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აბსტრაქტი 

წინამდებარე სტატიაში განხილულია მსოფლიო საბანკო-საკრედიტო სფეროში, თეორიასა და 

პრაქტიკაში აპრობირებული და ფართოდ გავრცელებული საკრედიტო რისკების შეფასების 

მეთოდები, როგორებიცაა - ფინანსური ორგანიზაციის საოპერაციო რისკების შეფასების 
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მეთოდი Shortfall.  როგორც საუკეთესო პრაქტიკით დადასტურდა, აღნიშნული მეთოდები 
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განახლებას და სრულყოფას.  

სწორედ საბანკო-საკრედიტო სფეროს ადექვატური, ახალი გამოწვევების შესატყვისად 

მოდიფიცირებული და დახვეწილი საკრედიტო რისკების შეფასების მეთოდებია განხილული 

ჩვენს სტატიაში, სადაც გათვალისწინებულია უკვე არსებული რისკების შეფასების 

მეთოდების ნაკლოვანებები/ხარვეზები და მოცემულია ავტორისეული ხედვები/პოზიცია 
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მსესხებელის კანონსაწინააღმდეგო ქმედებისკენ მიდრეკილების Fraud-სკორინგის შეფასების 

სისტემა, Behavioral-სკორინგი - შემოწმების ტიპი, რომელიც სამომავლოდ კლიენტის 

გადახდისუნარიანობის პროგნოზირების შესაძლებლობას იძლევა, ამასთანავე ანალიზის 

მოცემული სისტემა შესაძლებლობას იძლევა, გამოვლენილი იქნას ზოგიერთი „ქცევითი“ 

ფაქტორები, როგორებიცაა: როგორ გამოიყენებს კლიენტი კრედიტს, შემოიტანს თუ არა იგი 

გადასახადებს შესაბამისი ოდენობით და დადგენილ ვადებში, გამოიყენებს ლიმიტს 
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საკრედიტო ბარათის მიხედვით მაშინვე თუ ფულს ნაწილებად გამოიყენებს და მრავალი სხვა. 

ასევე განვიხილეთ - მსესხებლის ერთ-ერთი, „ყველაზე არასასიამოვნო შემოწმების სახეობა“ - 

Collection-სკორინგი, რომელიც ვადაგადაცილებული დავალიანების მქონე კლიენტებთან 

მუშაობის მიმართებაში ღონისძიებების შემუშავებისათვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია. 

საკრედიტო რისკების შეფასების მეთოდების თეორიული მხარის უკეთ გაგებისათვის, 

მოცემულია სკორინგული მეთოდის მათემატიკური მოდელირება, და მათი საშუალებით 

განხილულია ისეთი ცნობილი მკვლევარების პრაქტიკული მაგალითები, როგორებიცაა ე. 

ალტმანი და რ. ტაფლერი. 

საკვანძო სიტყვები: ლიკვიდობა, საბანკო რისკი, რისკების მართვა, საკრედიტო რისკი, 

ფინანსური რისკი, საოპერაციო რისკი. 

 

Abstract 

This article reviews the most widely used credit risk assessment methods in the world banking, theory 

and practice, such as - Operational Risk Capital (ORC), Standard Operating Risk Assessment Method, 

TSA, Risk Assessment Method Shortfall. As proven by best practice, these methods do provide an 

opportunity to identify and minimize credit risks in the banking sector, but they require further 

updating and refinement. 

This article reviews adequate, modified and sophisticated credit risk assessment methods for the 

banking sector,where the shortcomings of existing risk assessment methods are considered and the 

author's views / position on their improvement are given. 

There is given the Application-Scoring Method of Credit Risk Assessment, a new authorial version of 

the Georgian banking sector, in particular the Fraud-Scoring System for Potential Borrowers' 

Behavior, Behavioral-Scoring - a type of examination that allows to predict the client's solvency, the 

mentioned system also allows to reveal some "behavioral" factors, such as how a client will use credit, 

whether he or she will pay taxes in the appropriate amount and within the set timeframe, use the 

credit card limit as soon as he or she uses the money in installments, and much more. We also discussed 

- one of the "most inconvenient types of borrowing" of the borrower - Collection-scoring, which is 

quite important for the development of arrangements for working with overdue clients. 
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Theoretical modelling of the scoring method is given for a better understanding of the theoretical side 

of credit risk assessment methods, and through them the examples of such well-known researchers as 

e.g. E.Altman and R.Taffler. 

Keywords: Liquidity, Banking risk, Risk management, Credit risk, Financial risk., Operational risk. 

 

შესავალი 

რისკების შეფასება, თავისთავში ყველა ასპექტებს მოიცავს. გაიანგარიშება თუნდაც ის 

ვარიანტები, რომელთა ალბათობა თეორიულად ნაკლებად არის მოსალოდნელი. ბიზნესში 

მიღებულია ჩაითვალოს, რომ ხარისხობრივი ანალიზი შედგება - რისკის მიზეზის 

აღმოჩენისაგან, მისი წყაროებისა და შემდგომი ეტაპების ან სამუშაოების გამოვლენისაგან, 

რომლებმაც შეიძლება იგი შეამციროს ან საერთოდ ნულამდე დაიყვანოს.     

ადრეულ ეტაპზე რისკის შეფასება ნებისმიერი მეწარმისათვის ან ინვესტორისათვის ყველაზე 

მნიშვნელოვნად ითვლება. გამოცდილი ბიზნესმენები დაეჭვების გარეშე იტყვიან, რომ 

სწორედ აღნიშნული მაჩვენებელი გამოხატავს, მათი პროექტი რამდენად აღმოჩნდება 

წარმატებული.  

1. საკრედიტო რისკების შეფასების მსოფლიოში ცნობილი მეთოდები  

დღეს არსებობს მრავალი მეთოდოლოგია,1 საშუალება და მიდგომა აღნიშნული ფაქტორის 

შესასწავლად, მაგრამ საბაზო ნაწილი პრაქტიკულად შეუცვლელი რჩება და შედგება შემდეგი 

ნაბიჯებისაგან:  

- რისკის შესაძლო ზონის გამოვლენა;  

- რისკის აღმოჩენა და შეფასება, რომელიც ფირმის შემდგომ საქმიანობასთან არის 

დაკავშირებული; 

- ნეგატიური შედეგების გაანგარიშება; 

- სარგებლის ასახვა რისკისა და მისი შედეგების აღმოფხვრისას. 

რისკის რაოდენობრივი შეფასება ყველა ჩამოთვლილ ეტაპებზე არსებობს. გაანგარიშება 

შემდგომი რიცხობრივი გამოსახვით არა მარტო რომელიღაც ერთი გარემოების წარმოქმნის 

                                                            
1 Paul Hopkin, Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk 
Management. Printed and bround by GPI Groupe (UK) LTD, Croydon, CDRO 4YY https://lccn.loc.gov/2018000956  [Last 
seen 11.10.2020]; 
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ალბათობის პროცენტულ თანაფარდობაში დანახვის, არამედ მთლიანობაში სურათის გაშლის 

შესაძლებლობას იძლევა. ანალიზის დაჯამების შემდეგ ხორციელდება რისკის ხარისხის 

შეფასება, რაც დამასრულებელ ეტაპს წარმოადგენს და მთლიანად პროექტის ან მიღებადი 

გადაწყვეტილების მიზანშეწონილობის განსაზღვრის შესაზლებლობას იძლევა.  

რისკის შეფასება მთლიანად იყოფა სამ ძირითად სკოლად2:  

- სტატისტიკური მეთოდები; 

- ანალიტიკურები; 

- ექსპერტული შეფასებების მეთოდი. 

თითოეულ მათგანს მრავალი თავისი მიმართულებები, ტექნოლოგიები და მიდგომები 

გააჩნია. ღირს აღინიშნოს, რომ თითოეული რისკის მითითებული მეთოდიკების მეშვეობით 

შეფასებას თავისი სპეციფიკა და, შესაბამისად, საბოლოო შედეგები აქვს. ერთი სახეობა - 

მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების პროგნოზირებაზე, სხვები - ფირმის მიერ 

ფასიანი ქაღალდების შეძენისას რისკის ხარისხის გამოვლენაზე და ა.შ. არის მიმართული. 

მხოლოდ მიზნისა და ამოცანის კონკრეტულად დასმა რომელიღაც ერთი მეთოდიკის არჩევის 

ან მთელი რიგი ღონისძიებების გატარების შესაძლებლობას იძლევა. დღეს ბაზარზე 

მოცემული მიმართულების მრავალი ექსპერტული ფირმები არსებობენ, რომლებიც 

სხვადასხვა ფასობრივ კატეგორიებში თავიანთ მომსახურეობას თავაზობენ. 

იმისათვის, რომ რისკები გაიმართოს საჭიროა ისინი შეფასებული (გაზომილი) იქნეს. 

განვიხილოთ საწარმოს ფინანსური რისკების შეფასების მეთოდების კლასიფიკაცია, 

გამოვავლინოთ მათი უპირატესობები და ნაკლოვანებები, რომლებიც ცხრილურად ქვემოთ 

არის წარმოდგენილი (იხ. ცხრ. 1.). ყველა მეთოდი შეიძლება დაიყოს ორ დიდ ჯგუფად. 

 

 

 

 

                                                            
2 გ. ცაავა  და სხვა. „რიკოლოგია: ფინანსური რისკების სტრატეგიული მენეჯმენტი“, სახელმძღვანელო. - თბილისი, 
გამომცმლობა „დანი“ 2020. გვ.: 218. 



10

ცხრილი 1.  საწარმოს ფინანსური რისკების შეფასების მეთოდების კლასიფიკაციის ორ დიდ 

ჯგუფად დაყოფა  

   უპირატესობები ნაკლოვანებები 

 

რაოდენობრივი 

 მეთოდები 

ფინანსური რისკების შეფასების 
ობიექტურობა, ამა თუ იმ რისკის 
სტატისტიკური მონაცემების 
საფუძველზე ცვლილების 
მოდელის შექმნა. 

საწარმოს ხარისხობრივი 
ფინანსური რისკების 
რიცხობრივი ფორმალიზაციის 
სირთულე. 

ხარისხობრივი 

მეთოდები 

ხარისხობრივი რისკების 
შეფსების შესაძლებლობა. 

საწარმოს რისკების ფინანსური 
შეფასების სუბიეტურობა, ექს-
პერტული შეფასებების შედეგი. 

ამრიგად, განვიხილოთ უფრო დეტალურად ფინანსური რისკების შეფასების რაოდენობრივი 

მეთოდები: 

2. საოპერაციო რისკის შეფასების მეთოდები 

ფინანსური რისკის ერთ-ერთ სახეობას საოპერაციო რისკები წარმოადგენენ. განვიხილოთ 

საოპერაციო რისკების შეფასების მეთოდი საბანკო სექტორის კომპანიისათვის. ფინანსური 

ორგანიზაციის საოპერაციო რისკების შეფასების საბაზო მეთოდიკის მიხედვით (Operational 

Risk Capital, ORC) გაიანგარიშება რეზერვი, რომელიც მოცემული რისკის გადასაფარავად 

ყოველწლიურად უნდა იქნეს გამოყოფილი. ასე, მაგალითად, საბანკო სექტორში 15% ტოლი 

რისკი აიღება, ანუ ბანკებმა ყოველ წელს ბოლო სამი წლის განმავლობაში საშუალო წლიური 

მთლიანი შემოსავლიდან 15% დარეზერვება უნდა განახორციელონ. 

ბანკისათვის საოპერაციო რისკის გაანგარიშების ფორმულას შემდეგი სახე ექნება: 

ORC = α x GL,  

სადაც: ORC - არის საოპერაციო რისკი;  

α - არის კოეფიციენტი, დადგენილი ბაზელის კომიტეტის მიერ;   

GL - არის საშუალო მთლიანი შემოსავალი ბანკის საქმიანობის თითოეული სახეობის 

მიხედვით. 

საოპერაციო რისკის შფასების სტანდარტიზირებული მეთოდიკა TSA: 
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BIA მეთოდიკის გართულებას წარმოადგენს TSA მეთოდი, რომელიც ბანკი საქმიანობის 

სხვადასხვა ფუნქციონალურ მიმართულებებში წარმოქმნადი საოპერაციო რისკების 

მიხედვით ანარიცხებს გაიანგარიშებს. საოპერაციო რისკების შეფასებისათვის საჭიროა 

გამოიყოს მიმართულებები, სადაც ისინი შეიძლება წარმოიქმნან, და ფინანსურ საქმიანობაზე 

ზემოქმედებების როგორი ხასიათი ექნებათ. განვიხილოთ ბანკის საოპერაციო რისკების 

შეფასებს მაგალითი (იხ. ცხრ. 2.). 

შედეგად ჯამური ანარიცხების თანხა ტოლი იქნება ბანკის თითოეული გამოყოფილი 

ფუნქციის მიხედვით ანარიცხების ნაერთი ჯამისა: 

ORC = ∑αx GL, 

უნდა აღინიშნოს, რომ, როგორც წესი, საოპერაციო რისკები განიხილება საბანკო სექტორის 

კომპანიებისათვის, და არა სამრეწველო ან სამეწარმეო კომპანიებისათვის. საქმე იმასია, რომ 

საოპერაციო რისკების უმეტესობა ადამიანური შეცდომების შედეგად წარმოიქმნება.    

ცხრილი 2. ბანკი საოპერციო რისკის ფუნქციონალური საქმიანობის მიხედვით შეფასების 

მაგალითი 

ბანკის ფუნქციონალური  

საქმიანიბა 

ანარიცხის 
კოეფიციენტი

1. კორპორაციული ფინანსები (კაპიტალის ბაზარზე საბანკო 
მომსახურეობის განხორციელება კლიენტებზე, სახ. ორგანოებზე, 
საწარმოებზე) 

 

18% 

2. ვაჭრობა და გაყიდვა (გარიგებები საფონდო ბაზარზე,  ფასიანი 
ქაღალდების შეძენა-გაყიდვა) 

18% 

3. ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურეობა (ფიზიკური პირების 
მომსახურეობა, სესხების და კრედიტების მიწოდება, კონსულტირება და 
ა.შ.)  

 

12% 

4. იურიდიული პირების საბანკო მომსახურეობა 15% 

5. გადახდები და გადარიცხვები (ანგარიშსწორებების განხორციელება 
ანგარიშების მიხედვით) 

18% 

6. აგენტურული მომსახურეობები 15% 

7. აქტივების მართვა (მართვის განხორციელება ფასიანი ქაღალდებით, 
ფულადი სახსრებით და უძრავი ქონებით) 

12% 

8. საბროკერო საქმიანობა 12% 
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3. ლიკვიდობის რისკის შეფასების მეთოდიკა 

ფინანსური რისკის შემდეგი სახეობა - ლიკვიდობის დაკარგვის რისკია, რომელიც 

საწარმოს/კომპანიის მიერ კრედიტორებისა და მსესხებლების წინაშე თავისი 

ვალდებულებების დროულად დაფარვის შეუძლებლობას გვიჩვენებს. მოცემულ უნარს ასევე 

საწარმოს გადახდისუნარიანობას უწოდებენ. კრედიტუნარიანობისაგან განსხვავებით 

გადახდისუნარიანობა ვალის არა მარტო ფულადი სახსრებისა და სწრაფად ლიკვიდური 

აქტივების ხარჯზე, არამედ ასევე საშუალოლიკვიდური და მცირელიკვიდური აქტივების 

ხარჯზეც დაფარვის შესაძლებლობას ითვალისწინებს. 

ლიკვიდობის რისკის შეფასებისათვის საჭიროა საწარმოს ლიკვიდობის  კოეფიციენტები: 

მიმდინარე ლიკვიდობის კოეფიციენტი და მყისიერი ლიკვიდობის კოეფიციენტი იქნას 

შფასებული და საბაზო ნორმატივებთან შედარებული (იხ. ცხრ 1.3). 

ლიკვიდობის სხვადასხვა კოეფიციენტების ანალიზი გვიჩვენებს საწარმოს შესაძლებლობას 

თავისი ვალდებულებები შემდეგი სამი სხვადასხვა სახების აქტივის: სწრაფადლიკვიდური, 

საშუალოლიკვიდური და მცირელიკვიდური აქტივების მეშვეობით დაფაროს (იხ. ცხრ. 3.). 

 

ცხრილი 3. საწარმოს ლიკვიდობის კოეფიციენტების გაანგარიშების ფორმულები 

კოეფიციენტები გაანგარიშების ფორმულა ნორმატივი 

მიმდინარე ლიკვიდობის 
კოეფიციენტი 

საბრუნავი აქტივები /მიმდინარე 
ვალდებულებები 

 

>2 

 

აბსოლუტური 
ლიკვიდობის კოეფიციენტი 

ფულადი სახსრები + მოკლევადიანი 
ფინანსური 

დაბანდებები/მოკლევადიანი 
ვალდებულებები 

 

 

 

. 0,2 

მყისიერი ლიკვიდობის 
კოეფიციენტი 

მიმდინარე აქტივები - 
მარაგები/მიმდინარე 
ვალდებულებები 

 

0,7 – 1,0 
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4. საბაზრო რისკის შეფასების მეთოდიკა - VAR 

ფინანსური რისკის შემდეგი სახეობა - საბაზრო რისკია, რომელიც თავისთავად სხვადასხვა 

გარე ფაქტორების (დარგობრივების, მაკროეკონომიკურების და მიკროეკონომიკურების) 

ცვლილების შედეგად, საწარმო /კომპანიის აქტივების ღირებულების ნეგატიურ ცვლილებას 

წარმოადგენს. საბაზრო რისკის რაოდენობრივი შეფასებისათვის შეიძლება გამოიყოს შემდეგი 

მეთოდები: 

-  მეთოდი VAR (Value at Risk); 

-  მეთოდი Shortfall (Shortfall at Risk). 

4.1. რისკების შეფასების მეთოდი VAR:  

საბაზრო რისკის შეფასებისათვის გამოიყენება მეთოდი VAR (Value at Risk), რომელიც 

საფონდო ბაზარზე კომპანიის ღირებულების ნეგატიურად ცვლილების შემთხვევაში, 

დანაკარგების ალბათობისა და სიდიდის შეფასების შესაძლებლობას იძლევა. გაანგარიშების 

ფორმულა შემდეგია: 

VAR – V x y x σ 

სადაც: V – არის კომპანიის / საწარმოს აქციების მიმდინარე ღირებულება; 

Y – არის კვანტილი კომპანიის / საწარმოს აქციის შემოსავლიანობის ნორმალური 

განაწილების; 

σ - არის კომპანიის / საწარმოს აქციების შემოსავლიანობის ცვლილება, რისკის ფაქტორს 

გამოხატავს. 

4.2. რისკების შეფასების მეთოდი Shortfall: 

საბაზრო რისკების შეფასების მეთოდი Shortfall (ანალოგი: Expected Shortfall, VaR Average value 

at risk, Conditional VaR) უფრო კონსერვატიულია, ვიდრე მეთოდი VAR. რისკის შეფასების 

ფორმულა შემდეგია:  

Shortfallα = E (X v X > VARα(X)), 

სადაც: α - არის რისკის შერჩეული დონე. მაგალითად, აღნიშნული შეიძლება იყოს 

მნიშვნელობა 0,99; 0,95. 

მეთოდი Shorfall აქციების შემოსავლიანობის განაწილებაში „მძიმე კუდების“ უკეთესად 

მოგერიების შესაძლებლობას იძლევა. 
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4.3. საკრდიტო რისკების შეფასების მეთოდები და მინიმიზაციის ხერხები 
 

პირველ რიგში საკრედიტო რისკების მატარებლებად გამოდიან შემდეგი ტიპის გარიგებები: 

•  პირდაპირი და არაპირდაპირი დაკრედიტება; 

•  აქტივების ყიდვა და გაყიდვა კონტრაგენტის მხრიდან წინასწარი გადახდის გარეშე; 

•  გარიგებები მესამე პირების მხრიდან ანგარიშსწორებების გარანტიის გარეშე. 

საკრედიტო რისკები თავისთავში დებიტორის მდგომარეობის გაუარესების ალბათობას 

მოიცავს. ამასთან საუბარი მიდის არა მარტო ფინანსური მდგომარეობის გაუარესების შესახებ. 

არა ნაკლებად მნიშვნელოვან ფაქტორებს წარმოაგენენ: კომპანიის პოზიციის შემცირება 

რეგიონში, დარგების არამოთხოვნადობა, საქმიანი რეპუტაციის გაუარესება და ა.შ. ანუ 

ყოველივე ის, რაც შეიძლება ადამიანს სახსრების გადახდაში შეუქმნას პრობლემა. მაგრამ 

ვალის დაბრუნების შეუძლებლობა - არა ერთადერთი დანაკარგია, რომელიც შეიძლება 

დაკარგოს ბანკმა.  

საკრედიტო რისკი ასევე შეიძლება იყოს ირიბი (მაგალითად, თუ ზოგიერთი ქმედებების 

შედეგად ფასიანი ქაღალდების, ემიტენტის თამასუქების ან საკრედიტო რეზერვების 

მოცულობა გადიდებას მოითხოვს). საკრედიტო რისკების განსაზღვრის პროცესში, 

ყურადღება ერთობლივად ეთმობა რამდენიმე ფაქტორს:3 

•  დეფოლტის რისკს; 

•  იმის ალბათობას, რომ მსესხებელი გარკვეული დროის შემდეგ გადაუხდელობის 

მდგომარეობაში აღმოჩნდება; 

•  საკრედიტო რეიტინგს; 

•  სვადასხვა ფასიანი ქაღალდების საიმედობის შეფასებას; 

•  საკრედიტო მიგრაციას; 

•  დებიტორის, ოპერაციის, კონტრაგენტის, ემიტენტის საკრედიტო რეიტინგის შეცვლის 

ალბათობას; 

•  საკრედიტო რისკს ქვემდებარე თანხას; 

•  დანაკარგების დონეს, რომლებიც შეიძლება დაკარგოს ბანკმა დეფოლტის 

შემთხვევაში. 

                                                            
3 ცაავა იხ. სქოლიო 1, გვერდი 231. 
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პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ აბსოლუტურად ნებისმიერი ოპერაცია, რომლის საფუძველს 

კრედიტორისა და მსესხებელის ურთიერთობებში მხარეების შესვლა წარმოადგენს, სავალო 

ვალდებულებების წარმოქმნა თავისთავში რისკის გარკვეულ წილს ატარებს. 

არსებობს ცნება ეგრეთ წოდებული „ურისკო ინვესტიციებისა“ - ამ შემთხვევაში საკრედიტო 

რისკი მინიმალურს წარმოადგენს და პირობითად ნულის ტოლად მიიღება. მაგრამ თუნდაც 

ასეთ სიტუაციაში იგი მაინც არსებობს, ამდენად აღნიშნული უნდა იქნას 

გათვალისწინებული. 

აუცილებელია მსესხებელის მიერ წარმოდგენილი საკრედიტო ისტორია, მისი საქმიანობის 

დარგი და ყველა არსებული ინფორმაცია დეტალურად იქნას შესწავლილი. თვით საკრედიტო 

რისკების შეფასებას კვალიფიციური სპეციალისტები უნდა ახორციელებდნენ, აღნიშნული 

ხომ ის სფეროა, სადაც უმნიშვნელოდ მცირე შეცდომამაც კი შეიძლება უდიდეს ზარალამდე 

მიგვიყვანოს. 

5. საწარმოს საკრედიტო რისკების შეფასების მეთოდები 

საკრედიტო რისკის შეფასების მეთოდებს მიაკუთვნებენ რისკის დიაგნოსტიკის შემდეგ 

ეკონომიკურ მოდელებს და მეთოდებს: 

5.1. საკრედიტო რისკის შეფასების Application - სკორინგის მეთოდი: 

საკრედიტო რისკის შეფასების ყველაზე მნიშვნელოვან და ყველაზე უფრო გავრცელებულ 

მეთოდს Application - მეთოდი, კლიენტის გადახდისუნარიანობის შემმოწმებელი, 

შემფასებელი მეთოდი წარმოადგენს. თუ შეფასების აღნიშნული მეთოდის მიხედვით თქვენ 

ბალების არასაკმარისი რაოდენობა მიიღეთ, მაშინ თქვენთვის სესხის მიღება ძალიან ძნელი 

იქნება. როგორც ვარიანტი თქვენ შეიძლება დაკრედიტების სხვა ვარიანტები - უფრო მაღალი 

საპროცენტო განაკვეთები ან კრედიტის ნაკლები თანხა შემოგთავაზონ.  

შეფასების შემდეგი ეტაპია - პოტენციალური მსესხებელის ბოროტმოქმედებისაკენ 

მიდრეკილების განსაზღვრა. მას Fraud-სკორინგის სისტემა აფასებს.  აღნიშნული პარამეტრის 

გაანგარიშებისათვის გამოყენებად კრიტერიუმებს თითოეული ბანკის კომერციულ 

საიდუმლოებას წარმოადგენს. Behavioral-სკორინგი  - არის შემოწმების ტიპი, რომელიც 

სამომავლოდ კლიენტის გადახდისუნარიანობის პროგნოზირების შესაძლებლობას იძლევა. 

ასევე ანალიზის მოცემული სისტემა შესაძლებლობას იძლევა გამოვლენილი იქნას ზოგიერთი 

„ქცევითი“ ფაქტორი, როგორებიცაა: როგორ გამოიყენებს კლიენტი კრედიტს, შემოიტანს თუ 
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არა იგი გადასახადებს სრულად და დადგენილ ვადებში, გამოიყენებს ლიმიტს საკრედიტო 

ბარათის მიხედვით მაშინვე თუ ფულს ნაწილებად გამოიყენებს და მრავალი სხვა. 

არის კიდევ ერთი, ყველაზე არასასიამოვნო შემოწმების სახეობა, - მსესხებელის Collection - 

სკორინგი, რომელიც ვადაგადაცილებული დავალიანების მქონე კლიენტებთან მუშაობის 

მიმართებაში ღონისძიებების შემუშავებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. იგი სესხის 

დაუბრუნებლობის რისკის ადეკვატური შფასებისათვის და პროფილაქტიკური 

ზემოქმედების ღონისძიებების თავისდროულად გამოყენებისათვის არის საჭირო.  

რამდენადაც საკრედიტო სკორინგს ახორციელებს პროგრამა, ამდენად შეილება მოგვეჩვენოს, 

რომ სისტემის მოტყუება რთული არ იქნება - საკმარისია მხოლოდ ბანკის თვალსაზრისის 

მიხედვით „სწორი“ პასუხები იქნას მიცემული. მაგრამ აღნიშნული ასე არ არის, მსგავსი 

მცდელობა შეიძლება წარმატებულად დასრულდეს მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც 

პროგრამა აგებული იქნება ისეთი სახით, რომ თქვენს შესახებ ზოგიერთი მონაცემების მაშინვე 

გადამოწმება ვერ მოხერხდება.  

ასევე ხორციელდება სკორინგ-შემოწმება ხარჯებისა და შემოსავლების თანაფარდობის, ადრე 

აღებული დაუფარავი კრედიტების არსებობა და სხვა. რა თქმა უნდა, სისტემის მიერ 

შეფასებადი საკითხების სია სხვადასხვა ბანკებში შეიძლება საკმაოდ ძლიერ 

განსხვავდებოდეს, მაგრამ აუცილებლად თითოეულ მათგანში თქვენ შეგეკითხებიან 

კრედიტის უზრუნველყოფის დამატებითი წყაროების შესახებ. ბანკის 

თანამშრომლებისათვის საინტერესო იქნება, გაქვთ თუ არა ფინანსური სახსრების მიღების 

დამატებითი წყაროები, წარმოადგენთ თუ არა თქვენ აგარაკის, ავტოფარეხის, მიწის ნაკვეთის, 

ავტომობილის მესაკუთრე (თუ კი, მაშინ უშუალოდ რომლის). ასევე ბანკი აუცილებლად 

დაინტერესდება თუ რისთვის გინდათ თქვენ ფული, მიგიმართავთ თუ არა თქვენ 

კრედიტთან მიმართებაში ადრე, რამდენად გამართულად ასრულებდით თქვენ საკუთარ 

ვალდებულებებს თქვენთვის სესხების ადრე გამცემი ორგანიზაციების წინაშე. აღნიშნული 

კრიტერიებიდან თითოეულზე ასევე დაირიცხება ბალები. 

მიუხედავად იმისა რომ სკორინგული პროგრამა საკმაოდ მაღალტექნოლოგიურია, მას მაინც 

გააჩნია ზოგიერთი ნაკლოვანებები: ბანკები გაანგარიშებებისათვის საკმაოდ მაღალ შკალას 

იყენებენ, რომელიც საშუალოსტატისტიკური მსესხებელისათვის მრავალი მაჩვენებლების 

მიხედვით უბრალოდ მიუღწევადია; სრულიად არ გაითვალისწინება კლიენტის 

სპეციფიკური მონაცემები, მაგალითად, მცირე ფართობის და დაბალი ხარისხის საინჟინრო 

ნაგებობა (საცხოვრებელი სახლი) დედაქალაქის ცენტრში შეიძლება შეფასებული იქნას 
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როგორც მისაღები უძრავი ქონება, ხოლო სადმე შორს მდინარის პირას აგარაკი სისტემის მიერ 

განხილული იქნას როგორც „ნასახლარი სოფელში“; სკორინგული სისტემის ნორმალური 

არსებობა სათანადო და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არსებობას ითვალისწინებს4.   

მაგრამ ზოგიერთ ნაკლოვანებებს არ შეუძლიათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე უფრო 

გავრცელებული საკრედიტო რისკის შეფასების სკორინგული მეთოდის გამოყენების 

დადებითი მომენტების გადაწონვა:  სისტემა მაქსიმალურად მიუკერძოებელ შეფასებას 

იძლევა, თანამშრომლების პირადი შთაბეჭდილების ზეგავლენა მინიმუმამდეა დაყვანილი; 

სკორინგის სისტემის გამომყენებელი ფინანსური დაწესებულებები თავიანთ კლიენტებს 

უფრო ხელსაყრელ პროცენტს თავაზობენ, რამდენადაც დაუბრუნებლობის რისკი 

მინიმუმამდეა დაყვანილი; სკორონგი ბანკს განაცხადების დამუშავებისას დაკავებული 

პერსონალის რაოდენობის შემცირების შესაძლებლობას აძლევს; გადაწყვეტილების მიღების 

დრო 15 – 20 წუთამდე მცირდება; უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში 

კლიენტზე დაბალი სკორინგული შეფასების მიღებაზე ზემომქმედი ფაქტორების 

ჩამონათვალი გაიცემა - რაც მას შემდგომი მიმართვისას დაშვებული შეცდომების 

გამოსწორების შესაძლებლობას მისცემს. 

5.2. საკრედიტო რისკის შეფასების სკორინგული მეთოდის მათემატიკური 
მოდელირება: 

ფინანსური კრიზისის პირობებში ბანკის საკრედიტო პორტფელში არსებული კომპანიების 

მდგომარეობის ოპერატიული შეფასების ამოცანები, ასევე ახალი კლიენტებისათვის 

კრედიტის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისადმი ობიექტური მიდგომა 

განსაკუთრებით აქტუალური ხდება.  

აღნიშნულთან დაკავშირებით სკორინგული მოდელი საკრედიტო რისკის შეფასების მეტად 

ეფექტურ ინსტრუმენტს წარმოადგენს და იგი შეწონილი, დაბალანსებული მმართველობითი 

გადაწყვეტილების შემუშავებას უწყობს ხელს. ასეთი სახის მოდელების სიზუსტე და 

საიმედობა - საკრედიტო ორგანიზაციის რისკების მინიმიზირების, მის პორტფელში 

პრობლემური კრედიტების წილის შემცირების შესაძლებლობას იძლევა.  

დღეისათვის განსვავებული მოსაზრებები არსებობენ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა 

შეიძლება იქნას გაგებული ტერმინი „სკორინგის“ ქვეშ.  განვიხილოთ მოცემული ცნება 

სწორედ მათემატიკური მოდელირების თვალსაზრისიდან.  

                                                            
4 ვ. მოსიაშვილი და სხვა. “საბანკო საქმე“ თბილისი გამომცემლობა „დანი“ 2020. გვ. 324. 
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საკრედიტო რისკის მინიმიზაციის ამოცანა საბანკო საქმიანობის ოპტიმიზაციაში 

ფუძემდებლურს წარმოადგენს. დღემდე უმეტესი ბანკები MS Excel პაკეტის გამოყენებას 

აგრძელებენ. მოცემულ მიდგომას გააჩნია მრავალი მინუსები: არასანქცირებული 

შეღწევადობის დიდი ალბათობა, ადაპტიურობის არარსებობა, გადაწყვეტილების მიღებაზე 

დროის გაზრდა. ამრიგად, მოცემულ მომენტში, ავტომატიზირებული სკორინგული სისტემის 

შემუშავება და დანერგვა აქტუალურ ამოცანას წარმოადგენს. 

უნდა აღინიშნოს ზოგიერთი ნაშრომები, რომლებიც სხვადასხვა სახეობის საკრედიტო 

სკორინგის კვლევებსა და მოცემული სისტემების შემუშავებასთან და დანერგვასთან 

დაკავშირებულ საკითხებს არის მიძღვნილი. ერთ-ერთი უმარტივესი მიდგომა მსესხელების 

გადახდისუნარიანობის შეფასების მიზნით - ბალების ან შეფასების გაანგარიშებისათვის 

მსესხებლის ანკეტირებისა და მათი საკრედიტო ისტორიის შესწავლის გამოყენება 

წარმოადგენს, რომელიც კრედიტის დაუბრუნებლობის ალბათობის მახასიათებელი იქნება. 

ზემოთაღნიშნულების გათვალისწინებით, შეიძლება ჩამოყალიბებული იქნას უმარტივესი 

სკორინგული მოდელი: 

S (X) = X1W1+ X2W2 + K + … + XnWn , 

სადაც: X1, X2, K, Xn - პარამეტრებია, რომლებიც მსესხებელის მახასიათებლებია,   

Wi - წონითი კოეფიციენტებია Xi  ატრიბუტების. 

მოცემული მაჩვენებლები შესაძლებლობას იძლევიან გაანგარიშებული იქნას S(X) - ბალებში, 

რომლის მიხედვით მსესხებელი X კლასებიდან ერთ-ერთისადმი („კეთილსაიმედო“; 

„არაკეთილსაიმედო“) იქნება მიკუთვნებული, რისგანაც, შესაბამისად, კრედიტის გაცემის 

შესახებ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული.   

მაგალითი:  

განვიხილოთ თბილისის ერთ-ერთი პირობითი ბანკის სკორინგულ ცხრილებთან 

მიმართებაში რიცხობრივი მაგალითი. თვალსაჩინოებისათვის ბალები გაანგარიშებულია 

მსესხებლების შემდეგი 3 ჯგუფისათვის: სტუდენტი, საშუალო კლასის ტიპიური მუშაკი და 

ადამიანი „საშუალოზე მაღალი“ შემოსავლით (იხ. ცხრ. 4). 
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ცხრილი 4. პირობითი ბანკის სკორინგული ცხრილური მახასიათებლები: 

მსესხებელის 
ნიშანთვისებების 

ჯგუფი 

ნიშანთვისება კოეფიციენტი ექსპერტული 

ბალი 

1. საცხოვრებელი  
ადგილი 

•  არენდა 
•  მუნიციპალური ფართი  
•  მესაკუთრე 

 

1,42 

0 

5 

10 

2. სტაჟი ბოლო  
სამუშაო  

ადგილზე 

•  ერთ წელზე ნაკლები 
•  1 – 5 წლამდე 
•  5 წელზე მეტი 

 

0,63 

0 

5 

10 

 

3. წლოვანება 

*  50 წლიდან 

* 35 წლამდე 

* 5 წელზე მაღლა 

 

0,35 

0 

5 

10 

4. ოჯახური  

მდგომარეობა 

•  განქორწილებული/ქვრივი 
•  უცოლო 
•  დაოჯახებული 

 

0,92 

0 

5 

10 

5. განათლება * საშუალო 

* საშუალო სპეციალური 

* უმაღლესი 

 

0,94 

0 

5 

10 

6. თანამდებობის  

დონე 

•  თანამშრომელი 
*საშუალო დონის 
ხელმძღვანელი 

*უმაღლესი რგოლის 
ხელმძღვანელი 

 

0,4 

0 

5 

10 

7. საკრედიტო  

ისტორია 

•  უარყოფითი 
•  მონაცემები არ არის 
•  დადებითი 

 

2,64 

0 

5 

10 

8. რეგიონში  

ცხოვრების  

სტაჟი 

•  ერთ წელზე ნაკლები 
•  1 – 5 წლამდე 
•  5 წელზე მეტი 

 

1,06 

0 

5 

10 

9. თანაფარდობა  

„გადასახადი“/ 

 /„შემოსავალი“ 

•  40 დან 
•  30 – 40 
•  20 – 30 
•  20-მდე 

 

1,15 

0 

5 

7 

10 
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ბანკმა გამსვლელი ბალი 60-ის ტოლი დაადგინა, ანუ თუ მსესხებელს S (X) < 60, მაშინ იგი 

ითვლება „არაკეთილსაიმედოდ“, თუ კი უფრო მაღალია, მაშინ შესაბამისად 

„კეთილსაიმედოდ“. 

