურადღების მისაპყრობად.  „ის, რაც ხდება საყდრისში, გუდიაშვილის მოედანზე, ვაკის პარკში, 
ანუ ხალხი გამოდის, ვსაუბრობთ, ვითხოვთ რაღაცას და მართლა წყლის ნაყვას ემსგავსება ეს 
ყველაფერი, როცა არავინ არ გვისმენს. ვითხოვთ, რომ გამოიყოს არქეოლოგთა და მეცნიერთა 
ჯგუფი, რომელიც უკვე მუშაობდა იქ. შეისწავონ ძეგლი, რა ხდება ამ ძეგლზე.“ ამბობს ნატალია 
ვაჭაძე, ხელოვანთა ჯგუფ „ბულიონის“ წევრი.   

აქციის მონაწილეებმა კანცელარიაში დატოვეს წერილობითი მოთხოვნა პრემიერის სახელზე, 
რომლის მიხედვითაც მასთან შეხვედრასა და საყდრისის თემაზე საუაბრს ითხოვენ.   

ეს პერფორმანსი გააშუდა შემდგი მედიის ეთერში:  რუსთავი 2, იმედი, საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი, რადიო თავისუფლება, netgazeti.ge  

2016 წელს ჟურნალისტებმა პერფორმანის საქართველოს პარლამენტში მოაწყვეს. 

 6 ივნისს თბილისიდან გატაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის, 
მხარდასაჭერად ჟურნალისტებმა აქცია-პერფორმანსი პირდაპირ პარლამენტში, ადამიანის 
უფლებათა კომიტეტის სხდომაზე, გამართეს და თავზე პოლიეთილენის შავი პარკები ჩამოიცვეს. 
აზერბაიჯანელი კოლეგის მიმართ სოლიდარობა მათ ამ ფორმით უხმოდ გააპროტესტეს და 
კიდევ ერთხელ მოითხოვეს ხელისუფლებისგან პასუხი. ჟურნალისტებმა ხელში კი მუხთარლის 
ფოტოები და პლაკატები დაიჭირეს, ფრაზებით: „არ შეგრჩებათ“, „სოკარ-თველო“. დეპუტატებს 
შორის კამათიც ამ მდუმარე აქციას მოჰყვა. კომიტეტის თავმჯდომარე სოფო კილაძემ ოპოზიციის 
მოთხოვნა დღის წესრიგში შეეტანათ მუხთარლის საკითხი, არ დააკმაყოფილა და განაცხადა, რომ 
შოუს დადგმის უფლებას არავის მისცემდა, თავზე შავპარკჩამოცმულმა ჟურნალისტებმა კი 
პოზიციის გამოხატვის შემდეგ დარბაზი დატოვეს.  

ეს პერფორმანსი-აქცია გააშუქდა შემდგი მედიის ეთერში:  რუსთავი 2, იმედი,  

TV 1, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მაესტრო, რადიო თავისუფლება.  

 

2.4.დომინო, იოგა და პიკნიკი თბილისის მერიაში 

„პარტიზანული მება ღეობის“ აქტივისტებმა თბილისის მერიის შენობაში საინტერესო აქცია-
პერფორმანსი მოაწყვეს. ორგანიზაციის 20-მდე აქტივისტი მერიის ფოიეში მოულოდნელად 
გამოჩნდა. ზოგიერთმა დომინოს თამაში დაიწყო, ზოგმა საპიკნიკე სივრცე მოიწყვეს, ნაწილი 
იოგით დაკავდა და ა.შ. 

„პარტიზანული მებაღეობის“ მესიჯი გახლდათ შემდეგი:  

„თბილისის მერია ყიდის საზოგადოებრივ პარკებს, რაც იწვევს საჯარო სივრცის შემცირებას და 
ნაკლებ ადგილს უტოვებს ჩვენს შვილებს სათამაშოდ. თუ თქვენ გვაგდებთ ჩვენი პარკებიდან, 
ჩვენ გაგაგდებთ თქვენი სამსახურებიდან“. 

ეს პერფორმანსი გააშუდა შემდგი მედიის ეთერში:  რუსთავი 2, იმედი, საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი, პალიტრა ტვ. 
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2.5. გაგოშას სტენსილები 

გიორგი გაგოშიძე, ერთ-ერთი თანამედროვე ქართველი არტისტია, რომელიც ძირითადად, 
სტრიტ არტის მიმართულებით მუშაობს. გაგოშას ნამუშევრები, თითქმის ყოველთვის, 
მიმდინარე სოციალურ თუ პოლიტიკურ საკითხებს ეხმაურება. ის სოციალური სტრიტ 
არტისტია; და მისთვის ეს ხელოვნებაცაა და აქტივიზმიც. 

„იმას, რომ ვიწუწუნო, ან ფეისბუკზე დავპოსტო, თუ „რა ცუდია ეს ყველაფერი“, ვფიქრობ სტრიტ 
არტით დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია უფრო სასარგებლოა, ჩემი კედელი ეს არის, და არა 
ფეისბუკი…მინდა, რომ მყარი და ხელშესახები იყოს ყველაფერი და პროტესტში მივიღო 
მონაწილეობა“, – ამბობს გაგოშა და მაზნიაშვილის ქუჩაზე, მისი ერთ-ერთი ნამუშევრას აჩვენებს. 
„ნამდვილ“ კედელზე,  პიჯაკში გამოწყობილი ვარდისფერი ღორი ძაღლებს მიასეირნებს. 

„ყოველთვის მინდოდა, რომ ორველის ხედვაზე რაღაც დამეხატა, კარგი ალეგორიები აქვს… 
ფაქტიურად, ყველა მმართველობა ეგ არის – სათავეში ღორები სხედან და ძაღლები ჰყავთ, 
რომლებსაც აყეფებენ“,5 – ამბობს მხატვარი. 

2019 წლის 17 ივლისის დილით რუსთაველის გამზირის ერთ-ერთი მიწისქვეშა გადასასვლელის 
კიბეებზე “ქართლის დედის” სტენსილი გამოჩნდა. ნამუშევარი, რომელშიც “ქართლის დედას”, 
#სირცხვილია-ს საპროტექსტო აქციებისადმი სოლიდარობის ნიშნად, თვალზე ხელი ჰქონდა 
აფარებული, გავრცელებული ინფორმაციით, მხატვარ გაგოშას (გიორგი გაგოშიძეს) ეკუთვნის. 

რუსი დეპუტატის, სერგეი გავრილოვის მიერ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 
ადგილის დაკავებას სამოქალაქო მოძრაობების პროტესტი #სირცხვილია მოჰყვა. აქტივისტები 
საქართველოს პარლამენტის შენობასთან შეიკრიბნენ და რუსული დელეგაციის ვიზიტი 
გააპროტესტეს. პროტესტის შედეგად, გავრილოვმა საქართველო დატოვა. 20 ივნისის საღამოს 
დაწყებული დემონსტრაცია კი პოლიციამ ცრემლსადენი გაზის და რეზინის ტყვიების 
გამოყენებით დაშალა. 

17 ივლისსვე, დაუდგენელმა პირებმა სტენსილის ზედა ნაწილი მოშალეს, რაც საზოგადოების 
ნაწილმა ხელისუფლებისა და მერიის სამსახურების მხრიდან ცენზურის მცდელობად შეფასდა. 

თუმცა, 18 ივლისს გაგოშამ თავდაპირველი სტენსილის წაშლას საინტერესო პასუხი გასცა – 
სტენსილს შეიარაღებული პოლიციელის ფიგურა და ქართლის დედის წაშლილი ნაწილები 
დაემატა, რომლებიც პოლიციელის გასროლის შედეგად ნამუშევრის ქვედა მხარეს იკითხება. 

21 სექტემბერს თბილისში ყვავილებით შემკული სპეცრაზმელი გამოჩნდა 

"#სირცხვილია", — წერს ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე სტენსილის ავტორი და საკუთარი 
ნამუშევრის ფოტოსაც გვიზიარებს:2019 წელს გაგოშა ახალი სტენსილი გამოჩნდა ლარის 
გაუფასურებასთან დაკავშირებით 

რუსთავში, ლარის გაუფასურების შესახებ შექმნილი ახალი სტრიტ არტით გამოჩნდა.სტენსილზე 
ჩანს 50 და 100 ლარიანი კუპიურები, სადაც შოთა რუსთაველი თამარ მეფეს ამშვიდებს 

                                                            
5 https://jam-
news.net/ge/%e1%83%ae%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%
90-%e1%83%97%e1%83%a3-
%e1%83%a1%e1%83%9d%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98-
%e1%83%9e/ [უ.გ.05.06.2021]. 
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"ოდეს ტურფა გაიაფდეს, აღარა ღირს არცა ჩირად" — მხატვარმა საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე 
ნამუშევარი ვეფხისტყაოსნის ციტატით გამოაქვეყნა. 

გაგოშას სტენსილები ინტერეტ საიტ on.ge –ზეა თავმოყრილი.  

 

დასკვნა 

ბოლო პერიოდში ქართულ მედიაში აქტიურად დაიწყო საუბარი იმასზე, რა არის პერფორმანსი- 
სოცილური პროტესტი თუ ხელოვნება.    

2017 წლის 15 თებერვალს გადაცემა კომუნიკატორში სტუმრად მიიწვიეს ხელოვნებათმცოდნე და 
არტისტი, მარიამ ნატროშვილი, სადაც მან განიხილა პერფორმანსები ‘გურამ გადმოხტი” და 
“წყლის ნაყვა”, ნატროშვილმა დაწვრილებით ისაუბრა პროტესტის ამ ფორმაზე, რომელსაც ბოლო 
პერიოდში მთელს მსოფლიოში იყენებენ. 

ასევე, საინტერესო რუსთავი 2-ს ჟურნალისტის მარიკო საველიძის მასალაც-სახელწოდებით 
„პერფორმანის, როგორც პროტესტის და აზრის გამოხატვის ფორმა“ საველიძე  ფოტოგრაფ გურამ 
წიბახაშვილის ფოტოებით საქართველოში მოღვაწე პირველ პერფორმერებზე გვიყვება.  

პერფორმანსი, როგორც პროტესტი ფორმა დამკვიდრდა და აქტიურად იყნებენ მას სოცილური 
აქტივისტები და არტისტები. დღეს საპროტესტო ქმედებისთვის ადამიანების რაოდენობა 
გამსაზღვრელი არაღ არის, მთავარი კრეატიულობაა. მედია როგორც ვხდევათ, არა მხოლოდ 
აქებს ამ პერფორმანსებს, არამდეს თავადაც იყენებს, როდესაც  ჟურნალისტებს საკუთრი 
პროტესტის გამოხატვა სურთ.  
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ბიბლიოგრაფია 

1. მსოფლიო კულტურა და ხელოვნება: სასკოლო ლექსიკონი / შემდგ. ნუგზარ 
ბარდაველიძე; რედ. ლალი მარგველაშვილი. თბ. 2011;  

2. ქეთევან კინწურაშვილი, XX საუკუნის ხელოვნება (ავანგარდი), თბ., 2005; 

3. მერლინ სთოქსთედი, მაიკლ ვ. ქოთრენი; ხელოვნების ისტორია XVIII საუკუნიდან 
დღემდე. თარგმანი: თ. ტაბატაძე, თ. შავგულიძე; რედ. ა. კლდიაშვილი,მ. ბულია, თბ., 2017; 

4. https://on.ge/ [ უკანასკნელად გადამოწმდა 05.06.2021]; 

5. https://www.radiotavisupleba.ge/  [უკანასკნელად გადამოწმდა 05.06.2021]; 

6. https://archive.propaganda.network/ka[უკანასკნელად გადამოწმდა 05.06.2021]; 

7. https://www.marketer.ge/bazari-oleg-timchenko/[უკანასკნელად გადამოწმდა 05.06.2021]; 

8. https://bm.ge/ka/video/oleg-timchenkos-mxatvroba/5774/[უკანასკნელად გადამოწმდა 
05.06.2021]; 

9. https://jamnews.net/ge [უკანასკნელად გადამოწმდა 05.06.2021]. 
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საზოგადოების დამოკიდებულება მედიაგავლენების საკითხებზე 
სტიგმატიზებულ ჯგუფებთან დაკავშირებით 

 

თორნიკე რაზმაძე 

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, 
                                                                 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ                         

აბსტრაქტი 

თანამედროვე მედიაში  მიმდინარე კომუნიკაციური პროცესები ხელს უწყობენ ან უშლიან 
სტიგმატიზებული თუ დისკრიმინაციული შეხედულებების ფორმირებას.  უკვე დიდი ხანია 
ცნობილია ადამიანის ცნობიერებაზე მედიის ძლიერი და მზარდი გავლენის შესახებ. ეს, რა თქმა 
უნდა, აისახება ცალკეული ინდივისა თუ ადამიანთა ჯგუფების დამოკიდებულებების, აზრებისა 
და ფიქრების, აგრეთვე ქცევის ცვლილებაში. 

ჩვენი ჰიპოთეზის მიხედვით:   მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები  დარწმუნების   დიდ 
კომუნიკაციურ ძალას ფლობენ. სტიგმატიზაციის თემა მჭიდროდ არის გადაჯაჭვული მედიის ამ 
უნიკალურ შესაძლებლობებთან, თანაც, როგორც უარყოფითი, ასევე დადებითი კუთხით. 

მკვლევარები ხაზს უსვამენ მედიის დიდ ზეგავლენას საზოგადოების აზრის ჩამოყალიბებაზე 
სტიგმატიზებულ ჯგუფებთან დაკავშირებით. 

კვლევის ფარგლებში დავინტერესდით  იმ საკითხით, თუ როგორია საზოგადოების 
დამოკიდებულება მედია-გავლენის მიმართ ცრურწმენებსა და სტიგმასთან მიმართებაში, 
კერძოდ, საზოგადოების წარმომადგენლების აზრით, ფლობს თუ არა მედია გავლენას 
საზოგადოებაზე, რა დოზით: ხელს უწყობს თუ არა ცრურწმენებისა და სტიგმის ჩამოყალიბებასა 
და მათ დამკვიდრებას, თუ პირიქით, მათ დაძლევას. 

საზოგადოების წარმომადგენელთა აზრის კვლევის მიზნად განისაზღვრა: 
•  საზოგადოების დამოკიდებულებების დადგენა მედიაგავლენების საკითხებზე. 
•  საზოგადოების წარმომადგენელთა აზრის კვლევის ამოცანად განისაზღვრა: 
•  მედიაგავლენის საკითხებზე საზოგადოების წარმომადგენელთა და ექსპერტთა 

დამოკიდებულებების კვლევა. 
კვლევის შედეგებმა ცხადყო, რომ დარგის ექსპერტების და ახალგაზრდების ზოგადი მიდგომები 
და დამოკიდებულებები მსგავსია და მიუთითებს ამა თუ იმ დისკრიმინირებული ჯგუფის 
შესახებ საზოგადოების აზრის ფორმირების პროცესში მედიასაშუალებების დიდ ზეგავლენაზე.  
სტატიაში ასევე მოცემულია რეკომენდაციები: 

•  სასურველია, რომ გამოვლენილ დარღვევებზე მედიასაშუალებებს ჰქონდეთ შესაბამისი 
რეაგირება და ის ფაქტი, რომ ესა თუ ის ნორმა არ არის სავალდებულო, არ გამოიყენონ 
პასუხისმგებლობის ასარიდებლად; 

•  მისასალმებელია ისეთი სახის მედიაპროდუქტის არსებობა, რომელიც 
მედიასაშუალებების კრიტიკულ ანალიზს შემოგვთავაზებს. პრინციპულად 
მნიშნელოვანია, რომ მსგავსი სახის პროდუქტი არ იყოს პოლიტიკურად ანგაჟირებული 
და მედიასაშუალებებზე აქცენტს შერჩევით არ აკეთებდეს. 

საკვანძო სიტყვები: საზოგადოების დამოკიდებულება, მედიაგავლენები, სტიგმა, 
დისკრიმინაცია. 
 



136

 
 

 
 

Abstract 

Communication processes taking place in contemporary media can either promote or prevent formation 
of stigmatized or discriminatory views. The strong and increasing influence of the media on human 
consciousness has been widespread knowledge for a while now. This clearly reflects on changes in 
attitudes, ideas and thoughts, as well as behavior of separate individuals as well as groups of people. 
According to the hypothesis: Mass media hold a great communicative power or persuasion. The subject of 
stigmatization is closely tied to these unique capacities of the media, both in a positive and negative 
discourse.  
Researchers emphasize the great role of the media in the formation of public opinion regarding stigmatized 
groups.  
This research focused on public opinion about media-influence in relation to prejudice and stigma, 
particularly, whether or not the society thinks the media has power over it and to what extent: does it 
promote development and establishment of prejudice and stigma, or the contrary - is it prevented. 
The aim of the public opinion poll was defined as follows: 
● Identifying public opinions on media impact issues.  
The aim of public representative opinion poll was defined as follows:  
● Researching public representative and expert opinions on subjects of media influence. 
Research results indicated that field experts and youth have a similar general attitude to the matter and 
points to a great impact of the media in the formation of public opinion regarding a discriminated group.  
The article also provides recommendations: 
● It is recommended that media outlets respond appropriately to the violations identified and not 
use the fact that certain norms are not mandatory to avoid liability;  
● The existence of a media product that would provide critical analysis of media outlets is welcome. 
It is principal that such a product is not politically biased and does not focus on media outlets selectively.  
Key words: Public opinion, public attitude, media influences, stigma, discrimination. 

შესავალი 
მედიატექნოლოგები ხშირად საუბრობენ ადამიანების ცნობიერებაზე მედიასაშუალებების 
შეუქცევად მზარდ გავლენაზე. გავლენის მოხდენა კი ნიშნავს სუბიექტის დამოკიდებულების, 
ფიქრის ან ქცევის ცვლილებას გავლენის შესაბამისად.  მედია ძალაუფლების წყაროა და 
კონტროლს აწესებს საზოგადოებაზე. ვან დეიკის მიხედვით, მედია და პოლიტიკა გავლენას 
ახდენს და ერთმანეთს აკონტროლებს. ამ კონტროლის მექანიზმები ხელთ უპყრია მედიას ენის 
გამოყენებით. 1 
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად, დისკრიმინაციას წაახალისებას ასევე 
იწვევს საჯარო პირთა გამონათქვამები და რეკლამები, რომლებიც მოგებაზე არიან 
ორიენტირებულნი.2  
ცრურწმენების, სტერეოტიპების, სტიგმის ჩამოყალიბებასა და დისკრიმინაციის გაღვივებაში, 
ასევე მათ დაძლევაში, უდიდეს როლს თამაშობენ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები. რაც 
დრო გადის, ადამიანები უფროდაუფრო დიდ დროს ატარებენ ტელევიზორთან, ეცნობიან 

                                                            
1თ. ლომაძე. „საზოგადოებრივ აზრზე სამეტყველო ზემოქმედების კოგნიტური ასპექტები“ (სადისერტაციო ნაშრომი). 
თბილისი, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სამართლის სკოლა (ფაკულტეტი). 2016,  196 გვ. 
2 „საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ“. თბილისი. 2018, 447 გვ. 
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ინფორმაციას სხვადასხვა საშუალებებით. სიტყვას დიდი ძალა გააჩნია, ამის შესახებ ბევრი 
წაგვიკითხავს, გაგვიგია. ამის თაობაზე ჯერ კიდევ ანტიკური პერიოდის მოაზროვნეები 
მიუთითებდნენ: არისტოტელე, პლატონი, სოკრატე და სხვანი.3 

1. მედიაგავლენა საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე 

მასმედიას ტყუილად არ უწოდებენ მეოთხე ხელისუფლებას. იგი მასებზე ზემოქმედების 
მძლავრი საშუალებაა. იქ წაკითხული თუ მოსმენილი თითოეული სიტყვა თუ ფრაზა, 
გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად ღრმად აღწევს ჩვენში და შემდგომში ჩვენს 
ღირებულებებსა და მენტალიტეტს განსაზღვრავს.4   

სტერეოტიპთან გვაქვს საქმე, როდესაც ესა თუ ის ქვეყანა ან ეთნოსი სტერეოტიპიზირებას 
ექვემდებარება. მაგალითად, აზერბაიჯანულ მედიაში სომხებს მტრად მოიხსენიებენ და 
სომხეთში კი - აზერბაიჯანელებს. ასევე, სომხური მედიიდან ხშირად გავიგებთ აზრს 
აზერბაიჯანელთა გაურკვეველი ეთნიკური წარმოშობის შესახებ, რომ ისინი თავხედები, 
ველურები და აგრესიულები არიან. აზერბაიჯანული მედია კი თვლის, რომ სომხები 
ამკვიდრებენ პოლიტიკურ ტერორს. ეს მაგალითები ეთნიკურ ნიადაგზე არსებულ 
სტერეოტიპებს ამკვიდრებს, აღრმავებს და დისკრიმინაციისაკენ ბიძგს შეიცავს. 5 

ჟურნალისტი განსაკუთრებული გულისყურით უნდა მოეკიდოს უმცირესობების საკითხის 
გაშუქებას, რათა არ ჩამოაყალიბოს ან  არ გააძლიეროს საზოგადოებაში უკვე დამკვიდრებული 
სტიგმა. ეს ეხება ნებისმიერი სახის პრობლემის ან სოციალური ჯგუფის საკითხების გაშუქებას.6  

სტიგმის არსებობა განაპირობებს სოციალურ გარიყვას და უარყოფას, თუმცა ზოგიერთ 
შემთხვევაში, ამ დამოკიდებულებამ შეიძლება მიიღოს მკვეთრად უარყოფითი ფორმებიც და 
გამოვლინება პოვოს ფიზიკურ დონეზეც, მაგალითად საცხოვრებელი პირობების, დასაქმების, 
განათლების ან ჯანდაცვის შეზღუდვით.7  

საქართველოში არსებული, ჯერ ისევ რთული, სოციალურ-ეკონომიკური ფონი ხელს უწყობს ან 
განაპირობებს სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ საზოგადოებაში არსებული 
კლიშეებისა და მყარად დამკვიდრებული შეხედულებების წარმოქმნასა თუ გაძლიერებას. 
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები დარწმუნების  დიდ კომუნიკაციურ ძალას ფლობენ; 
შესაბამისად, მათ შეუძლიათ როგორც მასტიგმატიზირებელი გავლენის მოხდენა  
საზოგადოებრივ აზრზე, ასევე  აზროვნებაში გამყარებულ სტერეოტიპებსა და სტიგმებთან 
შებრძოლებაც - მედია ერთდროულად ქმნის და ამსხვრევს მათ.   
თუკი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ავრცელებენ დისკრიმინაციული შინაარსის 
განცხადებებს ან/და იყენებენ  სიძულვილის ენას, ამით ისინი ხელს უწყობენ სტერეოტიპული 
შეხედულებებისა და სტიგმის ჩამოყალიბებას ან უკვე არსებულის გაძლიერება-განმტკიცებას, 
ასევე დისკრიმინაციულ ქმედებებს.  

                                                            
3 მ. კიკაბიძე. „ტელევიზიის ზეგავლენა და ინტერაქტიული ურთიერთობა მაყურებელთან“ (სადისერტაციო ნაშრომი). 
თბილისი, შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015, 132 გვ. 
4 С. А. Зелинский. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание. Санкт-Петербург: „Скифия“. 
2008, გვ. 248. 
5 პ. პანდელ. „მულტიკულტურული საკითხების გაშუქების საფუძვლები“. თბილისი, სტამბა „დამანი“. 2017, გვ. 62.  
6 „ეთიკურად გაშუქების სახელმძღვანელო მედიისათვის“. თბილისი: საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია. 
https://www.qartia.ge/media/1000907/2018/10/04/5e801eab8513724adbb571134ba35c4b.pdf    [უ. გ. 21.06.2021]. 
7 T. F. Heatherton, R. E Kleck, M. R. Hebl, J. G. Hull, The social psychology of stigma. New York: The Guilford press. 2003, 
გვ.450. 
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დავინტერესდით  იმ საკითხით, თუ როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება მედია-
გავლენის მიმართ წინასწარგანწყობათა (ცრურწმენათა) და სტიგმათა ჩამოყალიბება/განმტკიცე-
ბასთან დაკავშირებით.  

კერძოდ, ფლობს თუ არა მედია გავლენას საზოგადოებაზე, რა დოზით, ხელს უწყობს თუ არა 
ცრურწმენებისა და სტიგმის ჩამოყალიბებასა და მათ დამკვიდრებას, თუ პირიქით, მათ 
დაძლევას?8 

2. კვლევისა და საკვლევი ინსტრუმენტის აღწერა 

2.1. კვლევის მიზანი, ამოცანები,ჰიპოთეზა 

კვლევის მიზანი. 
 საზოგადოების წარმომადგენელთა აზრის კვლევის მიზნებად განისაზღვრა: 

•  საზოგადოების დამოკიდებულებების დადგენა მედიაგავლენების საკითხებზე; 
•  ცრურწმენების,   სტიგმისა და დისკრიმინაციის საკითხთა გაშუქებისა და მისი შედეგების 

შეფასება საზოგადოების მხრიდან; 
კვლევის ამოცანები.  

•  საზოგადოების წარმომადგენელთა აზრის კვლევის ამოცანებად განისაზღვრა: 
•  მიზნიდან გამომდინარე, საკვლევი ინსტრუმენტის შექმნა; 
•  მედიაგავლენის საკითხებზე საზოგადოების წარმომადგენელთა და ექსპერტთა 

დამოკიდებულებების კვლევა; 
•  მედიის მხრიდან ცრურწმენების, სტიგმისა და დისკრიმინაციის ხელშეწყობის ხარისხის 

კვლევა საზოგადოების წარმომადგენელთა და ექსპერტთა შეხედულებების მიხედვით; 
•  უმცირესობათა სტიგმატიზაციის პრევენციის მიზნით ჟურნალისტებისათვის რეკომენ-

დაციების შეთავაზება. 
კვლევის ჰიპოთეზები. საზოგადოების წარმომადგენელთა აზრის კვლევის ჰიპოთეზებად 
განისაზღვრა: 

•  მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები მასებზე ზემოქმედების დიდი ძალას ფლობენ; 
•  ჟურნალისტები ხშირად მიმართავენ შეურაცხმყოფელ და დისკრიმინაციულ გამონათქ-

ვამებს; 
•  მედია საშუალებების გზით გავრცელებული სტერეოტიპული აზრი ხელს უწყობს 

საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპული აზრის დამკვიდრებასა და უკვე არსებულის 
განმტკიცებას; 

•  მასმედია ხელს უწყობს მცირე ჯგუფების სტიგმატიზირებას. 
კვლევისათვის შევადგინეთ კითხვარი, რომელიც შედგება 12 კითხვისაგან. აქედან 4 კითხვაზე 
პასუხი გულისხმობდა ჩამონათვლიდან შესაბამისის მონიშვნას. დანარჩენ კითხვებზე 
პასუხებისათვის შედგენილ იქნა 5 ბალიანი სკალა (დაწყებული -2-დან 2-მდე). ამ კითხვების 
შემთხვევაში რესპონდენტი ირჩევდა მხოლოდ ერთ პასუხს: „სრულიად არ ვეთანხმები“, „არ 
ვეთანხმები“, „არ ვიცი“, ვეთანხმები“, „სრულიად ვეთანხმები“. 
კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს: 50 სტუდენტმა და 50 ექსპერტმა. ექსპერტები იყვნენ შშმ პირთა 
ერთ-ერთი დღის ცენტრის გამოცდილი და კვლიფიციური თანამშრომლები.  

                                                            
8 თ. რაზმაძე „სტიგმატიზაციის კომუნიკაციური ტექნოლოგიები ქართულ მედიაში“ (სადისერტაციო ნაშრომი). 
თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი). 2020, გვ.136. 
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2.2. კვლევის შედეგები 
კვლევაში შედეგები გაანალიზებულია ცალ-ცალკე თითოეული ჯგუფისათვის. სტუდენტთა 
გამოკითხვის შედეგები მონაცემთა  ანალიზის მიხედვით, შემდეგია: 

•  სტუდენტები უმცირესობებისა და მოწყვლადი ჯგუფების შესახებ ინფორმაციას იღებენ 
ძირითადად, მედიასაშუალებებიდან (54%), მეგობრებისგან (44%) და უნივერსიტეტიდან 
(36%); 

•  სტუდენტების 38% სრულიად ეთანხმება და 40% კი-ეთანხმება იმ აზრს, რომ მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებები ადამიანებზე ზემოქმედების დიდი ძალას ფლობენ; 

•  მასმედიაში გაჟღერებულ აზრს ხშირად მოუხდენია გავლენა ადამიანთა აზრებზე, ქცევასა 
თუ გრძნობებზე(36% სრულიად ეთანხმება, 48%-ეთანხმება); 

•  სტუდენტთა 62%-ს მიხედვით, ადამიანები საკუთარ აზრს იცვლიან მასმედიის გავლენით; 
•  ქართველი ჟურნალისტები ხშირად იყენებენ ადამიანთა მიმართ შეურაცხმყოფელ და 

დამამცირებელ გამონათქვამებს. ამ აზრს სრულიად ეთანხმება სტუდენტთა  36%, ხოლო 
ეთანხმება-34%; 

•  სტუდენტთა 68%-ს მიხედვით, ჟურნალისტის მიერ გამოვლენილმა სტერეოტიპულმა 
აზრმა შეიძლება ხელი შეუწყოს სტერეოტიპული აზრის დამკვიდრებასა და უკვე 
არსებულის განმტკიცებას; 

•  სტუდენტთა 66% თვლის, რომ მასმედიით გაჟღერებული სტერეოტიპული და 
დისკრიმინაციული გამონათქვამები ხელს უწყობს მოწყვლადი ჯგუფების 
სტიგმატიზაციას;6.2.3  

•  სტუდენტებს ყველაზე ხშირად შეურაცხმყოფელი და დამაკნინებელი გამონათქვამები 
ესმით მასმედიიდან სხვადასხვა ნიშნით გამორჩეული ადამიანების მისამართით: 
პოლიტიკური ნიშნით (76%), გენდერული ნიშნით(56%), ეთნიკური ნიშნით (28%). 

სტერეოტიპული და მასტიგმატიზირებელი შეხედულებების პრევენციის მიზნით, სტუდენტები 
მიიჩნევენ, რომ ჟურნალისტს მოეთხოვება: 

•  სიტყვებისა და ფრაზების კონტროლი(82%); 
•  სტერეოტიპული და მასტიგმატიზირებელი გამონათქვამებისაგან თავის შეკავება (68%); 
•  რესპოდდენტის მხრიდან სტერეოტიპული, დისკრიმინაციული და მასტიგმატიზირებელი 

აზრების გაჟღერების შემთხვევაში, კორექტულობისაკენ მოწოდება (68%); 
•  ობიექტურობის დაცვა (72%); 
•  ეთიკური ნორმების დაცვა (54%); 
•  საზოგადოების კონსოლიდირება (46%). 

სტუდენტების აზრით, საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფთა (უმცირესობათა) სტიგმატიზირების 
პრევენციის მიზნით, ჟურნალისტმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ: 

•  ხშირად გაშუქდეს უმცირესობათა პრობლემები დარგის სპეციალისტების ჩართულობით-
72%; 

•  საზოგადოებას გააცნოს ამ ჯგუფის წარმატებული ადამიანები და მათი მიღწევები-66%; 
•  საკუთარი აზრი იყოს არგუმენტირებული და მიმართული საზოგადოებაში მცირე 

ჯგუფთა ინტეგრაციისაკენ-64%.   
იგივე სახის გამოკითხვა ჩავატარეთ შშმპ-თან მომუშავე ადამიანებთან, რომლებსაც აქვთ 
მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება და ისინი ამ სფეროს ექსპერტებად ითვლებიან. 
გვაინტერესებდა, იქნებოდა თუ არა მოსაზრებათა თანხვედრა ან განსხვავება მათსა და 
საზოგადოების რიგით წარმომადგენლებს შორის. ექსპერტთა დამოკიდებულებების კვლევის 
შედეგები ასეთია: 
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•  ექსპერტები უმცირესობებისა და მოწყვლადი ჯგუფების შესახებ ინფორმაციას იღებენ 
ძირითადად, მედიასაშუალებებიდან (34%), მეგობრებისგან (10%) და სამსახურიდან (56%); 

•  ექსპერტების 68% სრულიად ეთანხმება და 32% კი-ეთანხმება იმ აზრს, რომ მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებები ადამიანებზე ზემოქმედების დიდი ძალას ფლობენ; 

•  მასმედიაში გაჟღერებულ აზრს ხშირად მოუხდენია გავლენა ადამიანთა აზრებზე, ქცევასა 
თუ გრძნობებზე(58%სრულიად ეთანხმება, 42%-ეთანხმება); 

•  ექსპერტთა 83%-ს მიხედვით, ადამიანები საკუთარ აზრს იცვლიან მასმედიის გავლენით; 
•  ქართველი ჟურნალისტები ხშირად იყენებენ ადამიანთა მიმართ შეურაცხმყოფელ და 

დამამცირებელ გამონათქვამებს. ამ აზრს სრულიად ეთანხმება ექსპერტთა  72%; 
•  ექსპერტთა 79%-ს მიხედვით, ჟურნალისტის მიერ გამოვლენილმა სტერეოტიპულმა აზრმა 

შეიძლება ხელი შეუწყოს სტერეოტიპული აზრის დამკვიდრებასა და უკვე არსებულის 
განმტკიცებას; 

•  ექსპერტთა 83% თვლის, რომ მასმედიით გაჟღერებული სტერეოტიპული და 
დისკრიმინაციული გამონათქვამები ხელს უწყობს მოწყვლადი ჯგუფების 
სტიგმატიზაციას;  

•  ექსპერტებს ყველაზე ხშირად შეურაცხმყოფელი და დამაკნინებელი გამონათქვამები 
ესმით მასმედიიდან სხვადასხვა ნიშნით გამორჩეული ადამიანების მისამართით: 
პოლიტიკური ნიშნით (77%), გენდერული ნიშნით(55%), ეთნიკური ნიშნით (34%). 

სტერეოტიპული და მასტიგმატიზირებელი შეხედულებების პრევენციის მიზნით, ექსპერტები 
მიიჩნევენ, რომ ჟურნალისტს მოეთხოვება:  

•  სიტყვებისა და ფრაზების კონტროლი(89%); 
•  სტერეოტიპული და მასტიგმატიზირებელი გამონათქვამებისაგან თავის შეკავება(81%); 
•  რესპონდენტის მხრიდან სტერეოტიპული, დისკრიმინაციული და მასტიგმატიზირებელი 

აზრების გაჟღერების შემთხვევაში, კორექტულობისაკენ მოწოდება (77%); 
•  ობიექტურობის დაცვა (83%); 
•  ეთიკური ნორმების დაცვა (80%); 
•  საზოგადოების კონსოლიდირება (78%). 

ექსპერტების აზრით, საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფთა (უმცირესობათა) სტიგმატიზირების 
პრევენციის მიზნით, ჟურნალისტმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ: 

•  ხშირად გაშუქდეს უმცირესობათა პრობლემები დარგის სპეციალისტების ჩართულობით-
87%; 

•  საზოგადოებას გააცნოს ამ ჯგუფის წარმატებული ადამიანები და მათი მიღწევები-78%; 
•  საკუთარი აზრი იყოს არგუმენტირებული და მიმართული საზოგადოებაში მცირე 

ჯგუფთა ინტეგრაციისაკენ-73%.   
ამრიგად, ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ინფორმაციას უმცირესობებისა 
და მოწყვლადი ჯგუფების შესახებ გამოკითხულ სტუდენტთა უმრავლესობა (54%) ძირითადად 
მაინც მედიასაშუალებებიდან იღებს. ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს მედიის, როგორც მთავარი 
ინფორმატორის, განსაკუთრებულ  როლს. ის, რომ ექსპერტთა ჯგუფში ინფორმაციის მთავარი 
წყარო სამსახურია ( 56%), ეს, ბუნებრივია, აიხსნება მათი იმ მაღალი სამსახურეობრივი 
ინფორმირებულობით, რომელიც  ამ საკითხში  სჭარბობს კიდეც მედიისას. 
ჟურნალისტის მიერ გამოთქმულმა სტერეოტიპულმა აზრმა რომ შესაძლოა ხელი შეუწყოს 
როგორც მის დამკვიდრებას, ისე უკვე არსებულის გაძლიერებას - სტუდენტების 68%, ხოლო 
მასმედიით გავრცელებული დისკრიმინაციული გამონათქვამები რომ ხელს უწყობს 
სტიგმატიზაციას, სტუდენტთა 66% იზიარებს. აღსანიშნავია, რომ უფრო მაღალი, მაგრამ 
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მხოლოდ ერთ ათეულზე მეტ პროცენტულ მაჩვენებლებში მერყეობს ექსპერტთა მონაცემები. ეს 
სხვაობაც სავსებით ბუნებრივია, რაც ექსპერტთა პროფესიული დაინტერესებით, ფოკუსირებულ 
თემებზე კონცენტრირებული ყურადღებითა და ერთგვარი სუბიქტივიზმითაც შეიძლება 
აიხსნას. 
 სტუდენტების 82% ჟურნალისტებს სიტყვებისა და ფრაზების კონტროლს ავალებს, ხოლო 
სტერეოტიპული და მასტიგმატიზებელი გამონათქვამებისგან თავის შეკავებასა და მათი 
არსებობის შემთხვევაში კორექტულობისკენ მოწოდებას - 68%. ასევე ძალიან დაახლოებულია ეს 
ციფრები ექსპერტთა მონაცემებთან. განსხვავებას ვხედავთ ეთიკური ნორმებისა და 
კონსოლიდაციის მიმართ მოთხოვნებში. კონსოლიდაციის მიმართ საზოგადოების ახალგაზრდა 
ნაწილის შედარებითი გულგრილობა ასაკობრივი თავისებურებით შეიძლება აიხსნას, რაც 
საზოგადოების ძირითად ნაწილთან ახალგაზრდული გამიჯვნით ან დაპირისპირებით 
გამოიხატება ხოლმე. 
რაც შეეხება ეთიკური ნორმების დაცვას, მასში გამოსავალს ექსპერტთა 80%, ხოლო სტუდენტთა 
50% ხედავს. ნიშანდობლივია, რომ ეთიკური ნორმების უგულებელყოფა ხშირად აკანონებს 
კიდეც „თამაშის ახალ წესებს“, კნინდება თავად ნორმათა არსებობისადმი დამოკიდებულება. 
ეთიკური აკრძალვების შესუსტება და არამართლზომიერი ქცევის ნებადართულობა თანდათან 
შეუქცევად ხასიათს იღებს, ზოგჯერ სახელმძღვანელოდ იქცევა კიდეც. ამიტომაც არის, რომ 
თანამედროვე საზოგადოებაში სტუდენტების მხოლოდ 54%-ისთვის აღმოჩნდა ეთიკის დაცვა 
მნიშვნელოვანი და აუცილებელი მედიასაშუალებების მხრიდან. პროფესიული ეთიკა 
გადაჯაჭვულია ზოგადადამიანურ ეთიკასთან  და საზოგადოებაში არსებული ეთიკური 
პრობლემები ავტომატურად გადაჰყვება თან როგორც მედიას, ისე მედიისადმი არსებულ 
მოთხოვნებს. 
დაბოლოს, საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფთა სტიგმატიზების პრევენციის მიზნით 
მედიავალდებულებების შესახებ სტუდენტური აზრი შემდეგნაირად გამოიკვეთა: 87% მიიჩნევს, 
რომ პრობლემის მოგვარების მიზნით, ხშირად უნდა გაშუქდეს უმცირესობათა პრობლემები 
დარგის სპეციალისტების ჩართულობით, რომ მედიამ უნდა გააცნოს საზოგადოებას ამ ჯგუფის 
წარმატებული ადამიანები და მათი მიღწევები(78%); ჟურნალისტების აზრი უნდა იყოს 
მიმართული  მცირე ჯგუფთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისკენ (73%). 
აქაც აშკარაა ექსპერტთა დამოკიდებულების უფრო მეტი სიმკვეთრე, მაგრამ მათი ახსნა 
ზემოაღნიშნული სპეციფიკით შეიძლება, სამაგიეროდ, სტუდენტთა მაღალი და დარგის 
ექსპერტთა მონაცემებთან თითქმის დაახლოებული პროცენტული მაჩვენებელი კეთილსაიმედო 
პერსპექტივაზე მიგვანიშნებს საზოგადოებრივი აზრის ტრანსფორმირებისა და გააქტიურების 
კუთხით. 
 აქვე შემოთავაზებულია რეკომენდაციები, რომლებიც მედიამუშაკთა ყურადღებას დეტალურად 
ამახვილებს მასტიგმატიზებელი პროფესიული ქცევის თავიდან არიდებაზე. 
 
დასკვნა 
როგორც კვლევამ ცხადყო, წინასწარგანწყობებისა და სტერეოტიპების ჩამოყალიბების პროცესში 
მთავარი როლი ინფორმაციის გაცვლას ენიჭება, რაც მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებათა 
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას უსვამს ხაზს. სტიგმატიზაციისა და მედიასაშუალებათა 
კავშირის შესწავლამ გამოკვეთა მედიის როლი და ფუნქცია და რაც ყველაზე თვალსაჩინო 
აღმოჩნდა, ეს არის ამ როლის  ორმაგი ბუნება - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები 
ერთდროულად როგორც მასტიგმატიზებელ, ასევე სტიგმის წინააღმდეგ მებრძოლ მთავარ ძალას 
წარმოადგენს. 
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 გაცნობიერებულ ბრძოლაში ყოველგვარი დისკრიმინაციისა და სტიგმის წინააღმდეგ ქართული 
მედიასაშუალებები თუმცა უკვე სერიოზულ ყურადღებას უთმობენ დისკრიმინირებულ და 
სტიგმატიზებულ ჯგუფებს, ეს ინტერესი ჯერ კიდევ ფრაგმენტულია - არ არსებობს მუდმივი 
რუბრიკები, სპეციალური გადაცემები. საზოგადოებრივი აზრი ამ მიმართულებით ნელა 
იცვლება. 
მედიის გავლენის ეფექტი, რაც აუდიტორიის უკუკავშირში ვლინდება, ერთგვაროვანი არ არის. 
რა თქმა უნდა, თანამედროვე საზოგადოებრივი აზრი სტიგმატიზირებული შეხედულებების 
მხოლოდ უკრიტიკოდ მიღებით არ შემოიფარგლება. მედიის გავლენებისა და  მოწყვლად 
ჯგუფებზე მასტიგმატიზებელ ზემოქმედებაზე საზოგადოებრივი აზრის კვლევამ გვიჩვენა 
განსხვავებული ასაკობრივი და პროფესიული ჯგუფების დამოკიდებულებები. 
საზოგადოებრივი აზრის ემპირიული კვლევა დიფერენცირებულ საფუძველზე ჩატარდა და შშმ 
პირთა ექსპერტებისა და სტუდენტების გამოკითხვას დაეყრდნო. მიუხედავად 
განსხვავებულობისა , კვლევის შედეგები ამ ორ ჯგუფში საგრძნობლად დაუახლოვდა ერთმანეთს 
და ერთიანი ანალიტიკური მოდელის კონსტრუირების საშუალება მოგვცა. 
გამოკითხულთა უმრავლესობა აღიარებს მედიის განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას 
სტერეოტიპული აზრებისა და მასტიგმატიზებელი შეხედულებების ჩამოყალიბებაში. 
პროფესიონალი ექსპერტებისა და ახალგაზრდული სეგმენტის ერთიანი ანალიტიკური 
მოდელის არსებობა მრავლისმთქმელია და ოპტიმისტური პროგნოზირების საშუალებას იძლევა. 
ასევე შეუწყობს ხელს ქართულ საზოგადოებაში სოციალურად გამართული სამოქალაქო 
პოზიციის შემუშავების პერსპექტივას ის რეკომენდაციები, რომლებიც საზოგადოებრივი აზრის 
კვლევაში გამოიკვეთა. 

რეკომენდაციები: 
•  მაღალი ხარისხის ჟურნალისტურ პროდუქტში სარედაქციო თავისუფლება არ უნდა იყოს 

გაგებული ისე, როგორც ჟურნალისტების და რედაქციის აზრების ტირაჟირება წონადი 
წყაროების და ფაქტობრივი მასალის მოშველიების გარეშე; 

•  მედიამ უნდა გაიაზროს სტერეოტიპული გამონათქვამებით გამოწვეული შედეგები, 
გააკონტროლოს სტერეოტიპთა კონტენტი და მნიშვნელობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 
სტერეოტიპთა უკონტროლო გამოყენება საზოგადოებაში ძალადობისა და 
დისკრიმინაციის სურვილს შეიძლება აღვივებდეს უმცირესობათა ჯგუფების მიმართ; 

•  სტერეოტიპთა შედეგების გაუცნობიერებლობა ხელს უწყობს ჰომოფობიის, რასიზმის, 
დისკრიმინაციის, არასრულფასოვნებისა და სხვა ნეგატიურ მოვლენათა წარმოშობასა და 
უკვე არსებულის გაღრმავებას; 

•  სხვადასხვა სახის ჯგუფზე რეპორტაჟის მომზადებისას, პრიორიტეტი არცერთს არ უნდა 
მიენიჭოს, მედიამ უარი უნდა თქვას ტენდენციურობაზე; 

•  კვალიფიციური და მიუკერძოებელი რეპორტაჟებით, სხავასხვა სახის უმცირესობათა 
დადებით კონტექსტში გაცნობითა და მათ მიმართ ტოლერანტობის გამოხატვით,  მედიას 
შეუძლია სტერეოტიპთა მსხვრევა და სტიგმის შემცირება; 

•  ამ რჩევათა გათვალისწინება კი საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებისა და დადებითი 
მიმართულების შეცვლის, დისკრიმინაციის აღმოფხვრის, საზოგადოების ცალკეულ 
ჯგუფთა ჰარმონიული თანაცხოვრებისა და განვითარების  გარანტიაა. 
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ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი), 2020; 
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თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, თბილისი. 2018; 

7. Сергей Алексеевич Зелинский, „Информационно-психологическое воздействие на массовое 
сознание“. Санкт-Петербург: „Скифия“, 2008; 

8. Todd F. Heatherton, Robert E. Kleck, Michelle R. Hebl, Jay G. Hul. „The social psychology of stigma“. 
New York: „Guilford Press “. 2003. 
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მარკუს ავრელიუსი სახელისა და სიცოცხლის საზრისის შესახებ 

 

ქეთევან ნიჟარაძე 

ასოცირებული პროფესორი, 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ                       

აბსტრაქტი 

ადამიანს უძველესი დროიდან აწუხებს კითხვა სიცოცხლის საზრისის შესახებ - რისთვის ღირს 
ამქვეყნად მოვლინება და რა შეიძლება გახდეს თითოეული ჩვენგანის ცხოვრების მიზანი. ყველა 
ეპოქამ, ცივილიზაციამ თუ რელიგიამ ამ კითხვას სხვადასხვაგვარად გასცა პასუხი, რაც 
ხელოვნების ყველა სფეროში აისახა. ჩემი ნაშრომის მიზანია, წარმოვადგინო ახ. წ. II საუკუნის 
მოღვაწის, ფილოსოფოს მარკუს ავრელიუსის ტექსტის ანალიზი, რომელშიც იგი ცხოვრების 
მიზანზე საუბრობს.  

ანტიკურობამ შემოგვთავაზა ერთგვარი ფორმულა, რაც ადამიანს ამქვეყნად მოვლინებისთანავე 
უსახავს მიზანს. ეს გახლავთ სახელის, ანუ Κλέος-ის მოპოვება და მისი უკვდავყოფა. სიკვდილის 
გარდაუვლობა და  სახელის მოპოვების აუცილებლობა გაცნობიერებული ჰქონდათ 
ანტიკურობის ყველაზე დიდ პოეტებს. ჰომეროსის, საპფოს, პინდაროსის შემოქმედებაში 
სახელის მნიშვნელობა მრავალმხრივ არის აქცენტირებული. მეტიც, მათი ნაწარმოებები 
კონკრეტულ გმირთა განდიდებას ეძღვნებოდა. ჰომეროსის პოემების ცენტრალური ფიგურები 
თუ აქილევსი და ოდისევსი არიან, საპფოს ლექსებში პირდაპირ გამოიკვეთა თავად პოეტის 
უკვდავების რწმენა, ხოლო პინდაროსმა სპორტულ შეჯიბრებებში გამარჯვებულთა მიმართ 
მიძღვნილი სიმღერებით უკვდავყო საკუთარი სახელი.  

სახელი იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ანტიკურობაში, რომ თავად ალექსანდრე მაკედონელიც კი 
შენატროდა აქილევსს, რადგან მის სახელს ძეგლი თავად ჰომეროსმა დაუდგა.  

ამ მხრივ სრულიად საპირისპირო მოსაზრებას გვთავაზობს მარკუს ავრელიუსი, რომელიც თავის 
„ფიქრებს“ სულიერად მძიმე მდგომარეობაში წერს - ვაჟის გარდაცვალების შემდეგ. ის სვამს 
კითხვებს სიცოცხლის საზრისის შესახებ და პასუხობს კიდეც მათ.  

ფილოსოფოსის აზრით, ადამიანის სიცოცხლე წამია მხოლოდ, უბადრუკია თვით ყველაზე 
ხანგრძლივი სიკვდილისშემდგომი დიდებაც კი და ამიტომ სამარადისო ხსოვნაც ამაოა. 
ავრელიუსმა იცის, რომ ადამიანის სიკვდილის შემდეგ მხოლოდ სახელი რჩება, თუმცა მისთვის 
არ არის სახელი ის, რაც ანტიკური ხანის ადამიანისთვის, ანუ ის, რისთვისაც ღირს სიცოცხლე, 
რადგან სახელი მხოლოდ ამქვეყნადაა ღირებული და ამიტომაც არის ფუჭი და წარმავალი. მისი 
აზრით, ადამიანის საბოლოო ხვედრი მაიც დავიწყებაა, ამიტომ არ აქვს მნიშვნელობა, რას 
იტყვიან  შენზე შენს შემდეგ. 