1) სტუდენტი: 

S (X) = 1,42 x 10 + 0,63 x 0 + 0,35 x 5 + 5 x 0,92 + 0,94 x 0 + 0 + 5 x 2,64 + 10 x 1,06 + 0 = 44,35. 

როგორც გაანგარიშებებიდან ჩანს, სტუდენტი „არაკეთილსაიმედო მსესხებელის“ 

კატეგორიაში ხვდება. 

2) საშუალო კლასის მუშაკი: 

S (X) = 0 + 0,63 x 10 + 0,35 x 10 + 0,92 x 10 + 0,94 x 5 + 0,4x 0 + 2,64 x 10 + 1,06 x 5 + 1,15 x 5 = 61,15.  

გაანგარიშებიდან ჩანს, რომ საშუალო კლასის მუშაკი დადგენილ თამასას შეესაბამება. 

3) უმაღლესი რგოლის მუშაკი: 

S (X) = 1,42 x 10 + 5 x 0,63 + 5 x 0,35 + 10 x 0,92 + 0,94 x 10 + 0 + 2,64 x 10 + 1,06 x 10 + 1,15 x 10=85,20.  

გაანგარიშებიდან ჩანს, რომ „უმაღლესი რგოლის მუშაკი“ ბანკისათვის „კეთილსაიმედო“ 

მსესხებლს წარმოადგენს, რაც სინამდვილეს შეესაბამება. 

მაგრამ, ყურადღება გამახვილებული უნდა იქნას იმაზე, რომ მოცემული სისტემა „გარკვეული 

ზომიერებით“ საჩვენებელიც კია, მაგრამ იგი ყოველთვის არ აკმაყოფილებს სინამდვილეს, 

რამდენადაც არსებობს რიგი ფაქტორები, რომლებიც ასეთ მარტივ მოდელში არ 

გაითვალისწინება. აღნიშნულთან დაკავშირებით ბევრი მსესხებელი დაკრედიტებაში 

უარყოფით პასუხს ღებულობს.  

5.3. საკრედიტო რისკების შეფასება ე. ალტმანის მოდელის მიხედვით: 

ე. ალტმანის მოდელი საწარმოს/კომპანიის გაკოტრების წარმოქმნის რისკის შეფასების 

შესაძლებლობას ან მისი კრედიტუნარიანობის შემცირების შესაძლებლობას იძლევა 

ქვემოთწარმოდგენილი დისკრიმინანტული მოდელის საფუძველზე: 

Z = 1,2 x K1 + 1,4 x K2 + 3,3 x K3 + 0,6 x K4 + K5, 

სადაც: Z - არის საწარმოს/კომპანიის საკრეიტო რისკის ალტმანისეული შეფასების ჯამური 

მაჩვენებელი;  

K1 - არის საკუთარი საბრუნავი სახსრები/აქტივების ჯამი;    

K2 - არის სუფთა მოგება/აქტივების ჯამი; 

K3 - არის მოგება გადასახადდაბეგვრამდე და პროცენტების გადახდამდე/აქტივების ჯამი; 
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K4 - არის აქციების საბაზრო ღირებულება/ნასესხები კაპიტალი;   

K5 - არის ამონაგები/აქტივების ჯამი. 

საწარმოს საკრედიტო რისკის შეფასებისათვის საჭიროა საკრედიტო რისკის მიღებული 

მნიშვნელობა შედარებული იქნას ქვემოთ წარმოდგენილი  ცხრილის ტაფლერისეული 

რისკის კრიტერიალურ დონის მნიშვნელობასთან (იხ. ცხრ.  5.): 

ცხრილი 5. რისკების დონის მაჩვენებლების ე. ალტმანისეული კრიტერიუმები 

ე. ალტმანის  

კრიტერიუმები: 

საკრედიტო რისკი 

(გაკოტრების ალბათობა): 

1,8 და ნაკლები ძალიან მაღალი რისკი 

1,81-დან - 2,7-მდე მაღალი რისკი 

2,8-დან - 2,9-მდე ზომიერი რისკი 

2,99-ზე მეტი რისკის დაბალი დონე 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ მოცემული მოდელი შეიძლება მხოლოდ ისეთი საწარმოებისათვის 

იქნას გამოყენებული, რომელთაც საფონდო ბაზარზე ჩვეულებრივი აქციები გააჩნიაღ, რაც K4 

მაჩვენებლის ადეკვატურად გაანგარიშების შესაძლებლობას იძლევა. კრედიტუნარიანობის 

შემცირება ადიდებს კომპანიის ჯამურ ფინანსურ რისკს.  

5.4. საკრედიტო რისკების შეფასება რ. ტაფლერის მოდელის მიხედვით: 

საწარმოს/კომპანიის საკრედიტო რისკის შეფასების შემდეგი მოდელია - რ. ტაფლერის 

მოდელი, რომლის გაანგარიშების ფორმულა შემდეგია: 

Z = 0,53 x K1 + 0,13 x K2 + 0,18 x K3 + 0,16 x K4 , 

სადაც: Z - არის საწარმოს/კომპანიის საკრედიტო რისკის ტაფლერისეული შეფასების ჯამური 

მაჩვენებელი;  

K1 - საწარმოს რენტაბელურობის მაჩვენებელი (მოგება გადასახადის გადახდამდე/მიმდინარე 

ვალდებულებები);    

K2 - საბრუნავი კაპიტალის მდგომარეობის მაჩვენებელი  (მიმდინარე 

აქტივები/ვალდებულებების საერთო ჯამი); 

K3 - საწარმოს ფინანსური რისკი (გრძელვადიანი ვალდებულებები/აქტივების საერთო ჯამი); 
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K4 - ლიკვიდობის კოეფიციენტი (ამონაგები გაყიდვებიდან/აქტივების ჯამი). 

საწარმოს საკრედიტო რისკის შეფასებისათვის საჭიროა მიღებული საკრედიტო რისკის 

მნიშვნელობა შედარებული იქნას ქვემოთ წარმოდგენილი ცხრილის ტაფლერისეული რისკის 

კრიტერიალური დონის მნიშვნელობასთან (იხ. ცხრ.  6.): 

ცხრილი 6. რისკის დონის მაჩვენებლების რ. ტაფლერისეული კრიტერიუმები 

რ. ტაფლერის  

კრიტერიუმები: 

საკრედიტო რისკი 

(გაკოტრების ალბათობა): 

>0,3 რისკის დაბალი დონე 

0,3 – 0,2 ზომიერი რისკი 

< 0,2 მაღალი რისკი 

5.5. საკრედიტო რისკების შეფასება რ. ლისის მოდელის მიხედვით:  

ეკონომისტმა რ. ლისმა დიდი ბრიტანეთის საწარმოებისათვის საკრედიტო რისკების 

შეფასების მოდელი შემოგვთავაზა, რომლის გაანგარიშების ფორმულა შემდეგია: 

Z = 0,0063 x K1 + 0,092 x K2 + 0,057 x K3 + 0,0014 x K4 , 

სადაც: Z - არის საწარმოს/კომპანიის საკრედიტო რისკის შეფასების რ. ლისისეული ჯამური 

მაჩვენებელი;  

K1 - არის საბრუნავი კაპიტალი/აქტივების ჯამი;    

K2 - არის მოგება რეალიზაციიდან/აქტივების ჯამი; 

K3 - არის გაუნაწილებელი მოგება/აქტივების ჯამი; 

K4 - არის საკუთარი კაპიტალი/ნასესხები კაპიტალი.   

საწარმოს საკრედიტო რისკის შეფასებისათვის საჭიროა მაჩვენებელის მიღებული 

მნიშვნელობა შედარებული იქნას ქვემოთ წარმოდგენილი  ცხრილის  ლისისეული რისკის 

კრიტერიალური დონის მაჩვენებლებთან (იხ. ცხრ. 7.): 
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ცხრილი 7. რისკების დონის მაჩვენებლების რ. ლისისეული კრიტერიუმები 

ერ. ლისისეული  

კრიტერიუმები: 

საკრედიტო რისკი 

(გაკოტრების ალბათობა): 

>0,037 რისკის დაბალი დონე 

< 0,37 რისკის მაღალი დონე 

 

დასკვნა 

 საბანკო რისკები თავისთავად საკრედიტო დაწესებულებების მიერ განხორციელებადი 

ოპერაციების არაკეთილსასურველად დასრულების, ან გაუთვალისწინებელი სიტუაციების 

დადგომის ალბათობას წარმოადგენს. საკრედიტო რისკის ქვეშ გაიგება ბანკის წინაშე მევალის 

მიერ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისობაში ფინანსური ვალდებულებების 

შეუსრულებლობის ან არასრულად აღსრულების შედეგად ზარალის წარმოშობის რისკი. 

სწორედ ამიტომ მოცემული ასპექტის მართვა საბანკო სისტემისა და მთლიანობაში ქვეყნის 

ეკონომიკური ცხოვრების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამოცანად ითვლება; 

 რისკების რეგულირების ძირითად ამოცანას ბანკის აქტივებისა და პასივების მართვის 

პროცესში მისი მომგებიანობის, უსაფრთხოებისა და ლიკვიდობასთან მიმართებაში მისაღები 

თანაფარდობის მხარდაჭერა, ანუ საბანკო დანაკარგების მინიმიზაცია წარმოადგენს; 

 რისკების მართვის პროცესი თავისთავში - რისკების განჭვრეტას, მათი ალბათობითი 

სიდიდეების და შედეგების განსაზღვრას, მასთან დაკავშირებული დანაკარგების 

აღმოფხვრის ან მინიმიზაციის მიმართებაში ღონისძიებების შემუშავებას და რეალიზაციას 

მოიცავს; 

  ბანკის საკრედიტო რისკი შეიძლება იქნას მინიმიზირებული, ამასთან დაკავშირებით 

ტრადიციული და უმჯობესი ხერხია - გირაოში ღირებული ქონების, ლიკვიდური აქტივების 

მიღება. გირაოს გაუფასურების შემთხვევისათვის, საკრედიტო რისკის მინიმიზაციის 

ყველაზე ეფექტურ მოდელს დაზღვევა წარმოადგენს; 

 ჩამოყალიბებულია საკრედიტო რისკების შეფასების მრავალფეროვანი მოდელები და 

მეთოდები, როგორებიცაა: სკორინგული მეთოდის მათემატიკური მოდელირება, მოდელები: 

„Operational Risk Capital – ORC“, „TSA“, „Value at Risk – VaR“, „Shortfall at risk – SaR“, მეთოდები: 

ე. ალტმანის, რ. ტაფლერის, რ. ლისის, რომლებიც მთლიანობაში რისკების შეფასების მეტად 
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ეფექტურ ინსტრუმენტებად არიან მიჩნეული და შეწონილი, დაბალანსებული 

მმართველობითი გადაწყვეტილებების შემუშავების, საკრედიტო ორგანიზაციების რისკის 

მინიმიზირების, პრობლემური კრედიტების წილის შემცირების შესაძლებლობას იძლევიან. 
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COVID – 19 – ის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე 
 

ნონა ქავთარაძე 

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი,  

სეუ – ს ასოცირებული პროფესორი 

 

აბსტრაქტი 
სტატიაში გაანალიზებულია საქართველოს ეკონომიკაზე გლობალური პანდემიის 

უარყოფითი შედეგების სიმძიმე და მასშტაბები. აღნიშნულია, რომ კორონავირუსის 

გავრცელების უარყოფითმა შედეგებმა საქართველოს ეკონომიკაზე ასახვა ჯერ კიდევ 2020 

წლის თებერვლის თვიდან დაიწყო.  

პანდემიის ნეგატიური გავლენა აისახა როგორც ქვეყნის შიდა ეკონომიკურ აქტივობებზე, 

ასევე საგარეო ვაჭრობასა და ტურიზმზე. შედეგად, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის მონაცემების თანახმად, საქართველოს ეკონომიკა მიმდინარე წლის მეორე და 

მესამე კვარტალში მნიშვნელოვნად შემცირდა, კერძოდ ქვეყნის რეალური მშპ – ის კლებამ 

მეორე კვარტალში 12.3 პროცენტი, ხოლო მესამე კვარტალში 3.8 პროცენტი შეადგინა.1 

ეკონომიკის ვარდნა განაპირობა, როგორც სავაჭრო პარტნიორების მხრიდან შემცირებული 

მოთხოვნის ფონზე ექსპორტის მოცულობის კლებამ, ასევე ინვესტიციების შემცირებამ და 

ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების მკვეთრმა ვარდნამ, რაც განსაკუთრებით მარტის 

თვიდან საჰაერო მიმოსვლის შეზღუდვის და სახმელეთო საზღვრების ჩაკეტვის ფონზე 

გამოვლინდა.2  

საქსტატის მონაცემებზე დაყრდნობით, 2020  წლის პირველ სამ კვარტალში (ჯამურად) 

საქონლით საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა (არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე) 

14.8 პროცენტით შემცირდა გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით, 

რაც განაპირობა ერთი მხრივ შემცირებული საგარეო აქტივობის და შიდა მოთხოვნის 

კვალდაკვალ საქონლის იმპორტის 15.9 პროცენტით, ხოლო მეორე მხრივ ექსპორტის 12.1 

პროცენტით კლებამ. 3  

                                                            
1 https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/23/mtliani-shida-produkti-mshp  [უ.გ. 11.11.2020]. 
2 https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/191/pirdapiri-utskhouri-investitsiebi [უ.გ. 11.11. 2020]. 
3 https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/35/sagareo-vachroba [უ. გ. 11.11.2020]. 



27

საქონლით საგარეო ვაჭრობის პარალელურად, სტატიაში ასევე გაანალიზებულია 

გლობალური პანდემიის შედეგები ქვეყნის ტურისტულ ინდუსტრიაზე. აღნიშნულია, რომ 

საქართველოში მარტის თვეში საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლის შეზღუდვისა და 

ჩაკეტილი სახმელეთო საზღვრების ფონზე უცხოელ ვიზიტორთა ნაკადი ფაქტობრივად 

შეწყდა, რაც ტურიზმის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლების დრამატული შემცირებით 

აისახა.4  

წარმოდგენილ ნაშრომში ასევე ყურადღება გამახვილებულია გლობალური ეკონომიკური 

კრიზისის პირობებში ქვეყანაში FDI ნაკადების დინამიკაზე. სტატისტიკური მაჩვენებლების 

ანალიზის ფონზე გამოვლინდა, რომ 2020 წლის პირველ სამ კვარტალში უცხოური 

პირდაპირი ინვესტიციები გასული წლის (შესაბამისი პერიოდის) მაჩვენებელთან შედარებით 

24 პროცენტით შემცირდა.5 

გლობალური პანდემიის უარყოფითი შედეგების კომპლექსური ანალიზის საფუძველზე 

შემუშავებულია ის ძირითადი რეკომენდაციები, რომელიც ავტორის აზრით ხელს შეუწყობს 

პოსტკრიზისული პერიოდის დაძლევის და ქვეყნის ეკონომიკის სწრაფი ტემპებით აღდგენის 

პროცესს. 

საკვანძო სიტყვები: კორონომიკსი, საგარეო ვაჭრობა, ტურიზმი, უცხოური პირდაპირი                

ინვესტიციები 

Abstract 
The article presents the severity and scale of the negative consequences of the global pandemic on the 
Georgian economy. It is noted that the negative effects of the COVID -19 pandemic on the Georgian 
economy began in February 2020. 

The negative impact of the pandemic affected the country's domestic economic activities, as well as 
foreign trade and tourism. As a result, according to the National Statistics Office of Georgia, the 
Georgian economy shrank significantly in the second and third quarters of this year, with the country's 
real GDP declining by 12.3 % in the second quarter and 3.8 % in the third quarter. 

The economic downturn was due to declining exports amid declining demand from trading partners, 
as well as declining investment and a sharp drop in tourism revenues, particularly since March due to 
air traffic restrictions and the land border closures. 

                                                            
4https://gnta.ge/ge/%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a2%e1
%83%98%e1%83%99%e1%83%90/ [უ. გ. 11.11.2020]. 
5 https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/191/pirdapiri-utskhouri-investitsiebi [უ. გ. 11.11.2020]. 
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According to Geostat, in the first three quarters of 2020 (in total), Georgia's foreign trade turnover of 
goods (excluding unorganized trade) decreased by 14.8 % compared to the same period last year, due 
to reduced foreign activity and domestic demand, followed by imports of goods by 15.9 %. On the 
other hand, exports decreased by 12.1 %. 

In parallel with foreign trade in goods, the article also analyzes the effects of the global pandemic on 
the country’s tourism industry. It is noted that the flow of foreign visitors to Georgia has virtually 
stopped in March due to restrictions on international air traffic and closed land borders, which was 
reflected in a dramatic decline in revenues from tourism exports. 

The paper also focuses on the dynamics of FDI flows in the country during the global economic crisis. 
Analysis of statistics revealed that in the first three quarters of 2020 alone, foreign direct investment 
fell by 24 %. 

Based on the complex analysis of the negative consequences of the global pandemic, main 
recommendations have been developed, which, in the author's opinion, will help in the process of 
overcoming the post-crisis period and the rapid recovery of the country's economy. 

Key words: Coronomics, External trade, Tourism, FDI 

 

შესავალი 
ქვეყანაში არსებულმა ეკონომიკურმა პრობლემებმა განსაკუთრებული სიმწვავით იჩინა თავი, 

თანამედროვე გლობალური გამოწვევებისა და მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე, 

რომელიც კორონავირუსის პანდემიის მსოფლიო მასშტაბით სწრაფი გავრცელების შედეგად 

წარმოიქმნა. პანდემიის უარყოფითი ზეგავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე ჯერ კიდევ 2020 

წლის თებერვლის თვიდან აისახა, მომდევნო თვეებში კი,  მსოფლიო გლობალური პანდემიის 

გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებულმა შეზღუდვებმა, არსებული სოციალურ – 

ეკონომიკური პრობლემები კიდევ უფრო გააღრმავა. პანდემიის ნეგატიური გავლენა აისახა, 

როგორც ქვეყნის შიდა ეკონომიკურ აქტივობებზე, ასევე საგარეო ვაჭრობასა და ტურიზმზე. 

შედეგად, გლობალური ეკონომიკური რეცესიის ფონზე, საქართველოს ეკონომიკაც 

მკვეთრად შემცირდა, რაზეც ნათლად მეტყველებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის მონაცემები, რომლის თანახმად ქვეყნის რეალური მშპ 2020 წლის მეორე 

კვარტალში 12.3 პროცენტით, ხოლო მესამე კვარტალში 3.8 პროცენტით შემცირდა. 

ეკონომიკის ვარდნა განაპირობა, როგორც სავაჭრო პარტნიორების მხრიდან შემცირებული 

მოთხოვნის ფონზე ექსპორტის მოცულობის კლებამ, ასევე ინვესტიციების შემცირებამ და 

ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების მკვეთრმა ვარდნამ, რაც განსაკუთრებით მარტის 

თვიდან საჰაერო მიმოსვლის შეზღუდვის და სახმელეთო საზღვრების ჩაკეტვის ფონზე 
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გამოვლინდა. წარმოდგენილი საკითხის აქტუალურობა განპირობებულია არამხოლოდ 

პანდემიის შედეგად გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის სიმწვავითა და მასშტაბებით, 

არამედ იმითაც, რომ მსგავსი ტიპის გლობალური საფრთხეებისგან მსოფლიო ეკონომიკა 

ვერც მომავალში ვერ იქნება დაზღვეული. აქვე აღსანიშნავია, კორონავირუსის პანდემიის  

ეკონომიკაზე ზეგავლენის პრობლემებთან დაკავშირებით შრილანკელი პროფესორის აჯით 

დე ალვისის (Ajith De Alwis) მიერ ახალი ტერმინის ,,კორონომიკსი“ (,,Coronomics”) შემოღება, 

,,იგი მიიღება ორი ტერმინის ,,კორონა“ და ,,ეკონომიკსის“ გაერთიანებით და შეისწავლის 

კორონავირუსის უარყოფით ეკონომიკურ შედეგებს.”6  

1. პანდემის კვალდაკვალ შემცირებული საგარეო ვაჭრობა 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, მიმდინარე 

2020  წლის პირველ სამ კვარტალში (ჯამურად)  საქონლით საქართველოს საგარეო სავაჭრო 

ბრუნვამ (არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე) აბსოლუტურ მაჩვენებლებში 8 121 მლნ აშშ 

დოლარი შეადგინა, რაც 1 416. 5 მლნ აშშ დოლარით, 14.8 პროცენტით ჩამორჩება გასული 

წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. კვარტალურ ჭრილში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 

მაჩვენებლი განსაკუთრებით 2020 წლის მეორე კვარტალში შემცირდა, კერძოდ საანალიზო 

პერიოდში  საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 338.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 442. 2 მლნ აშშ 

დოლარით, 16 პროცენტით ჩამორჩა ამავე წლის პირველი კვარტალის, ხოლო 28.6 

პროცენტით, გასული წლის მეორე კვარტლის შესაბამის მაჩვენებელს. 7  

2020 წლის იანვარ – სექტემბრის თვეებში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 

მაჩვენებლის შემცირება განაპირობა, როგორც საქონლის იმპორტის, ასევე ექსპორტის 

მაჩვენებლის მკვეთრმა კლებამ.  

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად, საქონლის 

რეგისტრირებული ექსპორტის მაჩვენებელი 2020 წლის პირველ სამ კვარტალში ჯამურად 12.1 

პროცენტით (331.9 მლნ აშშ დოლარით) შემცირდა და აბსოლუტურ გამოხატულებაში 2 403. 5 

მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. საანალიზო პერიოდში ექსპორტის შემცირება განაპირობა, 

როგორც ევროკავშირის, ასევე დსთ – ის ქვეყნებში ექსპორტის კლებამ. ევროკავშირის 

ქვეყნებში ექსპორტი პირველ სამ კვარტალში ჯამურად  16.5 პროცენტით, ხოლო დსთ –  

ქვეყნებში 26.3 პროცენტით შემცირდა (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით). 

                                                            
6Alwis A.de. “Coronomics – Plan Your Eggs and the Basket!” Daily FT, 2020, February 6, 
http://www.ft.lk/columns/Coronomics-%E2%80%93-Plan-your-eggs-and-the-basket-/4-695109 [უ.გ.12.11.2020]; 
7 https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/35/sagareo-vachroba [უ. გ. 12.11.2020]; 
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დსთ – ის ქვეყნებიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია  ექსპორტის 71.5 პროცენტიანი კლება 

ყირგიზეთში, ასევე სომხეთში, სადაც ექსპორტი თითქმის განახევრდა – 49.3 პროცენტით8 

შემცირდა, ასევე ტაჯიკეთში და უკრაინაში (უკრაინაში ექსპორტი 22.3 პროცენტით ჩამორჩება 

გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს).  

საქონლის ექსპორტის შემცირება ძირითადად გამოვლინდა, როგორც სამომხმარებლო, ასევე 

საინვესტიციო საქონლის ჭრილში. უმსხვილესი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფებიდან 

აღსანიშნავია, დაფასოებული სამკურნალო საშუალებების ექსპორტის 49.6 პროცენტით 

შემცირება, ასევე მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტის – 37. 3 პროცენტით კლება (მათ შორის 

სომხეთში და აზერბაიჯანში),  მინერალური და აზოტოვანი სასუქების ექსპორტის 21 

პროცენტით კლება, მინერალური წყლების ექსპორტის  16.9 პროცენტით, ასევე ყურძნის 

ნატურალური ღვინოების ექსპორტის 5.8 პროცენტით შემცირება. რაც შეეხება შუალედურ 

საქონლს, აღსანიშნავია ფეროშენადნობების ექსპორტის არსებითი 24.9 პროცენტანი 

შემცირება. 

ზემოაღნიშნულის საპირისპიროდ, საანალიზო  პერიოდში 14.1 პროცენტით გაიზარდა 

სპილენძის მადნების და კონცენტრატების (მათ შორის ბულგარეთში და ჩინეთში) ექსპორტი, 

10.8 პროცენტით სპირტიანი სასმელების, ხოლო 29.5 პროცენტით ოქრო დაუმუშავებელი, ან 

ნახევრადდამუშავებული, ან ფხვნილის სახით ექსპორტი (მათ შორის შვეიცარიაში). 

ექსპორტის მაჩვენებელის დინამიკაზე მსჯელობისას, ასევე მნიშვნელოვანია გავაანალიზოთ 

2020 წელს, აღნიშნული მაჩვენებლის დინამიკა კვარტალურ ჭრილშიც. საქსტატის 

მონაცემების თანახმად, ექსპორტი ყველაზე მეტად 2020 წლის მეორე კვარტალში შემცირდა. 

აღნიშნულ პერიოდში რეგისტრირებულმა ექსპორტმა აბსოლუტურ მაჩვენებლებში 724.4 მლნ 

აშშ დოლარი შეადგინა და იგი წლიურად 25 პროცენტით,  237.7 მლნ აშშ დოლარით შემცირდა. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, შემცირებული საგარეო აქტივობის და შიდა მოთხოვნის 

კვალდაკვალ იკლო რეგისტრირებული იმპორტის მაჩვენებელმაც, კერძოდ საანალიზო 

პერიოდში (2020 წლის პირველ სამ კვარატალში ჯამურად) იმპორტი 15.9 პროცენტით (1 084.6 

მლნ აშშ დოლარით) შემცირდა და აბსოლუტურ გამოხატულებაში 5 717.6 მლნ აშშ დოლარი 

შეადგინა.  

                                                            
8 https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/637/eksporti [უ. გ. 11.11. 2020]. 
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ქვეყნების ჭრილში განსაკუთრებით საყურადღებოა იმპორტის შემცირება ევროკავშირის 

ქვეყნებიდან. მიმდინარე წლის პირველ სამ კვარტალში (ჯამურად) აღნიშნული ქვეყნებიდან 

იმპორტი 21 პროცენტით შემცირდა. ევროკავშირის ქვეყნების მსგავსად იკლო იმპორტმა სხვა 

დანარჩენი ქვეყნებიდანაც, თუმცა ამის საპირისპიროდ შენარჩუნდა (0.4 პროცენტით 

გაიზარდა) იმპორტის მაჩვენებელი დსთ – ის ქვეყნებიდან. რეგიონის ქვეყნებიდან იმპორტი 

უმეტესად შემცირდა თურქეთიდან, ასევე იკლო იმპორტმა აშშ – დან, გერმანიიდან და 

ჩინეთიდან.  

2020 წლის პირველ სამ კვარტალში იმპორტის შემცირებაზე არსებითი გავლენა იქონია 

უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებიდან ნავთობის და ნავთობპროდუქტების 

იმპორტის 32.5 პროცენტიანმა კლებამ, ასევე მსუბუქი ავტომობილების იმპორტის 31. 5 

პროცენტით შემცირებამ, სიგარები, სიგარილების და სიგარეტების იმპორტის 23 პროცენტით, 

სატელეფონო აპარატების 16 პროცენტით, დაფასოებული სამკურნალო საშუალებების 12 

პროცენტით, ხოლო ნავთობის აირების და აირისებრი ნახშირწყალბადების იმპორტის 11.3 

პროცენტიანმა შემცირებამ. 

აღნიშნულის საპირისპიროდ უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებიდან 2020 წლის 

პირველ სამ კვარტალში გაიზარდა ხორბალი და მესლინის იმპორტი 8.2 პროცენტით, ასევე 

სპილენძის მადნების და კონცენტრატების იმპორტი (რაც რეექსპორტისთვისაა 

განკუთვნილი), აღსანიშნავია ასევე ხორცის და კვების სუბ პროდუქტების შინაური 

ფრინველის, ახალი, გაცივებული ან გაყინულის იმპორტის 0.5 პროცენტით ზრდა. 

თუ გავაანალიზებთ იმპორტის მაჩვენებლის დინამიკას კვარტალურ ჭრილში, მარტივად 

შევნიშნავთ, რომ საქართველოში საქონლის რეგისტრირებული იმპორტის მაჩვენებელის 

ყველაზე მკვეთრი კლება, მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში დაფიქსირდა. საანალიზო 

პერიოდში, იმპორტის მოცულობა პირველ კვარტალთან შედარებით 19 პროცენტით, ხოლო 

წლიურად 30 პროცენტით შემცირდა. რაც შეეხება 2020 წლის მესამე კვარტალს, მიუხედავად 

იმისა, რომ საანალიზო წლის მესამე კვარტალში რეგისტრირებული იმპორტის მაჩვენებელი 

ამავე წლის მეორე კვარტალის მაჩვენებელთან შედარებით 30.3 პროცენტით გაიზარდა, იგი 

წლიურად მაინც 13 პროცენტით შემცირდა.  

საქონლის ექსპორტისა და იმპორტის მაჩვენებლების წარმოდგენილი დინამიკის ანალიზის 

პარალელურად მნიშვნელოვანია ასევე შევნიშნოთ, რომ საქონლით საქართველოს სავაჭრო 

ბალანსი როგორც ყოველთვიურ, ასევე კვარტალურ ჭრილში კვლავ უარყოფითი რჩება. 
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კერძოდ, საანალიზო წლის პირველ კვარტალში საქონლით ვაჭრობის დეფიციტმა 1 220.5 მლნ 

აშშ დოლარი, მეორე კვარტალში 889.6 მლნ აშშ დოლარი, ხოლო მესამე კვარტალში 1 203.9 მლნ 

აშშ დოლარი შეადგინა. 

2. ფულადი გზავნილები 

2020 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში შემოდინებული ფულადი გზავნილების 

შემცირების მიუხედავად, პირველ სამ კვარტალში საქართველოში გადმორიცხული ფულადი 

გზავნილების მაჩვენებელმა (ჯამურად) 1 334.6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა და 46 პროცენტით 

(615.7 მლნ აშშ დოლარით) გადააჭარბა ამავე პერიოდში უცხოური პირდაპირი 

ინვესტიციებიდან მიღებულ თანხებს. ამასთან აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის მესამე 

კვარტალში ფულადი გზავნილების ჩარიცხვის ზრდის შედეგად, საქართველოში 

გადმორიცხულმა ფულადმა გზავნილებმა აბსოლუტურ მაჩვენებლებში  1 334.6 მლნ აშშ 

დოლარი შეადგინა და 77.8 მლნ აშშ დოლარით, 6.2 პროცენტით გადააჭარბა 2019 წლის 

პირველი სამი კვარტალის ჯამურ მაჩვენებელს. მიმდინარე წელს ფულადი გზავნილების 

ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ევროკავშირის ქვეყნებიდან (იტალია, საბერძნეთი, 

გერმანია), ასევე უკრაინიდან და აშშ – დან გადმორიცხულმა თანხებმა. 

2020 წლის პირველ და მესამე კვარტალში ფულადი გზავნილების შემოდინებების ზრდის 

პარალელურად, მზარდი დინამიკით ხასიათდება საქართველოდან საზღვარგარეთ ფულადი 

გზავნილების გადინების მაჩვენებელიც. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 

მარტივად შევნიშნავთ, რომ COVID - 19 პანდემიის ნეგატიური გავლენა ფულადი 

გზავნილების დინამიკის ჭრილში არ იკვეთება. 

 

3. კორონავირუსი და ტურიზმის ინდუსტრია 

პანდემიის შედეგად საქართველოში ყველაზე მეტად სწორედ ტურისტული ინდუსტრია 

დაზარალდა. ქვეყანაში უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობის მცირე კლება ჯერ კიდევ წლის 

დასაწყისში, თებერვლის თვიდან დაფიქსირდა, ხოლო მარტის თვეში საერთაშორისო საჰაერო 

მიმოსვლის შეზღუდვისა და ჩაკეტილი სახმელეთო საზღვრების ფონზე უცხოელ 

ვიზიტორთა ნაკადი ფაქტობრივად შეწყდა. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაციის მონაცემების თანახმად, ქვეყანაში საერთაშორისო ვიზიტორების 

რაოდენობა შემცირდა, როგორც ცალკეული თვის, ასევე თითოეული კვარტალის ჭრილში.  



33

2020 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობამ 

წლიურად  97.8 პროცენტით იკლო, მეორე კვარტალში შემცირებამ 95 პროცენტი, ხოლო მესამე 

კვარტალში 95 პროცენტი შეადგინა. შედეგად, მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში 

საერთაშორისო მოგზაურებიდან შემოსავალი წლიურად 96.2 პროცენტით შემცირდა.9  

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ტურიზმის ექსპორტიდან მიღებული 

შემოსავლების ყოველწლიურად მზარდი დინამიკა, რომელიც ბოლო წლებში, ფაქტობრივად 

საქონლის ექსპორტიდან მიღებულ შემოსავლებს გაუთანაბრდა, 2020 წლის პირველ სამ 

კვარტალში პანდემიის შედეგად, დრამატულად შემცირდა. სავარაუდოდ საგარეო ტურიზმის 

სექტორიდან მიღებული შემოსავლები საზღვრების გახსნამდე და შესაბამისად, მსოფლიო 

ტურიზმის გააქტიურებამდე კვლავ  სიმბოლურ მაჩვენებელზე შენარჩუნდება. 

 

4. უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების დინამიკა 

როგორც ცნობილია, გლობალური ეკონომიკური კრიზისის პერიოდში, იზღუდება 

საინვესტიციო რესურსები. საქართველოში, 2018 – 2019 წლებში უცხოური პირდაპირი 

ინვესტიციების შემცირების ტენდენცია 2020 წლის გლობალური პანდემიის ფონზე,  კიდევ 

უფრო გაღრმავდა. შედეგად, საანალიზო წელს უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების 

მოცულობა პირველ სამ კვარტალში (ჯამურად)  24 პროცენტით შემცირდა. უცხოური 

პირდაპირი ინვესტიციების შემცირების კუთხით  განსაკუთრებით აღსანიშნავია,  მიმდინარე 

წლის პირველი კვარტალი, როდესაც FDI ნაკადმა წლიურად 45.2 პროცენტით იკლო. 

დარგობრივ ჭრილში უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები განსაკუთრებით შემცირდა: 

გადამამუშავებელ მრეწველობაში, ენერგეტიკის, სასტუმროებისა და რესტორნების, ასევე 

ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის დარგებში, ამის საპირისპიროდ გაიზარდა 

ინვესტიციები სამთომომპოვებით მრეწველობასა და საფინანსო სექტორში.  

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად, მიმდინარე 

წლის პირველ სამ კვარტალში (ჯამურად) პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 11.1 

პროცენტით გაიზარდა ევროკავშირის ქვეყნებიდან, ხოლო ამის საპირისპიროდ 17 

პროცენტით შემცირდა FDI დსთ – ის ქვეყნებიდან. განსაკუთრებით10 აღსანიშნავია უცხოური 

                                                            
9https://gnta.ge/ge/%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%98
%e1%83%99%e1%83%90/ [უ. გ. 11.11.2020]. 
 
10 https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/191/pirdapiri-utskhouri-investitsiebi [უ. გ. 11.11.2020]. 
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პირდაპირი ინვესტიციების კლება აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, ყაზახეთიდან და 

თურქმენეთიდან.  

 

5. ეკონომიკის ძირითადი ტენდენციები გლობალური პანდემიის ფონზე 

ზემოაღნიშნული ანალიზიდან გამომდინარე 2020 წლის პირველ ნახევარში საქონლისა და 

მომსახურების ექსპორტის შემცირებამ, ასევე უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების მკვეთრმა 

კლებამ, ასახვა ჰპოვა საგადასახდელო ბალანსის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის 

გაღრმავებაში. კერძოდ, 2020 წლის პირველ კვარტალში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 

აბსოლუტურ მაჩვენებლებში 417. 9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც მშპ – ის 11 პროცენტს 

მოიცავს, ხოლო მეორე კვარტალში იგი 337.1 მლნ აშშ დოლარით განისაზღვრა და 

კვარტალური მშპ – ის 9.4 პროცენტი მოიცვა.11  

როგორც ვიცით, საგადასახდელო ბალანსის მიმდინარე ანგარიშის მდგომარეობა, 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის სტაბილურობაზე. 

შესაბამისად, საქართველოში 2020 წლის პირველ და მეორე კვარტალში მიმდინარე ანგარიშის 

დეფიციტის ზრდამ, ნეგატიური ასახვა ჰპოვა ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის 

სტაბილურობაზე. ლარის დევალვაციის პროცესი განსაკუთრებით მარტის თვიდან 

გამძაფრდა. აღნიშნულ თვეში, ლარის გაცვლითმა კურსმა დოლართან მიმართებაში 

საშუალოდ თვეში 1$ = 3.04 ლარი შეადგინა, ხოლო 27 მარტს ლარის ოფიციალურმა 

გაცვლითმა კურსმა დოლართან მიმართებაში ყველანაირი ანტირეკორდი მოხსნა და 

ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია რის შედეგადაც 1$ = 3.4842  ლარს გაუტოლდა.   

საანალიზო პერიოდში (იანვარი – სექტემბერი) ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი 

ყველაზე მნიშვნელოვნად სექტემბრის თვეში გაუარესდა. კერძოდ, დოლართან მიმართებაში 

ლარის ოფიციალურმა გაცვლითმა კურსმა სექტემბერში საშუალოდ თვეში 1$ = 3.1723 ლარი 

შეადგინა, რის გამოც აღნიშნულ თვეში ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დოლართან 

მიმართებაში 7.1 პროცენტით გაუფასურდა.  

აქვე აღსანიშნავია, რომ გაცვლითი კურსი წარმოადგენს ინფლაციის ზრდის ერთ – ერთ 

მთავარ მიზეზს. სწორედ ამით აიხსნება ის გარემოება, რომ მიმდინარე 2020 წელს სებ – ის 

პროგნოზით ვერ მოხერხდება ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლის (3 პროცენტი) 

                                                            
11 https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=304 [უ. გ. 11.11. 2020]. 
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ფარგლებში შენარჩუნება. ამის დასტურად შეგიძლია მოვიყვანოთ საქართველოში ფაქტიური 

წლიური ინფლაციის მაჩვენებლის დინამიკა (კვარტალურ ჭრილში) რომლის თანახმად, 

პირველ კვარტალში წლიურმა ინფლაციამ 6.3 პროცენტი, მეორე კვარტალში 6.5 პროცენტი, 

ხოლო მესამე კვარტალში 4.8 პროცენტი შეადგინა.12 

ზემოაღნიშნული ტენდენციების და გლობალური პანდემიის ფონზე კიდევ უფრო მეტად 

გამწვავდა ქვეყანაში არსებული ისეთი სოციალურ – ეკონომიკური პრობლემები, როგორიც 

არის მაგალითად: უმუშევრობის დონის ზრდა, დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის 

ანაზღაურების შემცირება, სიღარიბის ზრდა და ა.შ.  

ახალი რეალიებიდან და ბოლო წლებში ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ტენდენციების 

ანალიზიდან გამომდინარე, მართალია ჯერ – ჯერობით რთულია პანდემიის საქართველოს 

ეკონომიკაზე გავლენის ზუსტი შეფასების და პროგნოზების გაკეთება, თუმცა, შეუძლებელია 

არ დავეთანხმოთ სსფ – ის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს განცხადებას, რომ 

,,პანდემია, სავარაუდოდ, საქართველოს ეკონომიკაზე მნიშვნელოვან კვალს დატოვებს, რაც 

წინა წლებში ეკონომიკის ზრდის პოზიტიურ ტენდენციას შეაფერხებს.”13 არ არის ძნელი 

მისახვედრი, რომ  გლობალური პანდემიის დასრულების შემდეგ, საქართველოს გარკვეული 

პერიოდი დასჭირდება იმისათვის, რომ ქვეყნის ეკონომიკა დაუბრუნდეს კრიზისამდელ 

პერიოდში არსებულ მაჩვენებლებს და ეტაპობრივად გადავიდეს ეკონომიკის სტაბილური, 

მდგრადი განვითარების რელსებზე. ამ მხრივ დამაიმედებლად გამოიყურება IMF – ის მიერ 

ოქტომბრის თვეში გამოქვეყნებული განახლებული პროგნოზები, რომლის თანახმად 

საქართველოს ეკონომიკა 2021 წელს 5 % – ით აღდგება, ხოლო 2021 – 2025 წლებში ეკონომიკა 

5.5 % – ით გაიზრდება. 

დასკვნა: 
გარე შოკების შედეგების, ასევე არსებული ეკონომიკური კრიზისის მაქსიმალურად 

შერბილების და ეკონომიკის სწრაფი აღდგენის მიზნით მიზანშეწონილად მიგვაჩნია 

პოსტკრიზისულ პერიოდში ქვეყანამ განახორციელოს: 

 ტურიზმის სექტორის სწრაფი ზრდა, განსაკუთრებით საგარეო ტურიზმის ჭრილში. 

ვინაიდან საქართველოში ტურიზმის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლები, ბოლო 

                                                            
12 https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=304 [უ. გ. 11.11.2020]. 
13IMF Executive Board Completes the Sixth Review under the Extended Fund Facility and Approves the Request for 
Augmentation of Access to Support Georgia Address the COVID – 19, May 1, 2020, Pandemic 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/15/pr20158-georgia-imf-reaches-staff-level-agreement-on-sixth-review-
for-eff [უ. გ.12.11. 2020] 
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წლებში საქონლით ვაჭრობის უარყოფითი სალდოს მნიშვნელოვან დამაბალანსებელ 

ინსტრუმენტს წარმოადგენდა, ამასთან ტურიზმს აქვს დიდი მულტიპლიკატორული 

ეფექტი ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებზე; 

 ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით გარკვეული საგადასახადო შეღავათების დაწესება, 

როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი ინვესტორებისათვის. ამასთანავე 

მნიშვნელოვანია მოხდეს ინვესტიციების ზრდა  ეკონომიკის რეალურ სექტორში, 

მაგალითად: მრეწველობა, მშენებლობა, სოფლის მეურნეობა; 

 ეფექტიანი ფულად – საკრედიტო პოლიტიკის გატარებით  ინფლაციის მიზნობრივი 

მაჩვენებლის ფარგლებში დაბრუნება. ვინაიდან ინფლაციის დაბალი და სტაბილური 

მაჩვენებელი ხელს უწყობს დასაქმებას და ეკონომიკურ ზრდას; 

 ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის ზრდა და მისი მაქსიმალურად ეფექტიანი 

გამოყენება.  

ამასთანავე მნიშვნელოვანია მოხდეს პანდემიის, როგორც ქვეყნისათვის ახალი 

შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალებად გამოყენება. 
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ნოემბერს]; 

14. https://gnta.ge/ge/%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%a1

%e1%83%a2%e1%83%98%e1%83%99%e1%83%90/ [უკანასკნელად გადამოწმდა 2020 

წლის 11 ნოემბერს]; 

15. https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/637/eksporti  [უკანასკნელად გადამოწმდა 

2020 წლის 11 ნოემბერს]; 

16. https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/35/sagareo-vachroba [უკანასკნელად 

გადამოწმდა 2020 წლის 11 ნოემბერს]; 

17. https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/191/pirdapiri-utskhouri-investitsiebi 

[უკანასკნელად გადამოწმდა 2020 წლის 11 ნოემბერს]; 

18. https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/23/mtliani-shida-produkti-mshp 

[უკანასკნელად გადამოწმდა 2020 წლის 11 ნოემბერს]; 
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საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევა - უმუშევრობა და შრომითი 
ურთიერთობები 

 

ანი ბიბილური 
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
 

აბსტრაქტი 
ეკონომიკური მეცნიერება საინტერესო სფეროა, ის მოიცავს მიკრო და მაკრო ეკონომიკას და 

ზოგადად ეკონომიკურ საქმიანობას, ორიენტირებულია ეკონომიკური ცოდნის გაღრმავებისა 

და შეცნობისაკენ. ხშირად ეკონომიკას უწოდებენ ცოდნის სისტემასაც, რადგან მისი საბოლო 

შედეგი მაინც შრომისა და ფულის ბაზარია. რა თქმა უნდა საქართველო გლობალური, 

მასშტაბური და მუდმივად ცვალებადი მსოფლიოს ნაწილია, სადაც ქვეყნების წარმატებულ 

პოზიციას არა მარტო სწორი პოლიტიკა, არამედ გამართული ეკონომიკაც განაპირობებს. 

ეკონომიკა ძალიან ფართო ცნებაა, შეგვიძლია უსასრულოდ ვისაუბროთ მასზე, თუმცა ჩემი 

სტატიის მნიშვნელოვანი თემა მისი ერთი მოზრდილი ნაწილის მცირე მონაკვეთია, 

მაკროეკონომიკის შემადგენელი - უმუშევრობა. თავად რა არის მაკროეკონომიკა? - ეს არის 

ეკონომიკური მეცნიერების დარგი, რომელიც შეისწავლის ქვეყნის ეკონომიკას სრულად, 

განსხვავებით მიკროეკონომიკისაგან, რომელიც მოიცავს ინდივიდუალურ მომხმარებლებს, 

ფერმერებსა და საწარმოთა ეკონომიკურ საქმიანობას. მაკროეკონომიკა კი აკონტროლებს თუ 

როგორ ფუნქციონირებს ქვეყნის ეკონომიკა და მასში შემავალი პროცესები, როგორიცაა: 

ინფლაცია, უმუშევრობა, ეკონომიკური ზრდა, საბიუჯეტო დეფიციტი და ა.შ. მარტივად რომ 

ვთქვათ ეს არის ყველაფერი ის, რაზეც დგას სახელმწიფოს მთლიანობა, განვითარება, 

წარსული, აწმყო და მომავალი1. 

მაკროეკონომიკურ პრობლემათა შორის ყველაზე აქტუალური ინფლაციისა და უმუშევრობის 

საკითხია. ეს ორი ერთმანეთზე გადაჯაჭვული ორი დამოუკიდებელი პროცესია, რომელთაც 

მრავალი გადაკვეთის წერტილი გააჩნია. სტატია მოიცავს უმუშევრობის თემას, იმ საკითხს 

რომელი იყო, არის და იქნება მნიშვნელოვანი და განხილვადი, განსაკუთრებით 

განვითარებადი ქვეყნებისთვის, თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ Covid19-ის პირობებში ეს 

პრობლემა განვითარებულ სახელმწიფოებსაც შეეხო. უმუშევრობა არის ის გამოწვევა, 

რომლის წინაშე, როგორიც არ უნდა იყოს ქვეყანა შეიძლება ნებისმიერ დროს დადგეს და იგი 

                                                            
1 რ. ოთინაშვილი, „საქართველოს ეკონომიკა“, გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2011. გვ. 556. 
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განაპირობოს მრავალმა ისეთმა ფაქტორმა, რომელთა წინასწარ განსაზღვრა ზოგჯერ 

ფაქტიურად შეუძლებელია. უმუშევრობა და შრომითი ურთიერთობები კი მუდმივად 

ამოუწურვადი სფეროა. 

საკვანძო სიტყვები: ინფლაცია, უმუშევრობა, უმუშევრობის ბუნებრივი დონე, 

მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა. 

Abstract 
Economic science is an interesting field, it includes micro and macro economics and economic activity 

in general, focused on deepening and cognition of economic knowledge. Economics is often referred 

to as the knowledge system because its end result is still the labor and money markets. Of course, 

Georgia is a part of a global, large-scale and constantly changing world, where the successful position 

of countries is conditioned not only by the right policy, but also by a sound economy. Economics is a 

very broad concept, we can talk about it endlessly, although the important topic of my article is a small 

section of one of its grown-up, macroeconomic components - unemployment. What is 

macroeconomics itself? - It is a field of economic science that studies the economy of the country in 

full, unlike microeconomics, which includes the economic activities of individual consumers, farmers 

and enterprises. Macroeconomics controls how the country's economy functions and its processes, 

such as inflation, unemployment, economic growth, budget deficit, etc. Simply put, this is all about 

the integrity, development, past, present and future of the state.1 

Among the macroeconomic problems, the most pressing issue is inflation and unemployment. These 

two are intertwined two independent processes that have multiple intersection points. The article 

covers the topic of unemployment, an issue that has been and will be important and discussed, 

especially for developing countries, although it should be noted that under Covid19 this problem has 

also affected developed countries. Unemployment is a challenge that any country can face at any time 

and it is caused by many factors that are sometimes virtually impossible to predict. Unemployment 

and labor relations are a constant field. 

Keywords: Inflation, Unemployment, Natural Unemployment Level, Microeconomics, 

Macroeconomics. 

 

                                                            
1 R. Otinashvili, "Georgian Economy", Publishing House "Technical University", 2011. p. 556. 
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შესავალი 
 

თანამედროვე ეკონომიკური მეცნიერების უპირველესი ამოცანაა საზოგადოების 

კეთილდღეობისათვის საჭირო მოვლენების აღწერა  და მუდმივი ანალიზი, რომლის 

მეშვეობითაც მოხდება ისეთი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება, რომელიც იქნება 

სასარგებლო და სიკეთის მომტანი. რა თქმა უნდა საქართველო დამოუკიდებლობიდან 30 

წლის შემდეგ იმაზე მეტად განვითარებული და წარმატებულია ვიდრე ოდესმე, თუმცა 

როგორც ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანას, მასაც მრავალი დაბრკოლება შეხვდა და ხვდება 

პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საქმიანობაში. პირველი და უმთავრესი არის ინფლაცია და 

უმუშევრობა. დიახ, სწორედ ეს ორი ფაქტორი ყველაზე მწვავე და დღემდე გადაუჭრელი 

საკითხია. ვიცით რომ ინფლაციის დონის რეგულირება საქართველოს ეროვნული ბანკის 

პრეროგატივაა, ის განსაზღვრავს ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებელსა და უზრუნველყოფს 

ფასების სტაბილურობას. რა ხდება უმუშევრობის შემთხვევაში, რა განაპირობებს მას, ან 

როგორ შეგვიძლია ვებრძოლოთ და როგორია შრომითი ურთიერთობები დღეს. რეალურად 

ყველაზე რთული პრობლემაა სწორედ ინფლაციისა და უმუშევრობის ერთდროული 

რეგულირება, რადგან არსებობს მოსაზრება, რომ ინფლაციის დონის შესამცირებლად ხშირად 

საჭიროა მაღალი უმუშევრობის დონის გადატანა. პრაქტიკაში კი, იმისათვის რომ 

სახელმწიფომ იარსებოს ნორმალურად საჭიროა ინფლაციის სტაბილურად დაბალი 

მაჩვენებელი და უმუშევრობის დონის გარკვეული ზღვარი.   

1. უმუშევრობა და შრომითი ურთიერთობები 

უმუშევრობა საქართველოს ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა და სოციალურ-ეკონომიკური 

მოვლენაა, რომლის დროსაც სამუშაო ძალა ანუ მუშახელი არ არის დაკავებული საქონლისა 

და მომსახურების წარმოებაში. მარტივად რომ ვთქვათ, ქვეყნის შრომისუნარიანი 

მოქალაქეების ნაწილი ვერ შოულობს მისი განათლებისა და გამოცდილების შესაბამის 

სამუშაოს.  

1.1 უმუშევრობის ტიპები 
 

უმუშევრობის მრავალი ტიპი არსებობს, რომელთა შორის შეგვიძლია გამოვყოთ:1 

                                                            
1 მ. ვანიშვილი, ბ. გეჩბაია, „სოციალური სფეროს ეკონომიკა და მართვა“, გამომცემლობა „საზოგადოებრივი 
ცოდნა“, 2015. გვ. 439. 
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•  სტრუქტურული უმუშევრობა, რომელიც ძირითადად უკავშირდება ტექნოლოგიურ 

ცვლილებებს, ასევე საქონლისა და მომსახურების ბაზრის რყევებს. დაკვირვებითაც 

შესაძლებელია მარტივად დავინახოთ ასეთი ტიპის უმუშევრობის ყველაზე ფართოდ 

გავრცელების მიზეზი - ტექნოლოგიური წინსვლა, როდესაც კომპანია სამუშაო ძალას 

ანაცვლებს ტექნიკით. მაგალითად: შოკოლადის ქარხანაში პროდუქციის 

დამფასოებელი ავიღოთ, რომლის ჩანაცვლება იოლად მოხდება სპეციალური 

ტექნიკით, რისი მეშვეობითაც დაფასოვდება შოკოლადი ავტომატურ რეჟიმში, ეს 

კომპანიას შეუმცირებს მუშახელზე ხარჯს, ანუ რა გამოდის, ახალი ტექნოლოგიების 

შემოჭრამ გამოიწვია სამუშაო ძალის ნაწილის გათავისუფლება, ყველაზე საუკეთესო 

შემთხვევაში კი პერსონალის გადამზადების აუცილებლობა შეიძლება გამოიწვიოს. 

•  ფრიქციული (დროებითი) უმუშევრობა, რომელიც გამოწვეულია აუცილებლობიდან 

გამომდინარე, რათა მოხდეს მომუშავეებისთვის საკუთარი სპეციალობითა და 

განათლებით დასაქმება, თუმცა ამ ყველაფერს სჭირდება დრო და შესაბამისი 

ადგილების არსებობა შრომით ბაზარზე. რეალურად რომ დავფიქრდეთ 

საქართველოში ასეთი ტიპის უმუშევრობა ხშირია, როდესაც მაგალითად 

იურიდიული განათლების მქონე პირი ელოდება სამუშაო ადგილს პროფესიით, ან 

დასაქმებულია არაპროფესიული განხრით და ტოვებს მას შესაფერისის პოვნის 

იმედით. 

•  ციკლური უმუშევრობა, როდესაც სამუშაოს პოვნის შანსი არ არსებობს არა თუ 

რეგიონში არამედ საერთოდ მთელ ქვეყანაშიც კი, რაც გამოწვეულია ეკონომიკური 

მაჩვენებლების ვარდნით. ეს ის მომენტია, როდესაც თავისუფალი სამუშაო 

ადგილების რაოდენობა იმდენად მცირეა, რომ უმუშევრობის რაოდენობა აჭარბებს 

კატასტროფულად. 

•  ფარული უმუშევრობა, ძირითადად დამახასიათებელია ეროვნული ეკონომიკისათვის 

და მას იწვევს ეკონომიკური კრიზისი ან გაუთვალისწინებელი პირობები. როგორ 

იქცევა ასეთ დროს კომპანია, რა თქმა უნდა ის არ ათავისუფლებს თანამშრომლებს, 

არამედ გადაჰყავს შემცირებულ სამუშაო დროსა და ხელფასზე ან უბრალოდ უშვებს 

უხელფასო შვებულებაში იძულებით. ლოგიკურად ასეთი ადამიანები ერთი 

შეხედვით უმუშევრებად არ ითვლებიან, მაგრამ ფაქტიურად ისინი ასეთები არიან. 
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მსგავსი უმუშევრობის ტიპი Covid19-ის პირობებში მსოფლიოს თითქმის ყველა 

სახელმწიფოს შეეხო. 

•  ნებაყოფლობითი უმუშევრობა, რომელიც ყველაზე მარტივია, რადგან სამუშაო 

ძალა თავად ამბობს უარს დასაქმებაზე, ანუ უმუშევარია საკუთარი სურვილით, 

არ სურს „ძვირფასი დრო“ დაბალ ხელფასზე მუშაობას შესწიროს და უკეთესი 

მომავლის იმედით აგრძელებს ცხოვრებასა და დასვენებას სახლში სამზარეულო-

საძინებლის ფარგლებში. 

•  იძულებითი უმუშევრობა, ყველაზე რთული და მძიმე მომენტია, როდესაც 

ხელმძღვანელობა თავად სთავაზობს კომპანიის თანამშრომელს სამსახურიდან 

გათავისუფლდეს სხვადასხვა მიზეზის გამო, ანუ მარტივად უშვებს, მაგრამ 

საკუთარი სურვილითა და განცხადების საფუძველზე. სამწუხაროდ 

საქართველოში წლებია ეს არ კონტროლდება. ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვეთ და 

დავინახავთ კომპანიების უმეტესობა თანამშრომლებს ათავისუფლებს ისე, რომ 

ნორმალურად მიზეზსაც ვერ უსახელებს. პრაქტიკას ახსოვს სს „პროკრედიტ 

ბანკის“ სასამართლო დავა ყოფილ თანამშრომელთან, როდესაც მისი 

გათავისუფლება მოხდა აბსურდული მიზეზების გამო, შემთხვევა აღმოჩნდა 

უპრეცედენტო დამოუკიდებელი სასამართლოს ისტორიაში, რადგან იყო 

პირველი საბანკო საქმე, სადაც დაქირავებულმა დამსაქმებელს დავა მოუგო. 

რატომ ხდება იძულებითი უმუშევრობა? პირველ რიგში იმიტომ რომ, ახალი 

ლიდერის, უფროსის ან ხელმძღვანელის მოსვლა ყოველთვის იწვევს გუნდის 

ცვლილებას, მას მოჰყავს საკუთარი ხალხი, იმის ნაცვლად რომ თავად მოდის 

ერთი და მოარგოს თავისი ამბიციები და გეგმები უკვე არსებულ გუნდს. მეორე 

მიზეზი, რის გამოც თავად თანამშრომელი ხელს უხმოდ აწერს სამსახურიდან 

წასვლის განცხადებას, არის კომპანიის მხრიდან სამომავლო დახასიათების ან 

საბუთების გაფუჭების პერსპექტივა, დასაქმებულისთვის ისეთი გაუსაძლისი 

სამუშაო სიტუაციის შექმნა, როდესაც იძულებულია უკანმოუხედავად 

გამოიქცეს. 

•  ტექნოლოგიური უმუშევრობა, როდესაც პროფესია აღარ არის მეცნიერულ-

ტექნიკური მიღწევების შედეგად აქტუალური და იგი სრულად 

ავტომატიზირებულია. 
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•  სეზონური უმუშევრობა, რაც ხშირად გამოწვეულია სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის 

მერყეობით, მაგალითად: ზაფხულში ხილის კრეფაზე მოთხოვნა გაზრდილია, 

მაშინ, როდესაც სხვა სეზონზე ფაქტიურად არ არსებობს, ან ორჯერ 

შემცირებულია სასოფლო სამუშაოები. 

•  ნაწილობრივი უმუშევრობა, რომელიც გამოწვეულია საწარმოს პროდუქციაზე 

მოთხოვნის შემცირებით. ასეთ დროს არსებობს ორი ვარიანტი: კომპანიის 

ხელმძღვანელი ინარჩუნებს პერსონალის ნაწილს სრულად, მეორე ნაწილს კი 

ათავისუფლებს ან იტოვებს ყველა თანამშრომელს სამუშაო საათებისა და 

ხელფასების შემცირების ხარჯზე, რასაც საბოლოოდ მივყავართ ნაწილობრივ 

უმუშევრობასთან. 

თუმცა უმუშევრობის გარკვეული დონე მუდამ არსებობს და გარდაუვალიცაა, რადგან თუკი 

გამოვიყენებთ ტერმინს სრული დასაქმება ეს არ ნიშნავს უმუშევრობის აბსოლუტურ 

არარსებობას. რეალურად იგულისხმება დასაქმების მაჩვენებელი ყოველთვის 100%-ზე 

ნაკლები, რადგან ყველაზე განვითარებული ქვეყნების მაგალითზეც კი დასაქმების სრული 

მაჩვენებელი არარეალურია და უმუშევრობა არასოდეს უდრის 0-ს. ეკონომისტები და 

ექსპერტები თვლიან, რომ  სრული დასაქმების პირობებშიც კი სტრუქტურული და 

ფრიქციული უმუშევრობა მუდმივადაა, გარდაუვალი მოვლენაა იქ სადაც არსებობს სამუშაო 

ადგილის, დროისა და პირობების არჩევანის თავისუფლება. იგულისხმება რომ სრული 

დასაქმების დროს ციკლური უმუშევრობა ნულის ტოლია, რაც მოწინავე და ლიდერი 

სახელმწიფოებისთვისაც კი წარმოუდგენელია, რადგან ყოველთვის არსებობს უმუშევრობის 

ბუნებრივი დონე ანუ უმუშევრობის ბუნებრივი ნორმა, რომელიც ერთგვარი საერთო 

შუალედია სტრუქტურულ და ფრიქციულ უმუშევრობას შორის და სრული დასაქმების 

პირობებშიც კი აღწევს 5-7%-ს. 

„ბუნებრივი უმუშევრობა“ წარმოადგენს შრომისუნარიანი მოსახლეობის მზადყოფნას 

სამუშაოს დასაწყებად ან უკეთესის პოვნის სურვილს საკუთარი განათლებიდან და 

კვალიფიკაციიდან გამომდინარე. ბუნებრივი უმუშევრობა კი სტაბილურია იმდენად, 

რამდენადაც მაღალია თავისუფლების ხარისხი სამუშაო ადგილის, დროისა და სამუშაო 

პირობების არჩევისას, ანუ როდესაც სამუშაოს მაძიებელი თავად უყენებს შრომით ბაზარს 

კრიტერიუმებსა და თამაშის წესებს, თუ სად, როგორ და რა პირობებით სურს საქმიანობა. 

გამოდის რომ მთავარი არა უკვე კომპანია, არამედ სამუშაოს მაძიებელია, რომელმაც იცის რა 

უნდა და რატომ, აქვს მაღალი მოთხოვნები და შესაბამისი კვალიფიკაციაც. ასეთი რამ 
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სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში ძალიან იშვიათია. ზოგადად ბუნებრივი უმუშევრობა 

იზრდება უმუშევრობის წილის ზრდის კვალობაზე და მცირდება დასაქმებულთა წილის 

ზრდისას, მოცემული ფორმულირება შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ შემდეგნაირად: 

უმუშევრობის ბუნებრივი დონე = უმუშევართა წილი დროის ერთეულში/უმუშევართა წილი 

დროის ერთეულში + დასაქმებულთა წილი დროის ერთეულში. 

რეალურად ეკონომიკაში უმუშევრობის ფაქტიური დონე ყოველთვის მეტია ბუნებრივ 

დონეზე მაშინ, როდესაც ეკონომიკა ვარდნის ფაზაშია და პირიქით ნაკლებია ეკონომიკის 

ზრდისას, ხოლო ციკლური უმუშევრობის განსაზღვრისას გამოიყენება ფაქტიურ და 

ბუნებრივ უმუშევრობას შორის სხვაობა. 

ციკლური უმუშევრობის დროს სამუშაო ძალა ნაკლებად გამოიყენება და ქვეყნის მთლიანი 

შიდა პროდუქტი (მშპ) იმაზე ნაკლები სიდიდისაა, ვიდრე ეს შეიძლება ყოფილიყო სრული 

დასაქმების პირობებში ანუ პოტენციური და ფაქტიური მშპ-ს შორის სხვაობა გვაძლევს ჩვენ 

ციკლური უმუშევრობის დროს არსებულ მთლიანი შიდა პროდუქტის ხლეჩას. „მთლიანი 

შიდა პროდუქტი ეს არის დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ქვეყანაში 

წარმოებული საბოლოო საქონლისა და მომსახურების ღირებულება“1, რომელიც ერთ სულ 

მოსახლეზე გაანგარიშებით 3016 ლარი ანუ დაახლოებით 961 აშშ დოლარია. ციკლურ 

უმუშევრობასა და მიუღებელ მშპ-ს შორის კავშირს ოუკენის კანონი ადასტურებს2, რომლის 

მიხედვითაც ეს არის ურთიერთობა, რომლის დროსაც თუკი ფაქტიური უმუშევრობა მეტია 

ბუნებრივ დონეზე 1%-ით, მშპ ჩამორჩება დაახლოებით 2.5%-ით ანუ ეს დამოკიდებულება 

(1:2.5) წარმოდგენას გვაძლევს იმ დანაკარგებზე, რომლებიც დაკავშირებულია უმუშევრობის 

ნებისმიერ დონესთან მიმართებაში. 

1.2. უმუშევრობისა და შრომითი ურთიერთობების რეგულირება 
 

ბევრი ვისაუბრეთ უმუშევრობის ტიპებზე,თუმცა საჭიროა ასევე განვსაზღვროთ ვინ არის 

უმუშევარი? უმუშევარი არის ადამიანი, რომელიც მიღწეულია უკვე შრომისუნარიან ასაკს, არ 

გააჩნია სამუშაო და შემოსავალი, მაგრამ მზად არის რომ დასაქმდეს, დარეგისტრირებულია 

დასაქმების ბაზაში და ეძებს შესაბამის სამუშაოს. შრომითი ურთიერთობები საქართველოში 

რეგულირდება შრომის კოდექსითა და კანონით დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ, სადაც 

                                                            
1 რ. ოთინაშვილი, „საქართველოს ეკონომიკა“, გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2011. გვ. 556. 
2 EPRC (Economic Policy Research Center), „დასაქმების და უმუშევრობის ტენდენციები საქართველოში“, 2011. 
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დეტალურად არის გაწერილი ყველა პუნქტი და მისი დაცვით რეალობაში საკმაოდ კარგი 

შრომითი ურთიერთობების დამყარებაა შესაძლებელი დამსაქმებელსა და დასაქმებულს 

შორის. შრომის კოდექსი საქართველოს ორგანული კანონია და განსაზღვრავს დასაქმებულის 

მინიმალურ ასაკს 16 წელს, ასევე გამონაკლის გარემოებებს, დასაქმების სფეროებს, სამუშაო 

საათების მაქსიმალურ რაოდენობას, ზეგანაკვეთური შრომის პირობებს, შვებულებასა და 

ყველა იმ მნიშვნელოვან ფაქტორს, რომელიც დასაქმების მსურველმა აუცილებლად უნდა 

იცოდეს. დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ კანონი შედარებით ახალია და სულ რამდენიმე 

თვეს ითვლის. ყველაზე წინგადადგმული ნაბიჯი დასაქმების ველში ჩაწერილი ის ჩანაწერია, 

რომელიც ხაზგასმით განმარტავს რომ დამსაქმებელი ვალდებულია შრომის ანაზღაურების 

დანიშვნისას სრულგანაკვეთზე გაითვალისწინოს ქვეყანაში დადგენილი საარსებო მინიმუმი 

და ორჯერ მაინც აღემატებოდეს დასაქმებულის ხელფასი მას, ასევე სამუშაო ადგილზე 

მისვლაში დახარჯული დრო, რომელიც ორივე გზაზე არ უნდა იყოს 3 საათზე მეტი, 

ტრანსპორტის ხარჯის თემა და ა.შ. ეს ის მცირე დეტალებია, რაც საბოლოოდ ვთვლი რომ 

სერიოზულ წინსვლას მოუტანს ქვეყანას შრომითი ურთიერთობების რეგულირებაში. თუკი 

საარსებო მინიმუმს შევეხებით, „საარსებო მინიმუმი არის ერთ მოსახლეზე სამომხმარებლო 

საქონლის ღირებულებითი გამოხატულება, რომელიც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების დონის შესაბამისად უზრუნველყოფს ადამიანის მინიმალური 

ფიზიოლოგიური და სოციალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას.“1 2020 წელი ამ 

მხრივ გამორჩეულია და მაქსიმალურ მაჩვენებელს 206.10 ლარს მარტის თვეში მიაღწია, მაშინ 

როდესაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ პანდემია გამოაცხადა და მათ შორის 

საქართველომაც დააწესა რიგი შეზღუდვები. რეალურად 5 თვის შემდგომ აგვისტოში ამ 

მაჩვენებელმა 182.30 ლარი შეადგინა2. ის ფაქტი რომ ზოგიერთი კომპანია 

არაკეთილსინდისიერად ეპყრობა დასაქმებულებს სამწუხარო რეალობაა, მაგალითისთვის ის 

ორგანიზაციებიც კმარა, რომლებიც ზოგიერთ მუშახელს კონსულტანტად ან სხვა პოზიციაზე 

მიზერული ანაზღაურების სანაცვლოდ ასაქმებს და ამავდროულად სამუშაო საათებითაც 

ზედმეტად ტვირთავს. თუმცა მოცემული კანონების დაცვა საჭიროა გაკონტროლდეს და 

ჰყავდეს მაკონტროლებელი ორგანო, ისეთი როგორიც ადრე არსებობდა და ზოგიერთ 

ქვეყანაში დღემდე არსებობს. მაგალითად: პროფკავშირები, დასაქმების სააგენტო და ა.შ. 

საჭიროა გაკონტროლდეს ხელშეკრულების პირობები, რათა არ მოხდეს თანამშრომელთა 

                                                            
1 მუხლი 2. საქართველოს კანონი „საარსებო მინიმუმის გაანგარიშების შესახებ“. 17 აპრილი, 1997; 
2 სტატიაში მოცემული სტატისტიკური ინფორმაცია ეყრდნობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის ოფიციალურ მონაცემებს (www.geostat.ge) [უ.გ.10.10.2020]  
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დისკრიმინაცია, მათზე ძალადობა და ა.შ. თითქოს არაფერი მაგრამ ეს ფაქტორებიც 

მოქმედებენ უმუშევრობის დონეზე, რადგან ბევრი ვერ უძლებს სტრესულ სამუშაოს, მცირე 

ანაზღაურებას, არასწორ მოპყრობასა და მრავალ ფაქტორს. 

უმუშევრობას ძალიან მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური დანაკარგები მოჰყვება. პირველ რიგში 

არ ხდება საქონლისა და მომსახურების ნაწილის წარმოება, მაშინ როდესაც დასაქმების 

პირობებში შესაძლებელია წარმოებულიყო. იკლებს საშემოსავლო გადასახადის რაოდენობა 

ბიუჯეტში, რადგან სამუშაო ძალა არ იღებს შემოსავლებს ანუ ხელფასს, რომელიც 

დაიბეგრება. უმუშევართა ცხოვრების დონე კლებულობს და შესაბამისად მოთხოვნილებებიც 

უმცირდებათ, მოსახლეობის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა იცვლება, იზრდება 

კონფლიქტები ოჯახსა და საზოგადოებაში. 

აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქციაა დაარეგულიროს შრომითი 

ურთიერთობები და დასაქმების საკითხები, რითაც შეამცირებს უმუშევრობით გამოწვეულ 

ნეგატიურ შედეგებს. მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში არსებობს დასაქმების ცენტრები, 

რომლებიც ეხმარებიან უმუშევრებს ფულადი სახსრებით, ეძებენ მათთვის შესაფერის 

სამუშაოს, ხდება გადამზადება მოთხოვნად პროფესიებზე და ა.შ. მსგავს ცენტრებში 

ადამიანებს ეხმარებიან ფსიქოლოგიურად და ხელს უწყობენ მათ სამომავლო განვითარებას. 

ვფიქრობ საჭიროა სახელმწიფო დაეხმაროს ისეთ საწარმოებს, სადაც ეკონომიკური 

ფაქტორების გამო ხდება თანამშრომელთა მასიური გათავისუფლება, შესაძლებელია ასევე 

საგადასახადო შეღავათები საწარმოთათვის. 

ზოგადად უმუშევრობის შეფასება საკმაოდ რთულია, ვერ უწოდებ მას კარგს ან ცუდს, თუმცა 

ადამიანისთვის, რომელიც გარკვეულ მიზეზთა გამო აღმოჩნდა უმუშევარი ეს ტრაგედიაა, 

რადგანაც საკუთარი გეგმები, მიზნები და ოცნებები გააჩნია ან უბრალოდ შემოსავალი 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მაგრამ ეკონომიკური დინამიკიდან გამომდინარე ზოგჯერ 

უმუშევრობა ობიექტური აუცილებლობაა. ამიტომ საჭიროა სახელმწიფომ აღმოფხვრას ან 

შეამსუბუქოს ნეგატიური შედეგები, ხოლო სამუშაო ძალა მზად იყოს პროფესიული და 

შრომითი საქმიანობისთვის. 

უმუშევრობით გამოწვეული შედეგები შემდეგნაირად შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ: 

•  წარმოების შემცირება; 

•  ხარჯების ზრდა; 

•  უმუშევართა კვალიფიკაციის შემცირება; 
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•  ცხოვრების დონის შემცირება; 

•  სიღარიბის ზრდა; 

•  ქვეყნისათვის საგადასახადო შემოსავლის შემცირება; 

•  შობადობის დონისა და სიცოცხლის ხანგრძლივობის შემცირება. 