დასკვნის სახით, შეიძლება უთქვას, რომ თუკი ანტიკურობა ცხოვრების მთავარ საზრისს 
სახელისა და დიდების მოპოვებაში ხედავს, სტოიკოსი ფილოსოფოსი მარკუს ავრელიუსი 
ადამიანის სიცოცხლის მთავარ მიზნად მხოლოდ სიბრძნის სიყვარულსა და სიმართლის 
მსახურებას სახავს. ის 4უარს ამბობს სახელის მოხვეჭის აუცილებლობაზე და ამით 
უპირისპირდება ანტიკურობის მიერ შემოთავაზებულ ფორმულას სიცოცხლის აზრისა და 
მიზნის შესახებ. 
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Abstract 

From ancient times mankind has wrestled with the question: what is the meaning of life? What is worth 
living for in this world and for each of us, what is, or can be, the purpose of our lives? Every epoch, 
civilization or religion has answered this question in different ways, and it is reflected in all fields of art. 
The aim of my paper is to present an analysis of those texts in which Marcus Aurelius, the 2nd century 
AD philosopher, speaks about the purpose of life. 

Antiquity has offered us a kind of formula that is focused on the moment man appears in this world. This 
is the acquisition of the name, or Κλέος, and its immortality. The inevitability of death and the need to 
ensure one’s fame – and even to be immortalised – were understood by the great poets of antiquity. The 
significance of the name is emphasized in many ways in the texts of Homer, Sappho, Pindar. Moreover, 
their works were dedicated to the glorification of particular heroes. Where the central figures of Homer's 
Epos are the heroes Achilles and Odysseus, Sappho's poems express belief in the immortality of the poet 
himself, while Pindar immortalized his own name through the songs he dedicated to the sporting 
champions of antiquity.. 

The name was so important in antiquity that even Alexander the Great envied Achilles, whose name had 
been established by Homer himself. 

In this regard, an opposing view is offered by Marcus Aurelius, who writes his "Thoughts" in a state of 
spiritual trial following the death of his son. He asks questions about the meaning of life and also answers 
them. In the paper we review those passages in which the philosopher deals with this issue. In his view, 
human life is too short and even long-lasting glory after death is inadequate, indeed even eternal memory 
is in vain.  Aurelius knows that after a person dies, only his name remains, although for him, in terms of 
the purpose of life, the name does not mean what it meant for the Old Greeks and Romans. For him, the 
name is only valuable in this world and therefore is vain and perishable. In his philosophy, a person’s 
ultimate fate is to be forgotten, so it does not matter what is said about you after you are gone. 

According to Aurelius, to love wisdom and to serve truth are the only purpose of life. He denies the need 
to make a name for himself, and thus opposes the formula proposed by antiquity about life’s meaning and 
purpose. 

Keywords: Name, Κλέος, purpose of life, Homer, Aurelius. 

შესავალი 

ადამიანი უძველესი დროიდან სვამს კითხვას სიცოცხლის საზრისის შესახებ - რისთვის ევლინება 
ის ქვეყნიერებას და რა შეიძლება გახდეს მისი ცხოვრების მიზანი. ამ კითხვას ყველა ეპოქამ 
სხვადასხვაგვარად გასცა პასუხი, რაც ხელოვნების ყველა სფეროში აისახა, განსაკუთრებით კი - 
ლიტერატურაში. თვით მსოფლიო ლიტერატურის უპირველესი ძეგლის, გილგამეშის ეპოსის, 
მთავარი თემა სწორედ უკვდავების ძიება და მისი მოპოვებისკენ სწრაფვა გახლდათ.  

ჩემი ნაშრომის მიზანია, წარმოვადგინო ახ. წ. II საუკუნის მოღვაწის, ფილოსოფოს მარკუს 
ავრელიუსის ხედვა ამ საკითხის შესახებ მისი ტექსტის მიხედვით, რომლის სათაურიც 
ორიგინალში ასე ჟღერდა - Τὰ εἰς ἑαυτόν (სიტყვასიტყვით - საკუთარი თავისადმი). ტექსტი 
ქართულად ბაჩანა ბრეგვაძემ თარგმნა და სათაური „ფიქრებად“ გადმოიტანა, ხოლო რიჩარდ 
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გრეივსმა 1811 წელს გამოცემული ინგლისური თარგმანის  სათაურად “Meditations” 
შემოგვთავაზა. ტექსტი 12 წიგნისგან შედგება და თითოეული მათგანი მრავალი მცირე 
მოცულობის ჩანაწერის სახითაა წარმოდგენილი. მარკუს ავრელიუსი „ფიქრებში“, მრავალ სხვა 
ზოგადსაკაცობრიო თემასთან ერთად, სახელსა და ცხოვრების მიზანზე საუბრობს. 

1. გილგამეშის ეპოსი და აღმოსავლური ტრადიცია 

გილგამეშის ეპოსი, სავარაუდოდ, ძვ.წ. 2800-2500 წელს შორის უნდა შექმნილიყო შუმერში, 
რომელიც15 ქალაქ-სახელმწიფოსგან შედგებოდა და მილიონზე მეტ მცხოვრებს აერთიანებდა 
მესოპოტამიაში, რაც იმდროინდელი სამყაროს კულტურული ცენტრი გახლდათ. შუმერი 
ცნობილია არა მხოლოდ უნიკალური, უძველესი არქიტექტორული ძეგლებით, არამედ სწორედ 
ამ ნაწარმოებით - გილგამეშის ეპოსით. ტექსტი დაიწერა შუმერში, მისი ისტორია გაგრძელდა 
ბაბილონში და საბოლოოდ, ასირიელების დროინდელმა აქადურმა ტექსტმა მოაღწია ჩვენამდე. 

გილგამეშის ეპოსი ასხავს შუმერთა მეფის, გილგამეშის ამბავს. ეპოსში ყველაზე მნიშვნელოვანი 
და ტრაგიკული მომენტი დგება მაშინ, როდესაც გილგამეში სასტიკი ფაქტის წინაშე აღმოჩნდება 
- მისი მეგობარი ენქიდუ კვდება. სწორედ ამის შემდეგ იწყება მისი პიროვნების ტრანსფორმაცია. 
ის გაიაზრებს სიკვდილის გარდაუვალობას და იწყებს უკვდავების ძებნას. გილგამეში მიაგნებს 
უკვდავ ადამიანებს - უთანაფიშტსა და მის ცოლს, თუმცა, იმასაც აღმოაჩენს, რომ თავად 
ვერასდროს გახდება უკვდავი. გილგამეში უთანაფიშტისა და მისი ცოლის მიცემულ 
ახალგაზრდობის ყვავილსაც კი დაკარგავს და საბოლოოდ გადაეწურება იმედი, რომ არათუ 
უკვდავების მოპოვებას ვერ შეძლებს, არამედ ამქვეყნად ყოფნის დროსაც კი ვერ 
გაიხანგრძლივებს. პოემის ფინალი გვთავაზობს უკვდავების ალტერნატივას - გილგამეში ამაყობს 
თავისი ქმნილებით - ქალაქით, რომლითაც ის ამარცხებს სიკვდილის იდეას.1 

თუმცა, მიუხედავად ამისა, აღმოსავლურმა სამყარომ, როგორც ვხედავთ, შემოგვთავაზა უფრო 
პესიმისტური ხედვა ადამიანის სიცოცხლისა და სიკვდილის და მათი დაპირისპირების შესახებ.  

2. ჰომეროსი, როგორც სიცოცხლის საზრისის ერთგვარი ფორმულის შემქმნელი 

ანტიკურმა სამყარომ ხელოვნების ყველა დარგის საშუალებით, განსაკუთრებით კი 
ლიტერატურულ ტექსტებში, შემოგვთავაზა ერთგვარი ფორმულა, რაც ადამიანს ამქვეყნად 
მოვლინებისთანავე უსახავს მიზანს. ეს გახლავთ სახელის, ანუ Κλέος-ის მოპოვება და მისი 
უკვდავყოფა, რაც ხდება ადამიანის ქმედების მთავარი მოტივატორი ყველა საქმეში. 

სიკვდილის გარდაუვლობა და  სახელის მოპოვების აუცილებლობა გაცნობიერებული ჰქონდათ 
ანტიკურობის ყველაზე დიდ პოეტებს.  მათ შემოქმედებაში სახელის მნიშვნელობა მრავალმხრივ 
არის აქცენტირებული. მეტიც, ამ შემოქმედთა ნაწარმოებები კონკრეტულ გმირთა განდიდებას 
ეძღვნებოდა.  

ჰომეროსის პოემების ცენტრალური ფიგურები აქილევსი და ოდისევსი არიან, რომელთა სახელის 
უკვდავსაყოფად იქმნებოდა პოემები. ჰომეროსის მსოფლაღქმა ერთი შეხედვით პესიმისტურია, 
რადგან ადამიანს გარდაუვალი სიკვდილი ელის. ეს კი სულაც არ არის სასიხარულო, რადგან 
პოეტი ავითარებს იმ აზრს, რომ სააქაო ბევრად უკეთესია, ვიდრე საიქიო. 2 „ოდისეაში“ აქილევსი 

                                                            
1 გილგამეშის ეპოსის შესახებ იხ. ზურაბ კიკნაძის წინასიტყვაობა წიგნისთვის „გილგამეშიანი, ძველი შუამდინარული 
ეპოსი“, თბილისი, 2009, გვ. 5 – 49. 
2 რ. გორდეზიანი, „ბერძნული ლიტერატურა“, თბილისი, 2019,  გვ. 106. 
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ამბობს, რომ ურჩევნია, ცოცხალთა შორის იყოს უკანასკნელი, ვიდრე მკვდართა საუფლოში 
პირველი.  

მაგრამ პოეტმა მოუნახა აზრი ადამიანის არსებობას. ეს გახლავთ სახელი, რომლის 
საშუალებითაც იგი, ფაქტობრივად, უკვდავი გახდება. ჰექტორის მიზანია, გააკეთოს ისეთი რამ, 
რაც დარჩება შთამომავლობას და დატოვებს მის სახელს: „მშვიდად მოვკვდები... მაგრამ მანამდე 
მოვიხვეჭ სახელს“. 3      

ჰომეროსმა პირველად გამოიყენა კლეოსი, როგორც სიკვდილის ოპოზიცია.4 სახელის მოპოვება 
არის არდავიწყების ძირითადი საშუალება, ანუ უკვდავების სინონიმი. საპფოს ლექსებში 
პირდაპირ გამოიკვეთა თავად პოეტის უკვდავების რწმენა; ხოლო პინდაროსმა სპორტულ 
შეჯიბრებებში გამარჯვებულთა მიმართ მიძღვნილი სიმღერებითა და მათთვის ხოტბის შესხმით 
უკვდავყო საკუთარი სახელი.  

3. ჰომეროსის მიმდევრები 

სახელის საშუალებით უკვდავების მოპოვების  ხაზი დიდხანს რჩება ბერძნულ კულტურაში და 
აგრძელებს არსებობას რომაულ ლიტერატურაშიც. ჰორაციუსი ამბობს:  

„ძეგლი ავიგე ბრინჯაოზე უფრო მაგარი, 

პირამიდების ქვაზე გამძლე, მარადიული, 

და მას ვერც დელგმა, ვერც მქუხარი აქვილიონი 

ვერას დააკლებს, ვერ დაამხობს მას ჟამთა სრბოლა. 

სიკვდილი სრულად როდი შთანმთქავს, - ჩემი არსების 

უდიდეს წილით დავუსხლტები მე ლიბიტინას...“. 5 

რუსთაველი სწორედ დიდი ბერძენი პოეტების მიერ ხაზგასმული სიკვდილის გარდაუვლობის 
კვალდაკვალ იტყვის მრავალი საუკუნის შემდეგ - "ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა გზა ვიწრო, ვერცა 
კლდოვანი“. ხოლო სახელის მოპოვებისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ სწორედ ანტიკურობის 
მიერ შემოთავაზებულ ფორმულას გაიმეორებს - „სჯობს სახელისა მოხვეჭა ყოველსა 
მოსახვეჭელსა“. 

სახელი იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ანტიკურობაში, რომ თავად ალექსანდრე მაკედონელიც კი 
შენატროდა აქილევსს, რადგან მის სახელს სამარადისო ძეგლი თავად ჰომეროსმა დაუდგა.  

4. ავრელიუსი, როგორც სახელის უკვდავყოფის ანტიკური ტრადიციის ოპონენტი 

პირველი არსებითი გარდატეხა იმ ტრადიციაში, რომ ადამიანს სახელის მოპოვების შედეგად 
შეუძლია საკუთარი თავის უკვდავყოფა, მოახდინა ავრელიუსმა. მან, ფაქტობრივად, უკვდავების 
იდეა უარყო და, შეიძლება ითქვას, რომ ამ მიმართულებით აღმოსავლური - გილგამეშის ხაზი 
გააგრძელა.   

                                                            
3 ილიადა, XVIII, 120-21. 
4 Κλέος-ის შესახებ იხ. Lexicon Homericum, Edidit H. Ebeling, Volumen I Α-Ξ, Lipsiae, in aedibud B. G. Teubneri, 1885. 814-
816. 
5 ჰორაციუსი, Carmina - III 30, თამაზ ჩხენკელის თარგმანი. 
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მარკუს ავრელიუსი  „ფიქრებში“ სვამს კითხვებს სიცოცხლის საზრისის შესახებ და პასუხობს 
კიდეც მათ. თუმცა, საკმაოდ პესიმისტურად წარმოგვიდგება და ზოგადად, ადამიანის მომავალს 
უფრო მუქ ფერებში ხედავს, ვიდრე ანტიკური ტრადიცია.  

მარკუს ავრელიუსი რომში, ესპანური წარმოშობის სენატორთა ოჯახში 121 წლის 26 აპრილს 
დაიბადა. მისი ნამდვილი სახელი გახლდათ მარკუს ანიუს ვერუსი. მარკუსი ჯერ კონსულმა 
პუბლიუს კატილიუს სევერუსმა იშვილა. მისი გარდაცვალების შემდეგ, 139 წელს კი, როდესაც 
მეორე მამობილი იმპერატორი ანტონიუს პიუსი გახდა, მომავალმა იმპერატორმა მიიღო ახალი 
სახელი - მარკუს ელიუს ავრელიუს ვერუს კეისარი. ის ანტონიუს პიუსის მიერ სამჯერ 
გამოცხადდა კონსულად და კეისრის წოდებაც მიიღო. 161 წლის წლის მარტში იმპერატორი 
ანტონიუს პიუსი გარდაიცვალა და მარკუს ავრელიუსი ძმასთან - ლუციუს ვერუსთან ერთად 
მართავდა ქვეყანას ამ უკანასკნელის გარდაცვალებამდე. 169 წლიდან 177 წლამდე კი მარტო 
გააგრძელა ქვეყნის მართვა.6 

ავრელიუსი სამართლიანი იმპერატორის სახელით იყო ცნობილი. ის პატივს სცემდა სენატის 
ინსტიტუტს, დიდ ყურადღებას უთმობდა სასამართლო საქმის წარმოებას, ხელს უწყობდა ობოლ 
და ხელმოკლე ოჯახის შვილებს. მან ბევრ ბრძოლაში მიიღო მონაწილეობა, ბევრი მტერი 
დაამარცხა, ბევრი მოლაპარაკებაც აწარმოა, შეინარჩუნა რომაული მშვიდობა და ღირსეულადაც 
ასრულებდა იმპერატორის მოვალეობას. მაგრამ მისი ფიგურა ისტორიამ, უპირველესად, 
ფილოსოფოსი იმპერატორის სახელით შემოინახა. 

მარკუს ავრელიუსი სტოიციზმის მიმდევარი იყო. სტოიკოსები თავიანთ მოძღვრებას სამ 
ნაწილად ჰყოფდნენ - ლოგიკად, ფიზიკად და ეთიკად. მათთვის სამყარო ცოცხალი ორგანიზმი 
იყო, რომელსაც მართავს ღვთაებრივი კანონი - ლოგოსი. ადამიანის ბედი ამ ლოგოსის პროექციაა, 
ამიტომაც სტოიკოსები არ ეწინააღმდეგებოდნენ ბედს ან ბედის მიერ მოწყობილ გამოცდებს. 
სტოიკოსთა იდეალს უშფოთველი ბერძენი წარმოადგენდა, რადგან საკუთარ ბედთან ჰარმონიის 
გზაზე მთავარ დაბრკოლებად სტოიკოსებს ვნებები მიაჩნდათ. სტოიკოსთა აზრით, ადამიანური 
ბედნიერების გარანტიას იძლევა სწორი სურვილები და თავშეკავება, ქმედებანი და საქმენი, 
რისთვისაც საჭიროა საკუთარი პიროვნების განვითარებაზე ზრუნვა.  

სტოიკოსთა თანახმად, ყველაფრის ერთმანეთთან კავშირი სამყაროს მმართველი ძალის - 
ღმერთის ნებით განხორციელებული, გაცნობიერებული კავშირია. ამ წესრიგს სტოიკოსები 
ბედისწერას უწოდებენ. სტოიციზმის მთავარი იდეაა, რომ მსოფლიო მოვლენები 
წინასწარგანსაზღვრულად მიედინება. ამიტომ ადამიანის ძირითადი მიზანი უნდა იყოს 
„ბუნებასთან შეთანხმებით ცხოვრება“. ეს გახლავთ ჰარმონიის მიღწევის ერთადერთი საშუალება. 
„ვინც თანხმობაშია, ის ბედს მიჰყვს, ვინც არ არის თანხმობაში, მას ბედი მიათრევს“.7  

სტოიკურ თავშეკავებას, აღუშფოთებლობას, ცივსისხლიანობასა და ემოციისგან დაცლას 
აღნიშნავს ცნობილი ლათინური გამოთქმა - Nil admirari - არაფერი გაიკვირვო - რომელიც 
ჰორაციუსთან დასტურდება8. მარკუს ტულიუს ციცერონი ამტკიცებდა, რომ ნამდვილი სიბრძნე 
ის არის, რომ მზად ვიყოთ ყველაფრისთვის და არასდროს არაფერი გაგვიკვირდეს. მოგვიანებით 
კი ნიცშე აღნიშნავდა, რომ ამ მოსაზრებით სტოიკოსები ეწინაარმდეგებოდნენ 
შოპენჰაუერისეულ ფილოსოფიურ გაკვირვებას - Admirari id est philosophari - გაკვირვება 
ფილოსოფიურია. 

                                                            
6 მარკუს ავრელიუსის შესახებ იხ. ბაჩანა ბრეგვაძის წინასიტყვაობა „ფიქრებისთვის“ თბილისი, 1972, გვ. 5 – 60. 
7 რ. გორდეზიანი, „ბერძნული ცივილიზაცია“, III ტომი, გვ. 114-116. 
8 ჰორაციუსი, წერილები, წიგნი I, 6. 
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სტოიცისტური სწავლების მიხედვით, ბედნიერებისკენ მიმავალი გზა ეხმარება ადამიანს, თავი 
დაიცვას ავხორცობისა და შიშისგან, სრულად შეიმეცნოს სამყარო და აღმოაჩინოს საკუთარი თავი 
ბუნებასთან მიმართებით.  

სტოიკოსების ერთ-ერთი ძირითადი ფორმულა ის გახლდათ, რომ სიქველე ერთადერთი 
სიკეთეა, ყველა სხვა ღირებულება კი სწორედ მასთან მიმართებით განისაზღვრება. მათი აზრით, 
მნიშვნელოვანია ადამიანის სიტყვაც და ქმედებაც. სტოიკოსები - სენეკა და ეპიქტეტე - 
მიიჩნევდნენ, რომ სიქველე საკმარისია ბედნიერებისათვის, სიბრძნე კი ემოციური მდგრადობის 
მომნიჭებელია. 

მარკუს ავრელიუსი „ფიქრებში“ ხშირად საუბრობს სახელსა და ცხოვრების საზრისზე. ის 
ადამიანის სიცოცხლის ხანმოკლეობას უსვამს ხაზს. მისი წარმოდგენით, ეს ქვეყანა 
ადამიანისთვის უცხო მხარეა და ჩვენ ყველანი სწორედ უცხო მხარეში მოხეტიალე არსებები 
ვართ. ფილოსოფოსისთვის სახელოვანი ადამიანის  სიკვდილიც კი დავიწყების ტოლფასია, 
რამეთუ „კაცის სიცოცხლე წამია მხოლოდ. ... ცხოვრება - ხეტიალი უცხო მხარეში. 
სიკვდილისშემდგომი დიდება - დავიწყება“.9 

იმას, თუ რატომ არის ავრელიუსისთვის დიდებული სახელი დავიწყებასთან ასოცირებული, 
ფილოსოფოსი სხვაგანაც ხსნის: რადგან თავად ადამიანის მოდგმას იმდენად მოკლე სიცოცხლე 
უწერია, რომ თითოეული თაობა საკუთარი თავის შეცნობასაც კი ვერ ასწრებს და რა გასაკვირია, 
რომ წარსული ვერ შეიმეცნონ ხეირიანად. ამიტომაც, „უბადრუკია თვით ყველაზე ხანგრძლივი 
სიკვდილისშემდგომი დიდებაც კი, რადგან მისი ხანგრძლივობა ადამიანთა რამდენიმე 
მსწრაფლწარმავალი თაობის სიცოცხლით ამოიწურება მხოლოდ. თაობისა, რომელსაც თავისი 
თავიც ვერ შეუცვნია, არამცთუ ასი ან ათასი წლის წინ მიცვლილი“.10   

სიკვდილისშემდგომ დიდებაზე ავრელიუსი სხვა მონაკვეთშიც საუბრობს: „დაე ის, ვინც 
სიკვდილშემდგომი დიდებისთვის ოცნებობს, ნუ დაივიწყებს, რომ მისი მხსოვნელნი მალე მასვე 
მიჰყვებიან უკან, მერე იგივე ბედი ეწევათ მათ მემკვიდრეთაც. ... მკვდარი რას აქნევს დიდებას? 
მაგრამ ან ცოცხალს რას აძლევს დიდება, გარკვეული სარფისა და სარგებლის გარდა?“11 „რაოდენ 
დღემოკლეა ყოველი: ისიც, ვისაც ახსოვს და მისი ხსოვნის საგანიც“12 - ამბობს ავრელიუსი და 
ასკვნის: „რაღაა სამარადისო ხსოვნა? ამაოება ამაოთა და არარაობა.“13  

ავრელიუსი შეგვახსენებს, რომ ადამიანი მალე იქცევა მიწად და მტვრად და მისგან მხოლოდ 
სახელი დარჩება. თუმცა, მისთვის სახელი არ არის ის, რაც ჰომეროსის გმირებისთვის. ანუ, არ 
არის ის, რისთვისაც ღირს სიცოცხლე, რადგან სახელი მხოლოდ ამქვეყნადაა ღირებული და 
ამიტომ არის ფუჭი და წარმავალი: „შენგან დარჩება მხოლოდ სახელი და ისიც არა. ჰმ, სახელი! 
რაა სახელი? უღონო ხმა და უსულო ექო. ყველაფერი, რაც კი რამედ ფასობს ამქვეყნად, ფუჭია, 
ხრწნადი და წარმავალი“.14  

მარკუს ავრელიუსი ბევრჯერ უბრუნდება დავიწყების თემას: 

ბევრი ხოტბაშესხმული და სახელოვანი კაცი მისცემია დავიწყებას - „ოდესღაც ხოტბის 
საგანყოფილი რამდენი კაცი დავიწყებას მიეცა უკვე! ანდა რამდენი მათი მეხოტბე მიიბარა 

                                                            
9 მ. ავრელიუსი, „ფიქრები“, თბილისი, 1972, წიგნი II, 17. 
10 მ. ავრელიუსი, „ფიქრები“, თბილისი, 1972, წიგნი III, 10. 
11 მ. ავრელიუსი, „ფიქრები“, თბილისი, 1972, წიგნი IV, 19.  
12 იქვე. 35.  
13 იქვე. 33. 
14 მ. ავრელიუსი, „ფიქრები“, თბილისი, 1972, წიგნი V, 33. 
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მიწამ!“15 და ჩვენც, ყველანი, დავივიწყებთ სხვებს და ჩვენც დავიწყებული ვიქნებით ყველასაგან, 
რადგან ადამიანის საბოლოო ხვედრი მაინც დავიწყებაა: „მალე დაივიწყებ ყველას და ყველანი, 
თავის მხრივ, დაგივიწყებენ შენ“16, ამიტომაც,  “რას დაეძებ, რას იტყვიან ან იფიქრებენ შენს 
შემდეგ.“17 

5. სიცოცხლის საზრისი ავრელიუსის მიხედვით 

მაშ, რაში ხედავს ავრელიუსი სიცოცხლის მიზანს? კითხვაზე, თუ რა არის ის, რამაც უნდა 
გვიწინამძღვროს, ფილოსოფოსი პასუხობს: „სიბრძნის სიყვარული მხოლოდ და მხოლოდ“18. მისი 
თქმით, ბედნიერია კაცი, თუ „ჭეშმარიტად გმირული თავდადებით, სიტყვით და საქმით 
ემსახურები სიმართლეს“19 ის მოუწოდებს ადამიანს, მოიკვეთოს ფუჭი იმედები და თავად 
იზრუნოს საკუთარი თავის საშველად 20, ეცადოს, კეთილი გახდეს და უკეთესი 21, მცირედით 
შეიზღუდოს თავი 22 და შეიმოსოს უბრალოებით 23. 

ავრელიუსი სვამს კითხვას: რას უნდა მოვახმაროთ ჩვენი სიცოცხლე? და პასუხობს: „ აზროვნების 
სიწმინდესა და სიწრფელეს, საზოგადო საქმის სამსახურს, უტყუარ სიტყვას და სულის ისეთ 
განწყობილებას, რომელიც სიხარულით იღებს ყველაფერს, როგორც გარდუვალს.“24 

არისტოტელე რიტორიკაში ამბობს, რომ ადამიანის უზენაესი მიზანია, იყოს ბედნიერი. 
ავრელიუსი ასე ეხმიანება ამ მიზანს: „შენ შეგიძლია, ყოველთვის ბედნიერი იყო, რადგან 
შეგიძლია, ჭეშმარიტი გზა აირჩიო და ამ გზით წარმართო შენი მოქმედება და მრწამსი“ 25, „სადაც 
არ უნდა მოვხვდე, მე შემიძლია, ბედნიერი ვიყო. ხოლო ბედნიერია ის, ვინც კეთილი ხვედრი 
განუმზადა საკუთარ თავს“26.  

ავრელიუსი ხშირად ახსენებს სიკვდილს და აღნიშნავს სიცოცხლის მსწრაფწარმავლობას. 
ამქვეყნიური არსებობის ერთადერთ შედეგად კი სულის კეთილმიდრეკილება და საქვეყნო 
საქმის სიყვარულით შთაგონებულ მოღვაწეობა ესახება.27 

ფილოსოფოსი მუდმივად აღნიშნავს სახელის წარმავალობას, მის მოსაპოვებლად დახარჯულ 
დროს ფუჭად მოიაზრებს და ხაზს უსვამს, რომ ოდესმე სახელიც აუცილებლად მიეცემა 
დავიწყება. მიუხედავად ამისა, ერთ პასაჟში ის ამბობს, რომ „კაცი სიკვდილს კი არა, სირცხვილს 
უნდა უფრთხოდეს მხოლოდ“28,  რითაც თავისსავე გამოთქმულ მოსაზრებებს ერთგვარად 
ეწინააღმდეგება, რადგან რა არის სირცხვილის გრძნობა, თუ არა ისევ და ისევ სახელზე ზრუნვა? 
რა თქმა უნდა, იმ ფაქტთან ერთად, რომ ის, რაც დაავალე შენსავე თავს, ვერ აასრულე და ვერ 

                                                            
15 მ. ავრელიუსი, „ფიქრები“, თბილისი, 1972, წიგნი VII, 6. 
16 იქვე. 21. 
17 მ. ავრელიუსი, „ფიქრები“, თბილისი, 1972, წიგნი VIII, 44. 
18 მ. ავრელიუსი, „ფიქრები“, თბილისი, 1972, წიგნი II, 17. 
19 მ. ავრელიუსი, „ფიქრები“, თბილისი, 1972, წიგნი III, 12. 
20 იქვე. 14. 
21 მარკუს ავრელიუსი, „ფიქრები“, თბილისი, 1972, წიგნი IV, 17. 
22 იქვე. 24. 
23 იქვე. 26. 
24 იქვე. 33. 
25 მ. ავრელიუსი, „ფიქრები“, თბილისი, 1972, წიგნი V, 34. 
26 იქვე. 36. 
27 მ. ავრელიუსი, „ფიქრები“, თბილისი, 1972, წიგნი VI, 30. 
28 მ. ავრელიუსი, „ფიქრები“, თბილისი, 1972, წიგნი VII, 45. 
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მიიყვანე ბოლომდე. სირცხვილზე საუბრობს იმპერატორი მეორე ეპიზოდშიც, როდესაც ამბობს: 
„სირცხვილს ჭამს ის, ვისაც არ ძალუძს, პატივისცემითვე უპასუხოს პატივისმცემელს“29. აქ 
ავრელიუსი ეხმიანება ჰომეროსს, რომელმაც ჰექტორის უმთავრეს მაკოორდინებელ შტრიხად 
მისი სირცხვილისა და პასუხისმგებლობის გრძნობა წარმოგვიდგინა გრძელპეპლოსიანი 
ტროელი ქალებისა და ტროელი კაცების წინაშე.  

და მაინც, რა უნდა იყოს შენი ხელობა? - სვამს კითხვას ფილოსოფოსი და პასუხობს: „სიკეთის 
სამსახური“.30  მისი აზრით, ადამიანმა ყოველი დღე საკუთარი სულის სრულყოფას უნდა 
მოახმაროს.31 „საერთო და საყოველთაო სიკეთის სამსახურს უნდა ვსახავდეთ ჩვენი სიცოცხლის 
მიზნად. ის, ვინც ამ მიზნისკენ მიმართავს ყველა თავის სწრაფვას, ... არასდროს უღალატებს 
საკუთარ თავს“. არ უნდა გააკეთო ის, რაც ეწინააღმდეგება შენს ბუნებას და არ უნდა თქვა ის, რაც 
ეწინააღმდეგება ჭეშმარიტებას.32 

ავრელიუსისთვის სიცოცხლის უმთავრესი საზრისი იმაში მდგომარეობს, რომ მთელი არსებით 
ვემსახურებოდეთ სამართლიანობას და ვამბობდეთ მხოლოდ სიმართლეს. და თუ ამას 
შევძლებთ, სიცოცხლით ტკბობის საშუალებაც მოგვეცემა.   

დასკვნა 

შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ ძველ სამყაროში სახელის, როგორც უკვდავების 
მოპოვების საშუალების მიმართ, იყო ორი მიდგომა - ერთი ჰომეროსის, რასაც მთელი 
ანტიკურობა მისდევდა, მეორე კი მარკუს ავრელიუსმა შემოგვთავაზა. რომაელი ფილოსოფოსი 
სახელისა და დიდების ამაოებაზე საუბრობს და, როგორც აღვნიშნეთ, ზოგიერთ შემთხვევაში 
თავადვე მოდის წინააღმდეგობაში საკუთარ თავთან, როდესაც სხვათა მიმართ განცდილ 
სირცხვილის გრძნობაზე საუბრობს. წინააღმდეგობაში მოდის საკუთარ მოსაზრებასთან მაშინაც, 
როცა, ერთი მხრივ, არ სჯერა სახელის უკვდავყოფის და, მეორე მხრივ, მოიხსენიებს იმ დიდ 
პოეტებს, ფილოსოფოსებს თუ ისტორიკოსებს, რომლებიც მასზე გაცილებით ადრე 
მოღვაწეობდნენ. რომ არა სახელისა და დიდების მოპოვების წყურვილი და მისი საშუალებით 
საკუთარი არსებობის უკვდავყოფა, არც ჩვენ გვეცოდინებოდა მარკუს ავრელიუსი და მისი 
ქმნილება. ეს ნაშრომიც ცხადი დასტურია იმისა, რომ  რომაელთა დიდმა იმპერატორმა საკუთარი 
ფილოსოფიური შემოქმედებით სამუდამო სახელი მოიპოვა და უფრო ჰომეროსის მიერ 
შემოთავაზებული ფორმულა მოირგო, ვიდრე საკუთარი. 

 

 

 

 

 

 
  

                                                            
29 მ. ავრელიუსი, „ფიქრები“, თბილისი, 1972, წიგნი IX, 25. 
30 მ. ავრელიუსი, „ფიქრები“, თბილისი, 1972, წიგნი XI, 5. 
31 მ. ავრელიუსი, „ფიქრები“, თბილისი, 1972, წიგნი VIII, 44. 
32 მ. ავრელიუსი, „ფიქრები“, თბილისი, 1972, წიგნი XII, 17. 
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გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. მარკუს ავრელიუსი, „ფიქრები“, ბაჩანა ბრეგვაძის თარგმანი, თბილისი, 1972; 
2. ჰორაციუსი, წერილები, წიგნი I; 
3. შოთა რუსთაველი, „ვეფხისტყაოსანი“; 
4. რისმაგ გორდეზიანი, „ბერძნული ცივილიზაციის ისტორია, III ტომი, თბილისი, 2021; 
5. რისმაგ გორდეზიანი, ბერძნული ლიტერატურა, 2019; 
6. ბაჩანა ბრეგვაძე, „ფიქრების“ წინასიტყვაობა, თბილისი, 1972; 
7. ზურაბ იკნაძე,  „გილგამეშიანი, ძველი შუამდინარული ეპოსის“ წინასიტყვაობა, 
თბილისი, 2009; 
8. Lexicon Homericum, Edidit H. Ebeling, Volumen I Α-Ξ, Lipsiae, in aedibud B. G. Teubneri, 1885. 
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პანდემია და პიროვნების სოციალურ-ფსიქოლოგიური პრობლემები 
 

მადონა კეკელია 
პროფესორი, 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, 

ელისო კერესელიძე 
პროფესორი, 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ადამიანურობის არსი საზოგადოებრივობა და სოციალურობაა. აფილაციის მოთხოვნილება, 
რომელიც ასოცირდება ურთიერთობასთან, მხარდაჭერასა და სიყვარულთან, ადამიანის ერთ-
ერთი ბაზისური მოთხოვნილებაა.  უკანასკნელზე უარის თქმას/შეზღუდვას,  ნებსითა თუ 
უნებლიეთ, ადამიანში დისკომფორტის, მოუსვენრობის, არარეალიზირებულობის განცდასა და 
სხვადასხვა სახის პიროვნულ-ფსიქოლოგიურ პრობლემებთან მივყავართ.  

დღევანდელი პანდემიური ვითარება მთელი მსოფლიოსათვის, გარკვეულწილად, 
ექსტრემალურ სიტუაციას წარმოადგენს. ადამიანს ნაწილობრივ შეზღუდული აქვს 
გადაადგილების, ურთიერთობის, საქმიანობის, განვითარებისა და სხვა ძირეულ 
მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება, რასაც მწვავედ განიცდის. ამ ვითარებიდან გამომდინარე, 
უკვე ვიმკით არასახარბიელო შედეგებს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კუთხით. 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დირექტორი ტედროს ედჰენო აღნიშნავს, რომ   პანდემიას 
დიდი გავლენა აქვს ადამიანთა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. მუდამ თან დაგვდევს  ახლობელი 
ადამიანების,  ოჯახის წევრების დაინფიცირებისა და დაკარგვის, ეკონომიკური პრობლემების  
შიში. ამას თან ერთვის სოციალური იზოლაცია, ურთიერთობის შიმშილი, ადამიანთა გაუცხოება, 
პრობლემები სოციალურ ურთიერთობებში.  

წინამდებარე სტატია პანდემიურ ვითარებაში აღმოცენებული პიროვნების სოციალურ-
ფსიქოლოგიურ პრობლემატიკას  ეხება.   კვლევები ადასტურებს, რომ როგორც ინტროვერტებს, 
ასევე ექსტროვერტებს, საზრდოსავით სჭირდებათ სოციალური კონტაქტები, ადამიანური 
ურთიერთობები. ამ მხრივ, დღევანდელი ვითარება ყოველგვარ ნორმას სცილდება. 

როგორ აღიქვამენ ადამიანები საკუთარ მე-ს, რა სახის სოციალურ-ფსიქოლოგიური და 
პიროვნულ-ფსიქოლოგიური ცვლილებები განიცადეს და დღესაც განიცდიან პანდემიური 
ვითარებიდან გამომდინარე? ამ კითხვებზე პასუხს, ერთი შეხედვით, ადამიანურობის არსში 
ცვლილებებთან მივყავართ.  

საკითხის მეცნიერული კვლევისათვის შევიმუშავეთ ჰიპოთეზა: 

•  პანდემიური (სპეციფიკურად ექსტრემალური) ვითარება  ქცევაში გამოვლენილ 
პიროვნულ და სოციალურ-ფსიქოლოგიურ პრობლემატიკას წარმოშობს; 

•  არსებული ვითარება ადამიანთა ძირეული მოთხოვნილების (აფილაციის ტენდენციის) 
ბლოკირების გამო მათ შორის ურთიერთობის შიშის წარმოშობასა  და 
ფიზიკურ/ფსიქოლოგიურ დისტანცირებას განაპირობებს; 

•  პანდემიური ვითარება პიროვნებაში უარყოფითი თვისებების გამოვლინებასთანაა  
დაკავშირებული. 
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კვლევის მიზანი იყო: 
პიროვნების სოციალურ-ფსიქოლოგიურ მახასიათებელთა კვლევა პანდემიის ვითარებაში. 
კვლევის ამოცანები: 

•  თეორიული მასალის მოძიება და თანამედროვე კვლევათა გაცნობა პიროვნებაზე, მის 
სოციალურ-ფსიქოლოგიურ და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაჩვენებლებზე 
პანდემიური ვითარების გავლენასთან დაკავშირებით; 

•  საკვლევი ინსტრუმენტის შემუშავება; 
•  კვლევის ჩატარება სტუდენტთა პოპულაციაზე საქართველოში; 
•  მიღებული შედეგების ანალიზი; 
•  მიღებული შედეგებიდან და პრობლემების ხედვიდან გამომდინარე, რეკომენდაციათა 

შეთავაზება მოწყვლადი ჯგუფებისათვის. 

კვლევის სრულ აღწერასა და შედეგებს რეკომენდაციებთან ერთად იხილავთ სტატიაში. 

საკვანძო სიტყვები:  ექსტრემალური სიტუაცია, პანდემიის ვითარება, აფილაციის ტენდენცია, 
ფსიქიკური ჯანმრთელობა. 

 

Abstract 

Sociability and sociality are the essence of humanity. The need for affiliation, associated with relation, 
support and love, is one of the basic human necessities. Restriction/denial of the latter,  willingly or 
unwillingly, causes discomfort, anxiety and a variety of personal and psychological problems in an 
individual. 

The current pandemic is, in a way, an extreme circumstance for the entire world. People are partially 
restricted in their movement, interaction, work, development and satisfaction of other basic needs, 
causing severe distress. Given the situation, we are already reaping the consequences in terms of mental 
health. 

The Director-General of the World Health Organization Tedros Adhanom noted that the pandemic has 
indeed a great impact on mental health. We are constantly experiencing fear that we might lose our loved 
ones to the virus, and that our economic state might deteriorate further. These feelings are  

also accompanied with social isolation, hunger for interaction, alienation and problems in social relations.  

This article discusses the socio-psychological problems in individuals arising in the pandemic state. 
Research confirms that both introverts and extraverts have a vital need for social contacts and human 
relations. In that sense, the current state is beyond all norms.  

How do people perceive their “I”, what types of socio-psychological and personal-psychological changes 
have they experienced and are still going through given the pandemic state? Answers to these questions 
lead to the changes in the essence in humanity, at first sight. 

A hypothesis was developed for scientific research of the subject: 

● The pandemic (specifically extreme) state causes personal and socio-psychological problematics 
expressed in behaviour; 

● The existing state, due to the blockage of the basic human necessities (affiliation tendency), causes 
fear of relationships and physical/psychological distancing;  
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● The pandemic state is associated with the manifestation of negative traits in a person.  

The aim of the article: 

Researching the socio-psychological features of an individual in the pandemic state. 

Research objectives: 

● Finding theoretical materials and modern data on the individual, their socio-psychological and 
mental health indicators under the impact of the pandemic state; 

● Generating research tools;  

● Conducting a study on the student population in Georgia; 

● Analysis of the obtained results; 

● Based on the results generated and the vision of the problems, offer recommendations to 
vulnerable groups. 

A full description of the study and the results along with the recommendations can be found in the article.  

Key Words: Extreme circumstances, the pandemic state, affiliation tendencies, mental health. 

 

შესავალი 

ადამიანის ჯანსაღი ცხოვრება დეტერმინირებულია მისი ფიზიკური, მენტალური (ფსიქო-
ემოციური) და სოციალური კეთილდღეობით. თითოეული ეს წარმონაქმნი სხვადასხვაგვარად 
რეაგირებს გარე ზემოქმედებაზე. ორგანიზმი, როგორც ფიზიკური სტრუქტურა, ერთი 
შეხედვით, „უშუალოდ“ღებულობს გავლენებს, ცნობიერება გარკვეული დაეჭვებით და  
კრიტიკით, ადამიანის სოციალური ასპექტი კი დაღდასმულია პირველი ორის ზემოქმედებით. 

კორონა ვირუსმა მოიტანა 21-ე საუკუნისთვის უჩვეულო რამ, სოციალური იზოლაცია. უმალ 
გაჩნდა კითხვა-რა შედეგი მოჰყვება სოციალური არსის მქონე ადამიანისთვის ასეთ 
განმხოლოებას. გასაგებია, ვირუსი ანგრევს ფიზიკურ სხეულს, იზოლაცია კი, სავარაუდოდ, 
მენტალურ და სოციალურ კეთილდღეობას უქმნის საფრთხეს. 

პანდემიის მიერ მოტანილ დისტნცირების, ურთიერთობის შეზღუდვის აუცილებლობას 
ადამიანთა გარკვეულმა ნაწილმა უარყოფით უპასუხა: „პანდემია შეთხზულია“, „არ არსებობს“, 
„აცრა საჭირო არაა“. ასეთი რეაქცია, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით,  არის აღქმის ერთგვარი  
დარღვევა, რეალობასთან არაადექვატური მიმართება. 

ამასთან იბადება რელევანტური კითხვა-კიდევ რა სახით ვლინდება პანდემიის გავლენა 
სოციალურ  ველში და ფსიქო-ემოციურ ჭრილში? ამ ვითარებაში, პიროვნების რომელი 
მახასიათებლებია ყველაზე მგრძნობიარე და მოწყვლადი? 

ამ საკითხების გასარკვევად შეიქმნა მარტივი კითხვარი, რომლის გამოყენებითაც ნაკვლევი იქნა 
სტუდენტური კონტიგენტი. კვლევით  მიღებული მონაცემების გაანალიზებაზე დაფუძნებული 
დასკვნები შთამბეჭდავია და შესაბამისობაშია პანდემიასთან დაკავშირებული სხვა ავტორების 
კვლევების შედეგებთან.  

დაბოლოს, კორონა ვირუსით მსოფლიო მასშტაბით შექმნილი საყოველთაო ექსტრემალური 
სიტუაცია ბევრი სფეროს მეცნიერს, მათ შორის, ფსიქოლოგიის წარმომადგენლებს საკვლევად 
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იწვევს. ამ არაორდინალურ ვითარებაში ადამიანის ქცევის, სოციალური ურთიერთობებისა და 
პიროვნული მახასიათებლების შესწავლა ჩვენი სამომავლო ამოცანაა. 

 

1. პანდემია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები 

1.1.  პანდემია, პრობლემები და გამოწვევები 

მთელი მსოფლიო ებრძვის პანდემიას, რომელმაც არა მხოლოდ თვალით ადვილად აღსაქმელი 
ცვლილებები მოიტანა, არამედ ადამიანთა განცდები, აზრები, დამოკიდებულებები  შეცვალა. 
თითოეული ჩვენგანი დარწმუნებულია, რომ პანდემიის შემდგომი მსოფლიო ისეთი არ იქნება, 
როგორიც მანამდე იყო. მაინც რატომ, რა თვალსაზრისით? ფსიქოლოგია, როგორც ემპირიული 
მეცნიერება, სათანადო კვლევების დახმარებით ცდილობს ამ კითხვას მეცნიერულ მონაცემებზე 
დაფუძნებული ე.წ მტკიცებითი პასუხი გასცეს.  

ფაქტობრივი მოცემულობაა, რომ მთელი კაცობრიობა, მოულოდნელად აღმოჩნდა მანამდე 
წარმოუდგენელ ექსტრემალურ სიტუაციაში, რომელმაც ყველა გააერთიანა, ყველა ერთ 
გარემოებაში მოაქცია. 

შეიქმნა ამბივალენტური ვითარება-ერთობის განცდა, ერთნი (ერთნაირ მდგომარეობაში) ვართ 
და მეორე-ფიზიკური დაშორების, იზოლაციის აუცილებლობის გაცნობიერება, რომელიც 
სოციალურ იზოლაციას იწვევს (იწვევს კი?) და გვაშორებს. რა მოყვება ამ იზოლაციას 
ადამიანისთვის, რომლის არსი მის სოციალური ბუნებით (სოციალურობით) არის გამოხატული. 

ჩვენ მიერ მოძიებული მასალები მოწმობს, რომ ყველა არ მიიჩნევს, რომ დღეს საზოგადოება 
სოცალურ იზოლაციაში იმყოფება. მათი აზრით, თანამედროვე ადამიანი უახლესი მედია 
საშუალებებით კარგად ახერხებს ურთიერთობას და ინფორმაციის გაცვლას, მაგრამ არის ეს 
საკმარისი პირობა სოციალური იზოლაციის უარსაყოფად? სოციალური ფსიქოლოგიისთვის 
ინფორმაციის გაცვლა (მენტალური პროცესი) არ არის საკმარისი სოციალურის არსის 
გადმოსაცემად, რადგან ის  მენტალურის და ემოციურის ერთიანობა, კოინციდენციაა. ამიტომ 
ინფორმაციის დისტანციურად  გადაცემა არ ნიშნავს სრულფასოვან სოციალურობას. ემოციური 
კონტაქტი, სხეულის ენა არის ამ მოვლენის განუყოფელი კომპონენტი. ხდება ამ კომპონენტის 
დისტანციაზე ისე გადაცემა, რომ აღნიშნული ერთიანობა სრულად იყოს შენარჩუნებული? დიდი 
ალბთობით არა, ამიტომაც ფიზიკური გამხოლოება, ამავე დროს, სოციალური იზოლაციაცაა. 
აქედან გამომდინარე, ვალიდურია სოციალური იზოლაციის პიროვნებაზე, მის სოციალურ-
ფსიქოლოგიურ ბუნებაზე გავლენის შედეგების კვლევა.  

 

1.2.  პანდემიით გამოწვეულ პრობლემათა კვლევა 

ბუნებრივია, ბოლო პერიოდის მეცნიერული ძიებანი, განსაკუთრებით ფსიქოლოგიის სფეროში, 
უკავშირდება პანდემიის ადამიანზე გავლენის შესწავლას. ბევრი ემპირიული მონაცემი იძლევა 
საჭირბოროტო კითხვებზე პასუხს.  

 „ფსიქიკური ჯანმრთელობა“ გასაგები შინაარსისა და საყოველთაოდ დამკვიდრებული 
შესიტყვებაა, რასაც ვერ ვიტყვით სოციალურ ჯანმრთელობაზე. შეიძლება ამიტომაც იხმარება 
„სოციალურ-ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობა“. მასში იგულისხმება ჯანსაღი, ჰარმონიული 
კომუნიკაცია, ემპათიური დამოკიდებულებები, უკონფლიქტო ურთიერთობები. პანდემიასთან 
დაკავშირებული ლტერატურის გაცნობისას უმეტესად გვხდება კვლევები პანდემიის ფსიქიკურ 
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ჯანმრთელობაზე გავლენის შესახებ. პრობლემა იმდენად სერიოზულია, რომ გაეროს დონეზე 
განიხილება და ხდება გზების ძიება მასობრივი ფსიქიკური პრობლემების ზრდის ასაცილებლად. 