დასაქმების პრობლემა ერთ-ერთი უმწვავესი საკითხია საქართველოში და განსაკუთრებით 

აქტუალური Covid19-ის პირობებში კიდევ ერთხელ გახდა. მრავალი სხვადასხვა 

გამოკითხვებით, იქნება ეს სტატიტიკური თუ სოციალური, იგი ხშირ შემთხვევაში პირველ 

ადგილს იკავებს მოსახლეობაში არსებულ პრობლემებს შორის, როგორც ყველაზე 

მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური საკითხი. საიდან იღებს სათავეს 

ეს პრობლემა? ყველაზე მწვავედ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ იგრძნო ქვეყანამ 

ეკონომიკის დაცემა და სრული კრახი, როდესაც მოიშალა ერთიანი ეკონომიკური და 

პოლიტიკური სივრცე და დადგა გასაღების ბაზრის პრობლემა. ეს სწორედ ის 90-იანი წლებია, 

რომელსაც ბნელს მაგრამ ამავდროულად ნათელს ვუწოდებთ. საქართველოს წლები 

დასჭირდა ჩამოეყალიბებინა ღირსეული ეკონომიკური და პოლიტიკური წყობა, შემოეღო 

საკუთარი ვალუტა, დაეხვეწა კონსტიტუცია და ებრძოლა დამოუკიდებლობისათვის. ამ 

პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებელი წარმოუდგენლად მაღალი იყო, არ არსებობდა 

გამართული საბანკო სისტემა და საქართველოს ეროვნული ბანკი პირველ ნაბიჯებს დგამდა 

ჩამოყალიბებაში. თუმცა მიუხედავად ყველა სირთულისა ეს პერიოდი ღირსეულად 

გადაილახა და უმუშევრობის დონე ამ პერიოდში ბევრად ნაკლები იყო ვიდრე 2003 ან 2013 

წელს. როგორც წესი უმუშევრობის დონე გვიჩვენებს შრომისუნარიანი მოსახლეობის 

უმუშევრობას პროცენტებში. 1998 წელს უმუშევრობის დონე განისაზღვრა 12.4%-ით და 

ახასიათებდა კლება, თუმცა 2003 წლიდან უმუშევართა აბსოლუტური ოდენობა 42%-ით 

გაიზარდა და დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა შემცირდა 12.5%-ით. უმუშევრობამ  

ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს 2013 წელს მიაღწია და შეადგინა 16.9%. შემდგომი 

პერიოდისათვის ქვეყანაში განვითარებულმა მოვლენებმა, სოციალურ-ეკონომიკურმა და 

სხვა მრავალმა ფაქტორმა უზრუნველყო, რომ მაჩვენებელი შემცირებულიყო. აღსანიშნავია, 

რომ 2007-2008 წლის ეკონომიკურმა კრიზისმაც დიდი კვალი დატოვა უმუშევრობის კუთხით, 

არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელს მსოფლიოში. 2020 წლის პირველი 

კვარტლისათვის 11.9% შეადგინა, ხოლო მეორე კვარტალში 12.3%. მცირედი ზრდა ამ 

პერიოდისათვის Covid19-ით გამოწვეულმა შეზღუდვებმა, სამუშაო ადგილების შემცირებამ 

და ასევე ზოგიერთი საქმიანობის სრულმა გაჩერებამ გამოიწვია. უმუშევრობა 

განსაკუთრებით მძიმე ტვირთად დააწვა განვითარებულ ქვეყნებს, სადაც შრომით ბაზარზე 
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უმუშევართა რეგისტრაციის რეკორდული მაჩვენებლები და მილიონობით ადამიანი 

დაფიქსირდა. თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ უმუშევრობის დონესთან მიმართებაში საჭიროა 

არ გამოგვრჩეს თვითდასაქმებული მოსახლეობის რაოდენობა, რაც საქართველოში საკმაოდ 

მაღალია. მაგრამ მაინც უმუშევრობა პანდემიის პირობებში გამოწვევად იქცა, რეალურად რომ 

დავფიქრდეთ მარტში ამოქმედებულმა შეზღუდვებმა ეკონომიკა ერთ ადგილას გაყინა, სულ 

რამდენიმე თვემ ქვეყანაში სხვადასხვა სექტორის სრული გაჩერება და ლიკვიდაციაც კი 

მოახდინა, თუმცა მთავრობის გონივრული პოლიტიკით და დროული ჩარევით ეკონომიკა 

გადარჩა სრულ კატასტროფას. საქართველოს ეკონომიკა იძულებული გახდა შეგუებოდა 

არსებულ რეალობას და სხვადასხვა რეგულაციების მეშვეობით დღემდე ადაპტაციას გადის 

პანდემიის პირობებში. ბიზნესის გაჩერება ყველაზე რთული და მძიმე შედეგების მომტანია 

მთლიანად სახელმწიფოსთვის, რადგან თუკი ეს არ ჩანს დღეს, გამოჩნდება წლების შემდეგ 

და რუდუნებით ნაშენები ქვეყანა კრახის წინაშე აღმოჩნდება. 

1.3. განათლების როლი უმუშევრობაში 
 

უმუშევრობაზე საუბრისას ასევე მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხია შრომისუნარიანი 

მოსახლეობისა და უმუშევართა განათლების დონე და ხარისხი. რეალურად მთელს 

მსოფლიოში არსებობს ადამიანის განვითარების ინდექსი, რომელიც მოიცავს სამ ძირითად 

კომპონენტს: 

1. სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლიობა; 

2. განათლების დონე; 

3. მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ). 

ეს სამი კომპონენტი მიუთითებს ქვეყნის განვითარებას და ერთგვარი ინდიკატორებია მისი 

შეფასებისას. ამის მიხედვით, სახელმწიფოები იყოფა ოთხ კატეგორიად: უმაღლესი, მაღალი, 

საშუალო და დაბალი. საქართველო ადამიანის განვითარების ინდექსით მაღალი კატეგორიის 

ჯგუფშია. დიახ, ნუ გაგიკვირდებათ, რადგან ჩვენს ქვეყანაში თითოეული კომპონენტი 

განვითარებადი ქვეყნისთვის დამახასიათებელ ნიშნულზეა. განსაკუთრებით უნდა 

გამოვყოთ განათლების დონე, რომელიც საკმაოდ მაღალია. მარტო 2019 წელს სადოქტორო 

პროგრამა 487 პირმა დაამთავრა, რაც მოსახლეობის მთლიანი მაჩვენებლის ფონზე არაფერია, 

მაგრამ რეალურად დადებითი შედეგის მომტანია. მოსახლეობის თითქმის 80%-ს საშუალო 

და მეტი განათლება აქვს, თუმცა გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებისთვის დამახასიათებელი 

სტრუქტურულ უმუშევრობას განიცდის. ამ ტიპის უმუშევრობა ძირითადად გრძელვადიანი 
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ხასიათისაა, რასაც ძირითადად იწვევს სამუშაო ძალის შეუსაბამობა ბაზარზე არსებულ 

სამუშაოსთან. ამ საკითხს რომ ჩავუღრმავდეთ, გვახსოვს ალბათ პერიოდი, განსაკუთრებით 

2009 წლიდან, როდესაც მთელი დატვირთვა მისაღებ გამოცდებზე მოდიოდა ისეთ 

სფეროებზე, როგორიცაა: საბანკო-საფინანსო და იურიდიული ფაკულტეტი, მეორე მხარეს 

დარჩა ისეთი პროფესიები, რომლებიც აღმოჩნდნენ თამაშგარე. მაგალითად: პედაგოგობა, 

ფიზიკოსობა და ა.შ. აღარავის არ სურდა, რადგან არ იყო პრესტიჟული, შემოსავლიანი და 

პერსპექტიული. მაშინ როდესაც თუნდაც საბანკო სექტორში ანაზღაურება, დასაქმების დონე 

და პერსპექტივები მეტი ჩანდა. რა გამოდის რომ თუკი ასე გაგრძელდებოდა შრომითი ბაზარი 

შესაბამისი მუშახელის გარეშე დარჩებოდა და ქვეყანას მალე აღარ ეყოლებოდა პედაგოგები, 

ფიზიკოსები, ქიმიკოსები და ა.შ. რეალურად ძველი სამუშაო ძალა ოდესმე ხომ გავა პენსიაზე 

და საჭიროა ჩანაცვლდეს. თუმცა სახელმწიფო აღმოჩნდა იმ უფსკრულის პირას რასაც 

გაურკვევლობა ჰქვია, მაგრამ ასეთ დროს მიღებულ იქნა ყველაზე სწორი და ოპტიმალური 

გადაწყვეტილება, სახელმწიფომ გადაწყვიტა დაეფინანსებინა სწავლა სრულად იმ 

ფაკულტეტებზე, რომელზეც არ არსებობდა მოთხოვნა. ეს უპრეცენდენტო გადაწყვეტილება 

იქცა საფუძვლად, რომ ქვეყანაში განათლების დონემ კიდევ აიწიოს და შესაბამისი 

კვალიფიკაციის მუშახელი ბაზარზე გამოჩნდეს, რადგან უამრავი ადამიანია დასაქმებული 

არაპროფესიით. რა თქმა უნდა კარგი იურისტი ვერ გახდება წარმატებული ექიმი თუ არ 

მიიღო შესაბამისი განათლება და გამოცდილება, ამიტომ არასწორად მიმაჩნია თუნდაც 

საბანკო სექტორში გამეფებული ანარქია დასაქმების კუთხით, როდესაც ზედა რგოლის 

მენეჯერებად გვევლინებიან არაპროფესიონალი ადამიანები. მაგალითად: არ მესმის რატომ 

უნდა იყოს აგრონომი საკრედიტო ჯგუფის უფროსი ან საცალო გაყიდვების სამსახურის 

ხელმძღვანელი, მაშინ როდესაც ქვეყანას ყოველწლიურად ამდენი საბანკო-საფინანსო 

განათლების კურსდამთავრებულები ჰყავთ. რატომ არიან პროფესორ-მასწავლებლები ისინი 

ვისაც არ აქვს დოქტორატურა დამთავრებული? მაშინ როდესაც კანონი საპირისპიროს 

ითხოვს. ეს ყველაფერი ღრმა ანალიზს საჭიროებს, მსგავსი გარღვევებია სწორედ რომ იწვევს 

უმუშევრობას ქვეყანაში, ის ვინც არ იმსახურებს შესაბამის ადგილს ცოდნითა და 

კვალიფიკაციით არ უნდა დასაქმდეს მოცემულ პოზიციაზე, რადგან ადრე თუ გვიან თუკი 

მუსიკოსი ქიმიურ ცდებს განათლების ან სწავლების გარეშე შეუდგება საბოლოოდ 

აუცილებლად გამოიწვევს ატომურ აფეთქებას. 

უმუშევრობაზე საუბრისას შეუძლებელია არ შევეხოთ მეწარმეობის მნიშვნელობის საკითხს, 

რადგან იგი არის დასაქმებისა და ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი. 

სწორედ ამიტომ სახელმწიფო მხარში უდგას დამწყებ ბიზნესს და ეხმარება ფულადი და 
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სხვადასხვა ფორმით, რადგანაც უნდა გვახსოვდეს, რომ ბიზნესისთვის შექმნილი 

ხელსაყრელი გარემო ყველაზე ეფექტური გზაა დასაქმების დონის ასამაღლებად. თუმცა 

როგორც ზემოთ აღვნიშნე ბიზნესს ხელისშემშლელი ფაქტორები აქვს ინფლაცია და 

არაადეკვატური განათლების მქონე მუშახელი. 

ინფლაციას რაც შეეხება ეს პრობლემა იყო არის და ალბათ იქნება კიდეც, რადგან გლობალურ 

ბაზარზე არსებული ფასების მერყეობა და ადგილობრივ ბაზარზე არსებული ფისკალური 

დისბალანსი იწვევს ყოველივე ამას. თუმცა საქართველოს ეროვნული ბანკი და მთავრობა 

აცხადებს, რომ ახლო მომავალში ყველაფერი დასტაბილურდება. თავადაც დავფიქრდეთ 

მეზობელი ქვეყნების მაგალითზე არც ისინი არ იმყოფებიან იდეალურ ინფლაციურ 

ვითარებაში, შესაბამისად საქართველოსთვის არსებული წლიური მაჩვენებელი 3.8% 2020 

წლის მიზნობრივ მაჩვენებელთან 3%-თან ამ ეტაპზე იდეალურია. ლარის კურსის მერყეობა 

კი განპირობებულია მრავალი ფაქტორით, თუმცა კონტროლდება. 

არაადეკვატური განათლების მუშახელი, როგორც შევთანხმდით სტრუქტურული 

უმუშევრობის მთავარი წყაროა და საჭიროა ყოველმხრივი ღონისძიებების გატარება ამ მხრივ, 

როგორიცაა: 

•  დაწყებითი, საშუალო და უმაღლესი განათლების საყოველთაო უზრუნველყოფა, 

საითკენაც ნაბიჯები უკვე გადადგმულია; 

•  უმაღლესი განათლების ხარისხის უფრო მეტად გაუმჯობესება; 

•  ორგანიზაციების დახმარება თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებასა და 

გადამზადებაში და ა.შ. 

ზოგადად, კომპანიები უჩივიან ისეთი კვალიფიციური და განათლებული დასაქმებულების 

ნაკლებობას, რომლებსაც ექნებათ შესაბამისი უნარ-ჩვევები და გამოცდილება, თუმცა ისიც 

აღსანიშნავია, რომ თავადაც დიდ მოთხოვნებს უყენებენ დასაქმების მსურველებს და ხშირად 

თავადაც არ სურთ მათი კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვა. ქვეყანაში კადრების 

პრობლემაა ზოგიერთ სფეროში, რადგან თავად კომპანიებს არ ჰყავთ შესაბამისი მენეჯერები, 

რომლებიც შეძლებენ აღზარდონ ღირსეული თანამშრომლები, რომლებთანაც არა დასჯა 

არამედ წახალისება იქნება პირველი ურთიერთობაში. ურთიერთთანამშრომლობა და 

გუნდური მუშაობის უნარი ეს ქმნის ძლიერ გუნდს, სადაც ყველა ერთმანეთს მხარში უდგას 

და საერთო მიზნისკენ მიდიან. თუ მსგავსი გარემო არაა, დასაქმებული ხშირად 
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ნებაყოფლობით უარს აცხადებს დასაქმებაზე. შრომითი ურთიერთობები საკმაოდ სათუთი 

საკითხია, რომელიც ისეთნაირად უნდა მოგვარდეს რომ ორივე მხარე კმაყოფილი დარჩეს, 

რაც საკმაოდ იშვიათია და ერთეული შემთხვევები გვხვდება. კანონი დასაქმებულს იცავს, 

მაგრამ დამსაქმებელი ხელშეკრულებას ისეთი ფორმით ამზადებს, რომ არც კანონს 

ეწინააღმდეგება და არც საკუთარ ინტერესებს თმობს. თუნდაც ხშირი ჩანაწერი, რომ 

დასაქმებულს ზეგანაკავეთური სამუშაო საათები ეთვლება ნებაყოფლობითად ან თუნდაც 

პირობა ვადაზე ადრე კონტრაქტის დარღვევისას შესაძლებელია კომპანიამ დააკისროს 

ჯარიმა ყოფილ თანამშრომელს. თუმცა შრომის კოდექსი დამსაქმებელსაც იცავს და მას 

შეუძლია შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტიდან  6 თვის განმავლობაში შეუძლია 

მოსთხოვოს დასაქმებულს არ გამოიყენოს საკუთარი ცოდნა და კვალიფიკაცია კომპანიის 

კონკურენტის სასარგებლოდ იმ პირობით, რომ დამსაქმებელი მას შეუნარჩუნებს 

თანამდებობრივ სარგოს. აღნიშნული მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში კი კანონი 

ითვალისწინებს მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას. მაგალითად: საქართველოს ეროვნული 

ბანკის პრეზიდენტსა და ვიცე-პრეზიდენტებს ვადის ამოწურვის ან თანამდებობიდან 

გათავისუფლების შემთხვევაში ეკრძალებათ საფინანსო სექტორში 6 თვის განმავლობაში 

დასაქმება და შესაბამისად უნარჩუნდებათ თანამდებობრივი სარგოები. სამსახურის დაწყების 

მსურველი ხშირად ხელს დაუფიქრებლად აწერს ხელშეკრულებაზე ან სულაც უარს ამბობს 

დასაქმების ისეთ ფორმაზე სადაც თვლის რომ მისი უფლებები დარღვეულია, ეგეც იმ 

შემთხვევაში თუ წაიკითხა იგი. სავარაუდოა, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისა და 

მოქალაქეების უმეტესობამ არ იცის შრომითი კანონმდებლობის საფუძვლები და თავისი 

უფლებები, ამიტომ ვფიქრობ საჭიროა მოხდეს არსებული საკითხის ღრმა კვლევა-ანალიზი. 

საუბარი აღარაა კონსტიტუციაზე, რომელსაც ალბათ ერთეულები ეცნობიან. ასეა აქაც, მაშინ 

ინტერესდებიან , როდესაც სამუშაოს დაკარგვის საფრთხე დგება ან სულაც დამსაქმებელთან 

სასამართლო დავამდე მიდის საქმე, მაშინ როდესაც შეიძლება ზოგიერთი რისკი აიცილო 

თავიდან მარტივად თუნდაც ხელშეკრულების ხელმოწერამდე გაცნობით. რატომღაც მე 

მიღებულად მიმაჩნია, რომ პროფესიის იქით საჭიროა ინფორმაციის მიღება და ცოდნის 

გაღრმავება ყველა სფეროში, რადგან თუ იცი საკითხი ე.ი. კარგად შეიარაღებული ხარ და 

თუკი შეიარაღებული ხარ და იცი როგორ გამოიყენო ე.ი დაცულიც ხარ. 

ჩემი გადმოსახედიდან უმუშევრობის აღმოფხვრის მიზნით, ვფიქრობ საჭიროა შეიქმნას 

სრულყოფილი ბაზა, სადაც იქნება ინფორმაცია დასაქმებულებისა და უმუშევრების 

შესახებაც, რა თქმა უნდა მონაცემები საჭიროა იყოს სანდო და სრულყოფილი. ეს ბაზა 

ხელმისაწვდომი გახდეს კომპანიებისთვის და ჩატარდეს პერიოდულად დასაქმების 
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ფორუმები, რაც მცირე შედეგს მაინც გამოიღებს. ასევე გავრცელდება ინფორმაცია ძლიერი 

კადრების შესახებ, რომელთა დაწინაურება ან რაიმე სერიოზულ პროექტზე მოწვევა გახდება 

შესაძლებელი, ასევე სახელმწიფომ საჭიროა იზრუნოს მათ მოტივაციასა და წახალისებაზე, 

რადგან რაც უფრო მეტი პროფესიონალი გვეყოლება, მით უფრო დიდია ქვეყნის წინსვლის 

პერსპექტივა და მომავალი. 

მსოფლიოს ქვეყნები ხშირად ქმნიან სპეციალურ დახმარების ფონდებსა და პროგრამებს, 

საიდანაც ხდება უმუშევრების დახმარება და კომპენსაციების გაცემა. მსგავსი ღონისძიებები 

მსოფლიოს 150 ქვეყანაში მოქმედებს, განვითარებულ სახელმწიფოებში იგი კეთილდღეობის 

პროგრამების ფორმით არსებობს, განსაკუთრებულად აღსანიშნავია უმუშევრობის 

დაზღვევის ფორმა. განვითრებული ქვეყნებისთვის მსგავსი რამ კარგი გამოსავალია, მაგრამ 

ქვეყნებს რომლებიც განვითარებადნი არიან და თანაც დასაქმების ფორმალური 

მაჩვენებლებით, ანუ გადასახდის გადამხდელების მცირე ოდენობით, ბევრად ძნელია ასეთი 

ტიპის დახმარებების გაცემა. ჩემი აზრით კარგია სავალდებულო დანაზოგების ანგარიშის 

შექმნა ანუ როდესაც დამსაქმებელი დასაქმებულის ხელფასის 3-9%-მდე რიცხავს ანგარიშზე 

და უმუშევრობის შემთხვევაში შეუძლია ამ თანხით სარგებლობა. შეიძლება ერთი შეხედვით 

ეს არაფერია, მაგრამ სულ არაფერს მაინც სჯობს და იმედის მომცემია. 

ბოლო პერიოდში სახელმწიფო ინსტიტუტებმა აქტიურად დაიწყეს სტაჟირებისა და 

დასაქმების ხელშეწყობა (მაგ: შინაგან საქმეთა სამინისტრო, აშშ-ს საელჩო და ა.შ.), თუმცა 

თავდაპირველად აქაც იყო და არის ერთი ნიუანსი, კანონი მანამდე არ განსაზღვრავდა 

არაანაზღაურებადი სტაჟირების ან გამოსაცდელი ვადის ოდენობას, რაც „ვითომ 

დამსაქმებლებს“ საშუალებას აძლევდა ეს პროცესი გაეწელათ უსასრულოდ. დღეისათვის 

კანონი არეგულირებს გამოსაცდელ და სტაჟირების ვადას, არეგულირებს ამ პერიოდის 

ანაზღაურების საკითხს, რადგანაც პრაქტიკამ აჩვენა რომ სტაჟიორი ეს იყო მუქთა მუშახელი, 

შესაბამისად სანამ კომპანია გადაწყვიტავს მსგავსი სიკეთეებით სარგებლობას, ამიერიდან 

მოუწევს თავადაც გასწიოს ხარჯი და დაფიქრდეს რამდენად უღირს მსგავსი ქმედება. 

მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში გაამართლა სისტემამ „ბოლო შესაძლებლობის 

დამქირავებელი“, რომლის მიხედვითაც ახალკურსდამთავრებულებს მთავრობა ასაქმებდა 

შედარებით დაბალი ხელფასით, მაგრამ პრაქტიკისა და გამოცდილების მისაღებად. ორივე 

მხარე ასეთ დროს გამოდის კმაყოფილი, სამთავრობო და კერძო სექტორი იღებს ახალ ძალებსა 

და იდეებს, ხოლო აწ უკვე ყოფილი სტუდენტები სამსახურსა და თვითგანვითარებას. 
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ვფიქრობ უმუშევრობა, დასაქმება და შრომითი ურთიერთობები საინტერესო საკითხებია, 

მართლაც რამდენი გამოწვევა, სიახლე და ცვლილებები შეიძლება მოიტანოს თუნდაც ერთმა 

სწორმა სვლამ ამ სფეროში. რეალურად სახელმწიფო ხომ იმ სამუშაო ძალაზე დგას ვინც 

იხდის საშემოსავლო გადასახადს და გადასახადების მთელ რიგს. პრაქტიკულად რაც უფრო 

მეტი დასაქმებული ეყოლება ქვეყანას, ხომ მეტი შემოსავალი და მეტი წინსვლაა საქონლისა 

და მომსახურების წარმოებაში. დიახ ასეა და იმედია ყველა გაითავისებს იმ ფაქტს, რომ 

კომპანიის ხელმძღვანელობა არ ნიშნავს მაქსიმალური მოგების მიღებას, არამედ სწორ 

მენეჯმენტსა და თანამშრომელთა გუნდს, რომლებიც ქმნიან და შექმნიან ღირებულ 

პროდუქტსა და მომსახურებას, რითაც კომპანიას ექნება სამომავლო პერსპექტივები, მეტი 

სამუშაო ადგილი და გაზრდილი შემოსავლები. 

 

 დასკვნა 
 

მოცემულ სტატიაში განვიხილე მაკროეკონომიკის მნიშვნელოვანი და რთული პრობლემა 

უმუშევრობა და მისი რეგულირების საკითხები, ასევე ის პრობლემები რომლის წინაშეც დგას 

დღეისათვის საქართველო, ისეთი როგორიცაა შრომითი ურთიერთობების სწორი 

რეგულირება. დიახ, დღეს იქმნება იმაზე მეტი სამუშაო ადგილი ვიდრე წლების წინ, მაგრამ 

ამ ადგილებს სწორი განაწილება და მენეჯერების გუნდი სჭირდება, ვინც შეძლებენ საკუთარი 

თანამშრომლების მუდმივ მოტივაციას. გვჭირდება ისეთი მიდგომები, რომლითაც 

კომპანიები მოახდენენ საკუთარი პერსონალის წინსვლის ხელშეწყობასა და განვითარებას. 

გამოთქმა „არ მოგწონს წადი, შეუცვლელი არავინაა“ ძალიან აქტუალური და მტკივნეული 

თემაა, მართალია ნებისმიერი თანამშრომლის ჩანაცვლება შეიძლება, მაგრამ ეს არამარტო 

დამატებითი ხარჯი, არამედ ახალ ადამიანთან მუშაობის დაწყებაა, მაშინ როდესაც ძველმა 

კადრმა უკვე იცის კომპანიის მიზნები, კულტურა და შინაგანაწესი, აწყობილია და მუშაობს 

შენს მოთხოვნებზე, თანაც როდესაც კომპანიაში არსებულ პრობლემებზე ღიად საუბრობს 

მენეჯმენტთან კომპანიის მენეჯერები, ეს არა დასჯის არამედ ხანდახან წახალისების 

საფუძველი უნდა გახდეს, რადგან შეცდომების დანახვით შესაძლებელია მათი გამოსწორება 

და განმეორების თავიდან აცილება, სირაქლემის პოზიციას კი კარგი არავისთვის მოუტანია. 

თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას ყველა თანამშრომელმა საკუთარ თავს ზედმეტის უფლება მისცეს. 

ვფიქრობ აქაც ოქროს შუალედის დაცვაა საჭირო. 
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დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უმუშევრობას მრავალი ფაქტორი განაპირობებს 

დაწყებული არაკვალიფიციური მუშახელით, პანდემიით, კრიზისითა და დამთავრებული 

არაკომპეტენტური მენეჯერების გუნდით. შეიძლება იყოს სამუშაო ადგილი მაგრამ, თუკი 

ადამიანი არ აკეთებს იმ საქმეს რაც უყვარს და კარგად იცის, დროთა განმავლობაში ის 

აუცილებლად დატოვებს სამუშაო ადგილს და გახდება დროებით ნებაყოფლობითი 

უმუშევარი. ამიტომ უმუშევრობის მართვა ეს მარტო სტატისტიკა არაა, ეს არის სწორი 

მენეჯერული დაგეგმვა სახელმწიფოს მხრიდან. 2020 წელს შრომის კოდექსში შეტანილი 

ცვლილებები კი ვფიქრობ იქნება ის წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც შეამცირებს 

უმუშევრობას და სწორად დაალაგებს საბოლოოდ შრომით ურთიერთობებს. 
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გაანალიზებული  და შეფასებულია  რამდენად  ესადაგება ჩვენი  ქვეყნის  ტურიზმის 

სექტორში მიმდინარე პროცესები  იმ პოლიტიკასა  და პრინციპებს,  რასაც   მდგრადი  
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Abstract 
 
Tourism is one of the growing and important sectors of the economy. Development of tourism 

increases the economic index of the country, creates new jobs, helps to raise the cultural level of 

the country's population and develop communication systems. Georgia certainly stands out in this 

respect, it has a very diverse natural and cultural resources and  strives for the sustainable 

development of tourism that meets the demands of the present so as not to jeopardize the ability 

of future generations to meet their needs. 

The paper argues the relevance of this topic, discusses the trends of sustainable development in 

the world, and then analyzes and assesses the compliance of current processes in the tourism 

sector of our country with the policies and principles of sustainable development. The article also 

discusses the legislation of Georgia, which regulates the implementation of the strategy of 

sustainable tourism development. The positive and negative factors that ensure the sustainable 

development of this field are identified. 

In the concluding part of the paper, the author presents his views on this topic and has some 

recommendations to ensure the sustainable development of the field. 

 

keywords: sustainable development, Sustainable Development Policy, Economic sustainability, 

Ecological sustainability, Social sustainability. Aspects of sustainable development 
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ხელსაყრელი შესაძლებლობები, რომლებსაც ტურიზმის შემდგომი განვითარება 

გვთავაზობს.  

ბოლო წლების მონაცემებით  (თუ არ ჩავთვლით, დღევანდელ მსოფლიო პანდემიას, 

რომელიც დიდი ალბათობით დასრულდება უახლოეს მომავალში) ტურისტული 

ბიზნესი მსოფლიო მეურნეობის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სწრაფად განვითარებადი 

დარგია. საერთაშორისო ტურიზმი მიეკუთვნება სამ უმსხვილეს საექსპორტო დარგს,   

ჩამორჩება მხოლოდ ნავთობის მოპოვებას და ავტომშენებლობას.  სხვა  წყაროების 

მიხედვით,  ტურიზმი არის  მსოფლიო მეურნეობის ყველაზე უფრო რენტაბელური სფერო.  

ტურიზმის  ინდუსტრიის სფეროში დაკავებულია დედამიწის მუშა ძალის  დაახლოებით  

60%.   

 დღეს ტურიზმი - ეს არის სახალხო მეურნეობის კომპლექსი, რომელიც მსოფლიოს ბევრ 

ქვეყანაში იქცა სწრაფად განვითარებად დარგად. საზღვარგარეთის რიგ  ქვეყნებში 

ტურიზმი არის ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული სექტორი, რომლის წილი მთლიან  

ეროვნულ  პროდუქტში  შეადგენს 15-35%-ს.   მაგალითისთვის  შეგვიძლია მოვიყვანოთ:   

უნგრეთი,  ჩეხეთი,  ავსტრია,  შვეიცარია,  იტალია,  საფრანგეთი,  ესპანეთი,  პორტუგალია  

და სხვა.  

ტურიზმის  ინდუსტრიის  განვითარების ზემოთაღნიშნული  სიკეთეების მიუხედავად,  არ 

უნდა დაგვავიწყდეს ის გარემოებაც,  რომ ბუნებრივი თუ  რეკრეაციული  რესურსის 

ყოველგვარი   შეზღუდვის   გარეშე   გამოყენებამ  ძლიერ  დააზარალა  და  ნეგატიურ  

შედეგამდე მიიყვანა მსოფლიო გარემო და ეს ფაქტი განსაკუთრებით საგრძნობი გახდა 

ინდუსტრიალიზაციის ეპოქის შემდგომ.  

საერთაშორისო ტურიზმის ეფექტურად  განვითარების პროცესი აღმოჩნდა ისეთი 

სერიოზული  პრობლემების წინაშე, როგორიცაა  - ჰაერისა და წყლის დაბინძურების მეტად 

საგანგაშო დონე,  ბუნებრივი და რეკრეაციული  რესურსის ამოწურვის   საფრთხე,  

ნეგატიური კლიმატური  ცვლილებები  და სხვა.  სწორედ ამ  გარემოებებმა  აიძულა 

თანამედროვე მსოფლიო საზოგადოება, რომ  დაეწყო ზრუნვა მომავალი თაობების 

ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე.   შემუშავდა   მდგრადი  განვითარების  კონცეფცია,  

რომელიც  გულისხმობს „ეკონომიკური ზრდის ისეთ ფორმას, რომელიც უზრუნველყოფს 

საზოგადოების კეთილდღეობას მოკლე, საშუალო და, რაც მთავარია, ხანგრძლივი 

ვადით. იგი ეფუძნება პრინციპს,  რომლის თანახმად,  დღევანდელობის  

მოთხოვნილებები  უნდა  დაკმაყოფილდეს  ისე,  რომ   საფრთხე  არ  შეექმნას მომავალ 
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თაობებს. მდგრადი განვითარება გულისხმობს პირობების შექმნას გრძელვადიანი 

ეკონომიკური განვითარებისათვის გარემოს დაცვის საკითხების მაქსიმალური 

გათვალისწინებით“.1  

მეტიც,  გლობალიზაციის პროცესში ერთ-ერთი  აქტუალური თემა სწორედ მდგრადი 

განვითარებაა, და ჩვენი ქვეყანაც სრულიად იზიარებს ამ პათოსს. ამაზე  მეტყველებს ის 

ფაქტებიც, რომ: 

1. საქართველომ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას, 

რომლის ფარგლებშიც  ეკონომიკური ინტეგრირების  ხელშეწყობის კუთხით,  

საქართველო ჩართულია ევროკავშირის სტრატეგიებში, პროგრამებსა და 

ორგანიზაციებში;  

2. გარდა ამისა,  ასოცირების შეთანხმების 301-ე პარაგრაფის თანახმად, მხარეები 

ვალდებულები არიან თავიანთი ურთიერთობები დაამყარონ და გააძლიერონ  

მდგრადი განვითარებისა და მწვანე ეკონომიკის გრძელვადიანი მიზნების 

გათვალისწინებით; 

3.  საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა „საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების სტრატეგია „საქართველო 2020“, რომელშიც ძირითადი  

ყურადღება მიმართულია   მდგრადი განვითარების პრინციპების 

უპირატესობებსა და  მწვანე ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობაზე;  

4. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

ანხორციელებს სხვადასხვა პილოტ-პროექტებს  ევროკავშირის 

თანადაფინანსებით,  რომელიც მიმართულია  ეკონომიკის მდგრადი 

განვითარების პოლიტიკის  ზრუნველსაყოფად.  

 

1. მსოფლიოს  მდგრადი განვითარების ტენდენციები 

 

საერთაშორისო  ტურიზმის ეფექტურად  განვითარების პროცესზე ბოლო პერიოდში დიდი 

ზეგავლენა მოახდინა  მდგრადი განვითარების ფენომენმა, რომელმაც  დიდწილად შეცვალა 

                                                            
1 http://www.economy.ge/ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, გვ.1, 
[უ. გ. 27.01.2021] 



63

საზოგადოების დამოკიდებულება სხვადასხვა ეკონომიკური და სხვა სახის მოვლენების 

მიმართ.  

მოდით, დეტალურად განვიხილოთ რა უდევს საფუძვლად მდგრადი განვითარების 

იდეას, რაში მდგომარეობს  მისი არსი, რას გულისხმობს   მდგრადი განვითარების 

პოლიტიკა,  შემდგომ კი  - გავაანალიზოთ  და შევაფასოთ  რამდენად ესადაგება ჩვენი 

ქვეყნის  ტურიზმის  სექტორში მიმდინარე პროცესები  იმ პოლიტიკასა  და პრინციპებს, 

რასაც  მდგრადი განვითარება მოიაზრებს.  

„მდგრადი განვითარება — საზოგადოების განვითარების ისეთი სისტემაა, რომელიც 

საზოგადოების ეკონომიკური განვითარებისა და გარემოს დაცვის ინტერესების 

გათვალისწინებით უზრუნველყოფს ადამიანის კეთილდღეობას, ცხოვრების დონის 

ხარისხის ზრდას და მომავალი თაობების უფლებას ისარგებლონ   შექცევადი 

რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ცვლილებებისაგან  მაქსიმალურად დაცული 

ბუნებრივი რესურსებითა და გარემოთი.“2 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მდგრადი  განვითარება ნიშნავს - საზოგადოების, 

ინდივიდების მიერ არსებული  მოთხოვნების ისეთ დაკმაყოფილებას, რომ საფრთხე არ 

შეექმნას მომავალი თაობების ანალოგიურ სურვილს საკუთარი მოთხოვნების 

დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით. ამ პროცესის ფარგლებში კი განვითარება ხდება 

რესურსებისადმი ზიანის  (ან ნაკლები ზიანის) მიყენების გარეშე, რაც მიიღწევა 

რესურსების ისეთი მენეჯმენტით, რომლის დროსაც  მათი განახლება ხდება ისეთივე 

სისწრაფით, როგორც გახარჯვა, ან ნელა აღდგენადი რესურსების მოხმარებიდან 

სწრაფად აღდგენადი რესურსების მოხმარებაზე გადასვლით.  

   ყველასათვის  ცნობილია, რომ ევროკავშირის   შექმნის უმთავრეს  მიზანს  წარმოადგენს   

ეკონომიკის  რაც შეიძლება  სწაფად განვითარება და ამ პროცესის  წარმატებით  

განსახორციელებად მოიაზრება  ვაჭრობის ხელშეწყობა და ბარიერების მოსპობა.   ამასთან  

ერთად, არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ფაქტიც,  რომ   ევროკავშირში შემავალი  

სახელმწიფოთა  საზოგადოების უმრავლესობა  პირად  დოვლათთან  ერთად,  დიდ 

ყურადღებას აქცევს სოციალურ და ეკოლოგიურ მახასიათებლებსაც, რომელთა  

                                                            
2https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98_%E1
%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E
1%83%90 [უ. გ. 27.01.2021]  
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მხედველობაში მიღებით მიღწეულ იქნა ისეთი ეკონომიკის არსებობა, რომელიც 

დაფუძნებულია   სამართლიანობის და თანასწორობის პრინციპებზე.  

„ბალცეროვიჩს სამართლიანად აქვს აღნიშნული, საზოგადოება სერიოზულად 

ინტერესდება  ეკოლოგიური  პრობლემებით   მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ერთ სულ 

მოსახლეზე   გადაანგარიშებული   მშპ  5  ათას დოლარს გადასცდება“.3 

ევროპული  კონსტიტუციით  ნათლად არის გამოკვეთილი, რომ  მსოფლიო  ბაზრის ერთ-

ერთი მთავარ ფასეულობასა და დანიშნულებას წარმოადგენს  მაღალ 

კონკურენტუნარიანი  საბაზრო  ეკონომიკის  სისტემის  არსებობა, რომელშიც  

თავისთავად მოიაზრება  მოსახლეობის  სრული  დასაქმება და მათი  სოციალური 

პირობების გაუმჯობესება.  ეს პროცესი  კი  უნდა მიმდინარეობდეს  გარემოს ხარისხის 

დაცვითა და სამეცნიერო - ტექნიკური პროგრესის გზით.  აქედან გამომდინარე, მდგრად 

განვითარებას საფუძვლად უდევს  - ეკონომიკური,   სოციალური  და  ბუნებრივი  

გარემოს  დაცვის  პრინციპები და მეტად მნიშვნელოვანია, რომ  მათ  შორის  დაცული   

იყოს  ბალანსი ( საზოგადოების -  ეკონომიკურ,  სოციალურ და ეკოლოგიურ მოთხოვნათა 

შორის). 