მსოფლიოში შექმნილი ექსტრემალური მდგომარეობა ეხება არამხოლოდ უშუალოდ  
დაავადებას, გაზრდილი რაოდენობის სიკვდილიანობას, არამედ იმას, რას იწვევს ასეთი 
ინფორმაციის გაგება, სისტემატური გაშუქება. ამ მხრივ მოწყვლად ჯგუფად უნდა მივიჩნიოთ, 
მედ-პერსონალთან ერთად, მას-მედიის წარმომადგენლები, რომელთაც გამუდმებით უხდებათ 
უარყოფით ინფორმაციასთან კონტაქტი. მათ ჭირდებათ სპეციალისტების კვალიფიციური   
დახმარება, რომ შეინარჩუნონ ფსიქიკური კეთილდღეობა. ბრიუს შაპიროს აზრით, პანდემიის 
გაშუქება, მსხვერპლთა გადაღება და სხვა მძიმე სამუშაო დიდი „ფსიქოლოგიური წნეხია“, 
საზოგადოების ინფორმირებაზე მომუშავე ადამიანებისთვის. აქ ერთგვარი შვება შეიძლება იყოს 
ექსპერტების რეკომენდაციები. 1 

ფსიქიკური კეთილდღეობისათვის რეკომენდაციები მოგვაწოდა  ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტმა კვლევაზე დაყრდნობით და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა. 2 

მართალია, ლიტერატურა პანდემიის, კერძოდ კოვიდ-პანდემიის ფსიქიკაზე გავლენის შესახებ 
შედარებით ახალი და ცოტაა, მტკიცებითი მედიცინის მონაცემები უკვე სათუოს არ ხდის  კოვიდ-
19-ის  ვერაგ ბუნებას, რაც ვლინდება დაავადების შემდგომ გრძელვადიან გართულებებში, ე.წ. 
პოსტინტენსიური სინდრომის სახით. უარყოფითი შედეგები, რომელიც ფსიქიკის სფეროში 
ვლინდება და, რომელიც მინიმუმ ნახევარი წელი შეიძლება გაგრძელდეს, შემდეგია: შფოთვები, 
პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა ან დეპრესია, კოგნიტური პრობლემები, როგორიცაა 
მეხსიერების,ყურადღების კონცენტრაციის და აზროვნების დაქვეითება. კვლევების 
მონაცემებით ასეთი დარღვევები პაციენტების 1-დან 62%-ში ვლინდება და ყოველი მეოთხე 
კოვიდ-დაავადებული უჩივის. საგულისხმოა სხეულებრივ დონეზე გამოხატული პოსტ -
კოვიდური გამოვლინებები, მაგრამ, მოცემულ ეტაპზე, ის ჩვენი ინტერესის მიღმა რჩება. 3 

სამაგიეროდ, გვერდს ვერ ავუვლით ადამიანის ტიპოლოგიასთან დაკავშირებულ საინტერესო 
კვლევას, რომლის თანახმად განსხვავებული შედეგებია დაფიქსირებული ინტროვერტ და 
ექსტრავერტ პაციენტებთან. ამ საკითხს ჩაუღრმავდა არიზონას უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის 
პროფესორი მათიას მეჰლი. მისი თვალსაზრისით სოციალური ინტერაქცია ორივე ტიპისთვის 
მნიშვნელოვანია, ამიტომ სოციალური დისტანცირება ინტროვერტებისთვისაც ისეთივე 
პრობლემაა, როგორც ექსტრავერტებისთვის.  აქ განსხვავება მხოლოდ რაოდენობრივია და არა 
თვისებრივი. ექსტრავერტებს, მართალია, მეტი სოციალური კავშირები და ურთიერთობები 
აქვთ, მაგრამ ინტროვერტებისთვის დამახასიათებელი შეზღუდული ოდენობის 
ურთიერთობების  პანდემიით გამოწვეული იძულებითი დეფიციტი (ჩვენ ამას ემპათიის 
„შიმშილს“ ვუწოდებთ), არანაკლებ, შესაძლოა უფრო მეტადაც, მტკივნეულია, ვიდრე 
ექსტრავერტებისთვის.4  

                                                            
1L. Morrish, „How to stay mentally well while reporting on the coronavirus“, „first Draft“, 17.03.2020, 
https://firstdraftnews.org/articles/how-to-stay-sane-while-reporting-on-the-coronavirus/  [უ.გ. 23.06.2021]. 
2 რადიოგადაცემა „კონტაქტი“, 06.10.2020 https://www.ajaratv.ge/video/8467, [ უ.გ. 23.06.2021]. 
3„აზიანებს თუ არა COVID-19 ადამიანის ფსიქიკას“, „Imedi News“, https://imedinews.ge/ge/theme/610/azianebs-tu-ara-
covid19-adamianis-psiqikas [უ.გ. 23.06.2021]. 
4„ Eavesdropping on Happiness” Revisited: A Pooled, Multisample Replication of the Association Between Life Satisfaction and 
Observed Daily Conversation Quantity and Quality“, Anne Milek, Emily A. Butler, Allison M. Tackman, Deanna M. 
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გლობალური კვლევა, რომელიც საქართველოში ტარდება და კროსკულტურული კვლევის 
ნაწილად შეიძლება ჩავთვალოთ, ახდენს ქვეყნის მთელი მოსახლეობის ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის კვლევას კოვიდ-19-ის კრიზისის პირობებში. აქცენტირებული  ჯგუფებია 
მოხუცები, ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანები, პანდემიის დროს წინა ხაზზე მომუშავე 
ადამიანები.5    

ირკვევა, რომ პანდემიის  სტრესის გამო ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მატება, თავს 
იჩენს სპეციალისტებთან მიმართვიანობის გაზრდით, რომლის დინამიკა აშშ-ს ცნობით 2020 
წლის მარტის 32%-იანი მონაცემი ამავე წლის ივლისისთვის 53%-მდე გაიზარდა.6    

იმატა ასევე შფოთვისა და დეპრესიის მქონე ადამიანთა რაოდენობამ 11-დან 40%-მდე. 11% იყო 
ასევე სუიციდზე ფიქრის მაჩვენებელი და 25%-მდე გაიზარდა. სხვა ფაქტორებთან ერთად 
მნიშვნელოვანი სტრესორი აღმოჩნდა სოციალური იზოლაცია, მარტოობა და ვირუსით 
ინფიცირების შიში.7    

თვითიზოლაციაში მყოფი პირების ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვლევა ერთგვარი სიახლეა, ამ 
ადამიანებს, სხვებისგან განსხვავებით, აწუხებთ სამყაროსგან განცალკევებულობის მძიმე ფიქრი: 
ვლინდება აკვიატებული ტენდენცია იზოლაციის დამთავრების შემდეგ სამედიცინო ნივთების 
(პირბადე, თერმომეტრი და სხვა) მომარაგებისა. მძიმე განცდაა ასევე სტიგმატიზაციის შიში. 8     

როგორც უკვე აღინიშნა, პანდემიის დროს დეპრესიის შემთხვევები გაორმაგდა. ორგანიზაცია 
ამერიკის მენტალური ჯანმრთელობა აფიქსირებს სუიციდის შემთხვევების ზრდას. დრამატული 
სურათი გამოიკვეთა ამ მიმართულებით ბრიტანეთშიც.9    

ცალკე საკითხად გამოიყო პანდემიის სოციალურ ურთიერთობებზე გავლენა და აღმოჩნდა, რომ 
იძულებითი როგორც დაშორება ქმნის სიძნელეებს, იძულებითი მჭიდრო და მუდმივმა 
კონტაქტებმა ოჯახებსა და პარტნიორებთან შეცვალა პირადი კონტაქტების ბუნება და იმატა 
პიროვნებათაშორის კონფლიქტებმა. პანდემიის შემდეგ ოჯახურ ძალადობასთან 
დაკავშირებული მიმართვიანობა გაიზარდა 10-დან 40 შემთხვევამდე.10   

                                                            
Kaplan, Charles L. Raison, David A. Sbarra, Simine Vazire, Matthias R. Mehl, „SAGE journals “, Vol 29, Issue 9, 2018, 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956797618774252  [უ.გ. 23.06.2021]. 
5 ა. ბურდული „მთავრობა! მოგმართავთ შეამსუბუქოთ შეზღუდვები“-ინტერვიუ ნინო მახაშვილთან“, „რადიო 
თავისუფლება“, 03.02. 2020, https://www.radiotavisupleba.ge/a/31084672.html  [უ.გ. 23.06.2021]. 

6 N. Panchal, R. Kamal, C. Cox, R. Garfield, „The Implications of COVID-19 for Mental HealT and Substance Use“, 10.02.2021, 
https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/the-implications-of-covid-19-for-mental-health-and-substance-use/  [უ.გ. 
23.06.2021]. 
7 „Mental Health, Substance Use,  and Suicidal Ideation During the COVID-19 Pandemic — United States, june 24–30, 2020“, 
CDC, „Centers for Disease Control and Prevention“, 14.08.2020, 69(32);1049–1057, 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6932a1.htm [უ.გ. 23.06.2021]. 
8 S. K Brooks, R. K Webster, L. E Smith, L. Woodland, S. Wessely, N. Greenberg, G. J Rubin, “The psychological impact of 
quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence“,   „Rapid Review“,  March 14, 2020, 
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30460-8.pdf [უ.გ. 23.06.2021]. 
9  „Anxiety and Depression“, „National Center for Healt Statistics“, https://www.cdc.gov/nchs/covid19/pulse/mental-
health.htm1   [უ.გ. 23.06.2021]. 
10„Is Covid-19 changing our relationships?“ „BBC Future“, By Yi-Ling Liu, 05.06.2020 https://www.bbc.com/future/article/20200601-how-is-covid-19-is-affecting-
relationships    [უ.გ. 23.06.2021]. 

 
 



159

 
 

 
 

2. კვლევა 

2.1. კვლევის აღწერა 

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე დავსახეთ ამოცანები. ინსტრუმენტად გამოვიყენეთ 
თვითადმინისტრირებადი კითხვარი, რომელიც შედგება 16 კითხვისაგან. მათგან ერთი ნაწილი 
ეხება ისეთ სოციალურ-ფსიქოლოგიურ საკითხებს, რომლებზეც, ჩვენი ვარაუდით, გავლენა 
მოახდინა პანდემიურმა ვითარებამ, კერძოდ:  ნაცნობებთან და მეგობრებთან კონტაქტი,  მათი 
სტუმრობა, ოჯახის წევრებისადმი დამოკიდებულება, აფილაციის  მოთხოვნილების 
დაკმაყოფილების ბლოკირება და ა.შ.  

კითხვარის მეორე ნაწილი ეხებოდა პიროვნებაში, პანდემიის ვითარებიდან გამოწვეულ, 
სავარაუდო ცვლილებებს, კერძოდ: არასტაბილურ გუნება-განწყობილებას, აპათიას, შფოთვას და 
ა.შ.  

ბოლო შეკითხვის საშუალებით გვინდოდა დაგვედგინა იზოლაციით გამოწვეულ არაბუნებრივ 
ვითარებასთან გამკლავების რა ხერხებსა და საშუალებებს მიმართავენ ადამიანები. მათ შორის: 
სოციალური ქსელები, ტელეფონით საუბარი, მუსიკის მოსმენა, ხატვა, სეირნობა, ვარჯიში და 
სხვა. 

თითოეულ კითხვაზე პასუხი იყო დიახ ან არა. მხოლოდ მე-16 შეკითხვაზე პასუხი 
გულისხმობდა იზოლაციასთან გამკლავების ხერხების ჩამოთვლას. 

კითხვარის ვალიდობის გაზრდის მიზნით, კვლევის პირველ ეტაპზე ინსტრუმენტი შეაფასეს 
დარგის ექსპერტებმა. 

კვლევა ჩავატარეთ საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუს 100 სტუდენტზე.  

2.2. კვლევის შეზღუდვა 

•  მამრობით სტუდენტთა მცირე რაოდენობა, რის გამოც ვერ მოხერხდა გენდერული 
ბალანსის დაცვა; 

•  კვლევა ჩატარდა მხოლოდ სტუდენტებზე. არ გვაქვს მონაცემები სხვა ასაკობრივ ჭრილში. 
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ფაქტორი აუცილებლად გასათვალისწინებელია სამომავლოდ და 
ვგეგმავთ  კვლევის გაგრძელებას ამ მიმართულებით. 

2.3. კვლევის შედეგების ანალიზი 

კითხვარის შევსებისას რესპონდენტებს უნდა შეეფასებინათ თავიანთი მდგომარეობა არა 
პანდემიამდელი, არამედ პანდემიისა და იზოლაციის  ვითარებისას. 

 კვლევის ანალიზი ჩავატარეთ სამი მიმართულებით: 

1. პანდემიითა და სოციალური იზოლაციით გამოწვეული სოციალურ-ფსიქოლოგიური 
პრობლემები, მათი რაგვარობა; 

2. პანდემიური ვითარების გავლენა პიროვნების გუნება-განწყობილებასა და 
ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე; 

3. იზოლაციასთან გამკლავების ხერხები, მათი სახეები და პრიორიტეტები. 

პირველი მიმართულებით ანალიზისას გამოიკვეთა, რომ რესპონდენტთა:  

  32% ქუჩაში ერიდება ნაცნობებს ვირუსის გადადების შიშით; 
 44%-მა მეგობრებთან კონტაქტი შეამცირა ვირუსის გადადების შიშისა და  იზოლაციის 

მოთხოვნების გამო; 



160

 
 

 
 

 33% -ს ვირუსის გადადების გამო არ უხარია სტუმრის მოსვლა; 
 44% ადამიანებს ეჭვის თვალით უყურებს, როგორც ვირუსის  

პოტენციურ/სავარაუდო/ალბათური   გადამდებობის გამო; 
 30%-თან  სხვა ადამიანის მოახლოება შიშსა და აგრესიას იწვევს ვირუსის  გადადების 

საფრთხის გამო; 
 9%-თან ოჯახის წევრთა მიმართ აგრესიამ იმატა. აღნიშნული მაჩვენებელი დაბალია სხვა 

ქვეყნებში ჩატარებულ კვლევებთან შედარებით, სადაც ოჯახური ძალადობისა და 
განქორწინების რიცხვმა საგრძნობლად მოიმატა. ეს ტენდენცია აღინიშნა იაპონიასა და 
ჩინეთში. ჩვენი ვარაუდით, ასეთი სურათი იმ ქვეყნებში შეიძლება გამოწვეულია ძალიან 
ინტეგრირებული ოჯახებით.  

 12%-ში ადამიანებთან იზოლაციამ გამოიწვია ადამიანთა მიმართ აპათიური 
დამოკიდებულება; 

 41%-თან,  ასევე, იზოლაციამ განაპირობა აფილაციის ძლიერი მოთხოვნილების არქონა 
და 25%-თან კი-ადამიანებთან გამოლაპარაკების სურვილის გაქრობა; 

 58% აღნიშნავს, რომ ადამიანებთან კონტაქტის მოთხოვნილების ბლოკირება, მათში 
იწვევს სიცარიელის განცდას, რაც გარკვეულწილად, ბიძგს აძლევს პიროვნების გუნება-
განწყობილების ცვალებადობასა და რეალიზებულობის განცდის დეფიციტს. 

პანდემიისა და იზოლაციის პირობებით სოციალურ შემეცნებასა და სოციალურ 
ურთიერთობებში გამოწვეულმა პრობლემებმა ბიძგი მისცა ცვლილებებს  პიროვნებაში ან 
ისინი ერთმანეთს თან დაერთო. ამაზე მეტყველებს კვლევის შედეგების ანალიზის მეორე 
მიმართულება. რესპონდენტთა: 

 46% ხშირად გაღიზიანებულია; 
 61% -ს უმიზეზოდ ეცვლება გუნება-განწყობილება; 
 50% პერიოდულად შფოთავს უმიზეზოდ; 
 46%-ს დროდადრო აპათიისა და უიმედობის განცდა ეუფლება; 
 38%-მა ხალისი დაკარგა. 

ამ მონაცემებიდან აშკარაა, რომ პანდემია და სოციალური იზოლაცია უარყოფით გავლენას 
ახდენს სოციალურ შემეცნებაზე, სოციალურ ურთიერთობებსა და პიროვნების ცხოვრების 
ხარისხზე (იხ. დიაგრამა 1). 
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დიაგრამა 1 

 

პანდემიიდან და  სოციალურ იზოლაციიდან გამოწვეულ პრობლემებს სტუდენტები 
უმკლავდებიან სხვადასხვა გზითა და საშუალებებით.   

განტვირთვის მიზნით რესპონდენტები მიმართავენ: 

 მუსიკის მოსმენას; 
 სოციალურ ქსელებს; 
 ფილმების ყურებას; 
 წიგნის კითხვას; 
 სეირნობას; 
 ხატვას; 
 მიწაზე მუშაობას, მებაღეობას, ყვავილების მოვლას; 
 ვარჯიშს; 
 ოჯახურ საქმიანობას; 
 სოციალურ ურთიერთობებს (ოჯახის წევრებთან, თანამშრომლებთან, მეგობრებთან); 
 სხვა საშუალებებს, მათ შორის: სწავლას, ჩანაწერების გაკეთებას, ბუნებაში ყოფნას, 

ცეკვას, ხელსაქმეს (იხ. დიაგრამა 2).  
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დიაგრამა 2

 
 

დასკვნა 

პანდემიით გამოწვეული ვითარება ექსტრემალური სიტუაციის ნაირსახეობაა, რომელიც არღვევს 
ადამიანის ნორმალურ  ცხოვრებისეულ პირობებსა და იწვევს უარყოფითი შინაარსის 
ცვლილებებს მათ ყოფაში, სოციალურ კოგნიციაში, სოციალურ ურთიერთობებში და პიროვნების 
ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში. ყოველივე ეს კი-სასიცოცხლო გარემოსა და ცხოვრების 
ხარისხზე  აისახება. 

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ პანდემიის ვითარება: 

•  ექსრემალური სიტუაცია/ვითარებაა; 
•  იწვევს ადამიანთა იზოლაციას, აფილაციის ტენდენციის გამოვლენის დაბლოკვას, 

გაუცხოებას, ადამიანებთან კონტაქტისადმი ინტერესის დაკარგვას, აპათიას; 
•  ადამიანებთან კონტაქტის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების ბლოკირება სიცარიელის 

განცდას წარმოშობს; 
•  გავლენას ახდენს პიროვნებაში მიმდინარე პროცესებზე: იწვევს შფოთვას, უიმედობას, 

აპათიას, გუნება-განწობილების ცვლილებასა და ხალისის დაკარგვას; 
•  ბიძგს აძლევს ადამიანს პრობლემურ სიტუაციას გაუმკლავდეს სხვადასხვა 

ინდივიდუალური გზებითა და საშუალებებით, რაც, გარკვეულწილად, თერაპიულია.  

რეკომენდაციები: 

 გამოიყენეთ სხვადასხვა საშუალება ადამიანებთან კონტაქტისათვის (სოციალური 
ქსელები, ტელეფონი და ა.შ.); 

 მიმართეთ რეფლექციას და დადგინეთ თქვენთვის სასიამოვნო საქმიანობები, რომლებიც 
თერაპიული იქნება; 

 არ თქვათ უარი ყოველდღიური მოვალეობების შესრულებაზე; 
 გახსოვდეთ, რომ არსებული ვითარება დროებითია და ყველაფერი დალაგდება  (იფიქრეთ 

პოზიტიურად).  
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რუსუდან ესებუა  
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

ანი ბაკაშვილი 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

სადღეისოდ, მოსახლეობის მიგრაციის გააქტიურებულ ტალღებთან დაკავშირებით, სოციალურ 
კვლევათა სფეროში გააქტიურებულია ინტერკულტურული ხასიათის პრობლემებთან 
დაკავშირებული  თეორიული და პრაქტიკული ხასიათის კვლევები. 

აღნიშნული მიმართებით მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა ტოლერანტობისა და 
ქსენოფობიის პრობლემებს. შედარებით, ნაკლები აქცენტი კეთდება ქსენოფილიის ფენომენზე. 

კვლევის მიზანია: გამოავლინოს მიმართებები ქსენოფობიას (მიუღებლობას, 
არაკეთლმოსურნეობას), ტოლერანტობას (შემწყნარებლობას) და ქსენოფილიას (მიმღებლობას, 
კეთილმოსურნეობას) შორის; 

აღნიშნული ცნებები, ფაქტიურად, ერთი ფენომენის, გარკვეული მოვლენისადმი სოციალური 
დამოკიდებულების განსხვავებულ პოზიციებს წარმოადგენენ. მათ შორის მიმართება შეიძლება 
კონტინუუმის განსხვავებული პოზიციების სახითაც წარმოვადგინოთ, რომლის პოლუსებსაც 
წარმოადგენს ქსენოფობია და ქსენოფილია. ტოლერანტობა მათ შორის ნეიტრალურ პოზიციას 
დაიკავებს. 

კვლევის მიზანია აღნიშნულ კონტინუუმზე ქართულ სინამდვილეში საზოგადოების გარკვეულ 
სეგმენტის პოზიციების გამოკვეთა. 

საკვანძო სიტყვები: ქსენოფილია, ტოლერანტობა, ქსენოფობია, სოციალური 
დამოკიდებულებები. 

 

Abstract 

Today, in connection with the intensified waves of population migration, theoretical and practical studies 
related to intercultural problems are intensified in the field of social research. 

In this context, intercultural education issues are under spotlight. 

Significant attention is paid in this regard to the problems of tolerance and xenophobia, however, less 
emphasis is placed on the phenomenon of xenophilia. 

The aim of the study is to identify the relationships between xenophobia (intolerance), tolerance and 
xenophilia (acceptance, benevolence). 

These concepts are, in fact, different positions of one phenomenon, namely, the social attitude towards a 
certain event. The relation between them can be represented as different positions of the continuum, the 
poles of which are xenophobia and xenophilia. Tolerance will occupy a neutral position among them. 
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The aim of the research is to identify the positions of a certain segment of the society in the Georgian 
reality on the abovementioned continuum. 

Key words: Xenophilia, tolerance, xenophobia, social attitudes. 

 

შესავალი 

ქსენოფობია ანუ უცხოელთა მიმართ სიძულვილი, ხშირად ადამიანების გარკვეული ჯგუფის 
მიერ გამოწვეულია წარმოდგენით, რომ მათ კულტურულ იდენტობას უცხოელები საფრთხეს 
შეუქმნიან.  

შეიძლება ითქვას, რომ ქსენოფობია კაცობრიობის ისტორიის თანმდევი პროცესია და გარკვეულ 
ეტაპზე, დაპყრობითი ომების ეპოქაში, სადაც უცხო უმეტეს შემთხვევაში მტერთან 
ასოცირდებოდა. ქსენოფობია ფიზიკური, კულტურული და იდენტობის გადამრჩენელ როლსაც 
ასრულებდა. 

 თანამედროვე სამყაროში - გლობალიზაციის ფონზე მისი კონტექსტი სულ უფრო უარყოფით 
ჭრილში განიხილება.  

ქსენოფობია მეტ-ნაკლები სიმწვავით დგას სხვადასხვა დონის განვითარების ქვეყნებში. მისი 
გამოვლინებების მხრივ კი საქართველოც არ წარმოადგენს გამონაკლისს, სადაც ხშირად ის არა 
თუ უარყოფით ჭრილში განიხილება, არამედ ზოგჯერ პატრიოტიზმთანაც არის გაიგივებული 
და მხარდაჭერილია გარკვეული სოციალური ჯგუფის მხრიდანაც.  

რაც შეეხება ტოლერანტობის ცნებას, ის უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ქვეყანაში როგორც 
მშვიდობის შენარჩუნებაში, ასევე წინსვლასა და განვითარებაში. ტოლერანტიზმის გარეშე 
წარმოუდგენელია საზოგადოებაში იყოს სტაბილურობა, ხოლო სტაბილურობის გარეშე 
შეუძლებელია როგორც დემოკრატიული პრინციპების დაცვა, ასევე განვითარება. გარდა ამ 
თემებისა ნაშრომში განვიხილავთ ქსენოფილიურ დამოკიდებულებებსაც და გავაანალიზებთ რა 
მიმართება აქვს მას ქსენოფობიასა და ტოლერანტობასთან. 

 

1. ქსენოფილია, ტოლერანტობა, ქსენოფობია 

1.1 პრობლემა 

სადღეისოდ, მოსახლეობის მიგრაციის გააქტიურებულ ტალღებთან დაკავშირებით, სოციალურ 
კვლევათა სფეროში გააქტიურებულია აგრეთვე ინტერკულტურული ხასიათის პრობლემებთან 
დაკავშირებული  თეორიული და პრაქტიკული ხასიათის კვლევები. 

აღნიშნულ ჭრილში ყურადღება ეთმობა ინტერკულტურული განათლების საკითხებს. 

აღნიშნული მიმართებით მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა ტოლერანტობისა და 
ქსენოფობიის პრობლემებს. შედარებით, ნაკლები აქცენტი კეთდება ქსენოფილიის ფენომენზე. 

 

1.2 კვლევის მიზანი 

კვლევის მიზანია გამოავლინოს მიმართებები ქსენოფობიას (მიუღებლობას, 
არაკეთლმოსურნეობას), ტოლერანტობას (შემწყნარებლობას) და ქსენოფილიას (მიმღებლობას, 
კეთილმოსურნეობას) შორის; 
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აღნიშნული ცნებები, ფაქტიურად, ერთი ფენომენის, გარკვეული მოვლენისადმი სოციალური 
დამოკიდებულების განსხვავებულ პოზიციებს წარმოადგენენ. მათ შორის მიმართება შეიძლება 
კონტინუუმის განსხვავებული პოზიციების სახითაც წარმოვადგინოთ, რომლის პოლუსებსაც 
წარმოადგენს ქსენოფობია და ქსენოფილია. ტოლერანტობა მათ შორის ნეიტრალურ პოზიციას 
დაიკავებს. 

კვლევის მიზანია აღნიშნულ კონტინუუმზე ქართულ სინამდვილეში საზოგადოების გარკვეულ 
სეგმენტის პოზიციების გამოკვეთა. 

 

1.3 კვლევის მეთოდი 

საკვლევ ინსტრუმენტად ავირჩიეთ სოციალურ სფეროში ფართოდ გავრცელებული ინდექსის 
მეთოდი. ეს კუმულაციური ხასიათის ტექნიკა საშუალებას იძლევა გარკვეული მახასიათებელი 
წარმოვადგინოთ როგორც გაშლილი კომპონენტების სახით, ასევე დაჯამებულად. ამავე დროს 
შესაძლებელი ხდება შეინარჩუნებულ იქნას პასუხთა სპეციფიკური დეტალები. 

ბოგარდუსის სოციალური დისტანციის პრინციპის გათვალისწინებით კონტინუუმზე 
შევეცადეთ გაგვეზომა სოციალური დისტანციის მახასიათებლები ქსენოფობიურ, 
ტოლერანტულ და ქსენოფილიურ პოზიციებს შორის.  

კვლევის ჩასატარებლად შევადგინეთ პუნქტები, რომლებიც ასახავენ განსხვავებულ სოციალურ 
დამოკიდებულებებს უცხოსადმი. 

აღნიშნული პუნქტები წარმოვადგინეთ სამი ინდექსის სახით - ქსენოფობია, ტოლერანტობა, 
ქსენოფილია. თითოეული ინდექსი მოიცავს 9 პუნქტს. ჯამში კითხვარი წარმოდგენილია 27 
დახურულ პუნქტის სახით.  

კვლევა ჩატარდა ასაკობრივი, სოციალური, ეთნიკური (ქართველები, საქართველოში მცხოვრები 
აზერბაიჯანელები), საგანამანათლებო სტატუსების გათვალისწინებით. 

 

1.4 კვლევის პროცედურა 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 154 ადამიანმა. გამოკითხულთაგან 77 იყო კაცი და ამდენივე 
ქალი. 30 ადამიანი იყო ეთნიკურად აზერბაიჯანელი, რომელთა შორის 15 ქალი იყო და ამდენივე 
მამაკაცი.  

კვლევის ჩატარების პერიოდი 2020 წლის მაისი-ივნისის პერიოდი.  

კვლევის მონაწილეები შეირჩა შემთხვევითობის პრინციპით. მათი გამოკითხვა პანდემიის 
პირობებში განხორციელდა სოციალური ქსელის საშუალებით.  

თითოეულ ცდის პირს  მიეწოდა ინფორმაცია ინტერვიუირების საკითხთან დაკავშირებით და 
ვინაობის კონფედენციალურობის შესახებ. კვლევის მონაწილეობაში თანხმობის შემთხვევაში 
მათ გადაეცემოდათ 27 პუნქტიანი კითხვარი. რესპოდენტს უნდა მოენიშნა ის პუნქტები, 
რომელსაც ეთანხმებოდა.  

მოცემულ კითხვარებს რესპოდენტები ავსებდნენ ინდივიდუალურად (გამოკითხვის მასალა იხ. 
დანართში). 

ინსტრუქცია - „შესაძლებლობის შემთხვევაში, რა ურთიერთობა გექნებოდათ უცხო ქვეყნის 
მოქალაქესთან?“ 
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2. კვლევის მონაცემთა ანალიზი 

2.1 რესპოდენტთა საერთო მონაცემები დამოკიდებულებათა სახეების მიხედვით 

როგორც ზემოთ ვახსენე კვლევაში სულ მონაწილეობდა 154 რესპოდენტი. გაცემული პასუხების 
მიხედვით გამოიყო პასუხთა 4 ჯგუფი. 

ორი ძირითად კატეგორიასთან დაკავშირებული ჯგუფი - ქსენოფობები და ტოლერანტები 

ორი გარდამავალი ჯგუფი - ტოლერანტები, რომლებიც ქსენოფილიისკენ გადაიხარნენ და  
ტოლერანტები, რომლებიც ქსენოფობიისაკენ გადაიხარნენ.            

ამდენად, მონაცემების მიხედვით წარმოჩინდა დამოკიდებულების 4 ჯგუფი  

I - ქსენოფობები,  

II - ტოლერანტები,  

III - ტოლერანტ-ქსენოფილები   

IV - ტოლერანტ-ქსენოფობები 

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ცალსახად ქსენოფილური დამოკიდებულება არცერთ რესპოდენტს 
არ დაუფიქსირებია.  

რესპოდენტთა საერთო მონაცემები აღნიშნულ კატეგორიებში შემდეგი პროცენტული 
წარმომადგენლობით გადანაწილდა (იხ.ცხრილი N1) 

 

 

ცხრილი N1 რესპოდენტთა საერთო შედეგები ინდექსების მიხედვით: 

 

 

 

 

 

სულ გამოკითხულთა რ-ბა 154 

ქსენოფობი 7.8% 

ტოლერანტი 38.3% 

ტოლერანტი - ქსენოფილი 43.5% 

ტოლერანტი - ქსენოფობი 10.4% 
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დიაგრამა #1 რესპოდენტთა საერთო მონაცემები დამოკიდებულებათა სახეების მიხედვით 

 

მიღებული მონაცემებით, ვლინდება ტოლერანტების (38.3%) და ტოლერანტ-ქსენოფილების 
(43.5%) კატეგორიების წარმომადგენლობითი უპირატესობა (ჯამში 81.8%). 

გამოვლინდა ქსენოფობების (7.8%) და ტოლერანტ-ქსენოფობების (10.4%) მონაცემების 
მნიშვნელოვნად დაბალი რაოდენობა (18.2%).  

 

2.2. მონაცემთა განაწილება ეთნიკური ფაქტორის მიხედვით 

კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი იყო ერთმანეთთან შეგვედარებინა 
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკურად ქართველი და არაქართველი მოსახლეობის 
დამოკიდებულება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მათი კულტურის მიმართ. სამწუხაროდ, 
პანდემიის ცნობილმა პირობებმა მნიშვნელოვნად შეზღუდა ჩვენი შესაძლებლობები კვლევაში 
უფრო სრულად მოგვეცვა საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური მრავალფეროვნება. აღნიშნულ 
გარემოებათა გამო კვლევაში ჩართულ იქნა ქართველი და ადგილობრივი აზერბაიჯანელი 
ეროვნების რესპოდენტები. 

ამისთვის ჩვენს მიერ გამოკითხულ რესპოდენტთა საერთო რაოდენობა 2 ჯგუფად დავყავით: I 
ჯგუფი - ეროვნებით ქართველები (124 რესპოდენტი); II ჯგუფი - ეთნიკური უმცირესობის 
წარმომადგენლები, კერძოდ აზერბაიჯანელები (30 რესპოდენტი). 
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ცხრილი N2 ქართველ და აზერბაიჯანელ რესპოდენეტთა შედგების შედარება ინდექსების 
მიხედვით: 

 

 
 

აღნიშნული მონაცემების ზოგადი სურათი ავლენს ძირითადად პირველი, მონაცემების 
ძირითადი დაჯგუფების  სტრუქტურას. 

ქართველ რესპოდენტებთა მონაცემთა მაჩვენებლები თითქმის თანაბრად ნაწილდება 
ტოლერანტებისა (41.9%) და ტოლერანტ-ქსენოფილების ჯგუფებში ( 38.7%). ხოლო 
აზერბაიჯანელი რესპოდენტების მონაცემებში ტოლერანტ-ქსენოფილების ჯგუფის 
მაჩვენებლების გარკვეული უპირატესობით (63.4%) წარმოჩინდა ტოლერანტული 
ურთიერთობების ჯგუფის მაჩვენებლებთან შედარებით (23.3%). 
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Название диаграммы

ქართველები აზერბაიჯანელები Column1

ეროვნება ქართველი არაქართველი 
(აზერბაიჯანელები) 

გამოკითხულთა რ-ბა 124 30 

ქსენოფობი 8.9% 3.3% 

ტოლერანტი 41.9% 23.3% 

ტოლერანტი - ქსენოფილი 38.7% 63.4% 

ტოლერანტი - ქსენოფობი 10.5% 10% 
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2.3 მონაცემთა კატებორიზაცია სქესის მიხედვით 

მონაცემთა შემდეგი კატეგორიზაცია მოვახდინეთ გამოკითხულ რესპოდენტთა სქესის 
მიხედვით. აღნიშნულ შემთხვევაში ჩვენს მონაცემებში რესპოდენტ ქალებისა და მამაკაცების 
რაოდენობა თანაბარი იყო (77-77).  
 

ცხრილი N3. საერთო შედეგების შედარება სქესის მიხედვით: 

სქესი ქალი კაცი 

გამოკითხულთა რ-ბა 77 77 

ქსენოფობი 3.9% 11.7% 

ტოლერანტი 36.4% 40.2% 

ტოლერანტი - ქსენოფილი 55.8% 31.2% 

ტოლერანტი - ქსენოფობი 3.9% 16.9% 

 

 
დიაგრამა N3. საერთო შედეგების შედარება სქესის მიხედვით: 

აღნიშნულ შემთხვევაში მამაკაც-რესპოდენტთა ჯგუფში აღინიშნება ქსენოფობიისა და 
ტოლერანტ-ქსენოფობიის ჯგუფებში მონაცემთა გარკვეული მატება (11.7%; 16.9%) ქალების 
ჯგუფებთან შედარებით (3.9%; 3.9%). 

კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, ვფიქრობთ საინტერესო იქნებოდა თუ ეთნიკური ნიშნის 
მიხედვითაც გავაკეთებდი სქესთა შორის კატეგორიზაციას (იხ. ცხრილი და დიაგრამა #4, 
ცხრილი და დიაგრამა #5). 
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Название диаграммы

ქალი მამაკაცი Column1
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ცხრილი #4 გენდერული მახასიათებლები ეთნიკური ჯგუფების მიხედვით 

ეთნიკური ჯგ ქართველები აზერბაიჯანელები 

სქესი ქალები კაცები ქალები კაცები 

გამოკითხულთა რაოდენობა 62 62 15 15 

ქსენოფობი 4.8. 12.9 0 6.7 

ტოლერანტი 40.4 43.5 20 26.7 

ტოლერანტ-ქსენოფილი 51.6 25.8 73.3 53.3 

ქოლერანტ-ქსენოფობი 3,2 17.8 6.7 13.3 

 

 
 

მონაცემების განაწილება ორივე ეთნიკური ჯგუფის მონაცემებში მსგავსი ტენდენციის 
გამომხატველია. კერძოდ, როგორც ქართულ, ასევე აზერბაიჯანელი რესპოდენტების 
მონაცემების გენდერული ნიშნით განაწილება ავლენს ქსენოფობიური და ტოლერანტ-
ქსენოფობიური მაჩვენებლის მცირე უპირატესობას მამაკაცთა ჯგუფის მონაცემებში. 

 

2.4 მონაცემთა კატეგორიზაცია ასაკის მიხედვით 

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე ასევე მნიშვნელოვანია გამოვლინდეს რესპოდენტთა 
ასაკობრივი სპეციფიკა საკვლევ პოზიციებს შორის. 

გამოვყავით სამი ასაკობრივი ჯგუფი: I ასაკობრივი ჯგუფი - 18-28 (39 რესპოდენტი);  
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Название диаграммы

ქართ.ქალები ქართ.კაცები აზერბ.ქალები აზერბ. კაცები
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II ასაკობრივი ჯგუფი - 29-45 (97 რესპოდენტი ); III ასაკობრივი ჯგუფი - 46-ზევით (18 
რესპოდენტი);  

აღნიშნული მახასიათებლის მიხედვით მონაცემების განაწილება წარმოდგენილია ცხრილ #5 და 
შესაბამის დიაგრამაზე. 

 

ცხრილი N5 შედეგები ასაკობრივი კატეგორიზაციის მიხედვით: 

          

 დიაგრამა N5 შედეგები ასაკობრივი კატეგორიზაციის მიხედვით: 

აღნიშნულ მონაცემებში არ გამოიკვეთა რამდენადმე გამოკვეთლი ტენდენციები ასაკობრივ 
მახასიათებელთან მიმართებაში. თუმცა უნდა აღინიშნოს ერთი გარემოება - ასაკის მატებასთან 
ერთად შეიმჩნევა ტოლერანტ-ქსენოფილური დამოკიდებულების შემცირების ტენდენცია 
ტოლერან-ქსენოფობიური მაჩვენებლების მატების პარალელურად. მაგრამ ეს უკანასკნელი მაინც 
მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ქოლერანტობა-ქსენოფილური მაჩვენებლის დონეს, მითუმეტეს რომ 
მესამე ასაკობრივ ჯგუფში ქსენოფობიის არც ერთი მაჩვენებელი არ დაფიქსირებულა. 

ასაკი 18-28 წ.წ. 29-45 წ.წ. 46 წ.-დან 

 39 97 18 

ქსენოფობი 7.7% 9.3% 0% 

ტოლერანტი 30.8% 40.2% 44.4% 

ტოლერანტი - ქსენოფილი 56.4% 40.2% 33.4% 

ტოლერანტი - ქსენოფობი 5.1% 10.3% 22.2% 
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Название диаграммы
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კვლევისთვის ასევე საინტერესოა განისაზღვროს ჩვენს მონაცემებში წარმოდგენილი საკვლევ 
საკთხთან დაკავშირებით ორი ეთნიკური ჯგუფის ასაკობრივი მახასიათებლები.  

                           ცხრილი N6. ეთნიკურად ქართველების ასაკობრივი კატეგორიები 

 
დიაგრამა N6. ეთნიკურად ქართველების ასაკობრივი კატეგორიები 

ასევე ცალკე დავაჯგუფე აზერბაიჯანელები ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით: I კატეგორია 
- 18-28 (11 ადამიანი); II კატეგორია - 29-45 (12 ადამიანი); III კატეგორია- 46-ზევით (7 ადამიანი). 
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Название диаграммы

18-28 წ.წ. 29-45 წ.წ. 46 წ. და მეტი 47 წ. და მეტი

ასაკი 18-28 29-45 46-დან 

გამოკითხულთა რ-ბა 28 85 11 

ქსენოფობი 7.1% 10.6% 0% 

ტოლერანტი 39.3% 42.4% 45.4% 

ტოლერანტი - ქსენოფილი 46.4% 37.6% 27.3% 

ტოლერანტი - ქსენოფობი 7.2% 9.4% 27.3% 
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ცხრილი N7. ეთნიკურად აზერბაიჯანელი რესპოდენტების ასაკობრივი მახასიათებლები 

ასაკი 18-28 29-45 46-დან 

გამოკითხულთა რ-ბა 11 12 7 

ქსენოფობი 9.1% 0% 0% 

ტოლერანტი 9.1% 25% 42.9% 

ტოლერანტი - ქსენოფილი 81.8% 58.3% 42.9% 

ტოლერანტი - ქსენოფობი 0% 16.7% 14.2% 

 
დიაგრამა N7. ეთნიკურად აზერბაიჯანელი რესპოდენტების ასაკობრივი მახასიათებლები 

აღნიშნული მონაცემების მიხედვით, მოცემული ეთნიკური მახასიათებელი არ გამოკვეთს რაიმე 
სპეციფიკურ ტენდენციას ასაკობრივი მაჩვენებლის მიხედვით. ფაქტიურად ორივე ეთნიკურ 
ჯგუფში მსგავსი ტენდენცია იჩენს თავს - ტოლერანტ-ქსენოფილური ტენდენციების კლება და 
ტოლერანტ-ქსენოფობური მაჩვენებლის მცირედი მატება. 

2.5 მონაცემთა კატეგორიზაცია განათლების მიხედვით 

რაც შეეხება შემდეგ მონაცემს, რაზეც ყურადღების გამახვილება გადავწყვიტეთ გახლავთ 
განათლების ფაქტორი.  

როგორც ზოგადად ცნობილია, სხვადასხვა განვითარებულ ქვეყნებში ქსენოფობიის პრობლემის 
დაძლევასა და ტოლერანტობის დამოკიდებულების გაძლიერებაში გადამწყვეტი როლი სწორედ 
განათლებას და საგანმანათლებლო პროგრამებში აღნიშნული საკითხის აქტუალიზაციას 
ენიჭება. 

ამ მაჩვენებლის გამოკვეთსათვის ჩვენი რესპოდენტების მონაცემები დაჯგუფდა განათლების 
დონის მახასიათებლის საფუძველზე I ჯგუფი - უმაღლესი განათლებით; II ჯგუფი - არასრული 
უმაღლესი განათლებით (სტუდენტები), III ჯგუფი - საშუალო განათლებით. 
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ცხრილი N8 საერთო შედეგები განათლების კატეგორიის მიხედვით 

განათლება უმაღლესი სტუდენტი საშუალო 

გამოკითხულთა რ-ბა 117 22 15 

ქსენოფობი 7.7% 13.6% 0% 

ტოლერანტი 45.3% 22.8% 6.7% 

ტოლერანტი - ქსენოფილი 34.2% 63.6% 86.6% 

ტოლერანტი - ქსენოფობი 12.8% 0% 6.7% 

 
დიაგრამა N8 საერთო შედეგები განათლების კატეგორიის მიხედვით 

 

აღნიშნული დებულების დადასტურების ტენდენცია მნიშვნელოვნად არის გამოკვეთლი 
ტოლერანტული დამოკიდებულების ჯგუფის მონაცემებში. იმ პირებს რომლებსაც უმაღლესი 
განათლება ჰქონდათ მიღებული გააჩნდათ ტოლერანტიზმის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი - 
45.3 %, სტუდენტები ტოლერანტობის დონის საშუალო მაჩვენებლით დახასიათდნენ -22.8 %, 
ხოლო ტოლერანტობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ჰქონდათ საშუალო განათლების 
ადამიანებს - 6.7 %. 

განათლების ცენზის მიხედვით დაჯგუფებული მონაცემები ეთნიკური ფაქტორის მიხედვით 
წარმოდგენილია ცხრილებში #10 და #11-ში და შესაბამის დიაგრამებზე. 
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უმაღლესი არასრ.უმაღ. საშუალო
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ცხრილი N9 ეთნიკურად ქართველების შედეგები განათლების კატეგორიის მიხედვით 

განათლება უმაღლესი სტუდენტი საშუალო 

გამოკითხულთა რ-ბა 107 14 3 

ქსენოფობი 8.4% 14.3% 0% 

ტოლერანტი 44.9% 28.6% 0% 

ტოლერანტი - ქსენოფილი 34.6% 57.1% 100% 

ტოლერანტი - ქსენოფობი 12.1% 0% 0% 

 

 
დიაგრამა N9 ეთნიკურად ქართველების შედეგები განათლების კატეგორიის მიხედვით 
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უმაღლესი არასრ.უმაღლ. საშუალო
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ცხრილი N10 ეთნიკურად აზერბაიჯანელების შედეგები განათლების კატეგორიების მიხედვით 

განათლება უმაღლესი სტუდენტი საშუალო 

გამოკითხულთა რ-ბა 10 8 12 

ქსენოფობი 0% 12.5% 0% 

ტოლერანტი 50% 12.5% 8.3% 

ტოლერანტი - ქსენოფილი 30% 75% 83.4% 

ტოლერანტი - ქსენოფობი 20% 0% 8.3% 

 

 
დიაგრამა N10 ეთნიკურად აზერბაიჯანელების შედეგები განათლების კატეგორიების მიხედვით 

 

მიღებული მონაცემებით განათლების ცენზის მიხედვით ორივე ეთნიკურ ჯგუფში, მსგავსი 
ტენდენცია გამოიკვეთა და ეს ტენდენცია თანხვდება ანალოგიური პარამეტრის ზოგადი 
განაწილების მაჩვენებლებს (იხ. ცხრილი #9). კერძოდ, ორივე ეთნიკურ ჯგუფში გამოიკვეთა 
ანალოგიური ტენდენცია - განათლების დონის მატება მნიშვნელოვნად განაპირობებს 
სოციალური ფაქტორების მიმართ ტოლერანტული დამოკიდებულების მატებას (იხ. ცხრ. #10 
დიაგრამა #10; ცხრილი #11, დიაგრამა #11). 
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დასკვნა 

ამდენად, მონაცემების მიხედვით წარმოჩინდა სოციალური მოვლენების მიმართ 
დამოკიდებულების 4 ტიპი: ქსენოფობიური, ტოლერანტული, ტოლერანტ-ქსენოფილური, 
ტოლერანტ-ქსენოფობური. 

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ცალსახად ქსენოფილური დამოკიდებულება არცერთ რესპოდენტს 
არ გამოუვლენია.  

მიღებული მონაცემებით, ვლინდება ტოლერანტების და ტოლერანტ-ქსენოფილების 
კატეგორიების წარმომადგენლობითი უპირატესობა. ქსენოფობების და ტოლერანტ-
ქსენოფობების მონაცემების მნიშვნელოვნად დაბალი დონით წარმოჩინდნენ.  

მონაცემების დაჯგუფებისას ეთნიკური ფაქტორის მიხედვით ძირითადად მსგავსი სურათი 
გამოიკვეთა. ქართველ რესპოდენტთა მონაცემები თითქმის თანაბრად ნაწილდება 
ტოლერანტებისა და ტოლერანტ-ქსენოფილების ჯგუფებში. ხოლო აზერბაიჯანელი 
რესპოდენტების მონაცემებში ტოლერანტ-ქსენოფილების ჯგუფის მაჩვენებლების გარკვეული 
უპირატესობით წარმოჩინდა ტოლერანტული ურთიერთობების ჯგუფის მაჩვენებლებთან 
შედარებით. 

ორივე ეთნიკურ ჯგუფში მიღებული მონაცემებით გამოიკვეთა, რომ ქალები ნაკლებად 
ქსენოფობები არიან ვიდრე მამაკაცები.  

საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ უფროსი თაობის წარმომადგენლები მეტად ტოლერანტულები და 
არაქსენოფობიურები აღმოჩნდნენ, ვიდრე საშუალო და ახალგაზრდა ასაკის რესპოდენტები. 

ასევე კვლევამ გამოავლინა, რომ განათლების ხარისხს მნიშვნელოვნად შეუძლია 
დამოკიდებულებების განსაზღვრა და ის მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული 
ტოლერანტობასთან. კერძოდ, უმაღლესდამთავრებული ადამიანების უმრავლესობა ორივე 
ეთნოსის შემთხვევაში უმეტესად ტოლერანტია.  აღნიშნული მონაცემები ეთანხმება 
ლიტერატურაში გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ კულტურა არ არის თანდაყოლილი, ის 
დასწავლადია.1 2 

                                                            
1 დ. მალაზონია, შ. მაღლაკელიძე, ნ. ჭიაბრიშვილი, გ. გახელაძე. ინტერკულტურული განათლება. პრობლემები, მათი 
ანალიზი და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017. 
2 girt hofstede da gert ian hofstede კულტურები და ორგანიზაციები გონების პროგრამული უზრუნველყოფა. ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2011. 
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ბიბლიოგრაფია 

 

1. დავით მალაზონია, შორენა მაღლაკელიძე, ნინო ჭიაბრიშვილი, გიორგი გახელაძე. 
ინტერკულტურული განათლება. პრობლემები, მათი ანალიზი და განვითარების 
პერსპექტივები საქართველოში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017; 

2. girt hofstede da gert ian hofstede კულტურები და ორგანიზაციები გონების პროგრამული 
უზრუნველყოფა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2011. 
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დანართი 

ინდექსის პუნქტები კითხვარში მიეწოდათ შერეული ფორმით.  

საბოლოოდ კითხვარი ასე გამოიყურებოდა: 

1. ვიმეზობლებდი ერთ ქუჩაზე. 
2. თუკი შესაძლებლობა მექნებოდა, გავუწვდიდი დახმარების ხელს. 
3. ჩემს ძირითად სამეგობრო წრეს უცხოელები წარმოადგენენ, რადგან მათ  

     უკეთ ვუგებ. 
4. უცხო ქვეყნის მოქალაქეს გავაძევებდი ჩემი ქვეყნიდან. 
5. არ ვისურვებდი, უცხოელს ეცხოვრა ჩემს მეზობლად. 
6. არ დავინტერესდებოდი მისი კულტურით და იდენტობით, მეტიც, ის 

     ჩემთვის გამაღიზიანებელია. 
7. ჩემთვის აბსოლუტურად უცხოა ,,კულტურული შოკის “ფენომენი და თავს 

ყოველთვის თავისუფლად ვგრძნობ ყველანაირ კულტურულ გარემოში, თუნდაც ის 
ძალიან განსხვავდებოდეს ჩემი კულტურისგან. 

8. პატივს ვცემ კულტურულ მრავალფეროვნებას. 
9. არ მექნებოდა ყოველდღიური ურთიერთობა მასთან. 
10. უცხო კულტურულ გარემოში მხოლოდ განსხვავებაზე ვფოკუსირდები, ოღონდ 

უარყოფით ჭრილში. 
11. ხშირად მაქვს ინტერკულტურული შფოთვა. 
12. ვითანამშრომლებდი. 
13. საჯარო ტრანსპორტში მის გვერდით დავჯდებოდი. 
14. დავინტერესდებოდი მისი კულტურით, იდენტობით და მეც გავაცნობდი ჩემს 

კულტურას. 
15. წამოვიწყებდი საერთო ბიზნესს. 
16. უცხოელს მივიღებდი მხოლოდ ტურისტის სტატუსით ჩემს ქვეყანაში. 
17. ემოციურად და ინტელექტუალურად მზად ვარ, კარი გავუღო ჩემი კულტურით 

დაინტერესებულ უცხოსა და უცნობს, რათა მეც უკეთ გავიცნო და გვქონდეს 
ორმხრივი ურთიერთობა. 

18. დაუფიქრებლად ვიმეგობრებდი ნებისმიერ უცხოელთან. 
19. უპრობლემოდ ვიქორწინებდი. 
20. დაუფიქრებლად მივიღებდი საკუთარი ქვეყნის მოქალაქედ. 
21. ვფიქრობ, უცხო ქვეყნის მოქალაქის უფლებები გათანაბრებული უნდა იყოს 

ადგილობრივი მაცხოვრებლის უფლებებთან ყველანაირი მიზეზის გარეშე. 
22. მხოლოდ საკუთარი ფესვებისა და კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობით ვარ 

დაინტერესებული, ჩემთვის ეს სრულებით საკმარისია. 
23. მიმაჩნია, რომ სხვა კულტურისა და ეთნოსის წარმომადგენლები გაცილებით 

მიმზიდველად გამოიყურებიან, ვიდრე ის გარემო და სოციუმი, რომელიც ჩემთვის 
მშობლიურია. 

24. არ მაქვს იდენტურობის განცდა იმ სოციალურ და კულტურულ გარემოსთან, 
რომელშიც ვცხოვრობ. 

25. არ ვიქორწინებდი. 
26. ხშირად ვეცნობი განსხვავებულ კულტურებს იმისთვის, რომ შევძლო მათი პოზიციის 

და მათი თვალთახედვის უკეთ გაგება. 
27. ვიმეგობრებდი.  
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გენდერული მიკუთვნილების გავლენა პროფესიულ არჩევანზე: 
ქართველი 16-25 წლის ახალგაზრდების მაგალითზე 

 
 ნინო ქიტოშვილი 

ასისტენტ-პროფესორი, თბილისის ღია უნივერსიტეტი, 
დოქტორანტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

საზოგადოების სრულფასოვანი წევრობის წინაპირობას წარმოადგენს საზოგადოებაში  
დამკვიდრებული როლების, ღირებულებების, განწყობებისა და შეხედულებების ათვისება. 
შესაბამისად, ადამიანის კარიერა, სოციალური და ფინანსური სტატუსი, მისი იდენტობა, მისი 
სხვების მიერ აღქმა და პროფესიული არჩევანი დაკავშირებულია  საზოგადოებაში არსებულ 
გენდერული მიკუთვნილებით გამოწვეული მოლოდინებთან. საქართველოს მოსახლეობის 
უმეტესი ნაწილი ემხრობა მოსაზრებას, რომ ქალის პროფესიული არჩევანი და კარიერული 
წარუმატებლობა არამხოლოდ მისი გარკვეული უუნარობით, არამედ ოჯახზე ზრუნვის 
სტერეოტიპული პასუხისმგებლობით იხსნება. ითვლება, რომ ქალმა უნდა მოუაროს ოჯახს, რაც 
დიდ დროს მოითხოვს და კარიერული წარმატების მისაღწევად კი, მას  ამაზე უარის 
თქმამოუწევს. იგივე სტერეოტიპებს ვაწყდებით, როდესაც გენდერული მიკუთვნილება 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს პროფესიულ არჩევანში. კვლევის მიზანი იყო ეკვლია რამდენად 
ხშირია გენდერული მიკუთვნილებით ნაკარნახევი პროფესიული არჩევანი და ასევე, რამდენად 
ხშირია პროფესიით კმაყოფილება   გენდერული მიკუთვნილებით განპირობებულ პროფესიულ 
არჩევნის შემთხვევაში. კვლევის ვარაუდით, საქართველოში პროფესიული არჩევანი ხშირად 
არის  ნაკარნახევი გენდერული მიკუთვნილებით და ინტერესს წარმოადგენს, ასეთი 
პროფესიული არჩევნის შემთხვევაში, ემთხვევა თუ არა არჩევანი მათ პროფესიულ ინტერესებს, 
რამდენად ხშირია დაუსაქმებლობის შემთხვევები, გაკეთებული არჩევნით უკმაყოფილების 
განცდა და პროფესიის შეცვლის სურვილი. კვლევის მონაწილეები  იყვნენ სკოლის 
დამამთავრებელი კლასისა და უნივერსიტეტის დამამთავრებელი კურსისსტუდენტები და/ან 
ახალ კურსდამთავრებულები (16-25 წელი). კვლევაში გაანალიზდამოზარდების პროფესიული 
ორიენტაცია, მათი პროფესიული არჩევნის მათ სქესთან სტერეოტიპული შესაბამისობა და  მათ 
მიერ დაფიქსირებული  პროფესიული ორიენტაციის მათ პროფესიულ ინტერესებთან 
თანხვედრა; პროფესიული არჩევანის სქესით განპირობებულობა, არჩეული პროფესიით ზოგადი 
კმაყოფილება და მათ მიერ არჩეული  პროფესიის მათ პროფესიულ ინტერესებთან შესაბამისობა. 

საკვანძო სიტყვები: გენდერული მიკუთვნილება, პროფესიული არჩევანი, პროფესიული 
ინტერესი და პროფესიით კმაყოფილება. 

 

Abstract 

A prerequisite for full membership in society is the assimilation of established roles, values, attitudes and 
views in society. Consequently, in society a person’s career, social and financial status, his / her identity, 
his / her perception by others and professional choice are related to the expectations caused by gender. 
The majority of the Georgian population supports the view that a woman's professional choice and career 
failure are explained not only by her certain inability, but also by the stereotypical responsibility of caring 
for the family. It is believed that a woman has to take care of the family, which requires a lot of time and 
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even to achieve career success, she will have to give it up. We encounter the same stereotypes when 
gender affiliation plays an important role in professional choice. The aim of the study was to investigate 
how common the gender-dictated professional choices are and how common the profession is in the case 
of gender-based professional choices. According to the research, professional choice in Georgia is often 
dictated by gender and it is of interest, in case of such a professional choice, whether the choice coincides 
with their professional interests, how often there are cases of unemployment, dissatisfaction with the 
current choice and desire to change profession. The study participants were graduate students of the school 
and university graduate students and / or new graduates (16-25 years). The study analyzed the professional 
orientation of adolescents, the stereotypical relevance of their professional choices to their gender, and 
the consistency of the professional orientation observed by them with their professional interests; gender 
determined professional choice, general satisfaction with the chosen profession and the relevance of their 
chosen profession to their professional interests. 

Keywords: Gender affiliation, professional choice, professional interest and job satisfaction. 

 

შესავალი 

პროფესიის არჩევა წარმოადგენს ერთერთ უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯს ადამიანის ცხოვრებაში. 
კარიერა პიროვნების იდენტობის მნიშვნელოვანი ნაწილია და გარკევულწილად, განსაზღვრავს 
სხვების მიერ მის აღქმას.1 კარიერული არჩევანი გავლენას ახდენს ადამიანის ყოველდღიურ 
საქმიანობაზე, სამომავლო შემოსავალზე, ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ცხოვრების ხარისზე და 
ამით, ნაწილობრივ, განაპირობებს პიროვნულ მახასიათებლებს. 2 

თანამედროვე საზოგადოებაში წლიდან წლამდე იმატებს მოტივირებული და სოციალურად 
აქტიური ქალების რიცხვი. თუმცა, კულტურული ნორმები ქალებს გარკვეულ ჩარჩოებში სვამს 
და აფერხებს მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და რეალიზაციის პროცესს. 3, მკვლევარები (მათ 
შორის, Callahan 2015; Gifford 2002; Witbeck 2009; Valls, et al. 2018, 4 თავიანთ კვლევებში 
ადასტურებენ გენდერული სტერეოტიპების არსებობასა და მათ გავლენას ადამიანის 
პროფესიულ არჩევანზე. გენდერი წარმოადგენს ქალისა და მამაკაცის როლის ცვალებად და 
სხვადასხვა კულტურისთვის განსხვავებული დასწავლილ როლსა და პასუხისმგებლობას 
(UNESCO 2009). გენდერული სტერეოტიპი კი, ის მოლოდინი და რწმენაა ქალისა და კაცის როლის 
მიმართ, როდესაც როლი განისაზღვრება მხოლოდ ქალისა და კაცის ამა თუ იმ სქესისადმი 
მიკუთვნილობით. მკვლევარები აღნიშავენ, რომ გენდერულ მოლოდინებში სქესთა სხვაობა 
გავლენას ახდენს მოზარდობის ასაკში ჩამოყალიბებად პროფესიულ ინტერესებზე, 

                                                            
1 M.N. Callahan, The right Atittude: Gender, Conservatism and Career Choice, Iowa University Capstones, Theses and 
Dissertations,2015, ხელმისაწვდომია: thttps://lib.dr.iastate.edu/etd/14333, [უ.გ. 26.05.2021]. 
2 A. Sh. Kazi, A. Akhlaq, Factors Affecting Students’ Career Choice, Journal d Research and Reflections in Education. Lahore 
College for Women University, Lahore, 2017. 
3Ph. Wesart, M.Y. Sharif, A Masid, A Framework for Assessing Gender Influence on Career Choice of Undergraduate Student in 
Thailand, Full Paper Proceeding BESSH-2016, Vol. 133- Issue.10, 16-21, 2016. 
4 დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: Callahan, M.N. (2015). The right Atittude: Gender, Conervatism and Career Choice, Iowa 
University Capstones, Theses and Dissertations, ხელმისაწვდომია: thttps://lib.dr.iastate.edu/etd/14333; Gifford, R.,  Making a 
Difference: Some ways Environmental Psychology has Improved The World, „Handbook of Environmental Psychology“. Chapter 
III, John Wiley & Sons inc., New York, 2002; Witbeck, B. ,Primary Socialization Theory: It All Begins with the Family, Published 
online 03/07/2009, 1024- 1025, 2009; Valls, X. D., Sitges I puy, G. , Alier, M. T. , Influence of Gender Stereotypes on Career Choice 
, A Cross-Sectional Study on Catalan Adolescents, UniversitatPompeufebra,2017/2018. 
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შესაძლებლობების, უნარების ობიექტურად გაცნობიერებაზე და მოლოდინებზე და ეს კი ხელს 
უწყობს სტერეოტიპების განმტკიცებას. რომელთა მსხვრევისათვის,აუცილებელია თანაბარი 
შესაძლებლობები სწავლის, პროფესიული არჩევნის, პროფესიული განვითარებისა და 
დასაქმების სფეროში. 5 

 კვლევა ეხება საქართველოში პროფესიულ არჩევანზე სქესის გავლენის შესწავლას. სქესისა და 
პროფესიული არჩევნის კავშირის თეორიებისა (Holland 1959;1997; Lent, et al. 1996; Fishbein and 
Azjen 1975; Ajzen 1991)6 და აღნიშნული კავშირის განმამტკიცებელი კვლევების7 საფუძველზე, 
წინამდებარე კვლევა შეეცდება პასუხი გასცეს   შემდეგ კითხვებს: 

•  პროფესიული არჩევანი არის თუ არა სქესისადმი მიკუთვნილების 
სტერეოტიპული პოზიციის შესაბამისი; 
•  გენდერული მიკუთვნილებით განპირობებული არჩევნის შემთხვევაში, რამდენად 
ემთხვევა პროფესიული არჩევანი პროფესიულ ინტერესებს: 
•  გენდერული მიკუთვნილებითგანპირობებული არჩევნის შემთხვევაში, რამდენად 
ხშირია პროფესიით კმაყოფილება, პროფესიულითვითრეალიზაცია და პროფესიის 
შეცვლის სურვილი. 

 

ლიტერატურული მიმოხილვა 

ქალები და კაცები მიდრეკილნი არიან აირჩიონ  პროფესიამ ათი სქესობრივი იდენტობიდან 
გამომდინარე. გენდერულ იდენტობას, ბიოლოგიურ მახასიათებელზე მეტად, განაპირობებს 
საზოგადოება,  სოციალიზაციის პროცესი და გენდერული სტერეოტიპი.8გენდერული 
სტერეოტიპი ეს არის ხედვა და რწმენა ქალისა და კაცის როლის და ქცევის მიმართ, როდესაც 
როლი და დახასიათება განისაზღვრება მხოლოდ ქალისა და კაცის ამა თუ იმ სქესისადმი 
მიკუთვნილობით. ხოლო სოციალიზაცია9, როგორც სოციალური როლების, ღირებულებებისა 
და განწყობების ათვისება/ჩამოყალიბების პროცესი.  სოციალური ფსიქოლოგების, ზელეზნის და 
მისი კოლეგების მიხედვით, ადამიანის ქცევა სოციალიზაციის პროცესის შედეგია, სადაც 

                                                            
5 X. D. Valls, I. Sitges, G. puy, M. T.  Alier, Influence of Gender Stereotypes on Career Choice , A Cross-Sectional Study on Catalan 
Adolescents, UniversitatPompeufebra,2017/2018.  
6 დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ : Holland ,J., L. A.,Theory of Vocational Personalities and Work 
Enviroments, Making Vocational Choices, 3rd ed.Psychological Assessment Resourses, 1997; Lent, R., W., Hackett, G., Brown S., 
D.,Social Cognitive Career Theory, Enciclopedia of Career Developemnt ,vol 2.,  Publisher: Sage, Ed: Greenhaus J., H., 1991; 
Fishbein,  M., A., Azjen, I.,Belief, Attitude, Intention and Behavior: An introduction to theory and research. Publisher: Reading 
MA;Addison-Wesley, 1975; Ajzen,I., The Theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 
50,179-211. University of Massachusetts at Amherst, 1991. 
7 დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: Callahan, M.N. (2015). The right Atittude: Gender, Conervatism and Career Choice, 
Iowa University Capstones, Theses and Dissertations, ხელმისაწვდომია: thttps://lib.dr.iastate.edu/etd/14333; Gifford, R.,  
Making a Difference: Some ways Environmental Psychology has Improved The World, „Handbook of Environmental 
Psychology“. Chapter III, John Wiley & Sons inc., New York, 2002; Witbeck, B. ,Primary Socialization Theory: It All Begins 
with the Family, Published online 03/07/2009, 1024- 1025, 2009; Valls, X. D., Sitges I puy, G. , Alier, M. T. , Influence of 
Gender Stereotypes on Career Choice , A Cross-Sectional Study on Catalan Adolescents, UniversitatPompeufebra,2017/2018. 
8 M.N. Callahan, (2015). The right Atittude: Gender, Conervatism and Career Choice, Iowa University Capstones, Theses and 
Dissertations, ხელმისაწვდომია: thttps://lib.dr.iastate.edu/etd/14333, [უ.გ. 26.05.2021]. 
9 B. Witbeck, Primary Socialization Theory: It All Begins with the Family, Published online 03/07/2009, 1024- 1025, 2009. 
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ადამიანის ფორმირება კულტურული ნორმებით განსზღვრული გენდერული როლითაა 
განპირობებული.10 

კალაჰანის11 კვლევაში პროფესიულ ინტერესებსა და გენდერულ სტერეოტიპებს შორის კავშირის 
დადგენამ ხაზი გაუსვა სოციალიზაციის გავლენის მნიშვნელობას გენდერულ იდენტობაზე, 
სტერეოტიპებსა და არჩეულ პროფესიაზე.  გენდერული იდენტობა დასაბამს იღებს ბავშვობის 
ასაკში, როდესაც იქმნება  სხვადასხვა  სქემები, მათ შორის გენდერული, რომელთა 
დახმარებითაც, ბავშვები აღიქვამენ სამყაროს. ავტორის მიხედვით, სქესისადმი შესაფერისი და 
შეუფერებელი ქცევების განსხვავებების სწავლით ისინი იყალიბებენ სქემებს და  უვითარდებათ 
შეფასების უნარი, რომელიც შემდგომ, სხვების შეფასებას განაპირობებს . 

დროის ცვალილებასთან ერთად იცვლება საზოგადოებაც, იცვლება გარემოს გარკვეული წესები 
დამამაკაცებისა დაქალების თანასწორუფლებიანობაზე სულ უფრო მეტი აქცენტი კეთდება. 
ქალები ცდილობენ  თვითონ დამოუკიდებლად წარმართონ ცხოვრება, აირჩიონ კარიერა, 
ქონდეთ თანაწორიდასაქმების შანსები. მოცემულობა, რომ ქალები საქმდებოდნენ არასრულ 
სამუშაო გრაფიკით, მეტ დროს ატარებდნენ სამსახურების გარეთ - იცვლება 12 და დღეისათვის 
პროფესიულად წარმატებულ ქალთა რიცხვი ეჭვქვეშ აყენებს აღნიშნულ სტერეოტიპების 
ეფექტიანობას. სამსახურის მაძიებელი ადამიანები აანალიზებენ მათ შესაძლებლობებს, 
კარიერულ ალტერნატივებს და ამით ხელს უწყობენ დასაქმების გენდერული სტატისტიკის 
ცვლილებას.13  კალაჰანი ადასტურებს მოსაზრებას, რომ ქალებმა ბევრ სამუშაო სივრცეში 
მამაკაცების თანასწორი უფლებები მოიპოვეს და წინა საუკუნიდან დღემდე, ყველა 
სფეროშიდასაქმდნენ, მამაკაცის მსგავსი ანაზღაურებით. თუმცა,მისი აზრით, დასაქმებულთა 
გენდერული ბალანსი განსხვავებულიასხვადასხვა საზოგადოებებში და განპირობებულია 
გენდერული სტერეოტიპებით, რაც დასაქმების ბაზარზე თანაბარი შესაძლებლობების 
ფორმალური არსებობის მიუხედავად, კადრების სქესობრივ არათანაბარ გადანაწილებას 
გულისხმობს. 14 

არსებობს თეორიები, რომლებიც  კარიერულ არჩევანსა დასქესის კავშირს უსვამს ხაზს : 1) 
დასაბუთებული ქმედების თეორია (TRA)(Fishbein and Ajzen 1975) -რომლის მიხედვით, არჩევანს 
განაპირობებს ინსტინქტი, სოციალური ნორმები და ინტერესები; 2) დაგეგმილი ქცევის თეორია 
(TPB) (Azjen 1991)- პროფესიულ არჩევანს უკავშირებს სამ ფაქტორს: ქცევის კონტროლის 
საჭიროებას, საზოგადოებაში არსებულ სოციალურ გავლენებსა და კარიერის ცვლილებებისადმი 
განწყობას; 3) კარიერის სოციალურ კოგნიტური თეორია (SCCT)(Lent, et al. 1996 )- გამოყოფს 
პროფესიის არჩევაში მონაწილე მონაწილე კოგნიტურ ცვლადებს: თვით-ეფექტურობის რწმენა, 
სოციალური გავლენები, შედეგის მოლოდინი და პირადი მიზნები. თეორია ხსნის, როგორ 
ვითარდება აკადემიური ინტერესები, როგორ ვიღებთ განათლებას შესახებ გადაწყვეტილებად 

                                                            
10L.. C. Zelezny, P. Chua, Ch. Aldrich, Elaborating n Gender Differences in Environmentalism, Journal of Social Issues, Vol. 56, 
No 3. 443-457, 2000. 
11 M.N. Callahan, The right Atittude: Gender, Conervatism and Career Choice, Iowa University Capstones, Theses and 
Dissertations, 2015 ხელმისაწვდომია: thttps://lib.dr.iastate.edu/etd/14333; წვდოის თარიღი 26.05.2021. 
12 X. D.Valls, I.Sitges, G. puy, M.T. Alier, Influence of Gender Stereotypes on Career Choice , A Cross-Sectional Study on 
Catalan Adolescents, UniversitatPompeufebra,2017/2018. 
13 Ph. Wesart, M.Y. Sharif, A. Masid A Framework for Assessing Gender Influence on Career Choice of Undergraduate Student 
in Thailand, Full Paper Proceeding BESSH-2016, Vol. 133- Issue.10, 16-21, 2016. 
14 M.N. Callahan, The right Atittude: Gender, Conervatism and Career Choice, Iowa University Capstones, Theses and 
Dissertations,2015, ხელმისაწვდომია: thttps://lib.dr.iastate.edu/etd/14333, [უ.გ. 26.05.2021]. 
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და რა რწმენები გვაქვს თვითეფექტურობაზე, რა შედეგების მოლოდინი და რა მიზნები  
გვამოძრავებს. ამ თეორიის მიხედვით, ბიჭის პროფესიული არჩევანი განპირობებულია მისი 
სამომავლო შემოსავლით, გავლენიანობის სურვილით, გოგოს კი ამოძრავებს სხვების დახმარების 
სურვილი და 4) ჰოლანდის (Holland 1959; 1997) თეორია (RIASEC), სადაც შემოთავაზებულია 
დასაქმების 6 სფერო, რომელთა შორის არჩევნსაც, მისი აზრით, განაპირობებს ადამიანის  
შესაფერისობის სუბიექტური აღქმა.   

ჰოლანდის (RIASEC) პროფესიული არჩევნის თეორიის მიხედვით პროფესიები იყოფა შემდეგ 
კატეგორიებად:რეალისტური პროფესიები (R), რომელნიც მოიაზრებენ პრაქტიკულ სამუშაო 
მიზნებს და დაკავშირებულია ხელსაწყოებთან, მანქანებთან და მექანიზმებთან; კვლევით 
პროფესიებში (I) იგულისხმება სამეცნიერო პრობლემებით დაინტერესებული 
სამსახურები;შემოქმედებით პროფესიები (A), სადაც პრიორიტეტი ენიჭება დამოუკიდებელ 
სამუშაოს, კომფორტს, კრეატივს; სოციალური პროფესიები (S) მოიცავს სფეროებს, სადაც 
დასაქმებულები ასწავლიან, ეხმარებიან, ზრუნავენ; ინიციატივიან პროფესიებს (E) განეკუთვნება 
ბიზნესის მართვისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელი სამუშაო სფეროები; საკანცელარიო 
პროფესიებად (C)კი, ავტორი მოიაზრებს მონაცემებთან, რიცხვებთან, ჩანაწერებთან მუშაობას. 
ჰოლანდის თეორიაში განხილული პროფესიული ტიპებიდან (RIASEC) რეალისტური, კვლევითი 
და საკანცელარიო პროფესიულ სფეროებში სამუშაო აქტივობები დაკავშირებულია 
მასკულინობასთან, ასოცირდება „ინსტრუმენტალობასთან“,პრობლემების გადაჭრისა და 
დამოუკიდებლად მუშაობის მოთხოვნილებასთან. სოციალური და შემოქმედებითი სფეროები კი 
ფემინურობასთან, რაც ასოცირდება „ექსპრესიულობასთან“ და გულისხმობს სხვებზე ზრუნვასა 
და ინტერპერსონალური კავშირების პრიორიტეტულობას. მაშინ, როდესაც 
ინიციატივიანიპროფესიების სფეროში დასაქმებისათვის ფემინურობისა და მასკულინობის 
უნარები და შესაძლებლობები კვლევებით თანაბრად არის განაწილებული.15 

Wesart, et al. 2016; Valls,  at al. 2018; Callahan, 2015 ნაშრომებში არჩეული პროფესია 
დაკავშირებულია ადამიანის ინტერესებთან, ინტერესები კი ნაკარნახევია მათი ამა თუ იმ 
სქესისადმი მიკუთვნილების განცდით, გენდერული როლით.პიროვნული ინტერესების 
მოდელზე, პროფესიის არჩევაზე, მიღწევებზე საუბრისას, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გარემოს, 
ოჯახის და მეგობრების მხარდაჭერას, განათლებას, ეკონომიკურ ბარიერებს, რომლებთან 
ურთიერთობის რაობაც  განაპირობებს გენდერული სტერეოტიპის არსებობასა და სიძლიერეს.ამ 
კვლევების  მიხედვით,ქალები უფრო მეტად სტერეოტიპულები არიან და მეტად სურთ ქონდეთ 
მაღალი შეფასება, აღიარება და მოწონება, ვიდრე  მამაკაცები. ეს თავის მხრივ, როლს თამაშობს 
პროფესიული არჩევნის დროს, როდესაც უნარების და მოსალოდნელი შედგების შეფასება ებმის 
აღიარების სურვილს და განაპირობებს ქალისმიერ მასკულინური პროფესიის არჩევის ნაკლებ 
ალბათობას. მაშინ, როდესაც ბიჭის პროფესიული არჩევანი სრულიად ნაკარნახევია გენდერული 
სტერეოტიპით, არანაირ კავშირშია უნარების შეფასებასთან, მოლოდინებთან და 
განპირობებული მხოლოდ სტერეოტიპული რწმენებით. სქესთა  შორის მოლოდინებსა და 
აღქმაში სხვაობა საკუთარ ეფექტურობასთან უფრო ახლო კავშირშია, ვიდრე უნართან. 
კულტურული რწმენები, ასევე, განაპირობებს გენდერული როლებისა და ქცევის მოლოდინს, 
რომ ქალის კომპეტენცია ტექნიკურ, მათემატიკურ და  სამეცნიერო სფეროში ნაკლებია. რაც 
უფრო ძლიერია გენდერული სტერეოტიპი, მით მეტად ვლინდება აღნიშნული კავშირი, 
რადგანაცსტერეოტიპი განსაზღვრავს სქესის შესაფერის და პროფესიის დასაუფლებელ უნარებს 
                                                            
15 M.N. Callahan, 2015 The right Atittude: Gender, Conervatism and Career Choice, Iowa University Capstones, Theses and 
Dissertations, 2015, ხელმისაწვდომია: thttps://lib.dr.iastate.edu/etd/14333. [უ.გ.26.05.2021]. 
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და ამავდროულად, აკეთებს დასკვნებს ამა თუ იმ სქესის კონკრეტულ პროფესიულ სფეროში 
დასაქმების უუნარობაზე. გამოდის, რომმაღალი კლასის მოსწავლეებს უკვე ჩამოყალიბებული 
აქვთ მოლოდინები ქალისა და კაცის მომავალი პროფესიის მიმართ. კაცები მეტად რეალისტურ 
პროფესიებს ირჩევენ, ქალებს კი სოციალური და ხელოვნების პროფესიები მოწონთ. ამის 
შედეგად მოზარდს უყალიბდება პროფესიების დაჯგუფების სტერეოტიპული ხედვა.16 

განხილული მენიერული კვლევებისა და თეორიების საფუძველზე შემუშავდა ორი ჰიპოთეზა: 
სქესი გავლენას  ახსენს ახალგზარდა ადამიანის პროფესიულ არჩევანზე და ასევე, ვივარაუდეთ, 
რომ სქესისადმი მიკუთვნილებით ნაკარნახევ პროფესიულ არჩევანს უარყოფითი გავლენა აქვს 
დასაქმებასა და პროფესიით კმაყოფილებაზე. რამეთუ ასეთ შემთხვევაში არჩეული პროფესია და 
პროფესიული ინტერესები იქნება განსხვავებული. 

 

მეთოდოლოგია 

კვლევაში გამოყენებულ იქნა კვლევის  რაოდენობრივი მეთოდი, ინსტრუმენტი გახლდათ 
ნახევრად სტრუქტურირებული კითხვარი და ჰოლანდის პროფესიული თვითსაკვლევის 
ქართული ვერსია.17კვლევის სამიზნე ჯგუფად შეირჩა: 

1. დამამთავრელებელი კლასის სკოლის მოსწავლეები (15-18წ), რომლებიც არიან 
პროფესიის არჩევის ეტაპზე. 

2. ბაკალავრის საფეხურის დამამთავრებული კურსის სტუდენტები და ახალი 
კურსსდამთავრებულები (20-25წ), რომლებსაც არჩეულ პროფესიაზე პირადი 
შეხედულებები აქვთ ჩამოყალიბებული. 

კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა არაალბათური შერჩევის მეთოდი-ხელმისაწვდომი 
შერჩევა და დაცული იყო ეთიკური სტანდარტები. არასრულწლოვანი რესპოდენტების 
შემთხვევაში, მხოლოდ სკოლის დირექტორის, მასწავლებლისა და მშობლის ინფორმირებული 
ზეპირი თანხმობის შემდგომ, მოხდა   კითხვარის შევსება. სკოლის მოსწავლეებთან და 
სტუდენტებთან ჩატარდაგამოკითხვა, ნახევრად სტრუქტურირებული  კითხვარით 
დაჰოლანდის პროფესიული ინტერესების საზომით.სტუდენტებთან ასევე, დაკონკრეტდა, რა 
უძღოდა მათ მიერ პროფესიის არჩევას, რამდენად კმაყოფილნი არიან დღეს ამ არჩევნით და რომ 
ქონოდათ შესაძლებლობა, შეცვლიდნენ თუ არა არჩევანს. 

2020 წლის მსოფლიო პანდემიის პირობებში არსებული შეზღუდვების გათვალისწინებით, 
მონაცემთა შესაგროვებლად გამოყენებულ იქნა Google Survey პლატფორმა. მისი მეშვეობით 
შექმნილი ონლაინ კითხვარი  გაეგზავნა  შესავსებად, შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის წევრებს. 

შეგროვებული მონაცემები ექსელის პროგრამაში დამუშავდა. კერძოდ, ღია კითხვებზე 
მიღებული პასუხები დაჯგუფდა და ამის შემდგომ იქნა დათვლილი როგორც თითოეული 
კატეგორია ცალ-ცალკე, ისე სხვა ცვლადებთან მიმართებაში.  მაგ. რესპოდენტის მიერ არჩეული 
ან სამომავლო გეგმებით ნაგულისხმევი პროფესიები დაჯგუფდა ჰოლანდის პროფესიული 
მიმართულებების  მიხედვით (R, I, A, S, E, C), ხოლო ზოგადი პროფესიული ინტერესების 
(RIASEC) საიდენტიფიკაციოდ, ჰოლანდის პროფესიული თვითსაკვლევის ტესტში, ამა თუ იმ 

                                                            
16X. D. Valls, I.  Sitges, G. puy, M. T. Alier, Influence of Gender Stereotypes on Career Choice , A Cross-Sectional Study on Catalan 
Adolescents, UniversitatPompeufebra,2017/2018. 
17სსიპ საგანამანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური,  პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის 
დაგეგვმის პროგრამის მასწავლებელთა პრაქტიკული სახელმძღვანელო, 2016. 
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პროფესიული მიმართულების იდენტიფიცირება მოხდა, პროფესიული მიმართულებების 
შესაბამის მახასიათებლებზე დათანხმება-უარყოფით. შემოთავასებული იყო თითო მიმარ-
თულებაზე 10 დებულებადა რესპოდენტს უნდა ქონოდა 10-იდან მინიმუმ 9 ქულა(თანხმობა 
დებულებაზე), რომმომხდარიყო პროფსიული მიმართულების იდენტიფიცირება. რის შემდეგაც, 
დაითვალა რაოდენობრივად ყველაზე მაღალი ქულის მქონე პირველი სამი  მიმართულება და 
განისაზღვრა რესპოდენტის პროფესიული ინტერესები.ყველა დასკვნა და რეკომენდაცია, 
გამომდინარეობს განხილული თეორიული წინამძღვრებისა და ხელთ არსებული ემპირიული 
მონაცემებიდან.  

წინამდებარე კვლევას გააჩნია შეზღუდვა. კერძოდ, შერჩევა არ არის შემთხვევითი და 
კითხვარები შეივსო ონლაინ. ონლაინ საშუალებით კითხვარების შევსება საკმაოდ რთული 
გასაკონტროლებელია. მიუხედავად, კითხვარის ონლაინ ბმულის მიზანმიმართული 
გადაგზავნისა, ფიზიკურად ვერ გაკონტროლდა ვინ შეავსო.გარდა ამისა, ვერ დავსვით 
დამაზუტებელი კითხვები, ვერ ჩავუღრმავდითზერელედ გაცემულ პასუხებს და ამით, ზოგ 
შემთხვევაში, დასკვნისას, ზედაპირულ პასუხს დავეყრდენით.  

 

 1. კვლევის შედეგები და მიგნებები 
 

1.1.  მონაწილეები:  

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო სულ 246 რესპოდენტმა, მათგან  15-18 წლის   იყო 133 მოზარდი 
(32,1% ბიჭი და 67,9% გოგო) და 20-25 წლისკი 113 ახალგაზრდა (19,5% ბიჭი და 80,5% გოგო).    

1.2. პროფესიული არჩევანი და პროფესიული ინტერესები: 

15-18 წლის მოზარდების მომავალი პროფესიული არჩევანი და მოზარდებისზოგადი 
პროფესიული ინტერესები(ჰოლანდის პროფესიული თვითსაკვლევის მიხედვით) 
შემდეგნაირად გადანაწილდა:  

გამოკითხული ბიჭების უმრავლესობა ირჩევს (R) მიმართულების პროფესიას, გოგოების 
უმრავლესობა კი (A) მიმართულების პროფესიაზე აკეთებს არჩევანს, მაშინ, როდესაც გოგოების 
და ბიჭების მნიშნელოვან უმრავლესობას აინტერესებთ (S) მიმართულების პროფესიები. ბიჭების 
(R) მიმართულების მომავალი პროფესიული არჩევანი ყველაზე ხშირად შეესაბამება პროფესიულ 
ინტერესს, ხოლო გოგოების შემთხვევაში კი სამომავლოდ უმრავლესობის გეგმა ჩააბაროს A) 
მიმართულების პროფესიაზე, ყველაზე ნაკლებად ემთხვევა პროფესიულ ინტერესს. 

რაც  შეეხება, 20-25 წლის ახალგაზრდების მიერ გაკეთებული  პროფესიული არჩევანსა და 
ახალგაზრდების ზოგადპროფესიულინტერესებს (ჰოლანდის პროფესიული თვითსაკვლევის 
მიხედვით), ის  შემდეგნაირად დანაწილდა: 

 

მომავალ პროფესიად ირჩევენ  ზოგადი პროფესიული ინტერესი აქვთ  

სქესი R I A S E C R I A S E C 

ბიჭი 28.5% 19% 21.4% 12% 4.7% 2.4% 52.4% 38.1% 9.5% 85.7% 19% 45.2%

გოგო 13.2% 27.5% 29.7% 16.5% 2.2% 2.2% 39.5% 25.2% 4.4% 78% 18.7% 41.5%
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როგორც ხედავთ, გამოკითხული ბიჭების და გოგოების უმრავლესობას არჩეული აქვს (I) 
მიმართულების პროფესია. მაშინ, როდესაც 20-25 წლის გოგოების და ბიჭების მნიშნელოვან 
უმრავლესობას, 16-18 წლის გოგოებისა და ბიჭების მსგავსად,  აინტერესებთ (S) მიმართულების 
პროფესიები.მიღებული მონაცემებით, ბიჭებისა და გოგოების პროფესიული ინტერესების  მათ 
მიერ არჩეულ პროფესიასთან 100%-თ თანხვედრა ფემინური პროფესიებად მიჩნეული არჩევნის 
შემთხვევაშია (S  და A  პროფესიები).18 

როგორც ვხედავთ, 15-18  და 20-25 წლის ახალგაზრდების პროფესიული არჩევანი და 
პროფესიული ინტერესი მსგავსია. აღსანიშნავია, რომ ორივე სქესის წარმომადგენლები, ორივე 
ასაკში პროფესიულ არჩევანს აკეთებენ მასკულინური პროფესიების სასარგებლოდ, ხოლო 
პროფესიული ინტერესი და პროფესიულ ინტერესებსა და არჩევანს შორის თანხვედრა კი 
ფემინური პროფესიების შემთვევაშია მაღალი. სამწუხაროდ, ეს ინფორმაცია არ გვაძლევს 
საშუალებას პროფესიული არჩევანისა და  პროფესიული ინტერესების თანხვედრა და/ან განსვლა  
სქესით განპირობებულ არჩევანს დავუკავშიროთ. 

 

1.3. ოჯახის მხარდაჭერა: 

მიღებული პასუხებით, აღმოჩნდა, რომ მშობლები მეტად უჭერენ მხარს 16-18 წლის მოზარდების 
მომავალ პროფესიულ არჩევანს დღეს, ვიდრე 20-25 წლის მოზრდილების მშობლები უჭერდნენ 
მათ მხარსპროფესიული არჩევნის ეტაპზე. პასუხების მიხედვით, 20-25 წლის გოგოებმა, 
მშობლების წინააღმდეგობის და მიუხედავად, აირჩიეს (I) მიმართულების პროფესია, მოუწიათ 
დამოუკიდებლად ინფომაციის მოძიება და პროფესიულ არჩევანს ხსნიან პირადი ინტერესით. 
თუმცა, აქვთ მაღალი დაუსაქმებლობის მაჩვენებელი (80%) და ფიქრობენ პროფესიის შეცვლაზე, 
რადგან „ამ სფეროში დასაქმება რთულია“.  

 

1.4. პროფესიული არჩევნის წინამძღვრები: 

პროფესიული არჩევანის მიზეზების იდენტიფიცირებისას, აღმოჩნდა, რომ ოჯახის რჩევით 
ნაკარნახევი პროფესიული არჩევანი, ხშირ შემთხვევაში ემთხვევა პროფესიულ ინტერესებს, 
თუმცა, 16-18 წლის მოზარდები ვერ ასახელებენ რა აინტერესებთ ამ პროფესიებში და 20-25 წლის 
მოზრდილები კი უკმაყოფილონი არიან აღნიშნული სახის პროფესიული არჩევნით და ფიქრობენ 
პროფესიის გადარჩევაზე. ეს კი ადასტურებს ჩვენს ჰიპოთეზას ნაწილობრივ. რამეთუ, 
სტერეოტიპულად არჩეული პროფესია პროფესიულ ინტერესებთან თანხვედრის მიუხედავად, 
კავშირში აღმოჩნდა პროფესიული არჩევნით უკმაყოფილებასა და პროფესიის გადარჩევის 
სურვილთან. 

 
                                                            
18შენიშვნა :15-18 წლის მოზარდი ბიჭების 12 %-ს  და გოგოების 7.8%-ს ჯერ არ აურჩევია სამომავლო პროფესია და 20-
25 წლის ახალგაზრდების  4 %-მა არჩეული პროფესია არ დაასახელა. 

პროფესიული არჩევანი  ზოგადი პროფესიული ინტერესი  

სქესი R I A S E C R I A S E C 

ბიჭი 13.6% 63.6% 9.1% - - 9.1% 54.5% 59.1% 9.1% 95.5% 18,2% 31.8%

გოგო 3.3% 58.2% 9.9% 3.3% 7.7% 1.1% 34.1% 36.2% 5,5% 85.7% 13,2% 35.1%
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1.5. პროფესიით დაინტერესება:  

კითხვაზე, რამ გამოიწვია არჩეული პროფესიის ინტერესი , პასუხი მრავალფეროვანი იყო. ორივე 
სქესი 16-18 წლის ასაკში „პრაგმატულად“ გეგმავს აირჩიოს (R) პროფესიული მიმართულება და 
„მრავალფეროვნების“ მიზნით კი (A) მიმართულების პროფესიები. 20-25 წლის ასაკის 
მოზრდილების უმეტესობამ კი აირჩია (I)პროფესიულ მიმართულება, იმიტომ რომ 
„გამოყენებითი“ და მრავალფეროვანია“. პროფესიით დაინტერესების მიზეზებიდან ვერაფერს 
ვასკვნით სქესისადმი მიკუთვნილებით არჩეულ პროფესიასა და პროფესიით დაინტერესებაზე 
მორზდილ ასაკში.  

 

1.6. ინფორმაციის მოძიება: 

ინფორმაციის მოძიებაში დამხმარე პირების იდენტიფიცირებისას, 15-18 წლის ბიჭების 14 % მა 
და  გოგოების 7.8%-მა აღნიშნა, რომ “სამწუხაროდ, არავინ ეხმარება“, აღნიშნული ბიჭების 50%, 
პროფესიას ირჩევს „პრაგმატული“ მიზნებით და„პირადი ინტერესის“ საუძველზე, ასევე, მათგან 
50% ირჩევს (R) პროფესიულ მიმართულებას და 50%-ის პროფესიული არჩევანი და ინტერესი 
ემთხვევა ერთმანეთს., „პირადი ინტერესით“ ნაკარნახევია პროფესიული არჩევანი გოგოების 
90%-ს შემთხვევაში, რა დროსაც, „პროფესიას საინტერესოდ „ თვლიან და  მათი 58% არჩევანს 
აჩერებს (I)პროფესიულ მიმართულებაზე.  

 

1.7. დასაქმება და პროფესიით კმაყოფილება: 

დასაქმებისა და პროფესიით კმაყოფილების მონაცემების ანალიზისას აღმოჩნდა, რომ 20-25 წლის 
რესპოდენტებიდან დასაქმებულია გოგოების 38,4% და ბიჭების კი 73 %. ორივე სქესის 
დასაქმებული წარმომადგენლების უმეტესობა არიან (I) პროფესიის წარმომადგენლები 
(გოგოების 51% და ბიჭების 69%). დასაქმებული 20-25 წლის ბიჭების 50% და გოგოების 51 % 
დასაქმებულია თავისი პროფესიით და მათგან ნახევარი, ასევე, გახლავთ (I) პროფესიის 
წარმომადგენელი. პროფესიით დასაქმებული ბიჭების 92% პროფესიული ინტერესი ემთხვევა 
არჩეულ პროფესიას, პროფესიით დასაქმებული გოგოების შემთხვევაში კი პროფესიულ 
ინტერესებთან თანხვედრა 51%-ია.  ყველა მათგანი, ვინც პროფესიით არის დასაქმებული, 
მთლიანობაში კმაყოფილია არჩეული პროფესიით. მთლიანობაში, არჩეული პროფესიით 
კმაყოფილი ჯამში 81%. იმ გოგოების  58%, ვისაც ფემინინური პროფესიები აქვს არჩეული 
დაუსაქმებელია, ნახევარს უფიქრია პროფესიის შეცვლა და ასევე, ნახევარი მთლიანობაში 
უკმაყოფილოა პროფესიული არჩევნით. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მათგანის პროფესიული 
ინტერესები ფემინინურია, დასაქმებულთაგან მხოლოდ 40%-ია დასაქმებული თავისი 
პროფესიით. პროფესიის შეცვლაზე საერთო ჯამში უფიქრია ბიჭების 27%-ს და გოგოების 32%-ს, 
მათგან, რაოდენობრივად ცალკეული პროფესიული მიმართულება არ იდენტიფიცირდა. თუმცა, 
იმ ახალგაზრდებში, ვისაც უფიქრია პროფესიის შეცვლაზე,  ბიჭების 83 %-ში და გოგოების 79%-
ში არჩეული პროფესია არ შეესაბამება ჰოლანდის პროფესიული თვითსაკვლევის შედეგებს.  

 როგორც ვხედავთ, პროფესიით კმაყოფილება დასაქმებასთან არის კავშირში, დასაქმებულები კი 
უფრო მეტად ბიჭები არიან, რომლებსაც აქვთ არჩეული მასკულინური პროფესიები. გოგოები კი 
ნაკლებად დასაქმებულები არიან, განურჩევლად იმისა, ფემინურია თუ მასკულინური მათი 
პროფესია და ორივე შემთხვევაში პროფესიის გადარჩევაზე უფიქრიათ. 
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დასკვნა 

ჩვენს კვლევაში მონაწილეთა პასუხების ანალიზით  დადგინდაახალგაზრდების პროფესიული 
არჩევანი გენდერული მიკუთვნილებით ნაკარნახევია მხოლოდ ბიჭების შემთხვევაში.  ორივე 
სქესის შემთვევაში პროფესიული არჩევნის უმეტესობა გახლავთ მასკულინური პროფესიები; 
ასევე, მასკულინური პროფესიის მქონე ბიჭები მეტად არიან დასაქმებულები ზოგადად და 
თავისი პროფესიითაც, რაც მათ პროფესიით კმაყოფილებას ზრდის. ბიჭების შემთხვევაში 
მასკულინური პროფესიული არჩევანი უმეტესად ემთხვევა მათ პროფესიულ ინტერესებს, 
მაღალია დასაქმების მაჩვენებელი, პროფესიული კმაყოფილება და პროფესიის შეცვლის სურვი-
ლი კი დაბალი.  გოგოების შემთვევაში კი პირიქით. ყველა გოგოს, რომლებმაც აირჩიეს ფემინური 
პროფესიები, აქვთ ფემინური პროფესიული ინტერესი, რომელიც სწავლის პროცესში გაიზარდა. 
თუმცა,  დაბალია დასაქმების მაჩვენებელი, უფიქრიათ პროფესიის შეცვლაზე  და მეტი წილი 
პროფესიით ზოგადად უკმაყოფილოა,  ოჯახის მიერ ნაკარნახევი პროფესიების შემთხვევაშიც 
შედეგები მსგავსია, ორივე სქესის რესპოდენტების მშობლით ნაკარნახევი პროფესიული არჩევანი 
იყო უმეტესად მასკულინური. გარდა ამისა, ოჯახით ნაკარნახევი პროფესიული არჩევანი 
ბიჭების ნახევარსა და გოგოების უმეტეს შემთხვევაში არ ემთხვევა მათ რეალურ პროფესიულ 
ინტერესებს, უმეტესობა არიან დაუსაქმებლები, პროფესიით უკმაყოფილონიდა სურთ 
შეიცვალონ პროფესია. ასევე, აღსანიშნავია ისიც, რომ ოჯახით ნაკარნახევი პროფესიული 
არჩევნის შემთვევაში პროფესიული ინტერესი მნიშვნელოვან ნაწილს არ აქვს ჩამოყალიბებული. 

შესაბამისად, ჰიპოთეზები დადასტურდა, მხოლოდ ნაწილობრივ. კერძოდ, გენდერული 
მიკუთვნილებისა და  პროფესიული არჩევნის ხშირი თანხვედრა, მხოლოდ ბიჭების 
შემთხვევაშიფიქსირდება და ამ შემთხვევაში, მათ არ ქონდათ პროფესიით დაბალიკმაყოფილება 
და დასაქმების დაბალი მაჩვენებელი, პირიქით.თუმცა, აღსანიშნავია, ისიც, რომ მათი 
პროფესიული ინტერესი მკვეთრად გამოხატულად, ფემინურია. გენდერული მიკუთვნილებით 
განპირობებული პროფესიული არჩევნის შემთხვევაში დაბალი დასაქმების მაჩვენებელი და 
პროფესიით დაბალი კმაყოფილება (მიუხედავად, პროფესიული ინტერესებისა) გამოიკვეთა 
გოგოების მიერ ფემინური პროფესიების არჩევის შემთხვევაში. ზოგადად კი, გოგოების მიერ 
ფემინინური პროფესიის არჩევანი ძალიან მცირეა დაუმეტეს შემთხვევაში, მათი არჩევანი არ არის 
განპირობებული ოჯახის ან სხვა სტერეოტიპული რწმენებით მათ სქესზე.  

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ  გენდერული მიკუთვნილები გავლენა პროფესიულ 
არჩევანზე განსხვავებულია სქესის მიხედვით. ბიჭები და გოგოები, ასევე, 
განსხვავდებიანგენდერის  გავლენისუნარიანობითმათ პროფესიით კმაყოფილებაზე, დასაქმების 
მაჩვენებელზე, პროფესიულ ინტერესებსა და პროფესიით ზოგად კმაყოფილებაზე. ამ ყველაფრის 
ახსნა კი შეიძლება იმით,რომ ჩვენი საზოგადოება მასკულინურია, ბიჭები მეტად ახერხებენ 
სასურველი ინტერესის დაკმაყოფილებას, პროფესიის არჩევასა და შემდგომ დასაქმებას19 
(მიუხედავად, იმისა, რომ მათაც მოწონთ ფემინური პროფესიები, ისინი მათ არ ირჩევენ და 
თავიანთი მასკულინური არჩევნითაც ახერხებენ რეალიზებას). გოგოები კი, ვერ ახერხებენ 
მსგავსი დონით რეალიზებას. რადგან აინტერესებთ ფემინური პროფესიები, თუმცა არჩევისას 
უკმაყოფილონი არიან. მასკულინური პროფესიებს ირჩევენ მეტწილად და მაინც ვერ ახერხებენ 
ამ სფეროში რეალიზებას. ეს ბევრად მასშტაბური მიზეზებით არის განპირობებული და 
საჭიროებს მეტად სიღრმისეულ კვლევას.  

                                                            
19ტრენინგებისა და კვლევის ჯგუფი, გენდერული თანასწორობის პრინციპების დანერგვა სკოლებში, კვლევის 
ანგარიში „ქალთა ფონდი საქართველოში“-ს მხარდაჭერით, თბილისი, 2014. 
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პერიოდში 

 
ინა შანავა  

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი,  
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ   
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სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი,  ასისტენტ პროფესორი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სეუ   

აბსტრაქტი 

პანდემია  საზოგადოებისთვის სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს,  COVID 19 - მა 
მსოფლიო დღის წესრიგი სრულიად შეცვალა. ინფექციის მასობრივი გავრცელების თავიდან 
აცილების მიზნით შემუშავებულმა შეზღუდვებმა,  ადამიანების ცხოვრების ცვლილება 
განაპირობა.  სახელმწიფოში დაწესებულ შეზღუდვათაგან, ყველაზე რთული სოციალური 
დისტანციის დაცვა და სოციალურ იზოლაციაში ყოფნა აღმოჩნდა. ადამიანი როგორც 
სოციალური არსება, იძულებული გახდა შეემცირებინა პირისპირ კომუნიკაცია, სოციალური 
კავშირები და დაეცვა სოციალური დისტანცია, რაც  ადამიანის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე 
გავლენის მომხდენია. სოციალური იზოლაცია მოწყენილობისა და მარტოობის განცდის 
განმსაზღვრელი წინაპირობაა, რაც თავის მხრივ უარყოფით გავლენას ახდენს ადამიანის 
ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობაზე.1  პანდემიის დროში განუსაზღვრელობამ,  
სტრესისა და შფოთვის მაღალმა მაჩვენებლებმა, გლობალურმა ეკონომიკურმა პრობლემებმა 
და  ჯანდაცვის სისტემების გადატვირთულობამ  მასობრივი პანიკის საფუძველი შექმნა. 
თანამედროვე საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ცხოვრების სწრაფი ტემპი 
აბსოლუტურმა „ლოქდაუნმა“ ჩაანაცვლა და  სახლში ჩაკეტილი  ადამიანების უმრავლესობის 
ყოველდღიურობა გადარჩენისთვის ზრუნვით შემოიფარგლა. მარტოობა   დაკავშირებულია 
პირქუშ ფიქრებსა და  განწყობებთან და ისეთ მენტალურ დარღვევებთან, როგორიც დეპრესია, 
შფოთვა, ქრონიკული სტრესი, ინსომნია და ხანდაზმულ ასაკში დემენციაა.2 საკითხის 
მნიშვნელოვნებიდან გამომდინარე, ნაშრომის მთავარ მიზნად განისაზღვრა  კოვიდ 
პანდემიის გამო, იზოლაციის პირობებში  ადამიანებში  მარტოობის განცდის, შფოთვისა და 
დეპრესიის კავშირი დადგენილიყო.   მარტოობის საკვლევი სკალის,3  დეპრესიის საზომი 
სკალის (Beck Depression inventory, BDI) და შფოთვის საზომი სკალის (PROMIS Emotional 
Distress—Anxiety— Short Form)  მეშვეობით  ნაკვლევი იქნა სოციალური იზოლაციის გავლენა 
მარტოობის განცდაზე, შფოთვასა და დეპრესიაზე  და სქესთა შორის და ასაკობრივ ჯგუფებში 
განსხვავებები დემოგრაფიული მახასიათებლების მიხედვით იქნა გაანალიზებული.  

საკვანძო სიტყვები: პანდემია, სოციალური იზოლაცია, მარტოობის განცდა. 