 „ეკონომიკური  წინსვლა  არ   უნდა იწვევდეს  სოციალურ და გარემოსდაცვით უკუსვლას,   

სოციალური საფრთხის,   დაძაბულობის,   უკმაყოფილების  ზრდას ან ფიზიკური გარემოს 

ისეთ დეგრადაციას, რომელიც ადამიანთა ჯანსაღ ცხოვრებას ხელმიუწვდომელს გახდის.  

ამავე დროს, სოციალური პოლიტიკა  არ უნდა იყოს ეკონომიკური განვითარების  

შემაფერხებელი და არც  გარემოს დეგრადაციას  უნდა იწვევდეს. გარემოსდაცვითი 

პოლიტიკა კი ხარჯთ-ეფექტური უნდა იყოს“. 4 

სწორედ ეს მიდგომა გახლავთ  ფაქტობრივად  ევროპის მონაპოვარი  და ამდენად, 

გასაკვირი არ არის ის ფაქტი, რომ “მდგრადი განვითარების” პარადიგმა (იდეათა და 

შეხედულებათა ერთობლიობა) დღევანდელი ევროპული კონსტიტუციის უმთავრესი  

ნაწილი გახდა. 

ლოგიკური და მიზანშეწონილია, რომ მდგრადი განვითარების ევროპისეული 

კონცეფცია,   რომელიც  საფუძვლად   დაედო მდგრადი განვითარების პოლიტიკის 

გატარებას (ევროკავშირმა 2001 წელს დაამტკიცა მდგრადი განვითარების პოლიტიკის   

                                                            
3 ლ. ბალცეროვიჩი, „თავისუფლება და განვითარება“. თავისუფალი ბაზრის ეკონომიკა, თბილისი, 2004, გვ. 2 
4 ლ. თოდუა, შ.მურღულია „მდგრადი განვითარება და საქართველოს რეფორმები“, საქართველოს სტრატეგიული 
კვლევების და განვითარების ცენტრი, თბილისი,  2011, გვ.2 
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დოკუმენტი და არაერთხელ იქნა შეტანილი კორექტირებები) მიმართულია ისეთი 

პრობლემური საკითხების (ასპექტების)  მოგვარებისკენ, როგორიცაა: 

1. სიღარიბე, დასაქმება,  სოციალური  დაცვა  და  ჩართულობა; 

2. სურსათის უვნებლობა; 

3. გარემოს დაცვა ქიმიკატებისგან; 

4. ბიომრავალფეროვნების დაცვა; 

5. რესურსების ეფექტურად მოხმარება; 

6. სატრანსპორტო პოლიტიკა; 

7. სახელმწიფო შესყიდვებში მწვანე პროდუქციის ხელშეწყობა; 

8. პრინციპი “დამბინძურებელი იხდის”; 

9. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა; 

10. საზოგადოების ჩართულობა გადაწყვეტილებათა მიღებაში; 

თემის ფორმატი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ  ცალ-ცალკე განვიხილოთ 

თითოეული მიმართულება, მაგრამ მაინც შეიძლება დასკვნის გამოტანა, თუ რაოდენ 

სახიფათოა  მდგრადი  განვითარების კომპონენტების იგნორირება. 

 ევროპამ  მოახერხა  წარმატებით განეხორციელებინა რეფორმები ეკონომიკის სხვადასხვა 

სფეროში, რათა დაეცვა მდგრადი განვითარების პრინციპები და ეფექტურად 

გაეტარებინა  შესაბამისი  პოლიტიკა,   მაგრამ  საქართველოსთან  მიმართებაში,   

მიუხედავად  გარკვეული ძვრებისა, ჩვენს ქვეყანაში კვლავ პრობლემად რჩება 

ზემოაღნიშნული   ასპექტების სათანადოდ  გადაჭრა. 

 

2 . საქართველოს  მდგრადი განვითარების დადებითი და უარყოფითი ფაქტორები 
ტურიზმის სექტორში 

ახლა კი გავაანალიზოთ  და შევაფასოთ  რამდენად  ესადაგება  ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის 

სექტორში მიმდინარე პროცესები  იმ პოლიტიკასა  და პრინციპებს, რასაც ევროპის  

მდგრადი განვითარება მოიაზრებს.  

ზოგადად, ტურიზმის მდგრადი განვითარების კონცეფცია განსაკუთრებით განვითარდა 

გაეროს კონფერენციის შემდეგ (რიო-დე-ჟანეირო, 1992), რომელიც მიეძღვნა გარემოს 

დაცვასა  და  განვითარებას,   რის საფუძველზეც  შემუშავდა სამოქმედო გეგმა „დღის  

წესრიგი“ (პროგრამა 21)  და  მისი  განხორციელებისათვის  მდგრადი  განვითარების 
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მსოფლიო სამიტზე (იოჰანესბურგი, 2002) გამოიკვეთა მდგრადი განვითარების სამი 

საფუძველი: 

•  ეკონომიკური მდგრადობა - ეფექტიანი ეკონომიკური საქმიანობაა, რომელიც 

უზრუნველყოფს სარგებლის გენერირებას საზოგადოების სხვადასხვა დონეზე და 

კეთილდღეობას,  რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, საწარმოების და 

საქმიანობის სიცოცხლისუნარიანობა და ამ უნარის შენარჩუნდება  გრძელვადიან 

პერსპექტივაში; 

•  სოციალური მდგრადობა - რაც ნიშნავს, ადამიანის უფლებების პატივისცემას და 

საზოგადოების ყველა წევრისათვის თანაბარი შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფას, რისთვისაც საჭიროა სარგებლის სამართლიანი გადანაწილება 

და ფოკუსირება სიღარიბის აღმოფხვრაზე, ყურადღების გამახვილება 

ადგილობრივი მოსახლეობის გაძლიერებასა და მხარდაჭერაზე,  განსხვავებული  

კულტურისა და ფასეულობების  აღიარება და  პატივისცემა ნებისმიერი სახის 

ექსპლუატაციის თავიდან აცილების მიზნით; 

•  ეკოლოგიური  მდგრადობა - რაც ნიშნავს, ბუნებრივი რესურსების, 

განსაკუთრებით კი არაგანახლებადი  და სიცოცხლისათვის აუცილებელი 

რესურსების შენარჩუნებასა და დაცვას, შესაბამისი ზომების მიღებას ჰაერის, 

წყლისა და ხმელეთის დაბინძურების მინიმუმამდე შემცირებისათვის, 

ბიოლოგიური მრავალფეროვნების და ბუნებრივი მემკვიდრეობის 

შენარჩუნებისათვის.  

საქართველოში   ბოლო ათწლეულებია   ტურიზმი სხვა ეკონომიკურ დარგებთან ერთად 

პრიორიტეტულ სექტორად არის გამოცხადებული, ამდენად, მისი სათანადოდ 

განვითარებისთვის  რიგი  ღონისძიებები  გატარდა  სახელმწიფო  თუ კერძო 

სტრუქტურებში.  მიუხედავად  ამისა,  საქართველოს  ტურიზმის  სექტორში  მაინც 

არსებობს რიგი სერიოზული  პრობლემები  და  ჩვენ   ამ შემთხვევაში  ყურადღებას  

გავამახვილებთ,  როგორც დადებით,  ასევე   უარყოფით  ასპექტებზე, რომელიც 

ესადაგება აღნიშნული დარგის  მდგრად განვითარებას.  

“მდგრადი განვითარების” პარადიგმა როგორც  ევროპული, ასევე, საქართველოს  

კონსტიტუციის უმთავრესი  ნაწილი გახლავს. 
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 „ყველას აქვს  უფლება  ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისთვის   უვნებელ  გარემოში.  ყველას 

აქვს უფლება ზრუნავდეს გარემოს დაცვაზე. გარემოსდაცვით   საკითხებთან 

დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში  მონაწილეობის მიღება 

უზრუნველყოფილია  კანონით. ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების 

გათვალისწინებით  გარემოს  დაცვა  და ბუნებრივი რესურსებით რაციონალური 

სარგებლობა უზრუნველყოფილია კანონით“5 ნახსენებია საქართველოს კონსტიტუციაში.  

საქართველოს  საკანონმდებლო  ნორმატიულ  ბაზაში  არსებობს უამრავი კანონი, 

რომელიც  არეგულირებს  ტურიზმის მდგრადი განვითარების სტრატეგიის 

განხორციელებას. მაგალითისთვის შეიძლება მოვიყვანოთ „საქართველოს კანონი 

კურორტების და  საკურორტო  ადგილების  სანიტარული დაცვის ზონების შესახებ“, 

რომლის მიზანია  საქართველოს ბუნებრივი სამკურნალო რესურსების თვისებების 

შენარჩუნება და მათი დაბინძურების, გაფუჭებისა და გამოფიტვისაგან დაცვის მიზნით 

სანიტარული დაცვის ზონების დადგენა.  საქართველოს  კანონი  „კოლხეთის  დაცული  

ტერიტორიების  შექმნისა და მართვის შესახებ“, ასევე, საქართველოს კანონი „თუშეთის, 

ბაწარა-ბაბანეურის, ლაგოდეხისა და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და 

მართვის შესახებ“,   კანონი  „გარემოსდაცვის  შესახებ“  და ასე შემდეგ.  აღნიშნული 

კანონების მიზანია ხელი შეუწყოს ბუნებრივ გარემოში რეკრეაციის, ეკოტურიზმისა და 

სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების 

სამართლებრივი მექნიზმის ჩამოყალიბებას. 

ტურიზმის  და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მიმართულებით  

მუშაობს  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. უწყებამ 

2021 წლის იანვრისთვის მოამზადა  ევროპულ სტანდარტებთან  დაახლოებული  

რეგულაციები, რომლებიც   გაზრდიან  მწარმოებელთა გარემოსდაცვით 

პასუხისმგებლობას.  ცნობილია, რომ ჰაერის დაბინძურებას ძირითადად იწვევს - 

ტრანსპორტი  და  სამრეწველო  ობიექტები.  „სამინისტრომ მოამზადა ძალიან 

მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ინიციატივა, რაც საწარმოების სათანადო ფილტრაციის 

სისტემებით აღჭურვას და ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების  უწყვეტი 

თვითმონიტორინგის სისტემის   დანერგვას ითვალისწინებს. ახალი რეგულაციების 

                                                            
5 https://matsne.gov.ge/ საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 29, გარემოს დაცვის უფლება,[უ. გ. 20.01.2021]  
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შემოღება უზრუნველყოფს სამრეწველო სექტორიდან გარემოზე მავნე ზემოქმედების 

მინიმუმამდე შემცირებას.”6 

საქართველოს  მთავრობამ   შეიმუშავა  და   2014 წელს  გამოსცა   მეტად  საჭირო დოკუმენტი 

სახელწოდებით „საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია   

საქართველო  2020“,  რომელშიც  დასახულია   ტურიზმის და  ზოგადად  ქვეყნის 

ეკონომიკური ზრდისთვის მნიშვნელოვანი ადგილობრივი მნიშვნელობის საგზაო 

ინფრასტრუქტურის განვითარება, რათა მოხდეს მათი საერთაშორისო ნორმების 

მოთხოვნებთან   შესაბამისობაში მოყვანა.  ამასთან ერთად,   დოკუმენტში  აღნიშნულია,  

რომ  

„გლობალური დათბობით გამოწვეული ეკონომიკური დანაკარგების აღმოსაფხვრელად 

გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის ფონდებიდან (მწვანე კლიმატის 

ფონდი, გლობალური გარემოს დაცვის ფონდი და სხვ) მოზიდული იქნება კონვენციით 

განსაზღვრული გარემოსდაცვითი ინვესტიციები. საქართველოს საერთაშორისო და 

რეგიონულ სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაციის მიზნით, განხორციელდება 

საქართველო-ევროკავშირის  ასოცირების  ხელშეკრულებით  განსაზღვრული  

ღონისძიებები და საქართველოს კანონმდებლობის ეტაპობრივი  დაახლოება  ევროპულ  

ნორმებთან“.7 

საქართველოს  ეკონომიკისა   და  მდგრადი  განვითარების სამინისტროს მიერ შედგენილ  

წინამდებარე დოკუმენტში  გაანალიზებულია და დასახულია ქმედითი ღონისძიებები 

ყველა  იმ  ასპექტის მოგვარებისა, რომელსაც ითვალისწინებს  ევროპის მდგრადი 

განვითარების პოლიტიკა.  

როგორც  ვხედავთ,   საქართველოს საკანონმდებლო ბაზაში და შესაბამის სახელმწიფო 

უწყებებში გათვალისწინებულია  მსოფლიო და ევროპული პათოსი იმ პოლიტიკისა  და 

პრინციპებისა,  რასაც   მდგრადი  განვითარება  მოიაზრებს.   მაგრამ   სამწუხაროდ 

გვიჩნდება განცდა იმისა, რომ  ეს ყველაფერი დეკლარირებულ ხასიათს ატარებს.  

 დღევანდელი  არსებული  რეალობა   საპირისპიროზე მეტყველებს.  ქვეყანაში კვლავ 

არსებობს  ნეგატიური ფაქტორები, რომლებიც ვერ უზრუნველყოფენ ტურიზმის  

                                                            
6 https://mepa.gov.ge/  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, გვ. 1, [უ. გ. 
20.01.2021]  
7 http://www.economy.ge/ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. „საქართველოს 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია საქართველ 2020“, თბილისი, 2014, გვ. 39- 40.[უ.გ. 27.01.2021] 
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მდგრად განვითარებას და დარღვეულია ბალანსი  საზოგადოების -  ეკონომიკურ,  

სოციალურ და ეკოლოგიურ მოთხოვნათა შორის. კერძოდ კი:  

1. საქართველოს   ტურიზმის  ინდუსტიაში  არსებულმა ვითარებამ  ნათლად  

დაგვანახა, რომ ეკონომიკურმა საქმიანობამ, რომელიც ხორციელდება ამ 

სფეროში ვერ შეძლო სიცოცხლისუნარიანობის  შენარჩუნება  გრძელვადიან 

პერსპექტივაში   და ყოველივე ამის მიზეზი მსოფლიოში ცნობილ ეპიდემიასთან 

ერთად,  გახლავთ მნიშვნელოვნად გაუარესებული ქვეყნის საინვესტიციო და 

ბიზნეს-გარემო; 

2. არც სოციალური მდგრადობის კუთხით (რომელიც მოიაზრებს საჭირო 

სარგებლის სამართლიან გადანაწილებას და ფოკუსირებას სიღარიბის 

აღმოფხვრაზე, აგრეთვე,  ყურადღების გამახვილებას  ადგილობრივი  

მოსახლეობის  გაძლიერებასა  და მხარდაჭერაზე) არის  სახარბიელო 

მდგომარეობა ქვეყანაში. მდგრადი ეკონომიკური განვითარების  ფონზე  

საქართველოს  მოსახლეობას  უკვე  უნდა  ჰქონდეს კეთილდღეობა და ღირსეული 

ცხოვრების პირობები,  მაგრამ ფაქტია,  რომ  მოსახლეობის  თითქმის ნახევარზე  

მეტი   ღარიბ-ღატაკია,  ხოლო  ცხოვრების  ღირსეული  პირობები  ალბათ 15-20 

%-ს (მდიდარი ფენა) თუ გააჩნია. ამ დროს საქართველოს მთავრობა და მასზე 

მომუშავე „საქსტატი“ გვისაბუთებს,  რომ  ჩვენი  ქვეყნის  ეკონომიკა და მათ 

შორის ტურიზმის სექტორი იზრდება.   ალოგიკურია  ის  ფაქტი,   რომ  თუ  ეს  

მართლაც  ესეა, რატომ არ მცირდება  სიღარიბე ქვეყანაში.  

 გარდა ამისა,  საქართველოში  ბოლო  წლებია  მკვეთრად  გაუარესდა   კრიმინოგენური  

ვითარება, რაც ნეგატიურად აისახება ტურისტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე.  

შსს-ს ბოლო მონაცემებით 2018 წლის იანვარი-ივლისი (7 თვე) პერიოდში, საქართველოში 

რეგისტრირებულმა დანაშაულმა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 55,8%-

ით (11 840 შემთხვევით) მოიმატა, ხოლო გახსნის პროცენტულმა მაჩვენებელმა 17,2%-ით 

იკლო. 

„2018  წლის მხოლოდ საწყისი 7 თვის განმავლობაში დარეგისტრირდა დაახლოებით 33 

ათასი დანაშაული, მაშინ როდესაც 2014-2017 წლებში მთლიანი წლის განმავლობაში 

დაფიქსირებულ დანაშაულთა რიცხვი 35 ათასიდან-38 ათასამდე მერყეობდა. 2014-2017 

წლებში  სტაბილურობით  გამოირჩეოდა  ასევე,   საქმეების  გახსნის  მაჩვენებელი,  რაც 

53%-დან 60 %-მდე მერყეობდა. ეს ციფრიც, 2018 წლის განმავლობაში მკვეთრად 
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გაურესდა და მხოლოდ 36,67% შეადგინა“8 აღნიშნულია ვებ-გვერდზე. 2021  წლის  

მონაცემებითაც  სიტუაცია  კვლავ  საგანგაშოა.  

საფრთხის შემცველია აგრეთვე  ტურისტების  გადაადგილება მაღალმთიან რეგიონებში, 

სადაც უნიკალური კურორტები და საკურორტო ადგილებია.   მოუწესრიგებელი 

ინფრასტრუქტურა და გაუმართავი ავტო-ტრანსპორტი არაერთხელ ყოფილა ტურიზმისა 

და მასპინძლობის სფეროში ფატალური  შედეგის დადგომის საფუძველი.  

რაც შეეხება ტურიზმის მდგრადი განვითარების  ეკოლოგიურ ასპექტებს აქაც 

პრობლემებია და ქვეყნის მთავრობამ და შესაბამისმა ორგანოებმა მკაცრი რეგულაციები 

უნდა გაატარონ -  ჰაერის, წყლისა და ხმელეთის დაბინძურების მინიმუმამდე 

შემცირებისათვის. აგრეთვე, მეტად მნიშვნელოვანია  საქართველოს მთავრობამ მეტად 

იზრუნოს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების და ბუნებრივი მემკვიდრეობის 

შენარჩუნებისათვის,  რომლის  უმნიშვნელოვანეს  კომპონენტს   ტყეების დაცვა 

წარმოადგენს.  „ევროპის  ტყეების  პრაქტიკულად მთელი ტერიტორია მდგრადი 

მართვისა და სერტიფიცირების  სქემებით  არის მოცული, ტყეების 25%კი საერთოდ 

გამორიცხულია ხე-ტყის მოპოვების საქმიანობისგან“.9   საქართველოში კი დღემდე  

მიმდინარეობს უკანონო და უკონტროლო ხე-ტყის მოპოვება, რის შედეგადაც ტყეების 

დიდი ნაწილი ჩანაგდება და ზარალის  ზუსტი აღრიცხვა-შეფასება დღემდე არ მომხდარა.   

ჰაერის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად საქართველოში 2019 წლიდან დაიწყო 

პერიოდული  ტექნიკური  ინსპექტირების პროცესი, რომლის დროსაც  ავტომობილი 

რამდენიმე  კრიტერიუმით  მოწმდება და  ერთ-ერთი  მთავარი  კრიტერიუმი 

გამონაბოლქვში CO-ს მაჩვენებელია. მაგრამ პრობლემა ნახევრად მოგვარებულია, რადგან 

ქვეყანაში კვლავ  ადგილი აქვს უხარისხო საწვავს, რომელიც  აბინძურებს გარემოს და 

საფრთხეს  უქმნის როგორც ტურისტებს, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის 

ჯანმრთელობას. გამართული ტრანსპორტი  აგრეთვე არის  გარანტი  იმისა,  რომ  

შემცირებული იქნას   ავტოსაგზაო  შემთხვევები და ამით უზრუნველყოფილი იყოს  

ტურისტების უსაფრთხო გადაყვანა დანიშნულების ადგილამდე. 2007 წლის მონაცემების 

მიხედვით, „ევროპის რეგიონში ავტოსაგზაო ტრავმატიზმით სიკვიდილიანობის 

ყველაზე მაღალი მაჩვენებლების მქონე 10 ქვეყანას შორის საქართველოს მე-9 ადგილი 

                                                            
8 https://idfi.ge/ge  ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI. [უ. გ. 20.01.2021]  
9 ლ. თოდუა, შ. მურღულია „მდგრადი განვითარება და საქართველოს რეფორმები“, საქართველოს სტრატეგიული 
კვლევების და განვითარების ცენტრი, თბილისი, 2011,  გვ. 75. 
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ეკავა და სიკვდილიანობის კოეფიციენტი შეადგენდა 16.8 (100 000 მოსახლეზე 

გადაანგარიშებით).10  

    მეტად საყურადღებოა აგრეთვე წყლისა და ხმელეთის დაბინძურება. სამწუხაროდ 

საქართველოში  არსებობს ქალაქები, სადაც მდინარეში და ზღვაში დღესაც ჩადის 

ჩამდინარე ბინძური წყლები.  2009 წლის მაისიდან, საბანაო სეზონის განმავლობაში, 

გარემოს ეროვნული სააგენტო აწარმოებს სარეკრეაციო ტბების (კუს ტბა, ლისის ტბა, 

თბილისის ზღვა) წყლის მიკრობიოლოგიურ ანალიზს. თუმცა ეს მონიტორინგი 

არასრულყოფილია როგორც მეთოდოლოგიურად (კრიტიკული წერტილებისა და 

მაჩვენებლების შერჩევა), ასევე რაოდენობრივად (არასაკმარისი კვლევების ჯერადობა და 

სიხშირე). მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი 2000 წლიდან შეჩერდა და დღემდე არ 

აღდგენილა. 

როგორც  ვხედავთ,  საქართველოს ტურიზმის სფეროში მდგრადი განვითარების 

მიმართულებით   პრობლემები  არც  თუ  ისე ცოტაა,   რათა  დაცული  იყოს  ბალანსი   

საზოგადოების -  ეკონომიკურ,  სოციალურ და ეკოლოგიურ მოთხოვნათა შორის და ამის 

საფუძველზე მოხდეს  ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის სექტორის ინტეგრირება მსოფლიო 

ეკონომიკურ სივრცეში მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად.     

 

დასკვნა 

წინამდებარე  სტატიაში  განხილულ  იქნა მსოფლიო ეკონომიკის მდგრადი განვითარების 

ევროპისეული პრინციპები, მიდგომები და პოლიტიკა. ყურადღება გამახვილდა იმ 

ასპექტებზე, რომელიც მეტად მნიშვნელოვანია საქართველოს ტურიზმის  მდგრადი 

განვითარებისთვის.  

 გაანალიზებულ იქნა  საქართველოს  საკანონმდებლო  ბაზაში არსებული ის კანონები, 

რომლებიც არეგულირებს  ტურიზმის სექტორს ჩვენს ქვეყანაში. 

 სტატიაში დასაბუთებულია, თუ რამდენად სახიფათოა მდგრადი განვითარების 

კომპონენტების იგნორირება.  საქართველომ შეიმუშავა  მდგრადი განვითარების 

სტრატეგია და დაიწყო  ეკონომიკური რეფორმების განხორციელების პროცესში 

გარემოსდაცვითი და სოციალური პრობლემატიკის გათვალისწინება, თუმცა მაინც 

                                                            
10https://www.ncdc.ge/  საქართველოში გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა 
და შეფასება, თბილისი, 2011; გვ. 28. [უ. გ. 27.01.2021] 
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არსებობს რიგი უარყოფითი ფაქტორები, რომლებიც ვერ უზრუნველყოფენ ტურიზმის  

მდგრად განვითარებას და დარღვეულია ბალანსი  საზოგადოების -  ეკონომიკურ,  

სოციალურ და ეკოლოგიურ მოთხოვნათა შორის.  

 ეკონომიკური  ზრდის  შედეგებიც არ ასახულა  საქართველოს მოსახლეობის დიდ 

ნაწილზე და ვერც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა უმუშევრობისა და სიღარიბის 

მაჩვენებლებლების შემცირებაზე.  

საქართველოს  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიაში „საქართველო 

2020, პროგრამა ამოქმედებულია, მოსახლეობა ინფორმირებულია თუ რას აპირებს ამ 

მიმართულებით ქვეყნის მთავრობა,  მხოლოდ არ იცის როგორ, რა გზებითა და რა 

საშუალებებით უნდა მიაღწიოს უმუშევრობის 12 %-მდე შემცირება, მთლიანი შიდა 

პროდუქტის  13000 ლარამდე გაზრდა (ორივე კომპონენტი ამ პროგრამაშია ჩადებული)  

იმ პირობებში როცა: 

1. აგერ უკვე ერთი წელია გამოცხადებულია ლოგდაუნი და ტურიზმის სექტორი 

პრაქტიკულად  სტაგნირებულია; 

2. ეკონომიკის  4,5%-იანი  დაგეგმილი  ზრდა  ქვეყნის  მთავრობამ  ჯერ კიდევ  2015  

წელს 2,5 %-ზე  ჩამოიყვანა  და  ლარის კატასტროფულმა გაუფასურებამ 

დოლართან მიმართებაში მისი შესრულებაც კი საეჭვო გახადა. 

ამდენად,  ქვეყნის მთავრობამ სასწრაფოდ უნდა დასახოს ის მასტიმულირებელი 

ქმედითი ღონისძიებები, რომელიც ამ დარგს გადაარჩენს, მხოლოდ ევროპულ 

სტანდარტებთან  დაახლოებული  რეგულაციები ვერ უზრუნველყოფს საქართველოს 

ტურიზმის მდგრად განვითარებას, თუ არ იქნა გადადგმული პრაქტიკული ნაბიჯები.  
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6. https://www.ncdc.ge/ საქართველოში გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში არსებული 
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2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში (არჩევნები 
ლიდერის გარეშე) 

 

ავთანდილ ტუკვაძე 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი 

აკაკი აბზიანიძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი  სეუ, პროფესორი 

ირაკლი უბილავა 

რუსეთის პოლიტიკის ანალიზისა და მენეჯმენტის დეპარტამენტი 

ხალხთა დიდი მეგობრობა (მოსკოვი, რუსეთი) დოქტორანტი, 

ელენე გელაშვილი  

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორის ასისტენტი, პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 
 

სტატიაში აღნიშნულია, რომ 2018 წლის კონსტიტუცია, რომელიც ძალაში შევიდა 
პრეზიდენტის ინაუგურაციის დღიდან, ქვეყანაში ამკვიდრებს საპარლამენტო 
მმართველობის მოდელს და ბოლო შემთხვევა იყო პრეზიდენტის არჩევის საყოველთაო 
სახალხო არჩევნების გზით (6 წლის ვადით), 2024 წლიდან პრეზიდენტს აირჩევს (5 წლით) 
საარჩევნო კოლეგია და ქვეყანა სრულად გადავა მმართველობის საპარლამენტო ფორმაზე. 
ნაშრომში გაანალიზებულია აგრესიული წინა საარჩევნო კამპანიის განმაპირობებელი 
ფაქტორები: მძიმე სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობა, მმართველი გუნდის მიერ 
დაშვებული შეცდომები, პოლიტიკური კულტურის თავისებურებები, ქართული 
მენტალიტეტისა და ცნობიერების კონტრასტულობა, რუსეთის ინტესების დაცვაში 
კანდიდატების ურთიერთ ბრალდებები–„კომპრომატებით ომი“, სალომე ზურაბიშვილის და 
გრიგოლ ვაშაძის წინასაარჩევნო დაპირებები, ხელისუფლების მხარდაჭერილი კანდიდატის 
სასარგებლოდ გამოყენებული სამთავრობო რესურსები, საერთაშორისო დამკვირვებლების 
მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი ანგარიშები (რომლის მიხედვითაც არჩევნების 
ლეგიტიმაცია ეჭვის ქვეშ არ დამდგარა, მაგრამ იყო კრიტიკული შენიშვნები), არჩეული 
პრეზიდენტის საინაუგურაციო სიტყვაში გაჟღერებული ახალი ინიციატივები 
(დემოკრატიული ფასეულობები და პოლიტიკური პრიორიტეტები), რომლებიც მომავლის 
იმედებს აჩენს საზოგადოებაში. 
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პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ხაზი გაუსვა მემკვიდრეობითობის შენარჩუნების 
აუცილებლობას ქართულ პოლიტიკაში და აღნიშნა ნოე ჟორდანიას, ზვიად გამსახურდიას, 
ედუარდ შევარდნაძის და მიხეილ სააკაშვილის როლზე ქართული სახელმწიფოებრიობის 
ჩამოყალიბებისა და განმტკიცების საქმეში. ასევე ნიშანდობლივია ის ფაქტიც, რომ 
ინაუგურაციაზე მოიწვია პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. განსაკუთრებით ხაზი 
გაუსვა თაობებს შორის სოლიდარობის აღდგენისა და განმტკიცების აუცილებლობას. ასევე 
ქართული კულტურის უნიკალურობას. რომლის დაცვაზე ზრუნვა ხელისუფლების 
უპირველესი ამოცანაა. პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ აუცილებელია სამოქალაქო 
კონსესუალური პოლიტიკური კულტურის ჩამოქალიბება, რომელიც შესაძლებელია 
ტოლერანტობის მდიდარ ტრადიციებზე დაყრდნობით, რომელმაც ქართულ სინამდვილეში 
ისტორიულ გამოცდას გაუძლო.  ფაქტობრივად ეს არის ახალი გზავნილები ქართულ 
პოლიტიკურ სივრცეში.  

 

საკვანძო სიტყვები. 
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Abstract 
 

The article notes that the Constitution of 2018, which came into force since the inauguration of the 
President, establishes the model of Parliamentary governance in the country and this was the last time 
President was chosen through universal public elections (6 year term), from 2024 President will be 
chosen (for 5 years) by election board and Country will totally shift to Parliamentary form of 
governance. The work analyzes aggressive pre-election campaign factors: socio-economic conditions, 
the management team's mistakes, features of political culture, contrast of Georgian mentality and 
consciousness, mutual accusations of candidates in protecting Russia’s interests - the "war with 
compromises", pre-election promises of Salome Zurabishvili and Grigol Vashadze, Government 
resources used in favor of a government-supported candidate, preliminary reports published by 
international (according to which the legitimacy of the election was not doubted, but there were 
critisizing comments), new initiatives announced in inauguration speech of newly elected President 
(democratic values and political priorities), which gives the public hope for the future.  

President Salome Zurabishvili stressed the need to preserve the legacy of Georgian politics, noting the 
role of Noe Jordania, Zviad Gamsakhurdia, Eduard Shevardnadze and Mikheil Saakashvili in 
establishing and strengthening Georgian statehood. It is also noteworthy that President Giorgi 
Margvelashvili was invited to the inauguration. He especially stressed the need to restore and 
strengthen solidarity between the generations. As well as the uniqueness of Georgian culture. The 
protection of which is the primary task of the government. The President believes that it is necessary 
to establish a civic consensual political culture, which is possible based on the rich traditions of 
tolerance, which in the Georgian reality has withstood the historical test. In fact, these are new 
messages in the Georgian political space. 

Keywords: President, elections, leaders, aggressive rhetoric, political culture, compromises. 

Introduction.  
 

33 changes have been made to the current constitution of the transitional period, country moved from 
American model of Presidential Governance (1995)1  to semi-Presidential French model (2004) , and 
later through the Polish Model of the Parliamentary Republic (2004), 2  The Constitution of 2018 
establishes the classical government of the Parliamentary Governance. This is a general characteristic 
of the constitution that has been adopted since the 1990s, since after their study we are convinced that 
they have very few connections with "American" and "French" analogs and the main purpose is not to 
seek the form of governance that is acceptable to the Georgian State, but adoption of a constitution 

                                                            
1 Constitution of Georgia. Tb; 1995 
2 Constitution of Georgia. Tb; 2004 
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that is tailored to the interests of a particular political force. Numerous constitutional amendments 
aimed to increase the executive power, in particular increasing the rights of the President. However, 
none of the Presidents have been elected for more than two terms in Georgia, we can not say the same 
about the majority of post-Soviet States. Constitutional status and real power of Presidents have never 
been in compliance with each other during the transitional period in Georgia, especially during the 
Presidency of Mikheil Saakashvili, the margin between the party and the State was absent and the 
State functioned as repressive machine, while the democracy was left in the field of rhetorics and 
theory and in real life there was no guarantee of protection of constitutional human rights. It is 
important to note that the model of the US Presidential Governance has brought democracy only to 
the American people, and its transplantation, like in Georgia, has established super Presidential 
authoritarian regimes in most countries of Africa, Asia and Latin America. The reason is that the US 
constitution is the result of the development of American political culture and political history, 
expressing the political aspirations of the American people and their mentality. 

The Constitution of 2018, which came into force since the inauguration of the President, is a model 
of Parliamentary rule in the country and has been the last occasion of electing the President (6 years) 
through the general elections, whose powers are significantly reduced and is similar to the status of 
the head of State of the Parliamentary Republic. The experiences of previous years show that the 
President's high legitimacy has created problems (like Poland) between the perception of power and 
the real power of the branches of the government.  

The next President will be elected by Election Board (300 members) for a term of five years and the 
same person who has lived in the country for 15 years and has reached 40 years of age can only be 
elected twice. In fact, the country's constitutional model of strong, undefined Presidential rights is 
gradually moving to the weak Presidential institution according to the Parliamentary form of 
governance. 

1. Constitutional status of the President of Georgia.  

 

According to the Constitution, the fifth President of Georgia will be the head of State, guarantee of 
national unity and national independence, Supreme Commander and presenter of the country to the 
international arena.  

The future President is a symbolic, representative figure. 3  

The President of Georgia will conduct internal and foreign policy with the consent of the Prime 
Minister, the Security Council existing with the President will be abolished completely. "The President 
will be the Chairman of the National Defense Council, which will be created during the war." 4 The 
President shall retain the right of veto, according to the request of the Parliament Speaker and 
Parliament Members (not less than 1/4) or by the request of the Government to appoint an 

                                                            
3 Constitution of Georgia. Tb; 2018 P. 25 
4 Constitution of Georgia. Tb; 2018 P. 42 
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extraordinary session, in case of the President's declaration of war or State of emergency, Parliament 
is obliged to convene an extraordinary session.  

If the legislative body fails to approve its new composition within two weeks after the resignation of 
the government, the President should dissolve the Parliament and appoint early elections.  

The President will have the right to appoint three of the nine members of the Constitutional Court 
and one of 14 members of the High Council of Justice to appoint and participate in the appointment 
of the Chairman and Members of the Central Election Commission.  

Besides, she will be able to appoint or dismiss the President of the National Bank. 

Also, the President of Georgia is entitled to appoint a referendum on the issues constituted by the 
Constitution and the law at the request of Parliament, Government or at least 200,000 voters within 
30 days upon receipt of such request.  

The resignation of the President is only possible through impeachment.  

The initiation of impeachment procedure will be possible by the Parliament of Georgia with no less 
than 1/3 consent.  

According to the following procedures, the case must be handed over to the Constitutional Court, 
which will have one month to prepare the case and the conclusion. In case of Parliamentary consent, 
the issue should be considered and voted under two weeks times. The consent of the 2/3 of deputies is 
necessary for the impeachment of the President.  

However, there is a limit. In case of war or emergency situation in the country, the initiation of the 
President's impeachment is prohibited.  

If the President gives up his powers prematurely, the Chairman of the Parliament will fulfill his duties.  

The Head of State will be able to unilaterally make decisions such as granting citizenship, pardoning 
convicts, State prizes and awards, higher military, special and honorary rankings, as well as higher 
diplomatic rankings.  

The President will be able to sign the Constitutional Agreement with the Georgian Orthodox Church 
on behalf of the State. 

The President of Georgia is authorized to appeal to the people. Once a year, she will submit a report 
to the Parliament on the most important issues about the State of the country.5   

Pre-election environment was influenced by: A. The hard socio-economic situation - impairment of 
the GEL has almost deducted the cash revenues of the employeed population (1 US dollars in 2013 was 
1.73 GEL, and in 2018 the value of 1 USD was varied within 2.66 -2 to 70) 6. Part of the population 
who had debt in dollars were particularly affected; Pension is equal to 70 dollars. The number of 
                                                            
5 Constitution of Georgia. Tb; 2018 P. 29 
6 https://www.google.com/search?q = GEL impairment dynamics since 2014 
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unemployed has increased significantly; outflow of the country's work capable population abroad has 
increased (since 1989 the population has decreased from 5 401,000, to -3720.4 by 2016); prices for 
energy and food was increased. The process of economic impoverishment of citizens was supported by 
numerous overdue loans. All of them greatly promoted polarization of political orientation of citizens.  