 

                                                            
1 B. Debanjan, M. Rai, “Social isolation in Covid -19: The impact of loneliness”. International Journal of Social Psychology, 
2020. Vol 66(6) 525-527. 
2 R. S. Wilson, K. R. Krueger, S. E. Arnold, J. A. Schneider, et al., “Loneliness and risk of Alzheimer disease. Archives of 
General Psychiatry, 2006, 64(2) 234 – 240. 
3 M. E. Hughes, L. J. Waite, L. C. Hawkley, J. T. Cacioppo “A Short Scale for Measuring Loneliness in Large Surveys”.  Res 
Aging, 2004, 26, 655–672. 
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Abstract 

The pandemic is a serious challenge to society, COVID 19 has completely changed the world agenda. 
Restrictions designed to prevent the global spread of the infection have changed people's lives. Of the 
restrictions imposed by the state, maintaining social distance and staying in social isolation turned out 
to be the most difficult. Man, as a social being, has been forced to reduce face-to-face communication, 
social connections, and maintain social distance, which has an impact on human mental health. Social 
isolation is a defining prerequisite for feelings of boredom and loneliness, which in turn negatively 
affects a person’s physical and psychological well-being.4   Uncertainty in the duration of the 
pandemic, high rates of stress and anxiety, global economic problems and overcrowding of health care 
systems created the basis for mass panic. The fast pace of life typical of modern society has been 
replaced by the absolute "lockdown" and the daily life of most people locked at home has been limited 
to caring for survival. Loneliness is associated with gloomy thoughts and moods, and mental disorders 
such as depression, anxiety, chronic stress, insomnia, and dementia in old age. 5 Since the issue is of 
great importance, the main aim of the paper was to establish a link between feelings of loneliness, 
anxiety, and depression in humans in isolation due to the Covid pandemic. By means of the measuring 
scales of loneliness, 6  depression (Beck Depression inventory, BDI) and anxiety (PROMIS Emotional 
Distress—Anxiety— Short Form) the effects of social isolation on feelings of loneliness, anxiety and 
depression were studied, and differences between the sexes and age groups were analyzed according 
to demographic characteristics. 

Keywords: Pandemic, social isolation, feeling of loneliness. 

  

შესავალი 

მრავალი ადამიანი,  ცხოვრების გარკვეულ ეტაპებზე, შესაძლოა აღმოჩნდეს სოციალური 
იზოლაციის პირობებში,  რაც ხშირად გავლენას ახდენს მის ჯანმრთელობასა და 
კეთილდღეობაზე.7 სოციალური ურთიერთობების ობიექტური არარსებობის მიღმა, 
განსხვავებულია ინდივიდების მიერ მათი სოციალური გარემოს აღქმის გზებიც. ნაშრომში 
განხილულია სოციალური იზოლაციისა და მარტოობის განსხვავებულობა და მათი 
დიფერენციალური ასოციაცია დეპრესიის სიმპტომებთან.  სოციალური იზოლაცია არის 
გაუცხოების მდგომარეობა, რომელშიც სოციალური კავშირები შეზღუდულია ან არ არსებობს. 
მეორე მხრივ, მარტოობა არის მწუხარების სუბიექტური განცდა, რომელიც წარმოიქმნება 
მაშინ, როდესაც სოციალური კავშირები აღიქმება, როგორც არასაკმარისი ან  
არადამაკმაყოფილებელი.8 მიუხედავად იმისა, რომ იზოლაცია და მარტოობა 
გარკვეულწილად თანხვედრაშიც კია,  ადამიანის მიერ შესაძლებელია  ერთმანეთისგან 
დამოუკიდებლად იქნას განცდილი -  იზოლირებულ პიროვნებებს უპირობო მარტოობის 
განცდა არ აქვთ და არც სოციალური კავშირების მრავალფეროვნება  უშლის ხელს მარტოობის 
განცდის წარმოქმნას. მარტოობის განცდა და სოციალური იზოლაცია  შეიძლება 

                                                            
4 B. Debanjan, M. Rai, “Social isolation in Covid -19: The impact of loneliness”. International Journal of Social Psychology, 
2020. Vol 66(6) 525-527. 
5 R. S. Wilson, K. R. Krueger, S. E. Arnold, J. A. Schneider, et al., “Loneliness and risk of Alzheimer disease. Archives of 
General Psychiatry, 2006, 64(2) 234 – 240. 
6 M. E. Hughes,  L. J. Waite, L. C. Hawkley, J. T. Cacioppo “A Short Scale for Measuring Loneliness in Large Surveys”.  Res 
Aging, 2004, 26, 655–672. 
7 T. Matthews, A. Danese, J. Wertz1, C. L. Odgers, A. Ambler, T. E. Moffitt, L. Arseneault, “Social isolation, loneliness and 
depression in young adulthood: a behavioural genetic analysis”.  Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol DOI 10.1007/s00127-
016-1178-7. 2016. 
8 იხ. სქოლიო 7. 
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ურთიერთგადამფარვავ ცნებებს წარმოადგენდეს,  თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მათ შორის 
მნიშვნელოვანი კონცეპტუალური განსხვავებები არსებობს და შესაბამისად, მნიშვნელოვანია  
როგორც იზოლაციის, ასევე მარტოობის საზომების გაერთიანება, მათი 
ურთიერთჩანაცვლების გარეშე.9 მარტოობა  დეპრესიის გამომწვევი ძლიერი რისკ ფაქტორია, 
რომელიც  ობიექტური სოციალური კავშირების რაოდენობით არ განისაზღვრება.10 
მიუხედავად იმისა, რომ მარტოობის ხარისხი  ასაკის მიხედვით განსხვავებულია, მიიჩნევა, 
რომ მისი კავშირი დეპრესიასთან სტაბილურია მთელი ცხოვრების განმავლობაში. აქვე უნდა 
აღინიშნოს, რომ მარტოობის განცდა შეიძლება  ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე 
ერთმანეთისგან განსხვავებული იყოს სოციალური საჭიროებების ცენტრალურობიდან 
გამომდინარე.  

მიიჩნევა, რომ მარტოობის განცდა როგორც ასაკოვნებში ასევე, ახალგაზრდობის ეტაპზეც 
იჩენს თავს, რაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს საკითხის აქტუალობას -  გამოკვლეულიქნას  
მარტოობის განცდა და მისი კავშირი სოციალურ იზოლაციასა და დეპრესიასთან. 

 

1. მეთოდი 

კვლევის მიზნის შესაბამისად, დადგენილიყო კოვიდპანდემიის პერიოდში, სოციალური 
იზოლაციის პირობებში მარტოობის განცდის, შფოთვისა და დეპრესიის კავშირი,  პირდაპირი 
გამოკითხვისთვის შემუშავებულიქნა კითხვარი და გამოყენებულიქნა მარტოობის საკვლევი 
სკალა,11  დეპრესიის საზომი სკალა (Beck Depression inventory, BDI) და შფოთვის საზომი სკალა 
(PROMIS Emotional Distress—Anxiety— Short Form. კვლევაში მონაწილე  რესპონდენტები 
თავად აღწერდნენ მტკიცებებში ასახულ გრძნობებს შეფასების სკალაზე დებულებებისათვის 
ქულების მიწერით.  მონაცემები დამუშავდა SPSS 20 -ის გამოყენებით.  

კვლევის თეზისის  თანახმად, სოციალური იზოლაციის პირობებში, მარტოობის  განცდა 
კავშირშია შფოთვისა და დეპრესიის მაღალ მაჩვენებლებთან. 

     საკვლევი კითხვები: 

 ვლინდება თუ არა მარტოობის, შფოთვის და დეპრესიის საზომ სკალებზე  
განსხვავებები ასაკის, სქესის და განათლების მიხედვით; 

 ვლინდება თუ არა მარტოობის, შფოთვის და დეპრესიის საზომ სკალებზე  
განსხვავებები ფინანსური მდგომარეობის, ქორწინების და დასაქმების მიხედვით; 

 ვლინდება თუ არა მარტოობის, შფოთვის და დეპრესიის საზომ სკალებს შორის  
კავშირი; 

   სამიზნე ჯგუფი: კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ საქართველოს მოქალაქეები 

   შერჩევა: გამოყენებულიქნა არაალბათური შეჩევის მეთოდები - ხელმისაწვდომი შერჩევა და 
თოვლის გუნდა. 

 

 

 

                                                            
9 C. E. Coyle , E. Dugan, „Social isolation, loneliness and health among older adults“, DOI: 10.1177/0898264312460275, 
2012. 
10 იხ. სქოლიო 7. 
11 M. E. Hughes,  L. J. Waite, L. C. Hawkley,  J. T. Cacioppo “A Short Scale for Measuring Loneliness in Large Surveys”.  Res 
Aging, 2004, 26, 655–672. 
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 1.1. მონაწილეები 

კვლევაში მონაწილე 300 რესპონდენტიდან 36% მამრობითი, ხოლო 64% მდედრობითი სქესის 
წარმომადგენელი იყო (18 -24 წლამდე (24%), 25 – 34 წლამდე (36%) 35 – 44 წლამდე (29%) 55 – 
64 წლამდე (11%), M= 39, SD= 13). მონაწილე რესპონდენტების 61% უმაღლესი განათლება 
ჰქონდა, 31% სტუდენტი იყო, 6% პროფესიული და 2% საშუალო განათლება ჰქონდა.  
რესპონდენტთა 51% დასაქმებული იყო.  კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების 80.7% 
ოჯახთან, 12.8% მარტო და 6.5% ნათესავებთან ერთად ცხოვრობს.  რესპონდენტთა 72.4% 
ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას აფასებს როგორც საშუალოშემოსავლიანს, 14%  როგორც 
დაბალშემოსავლიანს, 9.9%  როგორც მაღალ შემოსავლიანს და 3.7% როგორც ძალიან მაღალ 
შემოსავლიანს. მონაწილეთა 53% დაოჯახებულია, 32% დასაოჯახებელი, 15% 
განქორწინებული. კვლევა ჩატარდა საქართველოს დედაქალაქ თბილისში.  

 

1.2. მონაცემების შეგროვების პროცედურა 

მონაცემების შესაგროვებლად,  Google Drive-ის პლატფორმა იქნა გამოყენებული. 
გამოკითხვაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითი იყო, ამასთანავე, ატვირთული კითხვარები 
ანონიმურობის დაცვის სრულ გარანტიას იძლეოდა.  კითხვარში ყველა კითხვა 
სავალდებულოდ იყო მონიშნული, რათა რესპონდენტებს შემთხვევით არ გამორჩენოდათ 
რომელიმე მათგანი.  

 

 1.3. კვლევის შეზღუდვა 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს კვლევასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, რომლის 
შედეგადაც, გამოკითხვის დისტანციურ რეჟიმში ჩატარების გამო, ვერ მოხერხდა თანაბარი 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ასევე, შერჩევითი ერთობლიობის პარამეტრები 
ზუსტად არ ასახავს გენერალურ ერთობლიობას, რის გამოც, შეუძლებელია შედეგების მთელს 
გენერალურ ერთობლიობაზე განზოგადება. 

 

2. ინსტრუმენტები 

მარტოობის საკვლევი სკალა (UCLA-3) (Hughes et al., 2004) - სამ დებულებიანი სკალაა 

 (1. რამდენად ხშირად გრძნობთ ურთიერთობის ნაკლებობას; 2. რამდენად ხშირად გრძნობთ 
თავს მიტოვებულად; 3. რამდენად ხშირად გრძნობთ თავს სხვებისგან იზოლირებულად)  
რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია  სამი განსხვავებული ასპექტის გაზომვა: სოციალური 
კავშირები, ურთიერთკავშირები (მიმართებითი) და თვით აღქმული კავშირები. თითოეული 
დებულება სამბალიანი სისტემით ფასდება (1= თითქმის არასდროს; 2= ზოგჯერ; 3= ხშირად) 
სკალაზე ქულების მაღალი მაჩვენებელი მიუთითებს მარტოობის მაღალ მაჩვენებელზე, 
ხოლო დაბალი მაჩვენებელი, მარტოობის დაბალ მაჩვენებელზე.  

დეპრესიის საზომი სკალა (Beck Depression inventory, BDI) –  ბეკის დეპრესიის საზომი სკალა 
მოიცავს 21 დებულებას რამდენიმე სავარაუდო პასუხით,  რომლითაც შესაძლებელია 
დეპრესიის დონის შეფასება.  

შფოთვის საზომი სკალა (PROMIS Emotional Distress—Anxiety— Short Form) - მოიცავს 7 
დებულებას და თითოეული დებულება ხუთბალიანი სისტემით ფასდება (1=არასდროს; 
2=იშვიათად; 3=ხანდახან; 4=ხშირად; 5=ყოველთვის)  სკალაზე ქულების მაღალი მაჩვენებელი 
მიუთითებს შფოთვის მაღალ მაჩვენებელზე. 
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2.1. მონაცემთა ანალიზი 

კვლევის რაოდენობრივი მონაცემების დასამუშავებლად გამოყენებულ იქნა კლასტერული 
ანალიზი, კროსტაბულაციური ანალიზი,  ერთფაქტორიანი დისპერსიული ანალიზი, 
ერთგანზომილებიანი და ორგანზომილებიანი ანალიზი, დათვლილ იქნა პირსონის 
კორელაციის კოეფიციენტი, კრონბახის ალფა კოეფიციენტი  და  არაპარამეტრული χ2 
კრიტერიუმი. 

იქიდან გამომდინარე, რომ მონაცემთა რაოდენობრივი მახასიათებლები ემპირიულ 
მონაცემთა ანალიზის პროცესში არსებით როლს ასრულებს, შედეგების დასათვლელად 
გამოყენებულ იქნა ერთგანზომილებიანი ანალიზი. სტატისტიკურ ერთობლიობათა 
დაჯგუფების მეშვეობით შემოღებული ცვლადები ერთგანზომილებიანი სიხშირული 
განაწილებით იქნა დათვლილი. 

მარტოობის საკვლევ სკალაზე, იმის დასადგენად, თუ რამდენად ზომავდა დებულებები 
მარტოობის მაჩვენებელს და წარმოადგენდა ერთ მახასიათებელს, ანუ, რამდენად ძლიერად 
იყო გაერთიანებული ერთ ფაქტორში ურთიერთკორელირებული ცვლადები, გამოვიყენეთ 
ფაქტორული ანალიზი.  გამოიყო ერთი ფაქტორი, რომელიც ზომავს მარტოობას  და ამ 
კატეგორიაში შემავალი დებულებები მაღალ კორელაციაშია  მარტოობასთან (R=0,61). მისი 
შინაგანი კონსისტენტობის დასადგენად გამოვიყენეთ კრონბახის ალფა კოეფიციეტი და 
სანდოობა მისი საშუალებით დავთვალეთ. აღსანიშნავია, რომ მარტოობის საკვლევი 
დებულებები ერთ ფაქტორად განისაზღვრა და გამოვლინდა, რომ ამ ფაქტორში შემავალი 
დებულებები ზომავს მარტოობას  (α=0,84). 

იმის დასადგენად, არსებობდა თუ არა განსხვავება რესპონდენტებში მარტოობის საკვლევ 
სკალაზე სქესის მიხედვით, მონაცემების დასამუშავებლად  გამოვიყენეთ T-ტესტი, რომლის 
საშუალებითაც ორი დამოუკიდებელი შერჩევისათვის, საშუალო მნიშვნელობებს შორის 
განსხვავების სტატისტიკური მნიშვნელობების შეფასებაა შესაძლებელი. დადგინდა, რომ 
არსებობს სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება მარტოობის საკვლევ სკალაზე, 
რომლის თანახმადაც T-ტესტის მიხედვით აღმოჩნდა, რომ მდედრობითი სქესის 
რესპონდენტებში (57%) მარტოობის მაჩვენებელი   უფრო მაღალია მამრობითი სქესის 
რესპონდენტებთან (43%)  შედარებით P=0.001<0.005. 

იმის დასადგენად, არსებობდა თუ არა მარტოობის  საკვლევ სკალაზე განსხვავება ქორწინების 
მიხედვით, ჩატარდა კროსტაბულაციური ანალიზი, რომლის საფუძველზეც გამოვლინდა, 
რომ მარტოობის მაღალი მაჩვენებელი აქვთ დაოჯახებული რესპონდენტების 45.3%, 
დასაოჯახებლი რესპონდენტების 29.4%, ხოლო განქორწინებული რესპონდენტების  25.3%  X² 
=0.000. მარტოობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გამოვლინდა 25-34 წლამდე ასაკობრივ 
ჯგუფში (31.1%) და ოჯახთან ერთად მცხოვრებ რესპონდენტებში (52.5%). ასევე, უნდა 
აღინიშნოს, რომ მარტოობის საკვლევ სკალაზე სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება 
არ გამოვლენილა განათლების, დასაქმებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის მიხედვით.   

კვლევის მიზნის თანახმად, დადგენილიყო შფოთვის საზომ სკალაზე არსებობდა თუ არა 
განსხვავება სქესის მიხედვით, გამოყენებულ იქნა კროსტაბულაციური ანალიზი და 
დათვლილიქნა  X² კრიტერიუმი. მონაცემების ანალიზის საფუძველზე გამოვლინდა, რომ 
მდედრობითი სქესის რესპონდენტებში შფოთვის მაჩვენებელი არის უფრო მაღალი  (52%) 
მამრობითი სქესის რესპონდენტებთან  (48%) შედარებით. ასევე, ქორწინების მიხედვით, 
გამოვლინდა, შფოთვის მაღალი მაჩვენებელი აქვთ ქორწინებაში მყოფი რესპონდენტების 
(46.4%), დასაოჯახებელი რესპონდენტების 30.5%,  ხოლო განქორწინებული რესპონდენტების 
23.1%.  X² =0.000 P<0,005. შფოთვის საზომ სკალაზე ეკონომიკური მდგომარეობისა და 
დასაქმების მიხედვით გამოვლინდა მცირე განსხვავებები, რომლის თანახმადაც, 
უმუშევრებსა და დაბალშემოსავლიან რესპონდენტებში შფოთვის შედარებით მაღალი 
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ტენდენცია გამოიკვეთა. ასაკისა და განათლლების მიხედვით, სტატისტიკურად სანდო 
კავშირი არ გამოვლენილა. 

იმის დასადგენად, არსებობდა თუ არა კავშირი შფოთვის საკვლევ სკალასა და მარტოობის 
საკვლევ სკალას შორის, გამოყენებულ იქნა კორელაციური ანალიზი. მიღებული მონაცემების 
დამუშავების საფუძველზე დადგინდა, რომ  შფოთვა, მარტოობის განცდასთან არის 
დადებით, მაღალ კორელაციაში P=0.76. P<0.005. 

იმისათვის, რომ დაგვედგინა თუ როგორ გადანაწილდებოდნენ რესპონდენტები დეპრესიის 
საზომ სკალაზე, გამოვიყენეთ რეგრესიული ანალიზი, რომლის თანახმადაც გამოვლინდა, 
რომ დეპრესიის მაჩვენებელი არის უფრო მაღალი მდედრობითი სქესის რესპონდენტებში 
(61%) მამრობითი სქესის რესპონტებთან (39%)  შედარებით. ყველაზე მაღალი დეპრესიის 
მაჩვენებელი გამოვლინდა 45-54 ასაკობრივ ჯგუფში (P=0.31), ასევე, მაღალია დეპრესიის 
მაჩვენებელი ფინანსური მდგომარეობის მიხედვით - დაბალ და საშუალოშემოსალიან 
რესპონდენტებში დეპრესიის მაჩვენებელი არის P=0.048, უმუშევრებში P=0.029, 
განქორწინებულ რესპონდენტებში P=0.013, P<0.005. 

შედეგების დამუშავებისას, გამოყენებულიქნა კორელაციური ანალიზი, რათა  მარტოობის 
საზომ სკალას, დეპრესიის საზომ სკალასა და შფოთვის საზომ სკალას შორის სტატისტიკური 
დამოკიდებულებები განსაზღვრულიყო. ინსტრუმენტებს შორის, სტატისტიკურად სანდო 
კავშირი გამოვლინდა. მარტოობის სკალასა და დეპრესიის საზომ სკალას შორის r=0.71; 
მარტოობის სკალასა და შფოთვის საზომ სკალას შორის r=0.39;  შფოთვის საზომ სკალასა და 
დეპრესიის საზომ სკალას შორის r=0.43;  

 

ცხრილი N1. განსხვავება სქესის მიხედვით 

                                                             

                                                        მამრობითი                            მდედრობითი                       P 

  

                                                               N/%      Mean    SD               N/%    Mean    SD 

 

მარტოობა                                       43 %         2.60    1.490              57%     1.60       1.180       <0.005 

დეპრესია                                        39  %        2.81    1.850              61%      3.18      1.283       <0.005 

შფოთვა                                           48%          3.84     1.951             52%      2.70      1.732        <0.005 

 

 ჩვენ მიერ გამოყენებულ სკალებზე გამოიყო სამი ჯგუფი და დებულებებისათვის 
მინიჭებული ქულების საშუალოების ჯამის მიხედვით, შემდეგი ტენდენციები გამოვლინდა 
-  რესპოდენტები გადანაწილდნენ სამ ჯგუფად: პირველ ჯგუფს აღენიშნება შფოთვის, 
დეპრესიისა და მარტოობის მაღალი მაჩვენებელი (61.6%); მეორე ჯგუფს აღენიშნება  
დეპრესიის მაღალი, შფოთვის  მაღალი და  მარტოობის დაბალი დონე (19.5%). მესამე ჯგუფს 
აღენიშნება დეპრესიის, შფოთვისა და მარტოობის  დაბალი  მაჩვენებელი  (18.93%).  

 

2.2. შედეგების განხილვა და ინტერპრეტაცია 

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე,  დადგენილიყო კოვიდ პანდემიის პერიოდში სოციალური 
იზოლაციის პირობებში მარტოობის განცდის, შფოთვისა და დეპრესიის კავშირი, 
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მონაცემების დამუშავების საფუძველზე გამოვლინდა მნიშვნელოვანი განსხვავებები 
დემოგრაფიული მახასიათებლების მიხედვით. კვლევამ გამოავლინა მარტოობის საკვლევ 
სკალაზე განსხვავებები სქესის, ასაკისა და ოჯახური მდგომარეობის მიხედვით, რომლის 
თანახმადაც, მდედრობითი სქესის რესპონდენტებში (57%) მარტოობის განცდა უფრო 
მაღალია მამრობითი სქესის რესპონდენტებთან (43%) შედარებით. ასაკის მიხედვით,  
მარტოობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა 25-34 ასაკობრივ ჯგუფში (31.1%)  და 
ყველაზე დაბალი 18-24 (11.3%) ასაკობრივ ჯგუფში. ქორწინებაში მყოფი რესპონდენტები 
(45.3%) უფრო მეტად განიცდიან მარტოობას, ვიდრე დასაოჯახებელი (29.4%) და 
განქორწინებული რესპონდენტები (25.3%).  ოჯახთან ერთად მცხოვრები რესპონდენტების 
52.5%  განიცდის მარტოობას, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევაში მონაწილე 
რესპონდენტთა თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა  (80.7%) აფიქსირებს ოჯახთან ერთად 
ცხოვრებას. სხვა დემოგრაფიული ცვლადების მიხედვით მარტოობის სკალაზე 
სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავებები არ გამოვლენილა. კვლევის მონაცემების 
დამუშავების საფუძველზე, საინტერესო შედეგები იქნა გამოვლენილი შფოთვის საზომ 
სკალაზე, სადაც მდედრობითი სქესის რესპოდენტებმა უფრო მეტად გამოავლინეს შფოთვის 
მაღალი მაჩვენებელი (52%), ვიდრე მამრობითი სქესის წარმომადგენლებმა (48%).  შფოთვის 
უფრო მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა რესპონდენტებში, რომლებიც იმყოფებიან 
ქორწინებაში (46.4%), თავიანთი შეფასებით აქვთ დაბალი ეკონომიკური შემოსავალი და 
არიან უმუშევრები. აღსანიშნავია, რომ ასაკის და განათლების მიხედვით სტატისტიკურად 
მნიშვნელოვანი განსხვავებები არ გამოვლენილა. დეპრესიის საზომ სკალაზე მაღალი 
მაჩვენებელი აქვთ მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებს (61%), მამრობითი სქესის 
რესპონდენტებთან შედარებით (39%).  45-54  ასაკობრივ ჯგუფში დეპრესიის ყველაზე მაღალი 
მაჩვენებელი გამოვლინდა. ასევე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ განქორწინებულ 
რესპონდენტებში ისევე, როგორც უმუშევარ და დაბალშემოსავლიან რესპონდენტებში, 
დეპრესიის მაჩვენებელი უფრო მაღალია.  

კვლევის მონაცემების დამუშავების შედეგად დადგინდა, რომ რესპონდენტთა 61.6% 
მარტოობის, დეპრესიისა და შფოთვის მაღალი მაჩვენებელი აქვთ მაღალი. 

 

დასკვნა 

ნაშრომის მიზნის შესაბამისად, შერჩეული ინსტრუმენტების გამოყენებამ შესაძლებელი 
გახადა განსაზღვრულიყო კოვიდ პანდემიის პერიოდში, სოციალური იზოლაციის პირობებში 
მარტოობის, შფოთვისა და დეპრესიის კავშირი.  კვლევის მონაცემების დამუშავების 
საფუძველზე გამოვლინდა, რომ რესპონდენტების უმრავლესობას (61.6%) აღენიშნება 
შფოთვის, დეპრესიისა და მარტოობის მაღალი მაჩვენებელი.  აღნიშნულიდან გამომდინარე, 
შესაძლებელია ითქვას, რომ კვლევის თეზისი დადასტურდა. კვლევაში, მნიშვნელოვანი 
განსხვავებები გამოვლინდა დემოგრაფიული მახასიათებლების მიხედვით, კერძოდ: 

 მარტოობის საკვლევ სკალაზე განსხვავებები ვლინდება სქესის, ასაკისა და ოჯახური 
მდგომარეობის მიხედვით, რომლის თანახმადაც, მდედრობითი სქესის 
რესპონდენტებში მარტოობის განცდა უფრო მაღალია მამრობითი სქესის 
რესპონდენტებთან შედარებით. ასაკის მიხედვით,  მარტოობის ყველაზე მაღალი 
მაჩვენებელი დაფიქსირდა 25-34 ასაკობრივ ჯგუფში და ყველაზე დაბალი 18-24 
ასაკობრივ ჯგუფში. განსხვავებები გამოვლინდა ქორწინების მიხედვითაც, რომლის 
თანახმადაც, ქორწინებაში მყოფი რესპონდენტები უფრო მეტად განიცდიან 
მარტოობას, ვიდრე დასაოჯახებელი და განქორწინებული რესპონდენტები. 

 კვლევის მონაცემების დამუშავების საფუძველზე, საინტერესო შედეგები იქნა 
გამოვლენილი შფოთვის საზომ სკალაზე, სადაც გენდერული თვალსაზრისით, 
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მდედრობითი სქესის რესპონდენტებში ვლინდება შფოთვის უფრო მაღალი 
მაჩვენებელი. განსხვავებულია შედეგები ოჯახური და ფინანსური მდგომარეობის 
მიხედვითაც, რომლის თანახმადაც,  შფოთვის უფრო მაღალი მაჩვენებელი 
ფიქსირდება ქორწინებაში მყოფ,  დაბალშემოსავლიან და უმუშევარ რესპონდენტებში.  

 დეპრესიის საზომ სკალაზე განსხვავებები ვლინდება სქესის, ასაკის, ოჯახური და 
ფინანსური მდგომარეობის მიხედვით, კერძოდ, მამრობითი სქესის 
რესპონდენტებთან შედარებით, დეპრესიის მაღალი მაჩვენებელი აქვთ მდედრობითი 
სქესის წარმომადგენლებს. ასაკის მიხედვით,  45-54  ასაკობრივ ჯგუფში დეპრესიის 
ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გამოვლინდა. ასევე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 
განქორწინებულ რესპონდენტებში ისევე, როგორც უმუშევარ და დაბალშემოსავლიან 
რესპონდენტებში, დეპრესიის მაჩვენებლის მზარდი ტენდენცია გამოვლინდა.  

 იმისათვის, რომ მარტოობის საზომ სკალას, დეპრესიის საზომ სკალასა და შფოთვის 
საზომ სკალას შორის სტატისტიკური დამოკიდებულებები განსაზღვრულიყო, 
მიღებული შედეგების კორალაციური ანალიზი გაკეთდა, რამაც ინსტრუმენტებს 
შორის სტატისტიკურად სანდო კავშირი დაადასტურა. 
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პოზიტიური ფსიქოთერაპია: ბალანსზე ორიენტირებული მეთოდი 
 

გვანცა ბარაბაძე  
მოწვეული ლექტორი, 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 
 

აბსტრაქტი 

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია, წარმოადგინოს პოზიტიური ფსიქოთერაპიული მიდგომა, 
მისი ძირითადი პრინციპები და მახასიათებლები. პოზიტიური ფსიქოთერაპია არის 
თერაპიული მიდგომა, რომელიც ეფუძნება იმედის, ბალანსისა და კონსულტირების 
პრინციპებს. მეთოდი აერთიანებს ჰუმანისტურ და ფსიქოდინამიურ მიმართულებებს და 
ეფუძნება ადამიანის ბუნების პოზიტიურ გაგებას. 

ბალანსის, იგივე ცხოვრების ოთხი სფეროს მოდელი წარმოადგეს პოზიტიური 
ფსიქოთერაპიის ცენტრალურ ელემენტს და შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას 
სხვადასხვა მიმართულებით. ნაშრომში განხილულია მეთოდის დიაგნოსტიკური და 
შინაარსობრივი ასპექტები. ცხოვრების ოთხი სფერო ჰოლისტური მოდელია, ვინაიდან 
ერთმანეთთან აკავშირებს ადამიანის, ბიოლოგიურ-ფიზიკურ, რაციონალურ-
ინტელექტუალურ, სიოციო-ემოციურ, წარმოსახვით-სულიერ სფეროებს და საშუალებას 
იძლევა კლიენტის ცხოვრება შეფასდეს როგორც რაოდენობრივად ისე თვისობრივად. 

სტატიაში ასევე მოცემულია ექსპერტებთან ინტერვიუს შედეგები, პრაქტიკული 
ინსტრუმენტები მოცემულ მეთოდზე დაყრდნობით და ნაჩვენებია შემდგომი კვლევის 
ისეთი მიმართულებები, როგორიცაა ეფექტურობის კვლევა ქართულ კულტურაში, 
მეთოდის ინსტრუმენტების განვითარება და აშ.  

საკვანძო სიტყვები: პოზიტიური ფსიქოთერაპია, ბალანსის მოდელი. 

 

Abstract 

The aim of this piece of work is to present the positive psychotherapeutic approach, its main 
principles and qualities. Positive psychotherapy is the therapeutic approach which is based on hope, 
balance and consultancy principles. It unites humanistic and psychodynamic directions and is based 
on positive understanding of human nature.  

The Balance model appears to be central element of positive psychotherapy and can be used in 
different ways. This article presents diagnostic and essential aspects of the method. The four areas 
of life is holistic model as it connects following human spares: Biological-physical, rational-
intellectual, social-emotional, imaginary-spiritual and it allows to evaluate client life both 
quantitatively and qualitatively. 

The article also discusses interview results with experts, practical instruments based on this method 
and illustrates directions of further research, such as the researching the efficiency of the method 
in the Georgian culture, development of the instruments of the method, etc.  

Key words: Positive psychology, The Balance model of balance    
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შესავალი 

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია დაინტერესებულ პირებს გააცნოს პოზიტიური 
ფსიქოთერაპიის მეთოდი და აჩვენოს მისი ძირითადი მახასიათებლები, უპირატესობები 
და ინსტრუმენტები. ფსიქოთერაპიის კვლევა სხვადასხვა მკვლევარების აზრით 
„ფსიქოთერაპიული სერვისის ფუნდამენტური ასპექტია“.1 და ის მნიშვნელოვანია 
მკურნალობის შედეგების გასაუმჯობესებლად. 2 აქედან გამომდინარე უკანასკნელი 70 
წლის მანძილზე გააქტიურდა თერაპიის მიმართულებით კვლევა.3 ფართო ემპირიული 
კვლევის შედეგად, რომელიც ჩატარდა გრავისა და სხვათა მიერ (1994), გამოიყო სამი 
ფაქტორი, რომელიც ადასტურებს თერაპიული პროცესის ეფექტურობას. აღნიშნული 
ფაქტორებია:  მოტივაცია, აქტიური მხარდაჭერა პრობლემის გადასაჭრელად, თერაპევტისა 
და კლიენტის ურთიერთობა. ეს სამი კომპონენტი გამოიყენება სხვადასხვა თერაპიული 
მიდგომების ეფექტურობის შესამოწმებლად.4 აქედან გამომდინარე,  პოზიტიური 
ფსიქოთერაპიის ფუძემდებლის ნოსრატ პეზეშკიანის მიერ სხვადასხვა კვლევები ჩატარდა 
(1991-1997) მეთოდის ეფექტურობის შესამოწმებლად, რითიც დადასტურდა მეთოდის 
ეფექტურობა სამივე ასპექტში.5 მეთოდის ეფექტურობა ასევე დადასტურდა უახლოესი 
კვლევით.6 პოზიტიური ფსიქოთერაპიის ვალიდურობა ასევე აღიარებულია ევროპის 
ფსიქოთერაპიის ასოციაციის (EAP) მიერ.  პოზიტიური ფსიქოთერაპია აქტიურად იკიდებს 
ფეხს საქართველოშიც. თუმცა ამ კუთხით ემპირიული კვლევები ჯერ არ მოგვეპოვება, რაც 
ესოდენ მნიშვნელოვანია პროფესიონალური ფსიქოთერაპიული სერვისისათვის. 
წინამდებარე სტატია წარმოადგენს მცდელობას, ამ მიმართულებით დაინტერესებულ 
მკვლევარებისა და სპეციალისტებისთვის, სამომავლოდ კვლევების განსახორციელებლად 
მოამზადოს საფუძველი. ქვემოთ მიმოხილულია მეთოდის ძირითადი მიდგომები და 
პრინციპები, ბოლოს კი წარმოდგენილია ექსპერტებთან ინტერვიუს შედეგები, რაც 
შემდგომი კვლევის მიმართულებების დანახვის საშუალებას იძლევა.  

 

1. პოზიტიური ფსიქოთერაპიის მეთოდი 

რა არის პოზიტიური ფსიქოთერაპია? 

პოზიტიური ფსიქოთერაპია, იგივე დიფერენცირებული ანალიზი წარმოადგენს 
რესურსებზე ორიენტირებულ ფსიქოთერაპიულ მეთოდს. ეს არის ჰუმანისტური და 

                                                            
1 M. J. Lambert,. 1991. "Introduction to psychotherapy research. In: Beutler, L. E., Crago,M. (eds.),." Psychotherapy 
research: An international review of programmatic studies, 1-11. 
2 A. Lynne, J. C. Watson, R. Elliott, K. Schneider and L. Timulak. 2014. "Humanistic psychotherapy research 1990–2015: 
From methodological innovation to evidencesupported treatment outcomes and beyond." Psychotherapy research: An 
international review of programmatic studies, 330-347. 
3J. N. Fuertes and E. N. Williams. 2017. "Client-focused psychotherapy research." Journal of Counseling Psychology, Vol. 
64(4), 369-375. 
4 L. Sander, I. Zobel, P. Dykierek, and E. Schramm. 2012. "Common efficacy factors in the treatment of depressed patients 
– comparison of two psychotherapy approaches." Verhaltenstherapie Vol. 22, 228-235. 

5 H. Peseschkian, and A. Remmers. 2020. "Life Balance with Positive Psychotherapy." In Positive Psychiatry, 
Psychoterphy and Psychology, by E., Peseschkian, H., Cagande C. Messias, 91-99. Springer. 
6 C. Christ, F. Mitterlehner, and S. Raisch. 2021. "Recover your Balance: Effectiveness Research of Positive 
Psychotherapy." The Global Psychoterapist, July: 84. 
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ტრანსკულტურული ფსიქოდინამიური ფსიქოთერაპია, რომელიც ეფუძნება ადამიანის 
ბუნების პოზიტიურ გაგებას და სალუტოგენეზის პრინციპს. 7 

პოზიტიური ფსიქოთერაპია წარმოადგენს მოკლევადიან ფსიქოთერაპიას, 
ფსიქოდინამიური მეთოდით, ჰუმანისტური მსოფლმხედველობითა და 
ტრანსკულტურული მიდგომით. მეთოდის განვითარება მოხდა ნოსრატ პეზეშკიანის მიერ 
(1968) გერმანიაში. პოზიტიური ფსიქოთერაპიის საფუძველს წარმოადგენს 
ტრანსკულტურული კვლევები მსოფლიოს 20 ქვეყანაში. 

 

2. პოზიტიური ფსიქოთერაპიის პრინციპები (WAPP 2021) 

პოზიტიური ფსიქოთერაპია ეფუძნება 3 ძირითად პრინციპს, ესენია: 

2.1. იმედი 

თერაპევტი ცდილობს კლიენტს დაეხმაროს გაარკვიოს აშლილობისა თუ კონფლიქტის 
მიზეზის დანიშნულებაში. შესაბამისად, ხდება სიმპტომით გამოწვეული სარგებლის 
გაცნობიერება და ამგვარად „პოზიტიური“ ინტერპრეტაცია. სიმპტომის პოზიტიური 
პერსპექტივა შესაძლებელს ქმნის შეიცვალოს კლიენტისა და მისი გარემოცვის 
თვალთახედვა პრობლემასთან მიმართებაში. ვინაიდან სიმპტომი და ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული ჩივილები ნიშანია იმისა, რომ ყურადღება მივაქციოთ ცხოვრების სხვა 
სფეროებს.  

2.2. ბალანსი 

მიუხედავად სოციალური და კულტურული განსხვავებებისა, ადამიანებს გააჩნიათ 
პრობლემებთან გამკლავების ტიპური მექანიზმი, რომელიც ვლინდება ცხოვრების ოთხ 
სფეროში: 

•  სხეული/ჯანმრთელობა - ფსიქოსომატიკა 
•  მიღწევა/სამსახური - სტრესის ფაქტორები 
•  კონტაქტი/ურთიერთობები - დეპრესია 
•  მომავალი/ფანტაზიები - შიშები და ფობია  

  

2.3. კონსულტირება 

პოზიტიური ფსიქოთერაპიის ხუთსაფეხურიანი მოდელი აერთიანებს თერაპიასა და 
თვითდახმარებას. კლიენტი ეცნობა მის საკითხსა და მისი მოგვარების ინდივიდუალურ 
გზას. 

1. დაკვირვება - დისტანცირება (ამ ეტაპზე ხდება აქტიური მოსმენა ინფორმაციის 
სტრუქტურირება) 

2. ინვენტარიზაცია (ამხსნელი კითხვების დახმარებით მეტი ინფორმაციის შემოტანა 
პროცესში, ბალანსის მოდელი ანალიზი) 

3. სიტუაციური წახალისება (კლიენტის გამოვლენილი უნარების წახალისება, დამატებითი 
რესურსების ძიება) 

4. ვერბალიზაცია (თერაპევტის მიერ სიტუაციის საკუთარი ხედვის გახმოვანება) 

                                                            
7 WAPP. 2021. What is POSITIVE PSYCHOTHERAPY (PPT). february 16. https://www.positum.org/1-0-Home.html. 
[უ.გ.26.07.2021]; 
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5. მიზანთა სისტემის გაფართოება (მოქმედებათა გეგმის დასახვა) 

ტერმინი „პოზიტიური“ 

მნიშვნელოვანია განვმარტოთ თავად ტერმინი „პოზიტიური“. 1977 წლამდე პეზეშკიანის 
მიერ შექმნილ მეთოდს ეწოდებოდა დიფირენცირებული ანალიზი. ამავე წელს 
პეზეშკიანის მიერ გამოცემულ წიგნში მეთოდი მოიხსენიება უკვე როგორც პოზიტიური 
ფსიქოთერაპია (Positive Psychotherapie) ამ შემთხვევაში ტერმინი „პოზიტივი“, 
მომდინარეობს ლათინური გამონათქვამიდან „positum“ და ნიშნავს აქტუალურს, 
რეალურს, კონკრეტულს, გამომდინარე იქიდან, რომ პოზიტიური ფსიქოთერაპიის 
მიზანია კლიენტს დაეხმაროს არსებული უნარების, რესურსებისა და პოტენციალის 
დანახვაში.  ამგვარად პოზიტიური ფსიქოთერაპიულ მიდგომა, რამდენადმე განსხვავდება 
თეორიაში უკვე კარგად დამკვიდრებულ პოზიტიური ფსიქოთერაპიის (რაშიდი) 
მიდგომისგან, რომლის საფუძველს პოზიტიური ფსიქოლოგია (სელიგმანი) წაარმოადგენს.  

 

3. ცხოვრების ოთხი სფეროს მოდელი პოზიტიურ ფსიქოთერაპიაში 

ბალანსის მოდელი წარმოადგენს პოზიტიური ფსიქოთერაპიის ცენტრალურ ელემენტსა 
და გამოიყენება სხვადასხვა მოცემულობაში. მოდელი ასევე ცნობილია, როგორც „რომბის 
მოდელი“, „ცხოვრების ოთხი თვისება“ „ცხოვრების ოთხი სფერო“ „კონფლიქტებზე 
რეაგირების ოთხი გზა“ (იხ. ფიგურა 1).   

პოზიტიური ფსიქოთერაპიის კონცეფციის თანახმად, ადამიანის ცხოვრების აღწერა 
შესაძლებელია ოთხი სფეროს მეშვეობით. თითოეული მათგანი ჩვენი ცხოვრების 
მნიშვნელოვან ნაწილს მოიცავს, სრულიად სხვადასხვა სახით. შიდა და გარე ფაქტორების 
გავლენების გათვალისწინებით ამ სფეროებს ადამიანის მიერ სხვადასხვა მნიშვნელობა 
ენიჭება და შესაბამისად ხდება მათი განკარგვა. მიუხედავად იმისა, რომ ოთხივე სფეროს 
რეალიზების პოტენციალი თითოეულ ადამიანშია, ზოგიერთი სფერო უკეთ 
წარმოჩინდება, ზოგიერთიც უარყოფილია კულტურის, ოჯახის, განათლების, დროის და 
გარემო ფაქტორების გათვალისწინებით.8 

ცხოვრების ეს ოთხი სფერო გავლენას ახდენს ადამიანის კმაყოფილებაზე ცხოვრების 
შესახებ, თვითშეფასებასა და კონფლიქტებთან და წინააღმდეგობებთან გამკლავების 
გზებზე (Cagande 2020).  ცხოვრების აღნიშნული სფეროები გარკვეულწილად წარმოადგენს 
პიროვნების მდგომარეობას აქ და ახლა. ცხოვრების ოთხი სფერო ჰოლისტური მოდელია, 
ვინაიდან ერთმანეთთან აკავშირებს ადამიანის, ბიოლოგიურ-ფიზიკურ, რაციონალურ-
ინტელექტუალურ, სიოციო-ემოციურ და წარმოსახვით-სულიერ სფეროებს.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 Peseschkian, Hamid, and Arno Remmers. 2020. "Life Balance with Positive Psychotherapy." In Positive Psychiatry, 
Psychoterphy and Psychology, by E., Peseschkian, H., Cagande C. Messias, 91-99. Springer. 
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ფიგურა 1 - ცხოვრების ოთხი სფერო 

 ბალანსის მოდელის დახმარებით ხდება გამოკვლევა იმისა, თუ როგორ განკარგავს 
ადამიანი ცხოვრებას. თუკი ადამიანის მთელი ცხოვრებისეული ძალებისა და ენერგიის 100 
%-ს ცხოვრების 4 სფეროზე გადავანაწილებთ, შევძლებთ მივიღოთ მისი ცხოვრების 
სუბიექტური სურათის გრაფიკულ გამოსახულება, რაც საშუალებას იძლევა ერთის მხრივ 
შეფასდეს, როგორ რეაგირებს ადამიანი მიმდინარე კონფლიქტებზე, მეორეს მხრივ 
განისაზღვროს, როგორ ნაწილდება მისი პრიორიტეტები. მაგალითად, ადამიანმა 
შესაძლოა ბევრი იმუშაოს, იმიტომ, რომ ამას მისი პროფესიული მდგომარეობა მოითხოვს, 
მაგრამ შესაძლებელია ეს იყოს გამოხატულება სხვა სფეროებში არსებული კონფლიქტების 
თავის არიდებისა.  

ენერგიის გადანაწილება ცხოვრების ოთხ სფეროში და მისი ბალანსი განიხილება 
ჯანმრთელი და სტრესებისადმი მედეგი ცხოვრების წინაპირობად.9 შესაბამისად თერაპიის 
ერთ-ერთი მიზანი ცხოვრების ოთხ სფეროს შორის ბალანსის მიღწევაა.  

ბალანსისკენ სწრაფვა ადამიანისთვის დამახასიათებელი პროცესია. ჰომეოსტაზის, იგივე 
დინამიკური ეკვილიბრიუმის შენარჩუნების პროცესი, პირველად გამოიყენა ქენონმა 
(1926).   

ჰომეოსტაზი საშუალებას იძლევა დავაკვირდეთ გარე მოვლენებს და სხეულმა მოახდინოს 
შესაბამისი რეაგირება, რათა შეინარჩუნოს ბალანსი. ეს პროცესი ხშირ შემთვევაში 
გაუცნობიერებლად მიმდინარეობს. ფსიქოლოგიური ჰომეოსტაზი, იგივე ცხოვრების 
ბალანსი გაცილებით კომპლექსურია. ბიოლოგიური ჰომესოტაზის შემთხვევაში 
ორგანიზმი ბუნებრივად ახერხებს ბალანსის მდგომარეობის მიღწევას, ფსიქოლოგიურად 
შესაძლებელია მოხდეს ისე, რომ ენერგიის მიმართვა მოხდეს ერთი რომელიმე სფეროს 
სასარგებლოდ.  თუ დისბალანსი გრძელდება დიდხანს, ამას შესაძლებელია გამოიწვიოს 
კონფლიქტები და დარღვევები.10 თითოეული ადამიანი კულტურული, სოციალური 

                                                            
9 C. Cagande, , E. Messias, and H. Peseschkian. 2020. Positive Psychiatry, Psychotherapy and Psychology Clinical 
Applications. Springer Nature. 

10H. Peseschkian and A. Remmers. "Life Balance with Positive Psychotherapy." In Positive Psychiatry, Psychoterphy and 
Psychology, by E., Peseschkian, H., Cagande C. Messias, 91-99. Springer. 2020. 

სხეული 
ჯანმრთელობა 

                         

ფანტაზია 
მომავალი 

საქმიანობა 
მიღწევები 

კონტაქტები 
ურთიერთობები 
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განსხვავებისა და თავისებურების მიუხედავად, პრობლემების გადასალახად 
კონფლიქტზე რეაქციის ერთსა და იმავე ტიპურ ფორმას მიმართავს. პრობლემების 
შემთვევაში ადამიანების რეაქცია შესაძლებელია ოთხ სფეროში გამოვხადოთ. მაგ. ბრაზი, 
დათრგუნულობა, დაძაბულობა ან ცხოვრების აზრის დაკარგვა. ისინი წარმოდგენას 
გვიქმნიან იმის შესახებ, თუ როგორ აღიქვამს ადამიანი საკუთარ თავსა და გარესამყაროს 
და რა გზას მიუყვება რეალობის აღიარებასა და მისი მართვაში. შესაბამისად, ცხოვრების ეს 
ოთხი სფერო, კონფლიქტების გადამუშავებას ემსახურება. 

 

4. ბალანსის დიაგნოსტიკური ასპექტი  

ბალანსის მოდელის შესწავლა საშუალებას იძლევა, შევაფასოთ არა მხოლოდ მიმდინარე 
ცხოვრებისეული სიტუაცია, არამედ ისიც, თუ როგორ შეიცვალა ეს მოდელი ამა თუ იმ 
ცხოვრებისეული გარემოებების (მაკროტრავმა) პასუხად, და ამგვარად დავინახოთ 
დინამიკა. 11 გარდა ამისა, ყოველი შემდგომი გაზომვა საშუალებას იძლევა, შევაფასოთ 
ფსიქოთერაპიის თერაპევტული ეფექტი.  

იმდენად, რამდენადაც პოზიტიური ფსიქოთერაპია ფსიქოდინამიური მეთოდია, 
ორიენტირდება სიმპტომის საფუძველზე და ცდილობს გაარკვიოს „რა დგას ამ 
სიმპტომების უკან?” დიაგნოსტიკის ეტაპზე ხდება ცხოვრების ოთხი სფეროს ანალიზი და 
მიმდინარე კონფლიქტების გამოკვეთა. შესაბამისად, კონფლიქტის ლოკალიზაცია 
გვეხმარება განვსაზღვროთ ცხოვრების ის სფერო, სადაც მოსალოდნელსა და 
არსებულს/აღქმულს შორის განსხვავებაა.  

 

5. ჩატარებული კვლევის შედეგები 

სტატიაზე მუშაობის პროცესში გაანალიზდა პოზიტიური ფსიქოთერაპიის სასწავლო 
მასალები და ამ მიმართულებით არსებული უახლესი სტატიები. ჩაიწერა სამი ინტერვიუ 
პოზიტიური ფსიქოთერაპიის მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტთან და პოზიტიური 
ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო ტრენერებთან. კვლევის მეთოდოლოგია არის 
თვისებრივი. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა პოზიტიური ფსიქოთერაპიის პოტენციური 
კვლევითი მიმართულებების გამოკვეთა.  

5.1. ინტერვიუ ექსპერტებთან 

ჰამიდ პეზეშკიანი - მედიცინის დოქტორი (MD) პოზიტიური ფსიქოთერაპევტი, 
პოზიტიური ფსიქოთერაპიის მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტი. (გერმანია) 

„პოზიტიური ფსიქოთერაპია არის ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიული მეთოდი ან 
ჰუმანისტური ფსიქონიდამიური მიდგომა. ის აერთიანებს სხვადასხვა მეთოდების 
ეფექტურ ნაწილებს და ამატებს თავის უნიკალურ ელემენტებს, როგორიცაა ისტორიების 
გამოყენება, იგავები და ხალხური სიბრძნე. ეს არის კონფლიქტზე ცენტრირებული, 
მოკლევადიანი და კულტურულად მგრძნობიარე მეთოდი. მეთოდის მოქნილობა 
საშუალებას გვაძლევს გამოვიყენოთ სხვადასხვა კულტურებში არსებული გამოცდილება. 
მოკლევადიანი ხანგრძლივობა კლიენტს საშუალებას აძლევს მიიღოს სწრაფი 
გაუმჯობესება ნაკლები დროისა და ფინანსური დანახარჯით. მეთოდის ინოვაციური 
ინტერვენციები ეხმარება თერაპევტს უკეთ გაიგოს კლიენტის საჭროებები.  პოზიტიური 
ფსიქოთერაპიული მიდგომები გამოიყენება არამხოლოდ კლინიკურ ასპექტში, არამედ 
                                                            
11 N. Peseschkian. Positive psychotherapy: Theory and practice of a new method. Springer Science & Business Media. 
2012. 



207

 

 
 

ფსიქოკონსულტირებაში, განათლებაში, ქოუჩინგში, მართვასა და ტრენინგებში. 
პოზიტიური ფსიქოთერაპიის მსოფლიო ასოციაცია (WAPP) მიზნად ისახავს 
ხელმიასწვდომი გახადოს მეთოდი მსოფლიოსთვის. ამ მიზნით ჩვენ ვახორციელებთ 
სასწავლო პროგრამებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და ხელს ვუწყობთ ცენტრების 
ჩამოყალიბებას და ახალი წევრების მობილიზაციას ასოციაციაში. ასევე ორგანიზებას 
ვუწევთ კონფერენციებსა და სემინარებს და წელიწადში ორჯერ ვაქვეყნებთ სამეცნიერო 
ჟურნალს - „გლობალური ფსიქოთერაპევტი“.  ამჟამად ვაერთიანებთ 2000-მდე წევრს და 
აქტიურად ვმუშაობთ პოზიტიური ფსიქოთერაპიული მეთოდის გასავრცელებლად. 
ასოციაცია ასევე მხარს უჭერს კვლევების განხორციელებას. შედეგად, პოზიტიური 
ფსიქოთერაპია ხელმისაწვდომი გახდება იმ ადამიანებისთვის, ვინც საჭიროებს თერაპიულ 
მკურნალობას ან თვითდახმარებას.“  

არნო რემერსი -  მედიცინის დოქტორი (M.D) ფსიქოთერაპევტი, პოზიტიური 
ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო ტრენერი (გერმანია), ლექტორი და ხელმძღვანელი 
ვისბადენის ფსიქოთერაპიის აკადემიაში (WIAP). 

„ოჯახისა და თვითდახმარების ჩართვა მნიშვნელოვანი ელემენტია თერაპიის პროცესში, 
განსაკუთრებით კოლექტიურ კულტურებში. ისტორიების, გამონათქვამებისა და ხალხური 
სიბრძნის გამოყენება აფართოვებს თერაპიის პროცესს, ხოლო ტრანსკულტურული 
შედარება კარს გვიღებს სიმპტომის განსხვავებული გააზრებისკენ. განსხვავებული 
კულტურა გულისხმობს იმას რომ ადამიანები თერაპიის პროცესში მოდიან 
განსხვავებული ოჯახებიდან. ეს შესაბამისად გულისხმობს განსხვავებულ ღირებულებებს, 
რიტუალებს, გამოცდილებას, რაც საბოლოო ჯამში ქმნის კულტურულ 
მრავალფეროვნებას. კვლევის ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ კულტურული ასპექტი 
და აქდან გამოწვეული კონფლიქტებია. ასევე მნიშვნელოვანია მეთოდის ინსტრუმენტების 
განვითარება, მენტალური ჯანმრთელობისა და მკურნალობის ემპირიული კვლევა. ასევე 
მეთოდის ეფექტურობის შემოწმება ქართულ მოსახლეობაზე. მეთოდი ღირებულ შედეგებს 
იძლევა ოჯახური და წყვილების თერაპიისას, ხოლო  ბავშვებთან მუშაობისას ასევე 
შესაძლებელია ამ პროცესების ემპირიული დაკვირვება“.  

მაქსიმ ჩეკმარიოვი - ფსიქიატრი, ფსიქოთერაპევტი, პოზიტიური ფსიქოთერაპიის მასტერ 
ტრენერი. ხელმძღვანელობს პოზიტიური ფსიქოთერაპიის სასწავლო პროგრამას 
საქართველოში.  

„ბალანსის მეთოდის საშუალების ხდება კლიენტის ცხოვრების, როგორც რაოდენობრივი 
ისე თვისებრივი ანალიზი. კერძოდ, ერთ შემთხვევაში თუ ვარკვევთ ენერგიის რამდენი 
პროცენტი მიემართება თითოეულ სფეროზე, მეორე შემთვევაში ვარკვევთ თუ რა 
აქტივობებით არის შევსებული ეს სფეროები. ასევე შესაძლებელია კმაყოფილების შეფასება 
თითოეული სფეროს მიხედვით.  

ცხოვრების ოთხი სფეროს თვისებრივი ანალიზისთვის შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას 
კითხვები, რომელიც კლიენტს ეხმარება სიღრმისეულად გაიაზროს მისი ცხოვრება.  

 

შეკითხვები სხეულის ნაწილებთან/ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით  

1. რა ფიზიკური ჩივილები და დაავადებები გაქვთ? 
2. როგორ აფასებთ საკუთარ გარეგნობას? 
3. როგორი დამოკიდებულება გაქვთ თქვენს სხეულთან - მეგობრად 
აღიქვამთ თუ მტრად? 
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4. თქვენთვის თუ არის მნიშვნელოვანი, როგორ გამოიყურება თქვენი 
პარტნიორი? 
5. თქვენი სხეულის რომელი ნაწილი/ნაწილებია ჩართული, როცა 
მრისხანებთ? 
6. როგორ რეაგირებს თქვენი პარტნიორი (ოჯახი), როცა ავად ხდებით? 
7. დიდხანს თუ გძინავთ? 
8. როგორ გავლენას ახდენს ავადმყოფობა თქვენს ცხოვრებისეულ 
აღქმაზე და  თქვენს დამოკიდებულებაზე მომავლისადმი? 
9. ავადმყოფობის დროს მუშაობასა და საქმის კეთებას თუ განაგრძობთ? 
10. ვინ გივლიდათ ავადმყოფობის დროს? 

 
შეკითხვები სამუშაოს სფეროსთვის/მიღწევებისთვის  

1. ყველაზე მეტად რა  გაინტერესებთ (ფიზიკური, ინტელექტუალური, 
მხატვრული აქტივობა, ადმინისტრაციული სამუშაო და ა. შ.)? 
2. რა სახის საქმიანობა გსურთ? კმაყოფილი ხართ საკუთარი 
პროფესიით? 
3. მნიშვნელოვანია თქვენთვის, რომ საქმიანობაში მუდამ წარმატებული 
იყოთ? 
4. თქვენთვის ადვილია, რომ აღიაროთ თქვენი პარტნიორის, შვილების, 
თანატოლების, კოლეგების, ძმების, დების, მშობლების წარმატებები? 
5. ადამიანის გაცნობისას რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის მისი 
განათლება, ინტელექტი, სოციალური პრესტიჟი? 
6. თავს კომფორტულად გრძნობთ, როცა უსაქმოდ ხართ? 
7. გადაწყვეტილების მიღება გიჭირთ? 
8. სად უფრო გახსნილი ხართ: შინ თუ სამსახურში? 
9. შეცდომის დაშვებისას როგორ გსჯიდნენ? 
10. როგორ გაჯილდოებდნენ წარმატებებისთვის? 

 
შეკითხვები ურთიერთობის/კონტაქტის მიმართულებით  

1. ვინ არის თქვენს ოჯახში უფრო კონტაქტური? 
2. როგორ გრძნობთ თავს ბევრ ხალხში? 
3. როგორ ადამიანებთან გიჭირთ კონტაქტი? 
4. რა უფრო გიჭირთ: კონტაქტის დამყარება თუ მისი შენარჩუნება? 
5. გიძნელდებათ საყვარელ ჩვევებზე უარის თქმა? 
6. მისდევთ თუ არა ოჯახურ (პოლიტიკურ, რელიგიურ, ყოფით) 
ტრადიციებს? მათგან რომლებს აქვს თქვენთვის მნიშვნელობა? 
7. მნიშვნელოვანია თქვენთვის, რას იტყვიან სხვები? 
8. თქვენი მშობლებიდან რომელი უფრო კონტაქტური იყო? 
9. ვის სთხოვდით დახმარებას პრობლემების გაჩენის შემთხვევაში? 
10. ბავშვობაში ბევრი მეგობარი გყავდათ? 
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შეკითხვები არსის/მომავლის მიმართულებით  

1. ხშირად მოგდით თავში კარგი აზრები? 

2. თუ ხდება ისე, რომ ფანტაზიები თქვენთვის რეალობაზე უფრო 
სასიამოვნოა? 

3. თქვენი მეუღლის (პარტნიორის) რა თვისებები თამაშობენ თქვენს 
ფანტაზიებში გადამწყვეტ როლს? 

4. ხშირად თუ ფიქრობთ მომავალზე? გიყვართ ფანტასტიკის კითხვა? 

5. რომ შეგძლებოდათ ერთი კვირით ვინმესთვის ადგილის გაცვლა, ვის 
გაუცვლიდით? რატომ? 

6. ერთი კვირით ვინმესთან ერთად სადმე გამგზავრების 
შესაძლებლობა რომ გქონოდათ, ვინ იქნებოდა ეს? რატომ? 

7. ერთი დღით უხილავი რომ გამხდარიყავით, როგორ გამოიყენებდით 
ამ დროს? 

8. ადამიანთაგან ვის აირჩევდით მისაბაძ მაგალითად? 

9. როგორ წარმოგიდგენიათ სიცოცხლე გარდაცვალების შემდეგ? 

10. რა არის თქვენი მშობლების, პარტნიორის ან თქვენი ცხოვრების 
მიზანი? 

 

დასკვნა 

წინამდებარე ნაშრომში განვიხილეთ, თუ რა არის პოზიტიური ფსიქოთერაპია, მეთოდის 
ძირითადი პრინციპები და მიდგომები. ექსპერტებთან ჩატარებული ინტერვიუ ცხადყოფს, 
რომ მეთოდს აქვს დიდი პოტენციალი ქართული კულტურისთვის. ის ასევე იძლევა 
მრავალფეროვან შესაძლებლობებს შემდგომი კვლევებისთვის, რაც საბოლოო ჯამში ხელს 
შეუწყობს ფსიქოთერაპიული მიმართულებით კვლევაზე დაფუძნებული სერვისების 
ჩამოყალიბებას.  
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ანდერძის გარეშე მემკვიდრეობა (ab intestato) საქართველოში და 
ევროპულ ქვეყნებში  

 

მიხეილ ხურციძე 

მოწვეული ლექტორი, 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართლის სალექციო კურსის წაკითხვისას, კანონით 
მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით შედარებითი ანალიზისათვის ყოველთვის მიხდებოდა 
სტუდენტებისათვის-სემინარისათვის მოსამზადებლად უამრავი სხვადასხვა 
ლიტერატურის მითითება სხვადასხვა ქვეყნების ანდერძის გარეშე მემკვიდრეობის 
სპეციფიკასთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე ის ძირითადი 
პოსტულატები, რაც ევროპული ქვეყნების სამართალშია ამ მიმართებით, კონკრეტულად 
და ლაკონურად ერთ სტატიაში მომექცია, სადაც სხვადასხვა ევროპული ქვეყნის 
მემკვიდრედ მოწვევის რიგებს და მემკვიდრეთა უფლებრივ მდგომარეობას განვიხილავთ.  

ვფიქრობ, მემკვიდრეობის სამართლის ძირითადი პრინციპებისა და კონკრეტული 
ინსტიტუტის შესწავლა, სამემკვიდრეო ურთიერთობების სამართლებრივი რეგულირების 
თავისებურებების გაცნობა, ნორმატიულ მასალებთან მუშაობის უნარ-ჩვევების 
გამომუშავება, შესასწავლი ქვეყნების ეროვნული კანონმდებლობის საფუძველზე 
სამართლებრივი საკითხების გადაწყვეტა, სტუდენტებს გაუადვილებს წვდომას, როგორც 
ძირითად და დამატებით სპეციალიზებული ლიტერატურის როგორც ზოგად საკითხებზე, 
ასევე ცალკეული ქვეყნების სამართალზე.  

ამ ნაშრომში წარმოგიდგენთ „კანონით“ მემკვიდრეობის განვითარების ისტორიულ 
ასპექტებს უძველესი წყაროების გამოყენებით, ასევე საქართველოს, გერმანიის, 
შვეიცარიის, საფრანგეთის, საბერძნეთის, მოლდოვის, თურქეთის,  ინგლისში და უელსში 
მოქმედ სამართლებრივ ნორმებს ანდერძის გარეშე მემკვიდრეობის რეგულირების მხრივ. 

საკვაძო სიტყვები: მემკვიდრეობის სამართალი, კანონით მემკვიდრეობა, ანდერძის გარეშე 
მემკვიდრეობა, ab intestato, მემკვიდრეთა რიგები კანონით მემკვიდრეობაში, კანონით 
მემკვიდრეობა საქართველოში. 

 

Abstract 

When reading a lecture course in Family and Inheritance Law, for comparative analysis of 
inheritance by law, it was always necessary to cite numerous different literatures for the 
preparation of students-seminars on the specifics of inheritance without a will from different 
countries. That is why I decided to put the main postulates that are in the law of European countries 
in this regard, specifically and succinctly in one article, where we discuss the ranks of inviting 
different European countries as heirs and the legal status of heirs. 

I think that studying the basic principles and specific institute of inheritance law, getting 
acquainted with the peculiarities of legal regulation of inheritance relations, developing skills in 
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working with normative materials, solving legal issues based on the national legislation of the 
countries to be studied, will make it easier for students.  

This paper presents the historical aspects of the development of inheritance by law using ancient 
sources, as well as the legal norms in force in Georgia, Germany, Switzerland, France, Greece, 
Moldova, Turkey, England and Wales regarding the regulation of inheritance without a will. 

Keywords: Inheritance law, Inheritance by law, Inheritance without a will, ab intestate, Rows of 
heirs in inheritance by law, Inheritance by law in Georgia. 

 

შესავალი 

იურიდიულ ლიტერატურაში ხშირად ნახსენები ტერმინი „კანონით მემკვიდრეობა“ 
რომლის იმპლემენტაცია მოხდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში და ცალკე თავად 
არის განსაზღვრული, ვგონებ შეცვლას საჭიროებს. რადგან მემკვიდრეობის შესახებ, 
კანონმდებლობით დადგენილი ნორმები არეგულირებს როგორც ანდერძით ისე კანონით 
მემკვიდრეობას,  ან მემკვიდრეობას ორივე საფუძვლით.  ანდერძით მემკვიდრეობა 
სრულად ხორციელდება კანონის საფუძველზე. ევროპულ სამართალში, როგორც 
რომანულ-გერმანულ ასევე საერთო სამართლის ქვეყნებში მიღებულია ტერმინი ანდერძის 
გარეშე მემკვიდრეობა (ab intestato). მიზანშეწონილია ჩვენს კანონმდებლობაშიც შევიდეს 
შესაბამისი ცვლილება და ცალკე კანონით მემკვიდრეობის ტერმინი აღარ არსებობდეს, 
რომელიც მხოლოდ პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკების სამოქალაქო კოდექსებში ვხვდებით.  ამ 
ნაშრომში მოკლედ შევეხები ანდერძის გარეშე მემკვიდრეობის ისტორიულ ნაწილს, ასევე 
დღევანდელ მდგომარეობით საქართველოს და ევროპული ქვეყნების კანონმდებლობით  
როგორია ანდერძის არ არსებობის შემთხვევაში მემკვიდრეთა მოწვევა, მათი რიგითობა, 
თანმიმდევრობა და წარმომადგენლობითი უფლებით მემკვიდრეობა.  

საკუთრების და მემკვიდრეობა   უფლება შეიძლება ითქვას ისტორიაში ადამიანთა 
ერთერთი პირველი უფლებებია, რომლებსაც იმდენად მჭიდრო ურთიერთკავშირი 
გააჩნიათ, რომ მემკვიდრეობის უფლების წარმოშობისა და განვითარების პერიპეტიები 
შეუძლებელია განვიხილოთ საკუთრების უფლების გარეშე განყენებულად. ამას მოწმობს 
უძველესი ისტორიულ სამართლებრივი წყაროებიც, როგორიცაა დრაკონტის და სოლონის 
კანონები ელადაში, ჰამურაბის კანონები ძველ ბაბილონში და 12 ტაბულის კანონი რომის 
სამართალში.   ძველ რომში მემკვიდრეობის სამართლის ინსტიტუტის ჩამოყალიბება 
საუკუნეების განმავლობაში მიმდინარეობდა, რაც  დასრულდა და აისახა იუსტინიანეს 
კანონმდებლობაში. 

მოკლედ მინდა შევეხო მემკვიდრეობის ზოგად ისტორიულ ასპექტებს, ანდერძის გარეშე 
მემკვიდრეობას უძველესი წყაროების (ჰამურაბის კანონები, სოლონის კანონები) და რომის 
სამართლის მიხედვით. 

1. „ჰამურაბის კანონები“ 

„ჰამურაბის კანონები შედგება პრეამბულისა (სადაც ჩამოთვლილია მეფე ჰამურაბის 
ღირსებები) და ძირითადი ნაწილისაგან, რომელიც მოიცავს 282 მუხლს. კანონთა კრებული 
არ შეიცავს ზოგად სისტემურ პრინციპებს, მუხლები წარმოდგენილია კაზუისტური 
ფორმით, რადგან თითოეული მათგანი წარმოადგენს კონკრეტული შემთხვევის (კაზუსის) 
აღწერას“1.1  

                                                            
1 Из Законов Хаммурапи, царя Вавилона // Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: В 2 т. / Под 
ред. К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. Т. 1. М., 1996. 
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უპირველეს ყოვლისა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჰამურაბის კანონების მიხედვით მამის ანუ 
ოჯახის უფროსის აბსოლუტური ძალაუფლება არსებობდა ოჯახის ყველა წევრზე. 
მემკვიდრეებად ითვლებოდნენ მამრობითი სქესის შვილები, რომლებიც 
სრულუფლებიანი მესაკუთრეები ხდებოდნენ მხოლოდ მამის გარდაცვალების შემდეგ და  
თანაბრად იღებდნენ მემკვიდრეობას.  

თუმცა არსებობდა გამონაკლისები, მაგალითად ჰამურაბის კანონთა კრებულის 165-ე 
მუხლით, „თუ ადამიანი მის ვაჟ-მემკვიდრეს, რომელსაც კარგი თვალით უყურებს, ბეჭდით 
დადასტურებელი დოკუმენტით მისცემს მიწას, სახლს ან ბაღს, მისი გარდაცვალების 
შემდეგ ძმები თანაბრად გაიყოფენ მამის მემკვიდრეობას,“ თუმცა ეს  საჩუქარი არ შევა 
სამკვიდრო ქონებაში. და ასევე 166-ე მუხლით, თუ ოჯახის მამა თავისი ვაჟებს ცოლს 
მოაყვანინებს და ცოლი არ ჰყავს მისი უმცროსი ვაჟს, მაშინ, მამის გარდაცვალების შემდეგ 
ძმების მიერ სამკვიდროს გაყოფისას, ისინი მიიღებენ თანაბარ წილებს, მაგრამ 
ვალდებულნი არიან უმცროსს ძმას დამატებით მისცენ ვერცხლი ცოლის მოსაყვანად.“  

ოჯახის უფროსს ასევე შეეძლო მისი მონა-ქალის მიერ გაჩენილი შვილების აღიარება, 
როგორც საკუთარი შვილები, ყველა იმ უფლებით, რაც აქედან გამომდინარეობს, 
ფორმულის საშუალებით "ჩემი შვილები"2.  

მამის სიკვდილის შემდეგ ისინი იღებდნენ მემკვიდრეობის წილს თანაბრად კანონიერ 
შვილებთან. „მაგრამ მაშინაც კი, თუ ის მათ შვილებს არ უწოდებდა, მისი გარდაცვალების 
შემდეგ დედაც და შვილიც მიიღებდნენ თავისუფლებას და, თუმცა ამ შემთხვევაში 
მემკვიდრეობას ვეღარ მოითხოვდნენ’’3. ჰამურაბის კანონებში ვხვდებით შვილების 
ინსტიტუტს და შვილობილის მიერ მემკვიდრეობის მიღების შესაძლებლობას. ამ 
შემთხვევაში მამკვიდრებლი შვილობილი და შვილები თანაბრად იღებდნენ 
მემკვიდრეობას. ჰამურაბის კანონები განსაზღვრული იყო მამის მიერ ვაჟიშვილისათვის 
მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევის შესაძლებლობა. 

 თუ ადამიანი „მძიმე ცოდვის“ ჩადენის გამო გადაწყვეტს ვაჟის გაძევებას, ამის შესახებ 
უნდა განუცხადოს მოსამართლეებს, რომლებიც გამოიკვლევენ ვაჟის ბრალეულობის 
საკითხს და ისე მიიღებენ გადაწყვეტილებას. კანონთა კრებულის 168-ე მუხლის თანახმად, 
„თუ მან მამის მიმართ მძიმე ცოდვა ჩაიდინა, საკმარისია მას მემკვიდრეობა ჩამოერთვას, 
მათ პირველად უნდა აპატიონ იგი; თუ მან მეორედ ჩაიდინა მძიმე ცოდვა, მაშინ მამას 
შეუძლია შვილს ჩამოართვას მემკვიდრეობა“  

რაც შეეხება მამკვიდრებლის ქალიშვილებს, დაქორწინებისას მამა ქალიშვილს მზითევს - 
შერიქტუს აძლევდა. თავდაპირველად მზითევი გათხოვილი ქალის მეუღლის 
საკუთრებაში გადადიოდა, ხოლო გარდაცვალების შემდეგ - მის შვილებს ეკუთვნოდა. 
თუმცა ზოგ შემთხვევაში მას თავისუფლად შეეძლო მზითევის განკარგვა და მისი 
გარდაცვალების შემდეგ მისი ვაჟიშვილები მიიღებდნენ მემკვიდრეობით.  

შერიქტუ ეძლეოდა ქალიშვილს, ასევე როდესაც ის რომელიმე ღვთაების მონაზვნად 
აღიკვეცებოდა. აღნიშნული კანონის (ზიკრუმის მონაზონი, ღვთაებრივ პროსტიტუციას 
ანუ წმინდა მეძავობას ეწეოდა, და მის მიერ მიღებული შემოსავალი ზიკრუმის ტაძარს 
გადაეცემოდა)4 ჰამურაბის კანონთა კრებულის 178-179-ე მუხლებით, როდესაც მამა 
ქალიშვილს მზითევს აძლევს, ოფიციალურად გაცემული დოკუმენტის საფუძველზე, 
გააჩნია მას მისცემს თუ არა ამ ქონების თავისუფლად განკარგვის უფლებას. თუ 
                                                            
2 https://thefederalistpapers.org/wp-content/uploads/2012/12/The-Code-of-Hammurabi.pdf [უ.გ.9.06.2021]. 
3 Хрестоматия по Всеобщей истории государ ства и права: В 2 т. / Под ред. К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. Т. 
1. М., 1996. 
4 Н. Т Кудинова, ЗАКОНЫ ЦАРЯ ХАММУРАПИ.  
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დოკუმენტში მითითებული არ არის, ქალიშვილს აქვს მისი სიცოცხლის განმავლობაში  
მიცემული მზითევით მხოლოდ სარგებლობის ან მისი ძმებისათვის სარჩოს მოთხოვნის 
უფლება. ხოლო თუ მამის მიერ გაცემულ დოკუმენტში პირდაპირ არის მითითებული, 
ქალიშვილი თავისუფლად განკარგავს ამ ქონებას.  

ძალიან საინტერესო და ორიგინალურია ჰამურაბის კანონების 150-ე მუხლი, რომლის 
თანახმად ”თუ მამაკაცი ცოლს, ბეჭდით დადასტურებული დოკუმენტით, მისცემს 
მინდორს, ბაღს, სახლს ან მოძრავ ნივთს, მაშინ ქმრის გარდაცვალების შემდეგ მის შვილებს 
სასამართლოს მეშვეობით მას ვერაფერს ვერ მოსთხოვენ; დედას შეუძლია ეს ქონება 
გადასცეს მის შვილს და რომელიც უყვარს.“ აქედან გამომდინარე ბაბილონში ქალს შეეძლო 
ჰქონოდა საკუთარი პირადი ქონება, რომელიც მხოლოდ მას ეკუთვნოდა და რომელსაც მის 
გარდა ვერავინ შეძლებდა განკარგოს.    მამკვიდრებლის ქვრივი ასევე სარგებლობდა 
საკუთრების გარკვეული უფლებებით:  

„ცოლს აქვს თუ არა ქმრის მემკვიდრეობის უფლება? ჰამურაბის კანონების თანახმად, 
მამკვიდრებლის მეუღლეს შესაძლებელია ჰქონდეს მზითევი (შერიქტუ) და საჩუქარი 
ქმრისგან (ნუდუნუ) და ასევე უფლება განაგრძოს ცხოვრება გარდაცვლილი ქმრის 
სახლში”5. 171-ე და 176-ე მუხლების მიხედვით, „მის შვილებს არ შეეძლოთ მისი 
იძულებითი განდევნა სახლიდან. ამასთან, მას არ შეუძლია გაყიდოს მისი ქონება, იგი 
სიკვდილის შემდეგ შვილებზე უნდა გადავიდეს). თუ ქმარმა არ მისცა მას საჩუქარი 
(ნუდუნუ), მაშინ ის იღებს მზითევს და, გარდა ამისა, საჩუქრის სანაცვლოდ, შვილების 
ტოლფას მემკვიდრეობის წილს“. 

 

2. რომის სამართალი 

რაც შეეხება რომის სამართალს, სადაც განვითარების პირველ ეტაპზე გარდაცვლილის 
ქონება მის აგნატის ოჯახში ან გვარში რჩებოდა.  მემკვიდრეობის შესახებ თავდაპირველად 
ადათები და ჩვეულებები ვითარდება კერძო საკუთრების გაჩენისთანავე. გაიუსი 
მემკვიდრეობას საკუთრების შეძენის ერთ-ერთ საშუალებად თვლიდა. 

რომის იმპერიაში მემკვიდრეობის განვითარების რამდენიმე ძირითადი ეტაპია: 

XII ცხრილების კანონების შესაბამისად; 

პრეტორის ბრძანებულებით(ე.წ პრეტორული სამართალი); 

იმპერიული წინა იუსტინიანეს კანონმდებლობის შესაბამისად; 

იუსტინიანეს უფლებით. 

“მემკვიდრეობა გაგებულია, როგორც საკუთრების გადაცემის ფაქტი. მემკვიდრეობით 
მიღებული ქონების ცნება (hereditas) მოიცავდა როგორც ქონების, ისე პასუხისმგებლობის 
უფლებებს (გარდა: მკაცრად პირადი უფლებებისა), აგრეთვე ვალდებულებებს”6. 

რომაული სამართლის წყაროებში მითითებულია მემკვიდრეობის ორი ტიპი: კანონით და 
ანდერძით. XII ტაბულის კანონების თანახმად, კანონით მემკვიდრეობა მხოლოდ ანდერძის 
არარსებობის შემთხვევაში იყო შესაძლებელი. ასევე არსებობდა წესი, რომ ერთდროულად 
მემკვიდრეობა, როგორც კანონით, ისე ანდერძით, ერთი პირის საკუთრებაში მიუღებელია. 

                                                            
5 https://thefederalistpapers.org/wp-content/uploads/2012/12/The-Code-of-Hammurabi.pdf [უ.გ.9.06.2021]. 
6 М.А Баринова., С.Т Максименко.. Римское частное право. 
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ასევე, რომაელებმა განასხვავეს მემკვიდრეობის ორი ტიპი: უნივერსალური და 
სინგულარული. რომაელებმა მემკვიდრის პიროვნებაში დაინახეს გარდაცვლილი 
(მამკვიდრებლის) იურიდიული პიროვნების გაგრძელება7; უნივერსალური 
მემკვიდრეობით, გარდაცვლილის მთელი ქონება, მისი უფლებებისა და მოვალეობების 
მთელი რიგი მემკვიდრეს გადაეცა. ცნობილი რომაელი იურისტის პომპონიუსის 
განმარტებით, "გარდაცვლილის ყველა უფლება გადაეცემა მემკვიდრეს და არა მხოლოდ 
ინდივიდუალური ნივთების საკუთრება, რადგან თამასუქებით დატვირთული ქონება 
მემკვიდრესაც უნდა გადაეცეს". გარდა ამისა, ვისაც შეეძლო "მემკვიდრეობა მთლიანად 
მიეღო, მას არ შეუძლია მისი დაყოფით მიიღოს მხოლოდ მისი ნაწილი" 

გარდაცვლილის  მემკვიდრე პასუხისმგებელი იყო მამკვიდრებლის ყველა 
დავალიანებაზე, თუნდაც ისინი აღემატებოდეს აქტიურ ქონებას. ამ შემთხვევაში 
მემკვიდრეობა წამგებიანად ითვლებოდა. ცნობილი რომაელი იურისტი ულპიანემ დაწერა, 
რომ "მემკვიდრეს ისეთივე ძალა და უფლება აქვს, როგორც გარდაცვლილს". 

ისტორიულად, კანონით მემკვიდრეობა წარმოიშვა ანდერძით მემკვიდრეობამდე. 
როდესაც ვსაუბრობთ რომის სამართალზე და მასში მემკვიდრეობითი ნორმების 
განვითარებაზე, აუცილებლად უნდა განვსაზღვროთ რამდენიმე ტერმინი;  Familia (ოჯახი); 
paterfamilia (ოჯახის მამა, ოჯახის უფროსი,); adgnatio – ე.წ აგნატები (ოჯახის უფროსის 
ხელისუფლებაში მყოფი პირები); adgnatus proximus (uaxloesi agnati naTesaviუახლოესი 
აგნატი ნათესავები); patria potestas (მამის ხელისუფლება); cognatio ანუ კოგნატები 
(სისხლის ნათესაობა);  რომის საოჯახო სამართალი აღიარებდა ორი სახის ნათესაურ 
კავშირს: 1. აგნატურ ნათესაობას (adgnatio), როდესაც ოჯახის ყველა წევრი (ცოლი, შვილები 
,შვილიშვილები, რძალი და ა.შ.) ოჯახის მამრობითი სქესის უფროსის ანუ მამის 
ხელისუფლების ქვეშ იყო; 2. კოგნატური ანუ სისხლით ნათესაობა (cognatio), რომელშიც 
გარდა ჩამოთვლილი პირებისა, ოჯახის წინაპრებთან ნათესაური კავშირით ყველაზე 
ახლოს მდგომი მამრობითი სქესის აგნატი ნათესავებიც -adgnatus proximus- მოიაზრებოდა8. 

რომის მემკვიდრეობით სამართალში განმსაზღვრელი მნიშვნელობა მამის 
ხელისუფლებას-patria potestas ენიჭებოდა. ოჯახის მამა- paterfamilia  ერთადერთი და 
შეუზღუდავი მესაკუთრე იყო ყველა იმ ქონებისა რასაც ფართო გაგებით ოჯახის წევრები 
თავიანთი შრომით და მოქმედებით მოიპოვებდნენ. თავდაპირველად, ოჯახის უფროსის-
„pater familia“ გარდაცვალების შემთხვევაში, ქონება ყოველთვის რჩებოდა მის გვარში და 
მის ნათესავებს გადაეცემოდათ დადგენილი ჩვეულებების შესაბამისად9. ადრეულ ეპოქაში 
რომში არსებობდა აგნატური ოჯახი. კოგნიტური ნათესაობა ჯერ კიდეც არ იძლეოდა 
მემკვიდრეობის უფლებას.  

აგნატებად ითვლებოდნენ ის პირები, რომლებიც ერთი და იმავე ოჯახის უფროსის „პატერ 
ფამილიას“ ძალაუფლებას ექვემდებარებოდნენ. ამასთან აგნატები, ერთსა და იმავე დროს, 
კოგნატებიც შეიძლება ყოფილიყვნენ. ოჯახის უფროსის ღვიძლი შვილი ერთსა და იმავე 
დროს აგნატიც იყო და კოგნატიც. აგნატური ნათესაობა იყო ნათესაობა მხოლოდ 
მამრობითი ხაზით9. 

საინტერესოა მოკლედ მიმოვიხილოთ თორმეტი ტაბულის კანონი (Leges duodecim 
tabularum, leges decemvirales), ძველი რომის კანონთა კოდექსი, რომელიც შეიქმნა 
პლებეების მოთხოვნით ძვ.წ. 451-450 წლებში, დეცემვირების სპეციალურად არჩეული 
კოლეგიის მიერ (decemvires legibus scribundis). ეს იყო სამართლებრივი ადათ-წესებისა და 

                                                            
7 გ. ნადარეიშვილი. რომის სამოქალაქო სამართალი. 
8 მ. გარიშვილი, მ. ხოფერია. რომის სამართლის საფუძვლები. 
9 რ. შენგელია, ე. შენგელია. საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი. 
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ახალი კანონების ჩანაწერი, რომელიც შეიცავდა განკარგულებებს მოქალაქეთა უფლებებს, 
პირადი და ქონებრივი სამართლის საკითხები და ა.შ, ურთიერთობების რეგულირების 
საკითხებს ოჯახსა და საზოგადოებაში, საკუთრებასთან და მის განკარგვასთან, საოჯახო 
და სამემკვიდრეო, სხვა სამოქალაქო და სისხლის საკითხებს აგრეთვე განისაზღვრა 
დანაშაულისა და სასჯელის ტიპები,  ასევე სასამართლო წარმოების პროცედურები.    

ისინი თავდაპირველად ჩაიწერა 10 დაფაზე, შემდეგ პლებეების თხოვნით, დაემატა 2 
(აქედან მოდის სახელი), რომელიც მოათავსეს ქალაქის მოედანზე საერთო საზოგადო  
გაცნობისთვის. „კანონები გადმოცემულია სპეციალურ რიტმიზებულ პროზაში, რომელიც 
მოსახერხებელია დამახსოვრებისათვის.  საუკუნეების განმავლობაში ხდებოდა კანონების 
ტექსტი  ციტირება და კეთდებოდა კომენტარები. მას შემდეგ, რაც ორიგინალი ტექსტი არ 
შემორჩა, მისი რეკონსტრუქცია ხდება მწერლებისა და იურისტების (ციცერონის, გაიუსის, 
ულპიანეს, გორდიანის, დიოკლეტიანეს და სხვათა) ნაშრომების, ცნობების ან ციტატების 
საფუძველზე“10.  

ძველ რომაულ სამართალში, XII ცხრილების კანონების თანახმად, ანდერძის გარეშე 
მემკვიდრეობა ემყარებოდა აგნატ ნათესაობას. XII ტაბულის კანონში დადგენილია 
მემკვიდრეების სამი კლასი (ტაბ. V.4) * (122). ცივილური სამართლის მემკვიდრეობა: 1. 1. 
„მამკვიდრებლის მემკვიდრეები (heredes sui) - კანონიერი მემკვიდრეები, რომლებიც 
მამკვიდრებლის გარდაცვალების დროს  და მისი ძალაუფლების ქვეშ იყვნენ მოქცეულნი.  
(ესენი შეიძლება ყოფილიყვნენ ვაჟიშვილები, ნაშვილები, დაქორწინებული ცოლი cum 
manu, გარდაცვლილი ვაჟების შვილიშვილები და ა.შ)11. აგნატებს შორის უპირატესობით 
სარგებლობდა ოჯახის წინაპართა სულებთან ყველაზე ახლო მდგომი პირი - 
თავდაპირველად ასეთად მოიაზრებოდა იმავე თაობის პირი, როგორც მამკვიდრებელი (de 
cuius) იყო ანუ მისი ძმა, მაგრამ მამის სტატუსის განმტკიცების კვალობაზე ნათესაური 
კავშირის საწყისად რეალური მამასახლისი- paterfamilias   (და არა საერთო  წინაპარი) 
მიიჩნეოდა, აქედან გამომდინარე მამკვიდრებლის უახლოეს აგნატად შვილი ჩაითვალა. 

2. მეორე რიგში შედიოდნენ უახლოესი აგნატები (agnatus proximus);  

3. მესამეში კი მამკვიდრებელთან ერთი წინაპრების მქონე პირები (gentiles). რომის 
სამართალი ადრეულ პერიოდშიც იცნობდა წარმომადგენლობის უფლებით 
მემკვიდრეობას და ასევე შემდეგი რიგის მემკვიდრეობის გამორიცხვას წინა რიგი ერთ-
ერთი მემკვიდრის არსებობისას. 

შემდგომი ეტაპი რომის მემკვიდრეობის სამართალში წარმოადგენს პრეტორიანული 
სისტემა (bonorum zotio intestati) რომელშიც ერთმანეთთან ერწყმის აგნატები და 
კოგნატები, შეიქმნა მემკვიდრეების ოთხი კლასი: 

1. unde liberi - გარდაცვლილის შვილები; 

2. unde legatimi - კანონიერი მემკვიდრეები და აგნატები; 

3. unde cognati - სისხლით ნათესავები მეექვსე ხარისხის და ზოგჯერ ნათესაობის მეშვიდე 
ხარისხის ჩათვლით; 

4. vir et uxor - ცოცხლად დარჩენილი მეუღლე (ცოლი ან ქმარი).  

საერთოდ სამართლის ისტორიაში უდიდესი მნივნელობა ჰქონდა იმპერატორ 
იუსტინიანეს რეფორმებს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ჩვ.წ მეექვსე საუკუნეში  და რომის 
სამართალმა განიცადა ძირეული ცვლილებები.  იმპერატორმა  იუსტინიანემ 118-ე 
                                                            
10 М.А. Баринова, С.Т.Максименко Римское частное право. 
11 მ. გარიშვილი, მ. ხოფერია. რომის სამართლის საფუძვლები. 
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(543წელს) და 127-ე (548წ) ნოველებით შექმნა მემკვიდრეობის ახალი წესრიგი. 
განისაზღვრა მემკვიდრეთა ოთხი რიგი და აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ქალისა და 
კაცის უფლებები სრულიად გათანაბრდა, „უზნეობადაც კი იქნა მიჩნეული სხვა ქვეყნების 
სამართლებრივი სისტემების მიერ ქალთა უფლებების შელახვა“12.  

საბოლოოდ ანდერძის გარეშე (ab intestato) მემკვიდრეობის ოთხი რიგი დადგინდა: 
მემკვიდრე პირველ რიგს შვილები და მათი დაღმავალი ხაზის ნათესავები (ნათესავების 
რიგითობის მიუხედავად) განეკუთვნებოდნენ, მემკვიდრედ წარდგენის უფლება 
შეუზღუდავი იყო; მეორე რიგში პირდაპირი აღმავალი ხაზის ნათესავები (მშობლები), 
ღვიძლი და-ძმები მოიაზრებოდნენ. თავის მხრივ აღმავალი ხაზით მემკვიდრეობა მამისა 
და დედის მხრიდან მხრიდან ნათესაობის მიხედვით იყოფოდა. ამასთანავე ერთერთი 
მშობლის არსებობა სხვა პირთა მემკვიდრეობას გამორიცხავდა.  თუ გვერდითი ხაზის 
მემკვიდრეები მშობლების კონკურენტებად გამოდიოდნენ, მაშინ სამკვიდრო სულადობის 
მიხედვით იყოფოდა;  მესამე რიგში იყვნენ არაღვიძლი და-ძმა და მათი შვილები, 
რომელთაც მათი მშობლების გარდაცვალების შემთხვევაში იწვევდნენ 
(წარმომადგენლობის უფლებით); მეოთხე რიგს მამკვიდრებლის სხვა სისხლისმიერი 
ნათესავები განეკუთნებოდნენ13.  

 

3. კანონით მემკვიდრეობა ქართულ კანონმდებლობაში 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის  1336-ე მუხლის შესაბამისად, კანონით 
მემკვიდრეობის დროს თანასწორი უფლებით მემკვიდრეებად ითვლებიან: 

I. პირველ რიგში – გარდაცვლილის შვილები, გარდაცვლილის შვილი, რომელიც მისი 
სიკვდილის შემდეგ დაიბადა, მეუღლე, მშობლები (მშვილებლები). 

„ნაშვილები და მისი შთამომავლები, როგორც მშვილებლის ან მისი ნათესავების 
მემკვიდრეები, გათანაბრებული არიან მშვილებლის შვილებთან და მათ შთამომავლებთან. 
შვილიშვილები, შვილიშვილის შვილებისა და ამ უკანასკნელთა შვილები კანონით 
მემკვიდრეებად ჩაითვლებიან, თუ სამკვიდროს გახსნის დროისათვის ცოცხალი აღარ არის 
მათი მშობელი, რომელიც მამკვიდრებლის მემკვიდრე უნდა ყოფილიყო, და თანასწორად 
იღებენ იმ წილს, რომელიც კანონით მემკვიდრეობის დროს მათ გარდაცვლილ მშობელს 
ერგებოდა“14. 

„შვილიშვილები, შვილიშვილის შვილებისა და ამ უკანასკნელთა შვილები ვერ გახდებიან 
მემკვიდრეები, თუ მათმა მშობლებმა უარი თქვეს სამკვიდროს მიღებაზე. მშვილებელი და 
მისი ნათესავები, როგორც ნაშვილებისა და მისი შთამომავლობის მემკვიდრეები, 
გათანაბრებული არიან ნაშვილების მშობლებსა და სხვა ბიოლოგიურ ნათესავებთან. 
ნაშვილების მშობლებს, აღმავალი ხაზის სხვა ბიოლოგიურ ნათესავებსა და და-ძმებს აღარ 
ეკუთვნით კანონით მემკვიდრეობა ნაშვილების ან მისი შთამომავლების გარდაცვალების 
შემდეგ“. 

II. მეორე რიგში – გარდაცვლილის დები და ძმები. მამკვიდრებლის დისწულები და 
ძმისწულები და მათი შვილები კანონით მემკვიდრეებად ითვლებიან, თუ სამკვიდროს 
გახსნის დროისათვის ცოცხალი აღარ იყო მათი მშობელი, რომელიც მამკვიდრებლის 
მემკვიდრე იქნებოდა. ისინი თანასწორად იღებენ სამკვიდროს იმ წილს, რომელიც კანონით 
მემკვიდრეობის დროს მათ გარდაცვლილ მშობლებს ერგებოდა. 
                                                            
12 И.С. Перетерский, Дигесты Юстиниана. Очерк по истории составления и общая характеристика.- М. 1956 
13 Intestate Succession in Roman Law. Thomas Rüfner. 
14 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი. 
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III. მესამე რიგში – ბებია და პაპა, ბებიის დედ-მამა და პაპის დედ-მამა, როგორც დედის, ისე 
მამის მხრიდან. ბებიის დედ-მამა და პაპის დედ-მამა კანონით მემკვიდრეებად ითვლებიან, 
თუ სამკვიდროს გახსნის დროისათვის ბებია და პაპა ცოცხლები აღარ არიან. 

 IV. მეოთხე რიგში – ბიძები (დედის ძმა და მამის ძმა), დეიდები და მამიდები. 

V. მეხუთე რიგში – ბიძაშვილები, დეიდაშვილები და მამიდაშვილები, ხოლო თუ ეს 
უკანასკნელნი არ არიან, მაშინ მათი შვილები. შესაბამისად საქართველოს 
კანონმდებლობით მკაცრად არის განსაზღვრული სამკვიდროს გახსნისას მემკვიდრეთა 
მოწვევის წესი და რიგითობა. 

 

4. გერმანიის და შვეიცარიის კანონმდებლობა 

გერმანიის და შვეიცარიის კანონმდებლობით კანონით მემკვიდრეობა თითქმის 
იდენტურია, მხოლოდ მცირედი განსხვავებებით. სწორედ ამიტომ გადავწვიტე ამ ორი 
ქვეყნის კანონით მემკვიდრეობის სამართლებრივი რეგულირების საკითხები ერთად 
განვიხილო. ორივე ქვეყანაში მოქმედებს ე.წ „პარენტელების“ სისტემა - მემკვიდრეთა 
რიგითობას საფუძვლად უდევს ერთი წინაპრიდან წარმოშობილი სისხლით ნათესავთა 
ჯგუფების არსებობა. გერმანიაში პარენტელების რაოდენობა განსაზღვრული არ არის, 
თუმცა გერმანიის სამოქალაქო კოდექსში მითითებულია ხუთ პარენტელზე, შვეიცარიაში 
კი მოქმედებს ოთხი პარენტელი.  

პირველი პარენტელი: მამკვიდრებლის შვილები და დაღმავალი ხაზის ნათესავები; 

მეორე პარენტელი: მამკვიდრებლის მშობლები და მათი დაღმავალი ხაზის ნათესავები; 

მესამე პარენტელი: მამკვიდრებლის ბებია-პაპა და მათი დაღმავალი ხაზის ნათესავები; 

მეოთხე პარენტელი: მამკვიდრებლის ბებია-პაპის მშობლები  და მათი დაღმავალი ხაზის 
ნათესავები;15 

გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით წინა პარანტელში განსაზღვრული 
მემკვიდრეების არსებობა გამორიცხავს მემკვიდრეობიდან ყველა მომდევნო პარანტელს. 
პირველი პარანტელის ფარგლებში ქონება თანაბრად იყოფა მოანდერძის შვილებზე. 
დანარჩენი შთამომავლები წარმომადგენლობის უფლებით იღებენ მემკვიდრეობას. მეორე 
პარანტელის ფარგლებში ქონება თანაბრად იყოფა მოანდერძის მშობლებს შორის; თუ 
რომელიმე მათგანი ცოცხალი არ არის, მაშინ მისი წილი დაღმავალი ხაზის ნათესავებს 
გადაეცემა წარმომადგენლობის უფლებით, ხოლო მათი არყოფნის შემთხვევაში - 
ცოცხლად დარჩენილ მშობელს. მესამე და მომდევნო პარანტელებში მოქმედებს მსგავსი 
პრინციპები. ქონება თანაბრად იყოფა მამისეულ და დედისეულ  ხაზებს შორის. 

  ქართული კანონმდებლობის მსგავსად, მოქმედებს მემკვიდრეობა წარმომადგენლობის 
უფლებით ანუ 1921-ე მუხლის მესამე ნაწილის შესაბამისად იმ შთამომავლის ადგილს, 
ვინც სამკვიდროს გახსნის მომენტში აღარ არის ცოცხალი, იკავებენ შთამომავლები, 
რომლებიც მამკვიდრებელთან ნათესაურ კავშირში იმყოფებიან მისი მეშვეობით 
(მემკვიდრეობა ნათესაური ხაზით (nach Stämmen)).16 

გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის § 1929 მუხლის თანახმად, მეხუთე და შემდგომი რიგის 
კანონით მემკვიდრეებს მიეკუთვნებიან მამკვიდრებლის შორეული წინაპრები და მათი 
შთამომავლები. გერმანიის კანონმდებლობა არ ზღუდავს მემკვიდრეობის მისაღებად 

                                                            
15 Э.Б. Эйдинова Наследование но закону и завещанию.  М., 1984. 
16 გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი. 
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გამოძახებულ პარანტელთა რაოდენობას, რის შედეგადაც ყველაზე შორეულ ნათესავებს 
კანონით შეუძლიათ გახდნენ მემკვიდრეები. ამის საპირისპიროდ, შვეიცარიაში 
მემკვიდრეების წრე კანონით შემოიფარგლება პირველი სამი პარანტელებით.17 

შვეიცარიის სამოქალაქო კოდექსის 460-ე მუხლის თანახმად, მეოთხე პარანტელის (დიდი 
ბაბუა-ბებიები და მათი შთამომავლები) მემკვიდრეები მამკვიდრებლის ქონებაზე იღებენ 
მხოლოდ უზუფრუქტს. ამ შემთხვევაში საკუთრება გადადის სახელმწიფოს.  

გერმანული სამართლის მიხედვით, განსხვავებით შვეიცარიის კანონმდებლობისა, 
კანონით მემკვიდრეთა წრე მკაცრად განსაზღვრული არ არის და ნორმათა ანალიზის 
საფუძველზე ფაქტობრივად გამორიცხავს ქონების უმკვიდროდ ცნობის ფაქტს და 
სამკვიდროში არსებული ქონება გადაეცემა არა სახელმწიფოს, არამედ მამკვიდრებლის 
რომელიმე შთამომავალს.17 თუმცა § 1936-ის თანახმად, არსებობს ხაზინის კანონით 
მემკვიდრეობის უფლება. ყურადღება უნდა მიექცეს იმ ფაქტს, რომ გერმანია არის 
ფედერალური მოწყობის სახელმწიფო და თუ სამკვიდროს გახსნის მომენტში სახეზე არ 
არიან როგორც მამკვიდრებლის ნათესავი, თანაცხოვრების პარტნიორი, ისე მისი მეუღლე, 
მაშინ კანონით მემკვიდრეა ფედერაციის იმ წევრის ხაზინა, რომლის მოქალაქეც იყო 
მამკვიდრებელი გარდაცვალების მომენტში. თუ მამკვიდრებელი იყო ფედერაციის 
რამდენიმე წევრის მოქალაქე, მაშინ სამკვიდროს თანაბარწილად მისაღებად მოიწვევა 
აღნიშნული ფედერაციის თითოეული წევრი.  „თუ გარდაცვლილი იყო გერმანელი, 
რომელიც არ იყო ფედერაციის არც ერთი წევრის მოქალაქე, მაშინ კანონით მემკვიდრეა 
ფედერაციის ხაზინა“.18 

რაც შეეხება მეუღლეს, მნიშვნელოვანია მემკვიდრეთა რომელ რიგთან ერთად იღებს 
მემკვიდრეობას. მამკვიდრებლის მეუღლე ფორმალურად არცერთ პარანტელში არ შედის, 
მაგრამ მას სამკვიდროს ნაწილის მისაღებად მოიწვევენ პირველი სამი პარანტელის 
მემკვიდრეებთან ერთად, შემდგომი პარენტელების მემკვიდრეობას მეუღლის არსებობა 
გამორიცხავს და ცოცხლად დარჩენილი მეუღლე იღებს მთლიან სამკვიდროს. თუ 
მეუღლეს პირველ პარანტელთან ერთად მემკვიდრეობის მისაღებად მოიწვევენ, მაშინ მას 
ქონების მეოთხედის მიღების უფლება აქვს; მეორე პარანტელთან მოწვევის შემთხვევაში - 
სამკვიდრო ქონების ნახევარი გერმანიაში და მეოთხედი შვეიცარიაში; მესამე პარანტელის 
მემკვიდრეებთან - სამკვიდრო ქონების ნახევრის მიღების უფლება აქვს. შვეიცარიაში 
ცოცხალ მეუღლეს შეუძლია აირჩიოს საკუთრების მითითებული ნაწილის საკუთრებაში 
მიღება ან უფრო დიდი რაოდენობით ქონების უზუფრუქტი. უზუფრუქტი შეიძლება 
ტრანსფორმირდეს მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სარჩოს მიღების უფლებად.  