B. Mistakes made by the ruling team that may be linked with the extra self-confidence during the pre-
election period and government initiative to cultivate and export cannabis. Opposition leader 
Vashadze used the advice of his political scientist (Viktor Shkliarov, a US citizen), used the cannabis 
topic and began to collect signatures, thus attracting supporters who opposed the cultivation and 
export of cannabis. The Patriarchate also expressed a negative reaction about the cannabis topic. Part 
of the church was politically motivated to support Grigol Vashadze. The Patriarch's appeal that the 
church authorities should not interfere with the election campaign, partly suspended the propaganda 
activities of the clergy against Zurabishvili, but the negative charge could not be reduced. The 
government showed a delayed reaction and revoked Cannabis Cultivation initiative.  

C. The Presidential election was distinguished with extreme aggression and the reason for this is to be 
looked in the rules of the "political game" established in political culture: the inclination towards 
violence and violence in political culture is primarily related to the communist heritage that has been 
associated with dissociative subculture from the Soviet era like the omniscient ideology, the 
Gamsakhurdia government was characterized by uncompromisiness and denial of heritage, and in the 
absence of political institutions, their leaders embarked on extremist and radical ideology in public 
consciousness 7; Radicalism and confrontation are largely linked to Mikheil Saakashvili's 
authoritarianism - a model of the "party-government", when the National party actually "privatized 
the State " in their favor. Mikheil Saakashvili, by forming an actually repressive State, established 
violence in political life as a norm. Saakashvili rejected legacy in politics, established hostility between 
generations and different social groups, split public consciousness, imitating Western values instead of 
national values, established an authoritarian State based on cosmopolitan outlook.8  Members of the 
National Movement had legalized limitless privileges, and uncontrolled influence in the country. 
Today they are distinguished with very aggressive and uncompromising actions. The reason for this is 
the loss of privileges, judicial decisions against their representatives and permanent demands for 
restoration of justice from society. 

D. Any election campaign is affected by peculiarities of people's mentality, psychological mood and 
emotional components, which have been formed over the centuries and find expression in everyday 
life. Despite the fact that Georgians have rich traditions of religious and ethnic tolerance and there are 
many examples to prove this, they cannot boast with experience of political pluralism and plethora of 
political parties is not enough: the transition period does not know the concept of constructive 
opposition. One of the reasons for this is found in Georgian character- excessive emotional attachment 
to leaders derives from the specifics of Georgian mentality and public consciousness: the famous 
Georgian historian, geographer and cartographer of the 18th century Vakhushti Batonishvili believes 

                                                            
7 A. Tukvadze. Transformation of the political system in modern Georgia, in the journal: Central Asia and the Caucasus 
2006 2(44) Sweden, Sweden 103-112. 
8 A. Tukvadze. Comparative analysis of political culture. Tb; 2014 P. 125. 
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that the Georgians equally had ability of “being hostile and friendly, supporting during bad times and 
good times” and they are similarly successful in “choosing the good over the evil." The main feature of 
Georgian nature is contrastability. Our character is difficult and contradictory. We know plague and 
feast both in excessive forms, as well as love and hate, morality is miraculous high and staggeringly 
low immorality. 

The contradictory qualities of the Georgian people coexist in extreme forms - the ultimate idealism is 
combined with extreme realism: the excessive emotional attachment of citizens to President Zviad 
Gamsakhurdia has strengthened the elements of Messianism in political culture, and on the other 
hand, confrontation with him caused inclination towards hatred and violence: relatives of people who 
died on the opposite sides during the civil war of the 90s, did not share mourning with each other. 
This happens in the people whose folk ballad ("Tiger and the knight") describes the unprecedented 
event of martyrdom in the history of the world - the mother of the man who died in the battle goes 
to a mother of a tiger who also dies in that battle to say her condolences ("maybe his mother is 
mourning just like me"); i.e. this woman has shown a great ability of sharing similar plague and 
humanism, identified pain of the deceased animal's mother with her own and her son's love. 9[8. P. 1 

Candidates' pre-election promises, according to the Electoral Code, "can not contain the urge to incite 
hatred, call for overthrow of State sovereignty and such difficult issues." In other cases, the election 
legislation "does not regulate the content of the Presidential candidates' pre-election promises". 10  

25 candidates have participated in the first round of elections, their promises have gone beyond the 
Presidential powers: "Power is in unity - we can change it together!" This is the election slogan of the 
Presidential candidate of the United Opposition. According to the leaders of the National Movement, 
their main message and promise is that Grigol Vashadze will end the Bidzina Ivanishvili's 
"Government ". Grigol Vashadze's pre-election promises included pardoning "political prisoners" 
Saakashvili, Merabishvili, Akhalaia, Tsaadze. In the first round such intentions attracted the maximum 
participation of the National movement supporting electorate, but in the enforcement part and in the 
second round it was the announcement of destabilization and the voter’s turnout was taken in favor 
of Zurabishvili. According to Vashadze, he will lead a hundred thousand supporters in the street and 
force the government to appoint early Parliamentary elections. E. i. Elections have become the outcry 
that government should go, and the winner candidate gets the mandate to change the ruling force. 
This is why we got a high level of confrontation in the second round. After the defeat of the opposition 
by 20%, the opposition intentionally tried to disrupt the President's inauguration, these plans were 
disrupted by the effective actions of the government and they failed to change the government with 
"Saakashvili's scenario", Vashadze announced permanent actions, saying that the he would overthrow 
the government with constitutional means, but the protests stopped due to the lack of supporters.  

Grigol Vashadze's false promises to increase the pensions up to 400 GEL worked due to two reasons: 
first, populism played a leading role in Georgian politics and reached its zenith during Saakashvili’s 

                                                            
9 A. Tukvadze. Transformation of the political system in modern Georgia, in the journal: Central Asia and the Caucasus 
2006 2(44) Sweden, Sweden 103-112. 
10 A. Tukvadze. Comparative analysis of political culture. Tb; 2014 P. 125. 
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Presidency, when the timeframe for becoming NATO and EU member was reduced and the existing 
authoritarian regime in the country was sold as democracy ("political schizophrenia" this is what 
Steven F. Jones calls the promises of National movement 11); Secondly, pensioners are the most 
vulnerable group of society, pensions are not enough to meet the minimum requirements and naturally 
their support has increased the number of Vashadze's electorate. 

Salome Zurabishvili's, an independent Presidency candidate supported by the Georgian Dream, main 
slogan is "Together for Georgia". The main message of her election campaign is to look forward to the 
future, to understand the role of the President as a above party figure, the arbitrator in political 
processes, the focus of the country's historical past, the first woman President, protecting the interests 
of all citizens, and about the functions of the President. However, her Statement was unclear for the 
people: "The President should be with the people, but still higher." The wave of Black PR, her 
Statements about the war of 2008, confidence of the government, European-style election campaign, 
lack of populistic promises and lack of knowledge of the Georgian language significantly reduced her 
rating, The Georgian Dream's candidate is running the first round of the election campaign with 
excuses, so it is difficult to evaluate her election campaign positively. 

46.74% of the 3,558,437 voters participated in the first round. Georgian Dream's candidate Salome 
Zurabishvili received 615,572 votes, which constituted 38,64%, and the United Opposition (11 party) 
“Power is unity” "Presidential candidate Grigol Vashadze received 601,224 votes, 37.74 percent. 12 

According to the results of GALLUP INTERNATIONAL order by TV Company "Imedi", Salome 
Zurabishvili has 58% and Grigol Vashadze has 42% in the first round, which was unrealistic. 13  

The political biographies of the candidates (Zurabishvili, Vashadze) who moved to the second round 
are different, but both of them at various times were appointed as foreign minister by Saakashvili.  

Salome Zurabishvili was born in Paris in 1952 in the family of Georgian political emigrants and she is 
grandaughter of the famous public figure Niko Nikoladze.  

In 1972 she graduated from the Paris Institute of Political Sciences, Columbia University in 1973, and 
in 1981 the National School of Management of Paris. She was the professor of the Institute of Political 
Sciences of France in 2006-2015. 

The French stage of Zurabishvili's diplomatic career, which started in 1974 and continued until 2003 
is pretty diverse. He worked at various positions at the Ministry of Foreign Affairs, UN, OSCE, NATO 
headquarters, in Washington, Rome, in the Republic of Chile, as Ambassador to Georgia.  

                                                            
11 A.Tukvadze, U. Bluashvili. Peculiarities of Georgian character. See International reviewed and referential Scientific 
Journal. "Science and Life". Tb; 2011 №1(3) P. 101–102. 
12 netgazeti.ge/news/314260/ Netgazeti | Unfulfilled promises of candidates [Last seen 27.11.2018] 
13 12.S. F. Johns. Democracy in Georgia https://.www.cicerofoundation.org.legtures.StephenJonesGeorgia.pdf [Last seen 
03.03. 2017] 
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In February 2004, Georgian President Mikheil Saakashvili appointed Salome Zurabishvili as Minister 
of Foreign Affairs of Georgia.14   

The greatest achievement of his post on the position of Minister of Foreign Affairs was signing a 
document on withdrawal of Russian military bases from Georgia on May 19 of 200515  

Salome Zurabishvili has created “a new group of Friends of Georgia”, Ukraine, Lithuania, Latvia, 
Estonia, Romania, Bulgaria, the Czech Republic and Poland, which are supporting Georgia in the 
NATO and EU membership.  

In few months after a successful agreement with Russia, Salome Zurabishvili was dismissed from the 
minister post. Reason: "lack of professionalism, nepotism and lack of results in foreign policy". Since 
October 2005, she moved to the opposition and established the party "Georgia's Way", which was 
based on the right-wing ideology.16 In the conditions of Saakashvili's authoritarian regime her party 
failed to succeed in the elections and Salome Zurabishvili left Georgian politics in 2010 and said: "In 
this country the democracy is no longer and the opposition cannot be any longer. Being in opposition 
in such conditions means that we are taking part in illusions and lies of the government. I can not take 
part in this lie." 17 

Since 2012, when government in Georgia has changed, Salome Zurabishvili returned to the politics in 
2013, she offered her candidacy for the Presidential elections, but she was citizen of Georgia and 
France at the same time, so the Central Election Commission rejected her Presidential candidaacy. 18 
from 2016 to December 12 of 2018 she was a member of a Parliament until was elected as a President. 
19  

On September 9 of 2018, the party "Georgian Dream" supported independent candidate, Salome 
Zurabishvili, as the Presidential candidate. 20  

Since August 23 of 2018, the Presidential candidate Salome Zurabishvili gave up French 
citizenship. 21  

 

 

Grigol Vashadze (born in 1958 in Tbilisi) - Georgian diplomat and politician; Has been granted the 
diplomatic rank of the plenipotentiary and extraordinary envoy.  

In 1981 he graduated from Moscow State Institute of International Relations, Faculty of International 
Law. In 1981-1988 he worked at the Department of International Organizations at the Ministry of 

                                                            
14 The results of the first round of the elections were summarized | imedinewshttps://imedinews.ge › 
15 The exit poll results assessed by the ruling team| imedinews https://imedinews.ge › 
16 Salome Zurabishvili appointed as the Foreign Minister of Georgia on Saturday. www.radiotavisupleba.ge. [Last seen 
30.11.2018.] 
17 Salome Zurabishvili's path to the Presidency. www.ghn.ge. [Last seen 04.12.2018]. 
18 Salome Zurabishvili opened the first office of her public movement. civil.ge. [Last seen 04.12.2018]. 
19 Salome Zurabishvili's political timeout www.radiotavisupleba.ge. [Last seen  02.12.2018]. 
20 Salome Zurabishvili about the Presidential elections. www.radiotavisupleba.ge. [Last seen11.12.2018]. 
21 Parliamentary elections 2016 – second round. cec.gov.ge. [Last seen 30.112018]. 



85

 

Foreign Affairs of the Soviet Union and later in the Space and Nuclear Weapons Division. In 1988-
1990 he was a graduate of the Diplomatic Academy.  

From 1990 to 2008, Vashadze was busy with private business and managed companies founded by him: 
"Georgia Arts Management" and "Gregory Vashadze and BR".  

In 2004, with the invitation of Mikheil Saakashvili, Nino Ananiashvili arrived in Georgia with her 
husband (Grigol Vashadze) and became the art director of the ballet troupe.  

Grigol Vashadze on February 2 of 2008, was appointed by Saakashvili as Georgia's Deputy Minister of 
Foreign Affairs, Minister of Culture, Monument Protection and Sports of Georgia on November 2, and 
from December 6 of 2008 to 2012 was a Minister of Foreign Affairs 22 

The main achievement of Grigol Vashadze was the so-called "non recognition" policy after the August 
2008 war, which aimed to hinder the recognition of independence of Abkhazia and South Ossetia at 
international level.  

He speaks Russian, English, Portuguese, Italian, Spanish and French languages. 23 

 

2. "War with compromises".  

 

Presidential candidates failed to involve citizens into discussions about the long-term strategy of the 
State and their election campaign was built on mutual demonization and unconstructive opositioning. 
The leaders of the National Movement were not avoiding dirty methods and in the majority of cases 
they lied using mass media; National movement TV "Rustavi 2" successfully utilized the successful 
method of releasing numerous records that were related to Bidzina Ivanishvili and other State official’s 
corrupt business deal with Zaza Okuashvili founder of "Omega" and TV 1.  

To discredit Salome Zurabishvili and radicalize the situation the opposition TV channel violated every 
norm of the journalism ethics, began from ranking Zurabishvili supporters as "secondary citizens" 
continued with releasing recordings on TV and manipulating with bereaved fathers’ interests, this 
launched quite crowded protest, where the leaders of the National Movement were drawn as 
"defenders of truth”. In the second round TV company "Imedi" was actively involved in the campaign 
"without rules" against Vashadze.  

There were compromises about private life, as well as fragments from their past, and many other, but 
central positions, and the defining influence was if which candidate defended Russia's interests and 
betrayed the country; After the war in 2008, the perception of Russia as the enemy was not very 
difficult.  

                                                            
22 Georgian Dream will support Salome Zurabishvili during the Presidential elections. on.ge. [Last seen 18.11.2018]. 
23 Salome Zurabishvili refused the French citizenship. netgazeti.ge.[ Last seen 16.11. 2018]. 
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 “The Russian factor" took the central place in the war with compromises. All the opposition forces 
emphasized the remarks made by Salome Zurabishvili at different times, citing his writings: "That 
night Saakashvili opened fire on Georgians, his compatriots, opened fire and launched rockets ... led 
to an expected Russian military reaction, achieved expected defeat and" planned" loss of territories. He 
has not yet been convicted for this crime. "I'm not supporting the establishment of American base in 
this country, because anyone knows the geopolitical situation, they understand that establishing the 
US base is more dangerous than security. This does not mean that we are refusing to partnership." 24 

In the first round, the self-confident ruling elite Stated that the Presidential candidate does not need 
an electoral program and also was in using compromises, as such approach does not correspond to 
Salome Zurabishvili's European election campaign. In the second round the situation is extremely 
tense and government supporting TV channel "Imedi" switches to emergency regime and releases lots 
of compromises on Grigol Vashadze: was accused of working with the KGB, workings at Ministry of 
Foreign Affairs of the USSR was discredit; His political Statements were used against him: "Russian 
citizenship - in general Russia - is a part of my life, does not have any significance, if I have a Russian 
passport in my pocket or not." 25  "We are part of Russian culture and we have two native languages." 
26 

"Georgian Dream" focuses on the resolution adopted by the Council of Europe about the 2008 war, 
which was signed by United National Movement deputies of the European Parliamentary Assembly: 
"However, on August 7, 2008, by bombing Tskhinvali by the Georgian military forces without 
warning, escalation moved to new, open and full-scale warfare. Using heavy artillery and cluster 
bombs, which posed serious danger to the civilian population, was disproportionate use of military 
force by the Georgian side, despite the fact that this was happening within its territory, and as such 
action was a violation of international humanitarian law and of the commitments undertaken by the 
State to decide the conflicts with peaceful means. 

6 .... This has led to the occupation of important part of Georgian territory, as well as damages to the 
economic and strategic infrastructure, which may be considered as either a direct attack on the 
sovereignty and therefore a violation of the Charter of the Council of Europe, or Russia's attempt to 
expand its influence on the nearest border country, by violating its obligations, including refusal of 
such concepts."27  

Salome Zurabishvili's Statements did not go byond the scope of the adopted resolution, but the united 
opposition's propaganda machine managed to beat Salome Zurabishvili with former military high-
ranking officials, life threatening messages were sent towards the Presidential candidate;  

The candidate who moved to the second round was supported by previous National party members 
"European Democrats" and their leader Davit Bakradze (who received 10% of the vote in the first 

                                                            
24 Grigol Vashadze's biography, online edition “civil.ge”. [Last seen 04.12.2018] 
25 Ministry of Foreign Affairs of Georgia - Biography; [Last seen 18.03.2011] 
26 Nino Kharadze. Salome Zurabishvili vs Grigol Vashadze. Tb; Radio “Freedom” 2018 
27 Minister of Foreign Affairs Grigol Vashadze again in concession of Russian citizenship, 2011 
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round), also, the "Republican Party", which was always came to power with "someone else's train," 
they were followed by other political unions. 

The support of "European Democrats" did not mean the mechanical transition of votes in favor of 
Vashadze, as their electorate did not share the prospect of National Movement coming to power with 
the. Three non-governmental organizations Transparency International, Young Lawyers Association 
and Fair Elections blame the authorities for making false IDs without evidence and openly defended 
the interests of the National Movement.  

The ruling party only woke up in the second round and realized that the danger to their unilateral 
hegemony in the political space was real (in fact loosing the fight for the weak position of President, 
made pardoning of Saakashvili Akhalaia and others, made instability and civil war in the country at 
least realistic) and launched completely different kind of campaign: in the second round, Moshe 
Clughauft, a polit-technical adviser was invited from Israel, working in favor of Zurabishvili, at this 
time anti United National Movement banners appeared, videos and slogan "principle choice" appeared 
in Tbilisi. With the advice of Moshe Clughauft along with Salome Zurabishvili, on the banners 
appeared the faces of Bidzina Ivanishvili and other party leaders, indicating that the Presidential 
candidate was supported by the ruling party. Salome Zurabishvili started the second round of the 
election campaign with a very aggressive message: she will not give up Georgia to Russia and Vashadze 
and specified that the choice is between Russia and Europe. 

The number of voters needed to be increased in the second round because many Georgian Dream 
supporters did not participate in the first round; The second round of the election campaign was built 
on the threat of expected destabilization and the possible return of the "National Movement" 
government; The banners appeared with pictures of Saakashvili, Akhalaia, Kardava and Adeishvili, 
"no to Nazis, not the evil" written on them. In 2012 Parliamentary elections Bidzina Ivanishvili 
convinced citizens to take part in elections and this decided the fate of the elections, but the Georgian 
Dream's government could not justify the expectations of the people and consequently trust in it’s 
leader decreased. Ivanishvili realized everything and he returned to the post of party chairman in April 
2018. The government's promise to increase the pensions (180 GEL) by 20 GEL was not enough 
(Vashadze’s promise of 400 GEL pension was more charming); Ivanishvili criticized the rules of unfair 
play in the banking sector. A year-old initiative to dismiss the debtors from debt was activated and 
specified only prior to the second round, that only those debtors would be dismissed from their debts 
whose loan base did not exceed 2000 GEL. After the elections, approximately 600000 debtors were 
dismissed from their debts (4 billion GEL) and this obligation was taken by the Cartu Foundation, 
which was founded by Ivanishvili. This fact played an important role in the favor of Presidential 
candidate. Ivanishvili had previously provided assistance to the citizens when he was performing 
"State functions" - covering pension debts and paying salaries to Saakashvili's government officials. 

According to the CEC data, in the second round 56.23% participated from 3,558,437 voters, from 
which the candidate of the Georgian Dream, Salome Zurabishvili received 59.52% (1147627 votes), 
and the candidate of the United Opposition Grigol Vashadze received 40.48% (780633 votes). The CEC 
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data was very close to the results of the exit polls (GALLUP INTERNATIONAL and EDISON 
Research). 28  

International observers assessed the second round of the Presidential elections as conducted in a 
competitive environment and the candidates were given the opportunity to conduct the pre-election 
campaign freely, but one of the candidates had an advantage - said in a preliminary report of the Office 
for Democratic Institutions and Human Rights Office (OSCE / ODIHR) and its partners-eu Ossetian 
Parliamentary Assembly (OSCE PA), the European Parliament (EP) and the Parliamentary Assembly 
of the Council of Europe (PACE). The election process has been negatively affected with both rigid 
rhetoric and violent incidents, as well as the use of administrative resources and the involvement of 
high-ranking officials of the ruling party in the pre-election campaign. An assessment was made that 
the margin in the second round of elections between the party and the State became vague: 29 

Observers outlined government initiative of dismissing the debts of 600,000 citizens. This can be 
regarded as a bribery; For the second tour, there was a sharp inequality between financial donations, 
in favor of a candidate supported by the ruling party; The Central Election Commission appointed the 
second round of the Presidential election in the middle of the week, which did not express the interest 
of the voters and raised doubts about political motivation; The Public Broadcaster has taken a biased 
position against the opposition. Private media maintained a polarized position; 

National-Democratic Institute of the United States of America assessed the elections of 28 November. 
According to the NDI report, the second round of the Presidential election was negative and damaging 
to democracy: 30  

Overall, "Elections, by both NATO and other international organizations, including the OSCE, have 
been assessed as open and fair. However there was some criticism towards high political rhetoric and 
we saw it. There was a demand for the creation of a tranquil political environment and we hope that 
this will happen in future elections, but the final assessment was positive." 31 

Conclusion 
 

The second round of Presidential elections was appointed for the first time in the history of Georgia. 
Salome Zurabishvili’s Presidential election campaign was based on the methods of European type 
"political game" and was almost empty of emotional speeches and populist promises (while populism 
and emotions are a sign of leadership skills in Georgian reality and corresponds to the psycho-
emotional State of Georgians) and mostly emphasised the functions of the President as an arbitrator 
and above party person (in the opinions of Salome’s closed persons she is more convincing when 
speaking in French and English:: Mouche Cloughaft claims that Salome is a leader and thus she hardly 
accepts advices), but she used the method of accusing the opponent in being pro-Russian. As for 

                                                            
28 https://www.youtube.com/watch?v=eIXpF_jTbb0 [ Last seen 18.12.2018] 
29 http://portal.coe.ge/downloads/Resolutions/Res1633(2009)Geo.pdf) [Last seen15.12.2018] 
30 https://droa.ge/?p=38356 [ Last seen 30.11.2018] 
31 International Election Observation Mission Georgia - "Presidential Elections, Second Tour" 28 November 2018. 
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Vashadze, he referred to political force united around Ivanishvili as "government" and aimed to change 
it (respectively, the "dream" was figting to maintain power, as Vashadze announced pardons and early 
elections, which meant at least civil conflicts and the prospect of changing the government), he was 
supported by interests of several non-governmental organizations, defenders of National Movement. 
Vashadze's supporters were mainly the electorate of Mikheil Saakashvili (Vashadze unsuccessfully 
played the role of the leader), the absolute majority of which participated in the elections, and the 
angry voters who were part of the pensioners, but the involvement of the population in the second 
round increased, the possibility of returning of the National Movement and the threat of 
destabilization surpassed the negative attitude towards the government and increased the number of 
votes in favor of Salome Zurabishvili. The government initiative of nullifying the debts played a 
significant role. Because of this fact, the observation missions did not undermine the legitimacy of the 
elections, but none of them suggested that the 2018 Presidential election was a "step towards 
democracy". 

The elections showed that there is an acute crisis inside the ruling political elite and it does not derive 
from ideological confrontation, but rather from the business interests of individual groups or even 
political ambitions. "The short but fervent Presidential campaign has outlined the astuteness and 
emptiness of the Georgian political elite" 32 

Low activity of citizens in the first round of the Presidential election indicates the alienation and 
distrust towards the political elite. The high trust mandate of the population, which "Dream" has 
received in the 2012 elections, is expiring. We are talking about the third political force, whose 
ideological orientations will be clearly formed and will replace the government in the future, but the 
contours of such force is nowhere to be seen.  

We could call the Presidential election of 2018 an elections without "a leader" because the Presidential 
candidates were not able to show leadership skills and the success of the "National Movement" and 
"Georgian Dream" candidates was behind the activeness of the forces backing them and we could share 
a perturbing phrase: the choice was made between "the bad and worse" but President Salome 
Zurabishvili in his inaugural speech announces new democratic values in Georgian politics, which 
gives positive expectations to society. 

The President that her biggest challenge is to overcome aggressive, violent political orientations and 
establish modern, democratic culture: "unity of the country, the consolidation of the society and the 
strengthening of our place in Europe - this is my main goal. I will convince fellow citizens that national 
consent for development and unification of Georgia is essentially important."33  

For the first time in the history of Georgia the woman became the President and the transfer of the 
position was peaceful and civilized, "thus another democratic step", which can not be disagreeable.  

                                                            
32https://www.osce.org/ka/odihr/elections/georgia/404678?download=true&fbclid=IwAR3vDPFXRlibXlfYZ18HSHuzhgLlQ
5XZVyyC0wRTOYAsXWrl1k8c_KhV9bE [Last seen 15.12.2018] 
33https://www.osce.org/ka/odihr/elections/georgia/404678?download=true&fbclid=IwAR3vDPFXRlibXlfYZ18HSHuzhgLlQ
5XZVyyC0wRTOYAsXWrl1k8c_KhV9bE [Last seen 15.12. 2018] 
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Salome Zurabishvili emphasized the necessity of protecting the political heritage and for the first time 
in the Georgia's latest history evaluated the activities of the predecessor President positively; 

It should be noted that every President has put his bricks on the road to the building of independent 
and democratic Georgia; 

A century ago, the leaders of the first Republic adopted a modern and progressive constitution at that 
time;  

Zviad Gamsakhurdia played the greatest role when he appointed a referendum and adopted the act of 
restoring Georgia's independence.  

Eduard Shevardnadze was the first to pave the way to the European and Euro-Atlantic space;  

Mikheil Saakashvili laid the basis for many important reforms at the initial stage of his administration; 

During the Presidency of Giorgi Margvelashvili steps were taken towards strengthening the 
democratic processes and stability.  

My purpose is to do everything to ensure the development of our State, its European future, 
irreversible and so nothing could hinder our main goal.34  

During the transition period, the greatest harm to the unity of the society was dealt by the national 
movement government, who denied Ilia's admonision about the objective regularity of inheritance 
("son should know where his father has stoped") and removed older generation from social activities, 
shifted the focus on differentiative options of generations and social groups and practically divided the 
public consciousness. Salome Zurabishvili is well aware of the threat of solidarity and support and 
indicates: 

"Solidarity is essential for strengthening our society - first of all, solidarity between generations, which 
historically characterized us. It should not be lost." 35 

In Georgian political thinking, the ruling and opposition elites have strengthened the excessive hopes 
of western partners and international organizations, the key to the independence of the country was 
completely withdrawn36 and activated the consciousness of false expectations, which is part of the 
Georgian mentality ("Imitate the stranger"). "Georgia's political strategy lies in the fact that, says 
Professor M. Bichuashvili, the Georgian national State should be built on the basis of global 
international organizations: NATO will create the Georgian army, the International Monetary Fund 

                                                            
34https://www.osce.org/ka/odihr/elections/georgia/404678?download=true&fbclid=IwAR3vDPFXRlibXlfYZ18HSHuzhgLlQ
5XZVyyC0wRTOYAsXWrl1k8c_KhV9bE [Last seen 15.12. 2018] 
35https://www.osce.org/ka/odihr/elections/georgia/404678?download=true&fbclid=IwAR3vDPFXRlibXlfYZ18HSHuzhgLlQ
5XZVyyC0wRTOYAsXWrl1k8c_KhV9bE [Last seen 15.12. 2018] 
36 T.Tabeshadze, James Appathurai says that the final assessment of Georgia's Presidential election was positive. Tbilisi: First 
Channel 
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will strengthen the economy, the OSCE will resolve the issue of territorial integrity, the Hague will 
elliminate all of the injustice". 37  

Zurabishvili made her emphasis on culture and rich traditions and emphasized: "Georgians can be 
usefull to the world with its old, wealthy, original culture that stands on Christianity. Georgian 
civilization can boldly establish its place in the world.  

Our identity is historically revealed in tolerance. The tradition of peaceful coexistence with people of 
different origin and beliefs has been with us for centuries. Georgia is also famous for the fact that there 
is no example of anti-Semitism here. Tolerance is something that todays world lacks. We must 
strengthen this tradition so that we become an example for others. We should increase the awareness 
of Georgian culture and identity on the international arena". 38 

Zurabishvili focused on the necessity of development of the regions of Georgia. The President knows 
well that unequal development of the regions has often led to separatism and the country's 
dismemberment: "the path of development goes through the strong and prosperous regions. I think it 
is noteworthy that the inauguration of the President is held not in the capital of the country but in 
one of the regions of Kakheti, and it is my choice”.  

The modern, European-type State implies equal development of regions and capital. The foundation 
of Georgia was historically always its regions and their strength. We can combine this historical 
experience and a modern European example ... I am sure that every Georgian's dream is returning of 
as many emigrants as possible to their villages and abandoned houses." 39  

When speaking about foreign policy orientation, Zurabishvili's position is firm and consistent: "Russia, 
as a neighbor of the Caucasus, should realize that if he wants to be a full member of the international 
community and to restore normal relations in the region, it should prove recognizes all international 
law verbally and factually. This is necessary to establish equal and peaceful ties with its neighbors. 

I believe that Georgia will be united. We should remember that people living in the occupied 
territories are our citizens and we should condone them. Past unites us with Abkhazians and Ossetians, 
we are relatives of each other, we have mixed families! We need to find ways to get to the new 
generation and pave them a way to Europe. Today, as never before, Abkhaz language and identity 
needs protection! "40  

                                                            
37 V. Natsvlishvili, "Presidential Election: Anger and Hopelessness in Georgia" 2018. 
https://ge.boell.org/ka/2018/.../saprezidento-archevnebi-brazi-da-uimedoba-sakartvelo. [Seen on January 18 of 2018] 
38https://www.osce.org/ka/odihr/elections/georgia/404678?download=true&fbclid=IwAR3vDPFXRlibXlfYZ18HSHuzhgLlQ
5XZVyyC0wRTOYAsXWrl1k8c_KhV9bE [Last seen 15.12. 2018] 
39https://www.osce.org/ka/odihr/elections/georgia/404678?download=true&fbclid=IwAR3vDPFXRlibXlfYZ18HSHuzhgLlQ
5XZVyyC0wRTOYAsXWrl1k8c_KhV9bE [Last seen 15.12. 2018] 
40https://www.osce.org/ka/odihr/elections/georgia/404678?download=true&fbclid=IwAR3vDPFXRlibXlfYZ18HSHuzhgLlQ
5XZVyyC0wRTOYAsXWrl1k8c_KhV9bE [Last seen 15.12. 2018] 



92

 

Let's conclude the conclusion by quoting David Ost, that democracy is born where angry people, 
driven with power and wealth, become solidarity to each other and demand something that already 
belongs to them. 41 

So far, the government and opposition only produce hatred on the Georgian political scene, and there 
is no force visible that will be able to chanell this hatred in favor of democracy.  

 

  

                                                            
41https://www.President.gov.ge/ka-GE/prezidenti/inauguracia.aspx. Salome Zurabishvili's inaugural speech [Last seen 15.12. 
2018] 
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1921 წელი-საქართველოს ანექსია და მისი ტრაგიკული შედეგები 
(ოთარ ჭილაძის ,,მარტის მამალი“ და დათო ტურაშვილის 

,,მატარებელი“) 
 

ნონა ამბოკაძე 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

 საკვლევ თემას წარმოადგენს 1921 წელს ანექსირებული საქართველო და მისი სავალალო 

შედეგების ასახვა ოთარ ჭილაძის რომანში ,,მარტის მამალი“ და დათო ტურაშვილის პიესაში 

,,მატარებელი“.  საქართველოს დამოუკიდებლობაზე მსჯელობა ყოველთვის წარმოადგენდა 

საზოგადოებრივ თუ სამეცნიერო წრეებში აქტუალურ თემას. ჩვენი ქვეყანა ყოველთვის 

ისწრაფვოდა თავისუფლებისაკენ, მაგრამ შინაური აშლილობის, შეუთანხმებლობისა თუ 

გარე ძალების ზემოქმედების გამო, ბევრჯერ მიუღწეველი რჩებოდა ეროვნული იდეალების 

განხორციელება. სწორედ, ამ  ერთ-ერთ ტრაგიკულ პერიოდზეა(1921წ) საუბარი  ნაშრომის 

შესავალში.საკითხი გამყარებულია თვითვმხილველველთა მოგონებებით, რაც უფრო მეტად 

საინტერესოს ხდის საკვლევ თემას. 

ძირითად ნაწილში კი  განხილულია ოთარ ჭილაძის ,,მარტის მამალი“, რომელშიც 1921 წლის 

ანექსირებული საქართველოს ეპიზოდური ამბებია მოთხრობილი და დათო ტურაშვილის 

,,მატარებელი“, რომელიც ფაქტობრივად ხსენებული ნაწარმოების  თითქოს ,,გაგრძელებას“ 

წარმოადგენს, მასში ნათლადაა გადმოცეული მიტოვებული საქართელო და გაქცეული 

მთავრობა. ნაშრომი საინტერესოა ამ საკითხით დაინტერესებული მკითხველისა თუ 

მკვლევრისთვის, რადგან ამ ნაწარმოებებში კარგად იკვეთება 1921 წლისდროინდელი ამბები, 

მსჯელობა მაშინდელ პოლიტიკურ ვითარებაზე. თუმცა, აქვე ისიც უნდა აღვნიშნოთ,  რომ ეს 

საკითხი დღემდე საკამათოდ რჩება მეცნიერულ თუ პოლიტიკურ წრეებში. 

საკვანძო სიტყვები:  1921წელი, ანექსია, გაქცეული მთავრობა, იმპერიალისტური რუსეთი 

 

Abstract 

The research of our topic is about the deplorable consequences of annexed Georgia in 1921. This topic 

is always actual, because we are talking about maintaining and loss of Georgia's independence.Our 
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country has always aspired to freedom, but due to domestic disorder or influence of external forces 

many times the realization of national ideals remained unattainable. It is one of the most tragic periods 

in the introduction of the paper ,but in the main part we discuss " March cock" by Otar Chiladze,in 

which there are epizodes of annexed Georgia in 1921 and "The train" by Dato Turashvili, which is a 

continuation of the work. 

Abandoned Georgia and escaped government is clearly represented in it. This work is interesting for 

an interested reader or explorer ,because the stories of 1921 and discussion of the political situation at 

that time is clear. 

However ,we should also mention that this issue remains controversial to this day in scientific or 

political circles. 

 Key words: 1921 year;    Annexation;   Fugitive government;  Imperial Russia. 

 

შესავალი      
   

1921 წელი ჩვენი ერის ისტორიის ერთ-ერთი ტრაგიკული მოვლენაა. დამოუკიდებლობა-

დაკარგული საქართველო, განადგურებული არისტოკრატია, დაქსაქსული  საზოგადოება, 

ტერორი- ყველაფერი ეს რუსული ჩექმის ,,ნაკვალევი“ იყო ჩვენს მიწაზე. რუსეთი, „დაყავი და 

იბატონეს“ იმპერიული პრინციპის გათვალისწინებით, ყოველთვის ცდილობდა 

საქართველოს დანაწილებას, რასაც  ქართველი ხალხი  ყოველთვის მკაცრად 

უპირისპირდებოდა. 1921 წლის მოვლენები დღესაც აზრთა ხადასხვაობას იწვევს. 

მიტოვებული საქართველო და გაქცეული მთავრობა, სად იყო მარცხის მიზეზი და რატომ ვერ 

შეძლო საქართველოს მაშინდელმა მთავრობამ ეროვნული დამოუკიდებლობის შენარჩუნება- 

ეს ის საკითხებია ,რაზეც ერთპიროვნული პასუხის გაცემა  რთულია.  

საინტერესო იქნებოდა  თვითმხილველთა ნაამბობის მოხმობა. სწორედ ამ მიზნით ნაშრომში 

გამოყენებულია  მოგონებები ქართველი იუნკრებისა, რომლებიც 1921 წლის თებერვალში, 

რუსი ბოლშევიკების მე-11 არმიის მიერ საქართველოს ანექსიას დაუპირისპირდნენ და 

თავგანწირვით იბრძოდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად  კოჯორსა 

და ტაბახმელასთან. 
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 1921 წლის მოვლენების მომსწრე იუნკერ ნ. მათიკაშვილის მოგონებები - „1921 წლის რუსეთ-

საქართველოს თებერვალ-მარტის ომის გმირები“ -  გამოქვეყნებულია „ქართული სამხედრო 

ანალიტიკური პორტალის“ ვებგვერდზე: „25 თებერვლის ღამეა. ტაბახმელაზე საშინელი ქარი 

ქრის. ოთხნი ვართ: მათიკაშვილი, სომხიანცი, ანდრონიკაშვილი, ლომკაცი. 21 წელს არც 

ერთი ვართ გადაცილებულნი... თავგანწირვით ვიბრძოდით და არც მსხვერპლი გვაკლდა. 