  

5. ნიდერლანდების კანონმდებლობა 

მემკვიდრეობის შესახებ ნორმები ნიდერლანდების სამოქალაქო კოდექსის მეოთხე წიგნშია 
განსაზღვრული, რომელიც ადგენს შემდეგ რიგითობას. ანდერძის გარეშე 
მემკვიდრეობისათვის დადგენილია მემკვიდრეობის შემდეგი რიგითობას;19 

- 1. კანონით შემდეგი მემკვიდრეები იქნებიან მოწვეულნი გარდაცვლილის სამკვიდროში 
მისი წილი ქონების-მემკვიდრეობის მისაღებად: 

ა. გარდაცვლილის  მეუღლე, რომელთანაც კანონიერად არ იყო მამკვიდრებელი 
დაშორებული გარდაცვლილის შვილებთან ერთად; 
                                                            
17 შვეიცარიის სამოქალაქო კოდექსი. 
18 К.М. Арсланов ,Статья: Понятие и виды завещания по германскому праву , "Наследственное право", 2016, N 4. 
19 ნიდერლანდების სამოქალაქო კოდექსი. 
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ბ თუ ა (ა) ქვეპუნქტის არც ერთი პიროვნება არ არსებობს: გარდაცვლილის მშობლები 
გარდაცვლილის და-ძმებთან ერთად; 

გ თუ (ა) და (ბ) პუნქტებში აღნიშნულ პირთაგან არცერთი არ არსებობს: გარდაცვლილის 
ბებია და პაპა; 

დ თუ (ა) (ბ) და (გ) პუნქტებში აღნიშნულ პირთაგან არცერთი არ არსებობს: 
გარდაცვლილის ბებიის  და პაპის დედ-მამა. 

- 2. გარდაცვლილის შვილის, ძმის, დის, ბებია ან პაპის შთამომავლები შეიძლება მოწვეულ 
იქნენ მამკვიდრებლის სამკვიდროს მისაღებად, რათა წარმომადგენლობის უფლებით 
მიიღონ მემკვიდრეობა, როგორც ეს 4:12 მუხლშია განმარტებული.  

წარმომადგენლობის უფლებით მემკვიდრეობა წარმოიშობა მაშინ, მამკვიდრებლის 
კანონის შესაბამისი მემკვიდრე: 

 - არ არის ცოცხალი; 

- უღირსი მემკვიდრეა; 

- ჩამოერთვა მემკვიდრეობა; 

- უარი თქვა სამკვიდროს მიღებაზე; 

- ან მემკვიდრეობას ვეღარ შეძლებს, რადგან მას მემკვიდრეობის მიღების ვადა გაუვიდა, 

შესაბამისად შთამომავლები წარმომადგენლობის უფლებით მემკვიდრეობით მიიღებენ 
მის ნაცვლად. მათ ვისაც წარმომადგენლობის უფლებით მემკვიდრეობით მიღების 
უფლება აქვთ, გარდაცვლილის სამკვიდროს მისაღებად მოიწვევენ იმ პირის 
მემკვიდრეობაში წილის თანაბარი ნაწილისათვის, რომლის ადგილიც მათ დაიკავეს. 

გარდაცვლილის სისხლის ნათესავების მეექვსე ხარისხის შემდეგ, ვერასოდეს მიიღებენ 
მემკვიდრეობას წარმომადგენლობის უფლებით. მხოლოდ ის პირები, რომლებიც კანონიერ 
ოჯახურ კავშირში იმყოფებოდნენ გარდაცვლილთან, შეიძლება ჩაითვალონ სისხლის 
ნათესავებად.20 

ერთი რიგის მემკვიდრეები სამკვიდროს ქონებას მიიღებენ თანასწორად. შემდგომი რიგის 
მემკვიდრეების არსებობა გამორიცხავს შემდეგი რიგის მემკვიდრეების მიერ სამკვიდროს 
მიღებას. გამონაკლისად უნდა მივიჩნიოთ კანონის ნორმა იმის შესახებ, გარდაცვლილის 
არაღვიძლი და-ძმის წილი სამკვიდროში  არის ღვიძლი და-ძმის, ან მშობლის სამკვიდრო 
წილის ნახევარი. ასევე თუ გარდაცვლილის მშობლის წილი სამკვიდრო ქონების 
მეოთხედზე ნაკლები იქნება, ის იზრდება მეოთხედამდე და ამ სამკვიდროში დარჩენილი 
მემკვიდრეების წილი მცირდება პროპორციულად.21 

ჰოლანდიურ სამართალში ცალკე რეგულირდება ის შემთხვევები, როდესაც 
მამკვიდრებელს დარჩა მეუღლე ან სამოქალაქო პარტიორი და შვილები.22 სამოქალაქო 
კოდექსში განხორცილებული ცვლილებების შედეგად ძალიან გაფართოვდა ცოცხლად 
დარჩენილი მეუღლის უფლებები, რომელიც ძალიან ფართო თემაა და ამიტომ მოკლედ 
შევეხები. თუ გარდაცვლილს არ აქვს შედგენილი ანდერძი, მემკვიდრედ დარჩა მეუღლე 
და შვილები, კანონის შესაბამისი მუხლები იწყებენ მოქმედებას კერძოდ, სამოქალაქო 
კოდექსის მე-4 წიგნის მე-13 მუხლით,  ქონების ყველა აქტივი და ნებისმიერი სესხი 
                                                            
20 იხ სქოლიო 19.  
21 Recent Changes in the Law of Succession in the Netherlands: On the Road 
towards a European Law of Succession? B.E. Reinhartz. 
22 http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook044.htm [უ.გ. 9.06.2021]. 
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ავტომატურად გადადის მეუღლეზე, რომელმაც მეუღლის გარდაცვალებიდან სამ თვეში 
უნდა განაცხადოს, რომ სურს თუ არა შვილებთან შეთანხმდეს კანონით 
გათვალისწინებული წესებიდან მემკვიდრეობის განსხვავებულ დაყოფაზე. „ბავშვებს 
უფლება აქვთ მიიღონ სარჩელი, რაც მათი მემკვიდრეობის ტოლია, მაგრამ ჯერ არ 
მიუღიათ. ეს პრეტენზია გამოწვეულია მხოლოდ გადარჩენილი მეუღლის გარდაცვალების, 
გაკოტრების ან ვალის რესტრუქტურიზაციის შედეგად. ამასთანავე მამკვიდრებელის 
მეუღლეს აქვს იმ საცხოვრებელი სადგომის მიღების საკუთრებაში ან უზურფუქტით, 
რომელშიც ის და მამკვიდრებელი ერთად ცხოვრობდნენ“23. 

მაგალითი: წყვილი ქორწინებაშია, ჰყავთ სამი შვილი  და მათ ერთად აქვთ $ 500,000 ევროს 
ქონება და 60 000 ევროს დანაზოგი. თუ რომელიმე მათგანი გარდაიცვალა, არა აქვთ 
გაფორმებული საქორწინო ხელშეკრულება და მამკვიდრებელს არ დაუტოვებია ანდერძი, 
მოქმედებს კანონით დადგენილი წესები. 1. მეუღლის ეკუთვნის მთლიანი აქტივების 
ნახევარი ანუ 250,000 ევროს ქონება და 30 000 ევროს დანაზოგი.  სამკვიდრო მასად 
ჩაითვლება დანარჩენი 250 000 ევროს ქონება და 30 000 დანაზოგი, შესაბამისად 280 000 
ევრო. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ცოცხლად დარჩენილი მეუღლე და შვილები 
მემკვიდრეობის 1/4 ნაწილს მიიღებენ, თითოეული 70 000 ევროს. საყურადღებოა, რომ 
ყველა მემკვიდრე უნდა გადაიხადის სამემკვიდრეო გადასახადი. მაგრამ ჰოლანდიის 
სამოქალაქო კოდექსით, შვილები ჯერ არ იღებენ ამ წილს. ეს ხდება მხოლოდ ცოცხლად 
დარჩენილი მეუღლის გარდაცვალების, გაკოტრების ან ვალის რესტრუქტურიზაციის 
შემდეგ. ასევე განსაზღვრულია კანონით დადგენილი წესები მამკვიდრებლის მეუღლის 
ხელახლა დაქორწინების შემთხვევაში. „შვილებს  ამასთანავე  აქვთ უფლება წარადგინონ 
პრეტენზია მათი სამკვიდრო წილის მიღების თაობაზე, ასევე მოითხოვონ ე.წ „lump sum“ -- 
ზრუნვის, აღზრდისა და განათლების მისაღებად აუცილებელი თან შესაბამისად 18 ან 21 
წლის მიღწევამდე“.24 

 

6. საფრანგეთის კანონმდებლობა 

 საფრანგეთში, რომაული სამართლის ტრადიციის თანახმად, კანონით მემკვიდრეების 
კლასიფიკაციისა და მათი მემკვიდრეობით მოწვევის თანმიმდევრობის განსაზღვრის 
საფუძველია რიგების ან კატეგორიების სისტემა (ordres)25, რომლებიც სისხლის ნათესავებს 
ჯგუფებად ყოფენ მოანდერძესთან ნათესაური სიახლოვის მიხედვით.  

პირველ კატეგორიას მიეკუთვნება დაღმავალი ხაზის მემკვიდრეები (შვილები, 
შვილიშვილები და ა.შ.). 

 მეორე კატეგორიას ქმნიან მოანდერძის მშობლები, აგრეთვე მისი და-ძმები და მათი 
დაღმავალი ხაზის ნათესავები;  

მესამე კატეგორიაში შედის მშობლების გარდა სხვა აღმავალი ხაზის ნათესავები, 
შესაბამისად  ესენია ბაბუა, ბებია, ბაბუის და ბებიის დედ-მამა და ა.შ. 

 მეოთხე კატეგორიის  და-ძმების გარდა სხვა გვერდითი ხაზის ნათესავები -- ბიძები, 
დეიდები, ბიძაშვილები, დეიდაშვილები, მამიდაშვილები ნათესაობის მეექვსე ხარისხამდე 
და ა.შ“26.  

                                                            
23 Inheritance law legislation in Netherlands. Ian Sumner and Hans Warendorf. 
24 ნიდერლანდების სამოქალაქო კოდექსი. 
25 Валькова, Е. В. Наследственное право . 2016. 
26 საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსი. 
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წინა კატეგორიის მინიმუმ ერთი ნათესავის არსებობა გამორიცხავს მემკვიდრეობიდან 
ყველა მომდევნო კატეგორიას. ასევე თვით ამ კატეგორიის შიგნით უფრო ახლო ხარისხის 
ნათესავი გამორიცხავს უფრო შორეული ნათესავების  მემკვიდრეობის უფლებას. ამ დროს 
აუცილებელია მხედველობაში იქნეს მიღებული ე.წ. პრეზენტაციის უფლება27, რომელიც 
საქართველოს კანონმდებლობაში წარმომადგენლობის უფლებით მემკვიდრეობის მიღებას 
გულისხმობს,  რომლის ძალითაც მოანდერძისგან ადრე გარდაცვლილი მემკვიდრის 
უფლებები გადადის მის დაღმავალი ხაზის მემკვიდრეზე. ამრიგად, მოანდერძის 
შვილიშვილები წარმომადგენლობის უფლებით მიიღებენ მემკვიდრეობის იმ წილს, რაც 
მათი მამის (ე.ი. მოანდერძის ვაჟის) გამო იქნებოდა, თუ იგი არ გარდაიცვლებოდა უფრო 
ადრე ვიდრე მოანდერძე. „წარმომადგენლობის უფლებით მემკვიდრეობა შეუძლიათ 
მხოლოდ მოანდერძის პირდაპირი ხაზის შთამომავლებს, ისევე როგორც მისი და-ძმების 
შთამომავლებს“.28 

ნათესაობის იგივე ხარისხის ყველა შთამომავალი თანაბარი პროპორციით მემკვიდრეობით 
გადადის. იმ შემთხვევებში, როდესაც მემკვიდრეობითი ქონება იყოფა მამისეულ და 
დედობრივ ხაზებს შორის, თითოეულ მათგანში, სამკვიდროდ მოწოდებულ ნათესავებსაც 
იღებენ თანაბარ წილს. თუ მშობლებს, ისევე როგორც მოანდერძის და-ძმებს, 
მემკვიდრეობაში მოიწვევენ, მაშინ თითოეულ მშობელს (მაშინაც კი, თუ მეორე არ არის 
ცოცხალი) ქონების მეოთხედის უფლება აქვს, დანარჩენი თანაბრად იყოფა და-ძმებს 
შორის. 

როგორც უკვე აღინიშნა, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში სამემკვიდრეო სამართალში 
ცოცხლად დარჩენილი მეუღლის უფლებრივი მდგომარეობა განსხვავებულია. ფრანგულ 
სამართალში ის ფორმალურად არცერთ კატეგორიაში არ შედის, მაგრამ შეიძლება 
მოვიაზროთ მეოთხე კატეგორიის მემკვიდრეების წინ. შესაბამისად გამორიცხავს მათ 
მემკვიდრეობას და სამკვიდრო გადადის მის საკუთრებაში სრულად.  

თუ მხოლოდ ერთი ხაზის  სამი რიგის მემკვიდრეები არსებობენ (მამობრივი ან 
დედობრივი), მაშინ ცოცხლად დარჩენილი მეუღლე იძენს ქონების ნახევარზე საკუთრების 
უფლებას. სხვა შემთხვევებში, იგი იღებს მხოლოდ უზუფრუქტს ქონების ნაწილისთვის 
(მეოთხედი - პირველი კატეგორიის მემკვიდრეების არსებობის შემთხვევაში, ხოლო 
ნახევარი - ყველა სხვა შემთხვევაში). „ამავე დროს, მემკვიდრეებს შეუძლიათ მოითხოვონ 
უზუფრუქტის სასიცოცხლო სარჩოდ (rent) გადაქცევა“.29 

 

7. საბერძნეთის კანონმდებლობა 

მოკლედ გავეცნოთ “ab intestat” მემკვიდრეობას საბერძნეთის მემკვიდრეობის სამართალში, 
სადაც, როგორც ევროპული ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში დაყოფილია 
რიგებად-კლასებად.  საბერძნეთის სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით,  

პირველი კლასი-რიგს მიეკუთვნება გარდაცვლილის დაღმავალი ხაზის ნათესავები-
შვილები30. შვილიშვილები მემკვიდრეობას მიიღებენ წარმომადგელობის უფლებით. 
შვილები ინაწილებენ თანაბარ წილებს. ასევე სამოქალაქო კოდექსის 1578 მუხლის 

                                                            
27М. С. Абраменков, Основные институты гражданского права зарубежных стран.  
28 იხ: სქოლიო26. 
29 საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსი. 
30 საბერძნეთის სამოქალაქო კოდექსი. 



224

 

 

თანახმად, ნაშვილები შვილის პოზიცია მშვილებლის მიმართ გათანაბრებულია კანონიერ 
შვილთან და გააჩნია სამკვიდრო უფლებები მშვილებელთან მიმართებაში. 

მეორე კლასი - გარდაცვლილის დედ-მამა, დები და ძმები, ისევე როგორც (ადრე) 
გარდაცვლილი დების და ძმების შვილები და შვილიშვილები. დედ-მამა, დები და ძმები 
იღებენ სამკვიდროს თანაბარ წილებს, (ადრე) გარდაცვლილი დების და ძმების შვილები და 
შვილიშვილები წარმომადგენლობის უფლებით. რას შეეხება არა ღვიძლ დებსა და ძმებს, 
1815-ე მუხლის შესაბამისად სხვა ქორწინებით დები და ძმები, რომლებიც მემკვიდრეები 
არიან დედ-მამასთან, ღვიძლ დებთან და ძმებთან თუ მათ შვილებთან და 
შვილიშვილებთან ერთად, მიიღებენ იმ წილის ნახევარს, რომელიც ღვიძლ დებზე და 
ძმებზე მოდის. 

მესამე კლასი - მესამე რიგში სახელდებიან გარდაცვლილის ბებია პაპები, და მათი 
შთამომავლები. თუ სამკვიდროს გახსნის მომენტში, ორივე ხაზის ბებია პაპები ცოცხლები 
არიან, მხოლოდ ისინი არიან თანაბარი წილების მემკვიდრეები.  

„თუ სამკვიდროს გახსნის მომენტში დედის ან მამის მხრიდან ბებია ან პაპა აღარ არის 
ცოცხალი, ამ გარდაცვლილის შვილები და შვილიშვილები იკავებენ მის ადგილს“. 
შვილების და შვილიშვილების არარსებობის შემთხვევაში, ამ გარდაცვლილის წილი 
გადადის ამავე ხაზის ცოცხლად დარჩენილ პაპაზე ან ბებიაზე, და მის არარსებობისას, მის 
შვილებზე და შვილიშვილებზე. თუ სამკვიდროს გახსნის მომენტში დედის ან მამის 
მხრიდან პაპა ან ბებია აღარ არიან ცოცხლები, და თუ არ არსებობს ამ გარდაცვლილების 
შვილები და შვილიშვილები, მეორე ხაზის პაპა ან ბებია, ან მათი შვილები ან 
შვილიშვილები არიან ერთადერთი მემკვიდრეები.31 

მეოთხე რიგში სახელდებიან გარდაცვლილის დიდი ბებია-პაპები. 

მეხუთე კლასის მემკვიდრედ ითვლება მეუღლე. თუმცა ცოცხლად დარჩენილი მეუღლეს, 
თუ ის მოწვეულია პირველი კლასის ნათესავებთან ერთად  “ab intestat” მემკვიდრედ 
უფლება აქვს მიიღოს „სამკვიდროს მეოთხედი, და სამკვიდროს ნახევარი, როდესაც 
მემკვიდრეა მომდევნო რიგების ნათესავებთან ერთად“.32 საბერძნეთის სამოქალაქო 
კოდექსის 1820-ე მუხლის შესაბამისად, თუ ცოცხლად დარჩენილი მეუღლე “ab intestat” 
მემკვიდრეა, მეორე, მესამე თუ მეოთხე რიგის ნათესავებთან ერთად, გარდა აღნიშნული 
კუთვნილი სამკვიდრო წილისა მას ეკუთვნის préciput - ავეჯი, საოჯახო ნივთები, 
რომელიც იყო ცოცხლად დარჩენილი მეუღლის სარგებლობაში ან ორივე მეუღლის 
სარგებლობაში.  

ამავე კოდექსის 1821-ე მუხლის შესაბამისად პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე რიგის 
ნათესავების არარსებობის შემთხვევაში, ცოცხლად დარჩენილი მეუღლე მოწვეული 
იქნება, როგორც “ab intestat” მემკვიდრე სამკვიდროს სრულად მისაღებად.  თუ სამკვიდროს 
გახსნის მომენტში არ არსებობს არც კანონიერი მკვიდრი ნათესავი და არც გარდაცვლილის 
მეუღლე, სახელმწიფო სახელდება “ab intestat” მემკვიდრედ. სახელმწიფოს არ შეუძლია 
უარის თქმა სამკვიდროზე.  

 

8. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან  განვიხილავ მოლდოვის კანონმდებლობას. 

მოლდავეთის სამოქალაქო კოდექსი ანდერძის არ არსებობის ან როდესაც ანდერძი მოიცავს 
სამკვიდროს ნაწილს, ადგენს მემკვიდრეთა მოწვევის შემდეგ რიგითობას.  სამკვიდროს 

                                                            
31 საბერძნეთის სამოქალაქო კოდექსი. 
32 საბერძნეთის სამემკვიდრეო სამართალწარმოება. Notary.ge. 
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მისაღებად 2178-ე მუხლის თანახმად, პირველი რიგის მემკვიდრეებად ითვლებიან 
გარდაცვლილის დაღმავალი ხაზის ნათესავები-შვილები. ამასთანავე დაღმავალი ხაზის 
ნათესავი, რომელიც მემკვიდრეობის გახსნის დროს ცოცხალია, გამორიცხავს 
მემკვიდრეობას სხვა შთამომავლების მიერ, რომლებიც მისი საშუალებით არიან 
ნათესავებთან დაკავშირებული. მოლდავეთშიც, როგორც ჩვენს მიერ განხილულ თითქმის 
ყველა ქვეყნის სამართალში, მოქმედებს წარმომადგენლობის უფლებით მემკვიდრეობა.  
მემკვიდრეობის გახსნის დროს თუ მამკვიდრებლის მემკვიდრე გარდაცვლილია, მისი 
მემკვიდრეობა თანაბარწილად მისი შვილებს გადაეცემათ.  

მეორე რიგის მემკვიდრეებად ითვლებიან გარდაცვლილის მშობლები და მათი დაღმავალი 
ხაზის მემკვიდრეები.  თუ მემკვიდრეობის გახსნის დროს მამკვიდრებლის ორივე მშობელი 
ცოცხალია, მხოლოდ ისინი იღებენ მემკვიდრეობას  თანაბრად.  

„თუ მემკვიდრეობის გახსნის დროს მამკვიდრებლის რომელიმე მშობელი არ არის 
ცოცხალი, გარდაცვლილი მშობლის ადგილას მისი დაღმავალი ხაზის ნათესავები იქნებიან 
მოწვეულნი მემკვიდრეობის მისაღებად პირველი რიგის მემკვიდრეების შესახებ 
დებულებების შესაბამისად. თუ გარდაცვლილ მშობელს არ ჰყავს შთამომავალი, ცოცხლად 
დარჩენილი მშობელი ხდება ერთადერთი მემკვიდრე“.33 

მესამე რიგის მემკვიდრეები არიან მამკვიდრებლის ბებია და ბაბუა და მათი 
შთამომავლები. თუ მემკვიდრეობის გახსნის მომენტში ბაბუა ან ბებია ცოცხალი არ არის, 
მის ადგილს მათი დაღმავალი ხაზის ნათესავები დაიკავებენ.  

მეოთხე რიგის კანონის თანახმად მემკვიდრეები არიან მამკვიდრებლის დიდი ბაბუები და 
ბებიები და მათი შთამომავლები.  

მეხუთე რიგის კანონის შესაბამისად მემკვიდრეები არიან გარდაცვლილის უფრო 
შორეული წინაპრები და მათი შთამომავლები. 

მოლდავეთმა ევროპული ქვეყნების კერძო სამართლის ანალოგიურად, სამოქალაქო 
კოდექსში ცალკე განსაზღვრა მამკვიდრებლის ცოცხლად დარჩენილი მეუღლის 
უფლებები.  აღნიშნული კოდექსის 2185-ე მუხლის მიხედვით, ცოცხლად დარჩენილი 
მეუღლე კანონიერი მემკვიდრეა და თუ მოწვეულია პირველი რიგის მემკვიდრეებთან 
ერთად, მემკვიდრეობის მეოთხედის მიღების უფლება აქვს, მემკვიდრეების რაოდენობის 
მიუხედავად. მეორე და მესამე რიგის მემკვიდრეებთან ერთად, გადარჩენილ მეუღლეს 
ეკუთვნის მამკვიდრებლის ქონების ნახევარი.  თუ არ არიან პირველი, მეორე ან მესამე 
რიგის მემკვიდრეები, ან მათ ჩამოერთვათ მემკვიდრეობის უფლება, მამკვიდრებლის 
მეუღლე იღებს მთელ მემკვიდრეობას. 

ასევე გასათვალისწინებელია, რომ მოლდოვის სამოქალაქო კოდექსის 2186-ე მუხლით 
მამკვიდრებლის  მეუღლე მემკვიდრეობის იღებს მეორე  ან მესამე რიგის მემკვიდრეებთან 
ერთად, მას მემკვიდრეობის წილის გარდა, გადაეცემა მეუღლეთა საერთო სარგებლობაში 
არსებული ავეჯი და საყოფაცხოვრებო ნივთები, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ეს საგნები 
უძრავი ქონების შემადგენელი ნაწილია და მათი განცალკევება შეუძლებელია დაზიანების 
გარეშე. ხოლო, როდესაც მეუღლე  მემკვიდრეობას პირველი რიგის მემკვიდრეებთან 
ერთად იღებს, მას ასევე შეუძლია მიიღოს ეს ნივთები, რამდენადაც ეს აუცილებელია 
მისთვის საოჯახო მეურნეობის წარმოებისათვის. 

საინტერესო ნორმა გვხვდება ასევე, როდესაც მეუღლეს მემკვიდრეობის უფლება 
ჩამოერთმევა, თუ მემკვიდრეობის გახსნის დროს:  

                                                            
33 მოლდოვის სამოქალაქო კოდექსი. 
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„ა) მამკვიდრებელმა შეიტანა სარჩელი განქორწინების შესახებ, დაადასტურა მისი 
მეუღლის მიერ წარდგენილი სარჩელი განქორწინების შესახებ, ან შეიტანა განცხადება 
განქორწინების შესახებ კანონის შესაბამისად; 

ბ) ქორწინება ბათილად იქნა ცნობილი სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ან არსებობს 
ქორწინების ბათილად ცნობის საფუძველი და შეტანილია სარჩელი მისი ბათილობის 
შესახებ. და ამ შემთხვევაშიც კი  მეუღლეს უნარჩუნდება სარჩოს მიღების უფლება“.34  

თუ გარდაცვლილს არ ჰყავს ნათესავი ან მეუღლე, ან თუ მათ ვერ შეძლებენ მემკვიდრეობის 
მიღებას გარკვეული მიზეზების გამო, კანონით მემკვიდრეა სახელმწიფო. 

 

9. თურქეთის კანონმდებლობა 

თურქეთის სამემკვიდრეო სამართალი კანონისმიერ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით 
განსაზღვრულია, რომ  “კანონისმიერი სამკვიდროს შემთხვევაში, საკუთრება 
გადანაწილდება მემკვიდრეებზე შემდეგნაირად :  

- პირველი რიგის მემკვიდრეებს წარმოადგენენ გარდაცვლილის შვილები, და თუ ისინი 
აღარ არსებობენ, მათი შვილები.  

- შვილების და შვილიშვილების არარსებობის შემთხვევაში, გარდაცვლილის მშობლები 
არიან მისი მეორე რიგის კანონიერი მემკვიდრეები.  

- თუკი გარდაგვლილის მშობლები აღარ არიან ცოცხლები, მესამე რიგის კანონიერ 
მემკვიდრეებს წარმოადგენენ მისი ბებია-პაპები და მათი შვილები თუ გარდაცვლილის 
მეუღლე გარდაცვლილის ბავშვებთან ერთად არის კანონიერი მემკვიდრე, ის მიიღებს 
სამკვიდროს მეოთხედს. - თუ ცოცხლად დარჩენილი მეუღლე გარდაცვლილის 
მშობლებთან და მათ შვილებთან ერთად არის კანონიერი მემკვიდრე, ის მიიღებს 
სამკვიდროს ნახევრს. - თუ ცოცხლად დარჩენილი მეუღლე გარდაცვლილის ბებია-
პაპებთან და მათ შვილებთან ერთად არის კანონიერი მემკვიდრე, ის მიიღებს სამკვიდროს 
სამ მეოთხედს.  

- თუ არ არსებობს ზემოთ ნახსენები არცერთი კანონიერი მემკვიდრე, სამკვიდრო სრულად 
გადადის ცოცხლად დარჩენილ მეუღლეზე. 

 - თუ არცერთი კანონიერი მემკვიდრე და არც მეუღლე აღარ არის ცოცხალი, 
გარდაცვლილის სამკვიდრო ქონება რჩება სახელმწიფოს.  

- ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვებს აქვთ თანაბარი უფლებები გახდნენ დედის 
მემკვიდრეები, სხვა ბავშვებთან ერთად. თუ ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვებს მამა 
აღიარებს, ან თუ ბავშვის მამად აღიარება დადგენილია სასამართლოსთვის მიმართვის 
გზით, ისინი თანაბარი მემკვიდრეები არიან ქორწინებაში დაბადებულ ბავშვებთან ერთად. 
- ნაშვილებ ბავშვებს თანაბარი უფლებები აქვთ გარდაცვლილის კანონიერ ბავშფებთან 
ერთად. ამგვარად ისინი მიიღებენ იმავე თანხას, როგორც გარდაცვლილის სხვა ბავშვები. 
მშვილობელს არ აქვს უფლება შეეცილოს ნაშვილებ ბავშვს მის საკუთრებაში. ნაშვილები 
ბავშვი შესაძლოა იყოს მისი ბიოლოგიური მშობლების კანონისმიერი მემკვიდრე და 
ერთდროულად შეუძლია გახდეს მათი და მისი მშვილობლების მემკვიდრე“.35 

 

                                                            
34 მოლდოვის სამოქალაქო კოდექსი. 
35 თურქეთის სამემკვიდრეო სამართალწარმოება. Notary.ge. 
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10. ინგლისში და უელსში მოქმედი „intestacy“-ის წესები 

ძალიან საინტერესო და ორიგინალურია საერთო სამართლის ქვეყნებში „intestacy“-ის ანუ 
ანდერძის გარეშე მემკვიდრეობის წესები. ამ შემთხვევაში მოკლედ განვიხილავ ინგლისში 
და უელსში მოქმედ კანონმდებლობას და პროცედურებს. 

თუ მამკვიდრებელს არ დაუტოვებია ანდერძი, ან თუ ანდერძი მოიცავს სამკვიდროს 
ნაწილს ან თუ გარდაიცვალნენ ანდერძით მემკვიდრეები ინგლისსა და უელსში მოქმედებს 
„intestacy“-ის წესები. რომელიც ჩვენთან არსებული კანონით მემკვიდრეობის ანალოგად 
შეიძლება მივიჩნიოთ.  

მემკვიდრეთა რიგითობა  განისაზღვრება 1925 წლის ადმინისტრაციულ ქონების შესახებ 
კანონის  (AEA 1925) 46-ე ნაწილში და ასევე ცოცხლად დარჩენილი მეუღლის 
მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული წესები, რომელიც მნიშვნელოვნად შეიცვალა 
მემკვიდრეობისა და სამეურვეო უფლებამოსილების შესახებ 2014 წლის კანონის 
შესაბამისად (ITPA 2014).   

ინგლისში, კონტინენტური ევროპის ქვეყნებისგან განსხვავებით, ცოცხალი მეუღლე 
კანონით მემკვიდრეებს შორის პრივილეგირებულ ადგილს იკავებს. მემკვიდრეობაში მისი 
წილის ზომა დამოკიდებულია იმაზე, დატოვა თუ არა მამკვიდრებელმა დაღმავალი ხაზის 
ნათესავები-შთამომავლები, მშობლები, და-ძმები (და მათი შთამომავლები).36 

„intestacy“-ის მოქმედი წესების მიხედვით უპირველეს ყოვლისა: 

იქ, სადაც არის მამკვიდრებელს დარჩა ცოცხალი მეუღლე და  არ არიან მისი შვილები, 
მეუღლე უფლებამოსილია მთლიანად მიიღოს სამკვიდრო ქონება საკუთრებაში. 

იქ, სადაც გადარჩენილი მეუღლე და შვილები არიან , მეუღლეს აქვს გარდაცვლილის 
საოჯახო მოხმარების ნივთების  ‘personal chattels’ (მოძრავი ქონება, მაგრამ არა ფული) და 
კანონით განსაზღვრული ფიქსირებული თანხის მიღების უფლება  ( ქონების 
ადმინისტრაციის შესახებ კანონის 125-ე მუხლის შესაბამისად), რომელიც დღევანდელი 
მდგომარეობით შეადგენს 270,000 ფუნტი სტერლინგს. თუ მამკვიდრებელი გარდაიცვლება 
საანდერძო განკარგულებების  დატოვების გარეშე, მისი ცოცხლად დარჩენილი მეუღლე ან 
სამოქალაქო პარტნიორი მიიღებს ზემო ხსენებულ ფიქსირებული თანხას. ფიქსირებული 
თანხა დაანგარიშებულია 1925 წლის ქონების ადმინისტრაციის შესახებ კანონის 
შესაბამისად და გამოიყენება, თუ ლორდ კანცლერი სხვაგვარად არ გადაწყვეტს ან არ 
გაიზარდა სამომხმარებლო ფასების ინდექსი წინა ფიქსირებული თანხის შემდეგ. 
დანარჩენი სამკვიდრო ქონება გაიყოფა თანაბრად იყოფა მეუღლეზე (50%) და შვილებზე 
(50%).  

2014 წლის მემკვიდრეობისა და სამეურვეო უფლებამოსილების აქტის შესაბამისად  
მეუღლე სამკვიდრო ქონების ზემოაღნიშნულ 50 პროცენტს იღებს სარგებლობის უფლებით 
მთელი მისი სიცოცხლის განმავლობაში. საინტერესოა მეუღლისთვის დაწესებული 
ინგლისურ კანონმდებლობაში ე.წ ‘survivorship period’ -- „გადარჩენის პერიოდი“ (დრო, 
როდესაც მათ ვერ მიიღებენ მემკვიდრეობას), რომელიც 28 დღეს შეადგენს.37 

 თუ ამ პერიოდში მამკვიდრებლის მეუღლე გარდაიცვალა, სამკვიდრო ქონება მათზე ვერ 
გადავა. აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს 28-დღიანი პერიოდი მოქმედებს მხოლოდ 
მეუღლეზე და არ ვრცელდება სხვა მემკვიდრეებზე.  

                                                            
36 Гражданское и торговое право зарубежных стран: ред. проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров. М.: 
Международные отношения, 2005. 
37 RALPH BRASHIER, INHERITANCE LAW AND THE EVOLVING FAMILY (2004). 
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„იქ, სადაც არ არის ცოცხლად დარჩენილი მეუღლე, ბენეფიციართა შემდეგი კლასები 
უფლებამოსილნი არიან ქონებაზე“.38 თუ კლასში არავინ არის, შემდეგ კლასში მყოფ პირებს 
უფლება აქვთ მიიღონ მემკვიდრეობა. 

1. უპირველეს ყოვლისა, გარდაცვლილის შვილები იღებენ მემკვიდრეობას. „ფორმალურად 
შეიძლება განვიხილოთ პირველი რიგის მემკვიდრეებად. ეს მოიცავს როგორც კანონიერ 
ისე უკანონო შვილებს, აგრეთვე გარდაცვლილის მიერ ნაშვილებ შვილებს. 
გარდაცვლილის ბიოლოგიური შვილი თუ იქნა კანონის შესაბამისად გაშვილებული, ის 
მემკვიდრე ვერ იქნება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შვილად აყვანა მოხდა 
მამკვიდრებლის გარდაცვალების შემდეგ. როგორც ცნობილია, გაშვილების შემთხვევაში 
სამართლებრივად წყდება ყველა ურთიერთობა მშობლებსა და ბიოლოგიურ შვილებს 
შორის, და შესაბამისად მშობლებისა და შვილების კანონიერი უფლება-მოვალეობანი 
წარმოიშვება ნაშვილებსა და მშვილებელს შორის.  გერს ან მინდობით აღსაზრდელებს არა 
აქვთ კანონით მემკვიდრეობის უფლება“.39  

2. მეორე რიგის მემკვიდრეებად ითვლებიან გარდაცვლილი პირის-მამკვიდრებლის 
მშობლები, რომლებიც თანაბარ წილად იღებენ მემკვიდრეობას. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ 
არა აქვს მნიშვნელობა მამკვიდრებლის მშობლები არიან თუ არა დაქორწინებულნი, 
მთავარია პირის დაბადების სერტიფიკატში ან დაბადების შესახებ ჩანაწერში იყოს ეს 
პირები მითითებული მშობლებად. ასევე უნდა დავამატო, რომ 1987 წლის საოჯახო 
სამართლის და 2014 წლის მემკვიდრეობისა და სამეურვეო უფლებამოსილების აქტების 
შესაბამისად, თუ პირი წარმოშობილია დაუქორწინებელი მშობლებისაგან და მამა არ არის 
მითითებული დაბადების მოწმობაში, გამოიყენება პრეზუმცია რომ მამა არ არსებობს და 
ის ჩაითვლება მამკვიდრებელზე ადრე გარდაცვლილად, შესაბამისად არც მას და არც მის 
ნათესავებს არ ექნება მემკვიდრეობის უფლება. 

3. შემდეგი რიგის მემკვიდრეები არიან ღვიძლი და-ძმები,  „whole blood of the deceased“, 
ქართული პერიფრაზით "გარდაცვლილის სისხლი და ხორცი", რომლებიც ორივე საერთო 
მშობლიდან არიან წარმოშობილები. ამასთანავე, კანონით განსაზღვრულია 
წარმომადენლობის უფლებით მემკვიდრეობის მიღება, თუ ღვიძლი დედმამისშვილი 
გარდაიცვალა მამკვიდრებლის გარდაცვალებამდე და დარჩა შვილები, სწორედ ისინი 
მიიღებენ სამკვიდროდან ინ წილს რაც მათ მშობელს შეხვდებოდა, რომ ცოცხალი 
ყოფილიყო.   

4. არაღვიძლი და-ძმა. აღნიშნულ პირები მამკვიდრებელთან სისხლით ნათესაობითი 
კავშირი აქვთ ერთერთი მშობლის მეშვეობით, საერთო ჰყავთ დედა ან მამა. 

5. გარდაცვლილის ბებია და ბაბუა იღებენ სამკვიდროს თანაბარ წილს. 

6) ღვიძლი ბიძები და დეიდები; 

 7) არაღვიძლი ბიძები და დეიდები.  

თუ სამკვიდროს მიმღები მემკვიდრეები არ არსებობენ, მაშინ მემკვიდრეობას მიიღებს 
სამეფო ტახტი, ლანკაშირის  ან კორნუოლის ჰერცოგის სახით. სახაზინო ადვოკატი 
იმუშავებს უმკვიდრო ქონების გადაცემაზე.  უნდა აღინიშნოს, რომ ქონება ტარდება 18 
წლამდე ასაკის ბენეფიციარების მინდობილი საკუთრების უფლებით, როდესაც ისინი 
მიაღწევენ 18 წელს (ან უფრო ადრე იქორწინებენ), მათ საკუთრებაში მიიღებენ სამკვიდრო 
                                                            
38 Гражданское и торговое право зарубежных стран: ред. проф. Е.А. Васильев, проф. А.С. Комаров. М.: 
Международные отношения, 2005. 
39 Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учеб. пособие / Под общ. ред. В.В. Безбаха, В.К. Пучинского. 
М.: МЦ ФЭР, 2004. 
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ქონების წილს. თუ ისინი დაიღუპებიან სამკვიდროს მიღებამდე, მათი წილი 
გადანაწილდება სხვა ბენეფიციართა შორის. 

 

დასკვნა 

მემკვიდრეობა კანონით, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არის მემკვიდრეობა ანდერძის გარეშე 
(ab intestato}. ამ შემთხვევაში მემკვიდრეობის მიღების უფლების მქონე პირთა წრის 
განსაზღვრისას, კანონმდებელი გარკვეულწილად მოქმედებს მოანდერძის სავარაუდო 
ნების შესაბამისად. ეს არის პრეზუმცია იმის შესახებ, მამკვიდრებელს რომ ჰქონოდა   
ანდერძის შედგენის შესაძლებლობა, პირველ რიგში  სავარაუდოდ რომელ უახლოეს 
ნათესავებს ჩათვლიდა მემკვიდრეებად და დაუტოვებდა ქონებას. სწორედ ამ 
„პრეზუმირებული“ მემკვიდრეობის გამო არ არის იდენტური, სხვადასხვა ქვეყნებში 
კანონით მემკვიდრეების წრე და რიგითობა. 

მოკლე რეზიუმეს სახით რომ გავაკეთო, მიზანშეწონილად მიმაჩნია, როგორც დასაწყისში 
აღვნიშნე, კანონით მემკვიდრეობა შეიცვალოს ტერმინით ანდერძის გარეშე 
მემკვიდრეობით. საქართველოს საოჯახო სამართლის მოქმედ ნორმებში განხილულ იქნეს 
ცვლილების განხორციელება შემდეგ საკითხებზე; 1. ცალკე განისაზღვროს ცოცხლად 
დარჩენილი მეუღლის მემკვიდრეობის უფლება და ევროპული ქვეყნების მსგავსად მისი 
სამემკვიდრეო წილის ოდენობა განისაზღვროს, იმის მიხედვით, თუ რომელ რიგთან 
ერთად არის მოწვეული მემკვიდრედ. 2. პირველი რიგის მემკვიდრეებად უნდა 
ითვლებოდნენ მხოლოდ შვილები და წარმომადგენლობის უფლებით შვილიშვილები და 
3. მამკვიდრებლის რჩენაზე მყოფი შრომისუუნარო ან შეზღუდული შრომისუნარიანი 
პირების სოციალური უფლებების დაცვის შეიძლება განხილულ იქნას მათი სამემკვიდრეო 
რიგში ჩასმის ან მათთვის სავალდებულო წილის განსაზღვრის შესაძლებლობა 
სამემკვიდრეო მასიდან.   
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ბიბლიოგრაფია 

1. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი; 
2. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი; 
3. ნიდერლანდების სამოქალაქო კოდექსი; 
4. საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსი; 
5. საბერძნეთის სამოქალაქო კოდექსი; 
6. მოლდოვის სამოქალაქო კოდექსი; 
7. თურქეთის სამოქალაქო კოდექსი; 
8. 1925 წლის კანონი ადმინისტრაციული ქონების შესახებ  (AEA 1925);  
9. 1987 წლის საოჯახო სამართლის კანონი; 
10. 2014 წლის მემკვიდრეობისა და სამეურვეო უფლებამოსილების აქტი; 
11. გიორგი ნადარეიშვილი. რომის სამოქალაქო სამართალი; 
12. მარინა გარიშვილი, მარიამ ხოფერია. რომის სამართლის საფუძვლები; 
13. რომან შენგელია, ეკატერინე შენგელია. საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი; 
14. შალვა ჩიკვაშვილი, საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი; 
15. ზურაბ ახვლედიანი, „ანდერძით მემკვიდრეობის ზოგიერთი საკითხი 

საქართველოს ახალი სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით“, ქართული სამართლის 
მიმოხილვა, თბ. 1999; 

16. Евгений Алексеевич Васильев ГРАЖДАНСКОЕ И ТОРГОВОЕ ПРАВО 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ; 

17. Recent Changes in the Law of Succession in the Netherlands: On the Road; 
18. towards a European Law of Succession? B.E. Reinhartz; 
19. Electronic Journal of Comparative Law; 
20. Марина Николаевна Баринова, Светлана Тимофеевна Максименко. Римское частное 

право; 
21. RALPH BRASHIER, INHERITANCE LAW AND THE EVOLVING FAMILY (2004); 
22. Estates of Deceased Persons (Forfeiture Rule and Law of Succession) Act 2011; 
23. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО. П.В. КРАШЕНИННИКОВ 2019; 
24. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО. С.С. ЖЕЛОНКИН, Д.И. ИВАШИН; 
25. Аверченко Н.Н., Наследствение по завещанию, Гражданское право, Учебник, под ред. 

А.П. Сергеева, Т. 3, М., 2012; 
26. ეკატერინე ნინუა, ანდერძი, როგორც სამკვიდროს მიღების ერთ-ერთი საშუალება 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1(40)'14; 
27. ზურაბ ახვლედიანი, „მემკვიდრეობის სამართალი‟ გამომცემლობა ბონა-კაუზა. 

თბილისი 2007წ რედ: ბესარიონ ზოიძე. 
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საჯარო მოხელის ქცევის სტანდარტი, როგორც წინაპირობა 
დემოკრატიული სახელმწიფოს შექმნისა და ეფექტური 

მმართველობის განხორციელებისთვის 
 

მარიამ შაიშმელაშვილი 
კერძო ბიზნეს სამართლის მაგისტრი, 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

წინამდებარე ნაშრომში განხილულია საჯარო მოხელის ქცევის სტანდარტის მნიშვნელობა 
დემოკრატიული სახელმწიფოს შექმნისა და ეფექტური მმართველობის განხორციელების 
პროცესში, აქცენტი გაკეთებულია საჯარო მოხეელის ქცევის როლზე საჯარო სამსახურშუ, 
განხილულია საქართველოსა და უცხო ქვეყნების საკანონმდებლო რეგულაციები. 

ნაშრომის ძირითადი ნაწილი ეთმობა ზემოაღნიშნულ საკითხებზე საერთო 
სასამართლოების პრაქტიკისა და სხვადასხვა კვლევების ანალიზს. 

კვლევის საფუძველზე ხაზი ესმება საჯარო მოხელის ქცევის სტანდარტს, როგორც ერთერთ 
წინაპირობას ეფექტური საჯარო სამსახურის მართვის სისტემის შექმნასა და 
შენარჩუნებაში. 

აღსანიშნავია, რომ ნაშრომში განხილული საკითხი აქტუალურია, ვინაიდან 
განვითარებადი ქვეყნების წინაშე არსებული გამოწვევების პირობეში, ეფექტური 
მმართველობის განხორციელება არის ნაბიჯი ევროინტეგრაციის გზაზე. 

საკვანძო სიტყვები: საჯარო მმართველობა, საჯარო სამსახური,  საჯარო მოხელე, ეთიკა, 
ქცევის სტანდარტი. 

 

Abstract 

This paper discusses the importance of the standard of conduct of public servants in the process of 
creating a democratic state and the implementation of effective governance, focuses on the role of 
public servant behavior in public service, discusses the legislative regulations of Georgia and foreign 
countries. 

The main part of the paper is devoted to the analysis of common court practice and various studies 
on the above issues. 

Based on the research, the line understands the standard of conduct of a public servant as one of 
the prerequisites in creating and maintaining an effective public service management system. 

It should be noted that the issue discussed in the paper is relevant, because in the face of the 
challenges facing developing countries, the implementation of effective governance is a step on the 
path to European integration. 

Keywords: Public administration, Public service, Public servant, Ethics, Standard of conduct. 
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შესავალი 

გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული და ეფექტური სახელმწიფო მართვის სისტემის 
ჩამოყალიბება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს განვითარებადი 
ქვეყნების წინაშე არსებულ გამოწვევებს შორის, ვინაიდან თითოეული სახელმწიფო 
მმართველობა მიილტვის საკუთარი სტანდარტების ევროპულ სტანდარტებთან 
ჰარმონიზებისკენ, რაც განვითარების ამ ეტაპზე საქართველოსი, როგორც დემოკრატიული 
სახელმწიფოს ვალდებულებასაც კი წარმოადგენს „საქართველო-ევროკავშირის 
ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ თანახმად.1 

ეფექტური სახელმწიფო მართვის სისტემის ჩამოყალიბება თავის თავში გულისხმობს 
მრავალი კომპონენტის ერთობლიობას, რომელთა შორისაც ვფიქრობ, მთავარ როლი 
ენიჭება საჯარო მოხელეს, პირს(პირებს) რომელიც უშუალოდ ახორციელებს 
მმართველობით ფუნქციას, რომლის ქცევაც ქმნის საჯარო დაწესებულებაში ეთიკურ 
გარემოს და უზრუნველყოფს საჯარო სამსახურში აღიარებული პრინციპებისა და 
ღირებულებების პრაქტიკაში გატარებას, რაც შემდგომში არის ერერთი გარანტორი 
სამართლიანი სახელმწიფოს სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების ჯანსაღი ფორმირებისა 
და განვითარების. 

აღსანიშნავია, რომ ყოველივე ზემოხსენებულის მნიშვნელობა განსაზღვრულია როგორც 
საერთაშორისო აქტებში, ისე საქართველოს კანონმდებლობით, აგრეთვე საქართველოს 
საერთო სასამართლოების პრაქტიკითაა განალიზებული, მაგრამ დამატებით, თითოეული 
ინიციატივა, კვლევა თუ სხვა ღონისძიება, რაც კი მიმართული იქნება აგრეთვე საჯარო 
მოხელის როლის და მისი ქცევის სტანდარტის მნიშვნელობის თაობაზე საზოგადოების 
ცნობიერების ამაღლებისკენ, ვფიქრობ იქნება დადებული ერთი აგური დემოკრატიული 
სახელმწიფოს მშენებლობაში. 

 

1. საჯარო მოხელის ქცევის სტანდარტის სამართლებრივი საფუძვლები ეროვნულ 
კანონმდებლობაში 

კარიერულ წინსვლაზე, დამსახურებაზე, კეთილსინდისიერებაზე, პოლიტიკურ 
ნეიტრალიტეტზე, მიუკერძოებლობასა და ანგარიშვალდებულებაზე დაფუძნებული, 
სტაბილური, საქართველოს ერთიანი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებისა და 
ფუნქციონირების სამართლებრივი საფუძვლები შექმნილია „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 
საქართველოს კანონით2, რომელიც ადგენს საქართველოში საჯარო სამსახურის 
ორგანიზაციულ-სამართლებრივ საფუძვლებს, აწესრიგებს საჯარო სამსახურის 
განხორციელებასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს მოსამსახურის 
სამართლებრივ მდგომარეობას. განსაზღვრავს საჯარო მოსამსახურის სტატუსს, 
პროფესიული საჯარო მოხელის დასაქმებისა და სამსახურის გავლის პირობებს, საჯარო 
სამსახურის მართვის საკითხებს, აწესრიგებს სახელმწიფო, ავტონომიური 
რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებში (დაწესებულებებში) და საჯარო 
სამართლის იურიდიულ პირებში საჯარო მოსამსახურეთა სამოხელეო სამართლებრივ 

                                                            
1 ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და 
ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებასა და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის „საქართველო-ევროკავშირის 
ასოცირების შესახებ შეთანხმება“, მუხლი 4  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959?publication=0 [უ.გ. 14.07.2021]. 
2 „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი. 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=36 [უ.გ.14.07.2021]. 
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ურთიერთობებს, თუ ამავე კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი. „საჯარო სამსახურის 
შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული საჯარო სამსახურის ძირითადი 
პრინციპების გათვალისწინებით, საქართველოს სახელმწიფოში წესრიგდება საჯარო 
სამსახურის განხორციელებასთან დაკავშირებული ურთიერთობები.  

აღსანიშნავია, რომ საჯარო მოხელის მიერ ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების დაცვის 
ვალდებულება, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 77-ე მუხლის მე-3 
პუნქტის თანახმად, განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა 
შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონით3, რომლის 
მიხედვითაც საჯარო მოსამსახურის ქცევის ზოგადი წესების მიზანია საჯარო 
მოსამსახურის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებისას მისი ქცევის 
მომწესრიგებელი ზოგადი პრინციპების დამკვიდრება4.  

ზემოაღნიშნული კანონის 135 მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, ამავე კანონის საფუძველზე 
მიღებული „საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის 
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 20 აპრილის 200 დადგენილება კი 
კონკრეტულად ადგენს საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესებს და 
განმარტავს, რომ საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების (შემდგომ 
– ეთიკისა და ქცევის წესები) დადგენის მიზანია საჯარო დაწესებულებაში ეთიკური 
გარემოს შექმნა და საჯარო მოსამსახურის პროფესიული სტანდარტების დამკვიდრება, რაც 
უზრუნველყოფს მიუკერძოებელი, ობიექტური და კოლეგიალური საჯარო სამსახურის 
ჩამოყალიბებას, ასევე საჯარო სამსახურის მიმართ საზოგადოების ნდობის გაზრდას. 
საჯარო დაწესებულებაში ეთიკური გარემოს შექმნა და პროფესიული სტანდარტების 
დამკვიდრება გულისხმობს საჯარო მოსამსახურის ქცევის წესების განსაზღვრას, რაც 
უზრუნველყოფს საჯარო სამსახურში აღიარებული პრინციპებისა და ღირებულებების 
პრაქტიკაში გატარებას5. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნე, საჯარო მოსამსახურის ქცევის ზოგადი წესები განისაზღვრება  
„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ 
საქართველოს კანონით, რომლის  131 მუხლის თანახმად, აღნიშნული კანონი ადგენს 
საჯარო მოსამსახურის ქცევის ზოგადი წესებს, ხოლო საჯარო მოსამსახურეთა ცალკეული 
კატეგორიებისათვის ან/და ცალკეული საჯარო დაწესებულებებისათვის შეიძლება 
დაწესდეს საჯარო მოსამსახურის ქცევის სპეციალური წესები, რომელიც რასაკვირველია 
განპირობებულია საჯარო დაწესებულებების უფლებამოსილებების, მიზნებისა და 
ამოცანების შესაბამისად. ზემოაღნიშნული სამართლებრივი აქტების საფუძველზე, 
ცალკეული საჯარო დაწესებულებები უფლებამოსილნი არიან საჯარო მოხელის ქცევის 
წესების მარეგულირებელი   სამართლებრივი აქტები მიიღონ, რაც უშუალოდ 
სამსახურებრივი სპეციფიკიდან გამომდინარე  დააკონკრეტებს და  დეტალურად გაწერს  
საჯარო მოხელის ქცევის წესებს, და ემსახურება საჯარო მოსამსახურეებში საყოველთაოდ 
აღიარებული ეთიკის ნორმებისადმი პატივისცემის განმტკიცების და სამსახურებრივი 
მოვალეობების მიმართ პასუხისმგებლობის გრძნობის გაღრმავების მიზანს. 

 

                                                            
3 „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550?publication=77 [უ.გ.14.07.2021]. 
4 „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550?publication=77 [უ.გ.14.07.2021]. 
5 „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთვსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი“ 
https://matsne.gov.ge/document/view/33550?publication=77 [უ.გ.14.07.2021]. 
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2. საჯარო სამსახურში ეთიკის საერთაშორისო სამართლებრივი მიმოხილვა 

ეთიკის საკითხები უნივერსალურია თანამედროვე ეპოქაში. მაშინაც კი, როდესაც 
ხელისუფლებას და საზოგადოებას განსხვავებული შეხედულებები აქვთ მთელ რიგ 
საკითხებთან დაკავშირებით, მიდგომა ეთიკური შემთხვევების მიმართ ერთგვარია. 
სწორედ ეთიკური პრინციპები და ღირებულებები ქმნიან იმ პირობით ჩარჩოს, რომლის 
თანახმადაც განისაზღვრება, რა ქმედება ითვლება მართებულად საჯარო მოსამსახურეთა 
მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების განხორციელებისას.6 

განსხვავებული კულტურული, პოლიტიკური და ადმინისტრაციული გარემოპირობების 
მიუხედავად, სხვადასხვა ქვეყნები ხშირად დგანან მსგავსი გამოწვევების წინაშე, მათ 
შორის არაა გამონაკლისი საჯარო სამსახურში ქცევის სტანდარტის დამკვიდრების თუ 
კონტროლის საკითხი, ვინაიდან ეთიკის მენეჯმენტი ლოგიკურია რომ მოითხოვს საერთო 
მიდგომების ჩამოყალიბებას. 

საჯარო სამსახურში ეთიკის მენეჯმენტის პრინციპები შემუშავებული აქვს ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციას (OECD). აქვე აღსანიშნავია, რომ  
საჯარო მოხელეთა მიერ ეთიკური სტანდარტის დაცვის მონიტორინგის, ეთიკური 
სტანდარტის დარღვევისა და კორუფციის შემთვევების პრევენციის ღონისძიებებს 
ახორციელებს ეთიკის საბჭო/კომისია, რომელიც ევროპის ბევრ ქვეყანასა და ბრიტანეთში 
გვხვდება. 

დიდ ბრიტანეთში 1994 წლიდან შექმნილია საჯარო სამსახურის სტანდარტების კომიტეტი, 
როგორც მთავრობის მრჩეველი დამოუკიდებელი უწყება, რომელიც საჯარო სამსახურში 
მიმდინარე პროცესებს უწევს მონიტორინგს, აქვეყნებს ანგარიშებს და შეიმუშავებს 
რეკომენდაციებს. 

ლიტვის რესპუბლიკაში ფუნქციონირებს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური რომლის 
ფუნქცია როგორც კორუფციის პრევენცია, კორუფციასთან დაკავშირებული 
დანაშაულებების გამოძიება, აგრეთვე საჯარო მოხელეების და საზოგადოების განათლების 
დონის ამაღლება კორუფციის, ეთიკის და კანონის უზენაესობის კუთხით.  

სლოვენიის რესპუბლიკაში ვხვებით კორუფციის პრევენციის კომისიის ინსტიტუტს, 
რომელიც „კორუფციის პრევენციისა და ეთიკის აქტის“ საფუძველზე დაარსდა 2010 წელს 
და არის საჯარო სექტორის ნაწილი, მაგრამ არცერთ უწყებას არ ექვემდებარება, მუშაობს 3 
მიმართულებით, მათ შორის ერთი დანაყოფი-სამდივნო, პასუხისმგებელია 
ანტიკორუფციული დოქტრინისა და საჯარო სამსახურის ეთიკის საკითხებზე. 

2004 წლიდან თურქეთის რესპუბლიკაში დაარსებულია საჯარო სამსახურის ეთიკის საბჭო, 
რომლის ძირითადი მიზნებიდანაც ერთ-ერთია საჯარო მოხელეთა ეთიკური ქცევის 
კოდექსის განსაზღვრა და სხვადასხვა საჯარო ინსტიტუტებისთვის ეთიკის კოდექსის 
რეგულაციების შემუშავებაში დახმარება, საჯარო უწყებებში სხვადასხვა აქტივობების 
საშუალებით ეთიკის კულტურის დანერგვა, აკადემიური სწავლებები, ტრენერთა 
გადამზადება ეთიკის საკითხებში და შემდგომ საჯარო ტრენინგების ადმინისტრირება7. 

ზემოაღნიშნული მაგალითების შესაბამისად მყარდება პოზიცია, რომ საჯარო სამსახურში 
ეთიკის სტანდარტის დაცვა, ცნობიერების ამაღლება და სტანდარტების მუდმივი 
                                                            
6 ეთიკა და ქცევის ზოგადი წესები საჯარო სამსახურში, პრაქტიკული სახელმძღვანელო, თბილისი 2017 
http://www.csb.gov.ge/media/1672/etika-da-qcevis-wesebi.pdf [უ.გ.   ] [უ.გ.14.07.2021]. 
7 საჯარო სამსახურის ეთიკი საბჭო: ევროპის ქვეყნების გამოცდილების მიმოხილვა, საჯარო სამსახურის 
ბიურო. 
http://www.csb.gov.ge/media/1670/council-of-ethics-in-civil-service.pdf/ [უ.გ.14.07.2021]. 
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განვითარება ერთ-ერთი თანაბარმნიშვნელოვანი წინაპირობაა ეფექტური მმართველობის 
განხორციელებისას სხვადასხვა კულტურის ქვეყნებში. 

 

3. საჯარო სამსახურისა და საჯარო მოხელის როლი სასამართლო პრაქტიკის 
მიხედვით 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მდიდარი პრაქტიკიდან გამოვარჩევ საქართველოს 
უზენაესი სასამართლოს განჩინებას ადმინისტრაციულ საქმეზე ბს-1250-1194(კ-09) (2010 
წლის 7 თებერვალი)8, რომელშიც სასამართლომ სამართლებრივი შეფასება მისცა 
თანამედროვე საქართველოს დემოკრატიულ  განვითარებაში საჯარო სამსახურის 
ფორმირებისა და საჯარო მოხელის როლს, მის მნიშვნელობას საქართველოს სახელმწიფოს 
და მმართველობის ავტორიტეტის შექმნაში. 

ადმინისტრაციული სამართლის კანონმდებლობის მიზანი სწორედ იმგვარი ნორმატიული 
სტანდარტების შექმნაა, რომელიც უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ 
ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების, საჯარო ინტერესებისა და კანონის 
უზენაესობის დაცვას (ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 1.2. მუხლი)9. 

საქართველოში საჯარო სამსახურის პრინციპები განსაზღვრულია „საჯარო სამსახურის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 თავით10კერძოდ: 

•  კანონიერება; 
•  ერთგულება; 
•  კანონის წინაშე თანასწორობა; 
•  ეონომიურობა და ეფექტიანობა; 
•  დამსახურებაზე დაფუძნებული საჯარო სამსახური; 
•  მიუკერძოებლობა; 
•  საქართველოს მოქალაქეთათვის საჯარო სამსახურის თანაბარი ხელმისაწვდომობა; 
•  ანგარიშვალდებულება; 
•  პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი; 
•  კარიერული განვითარება; 
•  გამჭვირვალობა და ღიაობა; 
•  მოხელის სოციალური და სამართლებრივი დაცვა. 

ზემოაღნიშნული პრინციპების მნიშვნელობა არის განმტკიცებული საკასაციო 
სასამართლოს განჩინებაში, სადაც სასამართლო ამბობს,რომ საჯარო სამსახურის 
პრინციპებით დადგენით კანონმდებელი ხაზს უსვამს საჯარო სამსახურის მიზნის და 
დანიშნულების მნიშვნელობას, მის გავლენას საზოგადოების ინტერესებზე. საჯარო 
მოსამსახურის მიერ დაკისრებული მოვალეობების კეთილსინდისიერ აღსრულებას 
ემსახურება ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრა კანონის ახალი ნორმების დადგენით, 

                                                            
8 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განჩინება ადმინისტრაციულ საქმეზე ბს-1250-1194(კ-09) 2010 წლის 7 
თებერვალი. 
9 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი https://matsne.gov.ge/document/view/16270?publication=37 
[უ.გ.14.07.2021]. 
10 „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი. 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=36 [უ.გ.14.07.2021]. 
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მითითებული ნორმების შინაარსი აყალიბებს თანამედროვე საქართველოს საჯარო 
მოსამსახურის პროფესიულ სახეს, მთლიანად საჯარო სამსახურის იმიჯს11. 

საკასაციო სასამართლოს მიაჩნია, რომ საქართველოს საჯარო სამსახურის სწორი 
ორგანიზება, და ასევე სწორად ორგანიზებული საჯარო სამსახურის ქართველი ხალხის 
სამსახურში ჩაყენება, ზუსტი ინსტიტუციონალური და ფუნქციური სისტემის შექმნა 
განმსაზღვრელი იქნება ქვეყნის მმართველობითი სისტემის ტიპის და ქართული 
ბიუროკრატიის მოდელის კლასიფიკაციისათვის12. 

საქართველოს სახელმწიფოს განვითარების საკითხზე მსჯელობისას საკასაციო 
სასამართლო მიუთითებს აგრეთვე ქვეყნისა და საზოგადოების უმნიშვნელოვანესი 
მისწრაფების თაობაზე, რაც გამოიხატება საერთაშორისო თანამეგობრობაში ქვეყნის 
ღირსეული ადგილის დამკვიდრებაში, რაც მიიღწევა უდიდესი ძალისხმევის ფასად, რაც 
იდება ეროვნული კანონმდებლობის სრულყოფაში, ინსტიტუტების მშენებლობაში, 
ახალგაზრდა თაობებისთვის თანამედროვე ცონისა და ტექნოლოგიების ათვისებაში, რასაც 
უსარგებლოდ მიიჩნევს თუ ქვეყნის მმართველობის სტილი, წესი და მეთოდები არ იქნება 
ჰარმონიზებული საერთაშორისო სტანდარტებთან, რადგან სწორედაც ქვეყნის 
მმართველობითი სისტემაა პირობა ადამიანის უფლებების დაცვისა და შესაძლებლობების 
რეალიზაციის მაღალი ხარისხის. ეს უკანასკნელი კი განსაზღვრავს ქვეყნის იმიჯსა და 
სტატუსს. 

საკასაციო სასამართლო განმარტავს: სწორედ თანამედროვე ქართული ბიუროკრატია, მათ 
მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, განხორციელებული მოქმედებანი აყალიბებს 
საქართველოს სახელმწიფოს იმიჯს და ამ პასუხისმგებლობის გასიგრძეგანება თითოეული 
საჯარო მოსამსახურის (ნებისმიერი რანგის) საჯარო და პერსონალურ ვალდებულებას 
წარმოადგენს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საჯარო მოსამსახურეთა კორპუსის სწორი 
მსოფლმხედველობის ფორმირების, საჯარო სამსახურის მიზნებისა და როლის ჯეროვანი 
გაცნობიერების გარეშე შეუძლებელი გახდება ქვეყანაში კანონიერი ადმინისტრირების 
ორგანიზება, რომლის რეალიზების ხარისხი განაპირობებს საქართველოსა და მისი 
მოსახლეობის პროგრესულ განვითარებას ცხოვრების ყველა სფეროში13. 

საჯარო მოსამსახურე, რასაკვირველია დაცულია უფლებრივ დონეზე კანონმდებლობით, 
მაგრამ აქაც საკასაციო სასამართლო აზუსტებს, რომ საჯარო მოხელის მიერ თავის 
უფლებების რეალიზაციასა და დაცვაზე ზრუნვა ასევე წარმოადგენს მისივე უფლებას, 
შესაბამისად საჯარო მოსამსახურეს უნდა შესწევდეს ძალა და პრინციპულობა, რომ 
დაიცვას თავისი უფლებები, ვინაიდან აღნიშნულის გარეშე, იგი ვერ იქნება პრინციპული 
საზოგადოების თითოეული წევრის უფლებების დაცვაში, რაც მის უშუალო 
ვალდებულებას წაროადგენს. საკასაციო სასამართლო აღწერს ძლიერ, სამართლიანი და 
პრინციპული  საჯარო მოხელეს შემდეგნაირად: საჯარო მოსამსახურე არა მხოლოდ 
კონკრეტული სფეროს კვალიფიციური სპეციალისტი, დისციპლინირებული, 
შრომისმოყვარე, არამედ, ამავდროულად, მაღალი პიროვნული და მორალური 
პრინციპების, ღირებულებების მატარებელი პირია, რადგან სწორედ ამ თვისებათა 

                                                            
11 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განჩინება ადმინისტრაციულ საქმეზე ბს-1250-1194(კ-09) 2010 წლის 
7 თებერვალი. 
12 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განჩინება ადმინისტრაციულ საქმეზე ბს-1250-1194(კ-09) 2010 წლის 
7 თებერვალი. 
13 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განჩინება ადმინისტრაციულ საქმეზე ბს-1250-1194(კ-09) 2010 წლის 
7 თებერვალი. 
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ერთობლიობის მქონე ადამიანებს ძალუძთ იმ მასშტაბური ამოცანების გადაწყვეტა, 
დაძლევა, რომლის წინაშეც დგას ქართული საზოგადოება და ქართული სახელმწიფო14. 

საკასაციო სასამართლოს მიაჩნია, რომ საჯარო მოხელის სტატუსის მიღების მომენტიდან 
ყოველი საჯარო მოსამსახურე დგება მისი პიროვნების აღნიშნულ სტატუსთან 
შესაბამისობის, პროფესიული კვალიფიკაციის, ნებისყოფის, ხასიათის სიმტკიცის არაერთი 
გამოცდის წინაშე, თითოეული ფაქტის წინაშე დადგომისას კი თვითონ უნდა იყოს 
საკუთარი უნარჩვევების ობიექტური შემფასებელი, თვითონ უნდა შესწევდეს ძალა და 
კვალიფიკაცია, ისევე როგორც კეთილსინდისიერებისა და მიუკერძოებლობის შეგრძნება, 
რომ  გააკეთოს სამართლიანი შეფასება, რამდენად არის ზემოთ ჩამოთვლილ თვისებათა 
ერთობლიობის მატარებელი. მაღალი პირადი პასუხისმგებლობის დეფიციტი საჯარო 
მოხელეთა კორპუსში უმძიმეს შედეგებს იწვევს საზოგადოებისათვის, რამდენადაც 
ადამიანის უფლებების უხეში შელახვის მიზეზი ხდება15. 

საკასაციო ზემოაღნიშნულის გარდა, ასევე მსჯელობს საჯარო მოხელის მენეჯერული 
პასუხისმგებლობის მნიშვნელობაზე და აღნიშნულის პირდაპირ ეფექტზე რაც აისახება 
ხალხის მათდამი ნდობასა და განწყობის ფორმირებაში. დაწესებულების 
ადმინისტრაციისათვის შეუძლებელი იქნება დასახული ამოცანების შესრულება, თუ 
თავად საჯარო მოხელეთა კორპუსი გარანტირებული არ იქნება თავისი უფლებების 
პატივისცემით. სწორედ ხელმძღვანელის ვალდებულებაა დაწესებულებაში იმგვარი 
სამუშაო ატმოსფეროს შექმნა, სადაც ურთიერთპატივისცემა, სოლიდარობა, თანადგომა, 
დაფასება, განსხვავებული შეხედულებისა და აზრების მოსმენისა და გათვალისწინების 
შესაძლებლობა უზრუნველყოფილია. საკასაციო სასამართლო დაბეჯითებით თვლის, რომ 
სწორედ ამგვარ სტანდარტს უნდა დაეფუძნოს საჯარო დაწესებულებაში საჯარო 
მოხელეთა საქმიანობა16. 

საკასაციო სასამართლოს მიაჩნია, რომ ქართული სახელმწიფოსა და საზოგადოების 
საყოველთაოდ გაცხადებული პოლიტიკური ნება ევროპულ ოჯახში დაბრუნებასა და 
ადამიანის უფლებების პრიორიტეტიზაციის შესახებ ასახვას უნდა ჰპოვებდეს არა 
მხოლოდ კანონშემოქმედებაში, არამედ მისი პრაქტიკული რეალიზაციისათვის შესაბამისი 
გარემოც ჩამოყალიბდეს. ეს უკანასკნელი უნდა დაექვემდებაროს მკაცრ და სისტემატურ, 
როგორც საზოგადოებრივი ინსტიტუტების, ასევე საპარლამენტო, მმართველობით და 
სასამართლო კონტროლს17. 

 

4. საჯარო მოხელის როლი დემოკრატიული სახელმწიფოს შექმნაში 

საჯარო სამსახურის კანონის პრინციპები ავალდებულებს ხელისუფლებას, რომ საჯარო 
მმართველობა განახორციელონ ე.წ. „კარგი მმართველობის“ (Good Governance) 
დამკვიდრებულ პრინციპებზე დაყრდნობით. შესაბამისად, ქართული 
კანონმდებლობისათვის ძალზე მნიშვნელოვანია თავად განვითარებული, ევროკავშირის 
ქვეყნების Good Governance-ის არსი. ევროკავშირმა 2001 წელს ევროპული მმართველობის 
                                                            
14 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განჩინება ადმინისტრაციულ საქმეზე ბს-1250-1194(კ-09) 2010 წლის 
7 თებერვალი. 
15 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განჩინება ადმინისტრაციულ საქმეზე ბს-1250-1194(კ-09) 2010 წლის 
7 თებერვალი. 
16 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განჩინება ადმინისტრაციულ საქმეზე ბს-1250-1194(კ-09) 2010 წლის 
7 თებერვალი. 
17 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განჩინება ადმინისტრაციულ საქმეზე ბს-1250-1194(კ-09) 2010 წლის 
7 თებერვალი. 
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ე.წ. თეთრი წიგნი შექმნა, სადაც ჩამოაყალიბა კარგი მმართველობის ძირითადი 
პრინციპები. ამ პრინციპების მიმართ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში მყარი კონსენსუსი 
არსებობს, მათ უნდა უზრუნველყონ ევროპული ადმინისტრაციის ერთიანი სივრცის 
შექმნის წინაპირობები. აღნიშნული პრინციპებია: სამართლის უზენაესობა, 
პასუხისმგებლობა, ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა, მოქალაქეთა 
თანამონაწილეობა, ეკონომიური და ეფექტიანი ორგანიზაცია და მმართველობა.18 

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. აღნიშნული ფასეულობები ოთხი ზოგადი პრინციპის სახით 
არის შეჯამებული19. 

საჯარო სამსახურში ეთიკური ქცევა მნიშვნელოვანია განიხილებოდეს როგორც მუდმივად 
განვითარებადი პროცესი და არა შედეგი რომელიც შეიძლება მიღწეულ იქნას კონკრეტულ 
დროში, პროგრესირებად გარემოში პირთა ქცევის დამკვიდრებული სტანდარტი 
ყოველთვის ცვლილებებს მოითხოვს, რომ მოვიდეს შესაბამისობაში საერთაშორისო 
სტანდარტებთან. ამავდროულად, მიმაჩნია რომ არსებული პრაქტიკის ნაკლოვანებების 
შეფასება მნიშვნელოვანწილად უზრუნველყოფს განვითარების შესაძლებლობის უკვე 
არსებულ შანსს, რომელსაც საკასაციო სასამართლო ჯერკიდევ 2010 წელს მსჯელობდა. 

საკასაციო სასამართლოს მიაჩნია, რომ საჯარო სამსახური, როგორც მხოლოდ პირადი 
კარიერის და მატერიალური კეთილდღეობის მიღწევის საშუალება, უნდა შეფასდეს, 
ვითარცა უკიდურესად დეგრადირებული, ატროფირებული წარმოდგენა, არა მხოლოდ ამ 
ინსტიტუტის, არამედ, საკუთარი ღირსების, მოქალაქეობრივი პოზიციის, ეროვნული და 
სამოქალაქო იდენტობის, მიმართ20. 

საკასაციო სასამართლოს მიაჩნია, რომ სახელმწიფოს განვითარების ამ ისტორიულ ეტაპზე 
საქართველოს საჯარო მოსამსახურეებს ეკუთვნით გადამწყვეტი სიტყვა, თუ რომელი 
ტიპის სახელმწიფოს შექმნის ქართველი ერი XXI-ე საუკუნეში. სწორედ პროგრესულ 
საჯარო მოსამსახურეთა კასტა უზრუნველყოფს მთელი ერის ინტერესების მსახურების 
სტანდარტის და სამართლებრივი ტრადიციის დამკვიდრებას, სწორედ მათი 
პრინციპულობა და შეუვალობა განსაზღვრავს საზოგადოების სწორი განვითარების 
დინამიკას, კანონიერი ადმინისტრირების შექმნის და დაფუძნების, ადამიანის უფლებების 
დაცვის უმწვავესი პრობლემების გადაწყვეტას. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის შესაბამისად და როგორც საჯარო მოხელე საკუთარი 
გამოცდილებიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, თითოეული საჯარო მოსამსახურე მთელი 
შეგნებით უნდა იაზრებდეს საჯარო სამსახურს, როგორც საპატიო მისიას და შანსს 
ემსახურო შენს ქვეყანას, გამოიყენო დაკისრებული მოვალეობები და განახორციელო შენი 

                                                            
18 ლ. იზორია, თანამედროვე სახელმწიფო, თანამედროვე ადმინისტრაცია, თბილისი. 2009, გვ. 212 
https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty-law-public/L[1].Izoria-Tanamedrove%20saxelmwifo.pdf [უ.გ. 14.07.2021]. 
19“საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის“ კომენტარები 2018 
http://www.csb.gov.ge/media/3016/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%
E1%83%A1-
%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83
%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf [უ.გ. 14.07.2021]. 
20 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განჩინება ადმინისტრაციულ საქმეზე ბს-1250-1194(კ-09) 2010 წლის 
7 თებერვალი. 
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უფლებამოსილება მხოლოდ იმ ფიქრით, რომ ესაა შენი პირადი წვლილი ქვეყნის მომავლის 
გაუმჯობესებაში, რაც გიმაღლებს კვალიფიკაციას, გზრდის პიროვნულად და 
პროფესიულად, გმატებს ძალას ყოველთვის იბრძოლო არამხოლოდ პირადი 
კეთილდღეობის შექნაზე, არადამედ უპირველეს ყოვლისა შენი ქვეყნის 
კეთილდღეობისთვის, საზოგადოების თითოეული წევრის კეთილდღეობისთვის, რაც 
რეალურად ასმაგად ზრდის შენს პიროვნებას, ხელს უწყობს საზოგადოებისა და 
ხელისუფლების ინტერესების შეკავშირებას და საზოგადოებაში თანასწორუფლებიანობის, 
სახელმწიფო სისტემის მდგრადობისა და სოციალური თანასწორუფლებიანობის განცდას 
განამტკიცებს. 

 

დასკვნა 

არჩეული საკვლევი თემის აქტუალობა ვფიქრობ, რომ განვამტკიცე განხილული საკითხის 
პრობლემატურობის თვალსაზრისით როგორც ეროვნული და საერთაშორისო 
სამართლებრივი მიმოხილვის, ისე სასამართლო პრაქტიკის კვლევისა და ანალიზის 
საფუძველზე. 

პრობლემატიკის კვლევის და გადაჭრის გზების განზოგადებისა და გაანალიზების გარდა, 
წინამდებარე ნაშრომის მიზანი იყო მკითხველის ცნობიერების ამაღლება საჯარო 
სამსახურისა და საჯარო მოხელის როლისა და ქცევის სტანდარტის უდიდესი 
მნიშვნელობის თაობაზე, რომელიც დემოკრატიული სახელმწიფოს შექმნისა და ეფექტური 
მმართველობის განხორციელების ერთ-ერთ წინაპირობად მიმაჩნია. 
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ბიბლიოგრაფია 

 

1. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი; 
2. „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ 

საქართველოს კანონი“; 
3. „საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 20 აპრილის N200 დადგენილება; 
4. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განჩინება ადმინისტრაციულ საქმეზე ბს-1250-

1194(კ-09) 2010 წლის 7 თებერვალი; 
5. ლევან იზორია, თანამედროვე სახელმწიფო, თანამედროვე ადმინისტრაცია, თბილისი. 

2009; 
6. “საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის“ კომენტარები 2018; 
7. ეთიკა და ქცევის ზოგადი წესები საჯარო სამსახურში, პრაქტიკული სახელმძღვანელო, 

თბილისი 2017. 
8. საჯარო სამსახურის ეთიკის საბჭო: ევროპის ქვეყნების გამოცდილების მიმოხილვა, 

საჯარო სამსახურის ბიურო. 
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გულ-სისხლძარღვთა სისტემის თავისებურებები ბავშვთა ასაკში 
 

ირინა სელეპანოვა 
ექიმი-რეზიდენტი,  

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, 

ალექსანდრე რამიშვილი 
დოქტორანტი,  

დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

ფიზიოლოგიური თავისებურებების ცოდნა უდაოდ მნიშვნელოვანია ნებისმიერი 
სპეციალობის ექიმის პრაქტიკაში. რა თქმა უნდა, არ არის გამონაკლისი პედიატრიაც, სადაც 
არა მხოლოდ მოზარდის, არამედ ბავშვის განვითარების თითოეული დონის ფიზიოლოგიური 
თავისებურებების ცოდნაა საჭირო. გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ყველა ფიზიოლოგიური 
პარამეტრი იცვლება სხვადასხვა სიხშირით და ხარისხით ბავშვის განვითარების თითოეულ 
ეტაპზე. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი თითოეული კომპონენტის გამოყოფა და მათი 
თავისებურებების ცალ-ცალკე განხილვა. მოცემულ სტატიაში აღწერილია გულ-
სისხლძარღვთა სისტემის ფიზიოლოგიური თავისებურებები ბავშვთა ასაკში. აღწერილია 
გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ფუნქციები, ასევე სისხლმიმოქცევის თავისებურებანი 
ანტენატალურ ფაზაში და მათი ცვლა კვირების მიხედვით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია 
ნაყოფის გულისცემის სიხშირეების განხილვა, განსაკუთრებით 5-დან 6 კვირამდე როდესაც 
გულისცემის სიხშირე იცვლება 15-35-დან 112 დარტყმამდე წუთში. გარდა ამისა სტატიაში 
განხილულია სისხლმიმოქცევის თავისებურებანი სხვადასხვა ასაკის ბავშვებში. სტატიაში 
აღწერილია გულის კუნთის როგორც ფიზიკური, ასევე ფუნქციური და ხარისხმობრივი 
ცვლილებები ახალშობილობიდან  მის სრულიად ჩამოყალიბებამდე. სტატიაში პარალელებია 
გავლებული სხვადასხვა ასაკში ფიზიოლოგიური თავისებურებების ჩამოყალიბებასა და მათ 
კლინიკურ გამოვლინებებს შორის, როგორებიცაა ტაქიკარდია 3-4 წლამდე ცდომილი ნერვის 
განვითარების ფიზიოლოგიური თავისებურების გამო და სხვა ფიზიოლოგიური 
თავისებურებების შემდეგ, ჩვენ განვიხილეთ ფუნქციური სინჯები, რომლებიც საშუალებას 
გვაძლევს დავახასიათოთ გულსისხლძარღვთა სისტემის მდგომარეობა, როგორც ჯანმრთელ 
ასევე გულ-სისხლძარღთა სისტემის სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე ბავშვებში. სტატიის 
ბოლოს კი შევეცადეთ გაგვეცა რეკომენდაციები, თუ რა შემთხვევაში არის საჭირო და 
აუცილებელი ექიმთან ვიზიტი, რომ არ მოხდეს რაიმე პათოლოგიის უფრო გამწვავება. 

საკვანძო სიტყვები: გულ-სისხლძარღვთა სისტემის განვითარება, გულისცემის სიხშირე, გულ-
სისხლძარღვთა სისტემის თავისებურებები, სისხლძარღვთა სტრუქტურა, გამოკვლევის 
მეთოდები, ფუნქციური სინჯები, ადრეული დიაგნოსტიკა.  
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Abstract 

Knowing and understanding physiological peculiarity is without a doubt vital in any clinical practice. 
Pediatric field is not an exception and it may need even more knowledge as child’s body and especially 
its’ cardio-vascular system goes through physiological changes almost constantly. Thus, dividing all the 
parameters of cardio-vascular system physiology and explaining them separately is important. In the 
following paper we accented on physiological peculiarities of cardio vascular system. Functions of 
cardiovascular system, changes of blood flow in antenatal period. We also reviewed heart rate of fetus 
especially during 5th and 6th weeks as it changes from 15-35 to 112 beats per minute. Heart rate of 
children od different age was also reviewed in this paper. Another important parameters are physical 
and functional changes of heart muscle. We talked about connections between physiological 
peculiarities in different age and their clinical manifestations such as lack of nervus vagus and 
tachycardia in children under 3-4 years. In this paper we reviewed some of the functional test used to 
describe condition of cardio vascular system in both healthy and nonhealthy children. In the end of the 
paper, we tried to give out recommendations when to go to the doctor so that health problem won’t 
manifest even further. 

Key words: Evolution of cardiovascular system, Heart rate, peculiarities of cardiovascular system, 
structure of blood vessels, examination methods, functional tests, early diagnostics. 

 

შესავალი 

გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები და განვითარების მანკები დღემდე რჩება ძალიან 
აქტუალური პედიატრიულ პრაქტიკაში. მათი გავრცელება განაპირობებს ბავშთა ავადობის, 
სიკვდილიანობას და სიცოცხლის ხარისხს. გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, რომლებიც 
აღმოცენდება პრენატალურ ან ბავშვთა ასაკში, უხშირესად არამხოლოდ ნარჩუნდება მთელი 
სიცოცხლის მანძილზე, არამედ პროგრესირებს და შეუძლია ინვალიდობამდე მიიყვანოს 
პაციენტი. სწორედ ამიტომ ძალზედ მნიშვნელოვანია ადრეული დიაგნოსტირება და 
მკურნალობა.  

1. გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ფიზიოლოგიური თავისებურებები 

გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ფუნქციებია: ორგანოების და ქსოვილების კვება, ჰომეოსტაზის 
შენარჩუნება და ორგანიზმიდან დაშლის პროდუქტების გამოყოფა. 

ანტენატალურ სისხლმიმოქცევას ახასიათებს თავისებურებები, რომელთა გათვალისწინების 
გარეშეც შეუძლებელია ბავშვებთან კლინიკური საქმიანობის წარმართვა: გულის ჩანასახი 
ჩნდება გესტაციის მე-2 კვირას, სამი კვირის განმავლობაში ფორმირდება გული შესაბამისი 
კამერებით, პირველი ექვსი კვირის განმავლობაში გული შედგება 3 კამერისგან, შემდგომში 
ჩნდება მე-4, ამ დროს ხდება გულის გაყოფა მარჯვენა და მარცხენა ნახევრებად, ასევე 
ფორმირდება გულის სარქველები, ძირითადი არტერიული ღეროები ფორმირებას იწყებენ 
მეორე კვირას, ამ სტრუქტურების ჩამოყალიბების შემდეგ ჩამოყალიბებას და ინტენსიურ 
განვითარებას იწყებს გულის გამტარობითი სისტემა.1 

                                                            
1 G, Lingman , K. Marsál  Fetal central blood circulation in the third trimester of normal pregnancy--a longitudinal study. I. 
Aortic and umbilical blood flow. Early Hum Dev. 1986. 
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ნაყოფის გულის შეკუმშვათა სიხშირე მკვეთრად განსხვავდება გესტაციის სხვადასხვა 
კვირაზე: 

• განაყოფიერებიდან 22 დღეს აღენიშნება გულის პირველი შეკუმშვები  

• 5 კვირა  - 15-35/წთ 

• 6 კვირა - 112/ წთ 

• 8-9 კვირიდან -160/წთ 

• 40 კვირა – 140/წთ (2)2 

ნაყოფის სისხლმიმოქცევა შემდეგნაირია: ჟანგბადით გაჯერებული სისხლი მიეწოდება ნაყოფს 
პლაცენტის გავლით ჭიპის ვენით ამ სისხლის ნაწილი მიდის ღვიძლში, ნაწილი - ქვედა ღრუ 
ვენაში შემდეგ, ეს სისხლი მიდის მარჯვენა წინაგულში. სისხლი ქვემო ღრუ ვენიდან ოვალური 
ხვრელის გავლით ხვდება მარცხენა ნაწილში და აორტაში. ჟანგბადით ღარიბი სისხლი ზემო 
ღრუ ვენიდან მიედინება მარჯვენა წინაგულში, მარჯვენა პარჯუჭში და ფილტვის არტერიის 
დასაწყის ნაწილში. აქ ის ხვდება აორტაში და ირევა სისლთან მარცხენა პარკუჭიდან. სისხლის 
მცირე ნაწილი მიედინება ფილტვებში, იქიდან - მარცხენა წინაგულში სისხლის მცირე ნაწილი 
ცირკულირებს მცირე წრეში ნაყოფის პირველ ჩასუნთქვამდე, ასე,  ტვინი და ღვიძლი იღებს 
სისხლს, რომელიც უფრო მეტად არის ჟანგბადით გაჯერებული, ხოლო ქვედა კიდურები -
სისხლს, რომელიც არის ნაკლებად გაჯერებული ჟანგბადით. ბავშვის დაბადების შემდეგ ვენის 
სადინარი და ჭიპის სისხლძარღვები ცარიელდება და გარდაიქმნება მრგვალ იოგად. 
ახალშობილის გულს აქვს ბრტყელი კონუსისებური ან ოვალური ფორმა ამის მიზეზი არის ის, 
რომ პარკუჭები არ არის საკმარისად განვითარებული და შედარებით დიდი ზომის არის 
წინაგულები. 10-14 წლისთვის გული იღებს ჩვეულებრივ ფორმას, როგორიც აქვს ზრდასრულ 
ადამიანს.  ახალშობილის გული მოთავსებულია ჰორიზონტალურად, ეს განპირობებულია 
დიაფრაგმის მაღალი დგომით.3 

გულის მასა ახალშობილებთან შეადგენს სხეულის მასის 0.8% მარჯვენა და მარცხენა პარკუჭი 
თითქმის თანაბარია. მათი კედლების სისქე დაახლოებით 5მმ. ასაკთან ერთად გულის მასა 
იმატებს:  

•  8-12 თვისთვის გაორმაგება   

•  2-3 წლისთვის გასამმაგება 

•  5 წლისთვის გაოთხმაგება 

•  6 წლისთვის პირვანდელი მასა იზრდება 10-11ჯერ 

•  პუბერტულ ასაკში კვლავ იმატებს 

•  გულის საკნები არათანაბრად იზრდება. მარცხენა პარკუჭი მოცულობაში 
ორჯერ აღემატება მარჯვენას 4 თვის ასაკში. 

                                                            
2 LC. Shuffrey, MM. Myers, HJ. Odendaal, et al. Fetal heart rate, heart rate variability, and heart rate/movement coupling in 
the Safe Passage Study. J Perinatol. 2019;39(5):608-618. doi:10.1038/s41372-019-0342-9. 

3 Makenna Marty, Connor C. Kerndt, Forshing Lui.. Embryology, Fetal Circulation. In: StatPearls. Treasure Island (FL): 
StatPearls Publishing; May 8, 2021. 
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•  ასევე მარცხენა პარკუჭის სისქე არის 12მმ, ხოლო მარჯვენაში 6-7მმ. 

•  გულის მოცულობა დაბადებისას შეადგენს 22 სმ3, პირველ წელს მოცულობა 
იმატებს 20სმ3. 

•  ამავე დროულად იმატებს სარქვლის ხვრელის დიამეტრი 

•  გულის მწვერვალს ქმნის ორივე პარკუჭი, ხოლო 6 თვის შემდეგ მხოლოდ 
მარცხენა პარკუჭი. 

•  გულის პროექცია 18 თვის ბავშვებში მე-4 ნეკნთაშუა არიდან ჩამოდის მე-5 
ნეკნთაშუა არეში.4 

გულის კუნთი ასევე განიცდის ხარისხობრივი გარდაქმნასაც: თავიდანკუნთი არ არის 
დიფერენცირებული, შედგება წვრილი, ცუდად გაყოფილი მიოფიბრილებისგან, რომლებიც 
შედგება დიდი რაოდების ოვალური ბირთვებისგან, შემაერთებელი ქსოვილი იწყებს 
განვითარებას, ელასტიური ელემენტები ცოტაა, ბოჭკოები მდებარეობს ახლოს ერთმანეთთან. 

ბავშვის ზრდასთან ერთად ბოჭკოები მსხვილდება, 2-3 წლისთვი მიოკარდიუმის 
ჰისტოლოგიური დიფერენცირება მთავრდება. 

გულის გამტარი სისტემა ვითარდება თანდათანობით: ბავშვთა ადრეულ ასაკში გამტარი 
სისტემა მასიურია, ბოჭკოები არ მკაფიო, სკოლის ასაკში ხდება გამტარი სისტემის 
პრემოდულაცია, ამიტომ საკმაოდ ხშირია არითმიები, ცდომილი ნერვის ტოტები ამთავრებს 
განვითარებას 3-4 წლის ასაკისთის, ამიტომ ამ ასაკამდე ხშირია ტაქიკარდია. 

ძირითად 3 წლამდე გულის მუშაობა კონტროლირდება სიმპათიკური ნერვული სისტემით, 
ამიტომ გულის რიტმის აჩქარება ფიზიოლოგიურად უნდა ჩაითვალოს, სხვა ჩივილების და 
სიმპტომების არარსებობის ფონზე.  

მიოკარდიუმის გააჩნია ბევრი ფუნქცია ესენია: ავტომატიზმი, გამტარობა, კუმშვადობა 
ხორციელდება ისევე, როგორც ზრდასრულებში.  

ასევე აუცილებელია ვისაუბროთ სისხლძარღვთა თავისებურებებზე. სისხლძარღვთა 
სანათური ბავშვთა ასაკში ფართოა ხოლო არტერიებს და ვენებს აქვთ ერთნაირი სიგანე დროთა 
განმავლობაში ვენური სისტემა ფართოვდება და 16 წლისთვის არტერიებისა და ვენების 
სანათურის გაფართოება შეადგენს 1:2. 

ხშირ შემთხვევაში არტერიების და ვენების ზრდა არ შეესაბამება გულის ზრდას, ბავშვთა 
ასაკში არტერიის კედლები არის უფრო ფართე, ამით აიხსნება ჰიპოტონია ბავშვთა ასაკში. 
ახალშობილების სისხლძარღვებს აქვს ცუდად განვითარებული კუნთოვანი შრე, 5 წლამდე 
აქტიურად იზრდება კუნთოვანი შრე, 5-დან 8 წლამდე ყველა შრე თანაბრად არის 
განვითარებული,12წლისთვის სისხლძარღვებს აქვთ ისეთივე შენება, როგორც ზრდასრულს.5 

                                                            
4 R. Chaoui Ultrasound Obstet Gynecol 2021; 57:38–42Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). 
DOI: 10.1002/uog.23551. 

5 AE. Donald, M Charakida, E. Falaschetti, DA. Lawlor , JP Halcox, J. Golding, AD. Hingorani, GD. Smith, JE. Deanfield. 
Determinants of vascular phenotype in a large childhood population: the Avon Longitudinal Study of Parents and Children 
(ALSPAC). Eur Heart J. 2010 Jun;31(12):1502-10.  
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პულსი დამოკიდებულია ასაკზე  
•  ახალშობილი 140-160 
•  დღენაკლული - დასაშვებია 160 მეტი  
•  ანტენატალურ პერიოდში -175-180 მეტი მწვავე ჰიპოქსიის მაჩვენებელია 
•  1 წელი — 110—140,  
•  5 წელი — 100,  
•  10 წელი — 80—90,  
•  15 წელი — 80. 
•  ასაკის მატებასთნ ერთად იმატებს სისტოლური არტერიული წნევა 
•  სისტოლური უდრის 90 + 2 x n,  
•  დიასტოლური  — 60 + 2 x n,  

     სადაც n — ბავშვის ასაკი, გამოხატული წლებში.  

წლამდე ბავშვების შემთხევევაში სისტოლური წნევა სისტოლური წნევა უდრის 75 + n, სადაც 
n — ბავშვთა ასაკი თვეებში. დიასტოლური არტერიული წნევა უდრის სისტოლური 
არტერიული წნევა -10 მმ.ვწყ.სვ. 

პუბერტატულ ასაკში სხეულის ინტენსიური ზრდის გამო გულის მოცულობა სხეულთან 
შედარებით მცირეა. ამიტომ ამ ასაკში ხშირად აღნიშნება ორთოსტატიული ჰიპოტენზია. 
პუბერტატულ ასაკში გულის მოცულობა იმატებს უფრო სწრაფად, ვიდრე სისხლძრღვთა 
ქსელის ტევადობა, ეს ზრდის პერიფერიულ წინააღმდეგობას, რაც იწვევს გულის 
ჰიპერტროფიას, ხშირად ამას დაერთვის სიმპატიკური რეგულაციის სიჭარბე. 

 

2. გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ფუნქციური სინჯები 

გულსისხლძარღვთა ფუნქციური სინჯები საშუალებას გვაძლევს დავახასიათოთ 
გულსისხლძარღვთა სისტემის მდგომარეობა ჯანმრთელ და პათოლოგიის მქონე ბავშვებში 
ფიზიკური დატვირთვის დროს, განვსაზღვროთ ვარჯიშის ხარისხი მოზარდებში, ასევე 
გამოვავლინოთ გულსისხლძარღვთა სისტემის უკმარისობის ადრეული და ფარული ფორმები, 
სისტემის რეზერვული შესაძლებლობები, განსაკუთრებით ეს სინჯები მნიშვნელოვანია 
ბავშვის ამა თუ იმ სექციაში მიყვანის დროს. 

ფუნქციური მდგომარეობის შესაფასებლად გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდები: გულის 
შეკუმშვის სიხშირე, არტერიული წნევა, ეკგ, ჟანგბადის მოხმარება, სინჯები სუნთქვის 
შეკავებით. 

სინჯები სუნთქვის შეკავებით. ჯანმრთელ პირებში სუნთქვის შეკავების ხანგრძლივობა ასაკის 
მიხედვით შეადგენს:  

6 წელი - 16 წამი  

7- 28  

8-32 

9-34 
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10-37  

11-39 

12-42 

13-39 

ახალგაზრდა სპორტსმენებს ეს მაჩვენებლები აქვს უფრო მაღალი.  

დაავადებების დროს და გადაღლის შემთხვევაში მაჩვენებლები მცირდება.  

კლინიკური გამოვლინების გარეშე მაჩვენებლების შემცირება შეიძლება მიანიშნებდეს 
დაავადების ფარულ ფორმაზე და საჭიროებს უფრო ღრმა კვლევას 

ორთოკლინისტური სინჯი - განსაზღვრავენ გულსისხლძარღვთა სისტემის რეაქციას ბავშვის 
გადასვლაზე ჰორიზონტალური მდგომარეობიდან ვერტიკალურში.  

ჯანმრთელ პირებში პულსი ვერტიკალურ მდგომარეობაში უხშირდება 5-10 დარტყმით, ხოლო 
პათოლოგიის შემთხვევაში 10ზე მეტით. 

სტეპ - ტესტი (დოზირებული ასვლა კიბეებზე). კიბეს სიმაღლე განისაზღვრება პაციენტის 
ფეხის სიგრძით.  

დატვირთვის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 8 წლამდე ასაკის ბავშვებში - 2 წუთი, 8-11 წლის 
ასაკში -3 წუთი, 12-18 წლის ასაკში - 4 წთ. 

აშნერის თვალ-გულის სინჯი : გამოკვლევა ტარდება ჰორიზანტურ მდგომარეობაში პაციენტი 
წევს ზურგზე, სთხოვენ თვალების დახუჭვას, შემდგომში ცერა და საჩვენებელი თითით 
მსუბუქად აწვებიან ორივე თვალის კაკალს 20-30 წამის განმავლობაში, ამის შემდეგ ითვლიან 
პულსს. ნორმაში ის მცირდება არაუმეტეს 10დარტყმის წუთში.  

სხეულის მოხრით განხორციელებული სინჯი. პაციენტი დგას ვერტიკალურად, სთხოვენ წინ 
გადახრას, თავის ჩაწევას, 5 წამით, ამის შემდეგ ათვალიერებენ სახეს (ვაზომოტორული 
რეაქცია) და ითვლიან პულსს - ნორმაში სახის ფერი არსებითად არ იცვლება  და პულსი 
ხშირდება არაუმეტეს 20 დარტყმა წუთში. 

3. როდის მივმართოთ კარდიოლოგს? 

 დადასტურებულია ის ფაქტიც, რომ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების უმეტესობა 
ზრდასრულ ადამიანებში, სათავეს  იღებს ბავშობის ასაკიდან. სწორედ ამიტომ, ოჯახში ახალი 
წევრის გაჩენისას, რეკომენდებულია ბავშვი გამოკვლეულ იქნას  ბავშვთა კარდიოლოგის მიერ.  

საგანგაშო  სიმპტომები მეძუძურ ახალშობილებში: 

კვებასთან დაკავშირებული პრობლემები: კვების დროს ადვილად დაღლა, სუსტი 
წოვა,  ქოშინი, ოფლიანობა, ცხვირ-ტუჩის სილურჯე. კანისა  და 
ლორწოვანის  სილურჯე ან პირიქით სიფერმკრთალე, წონაში  ნელი მატება. ხშირი და 
უმიზეზო ტირილი, ამასთან ტირილის დროს ბავშვის გაფერმკრთალება ან პირიქით 
გალურჯება. 

 საგანგაშო სიმპტომები სკოლამდელ და სკოლის ასაკის ბავშვებში: სწრაფი დაღლა 
ფიზიკური დატვირთვისას, თავბრუსხვევა და სისუსტე, გულისწასვლა ან 
გულისწასვლის წინა მდგომარეობა, გულმკერდის არეში ტკივილი და უსიამოვნო 
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შეგრძნება ( ჩხვლეტითი ტკივილი, გულის ფრიალი, გულისცემის უეცარი აჩქარება ან 
შენელება). 

 

დასკვნა 

როდის მივმართოთ  ბავშვთა კარდიოლოგს? 

თუ  პედიატრს აქვს ეჭვი, გულის პათოლოგიის არსებობაზე, გამოსარიცხია გულის 
თანდაყოლილი  მანკი და გულის რითმის დარღვევები, თუ ოჯახის წევრებს  აქვთ გულის 
პათოლოგიები, თუ მშობლების აქვს მავნე ჩვევები, ორსულობის პერიოდში გადატანილი 
ინფექციების ან სხვა მდგომარეობების დროს, რაც ამძიმებდა ორსულის მდგომარეობას, 
პროფილაქტიკური კვლევისთვის. 

 ასევე, თუ თქვენ ამჩნევთ, რომ ბავშვი ხშირად უხალისოდაა, ადვილად იღლება,ნაკლებად 
მოძრაობს, უფერულია, ცხვირ–ტუჩის არე მოლურჯო ფერის ქვს, გაძლიერებული აქვს 
გულისცემა. 

 გახსოვდეთ! 

ბავშვთა გულის დაავადებები ყოველთვის არ გამოვლინდება  რაიმე სიმპტომით. არც თუ ისე 
იშვიათად, დაავადება შეიძლება მიმდინარეობდეს ფარულად და მისი გამოვლენა 
შესაძლებელი ხდება მხოლოდ პაციენტის კომპლექსური კვლევით. კარდიოლოგიური 
კვლევები საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ, გულის ანატომია და სტრუქტურა, ასევე   გულის 
გამტარი ფუნქცია. პათოლოგიური პროცესების ადრეულ სტადიაზე გამოვლენა წარმატებული 
მკურნალობის საწინდარია. 
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