თბილისის გარშემო დღეცა და ღამეც გაშმაგებული ბრძოლები გრძელდებოდა. იგი მხოლოდ 

24-25 თებერვალს, ღამით, 12 საათზე დამთავრდა. ქართველთა რაოდენობა სწრაფად 

კლებულობდა. დარჩა მხოლოდ ფეხზე მდგომი ხუთი ჯარისკაცი და მათი კაპიტანი. 

ბოლშევიკები ტრანშეას იღებენ“42. როგორც ვხედავთ, მოყვანილ ჩანაწერში ჩანს ბრძოლაში 

მონაწილე ქართველ ჯარისკაცთა რაოდენობრივი სიმცირეც და მათი ახალგაზრდული ასაკიც. 

ფაქტია, რომ დამხმარე ძალა არ ჩანდა და იუნკრები დასაღუპად იყვნენ განწირულნი.  

1921 წლის 19 თებერვალს კოჯრის მისადგომებთან რუსეთის მე-11 არმიის წინააღმდეგ 

ბრძოლაში გმირულად დაიღუპა ცნობილი პოეტის, მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი 

დამფუძნებლის,  კონსტანტინე მაყაშვილის ქალიშვილი მარო მაყაშვილი, რომელიც 

მოწყალების დად მსახურობდა  (იგი მოხალისეთა რიგებში დიდი ხვეწნა-მუდარის შემდეგ 

ჩაეწერა). ჩვენამდე მოაღწია მარო მაყაშვილის დღიურმა, რომლის გარეკანზე საქართველოს 

პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის სამფეროვანი დროშაა მიხატული და იქვე 

მინაწერიც აქვს: „რასაცა გასცემ, შენია, რასც არა, დაკარგულია“. მარო მაყაშვილის დღიურში 

შემდეგი ჩანაწერია: „...სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე ვიბრძოლებთ. ქართველი ძალიან 

მომთმენია, მაგრამ მოთმინებასაც აქვს საზღვარი. მსხვერპლი დიდი იქნება. აი, რა არის 

საშიში, ღმერთო! ნუთუ მაგისთანა უსინდისო ხალხზე შენი კურთხევა წამოვა! არა მგონია, 

არა!43. 19 წლის მარო მაყაშვილი ტრაგიკულად დაიღუპა; იგი ყუმბარის ნამსხვრევმა 

იმსხვერპლა, როდესაც დაჭრილები გამოყავდა.  

 რევაზ გაბაშვილი თავის ჩანაწერებში - „რაც მახსოვს“ - წერს ქართველთა შეიარაღების 

სიმცირეზე, ტყვია-წამლის ნაკლებობაზე. იმ ადგილას, სადაც მისი საჯარისო ნაწილი იყო 

განთავსებული, მხოლოდ ოთხი პატარა სამთო ზარბაზანი იდგა, რომელთაგან ერთი არ 

ისროდა, თუმცა იმ სამისთვისაც ყუმბარები ძლივს ჰყოფნიდათ. თბილისში წამოსულ 

გაბაშვილს მეთაურმა წერილი გამოატანა და დააბარა: „ხომ ხედავთ, რა მდგომარეობაა და 

                                                            
42 ნ. მათიკაშვილი, ,,1921 წლის რუსეთ-საქართველოს თებერვალ-მარტის ომის გმირები-იუნკრები“.ქართული 
სამხედრო ანალიტიკური პორტალი .2015 წლის 2 მაისი.https://gmas.ge/2015/05.02.[უ. გ. 20.11.2019] 
43 1921 წლის რუსეთ-საქართველოს თებერვალ-მარტის ომი“.ქართული სამხედრო ანალიტიკური პორტალი.2015 
წლის 24 დეკემბერი.https://gmas.ge/2015/24.12.[უ. გ. 5.09.2019] 
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უთხარით თბილისში, ყუმბარები მოგვაწოდონ. რამდენი ხანია,  ვეხვეწებით, გვპირდებიან და 

არსადა სჩანს; მესამე დღეა, ახალგაზრდებს, ამ სიცივეში, არც ცხელი საჭმელი უნახავთო. იმ 

საღამოსვე წერილობითი „პატაკი“ წავიღე თბილისის შტაბში, საცა მხოლოდ თევზაძე 

დამხვდა. სიტყვიერადაც ავუხსენი მდგომარეობა და მხრები აიწია: რა ვქნათ, ხალხი არა 

გვყავს, მაგრამ ხვალვე ვეცდები ერთი კამიონი ყუმბარა და ერთი კამიონი საჭმელი 

გავუგზავნო მაინცაო“44. ამის შემდეგ გაბაშვილი აღწერს, რომ არც ცხენები ჰყავდათ საკმარისი 

და საერთოდ, საქართველო მოუმზადებელი შეხვდა ამ ომს და ამდენად, რა გასაკვირი უნდა 

ყოფილიყო, რომ ჩვენი ქვეყანა ვერ გაიმარჯვებდა. 

 ზემოთ მოყვანილი მოგონებები მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ სისხლიანი ტრაგედიისა, 

რომელიც საქართველოს 1921 წლის თებერვალში დაატყდა თავს. 

 

1921 წელი-საქართველოს ანექსია და მისი ტრაგიკული შედეგები 

1921 წლის  ტრაგედია, გარკვეულწილად,  ინსპირაციული მუხტი შეიქმნა  ბევრი ქართველი 

მწერლისთვის, რამაც მათ შემოქმედებაში პოვა გამოძახილი. ამ საკითხების შესახებ 

მოგვითხრობს ოთარ ჭილაძე რომანში  ,,მარტის მამალი“ და დათო ტურაშვილი  პიესაში 

,,მატარებელი“ . 

 იმ კონკრეტულ სოციალ-პოლიტიკურ პრობლემებს, რომლებიც დღეს უკვე პოსტსაბჭოთა 

კულტურულ სივრცედ მოაზრებულ ტერიტორიაზე შეიქმნა, დაერთო სხვა, უფრო 

გლობალური ხასიათის პრობლემებიც. ოთარ ჭილაძეს უმთავრეს პრობლემად პიროვნული 

და ეროვნული თავისუფლება მიაჩნდა. მწერალი აშკარად გრძნობდა, რომ ეროვნულ იდეას, 

რომელიც საქართველოში პერმანენტულად აქტუალური იყო, მაგრამ დროდადრო 

ჩაიფერფლებოდა ხოლმე, განახლება ესაჭიროებოდა. ეს კი, განსაკუთრებულ ძალისხმევას 

მოითხოვდა შემოქმედისგან, მით უფრო, ტოტალიტარული რეჟიმის არსებობის პირობებში. 

ეროვნულ მეხსიერებას, რომელიც ტრავმირებული იყო ბოლშევიკების მმართველობის 

პირობებში დამდაბლებული ზნეობით, ფეხქვეშ გათელილი მორალით, გაორებული 

ადამიანური ფსიქიკით, შველა ესაჭიროებოდა. ამდენად, ოთარ ჭილაძის ნარატივს,  

                                                            
44 რ. გაბაშვილი. ,,რაც მახსოვს“. ლ.რამიშვილის ბლოგი. 2010 წლის 3 ნოემბერი. 
https://matiane.wordpress.com/2010/03/11/revaz-gabashvili-rac-makhsovs/[ უ.გ. 15.04.2017] 
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დამახასიათებელი  ინდივიდუალური წერის მანერით, მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია 

თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში. 

მანანა კვაჭანტირაძე აღნიშნავს: „რუსთაველის სიტყვებს - „დგომა მგზავრისა ცდომააო“ - 

ოთარ ჭილაძე მე-20 საუკუნის გადასახედიდან ეხმაურება: „არ მიატოვო სანგარი, რომელშიც 

განგება ჩაგსვამს“ - ესაა ადამიანადყოფნის ძალისხმევა და ესაა მგზავრის მოვალეობაც გზისა 

(სივრცისა) და დროის წინაშე“45. მართლაც, თავისი „სანგარი“ მწერალმა არა თუ მიატოვა, 

არამედ ბოლომდე პირნათლად უერთგულა და სხვებიც გაიყოლა გაკვალულ გზაზე. აქვე 

შევნიშნავთ, რომ ოთარ ჭილაძის დღიურში, რომელიც მწერლის გარდაცვალების შემდეგ  

მისმა ძმამ გამოსცა წიგნად (სათაურით „ცა მიწიდან იწყება“),  მისი პოზიცია დაუფარავად, 

პირდაპირ არის გამჟღავნებული რუსეთის იმპერიის მიმართ:  

„რუსეთი+კომუნიზმი=ბოროტების იმპერიას46 და ეს იმპერია, სამწუხაროდ, მარადიულია, 

რამდენადაც მარადიულია თავად რუსეთი“47 . 

ოთარ ჭილაძის  რომანი  „მარტის მამალი“ - 1987 წელს გამოიცა. რომანის ძირითად სიუჟეტურ 

ხაზს ქმნის თხუთმეტი წლის ნიკოს მოგონებები, რომლებიც მეხსიერებადაკარგულს, 

სიზმრად ეჩვენება. შეიძლება ითქვას, რომ ახალგაზრდა პროტაგონისტი, ნაწილობრივ, 

ავტობიოგრაფიულ შტრიხებს ატარებს (ავტორიც ხომ, მარტის თვეშია დაბადებული და 

ნიკოსავით სიღნაღში იზრდებოდა დეიდასთან).  ნაწარმოებიდან ირკვევა, რომ სწორედ პაპამ 

შეარქვა ნიკოს „მარტის მამალი“, რაც, გარკვეულწილად, სიმბოლურია: ერთი მხრივ, მამალი 

ქვეყანას განთიადის მოსვლას ამცნობს, მძინარე ადამიანს აფხიზლებს, რათა ეს უკანასკნელი 

ახალი ძალისხმევით შეუდგეს ცხოვრებას, უკეთესი  მომავლისთვის იღვაწოს; ხოლო მეორე 

მხრივ, მარტი გაზაფხულის პირველი თვეა, მიძინებული ბუნების რეინკარნაციის საწყისი 

ეტაპია. ვფიქრობ, სწორედ იმიტომ შეარჩია ავტორმა სათაურად „მარტის მამალი“, რადგან 

შეეცადა ერის გამოღვიძებას, რომელმაც თავისი სამშობლო კოლონიურ სივრცეში ნატაძრალს 

რომ დაამსგავსა.  

                                                            
45 მ. კვაჭანტირაძე. ,,ოთარ ჭილაძე 75“.საზოგადოებრივ-ლიტერატუული ჟურნალი ,,არილი“ 2009 წლის 24 
ივნისი,  http://arilimag.ge/ [უ. გ. 5.02.2021 ] 
46 1983 წლის 8 მარტს აშშ-ს პრეზიდენტმა, რონალდ რეიგანმა, ფლორიდის შტატში, ორლანდოში სიტყვით 
გამოსვლისას პირველად უწოდა საბჭოთა კავშირს ბოროტების იმპერია. ეს გამოთქმა იმთავითვე აიტაცეს 
პოლიტიკოსებმა, სოციოლოგებმა და სხვ. და დღემდე აქტიურად მიმართავენ 
47 თ. ჭილაძე, ,,ცა მიწიდან იწყება“, გამომცემლობა,  ,,ინტელექტი“, 2015.გვ.105. 
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ოთარ ჭილაძე რომანში „ცნობიერების ნაკადის“48 ტექნიკას მიმართავს, მისი მეშვეობით 

გადმოგვცემს მთავარი გმირის/ნარატორის თავგადასავალს, რომელსაც შინაგანი მონოლოგის 

სახით გვთავაზობს.   

იმის მიუხედავად, რომ „მარტის მამალი“ ისტორიული რომანი არ არის, მასში ცხადად 

იკითხება 1921 წლის ტრაგედიის სიმწვავე. საქართველოს ისტორიის ტრაგიკული ფურცლები 

რომანში, თითქოს განგებ, სხვადასხა თავშია განფენილი, მაგრამ ყველგან ერთი სატკივარი 

ჩანს - რუსეთის მიერ ოკუპირებული ქვეყანა და ამით გამოწვეული სავალალო შედეგები. 

ცხადია, 1920-იან წლებში ნიკოს არ  უცხოვრია და ამდენად, ამ ტრაგედიის უშუალო მოწმე არ 

ყოფილა, მაგრამ  იმან, რაც პაპების თაობამ განიცადა, შვილიშვილებში პოვა გამოძახილი; ანუ, 

ერთი თაობის ტრავმულმა მეხსიერებამ მომდევნო თაობების ტრავმულ მეხსიერებაში პოვა 

ასახვა. „პაპა გაიქცა, შვილი წაიქცა,“ - ამბობს ავტორი; ამ სიტყვების გაგრძელებაა სინტაგმები 

,,გაქცეული მთავრობა“ და  ,,წაქცეული ქვეყანა“. მიტოვებული, მტრის ხელში ჩავარდნილი 

სახელმწიფო - რუსეთის მზაკვრული პოლიტიკის შედეგი, დაკნინებული საზოგადოება და 

სრული უიმედობის ატმოსფერო - ყოველივე ეს კარგად იკითხება ჭილაძის მეტაფორულ 

ნარატივში. 

ნიკოს პაპის მოგონებებში ნათლად ჩანს 1921 წლის 25 თებერვალს რუსეთის მე-11 არმიის 

შემოჭრის სურათები და „გაპარული მთავრობის“ მიერ უიმედოდ დატოვებული ქვეყანა, 

სადაც თითქოს „ხალხი ყვირის, გვიშველეთ, გვიშველეთო!“ და გამკითხავი კი არავინაა. 

თავისი ჯარისკაცობისდროინდელი მოგონებებიდან პაპას არასოდეს მოუყოლია მეწინავე 

რაზმის გადმოსვლა ხიდზე, თუნდაც იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ შორიდანაც არ უნახავს 

ის მეწინავე რაზმი, „...რადგან ის მეწინავე რაზმი ხიდზე რომ გადმოდიოდა (თუკი 

გადმოდიოდა), პაპა უკვე შორს იყო, ვინ იცის, უკვე ლოჭინს იყო გამცდარი - ტყულად ხომ არ 

არის ნათქვამი, შიში მაჩვენე და გაქცევას გაჩვენებო - თუმცა იმ მეწინავე რაზმის 

წარმომდგენელი კიდე უფრო შორს იყო საერთოდ ყველაფრისგან, რაც კი იმ დროს მიწაზე 

ხდებოდა და არსებობდა“49 . პაპების ნამოქმედარი საქმეები, კარგი თუ ცუდი, მომავალ 

თაობებს ამძიმებს,  ტვირთად აწევს და მოსვენებას არ აძლევს. იოსებამ (ნიკოს პაპამ) სანგრები 

მიატოვა და, მთავრობის მსგავსად, გამოიქცა. თბილისის დაცარიელებულ ქუჩებში 

                                                            
48 „ცნობიერების ნაკადი“ პირველად ამერიკელმა ფსიქოლოგმა, უილიამ ჯეისმა, გამოიყენა თავის ნაშრომში 
„ფსიქოლოგიის საფუძვლები“, რომელშიც გაშუქდა საკითხი ადამიანის არაცნობიერის უწყვეტი ნაკადის შესახებ... 
ეს ტერმინი პირობითია [ქართველოლოგი, 2017:2]. „ცნობიერების ნაკადის“ ლიტერატურული მეთოდის 
გამომსახველობითი ფორმა/ტექნიკა, ოთარ ჭილაძეს მისი პროზის პრობლემატიკის დასახვასა და სტილის 
გამრავალფეროვნებაში დაეხმარა. 
49 ო. ჭილაძე, ,,მარტის მამალი“,გამომცემლობა ,,არეტე“, 2007,გვ. 408.   
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მორბენალი პაპის სახით მწერალი ქართული საზოგადოების იმ ნაწილს წარმოაჩენს, 

რომელმაც დამოუკიდებელი ქვეყნის მოვლაპატრონობა ვერ შეძლო იმ მარტივი მიზეზის 

გამო, რომ ნაცვლად გაერთიანებისა - გათითოკაცებულიყო და პირადი ამბიციების 

მსხვერპლი შექმნილიყო. ესეც კოლონიური უღლის ტრავმირებული მეხსიერების შედეგია.  

იოსება, სხვების მსგავსად,  დაბრმავებული და დაყრუებულია; სხვების მსგავსად, მასაც ეშინია 

„მტრისაც“ და „მოყვრისაც“. იმის შიშით, რომ ბოლშევიკებს არ დაეპატიმრებინათ, იოსებამ 

ყველაფერი ფეხისალაგში ჩაყარა (ნიკოს ბებია კი, იცინოდა: ნეტა შენ, ბოლშევიკებს რაში 

სჭირდებიო). რომანში იკვეთება ნასყიდას სახეც, რომელსაც მენშევიკების დროს ციხეში 

ზედამხედველად უმუშავია და პატიმრებს ფულსა და საჭმელს სძალავდა. ბოლშევიკების 

მოსვლის შემდეგ ნასყიდა თავად აღმოჩნდა ციხეში; ახლა მას მხოლოდ იოსებასი ეშინია, 

რადგან  მისი აზრით, „იოსებას... ფარული მიმოწერა აქვს გაქცეულ მთავრობასთანო“. არ 

უყვარს ომისდროინდელი ამბების გახსენება ნიკოს პაპას; არ უყვარს, რადგან, ალბათ, თავსაც 

იდანაშაულებს მომხდარში. პაპის ჯარისკაცობისდროინდელ თბილისში „ტაძრის ლანდი 

გარინდულა“, რადგან აღარც ეკლესიას ჰყავს პატრონი და ღმერთიც აღარ სწყალობთ. ჯერი 

ნიკოს თაობაზე - „მარტის მამლებზეა“; მათ უნდა  აიკიდონ წინაპრების ცოდვები, 

გამოასწორონ მათ მიერ დაშვებული შეცდომები, ფეხზე უნდა წამოაყენონ დაქცეული ქვეყანა, 

რისთვისაც სიკვდილთან ჭიდილის განსაცდელიც უნდა გამოიარონ.  

კოლონიურმა ყოფამ ისე „დაუფრთხო“ მეხსიერება ადამიანებს, რომ საკუთარ წარსულსაც 

მალავენ,  მომავლისკენაც ვეღარ იხედებიან და დგანან ასე უმოქმედოდ (შემთხვევითი არ არის 

მწერლის მხრიდან ყურადღების გამახვილება უმოქმედობაზე; რომანი იწერებოდა სსრკ-ს 

„სტაგნაციის პერიოდში“). ოთარ ჭილაძე ამ გაყინულ საზოგადოებას „ნებაყოფლობით ბრმებს“ 

ადარებს, რომლებიც მშვიდად გრძნობენ თავს „ნებაყოფლობით მონობაში“; „...ბრმები 

ერთმანეთს  მოჰყვებოდნენ ბატებივით მწკრივში ჩამდგარნი. მართლა ჰგვანან ერთმანეთს, 

ალბათ, საერთო სიბრმავის გამო... ლაპარაკითაც ერთნაირად ლაპარაკობენ, წასვლაც 

უჭირდათ, დარჩენაც. შეიძლება უფრო მეტი იგრძნეს, უფრო მეტი წარმოიდგინეს თავიანთ 

მარადიულ სიბნელეში, ვიდრე ჩვეულებრივი თვალით დაინახავდნენ... იდგნენ და ცას 

აცქეროდნენ“50. 

ეს მარადიული სიბრმავე ტოტალიტარული რეჟიმის თანამდევი მოვლენაა, ყველა 

დაპყრობილ ქვეყანას თვალის ახვევის პრინციპით რომ იმორჩილებს. ამავე დროს, ეს სიბრმავე 

                                                            
50 ო. ჭილაძე, იხ.სქოლიო 8.გვ35. 
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რეჟიმის ხელშემწყობი დაპყრობილი საზოგადოების შეხედულებებზეც აისახება. ამას კარგად 

აცნობიერებდა ოთარ ჭილაძე და თავისი შემოქმედებით შეეცადა ხალხისთვის „თვალი 

აეხილა“. ავტორი ხშირად ახსენებს სიტყვებს ნატაძრალი, ნასაყდრალი, რომლებიც, 

სიმბოლურად, ყველასგან მიტოვებულ საქართველოს მიემართება, სადაც ილიასნარი 

წმინდანებიც იბადებიან და გოგიასნაირი მკვლელებიც, რომელთაც თუ დასჭირდათ, 

„სამშობლოსაც მოჰკლავენ“. ნიკო კი, განზოგადებული სახეა ტრავმირებული მეხსიერების 

მატარებელი ადამინისა, რომელსაც ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში მოუწია ცხოვრება 

და რომელიც კოლექტიური ტრავმის დაძლევის გზებს ეძებს. 

გასული საუკუნის ოცი-ოცდაათიანი წლები ქართველი ერის ტრავმული მეხსიერების ერთ-

ერთი ტრაგიკული ფურცელია. რეპრესიების ტალღამ, რომელსაც  ბოლშევიკები 

ახორციელებდნენ ქართული საზოგადოების ნაღები არისტოკრატია გაანადგურა. 

საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის ტრაგიკული ხვედრი და მისი 

მთავრობის ბედი ქმნის დათო ტურაშვილის პიესის -  „მატარებელი“ („გაქცეული მთავრობა“) -  

სიუჟეტურ ღერძს.  

პიესის მოქმედება იშლება იმ მატარებელში, რომლითაც 1921 წლის თებერვლის ბოლოს, 

თბილისიდან ბათუმში გაემგზავრნენ საქართველოს რესპუბლიკის მაშინდელი მთავრობის 

წევრები და ის ადამიანები, რომლებიც მიიჩნევდნენ, რომ დედაქალაქში დარჩენა მათთვის 

საშიში იყო, რადგან რუსეთის არმიის ნაწილები უკვე თბილისს უტევდნენ.სწორედ 

მთავრობის წასვლა-წაუსვლელობის თუ  „გაქცევა-გამოქცევის“ საკითხი წარმოადგენს დათო 

ტურაშვილს ორმოქმედებიანი პიესის -  „მატარებლის“51  - მთავარ პრობლემას.  მოქმედება 

იწყება სწორედ იმ ადგილიდან, სადაც თბილისიდან ბათუმისკენ მიმავალი მატარებელი 

პირველად ჩერდება - გორიდან. ავტორის შენიშვნით, მატარებელში იმყოფებიან როგორც 

„პარტიული მგზავრები“, ისე უპარტიო ადამიანები: არისტოკრატია, ინტელიგენცია, 

სხვადასხვა სოციალური ფენის წარმომადგენლები. ყველა ცდილობს მატარებელში 

მოხვედრას, თუმცა არავინ იცის, რა განსაცდელი ელით წინ და მგზავრობის საბოლოო პუნქტი 

სად მდებარეობს. ვაგონში პოლიტიკოსები და სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები 

გამუდმებით კამათობენ და ერთმანეთს ადანაშაულებენ შექმნილ სიტუაციაში. ერთ-ერთი 

მგზავრი, უპარტიო გიორგი, პირდაპირ ბრალს სდებს იმდროინდელ მთავრობას; ეუბნება: „მე 

                                                            
51 პიესა „მატარებელი“ (,,გაქცეული მთავრობა“)  გამოიცა 2013 წელს; დაიდგა ცხინვალის ივანე მაჩაბლის 
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მიერ და ფოთის საერთაშორისო ფესტივალშიც 
მიიღო მონაწილეობა 2016 წელს 
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ლოღიკისა და პრაგმატიზმის იმედი მქონდა, რაც თქვენ, სამწუხაროდ, არ აღმოგაჩნდათ  და 

ძლიერი სახელმწიფოს ნაცვლად, პარტიული სახელმწიფოს შექმნა დაიწყეთ“52 . 

 პიესაში ასახულია იმდროინდელი პოლიტიკური ვითარება; კერძოდ,  აღწერილია 

პარტიული დაქსაქსულობა, რომელიც რუსეთმა თავისი მიზნების მისაღწევად გამოიყენა. 

1921 წლის არჩევნებში გამარჯვება სოციალ-დემოკრატებმა მოიპოვეს და ცხადია, მთავრობაც 

მათ დააკომპლექტეს, თუმცა ხელისუფლება ვერ შეინარჩუნეს. უპარტიო ქემოკლიძე სოციალ-

დემოკრატ დარსაძეს მიმართავს: „თქვენ, მხოლოდ თქვენ, თანამდებობებს ისე ჩააფრინდით, 

რომ ხალხი და ქვეყანა აღარც კი გაგხსენებიათ. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, როცა 

დიდხანს საკუთარი  სახელმწიფო არ გვაქვს, მოქალაქის უნარ-ჩვევები გვიჩლუნგდება...“53 

ამავე მატარებელში მყოფი ელიზბარი, რომელსაც არმია ჰყავდა ჩაბარებული,   

გულდაწყვეტით ამბობს: „მე ახლა იქ უნდა ვიყო, იქ, ჩემს ჯარისკაცებთან, ამ უნიათო 

მთავრობის წყალობით კი, ვზივარ და ბათუმისკენ მივყვები ამ წყეულ მატარებელს“54 . ვექილი 

გიორგი და ერთ-ერთი პარტიის წარმომადგენელი, ვერა დარსაძე, საუბრობენ იუნკრების 

გმირობასა და ახალგაზრდების ამარა მიტოვებულ საქართველოზე, ხალხის ტრაგიკულ 

ბედზე. მთელი უბედურებაც ის იყო, რომ რუსეთის შემოტევას მოუმზადებელი დახვდა 

საქართველო როგორც ტექნიკური, ისე იდეოლოგიური თვალსაზრისით. გვარდია მხოლოდ 

ერთი პარტიის ინტერესებს ემსახურებოდა:„-გვარდია მთავრობის ერთგულია და არა 

საქართველოს რესპუბლიკის. საქართველოს კი ახლა სტუდენტები იცავენ - ამბობს გიორგი, 

დარსაძე კი უპასუხებს: - იმის თქმა, რომ ქვეყანას ახლა მხოლოდ ახალგაზრდები იცავენ, 

რბილად რომ ვთქვათ, არასწორია, რადგან ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში რუსეთის 

თავდასხმას არასერიოზულად აღიქვამენ და მხოლოდ სტუდენტების ცხელი გულები 

უპირისპირდებიან  რუსეთის იმპერიის აგრესიას55. სახალხო გვარდიის წარმომადგენელი, 

გობეჩია, მოკრავს რა ყურს ამ დიალოგს, შეახსენებს მათ, რომ „...გვარდია ჩვენს ეროვნულ 

ინტერესებს იცავდა ყოველთვის და ახლაც იცავს“56 . 

კამათი გრძელდება და,  როცა საუბარი დემოკრატიული რესპუბლიკის მოწყობაზე 

ჩამოვარდება,  სოციალ-დემოკრატი ნოე ჩახავა აღნიშნავს: „როცა გარედან აჯანყებას 

გიწყობენ, შენს საზღვრებს დაუკითხავად არღვევენ და შენს სახელმწიფო სხეულს უხეშად 

                                                            
52 დ. ტურაშვილი, ,,მატარებელი“, გამომცემლობა „იბერია“, 2013, გვ. 3. 
53 დ. ტურაშვილი, იხ. სქოლიო 9, გვ.10. 
54 დ. ტურაშვილი, იხ. სქოლიო 9, გვ.10. 
55 დ. ტურაშვილი, იხ. სქოლიო 9, გვ.13.    
56 დ. ტურაშვილი, იხ. სქოლიო 9, გვ.15. 
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ჯიჯგნიან, ძალიან ძნელია თავი დაიცვა და თანაც, დემოკრატიაზე იფიქრო“57. შესაძლოა, 

მართალიც იყოს ეს პერსონაჟი, მაგრამ ისტორიულად, საქართველოს ყოველთვის ჰყავდა 

მტერი; არც მიტაცებული ტერიტორიების სიმცირე გვაკლდა, თუმცა ამას არ უნდა 

მოედუნებინა ერის სიფხიზლე. ქვეყნის განვითარებისთვის კი, დემოკრატიული იდეები 

აუცილებელია. ავტორისეული კონცეფციის გამომხატველი სწორედ ნოე ჩახავაა, რომლის 

პოზიციას მისი თანაპარტიელი ჭეიშვილი ახმოვანებს: „თქვენ გავიწყდებათ, რომ 

დემოკრატიასაც აქვს სუსტი მხარეები და როცა ასეთი მტრული გარემოცვაა ირგვლივ, მტრები 

შენს წინააღმდეგ, პირველ რიგში, სწორედ დემოკრატიის სუსტ მხარეებს იყენებენ, ამიტომ 

მისი გაძლიერებაა საჭირო“58 . 

პიესაში აშკარად იკვეთება აზრი, რომ უპარტიო ხალხს უფრო შესტკივა სამშობლოზე გული, 

ვიდრე იმდროინდელ მთავრობას, რომელმაც რუსეთს  „დაუტოვა საჯიჯგნად“ საქართველო. 

შუაღამისას ახალგაზრდა, უპარტიო თამარი და მისი თანაკურსელი ლუკა მატარებელს 

ტოვებენ, რადგან საქართველოში დარჩენას გადაწყვეტენ. გადაწყვეტილებას თამარის მამა, 

ელიზბარი, მოიწონებს და ასე დაემშვიდობება ახალგაზრდებს: „მგონი, მართლებიც ხართ 

რომ რჩებით... თქვენ რატომ უნდა დატოვოთ თქვენი ქვეყანა; თქვენ ხომ არაფერს გერჩიან და 

თუ წახვალთ, მთელი ცხოვრება დაკარგულ სამშობლოზე უნდა იოცნებოთ“59.  აღნიშნული 

სცენა  მიანიშნებს, რომ მამების მიერ მიტოვებულ ქვეყანას მომავალმა თაობამ უნდა 

უპატრონოს; მათი დაწყებული საქმე უნდა გააგრძელოს, ოღონდ დაიხსომოს, რომ 

„...მატარებელში, სხვათა შორის, სხვებიც აღმოჩნდებიან და თუ ახლა ვერ მიხვდებიან, რა 

ბოროტებაა ბოლშევიკური რუსეთი, ეს ბოროტება ევროპასაც შეეხება და მერე ამერიკამდეც 

მიაღწევს“60.  

ავტორი, გარკვეულწილად, ამართლებს „გაქცეულ მთავრობას“, რადგან საქართველოში 

დარჩენით, მას კარგი არაფერი ელოდა. პარტიული ვერა დარსაძე თავის ქმედებას ასე აფასებს: 

„ჩვენთვის მთავარი ყოველთვის ჩვენი ხალხის უსაფრთხოება იყო და თბილისიც ამიტომ 

დავტოვეთ. არ გვინდა, რომ ზედმეტი და გაუმართლებელი მსხვერპლი მოჰყვეს ამ ომს და 

როგორც გითხარით, მთავარი ჩვენთვის, ყოველთვის ხალხის უსაფრთხოება იყო და არის“61. 

ტურაშვილის პიესაში საუბრისას მგზავრები რუსულ კულტურასაც ეხებიან; უპარტიოები 

                                                            
57 დ. ტურაშვილი, იხ. სქოლიო 9, გვ.16.   
58 დ. ტურაშვილი, იხ. სქოლიო 9, გვ.16    
59 დ. ტურაშვილი, იხ. სქოლიო 9, გვ.17. 
60 დ. ტურაშვილი, იხ. სქოლიო 9, გვ.18.     
61 დ. ტურაშვილი, იხ. სქოლიო 9, გვ.20.   
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აღნიშნავენ, რომ რუსეთს შესანიშნავი მწერლები ჰყავს, მაგრამ თვითონ სახელმწიფოა 

„ცუდი“; თუმცა „პარტიული“ დარსაძე კატეგორიული ტონით აცხადებს: „ოკუპანტი ქვეყანა 

მტერია და მტრის ქებას ნუ მომთხოვთ“62. პიესა მატარებლის პარიზში ჩასვლით სრულდება.  

ზედმეტი არ იქნება და საინტერესოდაც მიგვაჩნია, თუ აქვე მოვიყვანთ საქართველოს 

პირველი რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურის, ნოე ჟორდანიას, ჩანაწერებს , რომლებშიც 

წარმოჩენილია 1921  წლის პოლიტიკური სიტუაცია. მოგონებებში „ჩემი   წარსული 

(მოგონებანი)“ იგი გადმოგვცემს გიორგი  კვინიტაძესთან63 საუბარს თბილისის დატოვების 

შესახებ: „ვედავებოდი, ვაჩერებდი, არ გადადგა ასეთი ნაბიჯი-მეთქი... მოვსთხოვე მიზეზი, 

გამარჯვებული ჩვენ ვართ, უკან იხევს ჩვეულებრივათ დამარცხებული-თქვა. მან მიპასუხა: ეს 

თეორიაა, საქმეს წყვეტს კონკრეტული მდგომარეობა, ჩვენ შემოსალტული ვართ, გზა 

მოჭრილია. რჩება ერთი ბილიკი - მცხეთისკენ მიმავალი გზა და თუ ამეღამ ვერ გავასწრებთ, 

ხვალ იძულებული ვიქნებით ტყვედ ჩავბარდეთო“64 იმის პასუხად, თუ რატომ იყო 

აუცილებელი ქვეყნის დატოვება,  თავად გიორგი კვინიტაძე თავის ,,მოგონებებში“ ასეთ 

განმარტებას იძლევა: „24 თებერვლისთვის, თბილისის დატოვებისას, ქალაქში მხოლოდ სამი 

მატარებელი იყო დარჩენილი: დამფუძნებელი კრების, მთავრობის და მთავარსარდლის. სხვა 

ყველა უწყება ევაკუირებული იყო ქუთაისში“65 . 

 დასკვნა 
  

ამგვარად, ნაშრომი წარმოადგენს მცდელობას, ასახულიყო 1921 წლის ტრგიკული მოვლენა-

დამოუკიდებლობის დაკარგვა და ამ მოვლენის გამოწვევი თუ მიღებული შედეგები თუ 

როგორ აისახა ოთარ ჭილაძის ,,მარტის მამალსა“ და ჩვენი თანამედროვე მწერლის დათო 

ტურაშვილის პიესაში ,,მატარებელი“. აღნიშნულ  ნაწარმოებთა ფონზე კარგად ჩანს 

თავგზააბნეული საზოგადოება, დაცალცალკევებული ინტელიგენცია, შეშინებული ხალხი, 

უნიათო მთავრობა. ყველაფერ ამის მაპროვოცირებელი კი იმპერიალისტური რუსეთი იყო. 

                                                            
62 დ. ტურაშვილი, იხ. სქოლიო 9, გვ.21. 
63 გიორგი კვინიტაძე (ნამდვილი  გვარი - ჩიქოვანი-1874-1970) - დაამთავრა თბილისის კადეტთა კორპუსი, 
პეტერბურგის ქვეითთა სასწავლებელი. მსახურობდა პოლონეთში, მონაწილეობა მიიღო რუსეთ-იაპონიის ომში. 
1918 წელს, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, გენერალი კვინიტაძე ჩამოვიდა 
საქართველოში. მისი ძალისხმევით ჩამოყალიბდა ქართული არმია; 1918-1921წ.წ. იყო საქართველოს 
შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი. 1921 წელს, საქართველოს ოკუპაციიის შემდეგ, გიორგი კვინიტაძემ 
დატოვა სამშობლო  და დარჩენილი ცხოვრება საფრანგეთში გაატარა. გარდაიცვალა და დაკრძლულია 
საფრანგეთში, შატუში. 1985 წელს, საფრანგეთში, რუსულ ენაზე გამოიცა მისი მემუარები. 
64 ნ.ჟორდანია, „ჩემი   წარსული (მოგონებანი)“, გამომცემლობა,,სარანგი“,1990.გვ 135. 
65 გ .კვინიტაძე, ,, ჩემი მოგონებები- 1917-1921“ ბლოგი  ,,ვანგოგენი“.  2014 წლის 15 ივნისი.  
http://vangogen.blogspot.com/2017/02/1917-1921_20.html.[უ. გ. 5.09.2019]. 
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ნაშრომში  მოყვანილი თვითმხილველთა მოგონებები კი   უფრო მეტად აზუსტებს თემაში 

წამოჭრილ საკითხებს. თემა საინტერესოა სტუდენტებისთვის, ფართო მკითხველისა თუ ამ 

საკითხით დაინტერესებული მკვლევრისთვის. 
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ნორმის ბლანკეტურობა, როგორც მისი არაკონსტიტუციურად მიჩნევის 
საფუძველი - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის 

ანალიზი 
 

ანა კუჭუხიძე 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 
 

საქართველოს კანონმდებლობაში ბლანკეტური ნორმების არსებობა წარმოადგენს პრობლემურ 
საკითხს. აღნიშნულის დასტურია ის ფაქტიც, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
ხშირად უწევს მსჯელობა ნორმის კონსტიტუციურობაზე სწორედ მისი ბლანკეტურობის 
ჭრილში. ამ საკითხის აქტუალურობიდან  გამომდინარე, საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე, სტატია მიმოიხილავს ნორმის ბლანკეტურად 
მიჩნევის შემდეგ ორ საფუძველს:  

1) ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტი არ იძლევა ინდივიდუალური გარემოებების 
გათვალისწინებით კონსტიტუციური უფლების შეზღუდვის ინტენსივობის დიფერენცირების 
შესაძლებლობას;  

2) ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტი არ იძლევა ინდივიდუალური გარემოებების 
გათვალისწინებით იმ სუბიექტების დიფერენცირების შესაძლებლობას, რომელთაც ეზღუდებათ 
კონსტიტუციური უფლება.  

ამასთანავე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების ანალიზის 
შედეგად სტატიაში წარმოჩენილია ის საგამონაკლისო შემთხვევები როდესაც ნორმა, 
მიუხედავად მისი ბლანკეტური შინაარსისა,  შესაძლებელია მიჩნეულ იქნეს კონსტიტუციურად. 
მაგალითისათვის, სტატიაში ასახულია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
პრაქტიკის სისტემური და ლოგიკური ანალიზის საფუძველზე მიღებული დასკვნა, რომლის 
თანახმადაც ბლანკეტური ნორმა  შესაძლებელია ჩაითვალოს კონსტიტუციურად იმ 
შემთხვევაშიც, თუ დასტურდება, რომ ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად აუცილებელია 
კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება შეეზღუდოს არა ყველას, არამედ ნორმის მოქმედების 
ქვეშ მოქცეულ პირთა დიდ უმრავლესობას და ამავდროულად შეუძლებელია ან/და 
არაგონივრულია გარემოებების ინდივიდუალური შეფასება და ამ „დიდი უმრავლესობის“ 
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გამიჯვნა ნორმის მოქმედების ქვეშ მოქცეული სხვა, უმცირესობაში მყოფი სუბიექტებისგან.  
სტატიაში გაანალიზებულია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წინააღმდეგობრივი 
პოზიციები ისეთი კრიტერიუმთან მიმართებით, როგორიცაა სუბიექტთა წრის გამიჯვნის 
შეუძლებლობა და არაგონივრულობა. 

დასასრულს, ყურადღება გამახვილებულია იმ შემთხვევაზე, როდესაც ბლანკეტურობის 
საფუძვლით ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობა დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, თუკი 
ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად არსებობს ნორმით დადგენილი მექანიზმისგან 
განსხვავებული სხვა მექანიზმი/საშუალება. 

 

საკვანძო სიტყვები: ბლანკეტურობა, ინდივიდუალური გარემოებები, საკონსტიტუციო 
სასამართლო 

 

Abstract 
 

The existence of blanket norms in Georgian legislation stands as a problematic issue. Proof of this is the 

fact that the Constitutional Court of Georgia often has to discuss the constitutionality of a norm in terms 

of its blanket. Given the urgency of this issue, based on the analysis of the case studies of the Constitutional 

Court of Georgia, the article reviews the following two grounds of considering the norm to turn into the 

blanket:  

1) The normative-legal act does not allow differentiating the intensity of the restriction of the 

constitutional right according to individual circumstances;  

2) A normative-legal act does not allow differentiating the subjects whose constitutional right is restricted, 

taking into account individual circumstances.  

In addition, as a result of the analysis of the decisions of the Constitutional Court of Georgia, the article 

presents the exceptional cases when the norm, despite its blanket content, can be considered 

constitutional. 

To give an example the article involves the conclusion that  the blanket norm can be considered as 

constitutional in case it is confirmed that, for achieving the legitimate purpose it is necessary to restrict 

the constitutional right not to eveyone, but to the vast majority of individuals who are the subjects of the 

norm but at the same time it is impossible or/and unreasonable to take into account all individual 
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circumstances and separate the “vast majority” from other subjects of the norm who are in the minority. 

The article analyzes the conflicting opinions of the Constitutional Court of Georgia regarding the criterias 

such as impossibility and irrationality of separating subjects of the norm. 

At the end, article focuses on a fact that in certain conditions, recognition of the norm as unconstitutional 

on the ground of its blanket is allowed in case there is another mechanism which can be used for the 

puprose of achievign the legitimate purpose. 

 

Keywords: Blanket, individual circumstances, Constitutional Court 

შესავალი 
 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ საზოგადოების მზარდი დაინტერესებისა 

და კონსტიტუციური სარჩელების რაოდენობის მატების ფონზე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 

იძენს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის სხვადასხვა ასპექტების ანალიზი და 

შედეგების სისტემატიზებული სახით წარმოჩენა.  

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის ზედაპირული მიმოხილვაც 

საკმარისია იმ დასკვნამდე მისასვლელად, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არცთუ იშვიათად 

შეიცავს ნორმებს, რომლებიც საქმის ინდივიდუალური გარემოებების გათვალისწინების გარეშე 

ადგენენ იდენტურ შეზღუდვას ყველასთვის. ასეთი ნორმის კონსტიტუციურობა მისი შინაარსის 

ბლანკეტურობის გამო არაერთხელ გამხდარა საკონსტიტუციო სასამართლოს განხილვის 

ობიექტი. ამდენად, ნორმის ბლანკეტურობა მეტად აქტუალური, პრობლემური და 

ამავდროულად საკმაოდ კომპლექსური საკითხია. სწორედ ამიტომ, მოცემული სტატია 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის სისტემური და ლოგიკური ანალიზის 

საფუძველზე ნორმის ბლანკეტურობის პრობლემას განიხილავს ორ ჭრილში:  

ა) ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტი არ იძლევა ინდივიდუალური გარემოებების 

გათვალისწინებით კონსტიტუციური უფლების შეზღუდვის ინტენსივობის დიფერენცირების 

შესაძლებლობას; 

ბ) ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტი არ იძლევა ინდივიდუალური გარემოებების 

გათვალისწინებით იმ სუბიექტების დიფერენცირების შესაძლებლობას, რომელთაც ეზღუდებათ 

კონსტიტუციური უფლება. 
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1. კონსტიტუციური უფლების შეზღუდვის ინტენსივობის განსაზღვრა საქმის 
ინდივიდუალური გარემოებების გათვალისწინების გარეშე 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაერთხელ განმარტა, რომ “უფლების 

შემზღუდველი ნორმა, მისი ზოგადი ხასიათის გამო, არ უნდა ქმნიდეს ინდივიდუალურ 

შემთხვევებში უფლების არათანაზომიერად შეზღუდვის საფრთხეს. მნიშვნელოვანია, 

შემზღუდველი ნორმა ჩამოყალიბდეს საკმარისი სიცხადით და შესაძლებლობას იძლეოდეს, 

გათვალისწინებული იქნეს ინდივიდუალური გარემოებები, რათა არ მოხდეს უფლების 

არაპროპორციული შეზღუდვა.”100 აღნიშნული მოთხოვნა ირღვევა, როდესაც ნორმატიულ-

სამართლებრივი აქტი არ იძლევა ინდივიდუალური გარემოებების გათვალისწინებით 

კონსტიტუციური უფლების შეზღუდვის ინტენსივობის (შეზღუდვის ხარისხი, ვადა, 

ფორმა/ზომა და სხვა) დიფერენცირების შესაძლებლობას. ამდენად, კანონმდებლის 

ვალდებულებაა:  

ა) შექმნას ინდივიდუალურ გარემოებებზე მორგებული განჭვრეტადი, თუმცა 

ამავდროულად მოქნილი კანონმდებლობა ან/და  

ბ) შესაბამის ორგანოს გადასცეს კონკრეტული კრიტერიუმების საფუძველზე ყველაზე  

მართებული გადაწყვეტილების მიღების დისკრეცია.  

წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ კანონმდებლობა არ იძლევა საქმის ინდივიდუალური 

გარემოებების გათვალისწინების შესაძლებლობას, წარმოიშობა საქართველოს ნორმის 

კონსტიტუციურობაზე მსჯელობის საფუძველი. მაგალითისათვის, შეზღუდვის ინტენსივობის 

ბლანკეტურობის საკითხი აქტუალური იყო გახმაურებულ საქმეში „საქართველოს მოქალაქე ბექა 

წიქარიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, რომელშიც ნორმის 

არაკონსტიტუციურად მიჩნევის საფუძვლად საკონსტიტუციო სასამართლომ ნორმის 

ბლანკეტურობა მიუთითა, რამდენადაც სადავო ნორმა არ იძლეოდა სასჯელის 

ინდივიდუალიზაციის საშუალებას. მოცემულ საქმეში სასამართლომ დაადგინა: „სასჯელთან 

დაკავშირებული კონსტიტუციური შეზღუდვის არსი არის პროპორციული სასჯელის დაკისრება 

მნიშვნელოვნად ინდივიდუალიზებული სახით, რა დროსაც მხედველობაში მიიღება 

დანაშაულის სიმძიმე, დამნაშავის ბრალი და დანაშაულის შედეგად გამოწვეული ზიანი 

(კონკრეტული დაზარალებულისთვის თუ საზოგადოებისთვის), დამნაშავის პერსონალური 

                                                            
100    საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე N1/2/622 „საქართველოს მოქალაქე 
ედიშერ გოდუაძე საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ“, 2017 წლის 9 თებერვლის პარაგრაფი II-31 
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მახასიათებლები და საქმის კონკრეტული გარემოებები. ... მხოლოდ ამგვარ პირობებში 

შეასრულებს სასჯელი თავის მიზნებს.“101  

შეზღუდვის ინტენსივობის ბლანკეტურობა განხილვის ობიექტი გახდა ასევე საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 2016 წლის 14 აპრილის N1/1/625,640 გადაწყვეტილებაში, რომლითაც 

სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სადავო ნორმა, რომელიც უფლების შეზღუდვის ვადის 

დიფერენციაციის შესაძლებლობის გარეშე ფარული საგამოძიებო მოქმედებების 

განსახორციელებლად შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე სახელმწიფო ორგანოს უფლებას 

ანიჭებდა 2 წლის ვადით შეენახა კავშირგაბმულობის არხში არსებული მაიდენტიფიცირებელი 

მონაცემები. აღნიშნულ გადაწყვეტილებაში საკონსტიტუციო სასამართლომ განმარტა: 

„ნიშანდობლივია, რომ სადავო ნორმა არც დამოუკიდებლად და არც სისტემური განმარტების 

გზით, არ იძლევა იმ დასკვნის გამოტანის შესაძლებლობას, რომ ის ხელისუფლებას 

ავალდებულებს ინდივიდუალურ მიდგომას და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მიზნის - 

პრობლემის მასშტაბის და მნიშვნელობის პროპორციული ვადით (ერთი დღიდან 2 წლამდე) 

ინფორმაციის შენახვას. ... მაშასადამე, სადავო ნორმა ბლანკეტურად ითვალისწინებს რა 

მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების 2 წლის ვადით შენახვას, ის ვერ იქნება მიჩნეული მიზნის 

მიღწევის პროპორციულ საშუალებად”.102 უფლების შეზღუდვის ვადის დიფერენცირების 

შეუძლებლობა აქტუალური იყო ასევე საქმეში „საქართველოს მოქალაქე ედიშერ გოდუაძე 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ“.  

ამდენად, ნორმის კონსტიტუციურობა შეზღუდვის ინტენსივობის ბლანკეტურობის ჭრილში 

საკმაოდ ხშირად ხდება საკონსტიტუციო სასამართლოს განხილვის ობიექტი. უფრო  მეტიც, 

შეზღდვის ინტენსივობის ბლანკეტურობა არცთუ იშვიათად წარმოადგენს ნორმის 

არაკონსტიტუციურად ცნობის საფუძველს. 

 

                                                            
101    საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე N1/4/592 „საქართველოს მოქალაქე ბექა 
წიქარიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“. 2015 წლის 24 ოქტომბერი, პარაგრაფი II-97 
102    საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე N1/1/625,640 „საქართველოს სახალხო 
დამცველი, საქართველოს მოქალაქეები - გიორგი ბურჯანაძე, ლიკა საჯაია, გიორგი გოცირიძე, თათია ქინქლაძე, 
გიორგი ჩიტიძე, ლაშა ტუღუში, ზვიად ქორიძე, ააიპ „ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო“, ააიპ „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველო“, ააიპ „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“, ააიპ „სამართლიანი 
არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ და ააიპ „ადამიანის უფლებათა ცენტრი“ საქართველოს 
პარლამენტის წინააღმდეგ“, 2016 წლის 14 აპრილი, პარაგრაფი II-111-112    
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2. კონსტიტუციური უფლების ბლანკეტური შეზღუდვა ამ უფლების სუბიექტების 
დიფერენცირების გარეშე 

საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული ძირითადი უფლებების უმეტესობა არ 

წარმოადგენს აბსოლუტურ უფლებებს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი ლეგიტიმური მიზნების 

არსებობისას დასაშვებია ამ კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვა. თუმცა, ამ ლეგიტიმური 

მიზნის მისაღწევად უფლების შეზღუდვის აუცილებლობა შესაძლებელია არსებობდეს პირთა 

მხოლოდ გარკვეული ჯგუფის მიმართ. უფლების შემზღუდველი ნორმა კონსტიტუციურია 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის შეეხება სუბიექტთა მხოლოდ იმ წრეს, რომელთა მიმართაც 

არსებობს ამ უფლების შეზღუდვის აუცილებლობა. სხვა შემთხვევაში ნორმა შესაძლებელია 

მიჩნეულ იქნეს არაკონსტიტუციურად მისი ბლანკეტურობის გამო. 

ნორმის ბლანკეტურობა, კერძოდ ნორმის დანაწესის მოქმედება სუბიექტთა განუსაზღვრელი 

წრის მიმართ გახდა მისი არაკონსტიტუციურად ცნობის ერთ-ერთი საფუძველი 2016 წლის 14 

აპრილის N1/1/625,640 გადაწყვეტილებაში. მოსარჩელეები სადაოდ ხდიდნენ „ელექტრონული 

კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 83 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 

პირველ წინადადებას, რომლის მიხედვითაც ფარული საგამოძიებო მოქმედებების 

განსახორციელებლად შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე სახელმწიფო ორგანოს უფლება 

ჰქონდა განეხორციელებინა კავშირგაბმულობის არხში არსებული მაიდენტიფიცირებელი 

მონაცემების კოპირება და მათი 2 წლის ვადით შენახვა. საკონსტიტუციო სასამართლომ 

დაადგინა: „სადავო ნორმა ბლანკეტური ხასიათისაა იმ გაგებით, რომ ითვალისწინებს 

კავშირგაბმულობის არხში არსებული აბსოლუტურად ყველას/თითოეული ადამიანის 

ნებისმიერ ადამიანთან კომუნიკაციისას მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირების და 

შენახვის შესაძლებლობას. სადავო ნორმა არ ზღუდავს სახელმწიფოს ვალდებულებით, 

მოახდინოს მხოლოდ ... რელევანტური ინფორმაციის კოპირება და შენახვა. მაშასადამე, 

ზემოაღნიშნული ინფორმაცია ინახება იმისგან დამოუკიდებლად, აქვს თუ არა პირს თუნდაც 

ჰიპოთეტური კავშირი სავარაუდო (ჩადენილ ან მომავალში დაგეგმილ) დანაშაულთან. ... 

ბუნებრივია, ასეთი ბლანკეტური, ტოტალური შეგროვება ინფორმაციისა ასევე თავისთავად 

ზრდის უფლებაში ჩარევის ინტენსივობას.103  

                                                            
103    საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე N1/1/625,640 „საქართველოს სახალხო 
დამცველი, საქართველოს მოქალაქეები - გიორგი ბურჯანაძე, ლიკა საჯაია, გიორგი გოცირიძე, თათია ქინქლაძე, 
გიორგი ჩიტიძე, ლაშა ტუღუში, ზვიად ქორიძე, ააიპ „ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო“, ააიპ „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველო“, ააიპ „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“, ააიპ „სამართლიანი 
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სუბიექტთა წრის ბლანკეტურობის ჭრილში საინტერესოა ასევე საქმე „საქართველოს მოქალაქე 

ომარ ჯორბენაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, რომელშიც საკონსტიტუციო 

სასამართლომ დაადგინა, რომ ნორმა იყო არაკონსტიტუციური, ვინაიდან ნორმის მოქმედების 

ქვეშ ექცეოდნენ ის პირები, რომელთა უფლებების შეზღუდვასაც არ გააჩნდა ლეგიტიმური 

მიზანი. სადავო ნორმა ადგენდა: „სააპელაციო და რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების 

მოსამართლე თანამდებობაზე გამწესდება 3 წლის ვადით.“ მოსარჩელე მხარის განმარტებით, არ 

არსებობდა მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნამდე სადავო ნორმით გათვალისწინებული 3 

წლიანი გამოსაცდელი ვადის გავრცელების საჭიროება იმ პირებზე, რომელთაც გამწესების 

მომენტში ჰქონდათ სამოსამართლო საქმიანობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება, ვინაიდან ამ 

უკანასკნელთა შეფასება შესაძლებელი იყო წარსული საქმიანობიდან გამომდინარე. შესაბამისად, 

მოსარჩელე სადაოდ ხდიდა არა 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადის კონსტიტუციურობას ზოგადად, 

არამედ, მხოლოდ ნორმის ბლანკეტურობას, უფრო ზუსტად კი იმ ფაქტს, რომ სახელმწიფო 

თანამდებობის დაკავების უფლების მიმართ დადგენილი შეზღუდვა ვრცელდებოდა იმ 

პირებზეც, რომლებიც მისი აზრით არ უნდა დაქვემდებარებოდნენ ასეთ რეგულაციას. 

საკონსტიტუციო სასამართლომ გაიზიარა კანონმდებლის სულისკვეთება იმასთან 

დაკავშირებით, რომ მოსამართლის საპატიო თანამდებობაზე კომპეტენტური პირების გამწესება, 

ნამდვილად წარმოადგენს ისეთი მაღალი კონსტიტუციური მნიშვნელობის მიზანს, რომლის 

მისაღწევადაც დასაშვებია სახელმწიფო თანამდებობის დაკავების უფლების შეზღუდვა, მათ 

შორის, 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადის დაწესება, რომლის მიზანია მოსამართლის 

თანამდებობაზე უვადოდ გამწესებამდე, მათი საქმიანობის შეფასება კეთილსინდისიერებისა და 

კომპეტენტურობის თვალსაზრისით, თუმცა, ამავდროულად დაეთანხმა მოსარჩელის პოზიციას 

ნორმის ბლანკეტურობასთან დაკავშირებით. საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა: 

„თანაზომიერების პრინციპის მიხედვით, გამოსადეგობასთან ერთად, შერჩეული ღონისძიება 

აუცილებლობის მოთხოვნასაც უნდა აკმაყოფილებდეს. მოცემულ შემთხვევაში სადავო ნორმით 

გათვალისწინებული შემზღუდველი ღონისძიება მოქმედებს გამონაკლისების გარეშე და 

ვრცელდება მოსამართლეობის ყველა კანდიდატზე. ... ისეთ კანდიდატებთან დაკავშირებით, 

რომელთაც აქვთ მოსამართლეობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება, სამოსამართლო 

საქმიანობა, როგორც შესასწავლი მოცემულობა უკვე არსებობს და შესაძლებელია მისი 

                                                            
არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ და ააიპ „ადამიანის უფლებათა ცენტრი“ საქართველოს 
პარლამენტის წინააღმდეგ“, 2016 წლის 14 აპრილი, პარაგრაფი II-109    
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გაანალიზება და კანდიდატის იმ ნიშან-თვისებების განსაზღვრა, რომელთა დასადგენადაც 

პრაქტიკული სამოსამართლო საქმიანობის შესწავლაა საჭირო.  ... ამ შემთხვევაში გაუგებარი 

ხდება, რა მიზნის მიღწევას ემსახურება პირის მოსამართლედ გამწესება განსაზღვრული ვადით. 

... შესაბამისად, როდესაც პირის წარსული სამოსამართლო საქმიანობა იძლევა მოსამართლის 

ინდივიდუალური ნიშან-თვისებების შესწავლის ობიექტურ შესაძლებლობას, მოსამართლის 

თანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმების მოტივით, მისი ამ თანამდებობაზე 3 წლიანი 

ვადით გამწესება არ წარმოადგენს ლეგიტიმური მიზნის მიღწევის აუცილებელ საშუალებას.“104 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 

მიიჩნია, რომ სადავო ნორმა არათანაზომიერად ზღუდავდა სახელმწიფო თანამდებობის 

დაკავების უფლებას და ეწინააღმდეგებოდა  საქართველოს კონსტიტუციის 2018 წლის 16 

დეკემბრამდე მოქმედი რედაქციის 29-ე მუხლის პირველ პუნქტს. 

ამდენად, როგორც უკვე აღინიშნა, უფლების შემზღუდველი ნორმა კონსტიტუციურია მხოლოდ 

იმ შემთხვევაში, თუ ის მიემართება სუბიექტთა მხოლოდ იმ წრეს, რომელთა მიმართაც არსებობს 

ამ უფლების შეზღუდვის აუცილებლობა. თუმცა, ამ ზოგადი წესიდან არსებობს გამონაკლისი. 

ნორმა შესაძლებელია ჩაითვალოს კონსტიტუციურად იმ შემთხვევაშიც, თუ დასტურდება, რომ 

ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად აუცილებელია კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება 

შეეზღუდოს არა ყველას, არამედ ნორმის მოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირთა დიდ უმრავლესობას 

და ამავდროულად შეუძლებელია ან/და არაგონივრულია გარემოებების ინდივიდუალური 

შეფასება და ამ „დიდი უმრავლესობის“ გამიჯვნა ნორმის მოქმედების ქვეშ მოქცეული სხვა, 

უმცირესობაში მყოფი სუბიექტებისგან. 

ეს დასკვნა ნათლად გამომდინარეობს საქმიდან „საქართველოს მოქალაქეები - გუჩა კვრაცხელია, 

გივი ცინცაძე, გიორგი თავაძე, ელიზბარ ჯაველიძე და სხვები (სულ 17 მოსარჩელე) 

საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, რომელშიც სადავოდ იყო გამხდარი „საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტი, 

რომლის თანახმად, „აკადემიის ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე არ შეიძლება აირჩეს პირი, 

რომლის ასაკი 70 წელს აღემატება“. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა: 

„იმისათვის, რათა ამა თუ იმ თანამდებობის დაკავების ან/და საქმიანობის განხორციელებისათვის 

ასაკთან დაკავშირებული ბლანკეტური შეზღუდვის დაწესება რაციონალურად იქნეს მიჩნეული, 

                                                            
104    საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე N3/1/659 „საქართველოს მოქალაქე ომარ 
ჯორბენაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, 2017 წლის 15 თებერვალი, პარაგრაფი II-42-45    
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კანონმდებელი, პირველ რიგში, ვალდებულია, დაასაბუთოს, რომ კონკრეტული საქმიანობის 

ბუნებიდან გამომდინარე, როგორც წესი, განსაზღვრული ასაკის პირთა დიდი უმრავლესობა ვერ 

შეძლებს დაკისრებული ფუნქციების შესრულებას. უნდა დასაბუთდეს, რომ კანონით დადგენილი 

ასაკის მიღწევა, როგორც წესი, შემთხვევათა უმრავლესობაში იწვევს ადამიანის იმგვარი 

უნარების დაქვეითებას, შესუსტებას, რაც აუცილებელია კონკრეტული საქმიანობის 

განსახორციელებლად. იმავდროულად, ხსენებული უნარების შესუსტება, დაქვეითება, უნდა 

იქნეს შეფასებული არა ზოგადად, არამედ საქმიანობის იმ სახესთან მიმართებით, რომელთა 

განხორციელებაც იზღუდება კანონმდებლობით დადგენილი ასაკის მიღწევის შემდგომ.  ამავე 

დროს, ის ფაქტი, რომ გარკვეულ ასაკში მყოფ პირთა დიდი უმრავლესობა ვერ შეძლებს 

საქმიანობის სათანადოდ განხორცილებას, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობს ყველა სხვა პირის 

ასეთად მიჩნევას. ამდენად, ბლანკეტური შეზღუდვის დაწესება არარაციონალური იქნება იმ 

შემთხვევაშიც, თუ პირის თანამდებობასთან შესაბამისობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, 

გონივრულ ფარგლებში არის შესაძლებელი მათი უნარების ინდივიდუალური შეფასების 

შედეგად. ამდენად, ასაკთან დაკავშირებული ბლანკეტური შეზღუდვის დაწესების შემთხვევაში, 

კანონმდებელი ასევე ვალდებულია, დაასაბუთოს, რომ შეუძლებელია ან/და არაგონივრულია 

პირთა უნარების ინდივიდუალური შეფასება და თანამდებობის დაკავების საკითხის მის 

საფუძველზე გადაწყვეტა.”105  

შესაბამისად, მოპასუხე მხარემ მოსარჩელის მიერ ბლანკეტურად მიჩნეული ნორმის 

კონსტიტუციურობის მტკიცებისას თავისი პოზიცია შეიძლება დააფუძნოს იმ ფაქტს, რომ 

გარემოებების ინდივიდუალური შეფასება შეუძლებელია ან/და არაგონივრულია.  სუბიექტთა 

დიფერენციაციის აბსოლუტური შეუძლებლობა, ისევე როგორც არაგონივრულობა, უნდა 

შეფასდეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში. თუმცა, საკონსტიტუციო სასამართლოს 

პრაქტიკიდან გამომდინარე ბუნდოვანია, თუ რას გულისხმობს არაგონივრულობის კრიტერიუმი 

და როგორ უნდა მოხდეს დიფერენციაციის არაგონივრულობის შეფასება. მაგალითად, დღემდე 

არ არის ჩამოყალიბებული ერთიანი მოსაზრება იმაზე, ინდივიდუალური გარემოებების 

შეფასების პროცესის ტექნიკურ/ადმინისტრაციული სირთულეები შეიძლება თუ არა მიჩნეულ 

                                                            
105    საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე N2/2/863 „საქართველოს მოქალაქეები - 
გუჩა კვრაცხელია, გივი ცინცაძე, გიორგი თავაძე, ელიზბარ ჯაველიძე და სხვები   სულ 17 მოსარჩელე   საქართველოს 
პარლამენტის წინააღმდეგ“, 2018 წლის 22 თებერვალი. პარაგრაფი II-24-25   
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იქნას ისეთ გარემოებად, რომელიც ჩაითვლება სუბიექტთა დიფერენციაციის არაგონივრულობის 

წონად არგუმენტად და საფუძვლად დაედება სარჩელის დაკმაყოფლებაზე უარის თქმას. 

საქმეში „საქართველოს მოქალაქე ხათუნა ფხალაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ 

მოსარჩელე სადაოდ ხდიდა „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 

მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტს, რომლის შესაბამისად, აკრძალული იყო თამბაქოს ნაწარმის 

რეალიზაცია სააღმზრდელო, საგანმანათლებლო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო 

დაწესებულებებში და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე 50 მეტრის რადიუსში. თამბაქოს 

პროდუქციის რეკლამირების შეზღუდვის ლეგიტიმურ მიზანს მოსარჩელე განიხილავდა ნორმის 

ბლანკეტურობასთან ერთობლიობაში. უფრო კონკრეტულად, კონსტიტუციური სარჩელის 

ავტორის შეფასებით, სადავო ნორმით დადგენილი 50 მეტრიანი შეზღუდვა გონივრული 

იქნებოდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი თამბაქოს პროდუქციის გასაყიდი სავაჭრო ობიექტი 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში/სკოლაში მყოფი არასრულწლოვნების 

თვალთახედვის არეში მოექცეოდა, ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში სახეზე იქნებოდა თამბაქოს 

პროდუქციის რეკლამირება. თუმცა, არსებობს ვითარება, როდესაც სავაჭრო ობიექტის 

დასახელებული   დაწესებულებიდან დანახვა ობიექტურად შეუძლებელია. გარდა ამისა, 

კონსტიტუციური სარჩელის ავტორის განმარტებით მისი ადმინისტრაციული წესით 

დაჯარიმებას საფუძვლად 50 მეტრიანი რადიუსის მექანიკური გაზომვა დაედო ისე, რომ არ 

მომხდარა საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან თამბაქოს სავაჭრო ობიექტამდე მისასვლელი 

გზის მანძილის გათვალისწინება, რაც მის შემთხვევაში 50 მეტრს აჭარბებდა. ამდენად, 

მოსარჩელე მიიჩნევდა, რომ შესაბამის უწყებებს უნდა ჰქონოდათ ინდივიდუალური შეფასების 

შესაძლებლობა და ერთადერთი კრიტერიუმი 50 მეტრიანი რადიუსი არ უნდა ყოფილიყო. 

აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2017 წლის 21 

აპრილის N1/5/826 გადაწყვეტილებაში განმარტა: „თამბაქოს სავაჭრო ობიექტისა და 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ურთიერთგანლაგება შეიძლება იყოს მრავალგვარი. 

ამ ფონზე 50 მეტრიანი რადიუსის კრიტერიუმის პარალელურად დამატებითი პირობების 

(მისასვლელი გზისა და თვალთახედვის არეში მოხვედრის კრიტერიუმები) გათვალისწინება, 

ზედმეტად გაართულებდა სადავო ნორმის პრაქტიკაში იმპლემენტაციას. ცხადია, 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ყველა 

გეოგრაფიული წერტილიდან, ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე, თამბაქოს 

რეკლამირებისა და პოპულარიზაციის საფრთხის არსებობის დადგენა არაგონივრულად დიდ 
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ძალისხმევას საჭიროებს სამართალშემფარდებლის მხრიდან.“106 შესაბამისად, მოსამართლეთა 

ერთმა ჯგუფმა მიიჩნია, რომ ის ადმინისტრაციულ/ტექნიკური სირთულეები, რასაც ადგილი 

ექნებოდა თითოეული შემთხვევის ინდივიდუალური შეფასებისას, წარმოადგენდა საკმარის 

საფუძველს ასეთი დიფერენციაციის მოთხოვნის არაგონივრულად მიჩნევისათვის. 

 აღსანიშნავია, რომ მოცემულ საქმეზე მოსამართლეთა ხმები თანაბრად გაიყო და სადავო ნორმა 

ძალაში დარჩა, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების ნაწილი ზემოთ 

მოყვანილ მსჯელობას არ დაეთანხმა. მათ საკუთარი შახედულება დააფიქსირეს საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 21 აპრილის N1/5/826 გადაწყვეტილებაზე 

განსხვავებული აზრის სახით და განმარტეს: „გადაწყვეტილებაში ყურადღება გამახვილებულია 

იმ ადმინისტრაციულ სირთულეებზე, რომელიც შეიძლება თან ახლდეს ინდივიდუალურ 

შეფასებას. ამ თვალსაზრისით აღვნიშნავთ, რომ ტექნიკური/ადმინისტრაციული სირთულეები 

არ შეიძლება ქმნიდეს უფლების ბლანკეტურად შეზღუდვის საფუძველს. ადმინისტრაციული 

სირთულეების ზიდვის ტვირთი ეკისრება სახელმწიფოს. ამდენად, მიგვაჩნია, რომ 

კანონმდებელი ვალდებულია, სადავო საკითხი მოაწესრიგოს თანაზომიერების პრინციპის 

განუხრელი დაცვით, იმგვარად, რომ დაწესებული შეზღუდვა გავრცელდეს არა ყველა, არამედ 

მხოლოდ თამბაქოს გასაყიდ იმ ობიექტებთან მიმართებით, რომლებიც ქმნიან თამბაქოს 

პოპულარიზაციისა და რეკლამირების რეალურ საფრთხეს. ამდენად, კანონმდებლობა უნდა 

შეიცავდეს დამატებით პირობას (პირობებს) 50 მეტრიანი რადიუსის კრიტერიუმის 

პარალელურად, რათა სამართალშემფარდებლის მიერ შესაძლებელი იყოს კონკრეტული 

შემთხვევის ინდივიდუალური შეფასება.“107 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ, ვინაიდან, მოცემულ 

საქმეზე ხმები თანაბრად გაიყო, შეულებელია იმის მტკიცება, თუ რომელ მოსაზრებას უნდა 

მიენიჭოს უპირატესობა და რომელი მოსაზრება უნდა იქნეს მიჩნეული საკონსტიტუციო 

სასამართლოს ოფიციალურ პოზიციად. ამდენად, სუბიექტთა გამიჯვნის შეუძლებლობისა და 

არაგონივრულობის კრიტერიუმები საკმაოდ ბუნდოვანია და დიდწილად არის დამოკიდებული 

მხარეთა არგუმენტების ხარისხსა და საქმის კონკრეტულ გარემოებებზე. 

                                                            
106   იქვე, პარაგრაფი II-29    
107 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების გიორგი კვერენჩხილაძისა და მაია კოპალეიშვილის 
განსხვავებული აზრი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 21 აპრილის N1/5/826 
გადაწყვეტილებაზე, საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე ხათუნა ფხალაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ 
პარაგრაფი 13,14    
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დასასრულს, ნორმის ბლანკეტურობის საკითხზე მსჯელობისას აუცილებელია ყურადღების 

გამახვილება კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ნიუანსზე. ინტენსივობისა და სუბიექტთა წრის 

ბლანკეტურობის საფუძვლით ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობა დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, 

თუკი არსებობს ნორმით დადგენილი მექანიზმისგან განსხვავებული სხვა მექანიზმი/საშუალება, 

რომელსაც აქვს რესურსი, ისევე ეფექტურად უზრუნველყოს საჯარო ინტერესის დაცვა, როგორც 

სადავო რეგულაციას. როდესაც ასეთი მექანიზმი არ არსებობს, და საჯარო ინტერესი აღემატება 

კერძო იტერესს მაღალია ალბათობა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ბლანკეტურობის 

მოტივით არ ცნობს ნორმას არაკონსტიტუციურად. ამდენად შეზღუდვის ინტენსივობის 

ბლანკეტურობაზე აპელირებისას ყოველთვის სასურველია იმის წარმოჩენაც, რომ საქმის 

ინდივიდუალური გარემოებების გათვალისწინების პარალელურად ლეგიტიმური მიზნის 

მიღწევა შესაძლებელია სხვა მექანიზმის გამოყენებით. 

 

 

დასკვნა 
 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის ანალიზით დასტურდება, რომ, ის 

ფაქტი, რომ ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად შერჩეული უფლების შეზღუდვის ინტენსივობა 

ცალკეულ შემთხვევებში და ცალკეული პირების მიმართ აკმაყოფილებს პროპორციულობისა და 

თანაზომიერების მოთხოვნას არ არის საკმარისი ნორმის კონსტიტუციურად მიჩნევისათვის. 

აუცილებელია, რომ თანაზომიერების, პროპორციულობისა და აუცილებლობის მოთხოვნა 

დაკმაყოფილებული იყოს თითოეულ შემთხვევაში და ყველა იმ პირის მიმართ, ვისი უფლებაც 

იზღუდება. თუ აღნიშნულის საპირისპიროდ ნორმა ბლანკეტურად, საქმისათვის მნიშვნელოვანი 

ინდივიდუალური გარემოებების გათვალისწინების გარეშე ზღუდავს პირის უფლებებს, ეს 

შესაძლოა საფუძვლად დაედოს ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობას. ნორმის ბლანკეტურობის 

საკითხის სწორი გააზრებისათვის სტატიაში წარმოჩენილია ის ნიუანსები, რომელთაც 

საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს ნორმის ბლანკეტურობის საკითხის შესწავლისას და 

ის საფუძვლები, რომელთა არსებობის შემთხვევაშიც ნორმა, მიუხედავად მისი ბლანკეტური 

ხასიათისა, შესაძლოა მაინც აკმაყოფილებდეს კონსტიტუციურობის სტანდარტს. 
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სტატიაში მოცემული ინფორმაცია წარმოადგენს საინტერესო მასალას საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის კონსტიტუციური სარჩელით მიმართვის მსურველი 

პირების, მოქმედი იურისტებისა და სტუდენტებისათვის. საკონსტიტუციო სასამათლოსათვის 

კონსტიტუციური სარჩელით მიმართვის მქონე პირებმა სტატიაში წარმოდგენილი ინფორმაცია 

შეიძლება გამოიყენონ როგორც გზამკვლევი ნორმის ბლანკეტურობის საკითხზე 

კონსტიტუციური სარჩელის შედგენისას, მოქმედ იურისტებსა და სტუდენტებს სტატია 

დაეხმარება ნორმის ბლანკეტურობის ჭრილში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

მიერ შემუშავებული პოლიტიკისა და სტანდარტების უკეთ გაცნობაში.  
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